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Intangible resources has contributed to resource-based theory, as it has also been recognized 

as an aspect contributing to competitive advantage, provision of certain strategic decisions, 

and also to superior performance. Despite the evidence, a direct investigation regarding the 

possible association between intangible assets, goodwill and organizational lag was not found 

in the literature. Thus, this study aims to verify the influence of intangible assets and goodwill 

on the organizational slack of the companies listed on BM & FBovespa. The characterization 

of the study is descriptive in nature, with an analysis of 78 observations during the period 

from 2012 to 2016, with data collected in Economática and analyzed through Statgraphics. 

The method used was canonical correlation. According to results, about 70% of the variation 

in organizational play is influenced by the set of intangible assets and goodwill, where the 

influence is positive. Therefore, the main conclusion is that intangible resources can aid in the 

creation of other organizational resources. In addition, it was evidenced that the non-absorbed 

(available) gap is the type of play that is most influenced by the intangible assets and 

goodwill, as opposed to the influence of the organizational slack on the intangible assets and 

goodwill, that in a previous study the absorbed play (recoverable) has greater influence. 

Therefore, while excess (unavailable) excess play may limit innovation, the increase of 

intangible assets and goodwill (innovation), can increase this type of slack, providing greater 

discretion to the manager. 

Keywords: intangible assets; goodwill; organizational backlash; market value. 

 

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DOS ATIVOS INTANGÍVEIS E GOODWILL SOBRE A 

FOLGA ORGANIZACIONAL 

 

Os recursos intangíveis tem contribuído à teoria baseada em recursos, como tem também tem 

sido reconhecido como aspecto a contribuir com a vantagem competitiva, disposição de 

determinadas decisões estratégicas, e também ao desempenho superior. Apesar das 

evidências, uma investigação direta em relação a possível associação entre ativos intangíveis, 

goodwill e folga organizacional não foi constatada na literatura. Deste modo, este estudo 

objetiva verificar qual a influência dos ativos intangíveis e goodwill sobre a folga 

organizacional das empresas listadas na BM&FBovespa. A caracterização do estudo é de 

natureza descritiva, com análise de 78 de observações, durante o período de 2012 à 2016, com 

dados coletados na Economática e analisados por meio do Statgraphics. O método utilizado 

foi de correlação canônica. Conforme resultados, cerca de 70% da variação da folga 

organizacional é influenciada pelo conjunto ativos intangíveis e goodwill, em que a influência 

é positiva. Portanto, a conclusão principal é que os recursos intangíveis podem auxiliar na 

criação de outros recursos organizacionais. Além disso, evidenciou-se que a folga não 

absorvida (disponível) é o tipo de folga que mais é influenciada pelos ativos intangíveis e 

goodwill, ao contrário da influência da folga organizacional sobre os ativos intangíveis e 
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goodwill, que em estudo anterior a folga absorvida (recuperável) tem maior influência. 

Portanto, enquanto a folga não absorvida (disponível) em excesso pode limitar a inovação, o 

aumento de ativos intangíveis e goodwill (a inovação), podem elevar esse tipo de folga, 

proporcionando maior discricionaridade ao gestor. 

Palavras-chave: ativos intangíveis; goodwill; folga organizacional; valor de mercado. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 Ao longo da última década, os estudos os quais são baseados em recursos cada vez 

mais colocaram ênfase na união de recursos para ampliar a capacidade das empresas em 

criarem e mantererem vantagens competitivas (Eisenhardt & Martin, 2000; Denrell et al., 

2003; Zhang, 2007). Desta forma, conforme a visão baseada em recursos, sugere-se que as 

empresas com recursos únicos dos quais dificilmente serão encontrados em outras empresas, 

podem propiciar vantagem competitiva sustentável e também desempenho superior (Barney, 

1991; Zhang, 2007). Devido à competição cada vez maior em relação ao desenvolvimento de 

novas tecnologias, os ativos intangíves se tornam fundamentais ao valor econômico da 

organização por propiciarem maior vantagem competitiva, conforme Lev (2001) e Kayo, Teh 

e Basso (2006). 

 Em relação a vatangem competitiva que uma empresa pode assumir, e com base no 

conceito de complementaridade de recursos, a presença de um recurso pode elevar os valores 

estratégicos de outros recursos, conforme Teece (1986). Segundo Teece (1986), a 

comercialização bem sucedida de uma inovação quase sempre exige que sejam utilizados 

outras capacidades ou recursos em conjunto. Como um dos exemplos, o autor cita a 

comercialização de um novo medicamento, da qual exigirá a disseminação de informações 

por meio de um canal de informação especializado à sua concretização. Outro exemplo que 

pode ser citado, é a dependência que um hardware de computador possui em relação ao um 

software especializado, para que de fato haja sistema operacional quanto aplicativos a 

propiciar o correto funcionamento do computador (Teece, 1986). 

 Especificamente a propriedade intelectual de uma empresa pode propiciar decisões 

estratégicas a estas como proteção dos interesses dos acionistas e elevação de seu valor de 

mercado. Ao considerar esse conceito, as empresas com recursos de conhecimento únicos 

podem criar um conjunto complexo de recursos complementares (Bharadwaj, 2000; Zhang, 

2007). Em relação aos recursos de uma organização, conforme Bourgeouis (1981), o excesso 

de recursos pode ser denominado de folga organizacional. Desta forma, delinea-se a seguinte 

questão de pesquisa: qual a influência dos ativos intangíveis e do goodwill sobre a folga 

organizacional das empresas? Assim, o objetivo é verificar se ativos intangíveis e do 

goodwill influenciam a folga organizacional em empresas listadas na BM&FBovespa. 

 A pesquisa justifica-se pela importância da folga organizacional à inovação, pois 

conforme Keegan e Turner (2002) e Tan e Peng (2003), a folga tem propiciado a redução de 

custos adicionais nas empresas em benefício da inovação. Entretanto, raramente a folga 

organizacional foi investigada como variável dependente, pois estudos se concentram em 

considerar a folga como variável explicativa (Cyert & March, 1963; Jensen, 1986; Sharfman 

et al, 1988; Tan & Peng, 2003; George, 2005; Vanacker, Collewaert & Paeleman, 2013).  

 Além disso, geralmente a folga organizacional está relacionada a três vertentes 

principais de pesquisa relacionada a folga: na avaliação do desempenho (Bromiley, 1991; Tan 

& Peng, 2003; George, 2005), na inovação (Nohria & Gulati, 1996), e tomada de risco 

(Wiseman & Bromiley, 1996), em que são escassos os estudos que tratam diretamente da 

relação entre ativos intangíveis e folga organizacional. Ainda, em relação aos ativos 

intangíveis, as pesquisas se concentraram mais na influência dos ativos intangíveis e goodwill 
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para o valor de mercado e preço das ações (Jennings et al., 1996, Lev & Radhakrishnan, 2003; 

Al Jifri & Citron, 2009).  

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Folga Organizacional e Estudos Anteriores 

 Conforme Bourgeois (1981), a folga organizacional corresponde ao excesso de 

recursos reais ou potenciais presentes numa organização, a qual pode possibilitar que esta 

venha a se adaptar às possíveis pressões internas, ou ainda proporcionar, quando necessário, 

mudanças de estratégias quanto ao ambiente externo. Ainda, pode-se dizer que a Folga 

Organizacional consiste na diferença entre as demandas presentes na empresa e os recursos 

disponíveis. Acredita-se pela literatura que o primeiro autor o qual discutiu o papel da folga 

foi Barnard em 1938 (Bourgeois, 1981; Tan & Peng, 2003; Chiu & Liaw, 2009). Entretanto, 

apesar da discussão, o termo “Folga” somente foi rotulado no trabalho de March e Simon 

(Quintas & Beuren, 2011).  

 Especificamente no trabalho intitulado como “On The Measurement of Organizational 

Slack”, de Bourgeois (1981), foram desenvolvidas a operacionalização dos indicadores da 

Folga, das quais se restringiram aos registros financeiros, das quais dependendo de suas 

funções, foram divididas em três tipologias: Folga Disponível, Folga Potencial e Folga 

Recuperável. Em relação a Folga Recuperável, está geralmente está associada com aqueles 

recursos os quais foram absorvidos pelo desenho da empresa e são recuperáveis no curto 

prazo, como por exemplo: i) capital de giro; ii) liquidez corrente; iii) estoque; iv) razão entre 

as despesas gerais, admiistrativas e de vendas com o valor de vendas; v) recebíveis (Singh, 

1986; Bourgeois & Singh, 1983; Bourgeois & Singh, 1993; Nohria & Gulati, 1996; Cheng & 

Kesner, 1997; Greenley & Oktemil, 1998). Especificamente a Folga Recuperável carateriza-se 

como folga de baixa discricionaridade, da qual não é muito fácil de replicar, pois geralmente 

os custos associados a tal replicação são considerados altos (Sharfman et al, 1988). 

 Já em relação a Folga Potencial está relacionada a capacidade que a empresa possui 

em obter recursos extras como empréstimos adicionais e ações no mercado. Entre as medidas 

relacionadas à Folga Potencial estão: i) pagamento de dividendos; ii) razão entre o valor de 

mercado e o valor contábil, relacionado a habilidade da empresa em levantar capital próprio 

adicional; iii) razão entre capital de terceiros e capital próprio, em que consiste na capacidade 

de se levantar empréstimos para investimentos futuros; iv) razão entre o patrimônio líquido e 

o capital de terceiros, na qual é medido a capacidade da empresa à tomada de empréstimos 

(Bourgeois & Singh, 1983; Bourgeois & Singh, 1993; Cheng & Kesner, 1997; Greenley & 

Oktemil, 1998; Rust & Katz, 2002). 

 Conforme Sharfman et al (1998), a folga potencial assemelha-se mais a idéia de folga 

de alta discricionaridade. Especificamente de acordo com Dimick e Murray (1978), as 

instituições as quais mais rentáveis apresentam maiores chances de levantar empréstimos.  

 Sobre a Folga Disponível, esta se relaciona ao excesso de liquidez relacionado aos 

recursos os quais ainda não fazem parte do desenho técnico da empresa, em que as medidas 

que podem ser citadas conforme Bougeois e Singh (1983), Cheng e Kesner (1997) e Greenley 

e Oktemil (1998) são: i) razão entre as vendas e o total de ativos (relação entre a folga 

investida em ativos fixos e correntes); ii) razão entre despesas gerais, administrativas e de 

vendas (relação entre a folga investida em salários e despesas); iii) capital de giro (folga 

investida em capital de giro). Conforme os autores Sharfman et al (1988), de forma 

semelhante a folga potencial, a folga disponível também caracteriza-se pela alta 

discricionaridade, uma vez que os recursos ainda não estão comprometidos. 
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 Dentre alguns estudos anteriores sobre a temática, os autores Bromiley (1991) e 

George (2005) têm argumentado que em relação a inovação, a folga organizacional pode 

contribuir na criação de fundos quando há projetos incertos nas empresas. Outro 

relacionamento presente na literatura se trata da tomada de risco (Wiseman & Bromiley, 

1996). 

 Em relação a tomada de risco e folga organizacional, sobre a associação entre risco e 

folga organizacional, Wiseman e Bromiley (1996) verificaram que o corte ou perda de 

determinados tipos de recursos de folga organizacional está associado negativamente ao risco. 

Desta forma, conforme os autores, uma deterioração ou perspectiva de declínio no 

desempenho da empresa, pode justificar um aumento nos riscos assumidos numa empresa 

(Wiseman & Bromiley, 1996). 

 Há pesquisas que analisaram especialmente a relação entre a folga e o desempenho, 

dos quais Cyert e March (1963) e Sharfman et al (1998) verificaram que a folga infuencia 

positivamente sobre o desempenho, porém outras pesquisas como de Jensen (1986) e 

Bougeoius (1981) verificaram relações negativas. Conforme essas visões opostas, estudos têm 

defendido que a relação entre folga organizacional e desempenho é em forma de U, ou seja, 

que há uma relação curvilínea entre folga organizacional e desempenho, em que muito pouco 

e muita folga tende a reduzir o desempenho, em contrapartida que quantidade moderada de 

folga pode elevar o desempenho (Bougeois, 1981; Nohria & Gulati, 1996; Tan & Peng, 2003; 

George, 2005; Vanacker, Collewaert & Paeleman, 2013). 

 Conforme as relações distintas que podem ser assumidas entre folga organizacional e 

desempenho, Simsek, Veiga e Lubatkin (2007) argumentam pelos resultados de seu estudo 

que a capacidade dos gestores em relação ao mercado tende a facilitar a alocação da folga, 

propiciando a experimentação de novos projetos, e por consequência a elevação do 

desempenho futuro. Contudo, gestores os quais são excessivamente otimistas, em que são 

suscetíveis a falácias de planejamento e escalada de compromisso, pode tornar a relação antes 

positiva, em negativa entre a folga organizacional e desempenho (Baker & Nelson, 2005). 

 Com base na relação entre a folga organizacional e o desempenho, ainda se verifica na 

literatura uma variável moderadora desse relacionamento, no caso a idade. Desta forma, a 

idade pode propiciar maior eficácia da influência dos recursos de folga sobre o desempenho. 

Segundo George (2005), as empresas que geralmente são consideradas mais novas, 

apresentam uma certa vulnerabilidade, uma vez que tendem a ter maior dificuldade tanto para 

acumular recursos quanto para implantá-los no decorrer do tempo. Porém, à medida que as 

empresas adquirem mais idade, estas tendem a exigir mais recursos para que possam renova 

suas capacidades (George, 2005; Bradley et al, 2011). 

 Ainda relacionado a folga organizacional e o desempenho, George (2005) verificou 

que a idade é um fator que pode moderar esta relação. O autor argumenta que normalmente as 

empresas mais jovens apresentam determinado grau de vulnerabilidade em relação aos seus 

recursos, tanto em relação à acumulação de folga, quanto a sua implementação (George, 

2005).  

 Entretanto, conforme as empresas agregam mais idade, estas tendem a necessitar de 

mais recursos para o desenvolvimento de novas competências (George, 2005; Bradley et al, 

2011). Empiricamente, George (2005) constatou que o grau da relação entre a folga e o 

desempenho é alterada quando a idade é um fator moderador do relacionamento, em tanto as 

consequências positivas quanto negativas tendem a serem maiores para empresas com maior 

idade. 
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 Visto alguns estudos anteriores associados a folga organizacional, verifica-se uma 

escassezde pesquisas as quais tratam da relação entre ativos intangíveis e folga 

organizacional, da qual consiste na investigação deste estudo. 

 

2.2 Ativos Intangíveis e Goodwill e Estudos Anteriores 

 Rutten e Boekema (2007) argumentam que a tecnologia não é o suficiente à distinção 

da concorrência, em que a importância dos ativos intangíveis como modas, tendências e 

estilos de vidas se tornam cada vez maiores à inovação das empresas. Entretanto, apesar da 

crescente importância dos ativos intangíveis, segundo Lev (2001) os intangíveis não são um 

fenômeno novo. Os ativos intangíveis estão presentes desde o surgimento de invenções como 

telefone, produtos farmacêuticos e eletricidade (Lev, 2001). 

 Nos tempos atuais, as habilidades de conhecimento tendem a superar atividades 

mecânicas. Desta forma, tanto tecnologias como habilidades humanas como arquitetos, 

cientistas da computação, escritores, profissionais de entretenimento, artistas, atletas, 

engenheiros, estão gerando riquezas, e por consequências, vantagens competitivas às 

empresas (Kayo et al., 2006). Diferentemente dos ativos tangíveis, os ativos intangíveis se 

caracterizam por: serem objetos incorpóreos, inexistência de forma física e também por 

propiciarem expectativa de benefícios econômicos futuros. Como exemplos de ativos 

intangíveis, pode-se citar: patentes, softwares, goodwill, direitos de propriedade, marcas, entre 

outros (Upton, 2001). 

 Conforme Cañibano et al. (2002), os ativos intangíveis como fonte de benefícios 

econômicos futuros podem ser controlados pela empresa como resultado de acontecimentos e 

transações passadas, em que segundo os autores, podem ou não serem vendidos de forma 

separada dos demais ativos da organização. De acordo com o reconhecimento de um ativo 

intangível, este pode ser conceituado em três pontos distintos: geração de benefícios 

econômicos futuros, controle e identificação (Iudícibus et al., 2010). Para atender a esses três 

pontos, são considerados os seguintes critérios: for separável (em possibilidade de ser 

separado da entidade e vendido); ser resultado de direitos contratuais ou outros direitos legais, 

pois essa identificação diferencia os ativos intangíveis do goodwill. 

 Em relação ao goodwill, conforme Johnson e Petrone (1998), o goodwill atende à 

definição de ativo, pois este reflete as entradas de caixa líquidas futuras esperadas pelo 

adquirente em uma certa propriedade de interesse, em uma empresa alvo específica. Contudo, 

de forma distinta dos ativos intangíveis, não é possível o reconhecimento do goodwill de 

forma distinta dos balanços das empresas (Boennen & Glaum, 2014). 

 O goodwill consiste na diferença entre o valor de mercado de um imobilizado e o seu 

valor contábil líquido, ou ainda pela diferença que há entre todos os ativos a valor justo e o 

valor contábil. Conforme Iudicíbus et al (2010), a geração do goodwill pode decorrer de 

combinações de negócios, na qual o surgimento de um valor pago a mais sobre o patrimônio 

líquido contábil consiste neste goodwill. 

 Em relação a áreas de trabalho em relação ao goodwill, podem ser destacadas quatro 

principais: i) o reconhecimento e avaliação do goodwill nas alocações de preço de compra; ii) 

a medição do goodwill; iii) investigação de como os investidores avaliam os saldos do 

goodwill e suas predições para lucros futuros e fluxos de caixa das empresas; iv) e a análise 

do goodwill como um ativo em estudos de relevância de valor (value relevance), em que se 

verifica qual é o poder explicativo do goodwill para o preço das ações. A última vertente trata 

da teoria de Ohlson (1995). 

 Com base na teoria de Ohlson (1995) o valor de mercado por ser explicado por 

variáveis contábeis que envolve a rentabilidade atual, a qual representa os ganhos anormais, e 
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outras informações que se relacionam com a rentabilidade futura. De acordo com Ohlson 

(1995), as informações contábeis podem ser relevantes ao mercado de capitais, ou seja, para o 

preço das ações. Portanto, o entendimento da capacidade preditiva das informações contábeis 

pode afetar a tomada de decisão dos investidores (Antunes et al, 2010). 

 Especificamente os ativos intangíveis como informações contábeis, Kayo, Teh e Basso 

(2006), argumentam que estão sendo fundamentais à vantagem competitiva, visto que 

segundo Lev (2001), a competição pelo desenvolvimento de novas tecnologias torna os ativos 

intangíveis cada vez mais importantes. Conforme Amir e Lev (1996), as organizações as 

quais apresentam consideráveis investimentos em ativos intangíveis como capital humano, 

pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, essas informações podem se tornar 

consideravelmente relevantes ao lucro do patrimônio dessa empresa. 

 Em relação ao relacionamento entre ativos intagíveis e valor de mercado, Aboody e 

Lev (1998) registram que os ativos intangíveis são relevantes à explicação do valor de 

mercado das organizações. Especificamente, o estudo de Jennings et al. (1996) é um dos 

primeiros trabalhos a relacionar a relevância do valor e o goodwill. Os autores verificam que o 

goodwill é relacionado significativa e positivamente com o valor de mercado do patrimônio 

líquido. Entre as justificativas para seus achados, os autores argumentam que possivelmente o 

goodwill é mais valorizado do que de fato está registrado em seu valor contábil, uma vez que 

é possível que não é considerado que o goodwill é amortizado  rapidamente.  

 No entanto, apesar de se constatar que os ativos intangíveis e goodwill podem 

influenciar o valor de mercado, verificou-se somente o estudo de Murro, Teixeira e Beuren 

(2016) o qual tenha relacionado ativos intangíveis e folga organizacional. Entretanto, o 

objetivo desta pesquisa é verificar a influência dos ativos intangíveis e goodwill na folga 

organizacional, diferentemente de Murro, Teixeira e Beuren (2016), em que os autores 

verificaram especificamente a influência da folga organizaccional nos ativos intangíveis. 

 

2.3 Ativos intangíveis e Goodwill para a Folga Organizacional  

 Conforme a crescente importância da intangilidade, os usuários de TI estão cada vez 

mais prestando a atenção nos benefícios que são gerados por meio dos intangíveis da TI. 

Entre os benefícios, pode-se citar conforme Hitt e Brynjolfsson (1997): melhoria do serviço 

ao cliente, qualidade de produto aprimorada e maior capacidade de resposta do mercado. 

 Os recursos organizacionais intangíveis foram reconhecidos de tal forma, que tem 

contribuído à teoria baseada em recursos. Desta forma, podem ser citados alguns exemplos 

vistos como fatores-chave para o controle de desempenho superior, em uma variedade de 

medidas de desempenho baseadas em lucro e custos, como: orientação ambiental, reputação 

corporativa e cultura corporativa (Barney, 1991; Russo & Fouts, 1997; Vergin & Qoronfleh, 

1998; Bharadwaj, 2000).  

 Entretanto, segundo os céticos dos efeitos diretos que a TI propricia ao desempenho, 

uma empresa se beneficia da TI somente quando a TI está alinhada com o intuito de produzir 

recursos valiosos e sustentáveis (Clemons, 1986, 1991; Clemons & Row, 1991; Powell & 

Dent-Micallef, 1997). Conforme  Zhang (2007), os recursos únicos e intangíveis de uma 

empresa podem ser usados para criar um complexo conjunto de recursos organizacionais 

complementares.  

 Além disso, os intangíveis específicos da empresa tendem a estar inseridos na história 

social da organização (Teece, 2004). Assim, cada vez mais, à medida que o conhecimento de 

uma empresa está incorporada em seus bancos de dados e sistemas de apoio à decisão, e desta 

forma com o intuito de determinar sua capacidade de responder às mudanças ambientais 

(Sabherwal & King, 1991).  
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 Conforme Grant (1991) e Bharadwaj (2000), um dos fatores que determinam a 

flexibilidade estratégica da empresa é a adaptabilidade dos funcionários à mudança 

organizacional, ou seja, a presença da intangibilidade pode propiciar estratégias à empresa. 

Especificamente Nadler e Tushman (1997) argumentam que elementos arquitetônicos da 

organização como: empregos enriquecidos e compartilhados, processos de equipe, incentivos 

à aprendizagem colaborativa; podem contribuir com a construção de recursos organizacionais.  

 Ao considerar que a cultura corporativa (Barney, 1991), a reputação corporativa 

(Vergin & Qoronfleh, 1998) e a orientação ambiental (Russo e Fouts, 1997) são considerados 

intangíveis organizacionais, essa pesquisa tem como hipótese que os recursos intangíveis 

podem influenciar positivamente os recursos organizacionais, e por consequência, numa 

maior disponibilidade de folga organizacional. 

 Na seção da metodologia estão descritas as hipóteses, como também os procedimentos 

à posterior análise de resultados. 

  

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O objetivo dessa pesquisa é analisar se a folga organizacional influencia os ativos  

intangíveis, incluindo o goodwill. A presente pesquisa caracteriza-se como descritiva, pois o 

objetivo é o estabelecimento de relações entre as variáveis. Em relação aos procedimentos é 

documental por utilizar demonstrações financeiras para fazer análises.  

Quanto a abordagem do problema esta pesquisa é quantitativa, com a quantificação na 

coleta das informações e o tratamento dos dados através de técnica estatística, da qual utilizou 

a correlação canônica. Da população constituída de empresas listadas na BM&FBovespa, 

foram selecionadas 11 empresas à amostra de forma que todas as variáveis do estudo fossem 

consideradas. 

Para determinação da amostra, o tipo de seleção é caracterizada como probabilística 

do tipo aleatória simples, em que consiste em estabelecer que cada membro da população 

apresente a mesma probabilidade de ser selecionado (Lakatos & Marconi, 2002). Desta forma, 

independentemente da amostra, esta está a serviço de apresentar um resultado. 

 A coleta dos dados abrangeu o período de 2010 à 2016, dos quais foram obtidos por 

meio do banco de dados Economática. Como hipótese  da pesquisa, tem-se que: 

 

H1: os ativos intangíveis e o goodwill influenciam positivamente na folga organizacional. 

 

 Para análisar essa hipótese, será aplicado uma correlação canônica entre os dois 

conjuntos de variáveis.  

 

a1LC + a2REC + a3CX = b1INT + b2GOO 

em que: 

U1 = a1LC + a2REC + a3CX e  

V1 = b1INT + b2GOO 

  

 As variáveis que compõem a equação de correlação canônica está descrita na Quadro 

1. 

 
Quadro 1 - Variáveis do Modelo 

Variáveis dependentes 

Símbolo Variável Fórmula Autores 
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Folga Organizacional 

 Recebíveis 

 

=  

 

em que: 

 = Contas a Receber 

REV = Receita de Vendas 

Bourgeois e Singh (1983); 

Moses (1992); Cheng e Kesner 

(1997); Nohria e Gulati 

(1997); Thompson e Millar 

(2001); George (2005) 

CX Caixa 

CX =  

 

em que: 

CX =  Caixa 

Bourgeois & Singh (1983); 

Moses (1992); Wiseman e 

Bromiley (1996); Cheng & 

Kesner (1997); George (2005); 

Ilbay (2009) 

LC Liquidez Corrente 

LC =  

 

em que: 

AC = Ativo Circulante 

PC = Passivo Circulante 

Bourgeois e Singh (1983), 

Wiseman e Bromiley (1996) e 

Chiu e Liaw (2006) 

Variáveis independentes 

Símbolo Variável Fórmula Autores 

 Ativos Intangíveis 
Coletado na base de dados da 

Economática 

Keegan e Turner (2002); Tan 

e Peng, (2003), Yang et al. 

(2009), Huang e Chen (2010), 

Kramer et al. (2011), Tsai, Lu 

e Yen (2012); Murro, Teixeira 

e Beuren (2016) 

GOO Goodwill 
Coletado na base de dados da 

Economática 
Jennings et al. (1996) 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

  

 O resultado da correlação canônica consiste em combinações lineares dos grupos, ou 

seja, todas as combinações lineares possíveis das quais uma obtem a maior correlação, e por 

consequência é determinada como a principal combinação linear (Fávero, 2005). Utilizou-se o 

software STATGRAPHICS Centurion XVI.I para verificar se as combinações lineares 

formadas pela correlação canônica são significativas. 

A correlação canônica é uma técnica estatística para avaliar e quantificar a força da 

relação linear entre variáveis independentes múltiplas e variáveis dependentes também 

múltiplas (Fávero, 2005). Deste modo, utiliza-se esta técnica para verificar se há inter-

relações entre os dois conjuntos, em que especialmente nesta pesquisa, o primeiro conjunto 

engloba folga organizacional, e o segundo conjunto está relacionado com os ativos 

intangíveis, sem desconsiderar o goodwill.  

Uma das condições relacionadas à aceitação do modelo gerado pela correlação 

canônica é que cada variável apresente pelo menos 10 observações (Fávero, 2005). 

Especificamente esse estudo apresenta 3 variáveis dependentes e 2 variáveis independentes 

com 77 observações ao total. Em relação a força de associação entre os índices quantitativos 

na relação linear, pode ser classificada conforme a intensidade de sua correlação. A 

classificação proposta por Hair et al (2005) segundo as variações dos coeficientes em relação 

a força de associação está representada no Quadro 2. 

 
Quadro 2 - Regras práticas sobre o valor do coeficiente de correlação (peso canônico) 

Variação do coeficiente (peso canônico) Força de associação 

±0,91 - ±1,00 Muito forte 

±0,71 - ±0,90 Alta 
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±0,41 - ±0,70 Moderada 

±0,21 - ±0,40 Pequena, mas definida 

±0,01 - ±0,20 Leve, quase imperceptível 

Fonte: Hair et al (2005). 

A variação do coeficiente se dá de -1 à +1 e o valor 0 (zero) demonstra que o modelo 

não apresenta relação linear. Quanto mais o valor se aproximar de -1 ou +1, mais a relação 

linear é forte, como também se o valor apresentar exatamente -1 ou +1 significa que a relação 

linear é perfeita, porém a diferença é que em -1 a relação linear perfeita é inversa. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 A análise descritiva da Tabela 1 mostra os valores de cada variável, distribuídos pelos 

7 anos analisados. 

 
Tabela 1 - Estatística Descritiva das Variáveis do Modelo para o período de 2010 à 2016 

Anos 
INT GOO CX REC LC 

Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP 

2010 814453 1217616 4857978 6340970 0.106 0.093 0.168 0.067 2.134 0.666 

2011 837762 1197518 5181578 6358867 0.132 0.116 0.161 0.067 1.892 0.618 

2012 1006053 1396061 5583045 6911803 0.180 0.126 0.168 0.072 1.861 0.486 

2013 1115112 1529160 6487815 8497657 0.243 0.174 0.164 0.068 2.129 0.608 

2014 1448296 2280248 6760047 8732601 0.205 0.117 0.154 0.062 1.869 0.503 

2015 1693844 2575263 7274254 9633427 0.207 0.109 0.157 0.061 2.206 0.822 

2016 1691632 2753064 6266684 9009300 0.206 0.110 0.152 0.057 2.042 0.642 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

 Pela Tabela 2, é perceptível que os valores dos ativos intangíveis das empresas 

aumentou conforme os anos, como também esse aumento também pode ser visualizado nos 

valores que correspondem ao Goodwill. Contudo, esse aumento não é verificado no ano de 

2016, tanto para os Ativos Intangíveis quanto para o Goodwill.  

 Além dos Ativos Intangíveis e Goodwill terem crescido no período de 2010 à 2015, o 

caixa também apresenta um aumento, contudo concentrado durante o período entre 2010 à 

2013. Em relação aos recebíveis e a liquidez corrente, não apresentam um crescimento ou 

decrescimento durante o período. 

 Para a utilização da correlação canônica, segundo Hair et al. (2005), o número de 

variáveis do menor conjunto de dados, podendo ser tanto dependentes como independentes, 

correspondem ao número máximo de combinações lineares que podem ser extraídos, menor 

conjunto nos dois grupos (intangíveis e goodwill e folga organizacional) são compostos de 2 

variáveis independentes, logo obtem-se 2 combinações lineares através do pacote estatístico 

Statgraphics.  

Para a escolha das funções canônicas, são recomendadas três critérios: (a) o nível de 

significância estatística (p < 0,05); (b) a magnitude da correlação canônica (superior a 0,5) e 

(c) as medidas de redundância para os dois conjuntos. Neste estudo foram consideradas os 

três critérios e a Tabela 2 mostra a correlação canônica, qui-quadrado, R², teste de Shapiro-

Wilk e a significância.  

 
Tabela 2 - Funções canônicas, significância e índices de redundância das variáveis para as funções 

(empresas cinquentenárias) e índices de redundância 

Função Canônica Correlação Canônica Qui-quadrado R² 
Lambda de 

Wilk’s 
Significância 

1 0,836 90,364 0,700 0,168 0,000 
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2 0,194 2,812 0,038 0,649 0,245 

Variáveis Variância Compartilhada Índice de Redundância 

Dependentes 0,373 0,261 

IndependeNtes 0,783 0,548 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Considerando o primeiro critério, somente a primeira função na Tabela 2 foi 

estatisticamente significativa, em que a magnitude do segundo critério é atendida pois a 

função 1 apresenta correlação canônica superior a 0,5. Em relação ao coeficiente de 

determinação R²,  mostra se o modelo proposto se ajusta adequadamente.  Este coeficiente 

está entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo de 1 mais a curva estará ajustada aos dados, e 

mais próximo de 0, menor relação haverá entre a curva e os dados (PUENTE-PALACIOS, 

1995).  

Assim, a variância explicada é o R² canônico, ou seja, é a correlação canônica 

elevada ao quadrado. Portanto, 70% da variação do conjunto dos indicadores de folga 

organizacional são influenciados pela variação dos indicadores de ativos intangíveis e 

goodwill. De acordo com esse resultado, aceita-se a hipótese H1: os ativos intangíveis e o 

goodwill influenciam positivamente na folga organizacional. A Tabela 2 informa também os 

índices de redundância das variáveis para as funções das empresas cinquentenárias. 

Para encontrar os índices de redundância basta multiplicar o R² pela variância 

compartilhada de cada um, gerando um índice de redundância para os dependentes e os outros 

para independentes. O índice de redundância mostra que a variância nas variáveis 

dependentes explicada pela variável estatística canônica independente é relativamente 

moderado, contudo a variância nas variáveis independentes explicada pela variável estatística 

canônica dependente baixa. Entretanto, considera-se a continuidade da análise. 

Na Tabela 3 estão os coeficientes (pesos canônicos) e cargas canônicas das variáveis 

dependentes e independentes da primeira combinação linear das empresas, a qual será 

analisada para as interpretações deste estudo. As cargas canônicas são obtidas por meio da 

correlação entre as variáveis originas e as variáveis estatísticas canônicas, em que se faz a 

correlação das variáveis dependentes (folga organizacional) com as variáveis estatísticas 

canônicas formadas através da equação do seu grupo (primeira formação), e posteriormente a 

correlação entre as variáveis independentes (ativos intangíveis e goodwill) com as variáveis 

estatísticas canônicas formadas a partir da equação do seu grupo (segunda formação).  

 
Tabela 3 - Coeficientes (pesos canônicos) e cargas canônicas da correlação canônica da primeira função no 

período de 2010 a 2016 

Variáveis Coeficientes (pesos canônicos) Cargas canônicas 

REC 0,231 0,314 

CX 0,811 0,942 

LC -0,047 -0,366 

GOO 0,578 0,972 

INT 0,650 0,788 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As cargas canônicas são as medições das correlações lineares simples entre uma 

variável específica no conjunto dependente e independente e a variável estatística do 

conjunto. Para serem consideradas, as cargas canônicas precisam obter valor igual ou superior 

a 0,4, onde quanto mais próximo de 0 indica uma influência fraca de determinado indicador, e 
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quanto menor a distância de -1 ou 1 é verificado uma influência forte de uma variável 

específica.  

 É perceptível que o relacionamento entre as variáveis que compõem os Ativos 

Intangíveis e a Folga Organizacional é positivo. Percebe-se que os recebíveis (0,231) estão 

associados moderadamente aos ativos intangíveis e ao goodwill. Em  contrapartida, os ativos 

intangíveis e goodwill tem forte poder de explicação para com o caixa (0,811). Esse resultado 

corrobora com a estatística descritiva, em que se verificou que enquanto os ativos intangíveis 

e o goodwill aumentavam, o caixa também era elevado. Desta forma, observa-se que a folga 

disponível tende a ser mais influenciado pelos ativos intangíveis e pelo goodwill do que a 

folga recuperável. 

 Esta influência maior na folga disponível possivelmente é justificado pelo seu papel, 

em que normalmente a folga disponível tende a estar mais relacionada à inovação devido a 

maior disponibilidade de uso desses recursos ao gestor. Em contrapartida, a folga recuperável 

tem sua maior utilização no intuito de melhorar a produtividade e/ou para o cumprimento de 

determinados objetivos, conforme Thomson e Millar (2001). Assim, conforme a relação que 

normalmente é associada entre inovação e ativos intangíveis, segundo Kramer et al (2011), 

verificou-se especificamente que os intangíveis e o goodwill contribuem para o aumento da 

folga disponível representada pelo caixa, que por sua vez, pode em diversas decisões devido 

sua maior disponibilidade. 

 Deve-se destacar que resultados diferem dos verificados por Murro, Teixeira e Beuren 

(2016), em que foi verificado que a folga absorvida (recuperável) teve maior explicação aos 

ativos intangíveis do que a folga não absorvida (disponível). Dessa forma, a presença de folga 

recuperável tende a elevar a inovação, representada pelos ativos intangíveis, enquanto que 

essa continuidade da inovação (ativos intangíveis), pode contribuir com a folga disponível, 

propiciando maior discricionaridade aos gestores.  

 Assim, apesar de Greve (2003) e Peña-Vinces, Cepeda-Carrión e Chin (2012), 

argumentarem que um alto nível de folga não absorvido pode gerar problemas no processo de 

inovação, de modo a influenciar negativamente os projetos de desenvolvimento, o aumento da 

inovação pode auxiliar na elevação da folga não absorvida ao propiciar decisões estratégicas, 

com quaisquer objetivos que a organização apresenta. De maneira geral, esses resultados 

corroboram com Grant (1991), Bharadwaj (2000), Nadler e Tushman (1997) e Zhang (2007), 

ao reconhecer que os recursos únicos e intangíveis de uma empresa podem ser usados para 

criar um complexo conjunto de recursos organizacionais complementares.  

 A menor explicação dos Intangíveis e Goodwill à Folga Organizacional consiste na 

liquidez corrente (-0,047). Conforme a análise dos pesos canônicos do goodwill (0,578), este 

exerce uma influência moderada e positiva sobre a Folga Organizacional e os Intangíveis 

apresentam uma influência maior e moderada para com o conjunto que constitui a Folga 

Organizacional (0,650). 

 Com os resultados obtidos, aceita-se a hipótese de que os Ativos Intangíveis e o 

Goodwill influenciam positivamente a Folga Organizacional. Desta forma, os resultados 

corroboram com Grant (1991), Nadler e Tushman (1997) e Bharadwaj (2000), em que ativos 

intangíveis os quais estão relacionados a adaptabilidade dos funcionários à mudança 

organizacional, processos de equipe, incentivos à aprendizagem colaborativa e empregos 

enriquecidos, podem contribuir à construção de recursos na organização. Portanto, os Ativos 

Intangíveis e o Goodwill podem propiciar às empresas maior flexibilidade para mudanças 

ambientais, conforme argumentado pelos autores Sabherwal e King (1991).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente trabalho teve como objetivo verificar se os ativos intangíveis e o goodwill 

influenciam a folga organizacional das empresas. De acordo com esse objetivo, foi 

desenvolvida uma pesquisa descritiva, documental e com abordagem quantitativa, em que a 

população da pesquisa compreendeu empresas que são listadas na BM&FBovespa. A amostra 

foi constituída por 11 empresas, e o período de investigação compreendeu os anos de 2010 a 

2016. 

 Pelos resultados, evidenciou-se que os ativos intangíveis e o goodwill influenciam na 

folga organizacional. Desta forma, como conclusão principal, a pesquisa evidencia que os 

recursos intangíveis contribuem à criação de outros recursos organizacionais. Como 

resultados específicos, diferentemente da pesquisa de Murro, Texeira e Beuren (2016), os 

quais constataram que a folga absorvida (recuperável) apresenta maior influência dentre os 

tipos de folga organizacional à elevação da inovação, representada pelos ativos intangíveis, 

esta pesquisa verifica que, tanto ativos intangíveis como goodwill influenciam em maior 

proporção a folga não absorvida (disponível).  

 Desse modo, apesar da folga não absorvida (disponível) não ser mais adequada à 

inovação, podendo gerar problemas, o processo da inovação tende a contribuir mais a esse 

tipo de folga, propiciando maior autonomia aos gestores em suas estratégias, como em 

diversas circunstâncias.  

 Como principal limitação tem-se a interdisciplinaridade da abordagem do tema folga 

sobre sua mensuração, pois conforme Quintas e Beuren (2011), as folgas podem  diferir entre 

partes distintas de uma organização. Assim, para pesquisas futuras, sugerem-se que seja 

ampliado o número de indicadores de Folga Organizacional, como também a replicação da 

pesquisa para outros mercados, devido a escassez de estudos nesta linha de pesquisa. 
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SOA - Principais motivações e beneficios da adopção da arquitectura SOA 

SOA –Main reasons and benefits of adoption of SOA architecture  

 

Resumo 

 

Nos dias que correm muitas organizações estão a adoptar arquitecturas SOA (Service 

Oriented Architecture) para consumirem serviços em forma de Web Services. O 

objectivo do uso da arquitectura SOA é permitir a interligação de aplicações que estão 

implementadas em diferentes localizações além das fronteiras da organização em 

ambientes heterogéneos e distribuídos. 

Esta arquitectura pode revolucionar a maneira como as organizações competem, 

acelerando a tomada de decisões e tirar vantagem das oportunidades de mercado. 

Baseado na revisão da literatura, o objectivo deste trabalho é discutir as principais 

motivações e benefícios da adopção da arquitectura SOA. 

Este trabalho descreve os resultados de uma pesquisa que teve como objecto central 

o estudo a arquitectura de software orientada a serviços (SOA), onde são identificadas 

as principais motivações e benefícios em adoptar esta arquitectura.  

Também irá ser abordado neste trabalho os tipos de serviços associados ao SOA tal 

como o modelo de referência para SOA - OASIS. 

No final deste trabalho, é apresentada uma ferramenta ao dispor das organizações da 

IBM que agiliza a implementação de projectos baseados em SOA tal como os 

benefícios na adopção de uma arquitectura deste tipo.  

Palavras-chave: Arquitectura Orientada a Serviços (SOA); Serviços; Web Services; 

Modelo referencia OASIS; IBM; 

 

Abstract 

These days many organizations are adopting SOA architectures (Service Oriented 

Architecture) to consume services form of Web Services. The purpose of the use of the 

SOA architecture is to allow the interconnection of applications that are implemented in 

different locations beyond the boundaries of the Organization in heterogeneous and 

distributed environments. 

This architecture can revolutionize the way that organizations compete, speeding up 

decision-making and take advantage of market opportunities. Based on the literature 

review, of this work discuss the main motivations and benefits of adoption of SOA 

architecture. 

This work describes the results of a survey which had as central study object-oriented 

software architecture (SOA), which identified the main motivations and benefits in 

adopting this architecture. 
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Will also be addressed in this work, the types of services associated with the SOA as 

the reference model for SOA-OASIS. 

At the end of this work, a tool available from IBM organizations that streamlines the 

implementation of SOA-based projects such as the benefits in adopting an architecture 

of this type. 

Keywords - Service Oriented Architecture (SOA); Web Services; OASIS reference 

model; IBM;.  

1. Introdução 

 

Arquitectura Orientada a Serviços (SOA), ou, em inglês, Service-Oriented 

Architecture é um termo que descreve duas coisas muito distintas. As duas primeiras 

palavras, Service-Oriented, expressam uma metodologia para desenvolvimento de 

software. E a terceira palavra, Architecture ou Arquitectura, é uma perspectiva dos 

componentes de um sistema de software. 

A Arquitectura Orientada a Serviços (SOA) não é uma tecnologia, não é uma 

metodologia, não é um serviço, mas é um conceito de uma arquitectura que promove a 

integração entre o negócio e a área de tecnologias de informação por meio de um 

conjunto de serviços ligados. É um modelo de planeamento estratégico que alinha os 

objectivos de negócio de uma organização. 

As organizações precisam responder de forma efectiva e rápida ao mercado, sendo 

assim, as aplicações têm que ter flexibilidade em executar mudanças rapidamente. Esta 

arquitectura tem como objectivo integrar as aplicações, disponibilizar maior 

flexibilidade para mudanças, suportar serviços independentes de plataforma e 

protocolos. 

Uma arquitectura orientada a serviços é essencialmente um conjunto de serviços 

interligados que comunicam entre si formando assim um sistema único. A localização 

dos serviços não é importante, estes podem ser internos à organização ou 

disponibilizados por outras empresas. A comunicação entre os serviços pode envolver 

apenas uma simples trocas de dados, ou uma coordenação entre dois ou mais serviços. 

A reutilização de serviços é grande vantagem desta arquitectura, aumentando a 

produtividade, o alinhamento com o negócio e facilidade na gestão das tecnologias de 

informação. Os serviços são módulos de negócio ou funcionalidades que possuem 

interfaces expostas que são invocadas via mensagens. Interfaces disponibilizam recursos 

sem que a implementação do serviço seja conhecida. 

No entanto, por se tratar de um modelo de arquitectura orientada a serviços, poderá 

ser aplicada a qualquer organização que tenha interesse em adoptar esta arquitectura. 

2. Objectivos  

Este trabalho tem como principal objectivo abordar um estudo sobre a arquitectura 

SOA, apresentando os conceitos fundamentais e características para a sua compreensão, 

os seus benefícios e apresentar algumas implementações tecnológicas ao dispor das 

organizações tal como quais as principais motivações e benefícios em utilizar esta 

arquitectura. 
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3. Metodologia 

Para este tema de investigação foi adoptada uma abordagem mista através do método 

quantitativo onde é possível focar na recolha de factos, estudar a relação entre eles, 

realizar medições com a ajuda de técnicas científicas e analisar dados que conduzem a 

conclusões quantitativas. Por outro lado o método qualitativo tem como objectivo obter 

um resultado e a descoberta ou constatação de algo o que também se aplica nesta 

investigação. A metodologia utilizada será caracterizada por meio de pesquisa 

bibliográfica, através de consultas em livros e materiais disponibilizados na Internet.  

4. Enquadramento conceptual 

 O que é SOA? 

Arquitectura Orientada a Serviços (Barry, 2014) é um estilo de arquitectura que usa 

serviços como blocos de construção interligados para facilitar a integração da empresa e 

o reuso de componentes, é também uma estratégia que congrega a criação de todos os 

componentes de software de uma empresa que comunicam entre si formando assim um 

único sistema, seguindo a metodologia de programação orientada a serviços.  

Este tipo de arquitectura tem um processo evolutivo das técnicas de modularização 

de software que começaram há mais de 50 anos com a introdução da programação 

estruturada. 

A visão SOA tem como componente fundamental os serviços e consiste numa 

abordagem de arquitectura para a criação de sistemas a partir de serviços autónomos. 

Com esta filosofia, a integração será uma solução final que será composta por serviços 

desenvolvidos, em linguagens de programação diferentes, com processos de negócios e 

modelos de segurança distintos. A localização dos serviços não é importante, estes 

podem ser internos à empresa ou disponibilizados por outras empresas. A comunicação 

entre os serviços pode envolver apenas simples trocas de dados, ou uma coordenação 

entre dois ou mais serviços. 

Os serviços devem ser desenhados para proporcionar disponibilidade e estabilidade. 

Os serviços são criados para durar, enquanto as configurações e as agregações dos 

serviços são criadas, para mudar. 

 O que é um serviço?  

Para compreender claramente o que é uma arquitectura orientada a serviços é 

necessário definir o que é um serviço. 

Um serviço é um grupo de componentes de software que suportam um determinado 

processo de negócio, na concretização de um objectivo em particular, tal como verificar 

uma transacção utilizando um cartão de crédito, processar uma encomenda ou gerar 

uma factura. 

No contexto de uma arquitectura orientada a serviços, um serviço representa uma 

função de um sistema que é disponibilizado para outro sistema em que poderá ser uma 

entidade de software, agrupando granularidade, passível de ser descoberta e auto-

contido que interage com aplicações e outros serviços por intermédio de um modelo de 

comunicação pouco acoplado, usualmente suportado por mensagens assíncronas. 
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Um serviço é uma função ou funcionalidade que se encontra bem definida e que não 

depende do contexto ou estado de outros serviços, excepto nos casos de serviços 

compostos (composite services), e deve possuir uma interface bem definida. 

Normalmente, a comunicação entre o sistema cliente e aquele que disponibiliza o 

serviço é realizada através de web services. 

Existem várias implementações possíveis para serviços, sendo os mais comuns: 

 Web Services utilizando Simple Object Access Protocol (SOAP) e Web Services 

Description Language (WSDL) 

 Soluções middleware orientadas por mensagens (MOM), tais como IBM 

Webshere 

 Sistemas publicação / subscrição, tais como Java Messaging Service (JMS) 

 

 Web Services e a arquitectura orientada a serviços; 

 Segundo a definição do W3C (W3C, 2002) um Web Service é um sistema de 

Software identificado por um URI (Uniform Resource Identifier) cujos interfaces e 

ligações estão definidos e descritos em XML. A sua definição pode ser descoberta por 

outros sistemas de Software, que podem então interagir com o Web Service segundo as 

regras pré-estabelecidas, utilizando mensagens XML enviadas sobre protocolos de 

Internet. Por outras palavras um Web Service é uma interface para uma funcionalidade 

de uma aplicação que está disponível através da rede e que foi construído utilizando 

protocolos standard da Internet. 

Web Service é a disponibilização de um serviço pela Internet que pode ser acedido 

em qualquer lugar. Os utilizadores enviam requisições com informações bem definidas 

e recebem respostas que podem ser síncronas ou assíncronas. A adopção de Web 

services pelas empresas representa uma mudança infra-estrutural muito grande e 

importante. 

Normalmente, os Web Services são construídos com base nos seguintes standards 

(Figura1): 

 Protocolo HTTP (W3C, 2014): Transmissão de dados pela Internet. 

 XML (Extensible Markup Language) (W3Schools, 2012) – Um standard do 

formato das mensagens. 

 SOAP (Simple Object Access Protocol) (W3Schools,, 2012) – Um standard do 

protocolo de comunicações usado na invocação dos serviços usando tecnologias 

Web, tais como, HTTP e XML. 

 XSD (XML Schema Definition) (Thompson, Mendelsohn, Beech, & M., 2012) – 

Standard para descrever a estrutura e restringir o conteúdo de documentos 

XML.. 

 WSDL (Web Services Description Language) (Christensen, Curbeta, Meredith, 

& Weerawarana, 2001) – Um standard, em formato XML, usado para descrever 

as operações e parâmetros suportados por um determinado serviço. Através da 
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análise do ficheiro WSDL de um determinado Web Service, este pode ser 

descoberto e os seus métodos invocados. 

 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) (OASIS, 2014) – Um 

standard utilizado para registar, descobrir e localizar os Web Services. 

 

Figura 1: Standards dos Web Services  (Pinho, 2008) 

Seguindo estes standards, é possível que os Web Services residam em qualquer lugar 

e sejam acedidos por qualquer um. Os Web Servces são serviços de interacção 

“servidor-para-servidor”, através de formatos e protocolos já definidos, independentes 

da plataforma e que utilizam uma linguagem “neutra”. A sua aplicação em conjunto, 

forma o que é denominada de arquitectura orientada a serviços – SOA (service oriented 

architecture). 

Para garantir a fiabilidade da arquitectura onde estão integrados os Web Services 

é necessário tomar medidas que garantam: 

 Controlo de qualidade  – Contabilizar as falhas ocorridas durante a execução do 

Web Service e verificar se o tempo de resposta do serviço está dentro do 

preestabelecido. 

 Segurança – Controlar os acessos ao serviço e registá-los, garantir a integridade 

e confidencialidade dos dados, proteger contra possíveis ataques à infra-

estrutura, etc. 

 Gestão – Permite que o fornecedor do Web Service monitorize e controlo de 

estatísticas, históricos e parâmetros do serviço. 

 

 Elementos estruturantes numa arquitectura de software SOA; 

Para sustentar a utilização dos serviços um ambiente SOA propõe os seguintes 

elementos estruturantes: Enterprise Services Bus (ESB) (Kress, et al., 2013), Business 

Process Modeling (BPM) (Kress, et al., 2014), Business Activity Monitoring (BAM) 

(Oracle, 2015), Rules Engine (Linthicum , 2007) e Catálogo de serviços (Moe, 2015). 
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o ESB – Enterprise Service Bus 

É uma arquitectura de software para middleware que presta serviços fundamentais 

para arquitecturas complexas onde inclui recursos necessários para implementar uma 

arquitectura orientada a serviços (SOA). De modo geral pode ser pensado como um 

mecanismo de gestão de acesso a aplicações e serviços para apresentar um único, 

simples e consistente interface ao cliente com base em formulários na Web ou aos 

utilizadores finais front-ends. 

 Propriedades essenciais: 

 Performance e escalabilidade 

 Segurança, fiabilidade e disponibilidade 

 Distribuição de carga 

 Flexibilidade 

 Visibilidade e controlo 

o BPM – Business Process Modelling 

É a actividade de representação de processos de uma empresa, de modo a que o 

processo actual possa ser analisado e melhorado. Define a agregação de workflows com 

o objectivo de criar o conceito de processo de negócio. Um BPM invoca os workflows 

previamente definidos, e cria o conceito de entidade mensurável e mapeável em termos 

de objectivos de negócio. 

O workflow define qual a sequência de tarefas que compõem cada processo de 

negócio, aloca o(s) agente(s) e recurso(s) necessário(s) à execução de cada tarefa em 

cada instante no tempo. As tarefas podem ser sequenciais ou concorrenciais. Podem 

também ter o seu início a depender do final de outras tarefas ou não. 

o BAM – Business Activity Monitoring 

BAM também é conhecido com o termo Real-Time Business Intelligence (ou Real-

Time Enterprise), referindo-se a uma capacidade de analisar e reportar factos e 

tendências em tempo-real. 

Pode ser entendido como a agregação, análise e apresentação em tempo-real das 

transacções dentro e fora da empresa e os seus impactos sobre os resultados de 

negócios, a partir dos processos de negócio, identificando situações excepcionais, de 

forma que estas possam ser investigadas, compreendidas, corrigidas e resolvidas. 

Permite tomar decisões para os negócios de uma maneira mais assertiva, relatar 

rapidamente áreas problemáticas envolvidas nos processos e posicionar a empresa de 

modo a tirar proveito de oportunidades emergentes. 

BAM promove monitorização em tempo-real (ou quase tempo-real), entregando o 

status e os resultados das mais diversas operações, processos e transacções do negócio, 

de modo a prover informação e intervenção no nível operacional. 

 Objectivos: 

o Rápida identificação de situações anómalas 

o Obtenção de informação da perspectiva de negócio 
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o Obtenção de informação agregada em dashboards disponíveis a 

diferentes agentes da organização 

o Rules Engine 

Rules Engine é um sistema de software que executa uma ou mais regras de negócio 

num ambiente de produção em tempo real. Oferece a capacidade de: registar, definir, 

classificar e administrar todas as regras, verificar a consistência das definições de 

regras, definir as relações entre diferentes regras, e relacionar algumas dessas regras que 

são afectadas ou a necessidade de fazer cumprir uma ou mais das regras. 

Permite criar uma ligação entre o mundo visual da criação de BPM com o mundo da 

codificação do ESB. 

A criação de regras no desenvolvimento de serviços permite que através da mudança 

de parametrização os serviços sejam adaptados a novas realidades. 

o Catálogo de serviços 

O Catálogo de serviços é uma lista de serviços prestados por uma organização ou a 

um consumidor de serviços (clientes externos ou internos), detalhando o desempenho 

(níveis de tempo e qualidade de serviço), funcionalidade (a descrição das entradas, 

saídas e transformação fornecido pelo serviço), custos (e modelo de custo), e entrega do 

modelo (como o serviço é prestado). 

O objectivo do catalogo de serviços é a visão única sobre todos os artefactos da 

organização, sejam serviços, relatórios, dashboards, informação ou mesmo o 

conhecimento explícito e/ou implícito. 

5.  Modelo de referência para SOA – OASIS  

 

O Modelo de Referência OASIS (Organization for the Advancement of Structured 

Information Standards) (MacKenzie, Laskey, McCabe, Brown, & Metz, 2006) é um 

modelo de referência para a arquitectura orientada a serviços (SOA), produzido pela 

OASIS em 2006. 

O objectivo deste modelo de referência é incentivar o crescimento contínuo de 

implementações específicas, e propor um vocabulário e um entendimento comum de 

SOA para que os developers que trabalham em organizações diferentes tenham o 

mesmo entendimento do que os termos significam de modo a essas informações serem 

partilhadas e compreendidas entre aquelas ou futuras implementações. 

Este modelo oferece uma referência normativa que permanece relevante para SOA 

como um modelo abstracto e poderoso, independente das várias e inevitáveis evoluções 

tecnológicas que venham a influenciar a realização de SOA. 

O modelo de referência baseia-se na definição dos principais conceitos da 

arquitectura e a relação entre eles, tendo o serviço como elemento central. 

A Figura 2 ilustra os principais conceitos definidos neste modelo de referência.  
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Figura 2 – Principais conceitos do Modelo de Referência OASIS (Bueno, Correa, Onoe, 

Borsoi, & Kiramoto, 2016). 

 

Serviço O conceito central do modelo de referência é o do serviço, que o 

Modelo de Referência define da seguinte forma: Um mecanismo que 

permite o acesso a um ou mais recursos, onde o acesso é fornecido 

através de uma interface.  

 

Visibilidade É o que habilita a interacção entre o serviço oferecido e o seu 

consumidor. 

O modelo prevê três condições para a visibilidade: 

Consciência - A consciência do serviço requer que a descrição do 

serviço e política estejam disponíveis de tal maneira que, directa ou 

indirectamente, um consumidor potencial esteja ciente da existência e 

das competências do serviço. 

Concordância (Boa vontade, cooperação) - Refere-se à concordância 

entre o fornecedor e consumidor para interagir, com base em políticas 

de fornecimento e utilização do serviço acordadas. 

Acessibilidade – Os participantes do serviço precisam estar aptos a 

interagir. Se um serviço não é acessível ele não estará efectivamente 

visível. 

Interacção Envolve a execução de acções na direcção do serviço. Geralmente é 

realizada na forma de mensagens, mas pode também ocorrer a partir de 

mudanças de estado de um recurso partilhado. 

Existem dois conceitos chave estão envolvidos na interacção são: 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0024



 

 

Modelo de informação - Informação que pode ser trocada com o 

serviço. 

Modelo de comportamento – Refere-se a acções envolvidas no serviço e 

no processo ou aspectos temporais de uma interacção com o serviço. 

Exemplo: autorização para acesso a dados em um serviço de alteração 

em uma base de dados.  

 

Efeito no 

Mundo 

Real 

Refere-se ao propósito particular relacionado com a interacção com um 

serviço. Exemplo: Uma solicitação de uma reserva de um voo muda o 

estado da reserva e é um dos requisitos para habilitar uma pessoa a 

embarcar no avião. O utilizador não conhece os detalhes da 

implementação e o serviço não sabe se a reserva foi realizada pelo 

próprio interessado ou alguém em seu nome, mas o serviço tem efeito 

sobre o estado da reserva e na habilitação do passageiro. 

O resultado concreto da utilização deste serviço pode ser o retorno da 

informação ou da alteração no estado das entidades que estão 

envolvidos na interacção. 

Descrição 

do Serviço 

As informações necessárias para utilizar, ou considerar o uso de um 

serviço. O propósito da descrição é facilitar a interacção e a visibilidade 

do serviço. 

Em geral, deve possuir as seguintes informações: 

1. Que o serviço existe e está acessível (acessibilidade); 

2. Que o serviço executa certa função ou conjunto de funções 

(funcionalidades); 

3. Que o serviço opera sob um conjunto específico de restrições e 

políticas; 

4. Que o serviço irá (para alguma extensão implícita ou explicita) 

concordar com as políticas como prescritas pelo consumidor do 

serviço (políticas); 

5. Como interagir com o serviço de forma a alcançar os objectivos 

desejados, incluindo o formato e conteúdo da informação trocada 

entre o serviço e o consumidor e as sequências de informações 

trocadas que podem ser esperadas (interface). 

Contracto 

& Políticas 

Uma política representa alguma restrição ou condição sobre o uso, 

distribuição ou descrição de uma entidade. 

Um contracto, por outro lado, representa um acordo entre duas ou mais 

partes. 

Políticas aplicam-se a muitos aspectos do SOA: Segurança, Privacidade, 

Qualidade de Serviço e assim por diante.  

É natural que a descrição do serviço contenha referências às políticas 

associadas com o serviço. 
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Assim como as políticas, os contractos podem cobrir uma ampla faixa 

de aspectos de serviços: acordos de qualidade de serviço e acordos 

comerciais. 

Contexto 

de 

Execução 

É o conjunto de elementos de técnicos e de negócios que são 

identificados como parte de uma interacção de serviço instanciado, que 

formam um caminho entre aqueles com necessidades e aqueles com 

competências. 

Todas as interacções são baseadas num contexto de execução particular, 

que permite que os prestadores de serviços e os consumidores interajam 

e forneçam um ponto de decisão para que todas as políticas e contractos 

possam estar em vigor. 

O consumidor e o prestador de serviços podem estar em locais distintos 

no mapa e, para um serviço ser realmente invocado, um caminho precisa 

ser estabelecido entre estes dois locais. Este caminho é o contexto de 

execução. 

 

Tabela 1 - Quadro resumo dos principais conceitos do Modelo de Referência OASIS 

O modelo de referência OASIS propõe ainda um guia para estabelecer a 

conformidade com a arquitectura SOA, indicando que as seguintes características 

devem estar presentes: 

1. Ter entidades que podem ser identificadas como serviços e definidas no Modelo de 

Referência;  

2. Estar apta a identificar como a visibilidade é estabelecida entre os prestadores e 

consumidores de serviço;  

3. Estar apta a identificar como a interacção será mediada;  

4. Estar apta a identificar como os efeitos do uso de serviços são compreendidos;  

5. Ter descrições associadas com serviços;  

6. Estar apta a identificar o contexto de execução requerido para suportar interacções;  

7. Ser possível identificar como as políticas são tratadas e como os contratos podem 

ser modelados e formatados.  

6. Ferramentas ao dispor das organizações para implementação de projectos 

com arquitectura SOA 

No processo de desenvolvimento de software, a escolha das ferramentas a utilizar 

tem uma grande importância. As ferramentas poderão auxiliar o trabalho em todas as 

fases do desenvolvimento, análise desenvolvimento, testes, instalação e manutenção.  

Na área do SOA, conhecer e escolher as ferramentas que irão auxiliar o 

desenvolvimento também irá ter um grande peso no sucesso dos projectos. Quais as 

ferramentas que existem? Quais as funcionalidades que oferecem? Qual o grau de 

dificuldade na aprendizagem do funcionamento de uma ferramenta? De que maneiras 
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irão auxiliar o desenvolvimento? Estas perguntas deverão ser respondidas para que se 

possa escolher as ferramentas correctas.  

Por vezes a adopção de uma ferramenta irá implicar o seguimento de determinada 

metodologia de desenvolvimento. Quando se escolhe as ferramentas também deveremos 

verificar se esta se adapta às metodologias de desenvolvimento seguidas ou se implica 

uma nova metodologia. No caso de implicar uma nova metodologia, é necessário 

decidir se essa metodologia aplica-se ao problema em questão. Para o desenvolvimento 

de projectos que adoptam uma arquitectura SOA, existem várias ferramentas que 

poderão ser adoptadas. Qual a melhor irá depender muito do tipo de projectos e do tipo 

da equipa de desenvolvimento.  

A título de exemplo, neste trabalho iremos apresentar um conjunto de ferramentas da 

IBM que auxiliam o desenvolvimento de projectos que utilizam arquitectura SOA e que 

baseiam-se na modelação de processos de negócio. Outros fornecedores tais como a 

Oracle, TIBCO ou Microsoft possuem ferramentas que auxiliam o desenvolvimento de 

projectos utilizando a arquitectura SOA. 

 

o IBM WebSphere Business Integration 

IBM WebSphere Buisness Integration (Jessani, Chilanti, & Iyengar, 2007) é um 

produto que integra vários subprodutos que permitem a modelação, o desenvolvimento, 

a instalação e a execução de processos de negócio para web services. A utilização deste 

produto irá ser muito útil para o desenvolvimento de soluções SOA. Também é uma boa 

escolha quando se pretende seguir uma metodologia de desenvolvimento “On Demand”. 

De seguida apresentamos cada um dos subprodutos que constituem este produto. 

As ferramentas de integração de negócios são construídas para suportar uma 

arquitectura orientada a serviços, o que diminui a complexidade no desenvolvimento 

porque representa todos os objectos, componentes, aplicações e processos, como 

serviços (baseados em padrões abertos). Estes serviços são aplicações self-contained, e, 

modulares que podem ser publicadas, localizadas e invocadas através da Internet, 

automatizando uma ampla gama de funções de negócio, incluindo activos existentes. 

Usando este tipo de arquitectura, é possível criar e interagir com todos os componentes 

de software, sem considerar sua implementação. 

o IBM WebSphere Business Integration Modeler 

IBM WebSphere Business Integration Modeler (Jessani, Chilanti, & Iyengar, 2007) é 

uma ferramenta de modelação que permite a análise do negócio no formato BPMN 

desenvolvida pela IBM. Com esta ferramenta é possível fazer a modelação, simulação e 

análise de modo a que os analistas de negócio possam conceber, documentar e 

implementar processos de negócio. Pode ser utilizada para: 

 Documentar, analisar e optimizar os processos de negócio; 

 Proporcionar um início de desenvolvimento rápido dos processos de negócio 

optimizados; 

 Ajudar às organizações clientes a atingir um processo de negócio o mais 

competitivo possível; 

 Permite às organizações avaliar o retorno sobre o investimento (ROI); 
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Esta ferramenta é baseada e utiliza na plataforma de desenvolvimento Eclipse. 

Consegue capturar modelos de negócio e consegue gerar representações dos modelos na 

linguagem BPEL4WS (Business Process Execution Language for Web Services) e FDL 

(Flow Definition Language). O WebSphere Business Integration Modeler oferece um 

ambiente de trabalho de fácil compreensão, de fácil utilização (“user-friendly”) para a 

modelação de processos de negócio. Oferece também capacidades de colaboração para 

desenhar os processos de negócios. Suporta múltiplas metodologias de modelação e 

vários standards. Permite redesenhar rapidamente o processo quando existem alterações 

no negócio. Tem funcionalidades que permitem importar modelos e que permitem 

publicar os modelos na Web. 

Dentro de uma empresa esta ferramenta oferece um ambiente de colaboração para 

partilha e manutenção das versões dos modelos. Os analistas de negócio poderão utilizar 

as capacidades de optimizar os processos de negócio através de simulações de várias 

hipóteses para os modelos. Para cada uma destas hipóteses poderá criar relatórios para 

futuras análises. 

o IBM WebSphere Studio Application Developer Integration Edition 

O WebSphere Studio Application Developer Integration Edition (Sadtler & Kovari, 

2004) fornece o suporte necessário para o desenvolvimento e teste dos processos de 

negócio com recurso a um editor gráfico para montar os processos de negócio definidos 

na linguagem BPEL4WS, principalmente através de suas ferramentas de integração de 

negócios. 

Esta ferramenta incorpora o que um programador necessita para construir processos 

de negócio nomeadamente um editor visual de processos que pode ser utilizado para 

criar ou modificar processos de negócio. 

Este editor suporta as linguagens de modelação de negócio BPEL4WS e FDL. Inclui 

a hipótese de migração entre estas duas linguagens. Consegue gerar todo o código 

necessário para a execução dos processos. Um processo poderá ser criado para ser 

executado como um “EJB bean”, como “message driven bean” ou como um “web 

service”. Os “web services” poderão ser criados para correrem sobre SOAP/HTTP ou 

SOAP/JMS. 

o WebSphere MQ Workflow 

O WebSphere MQ Workflow  (Lind & Schwenkreis, 2017)é um produto destinado a 

ajudar as organizações a automatizar os seus processos de negócio e a fornecer 

processos de integração com suporte avançado.  

O componente Buildtime é a ferramenta que define o processo gráfico e faz parte do 

produto WebSphere MQ Workflow. Com a ferramenta Buildtime é possível definir 

graficamente os processos de negócio e as suas actividades ao nível de detalhe 

necessário para a sua automatização, onde os processos de negócio definidos podem ser 

exportados pela ferramenta Buildtime em arquivos de FDL (Flow Definition Language).  

Como parte do WebSphere Business Integration, o WebSphere MQ Workflow 

também permite o uso com o WebSphere Business Integration Modeler para projectos 

de análise, simulação e acompanhamento dos processos de negócio.  

o WebSphere Business Integration Server Foundation 
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Esta ferramenta  (IBM, 2004) fornece a base para a construção e implementação 

orientada a serviços e que permite a criação de uma plataforma para criar e instalar 

aplicações compostas por “web services” numa arquitectura SOA.  

 Combina serviços de processos com serviços de aplicações; 

 Permite a criação, a execução e gestão de processos de negócio; 

 Com esta ferramenta é possível criar novos serviços e serviços com base em 

aplicações e sistemas, que podem ser combinadas com aplicações existentes no 

processo de negócio; 

 

Figura 3. WebSphere Business Integration, Desenvolvimento, instalação e 

monitorização (Keen, et al., 2004) 

7. Benefícios e desafios de uma implementação SOA 

Os benefícios de uma implementação SOA incluem redução de custos de integração 

onde é proporcionada melhor agilidade e flexibilidade negócios, reutilização de activos 

e maior retorno sobre o investimento. 

A mudança para uma arquitectura SOA tem sido facilitada pelo nível sem 

precedentes de padronização em torno de normas fundamentais de serviços Web: XML, 

SOAP, WSDL e UDDI e vários Serviços Web (Web Services) que incorporam serviços 

de segurança, confiabilidade, transacções, coordenação e gestão.  

7.1 Benefícios na adopção de SOA 

Uma arquitectura orientada a serviços pode ajudar as organizações a atingir um nível 

de flexibilidade que lhes permita acompanhar os rápidos desenvolvimentos dos 

mercados e rentabilizar os seus recursos de forma a reduzir os custos. 
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A adopção de uma arquitectura SOA permite a obtenção de um conjunto de 

benefícios: 

 Facilidade de integração  

É mais fácil integrar aplicações existentes através de protocolos tal como Web 

Services. Ao adoptar este método em vez de adquirir novas soluções diminui não só os 

custos no investimento, mas também mitiga os riscos da mudança. 

 Redução de custos e aumento da reutilização - Melhoria no ROI (Retorno 

do Investimento) dos projectos 

A redução dos custos é feita principalmente através de reutilização de código e 

funcionalidades onde estes podem ser facilmente reutilizados e combinados de forma a 

satisfazer as necessidades de negócio. Isto significa menor duplicação de recursos, 

maior potencial de reutilização e menores custos de desenvolvimento e manutenção. 

As arquitecturas SOA também potencializam a automatização de processos através 

de programas de Workflow, reduzindo assim os custos com o pessoal.  

Desta forma o ROI melhora, como resultado de uma melhor integração e agilidade 

dos sistemas em adaptarem-se ao negócio.  

 Integração e comunicação de sistemas com parceiros e clientes 

Com a arquitectura SOA é possível fazer a interligação dos sistemas com a 

utilização de de simple object access protocol (SOAP) e Web services description 

language (WSDL) através de HTTP. 

 Reaproveitamento de recursos 

As arquitecturas SOA fornecem uma camada de abstracção que permite às empresas 

aproveitar o investimento feito anteriormente em tecnologias de informação, 

envolvendo os recursos existentes como serviços que disponibilizam funcionalidades de 

negócio. 

Desta forma as empresas podem continuar a retirar valor desses recursos sem que 

seja necessário recomeçar do início. 

 Maior capacidade de reacção 

 Capacidade de criar novos serviços a partir de serviços já existentes é uma 

vantagem para as empresas que necessitam de ter agilidade e de responder rapidamente 

as exigências do mercado. A reutilização de componentes faz com que o tempo de 

desenvolvimento do Software necessário seja reduzido, o que leva a uma rápida criação 

de novos serviços que implementam novas funcionalidades de negócio. 

Desta forma o tempo que os produtos levam a atingir o mercado é reduzido e a 

empresa adapta-se mais rapidamente as mudanças. Por outro lado, melhora também a 

capacidade de tomada de decisão pois os dados são partilhados entre todos os serviços, 

o que por sua vez melhora a capacidade de reacção da empresa as alterações do 

mercado ou as oportunidades de negócio. 

 Preparação para o futuro 

As arquitecturas SOA permitem às empresas estarem preparadas para o futuro. 

Processos que envolvam uma série de serviços relativos ao negócio podem ser criados, 

modificados e mantidos facilmente ao longo do tempo, correspondendo assim às 

necessidades da empresa. Uma SOA fornece flexibilidade e adaptabilidade, 

características que são críticas para quase todos os negócios. 
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Em resumo, os benefícios da arquitectura SOA recaem em três áreas: 

 Eficácia do negócio 

 Agilidade, capacidade de resposta ao mercado e dinâmica competitiva; 

 Maior eficiência do processo; 

 Implementação de recursos com base nas necessidades de negócios; 

 Eficiência de custo  

 Custos de manutenção reduzido; 

 Esforços reduzidos para mudança de negócios; 

 Optimização preço/desempenho com base na liberdade para seleccionar 

plataforma, tecnologia e localização de forma independente; 

 Redução do risco 

 Maior nível de qualidade e produtividade das equipas de desenvolvimento; 

 Implementação incremental; 

 Retorno rápido do investimento; 

7.2 Quais são os desafios? 

Deve-se ressaltar as normas técnicas XML, SOAP, WSDL, etc.. sozinhas não 

garantem que os benefícios de negócios da SOA serão plenamente realizados. 

Igualmente, uma implementação de padrões de serviços Web não constitui uma 

arquitectura orientada a serviço. A adopção de padrões de tecnologia é uma condição 

prévia necessária para alcançar o baixo custo integração entre plataformas tecnológicas, 

mas outras questões que incluem análise de serviço, design e integração entre as 

estruturas de dados em toda a organização (ou toda a indústria) é igualmente importante. 

A transição para uma estrutura de IT tradicional para SOA apresenta uma série de 

desafios importantes. Esses desafios que vão desde questões puramente técnicas tais 

como desempenho do protocolo SOAP e os padrões de Web Services que incluem 

considerações de disponibilidade e custos de infra-estrutura SOA.  

Enquanto o núcleo dos Web services (ou seja, XML, SOAP, WSDL e UDDI) são 

relativamente maduros e estáveis, muitos dos padrões adicionais têm importantes 

questões como segurança e confiabilidade (por exemplo, WS-Coordination, WS-Atomic 

Transaction, WSDM, WS-Reliability, etc.).  

Para obter os benefícios da reutilização e capacidade de resposta às novas 

necessidades de negócio, os serviços devem ser especificados ao nível da abstracção e 

granularidade. Os serviços não devem ser apenas refinados e com interfaces bem-

definidas, sendo necessária uma metodologia de projecto abrangente que orienta o 

processo de design de serviço e produz serviços reutilizáveis que possam ser utilizados 

como blocos de construção. 

Os desafios e limitações podem ser resumidos como se segue: 
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 Padrões de Web Services: estes padrões são abertos e muitos ainda estão 

rascunhos. Segurança e serviços de nível mais alto ainda não foram testados, 

isso pode resultar numa ameaça em conformidade com as normas novas e em 

evolução. 

 Protocolos: eles não são projectados para a confiabilidade, entrega garantida ou 

ordem de entrega para o serviço sendo necessário garantir que as mensagens 

foram entregue ou recebidas em tempo útil. 

 Interoperabilidade: As implementações de SOA usam serviços web para trocar 

mensagens pela Internet. Estas encapsulam os dados em XML. Problemas 

podem ser encontrados ao integrar estes serviços em ambientes heterogéneos. 

 Ligações de rede: Se a arquitectura e os serviços são altamente interligados, uma 

falha de rede parcial pode criar um problema enorme para as organizações. 

Actualmente, embora a tecnologia necessária esteja disponível, não há nenhuma 

garantia de que as infra-estruturas serão robustas o suficiente com redundância 

nas suas ligações para lidar com os tempos de inactividade do sistema. 

 Segurança: Quando estão a ser utilizados padrões abertos, um serviço é muito 

mais aberto a outros serviços e aplicativos do que uma aplicação típica e, assim, 

a segurança torna-se um problema. Como mencionado antes, protocolos de 

Internet também faltam. Embora a WS-Security aborde essas questões, há uma 

considerável quantidade de trabalho que ainda precisa ser feito. 

 Formação: Leva tempo adquirir conhecimento de novas tecnologias. Para uma 

organização adoptar esta arquitectura, sem o conhecimento aprofundado das 

tecnologias subjacentes pode ser altamente crítico (Hohpe, 2002). 

 

Mudar para uma arquitectura SOA não é uma transição transversal. Requer uma 

mudança de como podemos ter aplicações baseadas em serviços maximizando o 

investimento em ti existente (Mahmoud, 2005). SOA requer a construção de sistemas a 

nível empresarial, já a prestação de serviços deve centrar-se sobre os requisitos de 

negócio. Uma vez que os processos de negócio e as estruturas sejam definidas, se pode 

pensar numa tecnologia necessária para construir uma SOA totalmente operacional. 

Deve ser um desenvolvimento incremental. 

8. Conclusões 

No mercado empresarial é cada vez mais importante fornecer produtos de qualidade, 

o que leva à especialização das empresas. Por sua vez a especialização das empresas 

obriga à cooperação entre elas para que sejam criados novos produtos. É aqui que as 

arquitecturas orientadas a serviços podem fazer a diferença pois fornecem a 

flexibilidade e a agilidade necessárias para que exista interoperabilidade efectiva entre 

as empresas.  

As arquitecturas orientadas a serviços têm como base principal a interoperabilidade 

entre componentes de Software e os Web Services são vistos como o meio preferencial 

para os obter. Os Web Services levam à interoperabilidade porque escondem a 

implementação dos serviços por trás de interfaces, deixando então de ter qualquer 
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importância em que linguagem está implementada o serviço ou em que plataforma está 

a correr. 

Outra perspectiva de futuro trazida pelas SOAs é que com o desenvolvimento de 

standards todas as aplicações de um determinado tipo respeitarão uma determinada 

interface, tornando-se assim possível trocar de fornecedor de aplicações sem que seja 

necessário fazer alterações no sistema. Por outro lado com o aumento do número de 

serviços disponíveis, tanto dentro como fora das empresas, a construção de aplicações e 

a modelação de processos de negócio tornar-se-á em pouco mais do que a agregação de 

serviços existentes. 

Hoje em dia já muitas empresas optaram por reformular os seus sistemas 

implementado arquitecturas orientadas a serviços e estão a tirar grandes benefícios da 

sua utilização. Alguns benefícios, como a capacidade de interoperar com outros 

sistemas, eram esperados mas outros, como por exemplo o aumento da fiabilidade, são 

uma surpresa agradável. 

Tendo em conta que relação entre custos e benefícios é tão boa, é bastante provável 

que as arquitecturas orientadas a serviços estejam aqui para ficar. 

9. Limitações e trabalho futuro  

Este trabalho tem como limitações o facto de não terem sido discutidos neste 

trabalho detalhadamente todos os conceitos por de traz do modelo de referência OASIS, 

e não tendo sido também testada nenhuma das ferramentas ao dispor das organizações 

para implementação de projectos com arquitectura SOA, sendo que os resultados deste 

trabalho são apenas resultados da bibliografia consultada. 

Também não foram aprofundados no presente trabalho todos os standards referentes 

aos Web Services tal como também não foram discutidos neste trabalho os pontos fracos 

nem as fragilidades do SOA apesar de também existirem e podendo ser um ponto a 

discutir em trabalhos futuros. Ficará também para trabalho futuro um benchmark com as 

diversas ferramentas ao dispor das organizações de modo a poder avaliar quais os 

pontos fortes e fracos de cada uma delas 
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XBRL technology is currently used by several government institutions and companies 

around the world. The literature includes many papers related to the uses and benefits of 

XBRL in the areas of finance and accounting. However, little is known about its 

benefits for software engineering. This paper seeks to identify the impact of XBRL on 

software quality factors. Identifying such impacts may help software development 

companies better understand the advantages related to the use of XBRL and increase the 

adoption of XBRL in other companies. This, in turn, may contribute to the improvement 

of the software quality, facilitating the implementation of better frameworks in these 

organizations. 

Keywords: Software Process, Software Quality Factors, Software Engineering, XBRL, 
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1. INTRODUCTION 

Much of the research concerning the use of XBRL focuses on investigating its 

potential benefits in the areas of finance and accounting (Blankespoor, 2012; Harris and 

Morsfield, 2012; Hwang, Leem, and Moon, 2008; Liu, Luo, Sia, O’Farrell, and Teo, 

2014; Liu, Wang, and Yao, 2014a; Shan and Troshani, 2014). XBRL is widely used in 

new technologies, such as Big Data, FinTech, Cyber Security, Machine Learning, the 

Internet of Things, and Augmented Reality (Kimber, Angwin, Miles-Khan, and 

Backeberg, 2015), yet little is known about the impact of these technologies on software 

quality factors. Therefore, many companies are unaware of the benefits of recent 

technologies, which may result in the development of financial systems software that 

fail to comply with the best practices and methodologies associated with software 

engineering. The benefits of these practices and methodologies include meeting 

software project deadlines, increasing the productivity of development teams, enhancing 

software product quality, reducing system development costs, as well as improving 

reusability, maintainability, extensibility, reliability and testability. All software 

developers using XBRL technology to develop financial software systems and they are 

responsible to provide software tools that can facilitate XBRL benefits to be observed 

and trialed (Lymer and Troshani, 2011). So, all theses softwares tools and financial 

software development activities using software processes that affects software quality 

factors. Then, XBRL technology can influence software quality factors and software 

processes activities. 

Thus, research on the impact of XBRL adoption on financial software development 

processes and software quality factors may have practical applications by helping 

financial applications development companies improve their products. In addition, 

exploring the relationship between XBRL and software development may fill a gap in 

the information system literature (Kloos, Hulstijn, Seck, and Janssen, 2014; Troshani 

and Lymer, 2011).   

This work investigates the positive and negative effects of XBRL adoption on 

financial software development processes and software quality factors. To achieve these 

results, this study uses exploratory research and direct observation through 

questionnaires sent to financial applications development companies and communities 

of users of the XBRL technology. The results are validated through statistical analyses.  

The next section discusses the theoretical foundations for this research. In the third 

section, the methodology used to develop the work is presented. The fourth section 

discusses the results, details of the applied research in companies that adopted the 

XBRL language, statistical analyses, and interpretations of the results. Finally, the fifth 

section presents the final considerations of this work.  

 

2. THEORETICAL FOUNDATIONS 

In this section, concepts of Quality Factors and XBRL are discussed. 
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2.1 Software Quality Factors 

Quality factors are characteristics or conditions that contribute to software efficacy 

(McCall, Richards, and Walters, 1977). Each factor must be capable of being measured 

so that the quality level of a given factor can be assessed. The measurement of each 

quality factor is compared to a reference index to evaluate the quality level of that factor 

and, as a result, the quality of the software. Quality factors provide a formal and 

consistent way to evaluate and inspect software products that are developed. Quality 

factors can be found in all stages of software development: requirements gathering, 

design, planning, development, testing, deployment and maintenance. According to 

McCall et al. (1977) and Wang and Wang (2003), there are eleven main quality factors: 

(1) Maintainability is the ability to locate and fix faults in a computer program. (2) 

Flexibility refers to the effort required to make changes in a program. (3) Testability is 

the effort required to ensure that a program performs the functions required. (4) 

Portability is the effort required to transfer a program from one environment to another. 

Such transfer is also related to the software operational environment. (5) Reusability is 

the ability to apply a program in a different context from the one for which it was 

designed. (6) Extensibility is the ability to alter a program by adding new components. 

(7) Interoperability is the program’s ability to interact with other systems. (8) Reliability 

is the ability of a system to perform pre-established functions accurately. (9) Efficiency 

relates to the number of computational resources and codes required by a program to 

perform its designated function. (10) Integrity refers to the ability to deny access to 

software or data by unauthorized persons. (11) Usability is the effort required to learn, 

operate, and interpret software and its results. 

2.2 XBRL Foundations 

XBRL is revolutionizing financial reporting around the world as a technology for 

electronic reporting of financial and business data ( Debreceny et al., 2009). Its original 

name was Financial Markup Language (XFRML). However, the XFRML community 

realized that it had a broader scope than the financial domain alone, so it was renamed 

eXtensible Business Reporting Language (XBRL). XBRL offers benefits in the 

preparation, analysis and reporting of financial information (Debreceny et al., 2009), but 

there are many other possible applications for XBRL, especially in Big Data. Prior to 

the existence of XBRL, financial information was reported on spreadsheets, Adobe 

Acrobat (PDF) documents, text notes and web pages. If a company needed to use data  

prepared in one format, there were problems converting it to another data format, due to 

the restrictions imposed by databases data types. The data had to be converted to 

internal databases before being submitted for analysis and later reused in other 

applications. In this process, errors might occur, which required detection and correction 

to prevent the diffusion of inconsistent data into the database. By contrast, XBRL 

standardizes data so that it will not have to be reformatted and resent. Thus, XBRL 

avoids rework, reduces costs, and reduces the time it takes to run conversion processes. 

The main technological structures of the XBRL language are specifications, 

taxonomies, and instance documents. The specifications establish the syntax for creating 

taxonomies and instances. They define XBRL elements and attributes. XBRL Elements 

are most basic unit of a XBRL documents, and XBRL attributes are name-value pairs 

associated with an XBRL element that contain dat). Elements and attributes can be used 

to represent the information exchanged between companies disclosing data and 
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companies receiving data. These specifications use XML Schema, XML documents and 

Xlink (Feng, Chang, and Dillon, 2002; Silva, 2003). Taxonomies are responsible for the 

syntactic and semantic representation of financial and accounting concepts, defining 

their terms and relationships. Instance documents are responsible for providing facts, or 

information in a specific context. Instance documents are linked to taxonomies through 

Linkbases and XML Schema documents. XML Schema documents define the 

vocabulary of elements that represent financial concepts. Linkbases make it possible to 

establish the relationships among concepts defined in the taxonomies in XML Schema 

documents (Debreceny, Felden, and Ochocki, 2009). These relationships are defined by 

Xlink attributes (Feng et al., 2002; Silva, 2003). Linkbases use XLink and XPointer 

technologies (Feng et al., 2002; Silva, 2003). The XPointer technology uses XPath 

technology to navigate documents (W3C, 2014). The figura 1 shows these relationships.  

 

 

Figure 1 – Relationships between XBRL and XML technologies. 

 

There are five types of Linkbases defined in the XBRL 2.1 specification. (1) The 

calculation Linkbase indicates how the value of a concept is calculated. (2) The 

definition Linkbase specifies relationships among grouped concepts. (3) The label 

Linkbase is responsible for the documentation of the concepts and the definition of the 

labels that will be used in the presentations of data comprised of facts related to the 

concepts. (4) The reference Linkbase establishes relationships between concepts and 

authoritative literature. (5) The presentation Linkbase controls the distribution and 

organization of content within a taxonomy and represents how concepts should be 

organized for presentation purposes (Silva et al., 2013). This organization follows the 

domain hierarchy, usually using parent-child connections. Parent-child connections 

indicate the hierarchical meaning of the XBRL elements relationship. 

 

3. METHODOLOGY 

This paper uses quantitative methods through the use of questionnaires (Mendon, 

2013) sent to professionals who use or have used the XBRL technology in the fields of 

software engineering and business,  especially in the finance and accounting areas. 
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3.1 Research Questions 

The goal of this paper is to survey users of XBRL to find out their opinion of the 

impact of XBRL on (1) software quality factors. These issues are based on the 

recommendations suggested by Creswell (2012) and Kitchenham and Charters (2007). 

Creswell (2012) showed different approaches for design qualitative, quantitative, and 

mixed methods research in the human and social sciences. Kitchenham and Charters 

(2007) provided a comprehensive guideline for apply literature reviews.  

 

The above research questions may help identify the effects that the adoption of the 

XBRL language may have on the development of financial and accounting applications. 

In addition, these issues will help identify whether or not these effects favor software 

quality factors, and software development teams.  

3.2 Defining Hypotheses  

The hypotheses adopted in this study are as follows:  

 

H01: Adopting XBRL improves software quality factors. 

 

H02: Adopting XBRL benefits financial software development teams. 

 

H00 (Null): Adopting XBRL has no impact on software quality factors, and 

there are no benefits to financial software development teams with the use of 

XBRL. 

These hypotheses may help to identify the impact of XBRL on software quality 

factors, and the benefits of XBRL for financial software development teams in the 

development of financial and accounting applications. The H2 will be confirmed by 

induction method. The H1 will be confirmed by statistical analysis.  

 

4. RESULTS 

The questionnaires applied in this work were sent to 55 institutions that develop 

software based on XBRL or make use of XBRL for the exchange of financial data. Prior 

contact was made by phone and e-mail with those responsible for the dissemination of 

the questionnaires in the institutions, but that made it difficult to identify the number of 

respondents who received the questionnaires, but did not take them. A total of 30 people 

answered all of the questions in the questionnaires. This result represents an estimated 

response rate of 54%. As a basis for comparison, research related to software 

engineering by Kautz and Larsen (1996) and Stålhane, Borgersen, and Arnesen (1997) 

used procedures similar to those applied in this work. A response rate of 13.3% was 

obtained for Kautz’s survey and 8.4% for Stålhane's survey.  
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4.1 Profile of the participants 

The questionnaires were distributed to software developers and users of the XBRL 

technology from various countries. As shown in Figure 1, software developers from 

nine countries took part in this research. 

 

 

Figure 2 – Countries that took part of the research 

 

The countries participating in the research were Brazil (40%), the United States 

(14%), Uruguay (13%), Germany (10%), the United Kingdom (7%), China (7%), 

Ireland (3%) and Portugal (3%). Most of the participants in the research come from 

Brasília-DF, Montevideo, Frankfurt, Beijing, Summerville and São Paulo-SP. In the 

other cities, there was one respondent per city (Dublin, London, Fortaleza-CE, Lisbon, 

Mülheim an der Ruhr, Nevele, Oxford, Recife-PE, and Salvador-BA). 

 

Of the professionals who answered about their performance, 68.96% currently work 

in the area of information technology. The other 31.03% of the respondents work in 

business areas. This distinction is used as a component of the analysis of the results. 

 

Concerning experience with XBRL, 40.00% reported working with XBRL for over 5 

years, 46.67% of respondents answered that they have been using XBRL for 1-5 years, 

6.67% said that they have used XBRL for less than a year, and 6.67% did not answer 

this question. 

 

Regarding the number of employees at the companies that took part of the research, 

63.33% of the firms have more than 500 employees, 13.33% have between 100 and 499 

employees, 13.33% have between 20 and 99 employees, 3.33% have fewer than 20 

employees, and 6.66% did not answer this question.  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0041



 

 

4.2 Impact of XBRL on Software Quality Factors 

In this section, the results of the questionnaire related to the impact of XBRL on 

software quality factors are discussed. 

 

Question 1: After implementation of XBRL, how do you rate its impact on software 

reusability? 

 

Results: The IT professionals (58.62% of the total) consider that the adoption of 

XBRL has a positive or very positive impact on software reusability. Respondents in the 

business area (24.13% of the total) agree those in the IT area. The reason for this choice 

may be associated with the ability of the XBRL language to be reused by other software 

because of data type compatibility, the ease of use of data from XBRL structures, and 

the ability to reuse taxonomies. In addition, the integration of XBRL with web services 

allows new forms of reusability (Debreceny, Felden, and Piechocki, 2007). Figure 13 

shows the frequencies obtained in this question through the questionnaires referring to 

software quality factors. 

 

 

Figure 3 - Frequencies for Question 1: After implementation of XBRL, how do you 

rate its impact on software reusability? 

 

Question 2: After implementation of XBRL, how do you rate its impact on software 

usability? 

 

Result: The IT professionals (37.93% of the total) consider that the adoption of 

XBRL does not affect software usability, whereas the professionals in the business area 

(13.79% of the total) find that XBRL has a positive impact on software usability. The 

answer given by the business professionals may be associated with the usability 
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obtained in financial reports (Liu, Wang, and Yao, 2014b). The frequencies obtained for 

this question are presented in Figure 14. 

 

Figure 4 - Frequencies for Question 2: After implementation of XBRL, how do you 

rate its impact on software usability? 

 

Question 3: After implementation of XBRL, how do you rate its impact on the 

security factor? 

 

Results: The IT professionals (48.27% of the total) find that XBRL does not impact 

the security factor, and the professionals in the business area agree. The reason for this 

answer may be related to the lack of empirical evidence on the contribution of XBRL to 

the security factor. Figure 15 shows the frequencies of these results. 
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Figure 5 - Frequencies for Question 3: After the implementation of XBRL, how do 

you rate its impact on the security factor? 

 

Question 4: After implementation of XBRL, how do you rate its impact on the 

reliability factor? 

 

Results: The IT participants (41.37% of the total) answer that XBRL has a positive 

or very positive impact on the reliability factor. The participants in the business area 

(17.24% of the total) answer the same way. The reason for this response may be traced 

to the benefits that XBRL offers in the standardization of data, in improving data 

quality, in reducing errors in validation processes of taxonomies and formulas, in 

reducing redundant data, and also in the ease of integrating it with other systems or 

software packages. All of these reasons may increase the reliability of XBRL solutions. 

Figure 16 shows the frequencies of the responses to this question. 
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Figure 6 - Frequencies for Question 4: After implementation of XBRL, how do you 

rate its impact on the reliability factor? 

 

Question 5: After the implementation of XBRL, how do you rate its impact on the 

extensibility factor? 

 

Results: The IT participants (62.06% of the total) consider that XBRL has a positive 

or very positive impact on the extensibility factor, and their response coincides with the 

choice of respondents in the business area (14.13% of the total). The explanation for this 

response may be related to the ability of XBRL to define new structures through the 

creation of new elements (Silva, 2003). Evidence on the positive relationship between 

XBRL and the extensibility factor is also found in the systematic reviews by Davidson, 

Robinson, and Malthus (2006) and Pinsker and Li (2008). Figure 17 shows the 

frequencies of responses obtained for this question. 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0045



 

 

 

Figure 7 - Frequencies for Question 5: After implementation of XBRL, how do you 

rate its impact on the extensibility factor? 

 

Question 6: After implementation of XBRL, how do you rate its impact on the 

maintainability factor? 

 

Results: The IT professionals (41.37% of the total) consider that XBRL has a 

positive or very positive impact on the maintainability factor, and the business 

professionals (20.68% of the total) feel the same way. The reason for this choice may be 

associated with the semantic properties of XBRL, which make it easier to identify errors 

and reduce effort in programming and software testing. The frequencies for this result 

are shown in Figure 18. 
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Figure 8 - Frequencies for Question 6: After implementation of XBRL, how do you 

rate its impact on the maintainability factor? 

 

Question 7: After implementation of XBRL, how do you rate its impact on the 

flexibility factor? 

 

Results: The IT participants (34.48% of the total) answer that XBRL does not affect 

the flexibility factor, whereas the participants in the business area (17.24% of the total) 

consider that XBRL has a positive impact on the flexibility factor. The explanation for 

the business participants’ choice may be associated with the ease of making 

modifications in a XBRL taxonomy. However, for that to be possible, XBRL 

taxonomies must be well designed (Hoffman and Watson, 2009). The frequencies 

obtained for this question are shown in Figure 19. 
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Figure 9 - Frequencies for Question 7: After implementation of XBRL, how do you 

rate its impact on the flexibility factor? 

 

Question 8: After implementation of XBRL, how do you rate its impact on the 

testability factor? 

 

Result: The IT professionals (55.17% of the total) consider that XBRL has positive 

or very positive impacts on the testability factor. The business professionals (24.13% of 

the total) answer the same way. This result confirms the answer to Question 8 

concerning the impact of XBRL on software testing, which also had a positive result. 

The basis for the response to Question 19 may be associated with the possible reasons 

for the response to Question 8 (semantic properties, validation processes, reduction of 

programming codes through the association of metadata, and the way data is structured 

in XBRL). The frequencies of the results for this question are presented in Figure 20. 
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Figure 10 - Frequencies for Question 8 - After implementation of XBRL, how do 

you rate its impact on the testability factor? 

 

Question 9: After implementation of XBRL, how do you rate its impact on the 

portability factor? 

 

Results: The IT participants (48.27% of the total) consider that XBRL has a positive 

impact on the portability factor, and the participants in the business area (24.13% of the 

total) agree. The reason for this result may be associated with the possibility of using 

XBRL on different operating platforms, which is inherited from the XML language. 

This facilitates the transfer of data between different operating platforms. In addition, 

XBRL can be integrated with web services, offering other portability options for 

systems hosted on mainframes (Debreceny et al., 2007). The frequencies of the results 

for this question are shown in Figure 21. 
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Figure 11 - Frequencies for Question 9: After the implementation of XBRL, how 

do you rate its impact on the portability factor? 

 

Question 10: After implementation of XBRL, how do you rate its impact on the 

interoperability factor? 

 

Result: The IT professionals (55.17% of the total) consider that XBRL has a positive 

or very positive impact on the interoperability factor. The business professionals 

(27.58% of the total) as agree with the IT professionals. This result supports the answer 

to Question 11 on the impact of integrating XBRL with other tools or software 

packages. The reason for this choice may be related to the ease of integrating XBRL 

with other software because of its semantic capability, which facilitates the exchange of 

data between databases with different operating platforms. In addition, XBRL works 

with specifications. Companies that adopt XBRL must adhere to these specifications, 

which facilitate the exchange of data between different systems. Figure 22 shows the 

frequencies of the responses to this question. 
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Figure 12 - Frequencies for Question 10: After implementation of XBRL, how do 

you rate its impact on the interoperability factor? 

 

Question 11: After implementation of XBRL, how do you rate its impact on data 

integrity? 

 

Results: The IT participants (55.17% of the total) indicated that XBRL has a positive 

or very positive impact on data integrity. The participants in the business area (20.68% 

of the total) gave similar responses. The reason for this choice may be associated with 

the way that XBRL standardizes data, which favors objectivity, as well as issues related 

to the ability of analysis (the effort required to find errors) and data integrity. XBRL 

does not allow access control to data or protection of data submitted through the 

Internet. In addition, XBRL cannot guarantee that a document received is the same as 

the one sent, so there is no guaranteed that the document has not been manipulated in 

the process of data transfer. Therefore, it is necessary to implement security measures 

for the exchange of data represented in XBRL (Escobar-Rodríguez and Gago-

Rodríguez, 2012). Figure 23 shows the frequencies of the responses to this question. 
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Figure 13 - Frequencies for Question 11: After the implementation of XBRL, how 

do you rate its impact on data integrity? 

 

4.3 Consistency Analysis of Results and Hypothesis Tests 

In the data consistency analysis, the Alpha Coefficient (Cronbach's Alpha) was 

applied. The results of this test range from 0 to 1. According to Dyba (2000), results 

above 0.78 show a high level of consistency, results between 0.55 and 0.77 are 

considered to have moderate consistency, and those below 0.55 are considered to show 

low consistency. Following the methodology used by Dyba, the consistency analyzes of 

the results were performed in SPSS. For calculations in the hypothesis tests, the Chi-

Square and Bivariate Correlation statistical techniques were used. These statistical 

procedures for data analysis are discussed in Appendix B. 

 

 “....An internal consistency analysis was performed for each of the six key 

facilitating factors of SPI success using the SPSS reliability program (SPSS, 1999a, 

1999b)” (Dyba, 2000) 

 

Table 2 show the results obtained in this analysis using Alpha Coefficient. 
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Table 2 – Alpha Coefficient of the Questionnaire on the Impact of XBRL 

on Software Quality Factors 

 

 
 

The results in Tables 2 support the consistency and reliability of the data. The 

arithmetic average of the individual coefficients (Cronbach's Alpha) was 0.785 for the 

XBRL impact related to software quality factors. This result indicates a high level of 

consistency. In fact, Almeida, Dos Santos, and Costa (2010) consider it an ideal level of 

consistency when the alpha coefficient oscillates between 0.70 and 0.90. Values below 

0.70 mean that the data has low consistency (unreliable). Values above 0.90 suggest 

data redundancy or duplicity. Streiner (2003) considers results reliable when values are 

between 0.80 and 0.90. Another measure regarding consistency is the alpha coefficient 

of all variables (General Alpha coefficient) related to the impact of XBRL on software 

quality factors. The General Alpha coefficient is calculated in SPSS from the results 

obtained for the individual coefficients. Figure 14 shows the General Alpha Coefficient 

obtained from the questionnaire regarding the impact of XBRL on software quality 

factors. 
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Figure 14 - General Alpha Coefficient of the 11 variables (N of Items) related to 

the impact of XBRL on software quality factors  

 

Both values obtained are within the range of 0.80 to 0.90. These results support a 

satisfactory level of consistency in the calculation using the Alpha Coefficient for all 

variables related to software quality factors. 

 

In the analysis of the results for the validation or rejection of the Null Hypothesis 

(H00), the Chi-Square test was used. The results obtained in this test are presented in 

Table 3. 

 

Table 3 - Chi-Square Test of the Questionnaire on the Impact of XBRL on 

Software Quality Factors  

ID Variable 
Chi-

Square 

Asymp. 

Sig. 

1 After implementation of XBRL, how do you rate its 

impact on software reusability? 

 28.069a 0.000 

2 After implementation of XBRL, how do you rate its 

impact on software usability? 

 23.586a 0.000 

3 After implementation of XBRL, how do you rate its 

impact on the security factor? 47.034a 0.000 

4 After implementation of XBRL, how do you rate its 

impact on the reliability factor? 

 24.276a 0.000 

5 After implementation of XBRL, how do you rate its 

impact on the extensibility factor? 

 30.828a 0.000 

6 After implementation of XBRL, how do you rate its 

impact on the maintainability factor? 

 17.724a 0.001 

7 After implementation of XBRL, how do you rate its 

impact on the flexibility factor? 

 21.172a 0.000 

8 After implementation of XBRL, how do you rate its 

impact on the testability factor? 

 40.483a 0.000 

9 After implementation of XBRL, how do you rate its 

impact on portability factor? 

 18.414a 0.001 

10 After implementation of XBRL, how do you rate its 

impact on the interoperability factor? 

 25.310a 0.000 

11 After implementation of XBRL, how do you rate its 

impact on data integrity? 16.690a 0.002 
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The results of Table 3 show that all variables related to the impact of XBRL on 

software quality factors obtained significance coefficients lower than 0.05. These results 

imply that all of variables, related to software quality factors are independent of the null 

hypothesis. In other words, the studies support the idea that adoption of XBRL has an 

impact on software quality factors. 

4.4 Interpreting Results 

Hypotheses 1 to 2 were tested using the techniques applied by Boslaugh and Watters 

(2008). These techniques use the Chi-Square and Bivariate Correlations functions. The 

results presented in Table 3 show high values in the Chi-Square test, with all 

significance coefficients lower than 0.05 for all variables. The results in both Table 3 is 

empirical evidences of the rejection of the null hypothesis (H00) through the 

relationship of independence between the alternative hypotheses and the null 

hypothesis. This independence is represented in the proposition below. 

1=There were positive or negative impacts in software quality factors. 

2=There were not positive or negative impacts software quality factors. 

 

, then H1 = validated 

, then H2 = validated 

, then H00 = validated 

 

The results obtained in the research were: ( 1> 2), which supports the alternative 

hypothesis H1 and H2 that XBRL has an impact on software quality factors Thus, the 

null hypothesis H00 is rejected. 

 

Regarding the research data, the Cronbach's tests (Alpha Coefficient: Table 2) 

showed high values (higher than 0.70) in the 11 variables. The Alpha Coefficient results 

are presented in Table 2. These results indicate consistency and reliability of the data 

obtained in this research. The values of these results were calculated using SPSS version 

22. The choice for SPSS is justified by the empirical evidence of the reliability of this 

software for the execution of these calculations (Dyba, 2000). 

 

The results from the trend analyzes (Descriptive Statistics) show that the XBRL 

adoption has a positive impact on reusability, reliability, extensibility, maintainability, 

testability, portability, interoperability and data integration. There is no record of XBRL 

having a negative impact on software quality factors. These results respond to Research 

Question 01 (RQ1), which addresses the impact of XBRL on software quality factors. 

The answer to RQ1 support the H01 and H02 hypotheses. The inductive method 

(Marconi and Lakatos, 2003), and the proposition below are used to answer H02: 

 

If XBRL produces positive impacts on software quality factors, then the use of 

XBRL produces benefits for financial software development teams. 
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5. CONCLUSION 

In financial software development, programmers use XBRL for financial reports, 

taxonomy engineering development, business information software and software tools 

that can recognize the information in an XBRL document (selecting, analyzing, storing, 

exchanging, and translating XBRL into different formats and reproducing it in a variety 

of ways for users). All of these activities are part of the software development processes 

life cycle. The choice of whether to use XBRL in financial software development will 

make a difference in financial software development processes (software project 

schedules, software project error numbers, etc). Moreover, the taxonomy engineering 

development has the same life cycle as software processes development. This paper 

investigates the impact of XBRL implementation on financial software development 

processes and software quality factors. In addition, this work investigates the benefits of 

adopting XBRL for financial software development teams. Exploratory research was 

applied to research groups, financial software development companies, and XBRL 

communities in order to answer the research questions defined in this work. 

 

The results support the hypotheses that the adoption of XBRL has affects software 

quality factors. In addition, the adoption of XBRL produces benefits for financial 

software development teams. Thus, the answer to the research question is: 

 

RQ1: To identify the positive and negative impacts of the adoption of XBRL on 

software quality factors 

 

Positive impacts are found for reusability, reliability, extensibility, maintainability, 

testability, portability, interoperability and data integrity, but a negative impact is found 

for the security factor. 

Overall, the adoption of XBRL brings benefits to financial software development 

teams, to financial solution development companies, and to the development of 

solutions integrated with other systems. These results contribute to the understanding of 

the benefits related to the adoption of XBRL in the development of financial and 

accounting solutions, to the development of frameworks and IDEs that can integrate 

with XBRL specifications, and also to the integration of software engineering 

methodologies in financial and accounting information systems. Therefore, the adoption 

of XBRL can make it easier to obtain software quality certifications in light of these 

potential benefits. 

 

The source of the negative impacts identified in this research  and possible solutions 

to remediate these problems could be topics for future research. In addition, this study 

may assist in the development of methodologies for XBRL deployment in financial 

software development processes. 
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 APPENDIX A: Methodology Explanation  

The type of study used in this paper was quantitative, which is based on the 

definition of hypotheses, survey questions and statistical analyzes to validate the 

studies. Qualitative studies were not used, since they allow different points of view of 

the research participants and new aspects are found. Moreover, qualitative studies do 
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not allow the formulation of hypotheses in advance and the testing of formulated 

theories (Denzin & Lincoln, 2006). These theories are induced during the studies 

(Heitmann & Ohling, 2005).  

Survey Instrument: This study uses a survey to identify the impact of the adoption of 

XBRL on financial software development processes and on software quality factors. 

The survey instrument is a structured questionnaire that followed the recommendations 

of Creswell (2012), Marconi and Lakatos (2003) and Gräning, Felden, and Piechocki 

(2011). These questionnaires were published on the web in communities and study 

groups that use or have used the XBRL technology in order to identify the impacts of 

XBRL adoption on financial software development processes and software quality 

factors. In addition, forms were sent to professionals already working with the XBRL 

technology in an attempt to ensure that the responses would come from people with 

knowledge of XBRL. These methods are based on the recommendations of Couper, 

Tourangeau, and Steiger (2001) and Vieira, De Castro, and Shuch (2010).  

 

The resulting data was processed in SPSS (Field, 2009) using descriptive and 

inferential statistics (Field, 2013). In addition, procedures based on Creswell (2012) and 

Kitchenham and Pfleeger (2002) were used: mode, average, standard deviation, 

variation, regression, alpha coefficient, independence coefficient and bivariate 

correlation. The graphs used to analyze the results were also generated using SPSS 

(Cleophas and Zwinderman, 2016), and the interpretation of the results were used to 

answer the research questions and validate or reject the hypotheses defined in this work. 

 

According to Marconi and Lakatos (2003), research plays a fundamental role in 

science. It is used to answer research questions, validate hypotheses, and solve scientific 

problems. According to Günther (2003), the following tools are used to answer research 

questions and scientific problems: behavior observation, experiment and data collection. 

This study uses a questionnaire to collect information without the presence of the 

interviewer (Marconi and Lakatos, 2003). According to Marconi and Lakatos, the 

advantages of questionnaires include: no need to travel to the research location; greater 

geographical coverage; reducing field work; faster, more accurate answers; greater 

freedom in responses due to anonymity; lack of bias; and flexibility of time to answer 

the questions.  

 

The disadvantages of questionnaires include: the possibility of questions left 

unanswered; inability to assist respondents with misunderstood issues; comprehension 

difficulties; and problems with distribution of the questionnaire to the target audience. 

However, many of these disadvantages have been mitigated in this work. To reduce the 

possibility of questions being left unanswered, incentives (an HP12C calculator and a 

Tablet) were offered to the professionals who answered all questions. To assist 

respondents with misunderstood questions, support was given through e-mails and 

phone calls. Regarding the distribution of the questionnaire to the target audience, the 

questionnaire was only sent to professionals working with XBRL, participants of XBRL 

research groups, and XBRL user communities. These measures were taken to ensure the 

validity and accuracy of the results. 

 

The survey is contextualized in the areas of financial and business application 

development. It was sent to the following countries: United States, Chile, Argentina, 
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Uruguay, Spain, Portugal, Germany, Ireland, Singapore, Russia, United Kingdom, 

Switzerland and Belgium. 

 

The premise of the survey questions is to collect information about the impact of the 

adoption of XBRL on financial software development processes and software quality 

factors, as well as to collect information on the profile of the respondents and their 

companies. According to Marconi and Lakatos (2003), a questionnaire must be limited; 

it cannot be too long or short because there is the risk of not offering enough 

information or causing exhaustion and disinterest. Thus, a questionnaire should have 

between 20 and 30 questions, and it should take a maximum of 30 minutes to complete. 

The questionnaire for this research was composed of 30 questions, 22 of which were 

related to the research questions, and the remaining 8 to the profiles of the respondents 

and their companies. Marconi and Lakatos also recommend a pre-test to evaluate the 

survey’s reliability, validity and operability. Reliability relates to obtaining results that 

truly match the choices made. Validity refers to the importance of the data collected for 

the research. Operability refers to an accessible vocabulary. The questionnaires for this 

study were given to a group of three people who were not involved with the rest of the 

project to evaluate these items. The results of this test were satisfactory since there were 

no complaints from the participants about any of these items.  

 

The survey questions are close-ended (limited to a set of fixed choices or a rating 

scale). A rating scale was used for the issues related to the impact of XBRL on software 

development processes and quality factors. Rating scales facilitate the conversion of 

qualitative data to quantitative data, which allows statistical evaluations (Marconi and 

Lakatos, 2003). This study used a Lickert scale in which 1 = very negative, 2 = 

negative, 3 = no impact, 4 = positive, and 5 = very positive for respondents’ experience 

with the impact of XBRL on software development processes and quality factors. 

 APPENDIX B: Statistical Procedures for Data Analysis 

A Lickert scale was chosen for this research to extract information from the 

participants. According to Boslaugh and Watters (2008), the Chi-Square Test of 

Independence is used to validate or reject hypotheses whose variables consist of 

categorical data, such as a Lickert scale. For this study, the Chi-Square test is used to 

validate or reject the null hypothesis (H00). In this type of test, there is a relationship of 

independence between the alternative hypotheses and the null hypothesis. This 

relationship of independence consists in the existence of data that support the 

hypotheses H01, H02 and H03, that is to say, the existence of positive and negative 

impacts on financial software development processes and on quality factors after the 

implementation of XBRL. To perform the Chi-Square test, the following equation is 

used:  

 

Equation for the Chi-Square test calculation. 

 

In Equation 1, expected data is found by multiplying the results obtained from the 

sum of the frequencies in the spreadsheet rows by the research results and multiplying 

the results obtained from the sum of the frequencies in the spreadsheet columns by the 

(1) 
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research results. The content of the lines and columns above are formed by the 

frequency of the answers of the questionnaires, that is, the grouping of the answers of 

the survey questions. After that, the results obtained from each multiplication are 

divided by the sum of the frequencies grouped by rows or columns. 

 

The observed data are the frequencies of the results obtained from the 

questionnaires. Further details on this test can be found in Boslaugh and Watters (2008). 

According to Petrillo et al. (2011), the use of frequency and percentage functions are the 

best options to represent data derived from the Lickert scale. The suggested frequency 

functions for representing these types of data are quartile and mode. The quartile 

function returns a quartile point of a data set, and the mode function returns the most 

frequently occurring number in a group of numbers. In addition to these functions, 

Petrillo et al. (2011) recommend bar graphs and histograms to represent information 

from categorical data. According to Robertson (2012), the best way to represent data 

derived from the Lickert scale is the mode function. Robertson suggests using SPSS to 

analyze categorical data. According to Creswell (2012), descriptive statistics using the 

mode and quartile function would be the best way to discover trends in research based 

on the Lickert scale’s categorical data. The average function or inferential statistics 

functions cannot be used to identify trend in categorical data. 

 

“The mode is the score that appears most frequently in a list of scores. It is used 

when researchers want to know the most common score in an array of scores on a 

variable...Researchers use the mode for reporting variables with categorical 

variables...If we assigned numbers to each group (athletes = 4, singers = 3, punkers 

= 2, and other = 1) and calculated a mean score, 137/50 = 2.74, it would not mean 

anything because no group is assigned this number. Thus, when we have categorical 

information, the mode reports meaningful information but the mean does not.” 

(Creswell, 2012) 

 

To evaluate the consistency of the questionnaire data, Boslaugh and Watters (2008) 

and Dyba (2000) use Cronbach’s Alpha coefficient (Cronbach, 1951). This coefficient 

analyzes each item of the Lickert scale separately, using the following equation: 

 

 

Where: 

n = the number of items in the scale 

SD = the standard deviation of all scale items 

SDi = standard deviation of an individual item 

The result of the Cronbach’s Alpha coefficient varies between 0 and 1. According to 

Cortina (1993), a Cronbach’s Alpha coefficient above 0.57 is considered consistent and 

reliable. 

 

In this study, the mode function is used to analyze trends in the results, the Chi-

Square test is used to validate or reject the null hypothesis, and the Cronbach’s Alpha 

coefficient is used to analyze the consistency of the data obtained in the questionnaires 

developed for this research. 

(4) 
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Bibliometric study on data mining publications in the big data 
environment 

 
 

Resumo 
 
O data mining corresponde ao processo que percorre os dados para analisá-los de tal forma a 
encontrar relações não previamente conhecidas. No ambiente big data, em que são gerados e 
disponibilizados dados em alto volume e velocidade, o data mining adquire fundamental relevância 
para analisar os ativos de dados e oferecer parâmetros relevantes para o planejamento 
organizacional e tomadas de decisão. Por se tratar de um campo emergente, o presente artigo 
concentrou-se em estudo bibliométrico na plataforma ISI Web of Science para identificar a evolução 
das publicações em data mining no ambiente big data, seus principais nichos de publicação e 
características em geral. Foi notada a criação de um novo termo, o “big data mining”, sendo 
acompanhado de termos como inteligência artificial e MapReduce. As principais áreas de pesquisa 
contemplam a computação, social mining, privacidade, segurança, direito, medicina, saúde humana e 
geociências.  
 
Palavras-chave: Data mining. Big Data. Big data mining.  
 
 
 
 
 
Abstract 
Data mining corresponds to the process that analyzes data in order to discover relations not 
previously known. In the big data environment, data is generated and is available at high volume and 
speed. In such context, data mining acquires fundamental relevance for analyzing data assets and 
therefore providing relevant parameters to business management and decision making process. As it 
is an emerging field, this article focused on a bibliometric study through ISI Web of Science to identify 
the evolution of publications in data mining in the big data environment. Among the outcomes, it was 
noted the creation of a new term: "big data mining", which is also accompanied by terms such as 
artificial intelligence and MapReduce. The main research areas include computing, social mining, 
privacy, security, law, medicine, human health and geosciences. 
 
Keywords: Data mining. Big Data. Big data mining. 
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1 Introdução  

O data mining (DM) investiga, estuda e analisa os ativos de dados, cujos 
resultados do processo analítico podem ser utilizados para o planejamento 
estratégico e tomada de decisão. Em geral, o DM contempla as técnicas para a 
descoberta de conhecimento e predição, classificação, estimação, agrupamentos, 
descrição, análise de dependência de dados e otimização que analisam os dados 
com o intuito de gerar valor.  

Wang e Wang (2008) definem o data mining como o processo que percorre 
os dados para encontrar relações não previamente conhecidas e que podem ser 
interessantes para o usuário do dado (WANG; WANG, 2008). Dentre as técnicas, 
pode-se lançar mão da estatística, da inteligência artificial e do aprendizado em 
máquina (machine learning), sendo esta última técnica composta pelas duas 
primeiras com o intuito de automatizar o aprendizado para reconhecer padrões 
complexos. 

A relevância do DM para o planejamento estratégico é cada vez maior no 
ambiente big data. Isto porque em tal ambiente há geração em alto volume de 
dados estruturados, não-estruturados ou semi-estruturados, os quais podem ser 
virtuais, complexos, diversos, heterogêneos e provenientes de múltiplas e 
autônomas fontes com controles distribuídos e descentralizados (McAFEE; 
BRYNJOLFSSON, 2012; WU et al, 2014; ZHANG et al, 2014). O desafio é a 
descoberta de conhecimento desta enorme quantidade de dados (WU et al, 2014). 
E, para tanto, o DM pode oferecer parâmetros e análises não convencionais ou de 
fácil correlação sobre o volume de dados disponíveis no ambiente organizacional.  

Nas organizações, o DM é conduzido por analistas ou cientistas de dados, 
estando sob responsabilidade humana. Assim, Wang e Wang (2008) discutem que o 
DM corresponde a uma ponte entre a inteligência de negócios (Business Intelligence 
- BI) e a gestão do conhecimento (Knowledge Management - KM) na organização. 
Isto porque a BI correspondem às técnicas objetivas e racionais, ao passo que KM 
contempla a parcela humana que desenvolve e aplica as técnicas de DM nos ativos 
de dados. A validação dos retornos obtidos pelas técnicas estatísticas ou 
computacionais aplicados no conjunto de dados é realizada por indivíduos, estando 
suscetível aos parâmetros subjetivos. 

A BI é uma categoria extensa de aplicações e tecnologias para coletar, 
acessar e analisar grandes quantidades de dados para uma organização para 
subsidiar as tomadas de decisões de negócios (WANG; WANG, 2008). Trata-se de 
um domínio da inteligência competitiva que focaliza no conjunto de sistemas de 
informação e de tecnologias que objetivam fornecer informações relevantes e 
conhecimento aos tomadores de decisão. Em geral, as decisões típicas de BI 
incluem a modelagem das regras de negócios, a definição do perfil dos dados, o 
armazenamento de dados, a análise online de dados e o data mining (LOSHIN, 
2003; WANG; WANG, 2008; CABRAL NETTO; LAURINDO, 2015).  

O data mining no ambiente big data corresponde a um campo teórico 
emergente, apresentando lacunas teóricas sobre seu desenvolvimento e 
comportamento científico (FURLAN; LAURINDO, 2017). A literatura defende a 
revolução na gestão, nos modelos de negócios e nos processos de tomada de 
decisão no ambiente big data (McAFEE; BRYNJOLFSSON, 2012; WALLER; 
FAWCETT, 2013). Almeja-se prever o futuro de forma mais precisa que no passado, 
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onde os principais desafios migraram da etapa de geração de dados para as 
atividades de gerenciamento e análises de conteúdo (BLASIAK, 2014).  

Por se tratar de um campo emergente, este artigo se baseou em uma 
pesquisa bibliométrica sobre as publicações científicas de data mining no ambiente 
big data. Almejou-se identificar os principais nichos de publicação e caracterizações 
sobre as publicações do data mining no ambiente big data para contribuir para o 
desenvolvimento este tema de crescente interesse no ambiente científico. 
 
 
2 Metodologia de pesquisa 

A pesquisa bibliométrica foi realizada na plataforma científica ISI Web of 
Science em outubro de 2017. Foram utilizadas as seguintes chaves de busca: “data 
mining” e “big data”; “data mining” e “business intelligence”. A segunda busca 
amostral, esta referente ao data mining e a inteligência de negócios, foi realizada 
com fins comparativos em relação à primeira busca, esta data mining e big data.  

A busca por “Data Mining” AND “big data” retornou 1.523 itens publicados a 
partir de 2004, como pode ser visto pela Figura 1. Esta amostra contemplou 2.455 
citações acumuladas, cuja curva de citações aumenta significativamente após 2013. 
Posteriormente, como pode ser visto pela Figura 2, restringiu-se a pesquisa para 
apenas artigos, onde foram notados 399 artigos com 1.823 citações no total. Em 
ambos os casos, as citações apresentam tendência de crescimento exponencial 
após 2013.  

 
 

 
Figura 1 – Publicações e citações contemplando data mining e big data. Fonte: ISI Web of Science 
(Outubro de 2017).  
 
 
 
 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0067



 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

Artigos	Data	Mining	e	Big	Data	(somente	artigos)

Artigos	publicados Citações
 

Figura 2 – Artigos publicados e citações sobre data mining e big data. Fonte: ISI Web of Science 
(pesquisa feita em Outubro de 2017).  
 
 

A Figura 3 retrata as áreas de pesquisa dos artigos publicados em data 
mining e big data. A ciência da computação abrange pouco mais de 50% do total 
dos artigos identificados na ISI Web of Science, em que temas de engenharia, 
gestão das operações e negócios aparecem em destaque. Adicionalmente, campos 
da química, biologia, biotecnologia e matemática são contemplados dentre os 
artigos da amostra coletada na ISI Web of Science (para outubro de 2017).  

 
 

 
Figura 3 – Áreas de pesquisa em data mining e big data. Fonte: ISI Web of Science (Outubro de 
2017). 
 
 

Já a busca por artigos em data mining e business intelligence apresentou 
menores conteúdos de artigos publicados e de citações acumuladas, como pode ser 
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visto pela Figura 4. Foram obtidos 134 artigos nesta amostra com um total de 1.406 
citações a partir de 2004.  
 
 

 
Figura 4 – Artigos publicados e citações do conjunto de artigos sobre data mining e business 
intelligence. Fonte: ISI Web of Science (Outubro de 2017).  

 
 

A amostra coletada no ISI Web of Science com relação ao data mining no 
ambiente big data foi analisada com auxílio do software VOSviewer. Foram obtidos 
os mapas de co-ocorrência de termos nos títulos, de densidade dos co-autores, dos 
clusters dos principais co-autores. Tais ferramentas auxiliaram na análise 
bibliométrica dos artigos sobre data mining no ambiente big data, contribuindo para 
a consolidação das publicações no campo.  
  

 
 

3 Resultados e discussão 
O Quadro 1 lista os 20 principais artigos sugeridos pelo ISI Web of Science 

dentre a amostra data mining e big data. O artigo mais citado foi o de Wu et al 
(2014), publicado no IEEE Transactions on Knowledge and Engineering. Este artigo 
focaliza no “big data mining” e discute sobre os desafios gerenciais e tecnológicos 
para explorar e analisar dados gerados em alta velocidade, volume e variabilidade 
(características do big data). Observa-se o estabelecimento de um termo específico 
para se referir ao campo teórico estudado, sob a forma de “big data mining”.  

Demais publicações listadas no Quadro 1, como a de Kosinski et al (2013), 
Havens et al (2012), Triguero et al (2015b), Del Rio et al (2014), Strelcov et al 
(2014), Fernandez et al (2015b), Kim et al (2014), Zhang et al (2014), Zhang e Chen 
(2014), Rakthanmanon et al (2013) e Kwon e Sim (2013) correspondem a 
publicações baseadas em técnicas para data mining, abordando aspectos de 
computação, como o desenvolvimento e aplicação de algoritmos computacionais ou 
a aplicação do Mapreduce, por exemplo.  

Complementarmente, Giannotti et al (2012), Bello-Orgaz et al (2016), Chang 
et al (2014), Skripcak et al (2014), também listados dentre o Quadro 1, abordam o 
“social mining”, que correspondem a publicações que focalizam na análise dos 
dados advindos das redes sociais.  
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Quadro 1 - Principais artigos (com mais de 20 citações) na amostra coletada. 
Título  Autores  Periódico  Ano  

Data Mining with Big Data WU et al  IEEE Transactions on 
Knowledge and 
Engineering 

2014 

Private traits and attributes are 
predictable from digital records of 
human behavior 

KOSINSKI et al Proceedings of the 
National Academy of 
Sciences of the United 
Stated of America 

2013 

Fuzzy c-Means Algorithms for Very 
Large Data 

HAVENS et al  IEEE Transactions on 
Fuzzy Systems  

2012 

Measuring fluxes of trace gases and 
energy between ecosystems and the 
atmosphere - the state and future of 
the eddy covariance method 

BALDOCCHI  Global Change Biology  2014 

Quantitative assessment of CA1 local 
circuits: Knowledge base for 
interneuron-pyramidal cell 
connectivity 

BEZAIRE; SOLTESZ  Hippocampus  2013 

Social big data: Recent 
achievements and new challenges 

BELLO-ORGAZ et al Information Fusion  2016 

Bringing Big Data to Personalized 
Healthcare: A Patient-Centered 
Framework 

CHAWLA; DAVIS Journal of General 
Internal Medicine  

2013 

MRPR: A Map Reduce solution for 
prototype reduction in big data 
classification 

TRIGUERO et al  Neurocomputing  2015b 

Understanding the paradigm shift to 
computational social science in the 
presence of big data 

CHANG et al Decision Support 
Systems  

2014 

Occupancy schedules learning 
process through a data mining 
framework 

D'OCA; HONG  Energy and Buildings  2015 

Toward Efficient and Privacy-
Preserving Computing in Big Data 
Era 

Lu et al IEEE Network  2014 

Information Security in Big Data: 
Privacy and Data Mining 

XU et al IEEE Access  2014 

On the use of MapReduce for 
imbalanced big data using Random 
Forest 

DEL RIO et al Information Sciences  2014 

The Big Data Divide ANDREJEVIC  International Journal of 
Communication 

2014 

Deep Data Analysis of Conductive 
Phenomena on Complex Oxide 
Interfaces: Physics from Data Mining 

STRELCOV et al ACS Nano  2014 

Data entry: towards the critical study 
of digital data and education 

SELWYN  Learning Media and 
Technology  

2015 

Big Data's Disparate Impact BAROCAS; SELBST  California Law Review  2016 
Online Feature Selection and Its 
Applications 

WANG et al IEEE Transactions on 
Knowledge and Data 
Engineering  

2014 

Revisiting Evolutionary Fuzzy 
Systems: Taxonomy, applications, 
new trends and challenges 

FERNANDEZ et al Knowledge-based 
Systems  

2015b 

DBCURE-MR: An efficient density-
based clustering algorithm for large 
data using MapReduce 

KIM et al Information Systems  2014 

A comparison of parallel large-scale ZHANG et al International Journal of 2014 
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knowledge acquisition using rough 
set theory on different MapReduce 
runtime systems 

Approximate Reasoning  

Creating a data exchange strategy 
for radiotherapy research: Towards 
federated databases and 
anonymised public datasets 

SKRIPCAK et al Radiotherapy and 
Oncology  

2014 

A planetary nervous system for social 
mining and collective awareness 

GIANNOTTI et al European Physical 
Journal  

2012 

Recent Advances in Cloud Radio 
Access Networks: System 
Architectures, Key Techniques, and 
Open Issues 

PENG et al IEEE Communications 
Surveys and Tutorials  

2016 

A weighted kernel possibilistic c-
means algorithm based on cloud 
computing for clustering big data 

ZHANG; CHEN  International Journal of 
Communication 
Systems  

2014 

Big data visual analytics for 
exploratory earth system simulation 
analysis 

STEED et al Computers & 
Geosciences  

2013 

Addressing Big Data Time Series: 
Mining Trillions of Time Series 
Subsequences Under Dynamic Time 
Warping 

RAKTHANMANON 
et al 

ACM Transactions on 
Knowledge Discovery 
from Data  

2013 

Effects of data set features on the 
performances of classification 
algorithms 

KWON; SIM Expert Systems with 
Applications  

2013 

Fonte: ISI Web of Science  
 
 

A privacidade e a segurança também correspondem a temas emergentes 
dentre a amostra selecionada (data mining e big data), cujos trabalhos de Lu et al 
(2014) e XU et al (2014) foram listados dentre os mais citados pelo ISI Web of 
Science. Adicionalmente, o trabalho de Barocas e Selbst (2016), publicado na 
California Law Review, trata do impacto do big data mining no âmbito jurídico. Deste 
modo, observa-se que as publicações sobre análise de conteúdos através do big 
data mining abrangem outros temas além da computação e estatística, como 
privacidade, segurança e direito. Ainda com vistas ao Quadro 1, Steed et al (2013) 
publicam sobre o uso do data mining no âmbito da geociência e Chawla e Davis 
(2013) no âmbito da medicina e saúde.  

A Figura 5 corresponde a um mapa gerado pelo software VOSViewer com 
base nos termos mais frequentes dentre os títulos e os resumos dos artigos da 
amostra data mining e big data. A partir deste mapa, é possível notar que os termos 
mais frequentes foram: “analytic”, “method” e “knowledge”. Isto traz à luz a essência 
do big data mining, como um ferramental analítico para a análise dos dados e 
descoberta de relações entre dados e fatos, resultando em conhecimento. Termos 
relacionados à computação e à tecnologia também são frequentes, como o 
Mapreduce, inteligência artificial, expert systems (sistemas especialistas), soft 
computing. Comunicação e visualização também são termos frequentes, retratando 
a necessidade e a relevância dos campos expositivos com a interação humana para 
a descoberta de conhecimento e a assimilação de conteúdos advindos da análise 
dos dados.  
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Figura 5 – Mapa de co-ocorrência dos termos incluídos no título e no resumo da amostra big data e 
data mining. Fonte: ISI Web of Science; VOSViewer (outubro de 2017). 
 
 
 

A Figura 6 corresponde ao mapa de co-ocorrência por densidade dos termos 
incluídos no título e no resumo. Trata-se de uma forma alternativa para analisar os 
resultados ilustrados pela Figura 5. Nesta outra figura, observa-se a densidade dos 
termos, onde os números mais altos estão alocados no eixo “analytic-method-
knowledge”.  

 
 

 
Figura 6 – Mapa de co-ocorrência por densidade dos termos incluídos no título e no resumo da 
amostra big data e data mining. Fonte: ISI Web of Science; VOSViewer (dados extraídos em outubro 
de 2017). 
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Complementarmente, a Figura 7 traz à luz um mapa baseado nos termos 
mais frequentes que aparecem dentre os títulos da amostra coletada em data 
mining e big data. Percebe-se a ocorrência de: big data mining, mining, mapreduce, 
implementação e aquelas relacionadas às técnicas estatísticas, como: predição, 
clusterização, random forest. Com exceção do termo Mapreduce que foi identificado 
também na Figura 6, os termos ilustrados pela Figura 7 são distintos daqueles 
mencionados anteriormente pela Figura 6, contribuindo para a identificação de 
outras palavras-chave na pesquisa bibliométrica. 
 

 
Figura 7 – Termos que mais se repetem dentre os títulos dos artigos da amostra big data e data 
mining. Fonte: ISI Web of Science; VOSViewer (dados extraídos em outobro de 2017).  
 
 
 

 
Figura 8 – Visualização dos clusters com os principais co-autores da amostra big data e data mining. 
Fonte: ISI Web of Science; VOSViewer (dados extraídos em outobro de 2017). 
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Com base nas Figuras 8 e 9, é possível observar os clusters com os 
principais co-autores dentre a amostra de big data e data mining. Estes mapas 
retrataram dois clusters principais, sendo eles referentes aos autores: Herrera 
Francisco e Chen, Y. No entanto, observando qualitativamente os retornos da 
amostra, diferentes autores possuem sobrenome e inicial do nome como “Chen, Y”, 
como: Chen, Yunliang, Chen, Yan, Chen, Yasen, Chen, Ying-Jen e alguns outros. 
Assim, tal cluster pode ser eliminado, pois não se refere a um único autor, como os 
demais representados nos mapas. Consequentemente, Francisco Herrera 
corresponde ao autor com maior número de publicações de artigos na amostra 
selecionada pelo ISI Web of Science.   
 
 
 

 
Figura 9 – Visualização de densidade dos principais co-autores da amostra big data e data mining. 
Fonte: ISI Web of Science; VOSViewer (dados extraídos em outobro de 2017). 
 
 
 

Foram identificados 7 artigos dos quais Herrera é co-autor, em que três deles 
foi listado previamente no Quadro 1: Triguero et al (2015b), Del Rio et al (2014) e 
Fernandez et al (2015a). As outras quatro publicações deste co-autor incluem: 
Triguero et al (2015a), Garcia et al (2016) e Maillo et al (2017), publicados na 
Knowledge-based Systems e, por último, Fernandez et al (2016), publicado pelo 
periódico International Journal of Computational Intelligence Systems.  
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4 Conclusões 

 

O campo data mining no ambiente big data apresentou significativa 
relevância, sendo um campo teórico emergente e na literatura científica, 
apresentando tendência de crescimento notavelmente após 2012. A pesquisa 
bibliométrica realizada no ISI Web of Science foi relevante para identificar um nicho 
de publicação com potencial de desenvolvimento nas próximas décadas. Foi notada 
a designação de um termo específico, como “big data mining”. 

Com auxílio do software VOSViewer, foi possível conduzir múltiplas análises 
com relação a amostra selecionada. Os termos “analytic”, “method” e “knowledge” 
foram mais frequentes dentre os títulos dos artigos e resumo, remetendo-se à 
essência do big data mining, que é a aplicação de métodos analíticos sobre grande 
quantidade de dados para a descoberta de conhecimento. Além disto, foram 
identificados outros termos também relevantes para a pesquisa bibliométrica 
conduzida, incluindo: “artificial intelligence”, “soft computing”, “Mapreduce”, “big data 
mining”, “mining”, “prediction”, “clustering”, “random forest”, “expert system”, 
“implementation”, “communication”, “visualization”.  

As principais áreas de pesquisa identificadas Ciência da computação, 
engenharia, telecomunicações, pesquisa operacional, tecnologia, biotecnologia, 
ciência ambiental, ciência da informação, matemática e ciências para o cuidado da 
saúde. Dentre os artigos mais citados do campo teórico investigado, foi notada uma 
diversidade de temas, sendo eles: 

 Computação e estatística 
 Social mining  

 Privacidade, segurança e direito 
 Medicina e saúde humana 
 Geociências 

 
 

O autor com maior número de publicações foi Herrera Francisco, 
apresentando artigos publicados na Knowledge-based Systems e pela revista 
International Journal of Computational Intelligence Systems. 

Embora ainda seja uma pesquisa inicial, exploratória, os resultados trazem 
uma melhor compreensão de um tema atual e ainda em desenvolvimento. Futuros 
estudos devem incluir a ampliação da pesquisa bibliométrica para outras bases, 
notadamente a Scopus, trazendo novas contribuições que permitam o 
desenvolvimento de pesquisas de campo, tanto de natureza quantitativa como 
qualitativa. 
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ABSTRACT: As the population grows and starts to consume products that, by their nature, 

may present secondary characteristics in the scale of consumption given their superfluous 

character, the consequence is the increase in waste generation. From this generation that 

gains contours of oversizing, new techniques start to be developed as a way of giving 

manageability to this discard. In the field of public health, as in all areas of human 

consumption, what happens is that these discards can impact people's lives, insofar as they 

may be affected in their greater good, which is life itself. In this context, waste management 

in hospitals is highlighted and, at the same time, the destination of a greater contribution of 

resources to the area of environmental management. It is in this context that the present 

work aims to contribute, through the analysis of the situation of the hospital environment 

regarding the issue of the generation of residues of the health services, and for that, the 

S.W.O.T. In this perspective, the strategies aimed have the purpose of integrating the 

environmental management itself with the activities carried out in the hospital environment, 

while at the same time it is necessary to adapt to environmental regulations, in a process of 

seeking continuous improvement. What is observed in this case is that the methodology 

employed, in order to achieve efficiency and effectiveness, presupposes the commitment of 

all employees, so that adequate management is obtained in the segregation and final 

destination of the waste involved in the own hospital processes. Insofar as these objectives 

are achieved, it is possible that the resulting results will impact not only the environmental 

management as a whole, but also the quality of life of the people who depend on these 

services and, above all, those living in the local geographical environment and of the health 

institution. 
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Gerenciamento de resíduos hospitalares: perspectivas ambientais. 

 

RESUMO:  Na medida em que a população cresce e passa a consumir produtos que, por sua 

natureza, podem apresentar características de secundários na escala de consumo dado o seu 

caráter de supérfluo, a consequência é o aumento na geração de resíduos. A partir desta 

geração que ganha contornos de superdimensionamento, novas técnicas passam a ser 

desenvolvidas como forma de dar gerenciabilidade a este descarte. NO campo da saúde 

pública, como em todas as áreas do consumo humano, o que se verifica é que estes descartes 

poderão impactar a vida das pessoas, na medida em que poderão ser elas afetadas em seu 

bem maior, que é a própria vida. Neste contexto, o gerenciamento de resíduos em hospitais 

ganha destaque e, ao mesmo tempo, ensejam a destinação de um maior aporte de recursos a 

área de gestão ambiental. É neste contexto que o presente trabalho visa contribuir, através da 

análise da situação do ambiente hospitalar quanto a questão da geração de resíduos dos 

serviços de saúde e, para tanto, utiliza-se a análise  S.W.O.T. Nesta perspectiva, as 

estratégias apontadas têm como finalidade integrar a própria gestão ambiental com as 

atividades levadas a efeito no ambiente hospitalar, ao mesmo tempo em se faz necessária a 

adaptação às normativas ambientais, em um processo de busca da melhoria contínua. O que 

se observa, neste caso, é que a metodologia empregada, para que se atinja a eficiência e a 

eficacia, pressupõe o comprometimento de todos os colaboradores, para que se obtenha o 

manejo adequado na segregação e na destinação final dos resíduos envolvidos nos próprios 

processos hospitalares. Na medida em que se atingem estes objetivos, é possível que os 

resultados daí advindos impactem não apenas o gerenciamento ambiental como um todo, 

como também na qualidade de vida das pessoas que dependem destes serviços e, 

sobremaneira, daquelas que moram no entorno geográfico local e regional da instituição de 

saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Estratégia – saúde – ambiente – gerenciamento – resíduos.  
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INTRODUÇÃO 

A Revolução Industrial foi a maior responsável pelo desenvolvimento industrial, onde o processo produtivo 

migrou do nível artesanal para a produção em escala, trazendo, por consequência, o movimento de 

urbanização. Com a industrialização, o processo de poluição deixou de ser apenas local, atingindo níveis 

globais, onde o principal fator a se considerar é o capitalismo, no qual a atividade econômica de maior 

destaque é a industrial. 

A urbanização decorrente do processo industrial ocasionou aglomerações humanas em centros maiores e, 

consequentemente, elevados índices de poluição. As novas tecnologias advindas deste processo produzem 

novos resíduos, na sua maioria inorgânicos, que aumentam seu tempo de contaminação no meio até retornar à 

natureza, de onde normalmente são retirados. Consequência, em parte, do maior acesso da população ao 

consumo de produtos cada vez mais descartáveis e supérfluos. 

No decorrer das últimas décadas, os problemas ambientais deixaram de ser preocupação exclusiva dos 

ambientalistas. Hoje, grande parte da população reconhece a gravidade da crise ambiental, que tem alcançado 

uma escala planetária, consequência do atual modelo de desenvolvimento. Também houve uma crescente 

preocupação dentro das organizações com a gestão ambiental, buscando envolver todos seus funcionários num 

processo de conscientização ecológica. As novas tecnologias que surgem e o atual mercado competitivo, 

exigem um constante planejamento do uso consciente dos recursos naturais, por parte das empresas, para que 

elas possam utilizá-los no seu processo produtivo e permanecer no mercado.    

Neste contexto, a tomada de consciência ambiental nas diversas camadas e setores da sociedade mundial 

envolve também o setor de saúde. Para atender às propostas do desenvolvimento sustentável, uma infinidade 

de ações e incentivos tem surgido para favorecer o incremento de selos verdes e afins. As organizações devem 

responder a estas pressões com práticas gerenciais e investimento em tecnologias mais limpas. A adoção de 

princípios de gestão ambiental e o uso contínuo de estratégias de preservação ambiental podem ser um 

diferencial competitivo, especialmente em economias com elevado desperdício de recursos.    

Atualmente os hospitais podem ser considerados dentre as organizações de maior complexidade 

administrativa, entretanto, tem-se verificado nestas uma atuação de forma mais positiva, considerando a 

concepção do hospital como um negócio, que necessita de adequações na sua administração, visando sua 

manutenção e sobrevivência. 

Na busca por uma gestão mais eficiente e eficaz, diante da crescente complexidade que envolve um hospital, 

faz-se necessário que estas organizações promovam e intensifiquem práticas seguras de trabalho, 

proporcionando um ambiente livre de riscos, em conformidade com as obrigações legais de ordem municipal, 

estadual e federal. Importância também deve ser dada à avaliação e controle dos resultados das ações de sua 

área de influência. Em síntese, dimensionar os impactos dos resíduos hospitalares sobre o meio ambiente e 

determinar os modelos possíveis de controle a serem adotados para reduzi-los. O ambiente hospitalar, diante 

de sua diversidade, complexidade de serviços prestados e avanços científicos e tecnológicos, demonstra um 

local de risco potencial de diferentes tipos, repercutindo sobre a população e meio ambiente que abrange. O 

maior desafio do segmento hospitalar é conciliar o equilíbrio entre a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados e menores custos econômicos, sociais e ambientais. 

Nos últimos anos, os profissionais que controlam o meio ambiente hospitalar têm desenvolvido trabalhos a fim 

de mudar os conceitos anteriormente aceitos. Para que os colaboradores dos estabelecimentos de saúde 

executem procedimentos de limpeza, desinfecção e descontaminação, apropriadamente, eles devem ser 

conscientizados e treinados para a segregação correta dos resíduos.   
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Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), comumente associados à denominação “Lixo Hospitalar”, 

representam uma fonte de riscos à saúde, devido principalmente à falta de adoção de procedimentos técnicos 

adequados, no manejo das diferentes frações geradas (ALMEIDA, 2003).  Percebendo a importância que deve 

ser dada à questão dos resíduos hospitalares, os quais configuram como de grande potencialidade de risco para 

a população, este trabalho tem como objetivo analisar a situação ambiental de um meio hospitalar focando na 

geração de resíduos e gestão ambiental. Ainda, busca realizar uma análise S.W.O.T que vem a auxiliar na 

elaboração do planejamento estratégico da empresa.  

O hospital estudado conta com uma Classe Cirúrgica, um Bloco Cirúrgico, uma Maternidade, uma Pediatria, 

um Centro de Tratamento Intensivo, um Complexo de Raio-X, um Centro de Nefrologia (hemodiálise), um 

Laboratório de Sangue e de Patologia, Ambulatório 24 horas, além de modernos equipamentos, tais como, 

Gasometria, Respirador Takaoka, Oxímetros, Eletrocardiógrafos, Mamógrafo, Autoclaves, Mesa Buck, Bisturi 

Laser, Videolaparoscopia, Endoscopia, Broncoscopia, Raquemamômetro, Carro de Parada Cardíaca, 

Tomografia Computadorizada, Densitometria Óssea e Ultrasonografia.Conta com um corpo clínico constituído 

por 62 médicos em 25 especialidades, além de um quadro de 388 funcionários efetivos, incluídas neste quadro 

duas religiosas da Congregação de Santa Catarina. A entidade é constituída, por sua natureza, em sociedade 

civil, sem fins lucrativos e declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 51.713, de 15 de fevereiro 

de 1963, e também através do Ministério da Saúde – Conselho Nacional de Assistência Social, conforme 

certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, em 17 de março de 1975. A missão da empresa consiste em ser 

referência na região da Fronteira Oeste, proporcionando qualidade em saúde mediante um cuidado 

humanizado, através de recursos humanos qualificados, almejando a gestão autossustentável. Seus valores são 

traduzidos pela ética, profissionalismo, qualidade, história, humanismo, comprometimento, respeito e 

tecnologia. Como visão, almeja ser reconhecida regionalmente como Instituição de referência, através de uma 

gestão de serviços de saúde. 

 

REFERENCIAL BIBLIOGRAFICO 

 

Atualmente, no Brasil, a gestão ambiental vem sendo adotada gradativamente por um número maior de 

empresas que buscam se adequar a esse contexto. Percebe-se um consenso quanto à necessidade e importância 

do meio ambiente como um bem estratégico, recurso essencial à reprodução da vida humana, fundamental para 

o desenvolvimento sustentável das nações (VALVERDE, 2005). Para o mesmo autor, a gestão ambiental tem 

sido entendida como o conjunto de ações sobre o meio natural que afeta ou é impactado por uma atividade 

produtiva ou uma organização.    

A Gestão Ambiental tem por referência a Norma Brasileira Regulamentadora – International Organization for 

Standardization (NBR ISO 14.001 – 2004). Ela define que a organização, independentemente do tipo, está 

cada vez mais preocupada com atendimento e demonstração de um desempenho ambiental correto, por meio 

do controle dos impactos de suas atividades, produtos e serviços sobre o meio ambiente, coerentemente com 

suas políticas e seus objetivos ambientais, devendo assim agir dentro de um contexto de legislação cada vez 

mais exigente, de desenvolvimento de políticas econômicas e outras medidas visando adotar a proteção ao 

meio ambiente e de uma crescente preocupação expressa pelas partes interessadas em relação às questões 

ambientais e ao desenvolvimento sustentável (NBR ISO 14.001 – 2004). 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

As considerações a cerca do planejamento estratégico popularizaram-se nos anos de 1960 e ainda são muito 

difundidas. Segundo Ackoff (1960), planejamento estratégico é “a definição de um futuro desejado e de meios 

para alcançá-lo. É um planejamento empresarial a longo prazo, que é orientado para objetivos-fins (mas não 

apenas para estes)”. O autor entende que o planejamento estratégico é um processo contínuo que compreende 

quatro preocupações principais: horizonte de tempo maior (longo prazo); amplitude ou abrangência (em 

termos de administração de cúpula); especificação de objetivos e metas e meios para alcançá-los; e 

relacionamento da organização com seu ambiente externo. 

Pode-se afirmar que a tomada de decisão faz parte do processo de solução do problema e o planejamento 

estratégico destina-se à formulação de objetivos e escolha dos meios para atingi-los. No contexto atual, os 

planejadores devem se preocupar com as questões sociais, econômicas, políticas e tecnológicas, às quais as 

entidades terão de operar no futuro. A organização deve ajudar a criar o futuro e as oportunidades que ele pode 

apresentar. Adaptando-se o planejamento estratégico à realidade da organização, ele auxiliará na busca da 

sobrevivência desta, perante as turbulências do mercado. 

O conceito básico da estratégia está relacionado à ligação da empresa ao seu ambiente externo, onde esta 

procura adequar suas forças e fraquezas juntamente com suas ameaças e oportunidades. Nessa situação, a 
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empresa procura definir e operacionalizar estratégias que maximizem os resultados da relação estabelecida. 

Para a construção do Planejamento Estratégico de uma organização, é necessário considerar algumas 

características fundamentais, preceituadas por Chiavenato (2007), como a projeção no longo prazo, o fato de 

estar voltado para as relações entre a empresa e seu ambiente de tarefa, e o seu efeito holístico, envolvendo a 

empresa como um todo.  

 

FERRAMENTA DE ANÁLISE S.W.O.T 

 

A ferramenta de Análise S.W.O.T, utilizada como apoio e orientação para formular as estratégias propostas na 

metodologia escolhida neste trabalho, segundo Kotler (2000), refere-se a uma avaliação global dos pontos 

fortes (Strengths) e dos pontos fracos (Weanesses) da organização à luz das oportunidades (Opportunitties) e 

das ameaças (Threats) em seu ambiente. A Análise Swot também é conhecida por Análise F.O.F.A, que de 

acordo com Robbins (2000), é a essência de qualquer esforço de planejamento estratégico porque exige que os 

gerentes avaliem as potencialidades (pontos fortes), fragilidades (pontos fracos), oportunidades e ameaças para 

poder identificar um nicho que a organização possa explorar. De acordo com Value Based Management 

(2007), Forças e Fraquezas (Strenghts e Weakness, S e W) são fatores internos de criação (ou destruição) de 

valor, como: ativos, habilidades ou recursos que uma companhia tem à sua disposição, em relação aos seus 

competidores. 

Já as Oportunidades e Ameaças (Opportunities e Threats, O e T) são fatores externos de criação (ou 

destruição) de valor, os quais a empresa não pode controlar, mas que emergem ou da dinâmica competitiva do 

mercado em questão, ou de fatores demográficos, econômicos, políticos, tecnológicos, sociais ou legais.  A 

análise S.W.O.T. é uma ferramenta excelente para analisar as forças e fraquezas internas de uma organização, 

e as oportunidades e ameaças externas que surgem como consequência (Value Based Management, 2007). 

 

Figura 01 – Ambientes da análise S.W.O.T. Fonte: Serrano, 2011. 

 

METODOLOGIA 

 
O presente trabalho foi realizado em um hospital, no período de 04/01/2011 a 03/02/2011. Em relação aos seus 

objetivos, este trabalho caracteriza-se por ser um estudo de caso. Na concepção de Craswell (1994), utiliza-se 

o estudo de caso quando o pesquisador quer explorar uma ou poucas entidades ou fenômenos (casos), limitado 

pelo tempo e atividade, e quer coletar informações, usando uma variedade de procedimentos de coleta de 

dados durante um período de tempo. Adotou-se a prática de pesquisa exploratória, que para Lakatos e Marconi 

(2005), são investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de questões ou de um problema, 

com a finalidade de desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com o ambiente, fato ou 

fenômeno ou modificar e clarificar conceitos. Para tanto, uma variedade de procedimentos de coleta de dados 

pode ser utilizada, como entrevista, observação participante, análise de conteúdo. Inicialmente realizou-se um 

reconhecimento de áreas e setores do hospital, para identificação da atual realidade ambiental do mesmo. 

Após, selecionou-se os setores mais envolvidos nas questões ambientais para a coleta de dados qualitativos, 

como Pronto Atendimento, Enfermarias, Unidade Terapêutica, Farmácia, Lavanderia, Serviço de 

Eletrocardiograma, Central de Material Esterilizado, Manutenção e Cozinha (Nutrição). Para este 

levantamento, fez-se questionamentos focados na área ambiental da organização, além de outras informações 

tais como: cargo, nome da área, subordinação da área, tempo na função, formação e gestão ambiental 
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representada pelos departamentos. Foi uma coleta de dados oportuna para a construção das bases da 

metodologia a ser usada posteriormente na elaboração de um planejamento estratégico. 

Os dados coletados também foram usados para a elaboração dos pressupostos inerentes à Análise S.W.O.T, 

que complementou o trabalho final, ou seja, forneceu as diretrizes para a metodologia selecionada para este 

trabalho. 

 

RESULTADOS 

 

Em relação à geração de resíduos, na instituição estudada, são encontrados resíduos dos grupos A (infectante), 

B (químico), D (comum), E (perfurocortante), recicláveis (papelão, vidro, metais, outros) e específicos 

(entulho, móveis, eletroeletrônicos, lâmpadas fluorescentes, etc). Estes são armazenados de acordo com as 

Resoluções da RDC Anvisa nº 306/2004 e CONAMA nº 283/2001, e normas pertinentes da ABNT.  Os 

resíduos do grupo A-infectantes, são acondicionados em sacos brancos e vermelhos, conforme suas 

proveniências. O saco vermelho é utilizado quando os resíduos biológicos forem infectantes. As roupas 

contaminadas são separadas e embaladas de acordo com sua sujidade. Assim, roupas com secreções, sangue, 

fezes, roupas de pacientes em isolamento e cobertores contaminados são consideradas de sujidade super 

pesada e devem ser acondicionadas em sacos brancos; roupas com urina, com respingos de secreções, roupas 

com poucas manchas, cobertores com leves secreções e urina com leve sujidade, considera-se de sujidade 

pesada e devem ser acondicionadas em sacos de cor vermelha; e as roupas limpas sem manchas são 

caracterizadas de sujidade leve, devendo ser acondicionadas em sacos verdes ou pretos. 

Os resíduos químicos são segregados próximos ao local de geração, identificados com a simbologia de resíduo 

tóxico conforme a NBR 7500/87, e armazenados em local adequadamente arejado e conforme frequência da 

coleta.  

Os resíduos comuns, grupo D, quando destinados para reciclagem são identificados nos seus recipientes e local 

de guarda. O seu tratamento final é para aterro municipal.  

Os resíduos do grupo E são acondicionados em caixas do tipo descarpack, específicas para tal, com 

identificação de início da guarda dos resíduos, como a data, a hora e o setor, logo após seu uso e próximo ao 

local de geração, para posterior controle, em caso de alguma eventualidade. O tratamento destes resíduos é a 

destinação final em aterro sanitário, sob responsabilidade da empresa coletora. Todos os tipos de resíduos 

recebem identificação quanto à sua origem, por exemplo, setor ou unidade, com data e hora de sua geração.    

Na instituição, são gerados mensalmente, 266 litros de resíduos químicos e aproximadamente 4960 Kg de 

resíduos sólidos, incluindo resíduos infectantes, comuns, perfurocortantes, recicláveis e os específicos. 

Os resíduos do grupo A e E, são destinados a uma empresa especializada que utiliza tecnologia de 

autoclavagem a vapor saturado, com pulsos de alta pressão a vácuo, com posterior trituração de 

descaracterização dos resíduos e Aterro Especial (Resíduos Classe I-Patogênicos); os do tipo B (químicos), são 

destinados para empresa especializada; e os do tipo D (comum), para aterro municipal, conforme discriminado 

no Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde do hospital. 

A respeito dos resíduos, a realidade ambiental relatada anteriormente, mostra que a instituição segue as ações 

previstas no seu PGRSS, cumprindo com a legislação que o vigora.  A Tabela 1, a seguir, discrimina sobre as 

quantidades de resíduos gerados na organização.    

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 1 - Quantidade de resíduos gerados 

GRUPO TOTAL DE RESÍDUOS (KG/MÊS) 
A-INFECTANTE 1440 KG 
B-QUÍMICO 266 LITROS 
C-REJEITO RADIOATIVO NÃO SE APLICA 
D-COMUM 2100 KG 
E-PERFUROCORTANTE 240,8 KG 
RE-RECICLÁVEL 980 KG 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0084



 

 

ES-ESPECÍFICO 207,2 KG 
                                                Fonte: Adaptado do PGRSS da instituição estudada. 

 
 De acordo com o Quadro 1 - Frequência de coleta e empresas coletoras responsáveis, a seguir, pode-se 

comprovar o encaminhamento dos resíduos para disposição final adequada, dentro do montante gerado na 

instituição. 

 

   QUADRO 1 - Frequência de coleta e empresas coletoras responsáveis 

GRUPO 
EMPRESA 

COLETORA 
TIPO DE VEÍCULO 

COLETOR 

FREQUÊNCIA DA 

COLETA (Nº DE 

VEZES POR) 

A-INFECTANTE X CAMINHÃO BAÚ 1/SEMANA 

B-QUÍMICO X 
CAMINHÃO GAIOLA 

(CARROCERIA ALTA) 
2/MÊS 

C-REJEITO 

RADIOATIVO 
X NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA 

D-COMUM X 
CAMINHÃO 

COMPACTADOR 
6 /SEMANA 

E-

PERFUROCORTANTE 
X CAMINHÃO BAÚ 1/SEMANA 

RE-RECICLÁVEL X CAMINHÃO BAÚ 2/MÊS 
ES-ESPECÍFICO X CAMINHÃO BAÚ 1/DIA 

   Fonte: Adaptado do PGRSS da Instituição estudada. 

 

Foi observado na instituição, um controle constante quanto à necessidade de educação continuada para a 

orientação sobre o manejo adequado dos resíduos e seus riscos, pois se entende que a conscientização dos 

funcionários é essencial para o bom funcionamento do hospital e, também para a produção de um volume 

menor de resíduos, proporcionando qualidade ambiental e diminuição dos custos para a organização. A grande 

maioria das etapas que envolvem o tratamento de resíduos de serviços de saúde do hospital encontra-se em 

conformidade com as leis e normas que regem estes processos.  

Os resíduos químicos recebem tratamento de empresa terceirizada especializada. Apenas alguns sofrem 

processo de neutralização no local, com as devidas ações de segurança, incluindo o uso de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI’s) e treinamento dos funcionários para a realização da tarefa. O hospital não possui 

local para armazenamento temporário de seus resíduos. O armazenamento é feito diretamente nas salas 

externas, com as identificações correspondentes. A figura 02 mostra a identificação da sala externa de 

armazenamento de resíduos químicos. 

 

 
Figura 02 - Identificação da sala externa de armazenamento de resíduos químicos. Fonte: Autor do 

trabalho. 

    

Os resíduos do tipo comum são armazenados numa sala com entrada restrita, conforme mostrado na 

identificação da Figura 03. 
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Figura 03 - Identificação da sala de armazenagem dos resíduos comuns. 

 Fonte: Autor do trabalho. 

 

Verificou-se que de maneira geral, não são encontrados grandes problemas com o acondicionamento dos 

resíduos. Mas, deve ser dada uma atenção especial à segregação dos mesmos. A sala de armazenamento de 

resíduos químicos necessita de maior organização. Constatou-se que a gestão dos resíduos realizada dentro do 

hospital se ampara nas ações do PGRSS e do Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). As ações da CCIH são 

realizadas de acordo com seu regimento interno. 

Na área de saúde, observam-se algumas dificuldades dos empresários em utilizar a gestão ambiental como 

instrumento de melhoria, exceto para o cumprimento da legislação, confirmando de certa forma, a baixa 

conscientização ambiental dos dirigentes (REIS; QUEIROZ, 2002). Em relação à gestão dos resíduos, o uso de 

uma estratégia qualquer pela Instituição, no sentido de reduzir a geração deles, contribui positivamente com a 

imagem desta e evita contaminação ambiental. Ao final, constatou-se que a instituição busca melhorias na 

questão ambiental, mas limita-se a escassez de recursos, e no momento se pauta nas ações conjuntas da 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 

e do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) da organização.   

Em relação à análise S.W.O.T, elaborada no presente trabalho, as forças e fraquezas referem-se ao ambiente 

interno da Instituição, que poderão ser controladas pelos envolvidos diretamente com elas, com vistas a 

potencializar o alcance dos objetivos. Por sua vez, as oportunidades e ameaças, referem-se às variáveis 

externas, não sendo controladas pelos envolvidos diretamente nelas, podendo, contudo, influenciar a 

viabilização do plano estratégico. As estratégias mencionadas foram elaboradas de acordo com o prazo mais 

indicado para seu cumprimento. Uns e outros podem constituir, respectivamente, vantagens competitivas ou 

entraves ao bom desempenho da organização. O fator oportunidade foi permeado em todas as ações visando 

sempre à integração da gestão ambiental com as atividades cotidianas do ambiente hospitalar. 
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Tabela 02 – Análise S.W.O.T para as questões ambientais da instituição. 

AMEAÇAS FORÇAS FRAQUEZAS ESTRATÉGIAS 
 

  Inexistência de uma 

gerência ambiental. 
Longo prazo: implantar uma gerência 

ambiental. 
  

Ausência de uma 

área de marketing 

ambiental.  

Longo prazo: investir uma parcela 

dos recursos financeiros na criação de 

setor especializado em marketing 

ambiental.  

 

 

 

Aumento dos custos 

com tratamento de 

resíduos. 

   

Longo prazo: criar parcerias ou 

cooperativas com demais 

estabelecimentos de saúde para 

tratamento e destinação final dos 

resíduos. 
 Processo de 

conscientização e 

fiscalização 

permanentes da 

segregação dos 

resíduos nos setores 

do hospital . 

 
Médio prazo: reforçar ações de 

conscientização através do PGRSS da 

instituição. 

 

 

 

 Treinamento dos 

colaboradores quanto 

ao tema resíduos de 

serviços de saúde. 

 

Curto prazo: manter rotina destes 

treinamentos. 

 

Controle periódico da 

qualidade da água. 

 Médio prazo: adotar rotina de exames 

biológicos com tecnologias mais 

avançadas. 

 

 

 
 

Inexistência de 

amplo local para 

armazenamento 

externo de resíduos. 

Longo prazo: destinar espaço 

ampliado para armazenamento 

externo de resíduos, reestruturando as 

instalações físicas conforme a RDC nº 

50, da ANVISA. 

  

Deficiência de 

segregação dos 

resíduos na fonte 

em alguns setores. 

Curto prazo: promover 

periodicamente educação continuada 

sobre segregação correta dos resíduos 

aos responsáveis (corpo de 

enfermagem) pelas unidades do 

hospital. 
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Volume 

considerável de 

restos orgânicos. 

Médio prazo: criar parceria(s) para a 

venda de restos orgânicos para 

compostagem 

  
Ausência de fornos 

de incineração. 

Longo prazo: instalar fornos de 

incineração de acordo com a 

legislação ambiental a fim de atender 

aos demais estabelecimentos de saúde 

do município e região. 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 
Para uma ação ambiental responsável, as organizações devem se valer da responsabilidade ética para alterar o 

presente quadro de degradação ambiental mundial, que tem influenciado a qualidade de vida da população, 

pondo em risco sua própria sobrevivência. A crise ambiental pode representar uma oportunidade de negócio, 

visto que apresenta uma grande perspectiva de crescimento em áreas como, por exemplo, gestão ambiental, 

reciclagem de resíduos, racionalização de energia, dentre outras.   

A questão ambiental, dentro do ambiente hospitalar, encontra-se ainda em estágio inicial e precisa de maior 

atenção e dedicação por parte destas organizações, tendo em vista a relação existente entre a qualidade dos 

serviços e a responsabilidade dos hospitais com o adequado manuseio dos perigosos Resíduos de Serviços de 

Saúde (RSS). A questão dos RSS deve abranger, não apenas o aspecto transmissão de doenças, mas também a 

questão da saúde do trabalhador e preservação do meio ambiente, para que ocorra plenitude no gerenciamento 

destes resíduos. A maior expectativa é de que a questão ambiental assuma um papel de importância no âmbito 

das atividades e tarefas complexas que integram o funcionamento dos hospitais. Atualmente, os hospitais que 

reunirem a variável ambiental às suas atividades, assegurarão maior competitividade em função de 

conseguirem maior credibilidade de seus clientes. Para alcançar este objetivo, uma das formas é aliar o uso de 

uma ou mais ferramentas que contemplem o cumprimento da legislação ambiental e o compromisso com a 

melhoria contínua de seu desempenho, ou seja, investir em gestão ambiental a fim de alcançar o 

desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade. 

Os hospitais também podem contribuir para o desenvolvimento sustentável, pois podem reduzir o uso de 

insumos, reaproveitar internamente algumas saídas dos processos e influenciar assim seus fornecedores a 

aderirem às políticas de sustentabilidade. Para isto, podem adotar o planejamento estratégico como ferramenta 

para alcançar a tão almejada sustentabilidade. 

Num futuro próximo, o desafio maior das empresas brasileiras, incluindo suas diferentes esferas, em relação à 

geração de resíduos, não se restringirá apenas à reciclagem, tratamento ou destinação final adequada dos 

resíduos. Então, a implantação do conceito da não geração e redução de resíduos na sua origem será oportuna, 

por identificar perdas e desperdícios e também, por suas questões inerentes à redução de custos, 

competitividade de mercado, conscientização da população, demandas legais e preservação ambiental. Neste 

sentido, o hospital estudado tem colaborado para o desenvolvimento sustentável, a partir de ações que visam 

reduzir a geração dos resíduos antes da segregação; mudar a forma de destinação do resíduo, reutilizando 

embalagens vazias para tratamentos de resíduos químicos; e através do reaproveitamento do produto ou uso de 

parte dele para geração de outro produto útil, como as práticas de reciclagem, que incluem a venda de resíduos 

recicláveis.   

O modelo de planejamento estratégico (matriz S.W.O.T) proposto neste trabalho procurou estabelecer uma 

relação entre os problemas de gestão que envolve os resíduos e os instrumentos utilizáveis para controlar os 

impactos ambientais. Não se resume à sua essência, e sim a um marco representativo de um processo contínuo 

de aprimoramento institucional. Ele continuará em construção em relação a uma amplitude de aprimoramento e 

desdobramento das ações, bem como ao seu planejamento junto às diferentes áreas do hospital. 

Assim, a expectativa é de que as organizações como um todo, incluindo as hospitalares, adotem uma postura 

pró-ativa, antecipando-se aos problemas ambientais futuros, e integrem a variável ambiental ao seu 

planejamento estratégico, com vistas a atingir uma eco-excelência empresarial perante a sociedade à sua volta.   
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STRATEGIC DIGITAL CITY: CONCEPT AND MODEL 

 

Denis Alcides Rezende (Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR - 
Curitiba - Paraná – Brasil) -  

 

One of Public Administration challenges is to make competent management of 

municipalities, city halls and municipal public organizations, either in a conventional way 

or via a digital city that uses the information technology resources or e-government. As 

projects related to city strategies, municipal information and public services are developed, 

municipal management and citizens' quality of life may be more appropriate. The objective 

is to formalize the concept and model of strategic digital city project. Therefore, the 

following subprojects will be considered: strategies; information; public services; and 

information technology resources. The research methodology employed was an approach of 

a nature applied to a circumstantial reality, favoring the inductive method of lived 

experiences. The results obtained through the concept and the proposed model, describe a 

methodology with phases, sub-phases, and approval points and externalized products. They 

also formalize their respective challenges and difficulties in implementing and managing 

the strategic digital city project. The contributions report about the practical feasibility of 

the project and execution of its methodology. The conclusion reiterates the importance of 

the participatory and accepted project to contribute to the municipal management and the 

citizens’ quality of life. 

 

Keywords: Strategic Digital City, Municipal Strategies, Municipal Information; Public 

Services; Municipal Management. 

 

CIDADE DIGITAL ESTRATÉGICA: CONCEITO E MODELO 

 

Um dos desafios da Administração Pública é fazer a gestão competente dos municípios, 

das prefeituras e das organizações públicas municipais, seja de forma convencional ou via 

cidade digital que utiliza os recursos da tecnologia da informação ou do governo 

eletrônico. À medida que são elaborados projetos relacionados com estratégias da cidade, 

informações municipais e serviços públicos, a gestão municipal e a qualidade de vida dos 

cidadãos podem ser mais adequadas. O objetivo é formalizar o conceito e o modelo de 

projeto de cidade digital estratégica. Para tanto, são considerados os subprojetos: 

estratégias; informações; serviços públicos; e recursos da tecnologia da informação. A 

metodologia de pesquisa empregada constituiu-se numa abordagem de natureza aplicada a 

uma realidade circunstancial, favorecendo o método indutivo de experiências vivenciadas. 

Os resultados auferidos por meio do conceito e do modelo proposto descrevem uma 

metodologia com fases, subfases, pontos de aprovação e produtos externados. E também, 

formalizam os seus respectivos desafios e dificuldades na implementação e gestão do 

projeto de cidade digital estratégica. As contribuições relatam sobre a viabilidade prática 

do projeto e execução de sua metodologia. A conclusão reitera a importância do projeto 

participativo e aceito para contribuir na gestão municipal e na qualidade de vida dos 

cidadãos. 
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Palavras-chave: Cidade Digital Estratégica, Estratégias Municipais, Informações 

Municipais; Serviços Públicos; Gestão Municipal. 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

As cidades em todo o mundo também são digitais, ou seja, parte de seu 

funcionamento exige a utilização de recursos da tecnologia da informação. 

Mas não só os recursos da tecnologia da informação são relevantes. As estratégias, 

as informações e os serviços públicos são desafios permanentes nas cidades que se 

preocupam com a qualidade de vida dos cidadãos e a gestão municipal. Tal desafio requer a 

participação de todas as pessoas da cidade, servidores municipais, cidadãos, sejam 

trabalhadores, estudantes, aposentados, donas de casa, vereadores, empresários, entre 

outros. Ainda, os constantes desafios sociais, financeiros e políticos enfrentados pelas 

cidades têm exigido dos seus gestores uma atuação mais competente para propiciar 

qualidade de vida adequada aos seus cidadãos. Por outro lado, a participação dos cidadãos 

na condução da cidade é uma necessidade inexorável. Uma das formas para contribuir 

nesses desafios é por meio da elaboração coletiva, participativa e formal de um projeto de 

cidade digital estratégica. 

Antes dos municípios, prefeituras e organizações públicas elaborar os seus 

planejamentos de estratégias, informações e tecnologias municipais, algumas premissas e 

determinados conceitos devem ser amplamente discutidos, entendidos e disseminados 

participativamente. Essas premissas e conceitos devem levar em conta a inexorável Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Tal lei estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal, mediante ações em que se previnam riscos e corrijam os 

desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, destacando-se o planejamento, o 

controle, a transparência e a responsabilização. Além da Lei de Responsabilidade Fiscal, a 

Constituição Federal, o Estatuto da Cidade e a Lei Orgânica Municipal também devem ser 

considerados. Durante o processo de consolidação da Constituição Federal de 1988, um 

movimento multissetorial e de abrangência nacional trabalhou para incluir no texto 

constitucional, instrumentos que levassem à instauração da função social do município e da 

propriedade no seu processo de construção. Inclusive, o Estatuto da Cidade abrange um 

conjunto de princípios que expressam uma concepção de município e de planejamentos 

municipais (Rezende & Castor, 2006). 

No que tange aos problemas, destaca-se a informalidade, e até mesmo em muitas 

cidades a inexistência de planejamento e de gestão das estratégias, das informações e dos 

serviços públicos por meio dos recursos da tecnologia da informação. Sem planejar e 

executar suas estratégias, informações, serviços e tecnologias, dificilmente os municípios, 

as prefeituras e as organizações públicas são geridos competentemente e oferecem 

qualidade de vida aos seus gestores, servidores municipais, munícipes ou cidadãos. Ainda, 

não tem sido habitual pensar a cidade para longo tempo e muito menos de forma coletiva, 

participativa e com envolvimento dos cidadãos (Rezende, Procopiuck & Figueiredo, 2015; 

Rezende, Madeira, Breda & Zarpelão,  2014; Rezende, 2016; Rezende, 2016b). 

O objetivo é formalizar o conceito e o modelo de projeto de cidade digital 

estratégica. Para tanto, são considerados os subprojetos: estratégias; informações; serviços 

públicos; e recursos da tecnologia da informação.    

Destacam-se como justificativa a formalidade de projeto e gestão pública de 

estratégias, das informações e dos serviços públicos por meio dos recursos da tecnologia da 
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informação (Rezende, 2012). Também relacionada com a estruturação e disponibilização 

de estratégias, informações e o compartilhamento dos conhecimentos por meio de 

planejamentos estratégicos coletivos em cidades, que não acontecem da noite para o dia e 

exigem projetos de curto, médio e longo prazo (Rezende, Procopiuck & Figueiredo, 2015). 

O projeto de cidade digital estratégica integrado com os demais planos municipais 

(tais como, planejamento estratégico municipal, planejamento estratégico das informações, 

plano diretor municipal, plano plurianual municipal, plano de governo, projetos 

participativos municipais e outros), requer exaustivos exercícios práticos embasados em 

fundamentação teórica sedimentada. Esses exercícios estão relacionados às atividades 

cotidianas, dinâmicas e inteligentes dos municípios, prefeituras e organizações públicas e 

às ações de gestão das cidades. Tais atividades devem ser elaboradas de forma integrada e 

estruturadas, onde as estratégias peculiares, as informações personalizadas e oportunas são 

fatores essenciais para a gestão participativa e adequada das cidades, incluindo serviços aos 

cidadãos por meio dos recursos da tecnologia da informação (Rezende, 2012). 

Evidentemente essas atividades serão mais profícuas para as cidades, se tiverem efetiva 

participação de seus cidadãos (Rezende, Madeira, Breda & Zarpelão, 2014; Rezende, 2016; 

Rezende, 2016b).  

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Administração, administração estratégica e pensamento estratégico 

 

O conceito de administração pode ser resumido como a ciência que estuda as 

organizações (públicas ou privadas) e seu meio ambiente interno e externo, por meio de 

suas funções. As funções da administração são: planejamento; organização; direção; e 

controle. Tais funções também levam em conta a teoria de sistemas que tem como preceito 

que uma organização é um sistema composto de múltiplos subsistemas integrados com 

objetivos comuns e retroalimentados. A ciência da administração preconiza cinco variáveis 

básicas em sua teoria geral: tarefas; estrutura; pessoas; ambiente; e tecnologia. Tais 

variáveis estão relacionadas com as atitudes pelas quais as pessoas realizam ações 

utilizando métodos, técnicas, normas, prazos e recursos. Não só as funções da 

administração devem ser consideradas nos planejamentos dos municípios, prefeituras e 

organizações públicas, os conceitos e preceitos da administração estratégica e do 

pensamento estratégico também devem ser vivenciados nas suas elaborações (Rezende, 

2012). 

Administração estratégica é um termo mais amplo que abrange a gestão de suas 

partes ou estágios e também os detalhes e as discussões que antecedem a elaboração do 

planejamento estratégico (Wright, Kroll & Parnell, 2000). É um processo contínuo e 

iterativo que visa manter os municípios, prefeituras e organizações públicas como um 

conjunto apropriadamente integrado aos seus ambientes (Certo & Peter, 1993). Acentua 

que os gestores se dediquem a uma série de etapas ou a um processo contínuo. O termo 

“iterativo” indica que as etapas são repetidas ciclicamente. Os ambientes internos e 

externos mudam constantemente, e os municípios, prefeituras e organizações públicas 

devem se transformar de forma adequada para assegurar que os objetivos e estratégias 

possam ser alcançados. São cinco as etapas desse processo com relação ao sistema de 

administração estratégica: analisar os ambientes (monitorar o meio ambiente interno e 

externo para identificar seus riscos ou ameaças, oportunidades, fraquezas e forças); 

estabelecer as diretrizes (determinar essencialmente a missão, visão e objetivos); formular 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0092

http://lattes.cnpq.br/3806734783133248
http://lattes.cnpq.br/3806734783133248
http://lattes.cnpq.br/0260303520888425


 

 

estratégias (definir como as ações realizam as estratégicas e alcançam seus objetivos); 

implementar estratégias (colocar em ação as estratégias formalizadas); elaborar controles 

estratégicos (monitorar e avaliar todo o processo para melhorá-lo e assegurar um 

funcionamento adequado, inclusive com os sistemas de informação pertinentes). Outras 

questões complementam essas etapas, como por exemplo: parcerias público-privadas; 

convênios com outros governos; operações internacionais; responsabilidade social; respeito 

ao meio ambiente ecológico; saúde e bem-estar dos gestores públicos, servidores 

municipais, munícipes ou cidadãos; etc.  

O pensamento estratégico é a arte de criar estratégias com efetividade. Pensar 

estrategicamente e agir operacionalmente significa dominar o presente e conquistar o 

futuro. Visa superar os adversários, sabendo que eles estão tentando fazer a mesma coisa 

que os municípios, prefeituras e organizações públicas ou que seus gestores se propõem. O 

bom raciocínio estratégico em tantos diferentes contextos continua sendo uma arte. Seus 

fundamentos consistem no princípio básico de ciência das estratégias pensadas e 

formalizadas coletiva e participativamente. A ciência do pensamento estratégico pode ser 

chamada “teoria dos jogos” (Dixit & Nalebuff, 1994). Os jogos nesta teoria vão desde 

xadrez até inúmeras e diferentes estratégias nas suas múltiplas abordagens e dimensões. 

Nenhum planejamento de estratégias e de informações dos municípios, prefeituras e 

organizações públicas terá sustentação se os responsáveis não tiverem um pensamento 

estratégico. Quando os gestores públicos, os munícipes e os demais envolvidos no 

município estiverem pensando estrategicamente, será necessário que tenham raciocínio 

inclusive do geral para o particular e depois, vice-versa. O raciocínio estratégico pressupõe 

todo um “sexto sentido” para se diferenciar dos gestores com pensamento estratégico 

comum (Oliveira, 1999).  

 

2.2. Gestão municipal e gestão urbana 

 

A gestão municipal envolve múltiplos e diferentes conceitos e abordagens 

relacionadas com a ciência da administração. O conceito de gestão pode ser resumido como 

a aplicação da ciência da administração. E, por sua vez, o planejamento é um dos principais 

instrumentos para gerir os municípios, prefeituras e organizações públicas. Tais conceitos 

estão relacionados com o conjunto de recursos decisórios e a aplicação das atividades 

destinadas aos atos de gerir (Rezende, 2012).  

Já a governança pode ser entendida como a competência dos gestores nas atividades 

de gestão. A governança pública está direcionada com a capacidade dos governos na gestão 

das funções federais, estaduais e municipais. Bem como, com a competência na 

implementação de respectivas políticas públicas para facilitar as ações necessárias na 

condução do país, dos estados e dos municípios, contextualizando sempre a participação 

dos gestores públicos, servidores municipais, munícipes ou cidadãos nesses desafios. O 

município é um organismo dinâmico e complexo que se caracteriza por grandes 

diversidades, múltiplos contrastes e divergentes interesses, gerando inúmeras dificuldades 

aos gestores municipais, aos munícipes e aos demais interessados no município (que 

também podem ser chamados de stakeholders ou atores sociais) (Rezende, 2012). 

Alguns autores ainda diferenciam a gestão municipal da gestão urbana. A gestão 

urbana pode ser entendida como a gestão da cidade por meio da aplicação da ciência da 

administração. Está relacionada com o conjunto de recursos e instrumentos da 

administração aplicados na cidade como um todo, visando a qualidade da infraestrutura e 

dos serviços urbanos, propiciando as melhores condições de vida e aproximando os 
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munícipes ou cidadãos nas decisões e ações da governança pública municipal. Outros 

autores contemplam as questões rurais na gestão urbana. No que diz respeito ao 

planejamento municipal, a gestão urbana enfatiza o plano diretor municipal. A gestão 

municipal pode ser entendida como a gestão do município, da prefeitura e de seus órgãos, 

institutos, autarquias e secretarias. Está relacionada com o conjunto de recursos e 

instrumentos da administração aplicada na gestão local por meio de seus servidores 

municipais. No que diz respeito ao planejamento municipal, a gestão municipal enfatiza o 

planejamento estratégico do município, urbano e rural (Rezende, 2012). 

Tanto a gestão urbana como a gestão municipal podem estar relacionadas com os 

conceitos das teorias New Public Management (NPM) e de inteligência pública. A NPM, 

também chamada de nova gestão pública, pressupõe a aplicação nas organizações públicas 

dos modelos de gestão da iniciativa privada e dos conceitos de administração estratégica 

focados nos negócios empresariais. Também pressupõe aplicar os conceitos e preceitos do 

empreendedorismo nas iniciativas públicas. Esse modelo adota como características 

essenciais: contextualizar o cidadão como um cliente em foco; dar o sentido claro da 

missão da organização pública; delegar autoridades; substituir normas por incentivos; 

elaborar orçamentos baseados em resultados; expor operações do governo à concorrência; 

procurar soluções de mercado e não apenas administrativas; e medir o sucesso do governo 

pelo cidadão. Também tem como princípios: reestruturação; reengenharia; reinvenção; 

realinhamento; e reconceituação (Jones & Thompson, 2000). A teoria NPM é um 

abrangente campo de discussão sobre as intervenções políticas dentro do governo 

executivo. As características dos instrumentos das intervenções de políticas são regras 

institucionais e rotinas organizacionais que afetam o planejamento das despesas, a gestão 

das finanças, a administração pública, as relações civis de trabalho, as compras, a 

organização e os métodos, a auditoria e a avaliação (Barzelay, 2001). A NPM tem 

defendido que os gestores públicos devem se comportar como novos empresários e como 

empreendedores, mais dedicados e crescentes em posturas de privatização do governo, não 

emulando apenas as práticas, mas também os valores dos negócios. Os proponentes da 

NPM desenvolveram seus argumentos por contrastes com a velha administração pública 

(“old public administration”) em favor do "novo serviço público". Onde o papel do 

servidor público é ajudar os munícipes ou cidadãos na articulação e no encontro de seus 

interesses compartilhados, e não tentar controlar ou guiar a sociedade (Denhardt & 

Denhardt, 2000). Como resultado, várias mudanças altamente positivas foram 

implementadas no setor público (Osborne & Gaebler, 1992). A evolução do movimento da 

NPM acrescentou mais pressão nas burocracias para tornar as organizações públicas mais 

responsivas para os munícipes ou cidadãos como clientes participativos. Sem dúvida, é um 

avanço importante na contemporânea administração pública (Vigoda, 2002). 

 

2.3. Funções ou temáticas municipais 

 

As funções ou temáticas municipais são as macroatividades presentes em todos os 

municípios, prefeituras e organizações públicas necessárias para seu funcionamento 

integrado e efetivo. Nas organizações privadas também são chamadas de funções 

empresariais e nas prefeituras e organizações públicas também são chamadas de funções 

públicas. São diversas as funções ou temáticas municipais presentes nos municípios, 

prefeituras e organizações públicas. Por exemplo: administração; agricultura; ciência e 

tecnologia; comércio; cultura; divulgação ou marketing; educação; esportes; financeira; 

governo; habitação; indústria; jurídico-legal; lazer; materiais ou logística; meio ambiente; 
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obras; planejamento; recursos humanos; rural; saneamento; saúde; segurança; serviços 

públicos; social; trânsito; transportes; turismo; urbana; entre outras. Essas funções ou 

temáticas municipais devem ser integradas, tanto para seu funcionamento como para os 

planos e planejamentos municipais. Cada uma dessas funções pode ser desmembrada em 

módulos ou subsistemas, que também podem ser chamados de assuntos municipais 

(Rezende, 2012). 

Nas prefeituras e nas organizações públicas municipais, as funções públicas são: 

produção ou serviços públicos; comercial ou marketing; materiais ou logística; financeira; 

recursos humanos; jurídico-legal. No governo federal e estadual as funções públicas 

também podem chamadas de temáticas governamentais (Rezende, 2012).  

As funções ou temáticas municipais, bem como as funções públicas,  não devem ser 

confundidas com unidades departamentais ou setores das prefeituras ou organizações 

públicas, pois não necessariamente existem todas as funções com departamentos 

equivalentes e com o mesmo nome. Independentemente do tipo e da forma de organograma 

utilizado pela prefeitura ou organização pública, as funções existirão nas organizações na 

forma de serviços ou atividades municipais. Essas macroatividades e seus módulos 

agrupados darão a base para desenvolvimento dos planejamentos de estratégias, de 

informações municipais, de serviços públicos e de recursos da tecnologia da informação 

(Rezende, 2012). 

 

2.4. Plano plurianual municipal 

 

O plano plurianual é exigido pela Constituição Federal de 1988 (Artigo 165) que 

estabelece o sistema orçamentário brasileiro regulado por três leis: a Lei do Plano 

Plurianual (PPA); a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO); e a Lei Orçamentária Anual 

(LOA) (Rezende, 2012).  

A Lei do Plano Plurianual é de periodicidade quadrienal, avançando um ano do 

próximo governo. O PPA é um instrumento do planejamento municipal que estabelece os 

objetivos, as estratégias e as ações da administração pública municipal para as despesas de 

capital e outras delas decorrentes, bem como para as relativas aos programas de duração 

continuada. Dele se derivam a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Orçamento 

Anual. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é de periodicidade anual. A LDO estabelece um 

conjunto de instruções em termos de normas de forma e o conteúdo com que a lei 

orçamentária de cada exercício deve ser apresentada para indicar as prioridades a serem 

observadas em sua elaboração. Deve conter: metas e prioridades da administração pública 

municipal; estrutura e organização dos orçamentos; disposições relativas às despesas com 

pessoal e encargos sociais; metas e riscos fiscais; critérios e formas de limitação de 

empenho; transferências para entidades públicas e privadas; limites e normas de utilização 

da reserva de contingência; margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter 

continuado; disposições relativas à dívida pública; política de aplicação das agências 

financeiras oficiais de fomento; e vedações diversas. 

A Lei Orçamentária Anual é de periodicidade anual. Proverá os recursos 

necessários para cada ação constante da LDO. A LOA é uma lei de natureza especial em 

razão do seu objeto e da forma peculiar de tramitação que lhe é definida. Por meio dos seus 

planos operacionais, estabelece as receitas previstas e autoriza as despesas municipais. 

Explicita a política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo municipal 

e define os mecanismos de flexibilidade que a prefeitura fica autorizada a utilizar. É 
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constituída pelos seguintes orçamentos: fiscal; seguridade social; e investimento das 

empresas. Requer para seu funcionamento os orçamentos-programa. Os orçamentos-

programa são documentos que evidenciam a política econômico-financeira e os programas 

de trabalho da administração pública municipal. Tais documentos discriminam as despesas 

segundo sua natureza, dando ênfase aos fins ou objetivos, e não à forma como será gerado 

ou gasto o recurso, de modo a demonstrar em quê e para quê o governo gastará, e também 

quem será responsável pela execução de seus programas. 

 

2.5. Plano diretor municipal 

 

O plano diretor municipal também é chamado de plano diretor de cidades e até 

mesmo de planejamento urbano (Rezende, 2012). 

Os municípios brasileiros passam e passarão por mudanças profundas que poderão 

garantir um futuro de desenvolvimento equilibrado. Também poderão universalizar o 

direito à moradia digna em ambiente saudável para todos os seus munícipes ou cidadãos. 

Para tanto, os municípios têm de contar com fontes estáveis e seguras de financiamento 

para o desenvolvimento urbano indispensáveis para que os municípios possam manter e 

expandirem-se adequada e democraticamente. Entretanto, para que isso seja possível, os 

gestores públicos, servidores municipais, munícipes ou cidadãos também terão que 

enfrentar um grande desafio constante, o de instituir formas de planejamento e controle do 

território municipal. Juntos, a gestão urbana, a gestão municipal e os munícipes podem 

utilizar os potenciais e limites do seu meio físico, as potencialidades abertas pela existência 

de redes de transporte e logística em seus territórios de forma que os impactos de seu 

crescimento e desenvolvimento não se traduzam em desequilíbrios e deseconomias. 

Planejar o futuro do município, incorporando todos os setores sociais, econômicos e 

políticos que a compõe, de forma a construir um compromisso entre cidadãos e governos 

na direção de um projeto que inclua todos, é o desafio que o Estatuto da Cidade impõe a 

todos os planos diretores municipais (Cidades, 2004).  

Os princípios que norteiam o plano diretor municipal estão contidos no Estatuto da 

Cidade. Nos termos do Estatuto da Cidade, o plano diretor municipal está definido como 

instrumento básico para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da 

expansão urbana do município (Estatuto da Cidade, 2002). É obrigatório paro municípios: 

com mais de 20 mil habitantes; integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas; com áreas de especial interesse turístico; situados em áreas de influência de 

empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental na região ou no país 

(Cidades, 2004). Em alguns estados brasileiros são exigidos planos diretores para todos os 

municípios. 

 

2.6. Plano de governo municipal 

 

Plano de governo pode ser entendido com um conjunto de intenções do candidato a 

prefeito, onde são descritas as suas ideias, promessas e projetos, sejam individuais ou 

coletivas, partidárias ou não. Também é chamado de programa de governo com as 

orientações políticas e propostas de ações para governar um país, um estado ou um 

município. O plano ou programa de governo também pode ser constituir numa política 

municipal como um documento que formaliza projetos e ações de governo para alcance de 

determinados objetivos, estratégias ou interesses. Normalmente com abrangência para 

quatro anos (Rezende, 2012). 
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2.7. Projetos participativos municipais 

  

As atividades de elaboração do plano plurianual municipal, do plano diretor 

municipal e do planejamento estratégico do município se constituem em projetos 

participativos. Outros projetos formais e informais, como Agenda 21 local, projetos 

comunitários, programas sociais e atividades cidadãs coletivas, também podem se 

constituir em projetos participativos municipais (Rezende, 2012).  

Os projetos participativos se vinculam geralmente em situações de vulnerabilidade 

ou situações de risco. As situações de vulnerabilidade estão relacionadas com pobreza, 

crianças, adolescentes, mulheres, idosos, minorias étnicas, moradores de rua, trabalhadores 

de rua, portadores de necessidades especiais e similares. As situações de risco estão 

relacionadas com a exploração de pessoas, violência de pessoas, trabalho infantil, trabalho 

escravo, negligência, abandono, exposição a doenças, fatores ambientais e similares. Os 

macro-objetivos dos projetos participativos fazem referências às seguintes questões: 

oferecer qualidade de vida aos munícipes; redistribuir renda e benefícios; construir 

autonomia ou emancipar a população;  fortalecer o convívio e o pertencimento da 

comunidade local, propiciando condições de participação e uso do município; proteger 

emergencialmente em casos de calamidades, fornecendo abrigo e cuidados primários de 

higiene, vestuário e alimento. Os projetos participativos também devem estar atentos a 

qualificação e formação profissional e cidadã dos munícipes, bem como, devem estar 

integrados ao fortalecimento da economia local, respeitando as vocações do município. 

Para o fortalecimento da economia local, podem ser elaborados programas de economia 

solidária, cooperativismo e grupos produtivos municipais (Kauchakje & Rezende, 2009). 

Os projetos participativos municipais podem envolver recursos públicos e privados. 

 

2.8. Alinhamento e integração dos planejamentos e planos municipais 

 

Os municípios preocupados com seu êxito e com a qualidade de vida dos seus 

munícipes ou cidadãos devem alinhar e integrar os seus diferentes planejamentos e planos. 

Os planejamentos e planos nos municípios podem compreender os seguintes instrumentos 

integrados e alinhados: planejamento estratégico do município; plano plurianual municipal; 

plano diretor municipal; plano de governo municipal; projetos participativos municipais; 

planejamento de recursos humanos; e planejamento de informações e tecnologias 

(Rezende, 2012). 

Especificamente, a integração do planejamento estratégico do município (PEM) 

com o plano diretor municipal (PDM) e com o plano plurianual municipal (PPAM) leva 

em consideração: o tempo de elaboração; os anseios dos munícipes ou desejos dos 

munícipes ou cidadãos; os interesses expressos no plano ou programa de governo do 

prefeito eleito; e as variáveis de integração entre o planejamento estratégico e os dois 

planos municipais. Do ponto de vista do tempo de elaboração, o PPAM contempla até 4 

anos de planejamento, tal como o plano ou programa de governo do prefeito eleito, o PDM 

10 anos e o PEM um prazo superior a 10 anos (15 a 20 sugestivamente). Nos extremos, de 

um lado estão os munícipes ou cidadãos com seus desejos, demandas e anseios pessoais e 

coletivos frente ao município. De outro lado, estão os interesses do governo local expressos 

no plano ou programa de governo do prefeito eleito. Ambos os desejos e os interesses 

devem ser contemplados no planejamento estratégico do município, no plano diretor 

municipal e no plano plurianual municipal. Para realizar a integração do planejamento 
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estratégico do município com o plano diretor municipal, algumas variáveis de relações 

entre os mesmos podem ser citadas: problemas; objetivos; estratégias e ações; viabilidades; 

controles e gestão. No plano diretor municipal, os conflitos e as potencialidades do 

município estão inseridos na variável “problemas” (Rezende, 2012). 

O planejamento estratégico do município (PEM), o planejamento de informações 

municipais (PIM) e da tecnologia da informação (PTI) devem estar integrados. Os sistemas 

de informação (SI) e os sistemas de conhecimentos (SC) juntamente com tecnologia da 

informação (TI) devem desempenhar um papel estratégico e agregar valores aos serviços 

ou produtos municipais disponibilizados aos munícipes ou cidadãos com vistas facilitar a 

inteligência do município, prefeitura e organizações públicas municipais envolvidas. O 

trabalho conjunto, harmonioso e competente relacionado com estratégias, informações e 

tecnologia da informação facilita a elaboração e implantação do planejamento estratégico 

do município e a gestão integrada das respectivas tecnologias da informação utilizadas 

(Rezende, 2012; Rezende, 2013). 

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A metodologia de pesquisa empregada constituiu-se numa abordagem de natureza 

aplicada a uma realidade circunstancial, favorecendo o método indutivo das experiências 

vivenciadas do autor pesquisador e de sua equipe de pesquisadores nacionais e 

estrangeiros. Seja em projetos de assessoramento e de pesquisa-ação em cidades e 

prefeituras brasileiras e estrangeiras ou em projetos acadêmicos em sala de aula de 

iniciação científica, graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado no Programa de 

Gestão Urbana da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Nachmias & Nachmias, 

1987; Gil, 1999). Ela foi aplicada porque gerou novos conhecimentos úteis para o avanço 

da ciência e para a verificação prática de projetos estratégicos em cidades e de projetos de 

gestão municipal (Marconi & Lakatos, 1996). Do ponto de vista de seus objetivos, a 

pesquisa foi exploratória, quando elaborou o levantamento bibliográfico, a pesquisa 

documental, definição de protocolos de pesquisas com suas diferentes variáveis, 

explorando fenômenos com base em diferentes ângulos, incluindo conceito inovador e 

modelo original de projeto de cidade digital estratégica (Roesch, 1999). Também mesclou 

abordagens e integrou instrumentos de pesquisa indissociáveis (Nachmias & Nachmias, 

1987; Vergara, 2005). 

 

4. FASE ZERO PARA PROJETOS MUNICIPAIS  

 

A fase zero para projetos municipais, denominada “Organização, Divulgação e 

Capacitação” versa sobre a preparação ou atividades antecessoras do projeto municipal. 

Suas subfases essencialmente propõem organizar e divulgar o projeto, bem como, capacitar 

os envolvidos na metodologia adotada pelo município, prefeitura e organizações públicas 

municipais envolvidas. Essas subfases ou atividades, apesar de opcionais, devem ser 

elaboradas antes das demais fases dos projetos municipais (Rezende, 2015; Rezende, 

2012).  

Pode-se relacionar a fase zero com as fases ou processos de “iniciação” e de 

“planejamento” do PMBOK/PMI™. 

Nos municípios, prefeituras e organizações públicas municipais todos os projetos 

deveriam ser iniciados com a fase zero. Incluindo, por exemplo, os projetos de 

planejamento estratégico do município, plano plurianual, plano diretor da cidade, 
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planejamento de informações, sistema de informação, tecnologia da informação, cidade 

digital, governo eletrônico, aproximação de munícipes ou cidadãos, agendas 21 e 

sustentabilidade, qualidade de serviços públicos, entre outros.  

Nos projetos municipais, a fase zero pode ser formalizada por meio de suas 

subfases. As subfases podem ser elaboradas de forma sequencial ou concomitantemente, 

mas sempre coletiva e participativamente: conhecer município ou o local do projeto 

municipal; entender a prefeitura e as organizações públicas municipais para o projeto 

municipal; adotar conceito do projeto municipal; definir o objetivo do projeto municipal; 

definir a metodologia do projeto municipal; definir equipe multidisciplinar do projeto 

municipal; divulgar o projeto municipal; capacitar os envolvidos no projeto municipal; 

definir instrumentos de gestão do projeto municipal; elaborar plano de trabalho do projeto 

municipal (Rezende, 2012). 

 

5.  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO 

 

O planejamento estratégico do município é um dos instrumentos de gestão 

competente de municípios, prefeituras e organizações públicas municipais (Rezende, 2012; 

Rezende, 2015). 

A organização, divulgação e capacitação, destacando o conceito e a metodologia 

para o planejamento estratégico do município, são atividades que devem ser amplamente 

discutidas, entendidas e formalizadas antes de iniciar esse abrangente projeto do município 

e de seus munícipes ou cidadãos. Quando o município, coletiva e participativamente, 

investe tempo nessas atividades antecessoras, muitos problemas, desgastes pessoais e perda 

de tempo são evitados pelos gestores públicos, munícipes e demais interessados no 

município, ou seja, os resultados são mais profícuos e adequados (Rezende; Castor, 2006).  

Como conceito, o planejamento estratégico do município é um projeto, 

posteriormente um processo dinâmico, coletivo, participativo e interativo para 

determinação dos objetivos, estratégias, ações e controles do município, da prefeitura e das 

organizações públicas municipais. Tem como uma das bases os desafios, problemas e 

fraquezas do município, da prefeitura e das organizações públicas municipais em questão, 

bem como, de outros municípios que de alguma forma influenciam ou se relacionam com o 

município a ser planejado. É elaborado por meio de diferentes e complementares técnicas 

administrativas com o total envolvimento dos poderes executivo, legislativo e judiciário e 

dos atores sociais, ou seja, munícipes, gestores públicos e demais interessados no 

município. É formalizado para articular políticas federais, estaduais e municipais visando 

produzir resultados no município e gerar qualidade de vida adequada aos seus munícipes. É 

um projeto urbano e rural que considera os diferentes aspectos e temas municipais, tais 

como, sociais, ambientais, educacionais, econômicos e territoriais. É uma forma 

participativa e contínua de pensar o município no presente e no futuro (Rezende, 2012). 

 Para elaborar e implementar o planejamento estratégico do município sugere-se 

uma metodologia com as seguintes fases: análises municipais (do município e dos 

municípios vizinhos); diretrizes, vocações e objetivos municipais; estratégias e ações 

municipais; e controles municipais e gestão do planejamento (Rezende, 2012; Rezende, 

2015). 

 As análises municipais, também chamadas de diagnósticos municipais ou análises 

estratégicas, procuram identificar qual a real situação do município, de seu entorno e de sua 

gestão municipal, incluindo variáveis internas e externas. As diretrizes municipais, também 

chamadas de diretrizes estratégicas ou diretrizes públicas, procuram estabelecer as 
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vocações e os objetivos ou caminhos do município. A formalização das diretrizes 

estratégicas e das análises municipais se constitui em pré-requisitos para a elaboração das 

estratégias e ações municipais requeridas pelo planejamento estratégico do município. As 

estratégias e ações municipais procuram definir as respectivas estratégias e ações que o 

município deve planejar para atender os seus respectivos objetivos e também minimizar 

seus problemas, desafios ou fraquezas. No planejamento estratégico do município, as 

estratégias municipais são as atividades que realizam os objetivos municipais definidos 

pelo município. As ações municipais detalham como as estratégias municipais serão 

implementadas. Os controles municipais e gestão do planejamento procuram estabelecer os 

controles estratégicos, táticos e operacionais do planejamento estratégico do município, por 

meio de padrões, medição de desempenho, acompanhamento e correção de desvios. 

Também procuram definir formas de gestão para lidar com os recursos humanos, materiais, 

financeiros e tecnológicos que são requeridos pelo planejamento estratégico do município 

(Rezende, 2012). 

 

6. PLANEJAMENTO DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS  

 

O planejamento de informações municipais também é instrumento de gestão 

competente de municípios, prefeituras e organizações públicas municipais. O planejamento 

estratégico do município deve ser complementado pelo planejamento de informações 

municipais e pelo projeto de planejamento da tecnologia da informação e da cidade digital, 

considerando suas integrações (Rezende, 2012; Rezende, 2011, Rezende, 2005). 

Como conceito, o planejamento de informações municipais é um projeto, posterior 

processo dinâmico, sistêmico, coletivo, participativo e contínuo para formalização 

estruturada das informações e dos sistemas de informação necessários para gestão do 

município, prefeitura e organizações públicas municipais. Bem como, para auxiliar nas 

decisões municipais nos níveis operacionais, táticos e estratégicos. E, como consequência, 

para a adequação dos conhecimentos das pessoas envolvidas, dos recursos da tecnologia da 

informação e dos serviços públicos disponíveis (Rezende, 2012). 

O projeto de planejamento de informações municipais também deve ser elaborado e 

implantado por meio de uma metodologia dinâmica, flexível, coletiva e participativa. A 

metodologia do projeto de planejamento de informações municipais (PIM) é composta de 8 

partes, com suas respectivas fases e subfases (Rezende, 2012). A parte Elaborar fase zero 

do projeto de planejamento de informações municipais contempla a fase: Organizar, 

divulgar e capacitar. A parte Revisar o planejamento estratégico do município contempla a 

fase: Identificar objetivos, estratégias e ações municipais. A parte Planejar informações e 

conhecimentos municipais contempla as fases: Modelar informações municipais; Mapear 

conhecimentos municipais (na maioria dos municípios é elaborada na segunda versão do 

projeto de planejamento de informações municipais). A elaboração da fase Listar 

Atividades Municipais também é opcional para facilitar o mapeamento das informações 

municipais. A parte Avaliar e planejar sistemas de informação e de conhecimentos 

municipais contempla as fases: Avaliar sistemas de informação e de conhecimentos 

municipais; Planejar sistemas de informação e de conhecimentos municipais. A parte 

Avaliar e planejar recursos humanos contempla as fases: Avaliar recursos humanos; 

Planejar recursos humanos. A parte Priorizar e custear o projeto contempla as fases: 

Estabelecer prioridades e necessidades; Avaliar impactos; Elaborar plano econômico-

financeiro. A parte Executar o projeto contempla a fase: Elaborar planos de ação. A parte 

Gerir o projeto contempla a fase: Gerir, divulgar, documentar e aprovar. 
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7. CIDADE DIGITAL ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO  

 

O planejamento da tecnologia da informação e da cidade digital, incluindo governo 

eletrônico e seus recursos tecnológicos, também pode se constituir em instrumento 

complementar de gestão competente de municípios, prefeituras e organizações públicas 

municipais. O planejamento estratégico do município deve ser complementado pelo 

planejamento de informações municipais, de sistemas de informações e dos recursos da 

tecnologia da informação.  
 

7.1. Estratégias municipais 

 

Estratégias municipais podem ser entendidas como meios, formas, atividades ou 

caminhos para atender aos objetivos municipais (Rezende, 2012; Rezende, 2015). 

A estratégia compreende um dos vários conjuntos de regras de decisão para orientar 

o comportamento do município, como uma ferramenta para trabalhar com as turbulências e 

as condições de mudanças que cercam os municípios (Ansoff, 1988).  É uma forma de 

pensar no futuro, integrada no processo decisório, com base em procedimentos 

formalizados e articulados em resultados. Pode-se relacionar a estratégia com a palavra 

“guerra” e a tática com a palavra “batalha” (Mintzberg & Quinn, 2001).  

 

7.2. Informações municipais 

 

Informações municipais podem ser entendidas como algo útil para facilitar as 

decisões municipais, sejam dos gestores públicos ou dos cidadãos (Rezende, 2012; 

Rezende, 2013). A informação é todo o dado trabalhado ou tratado. Pode ser entendida 

como um dado com valor significativo atribuído ou agregado a ele e com um sentido 

natural e lógico para quem usa a informação. Como exemplos, podem ser citados: nome do 

cidadão; data de nascimento do cidadão; cor do prédio do hospital; número de 

equipamentos; valor total da arrecadação mensal. Quando a informação é “trabalhada” por 

pessoas e pelos recursos computacionais, possibilitando a geração de cenários, simulações 

e oportunidades, pode ser chamada de conhecimento (Rezende, 2012; Rezende, 2005). 

Os dados, as informações e os conhecimentos não podem ser confundidos com 

decisões (atos mentais, pensamentos), com ações (atos físicos, execuções) ou com 

processos ou procedimentos. As informações para serem úteis para as decisões devem 

conter as seguintes características ou premissas: possuem conteúdo único; exigem mais de 

duas palavras; sem generalizações; não são abstratas; sem verbos; e ainda, são diferentes de 

documentos, programas, arquivos ou correlatos. Podem ainda ser dos tipos convencionais, 

oportunas, personalizadas. E ainda serem sistematizadas em operacionais, gerenciais e 

estratégicas (Rezende, 2012). 

 

 

7.3. Serviços públicos 

 

Serviços públicos podem ser entendidos como atividades oferecidas pelo governo 

para facilitar as ações dos cidadãos, preferencialmente por meio dos recursos da tecnologia 

da informação (Rezende, 2012). Ou ainda, como qualquer serviço prestado pelo governo 
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ou por seus delegados sob normas e controles para atender às necessidades essenciais da 

comunidade ou conveniência secundária ou simples do Estado. Exemplos de serviços 

públicos: educação pública; polícia; saúde pública; transporte público; telecomunicações; e 

outros (Meirelles, 2013).  

Os estudiosos e administradores dos governos municipais em geral concordam em 

quatro objetivos essenciais dos serviços públicos: eficiência; eficácia; equidade; e 

capacidade de resposta (England, Pelissero & Morgan, 2012).  

Diferente da informação que frequentemente é apenas apresentada aos usuários, em 

projetos de cidade digital estratégica, os serviços públicos se caracterizam pela interação 

dos cidadãos ou gestores públicos com os serviços eletrônicos oferecidos pelo município, 

prefeitura e organizações públicas municipais envolvidas (Rezende, 2012). 

 

7.4. Informática ou tecnologia da informação 

 

A informática ou tecnologia da informação pode ser conceituada como recursos 

tecnológicos e computacionais para guarda, geração e uso de dados, informações e 

conhecimentos. Está fundamentada nos seguintes componentes: hardware e seus 

dispositivos e periféricos; software e seus recursos; sistemas de telecomunicações; gestão 

de dados e informações (Rezende & Abreu, 2013). Também é chamada de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) por outros profissionais não formados pela área de 

tecnologia da informação. 

 

7.5. Cidade digital estratégica 

 

Cidade digital estratégica pode ser entendida como a aplicação dos recursos da 

tecnologia da informação na gestão do município e também na disponibilização de 

informações e de serviços aos munícipes ou cidadãos. É um projeto mais abrangente que 

apenas oferecer internet para os cidadãos por meio de recursos convencionais de 

telecomunicações. Vai além de incluir digitalmente os cidadãos na rede mundial de 

computadores, pois os projetos abrangentes incluem: sistemas de informações para a gestão 

municipal e para os serviços aos cidadãos; e também sistemas de segurança municipal. 

Tem como base os objetivos e as estratégias da cidade (Rezende, 2012). 

Os textos clássicos relacionam a cidade digital com a coleta, estruturação e 

disponibilização de informações por meios digitais para que os cidadãos possam interagir 

entre si e com o governo, interligando-os na rede digital de um determinado território. 

Posteriormente essa rede pode possibilitar a integração de recursos tecnológicos e 

disponibilizar serviços públicos e respectivas informações em diferentes realidades virtuais 

ampliadas do espaço urbano e rural. Os referidos serviços públicos podem facilitar a vida 

dos cidadãos em termos de tempo, espaço e até de qualidade de informações, 

possibilitando inclusive ampliar a participação do cidadão na gestão do município. 

Para sua implantação adequada, exige a elaboração dos projetos: planejamento 

estratégico do município (PEM) com os objetivos e estratégias do município por meio das 

funções ou temáticas municipais; planejamento de informações municipais (PIM); e 

planejamento da tecnologia da informação (PTI) do município, prefeitura e organizações 

públicas municipais envolvidas. Os modelos de informações das funções ou temáticas 

municipais são os principais produtos do projeto PIM que são pré-requisitos para o 

planejamento dos sistemas de informações (SI) e dos sistemas de conhecimentos (SC) 

municipais e respectivos perfis de recursos humanos necessários (RH), sejam dos gestores 
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públicos, dos servidores municipais ou dos munícipes ou cidadãos. O projeto PTI 

possibilitará o planejamento dos recursos da tecnologia da informação (TI) e respectivos 

serviços públicos oferecidos pelo município aos munícipes ou cidadãos. Essas integrações 

(↔↕) dos projetos municipais podem ser observadas na Figura 01. Modelo de cidade 

digital estratégica (Rezende, 2012). 

 

PEM

Funções ou Temáticas Municipais

PIM

TI

SI  SC RH

Serviços

PTI

Modelos de Informações

 
Figura 01. Modelo de cidade digital estratégica 

 

O modelo de cidade digital estratégica proposto deve ser estudado, discutido, 

planejado e implantado de “cima para baixo”. Porém, por opção do município, pode ser 

implantado de forma segmentada ou parcial. 

 

7.6. Projeto de planejamento da tecnologia da informação e da cidade digital 

 

O projeto de planejamento da tecnologia da informação e da cidade digital (PTI-

CD) deve estar alinhado com os projetos de planejamento estratégico do município e de 

planejamento de informações municipais (incluindo os sistemas de informações e 

conhecimentos municipais) (Rezende, 2012; Rezende, 2011). 

A metodologia é composta pelas partes e fases do projeto de planejamento de 

informações municipais adicionando a avaliação e planejamento da tecnologia da 

informação e seus recursos de infraestrutura paralela da cidade digital estratégica. Tem 

como base os serviços públicos necessários aos cidadãos. A parte Avaliar e planejar 

serviços públicos contempla as fases: avaliar serviços públicos; e planejar serviços 

públicos. A parte Avaliar e planejar tecnologia da informação e cidade digital contempla 

as fases: avaliar tecnologia de informação; planejar tecnologia de informação (software; 

hardware; sistemas de telecomunicação; gestão de dados e informação); avaliar 

infraestrutura paralela da cidade digital; planejar infraestrutura paralela da cidade digital; e 

organizar unidade da tecnologia da informação (Rezende, 2012). 

Como em qualquer projeto municipal, as partes, fases e subfases da metodologia 

adotada podem ser adequadas, complementadas ou suprimidas de município para 

município e de projeto para projeto. Da mesma forma, o nível de detalhamento de cada 

subfase deve ser determinado pela equipe multidisciplinar ou comitê gestor do projeto, de 

acordo com o grau de necessidade do município. 
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8. CONCLUSÃO 

 

A cada dia, as cidades em todo o mundo estão mais digitais, incluindo a 

formalização participativa das estratégias, das informações e dos serviços públicos por 

meio dos recursos da tecnologia da informação. A gestão e a digitalização das cidades 

constituem-se em desafios permanentes nas cidades que se preocupam com a qualidade de 

vida dos cidadãos e com os preceitos de administração pública municipal. 

O projeto de cidade digital estratégica e todos os demais planejamentos e projetos 

de cidades requerem a participação dos cidadãos e o envolvimento dos gestores públicos 

para ampliar o desenvolvimento social, municipal e regional de forma transparente e 

adequada. 

As estratégias formalizadas, as informações planejadas, os serviços públicos 

disponibilizados e respectivos recursos da tecnologia da informação, podem contribuir na 

gestão das cidades. Ainda, do ponto de vista da participação dos cidadãos, essa 

consideração também pode propiciar o exercício da cidadania na medida em que 

participam do planejamento e dos projetos municipais e pode beneficiar no aumento de sua 

qualidade de vida. Indubitavelmente o projeto de cidade digital estratégica, tal como os 

demais planejamentos e projetos municipais, podem se constituir em um inexorável 

instrumento participativo de gestão de cidades.  

O objetivo desse artigo foi alcançado, pois descreveu o conceito e o modelo de 

projeto de cidade digital estratégica, considerando os subprojetos: estratégias; informações; 

serviços públicos; e recursos da tecnologia da informação.    

O referido projeto e respectivo modelo sugerem uma forma coletiva e participativa 

de pensar a cidade para longo prazo. Incluindo de forma inovadora o planejamento das 

estratégias da cidade, das informações oportunas para gestores públicos e para cidadãos, 

dos serviços públicos úteis para a sociedade e da utilização profícua dos recursos da 

tecnologia da informação.    

No que tange as contribuições desse trabalho, elas relatam sobre a viabilidade 

prática do projeto realizado e dos detalhes da execução de sua metodologia. Tais 

contribuições estão direcionadas para a academia e para as cidades brasileiras e 

estrangeiras. Para a academia destaca-se o conceito original de cidade digital estratégica e a 

metodologia para elaboração de projeto de forma participativa, integrando interesses dos 

gestores públicos e dos cidadãos. Também pode facilitar outras pesquisas aplicadas em 

cidades para entender e sugerir alternativas para os seus desafios municipais emergentes e 

de planejamento e desenvolvimento social, municipal e regional. Bem como, de gestão 

pública que envolve seus cidadãos, servidores municipais, gestores públicos e demais 

atores interessados nas cidades. Para as cidades interessadas esse trabalho pode contribuir 

com a elaboração e futura implementação de um projeto de vanguarda que disponibilizará 

estratégias, informações e serviços públicos para decisões, seja de seus gestores públicos 

ou de seus cidadãos, permitindo um entendimento mais abrangente sobre projetos iguais ou 

similares. Esse trabalho também pode contribuir no estabelecimento de analogias entre 

cidades. É possível que boas práticas municipais possam ser estendidas para outras cidades. 

Não houve limitações científicas ao projeto, porém a principal limitação desse 

trabalho está relacionada com a proposta de um conceito inovador e um modelo de projeto 

original para cidades que queiram contemplar a visão estratégica da cidade digital, não 

expressando a realidade das cidades brasileiras. Apesar de algumas cidades não brasileiras 

terem mais sucesso com esse projeto, o Brasil precisa avançar nessa inovação.  
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A conclusão reitera a importância de um conceito inovador e de uma metodologia 

original de projeto de cidade digital estratégica que podem ser implementados 

coletivamente pelos servidores municipais, gestores públicos e cidadãos. Tal conceito e 

método podem ser aceitos como um instrumento para contribuir de forma efetiva na gestão 

de cidades e na implementação de projetos de cidade digital estratégica. Com a efetiva 

implementação desse tipo de projeto, o espaço público democrático, a transparência, 

efetividade e governabilidade dos serviços públicos, o desenvolvimento social, municipal e 

regional, poderão ser ampliados e como conseqüência, a qualidade de vida dos cidadãos 

também poderá ser mais adequada.  
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ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES DA WEG: O IMPACTO FINANCEIRO E SUSTENTÁVEL GERADO PELO 

DISCLOSURE AMBIENTAL E O ISE 

ANALYSIS OF WEG'S STATEMENTS: THE FINANCIAL AND SUSTAINABLE IMPACT 
OF ENVIRONMENTAL DISCLOSURE AND ISE 

 
 
Resumo 
O estudo verificou o nível de disclosure das informações ambientais nos Relatórios Integrados da 
empresa WEG S/A listada no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) – BM&BOVESPA. Em 
contraponto foram analisadas as demonstrações contábeis. A pesquisa descritiva, de natureza 
quantitativa, por meio da técnica de análise de conteúdo, nos relatórios Integrados e as 
demonstrações contábeis foram avaliados no período de 2011 a 2016. A amostra é constituída 
pela multinacional catarinense WEG S/A empresa listada no ISE. Para a análise quantitativa do 
índice de disclosure, o instrumento de coleta de dados foi embasado no estudo de Rover, Murcia 
e Borba (2008), que propõem oito categorias ambientais e 36 subcategorias. O ISE representa um 
reconhecimento pelos investimentos em sustentabilidade, o objetivo da pesquisa é saber impacto 
que os investimentos em sustentabilidade trouxeram se há reconhecimento e se isso traz 
benefícios sociais e financeiros. Os resultados da pesquisa mostraram que a empresa WEG S/A 
teve uma evidenciação satisfatória em todas as categorias, sua média ficou em 79,17% bem 
acima dos 50% que seria o mínimo recomendado para ser considerado satisfatório o disclosure. 
Concluiu-se através das demonstrações contábeis que, apesar da crise, a WEG S/A continua em 
ascensão e as informações evidenciadas nos relatórios Integrados a respeito das informações 
ambientais respeitam o princípio do full disclosure (divulgação plena). 
Palavras-chave: disclosure, informações, ambientais, relatórios e integrados. 
 
Abstract 
The study verified the level of disclosure of environmental information in the Integrated Reports of 
the company WEG S / A listed in the Corporate Sustainability Index (ISE) - BM & BOVESPA. In 
contrast, the financial statements were analyzed. The quantitative descriptive research using the 
content analysis technique in the Integrated reports and the financial statements was evaluated in 
the period from 2011 to 2016. The sample is made up of the multinational company WEG S / A, a 
company listed on the ISE. For the quantitative analysis of the disclosure index, the instrument of 
data collection was based on the study of Rover, Murcia and Borba (2008), which propose eight 
environmental categories and 36 subcategories. The ISE represents an acknowledgment of the 
investments in sustainability, the objective of the research is to know the impact that investments in 
sustainability have brought if there is recognition and if this brings social and financial benefits. The 
results of the survey showed that WEG S / A had satisfactory disclosure in all categories, its 
average was 79.17% well above the 50% that would be the minimum recommended to be 
considered satisfactory disclosure. It was concluded through the financial statements that, despite 
the crisis, WEG S / A continues to rise and the information evidenced in the Integrated reports on 
environmental information respects the principle of full disclosure. 
Key Words: disclosure, information, environmental, reporting and integrated. 
 

1 Introdução 
 
Nos últimos dois séculos após a revolução industrial, o mundo vem passando por grandes 

transformações, principalmente tecnológica utilizando recursos naturais sem muita preocupação 
com o impacto gerado no meio ambiente e com a escassez desses recursos. As organizações 
estavam preocupadas apenas com o resultado financeiro, esquecendo que os recursos naturais 
alimentam um eco sistema que é finito e são bens comum da população, o mundo está passando 
por recordes de temperatura e catástrofes cada vez mais constantes. Grande parte causados 
direta ou indiretamente pelo uso incorreto dos recursos naturais.  
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Trazendo uma visibilidade para questão sustentável, através de estudos e divulgação nas 
mídias, o que causou uma conscientização e preocupação com o meio ambiente e a 
responsabilidade social. Tornou-se desde então, fundamental a busca por maior disclosure, 
melhores e mais eficientes práticas de governança corporativa e atitudes éticas nas organizações, 
principalmente a respeito das informações de caráter ambiental. Assim, houve a necessidade de 
mudanças no comportamento das entidades no que se trata às suas relações com o meio 
ambiente. 

Com disclosure ambiental é uma maneira das empresas divulgarem a sociedade a forma 
que estão usando os recursos que são a todos, mostrar este tipo de informação ajuda a empresa 
a crescer com sustentabilidade, com o intuito de obter novos investidores que buscam cada vez 
mais este tipo de informação e faz com que a empresa seja vista de forma positiva pela 
sociedade. Cada vez mais se faz necessário as organizações disponibilizar essas informações. 

Então foi criado em 2005 o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). Trata-se de um 
questionário respondido espontaneamente pelas empresas de capital aberto, que constam na 
BOVESPA.  

O ISE representa um reconhecimento pelos investimentos em sustentabilidade, o objetivo 
da pesquisa é saber impacto que os investimentos em sustentabilidade trouxeram se há 
reconhecimento e se isso traz benefícios sociais e financeiros. A empresa escolhida para a 
realização da pesquisa foi a WEG, uma multinacional a maior produtora de motores elétricos do 
Brasil e uma das maiores do mundo tendo a alemã Siemens como sua principal concorrente, as 
demonstrações contábeis foram analisadas entre os anos de 2011 a 2016. 

As demonstrações contábeis são obrigatórias para todas as empresas de capital aberto. A 
principal função de das demonstrações contábeis são para controle das entidades, apontar a 
saúde financeira em determinado momento. Mas com o avanço da contabilidade as 
demonstrações estão cada vez mais utilizadas para análise, tanto para investidores quanto para 
os próprios gestores. 

Assim pergunta-se: Qual o impacto econômico e sustentável gerado pelo disclosure 

ambiental e o ISE nas demonstrações contábeis da WEG entre os anos de 2011 a 2016? O 
objetivo geral da pesquisa é levantar se uma empresa é capaz de aliar sustentabilidade e 
rentabilidade.  

Nos anos analisados a empresa teve uma grande ascensão, já que em 2011 seu lucro 
líquido foi de 586,9 milhões, em 2015 quase dobrou, com lucro líquido de 1.156,1milhões. Em 
2016 teve uma leve queda de 3% com lucro líquido foi 1.117,6 milhões. praticamente todas as 
áreas de negócios mostraram discreta queda de receita em relação ao ano anterior, afetadas, no 
mercado brasileiro, pelas condições econômicas adversas, ou, nos mercados externos, pela 
flutuação cambial, que diminui o crescimento medido em Reais. (Relatório integrado WEG 2016) 

Mesmo com um cenário econômico desfavorável WEG se mantem sólida no mercado 
como a segunda maior no seu seguimento. Tem 37 parques fabris em 12 países nos 5 
continentes. Vende seus produtos para mais de 135 países. América do Norte é seu maior 
mercado, correspondeu a 41% das vendas em 2016. (Relatório integrado WEG 2016) 

A pesquisa delimita-se quanto ao aspecto temporal de 2011 a 2016, espacial entre outros. 
Além desta introdução, faz parte da composição deste trabalho uma fundamentação 

teórica que explana sobre a divulgação socioambiental e relatórios de sustentabilidade, bem como 
a metodologia de estudo, resultados e a conclusão desta pesquisa. 
 

2 Revisão Bibliográfica 

 
Nessa seção vamos conceituar de acordo com pesquisas anteriores: Disclosure Ambiental, 

Relatório Sustentabilidade, o Índice de Sustentabilidade Empresarial e a Análise das 
Demonstrações. 
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2.1 Disclosure Ambiental 

 
Segundo (Gonçalves, Medeiros e Niyama, 2013) o disclosure social é o instrumento de 

comunicação entre a organização e a sociedade, que tem a finalidade de diminuir as incertezas 
que existem na relação entre empresa e investidores buscando a atenuação da assimetria 
informacional. Os autores ainda salientam que como as organizações utilizam os recursos 
consensualmente oferecidos pela sociedade (recursos econômicos, sociais e ambientais), cabe a 
elas a responsabilidade de prestar contas acerca da utilização destes recursos sociais e isto 
ocorre através dos relatórios sociais ou de sustentabilidade. 

(Farias e Ribeiro, 2009) mencionam que “a melhora no desempenho ambiental tende a 
afetar a política de divulgação ambiental, no intuito de demonstrar aos stakeholders suas 
intenções e iniciativas para evitar a degradação do meio ambiente e afetar positivamente na sua 
avaliação”. 

A sustentabilidade ambiental visa aperfeiçoar a utilização dos recursos naturais para 
atender às necessidades presentes, protegendo-os de modo a garantir sua existência para 
gerações futuras (BROWN, 2007). 

(Costa e Marion, 2007) verificaram a uniformidade das informações ambientais entre os 
relatórios disponibilizados pelas empresas do setor de papel e celulose por meio do site da 
BOVESPA e de seus sites oficiais. Os autores concluíram que há grande dificuldade em analisar 
informações ambientais, devido à falta de uniformidade na estrutura dos relatórios disponibilizados 
pelas empresas. 

(Fernandes, 2013), (Distadio, Fernandes e Yamamoto, 2009) e (Skillius e Wennberg, 1998) 
destacam três tipos de disclosure: o disclosure voluntário, o disclosure obrigatório e o disclosure 
involuntário. O disclosure voluntário se refere à evidenciação espontânea, não existe uma 
legislação que o obrigue. O disclosure obrigatório se refere à evidenciação exigida pela legislação 
e órgãos reguladores. E por fim, o disclosure involuntário se refere à evidenciação contra a 
vontade da organização ou divulgada sem a sua autorização. 

 
2.2 Relatórios de Sustentabilidade e o ISE 

 

Os Relatórios de Sustentabilidade também intitulados na literatura de Relatórios Ambiental, 
Relatórios de Responsabilidade Coorporativa, Balanço Social entre outros. Atualmente o mais 
utilizado é o formato GRI. 

O Global Reporting Iniciative (GRI) é uma organização internacional independente que tem 
como objetivo ajudar empresas, governo e outras organizações a compreender e divulgar o 
impacto que estas causam as questões críticas de sustentabilidade (alterações climáticas, direitos 
humanos, corrupção, entre outros), e buscar um futuro onde a sustentabilidade seja parte 
integrante na tomada de decisão (GRI, 2015a). 

Segundo (Leite Filho, Prates e Guimarães 2009) desde o início do GRI em 1997 seu foco 
tem sido desenvolver um padrão de relatórios que abordem os aspectos de Sustentabilidade, 
além de criar competência para sua utilização, cujo componente essencial são as Diretrizes para 
Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade. 

O Relato Integrado é elaborado com base na estrutura internacional para Relato Integrado 
que se baseia em princípios e não impõe indicadores de desempenho, métodos de mensuração 
ou divulgação de temas individuais. Entre os princípios apresentados pela estrutura estão: o foco 
estratégico e orientação para o futuro, conectividade da informação, relações com partes 
interessadas, materialidade, concisão, confiabilidade e completude, coerência e comparabilidade 
(IIRC, 2014). 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0110



 

 

Desta forma, os investimentos socialmente responsáveis são aqueles baseados em 
critérios sociais, ambientais, éticos e/ou de governança na seleção e no gerenciamento do 
conjunto de ativos investidos. Esta não é uma preocupação recente dos investidores, uma vez que 
se apresenta desde a década de 1960 e consolidou-se nos anos recentes, visto que é o segmento 
de fundos de ações de maior crescimento atualmente (BM&F BOVESPA, 2015). 

No Brasil, foi lançado em 2005 o Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE, primeiro 
índice de sustentabilidade da América Latina. Seu objetivo é “[…] criar um ambiente de 
investimento compatível com as demandas de desenvolvimento sustentável da sociedade 
contemporânea e estimular a responsabilidade ética das corporações”. (BM&F BOVESPA, 2014). 

Sendo assim, a Bolsa de Valores brasileira seguiu uma tendência mundial de evidenciar 
empresas que se preocupam com a sustentabilidade nas suas ações e geram mais valor ao 
acionista no longo prazo (TEIXEIRA, NOSSA e FUNCHAL, 2011). 

As empresas participantes do ISE apresentaram pagamentos superiores ao capital próprio, 
enquanto que as não participantes remuneraram em maior quantidade o capital de terceiros 
(MAZZIONI et al, 2013). 

O ISE diferencia as ações das empresas sobre o aspecto do desenvolvimento sustentável 
e cria um ambiente de investimento em consonância com as demandas sociais atuais, além de se 
tornar benchmark para a avaliação das empresas no quesito sustentabilidade (MACEDO, et al, 
2012). 

 
 

2.3 Análise das demonstrações 

 

A principal função das demonstrações contábeis é para controle das entidades, apontar a 
saúde financeira em determinado momento. Mas com o avanço da contabilidade as 
demonstrações estão cada vez mais utilizadas para análise, tanto para investidores quanto para 
os próprios gestores. As demonstrações e as técnicas de análise apontam os pontos positivos e 
negativos, auxiliando na tomada de decisão e planejamento da empresa. 

Segundo (MARION, 2009) “A contabilidade é o grande instrumento que auxilia a 
administração a tomar decisões. Na verdade, ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-
os monetariamente, registrando-os sumarizando-os em forma de relatórios ou comunicados, que 
contribuem sobremaneira para a tomada de decisões”. As demonstrações contábeis são dados da 
empresa em determinado período do tempo. Através de técnicas adotadas e dos dados fornecidos 
pelas demonstrações, são extraídas as informações necessárias para investidores ou para os 
gestores. Servem para a empresa avaliar qual produto está melhor ou pior, qual sede tem melhor 
e pior desempenho. E assim fazer investimentos e projeções para o futuro. 

(Matarazzo, 2003) ensina que as análises vertical e horizontal não devem ser feitas 
isoladamente a fim de evitar conclusões distorcidas, pois uma conta pode apresentar uma 
variação de 2000% na análise horizontal, mas, verificando-se análise vertical percebe-se aquele 
item é irrelevante para a empresa. 

 
 

2.4 Pesquisas Correlatas 

 

As pesquisas no quadro abaixo serviram como base para a metodologia deste artigo. 
 
 

Autor  Objetivo Resultado 

Instrumento de 
Pesquisa ou 
Observações 
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GUBIANI, 
Clésia Ana; 
SANTOS, 
Vanderlei Dos; 
Ilse Maria 
Beuren (2012). 

Verificar o nível de 
disclosure das 
informações 
ambientais nos 
relatórios da 
administração das 
empresas de energia 
elétrica listadas no 
Índice de 
Sustentabilidade 
Empresarial (ISE). 

Os resultados da pesquisa sugerem a 
importância de tornar obrigatório o disclosure 
ambiental no Brasil, para melhorar a qualidade 
das informações evidencias e ser possível 
comparar as informações entre empresas com 
maior segurança. Recomenda-se para futuras 
pesquisas, que seja pesquisado o índice 
disclosure destas informações em empresas de 
energia elétrica não listadas no ISE, para 
verificar se há ou não maior evidenciação por 
parte das empresas listadas. 

 Tendo no 
instrumento de coleta 
de dados as 
categorias e 
subcategorias 
propostas no estudo 
de Rover, Murcia e 
Borba (2008).  

SANTOS, 
Marina Kock 
dos; ROVER, 
Suliane 
(2016). 

O objetivo desta 
pesquisa é verificar se 
existe diferenças no 
disclosure ambiental 
entre os modelos de 
relatórios adotados, 
Relato Integrado (RI) e 
as diretrizes do Global 
Reporting Initiative 
(GRI), por empresas 
brasileiras. 

O resultado da pesquisa é possível observar 
uma evolução na divulgação de informações por 
parte das empresas, uma vez que em 2011 
quando as empresas faziam uso apenas do 
modelo GRI a média da pontuação entre as 
empresas foi de 44,82, e em 2014 quando as 
empresas passaram a adotar os dois tipos de 
modelos (GRI e Relato Integrado) a média das 
empresas passou a ser de 47,7. Bem como, foi 
possível concluir que existe diferença no 
disclosure ambiental conforme o modelo de 
relatório utilizado, e que quando utilizado os 
modelos GRI/RI o nível das informações 
divulgadas pelas empresas se torna mais 
completo.   

O método de análise 
de dados foi feito com 
base em índices de 
divulgação hard e soft 
que avaliam a 
qualidade da 
divulgação voluntária 
sobre políticas, 
desempenho e 
insumos ambientais, 
usados para avaliar a 
divulgação dos 
relatórios que utilizam 
as diretrizes GRI e 
Relatos Integrados 
publicados pelas 
empresas. 

MAIA, Vinicius 
Mothé, 
CARVALHO, 
Filipe Pollis; 
KLOTZLE, 
Marcelo 
Cabus; 
PINTO, 
Antonio Carlos 
Figueiredo; 
MOTTA, Luiz 
Felipe 
Jacques 
(2017) 

Este artigo tem o 
objetivo de constatar 
possíveis relações 
entre os movimentos 
de entrada ou saída de 
empresas do Índice de 
Sustentabilidade 
Empresarial (ISE) com 
alterações em seus 
níveis de rentabilidade. 

Os resultados obtidos não permitiram associar 
movimentos de entrada ou saída de empresas 
do ISE com aumentos ou quedas nos seus 
retornos à exceção de uma empresa. Sendo 
assim, não foram verificadas evidências 
estatísticas de que o ISE é um fato relevante 
para a elevação da rentabilidade empresarial. 

Foi adotado um 
modelo adaptado do 
Capital Asset Pricing 
Model (CAPM). A 
amostra compreendeu 
12 empresas que 
entraram ou saíram 
do índice ao longo do 
período de 2010 a 
2014. 

CRUZ, Breno 
de Paula 
Andrade; 
ASSIM, Darla 
Renata 
Conceição 
(2009) 

O objetivo é identificar 
os reflexos da crise 
financeira nas práticas 
de Responsabilidade 
Social das empresas 
do setor de Energia 
Elétrica que compõem 
o Índice de 
Sustentabilidade 
Empresarial (ISE) 
BM&F-Bovespa. 

Os resultados da pesquisa apontam que as 
principais práticas neste setor estão relacionadas 
ao core business e à preocupação com o público 
interno. Além disso, tal segmento não sofreu 
impactos negativos nas práticas de 
Responsabilidade Social. 

Como um trabalho 
exploratório, numa 
perspectiva 
qualitativa, foram 
selecionadas quatro 
empresas do referido 
setor e entrevistados 
04 executivos 
responsáveis pela 
área de 
Responsabilidade 
Social. A técnica de 
coleta de dados foi 
entrevista por telefone 
e o método de análise 
dos dados foi a 
Análise de Conteúdo. 

CRISTÓFALO, 
Renan 
Gazarini; 
AKAKI, Alexis 
Shinji; ABE, 
Tatiana 
Camasmie; 
MORANO, 
Rogério 
Scabim; 
MIRAGLIA, 

Avaliar as empresas 
que compõe o ISE, em 
contraponto avaliar 
empresas que não 
estão no ISE, mas no 
mesmo ramo. 

Não foi possível determinar uma correlação 
específica entre o ISE e a valorização das ações 
ou sua volatilidade. 

Foram analisadas 8 
empresas de 4 
segmentos diferentes, 
de 2006 a 2014. 
Consideraram-se os 
aspectos 
quantitativos, como 
volatilidade dos 
preços das ações. 
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Simone 
Georges El 
Khouri 
Quadro 1: Pesquisa Similar Correlata. 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 
 

No quadro 1 o artigo usado como base para pesquisa do disclosure, o questionário 
adotado na pesquisa foi o mesmo, porém aplicado em um período maior de 2011 a 2016. A 
diferença que na pesquisa correlata pesquisou 11 empresas de energia elétrica, analisou um 
setor, teve o enfoque apenas no disclosure. Já na pesquisa da WEG foi analisa além do 
disclosure as demonstrações contábeis. Por ser uma pesquisa feita a 5 anos atrás, o resultado 
tenha sido muito menos satisfatório, apesar de não ser obrigatório o relatório da sustentabilidade, 
a WEG apresentou em todos os anos analisados, denominado como relatório da sustentabilidade 
em 2011 e 2012, já a partir de 2013 chamado de relatório integrado. 

 

 

3 Metodologia 

 
Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva e foi realizada por meio de pesquisa 

documental, com abordagem quantitativa dos dados. Conforme (Cervo e Bervian, 1996), “a 
pesquisa descritiva observa, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-
los”. Complementa dizendo que a pesquisa descritiva “procura descobrir, com a previsão possível, 
a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e 
características”. 

A pesquisa é considerada descritiva pelo fato de verificar o nível de disclosure das 
informações ambientais nos relatórios integrados da empresa multinacional WEG, listada no 
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). Tem a conotação como documental a pesquisa 
porque utiliza-se dos relatórios integrados do período de 2011 a 2016. A abordagem quantitativa 
foi aplicada por meio da técnica do índice de disclosure para verificar o percentual do nível de 
evidenciação ambiental divulgado pela empresa. 

A amostra da pesquisa compreende a WEG uma empresa de capital aberto com ações 
negociadas na BOVESPA, listada no ISE na carteira teórica anual todos os anos avaliados entre 
2011 a 2016. Por ser uma empresa listada no ISE, há maior nível de evidenciação ambiental por 
parte dessas empresas. A carteira do ISE para 2017 é constituída por disclosure de 34 
companhias. 

O processo seletivo para ingresso no ISE é de responsabilidade do Centro de Estudos em 
Sustentabilidade (GVces) da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV-EAESP). Primeiramente, há uma fase de resposta a um questionário que 
engloba as sete dimensões citadas e, em seguida, a comprovação de algumas respostas por meio 
de documentos corporativos (BM&F BOVESPA, 2015).Para analisar o disclosure de informações 
ambientais das empresas, optou-se pela técnica de análise de conteúdo. Quanto ao documento 
escolhido para proceder à análise de conteúdo, optou-se pelo relatório de sustentabilidade 
enviado pela empresa à CVM, que na verdade trata-se do relatório integrado. Os relatórios 
integrados foram retirados do site da CVM (www.cvm.gov.br). Após a análise do conteúdo das 
informações ambientais, procedeu-se ao cálculo do índice de disclosure a partir do instrumento de 
coleta de dados utilizado na pesquisa de (Rover, Murcia e Borba, 2008). 

Nessa pesquisa, somente utilizaram-se itens voluntários, uma vez que o disclosure 
ambiental não é obrigatório. Referente ao peso diferenciado, para cada item do instrumento de 
coleta podem ser atribuídos pesos distintos, considerando-se que a divulgação de algum seria de 
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maior relevância que a de outro. Por outro lado, também se pode considerar todos os itens como 
de igual importância e tratá-los como variáveis dicotômicas, que assumem os valores de 0 e 1, 
caso não evidenciado ou evidenciado, respectivamente (MALAQUIAS, 2008). 

Neste estudo consideraram-se todos os itens de igual importância, ou seja, atribuiu-se 
peso 1 para as categorias evidenciadas e 0 para as não evidenciadas. Por último, não foi 
considerado nenhum ajuste para itens não aplicáveis. Para a aplicação do instrumento de coleta 
de dados, geralmente utiliza-se a técnica de análise de conteúdo, ou seja, os relatórios são 
analisados a partir de um instrumento de coleta de dados, pela qual se constata o cumprimento, 
ou não, de cada item que o compõe. Pode-se citar como exemplos de estudos que aplicaram esta 
técnica (Freedman e Jaggi, 2005), (Clarkson et al., 2007), (Rover, Murcia, Borba, 2008). 

Foi considerado no instrumento de coleta de dados desta pesquisa oito categorias 
ambientais e as 36 subcategorias propostas no estudo de (Rover, Murcia, Borba, 2008),  

 

Políticas 
Ambientais  

1 -Declaração das políticas/práticas atuais e futuras  

2- Estabelecimento de metas e objetivos ambientais 
3 -Declarações de que a empresa está em obediência com as leis, licenças e órgãos ambientais  
4 -Parcerias ambientais  

5 - Prêmios e participações em índices ambientais  

Sistemas de 
Gerenciamento 

ambiental  

6 - ISOs 9000 e/ou 14.000  

7 - Auditoria ambiental  

8 - Gestão ambiental  

Impactos dos 
Produtos e 

Processos no 
Meio Ambiente  

9 - Desperdícios / resíduos  

10 - Processo de acondicionamento (Embalagem)  

11- Reciclagem  

12 - Desenvolvimento de produtos ecológicos  

13 - Impacto na área de terra utilizada  

14 - Uso Eficiente / reutilização da Água  

15 - Vazamentos / derramamentos  

16- Reparos aos danos ambientais  

Políticas de 
Energia  

17- Conservação e/ou utilização mais eficiente de energia nas operações  

18 - Utilização de materiais desperdiçados na produção de energia  

19 - Discussão sobre a preocupação com a possível falta de energia  

20 - Desenvolvimento de novas fontes de energia  

Informações 
Financeiras 
Ambientais  

21 - Investimentos ambientais  

22 - Custos/despesas ambientais  

23 - Passivos/provisões ambientais  

24 - Práticas contábeis de itens ambientais  

25 - Seguro ambiental  

26 - Ativos ambientais tangíveis e intangíveis  
Educação, 
Pesquisa e 

Treinamento  

27 - Educação ambiental (internamente e/ou comunidade)  

28 - Pesquisas relacionadas ao meio ambiente  

Mercado de 
Créditos de 

Carbono  

29 – Projetos de mecanismos de desenvolvimento limpo (MDL)  

30 – Créditos de carbono   

31 – Emissão de gases do efeito estufa (GEE) 

32 -  Certificados de emissões reduzidas (CER)  
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Outras 
Informações 
Ambientais  

33 - Qualquer menção sobre sustentabilidade  

34 - Gerenciamento de florestas/reflorestamentos  

35- Conservação da biodiversidade  

36 – Stakeholders  

Quadro 2: Constructo teórico para levantamento das informações ambientais     
Fonte: (Adaptado de Rover, Murcia e Borba, 2008) 

 
(Malaquias, 2008) utilizou-se da técnica do índice disclosure para analisar 

quantitativamente a distância do nível de disclosure das demonstrações financeiras de empresas 
brasileiras em relação às exigências dispostas pelo IASB para a evidenciação dos instrumentos 
financeiros. Com essa metodologia, as informações evidenciadas pela organização, que se 
encontram na forma qualitativa, são transformadas em uma variável quantitativa, que é o número 
retornado pelo cálculo final do instrumento de coleta. Com isso, tem-se o índice de disclosure, que 
retorna um valor a ser analisado de forma percentual, tornando-se possível o seu relacionamento 
com outras variáveis (MALAQUIAS, 2008). 

 

4 Apresentação e Análise dos resultados 

 
Nesta etapa apresenta-se nas Tabelas 1 a 8 a análise das oito categorias que foram 

utilizadas no instrumento de coleta de dados, demonstrando se houve evidenciação ou não nos 
relatórios integrados da empresa em cada subcategoria analisada.  

 
4.1 Apresentação de Dados 

 
Em seguida, demonstra-se na Tabela 9 o índice disclosure de cada empresa em cada 

período analisado, bem como uma média geral de evidenciação nos seis anos analisados e uma 
média geral total em cada ano. Por fim, apresentam-se as redes demonstrando as subcategorias 
mais evidenciadas e as empresas que mais evidenciaram. Na Tabela 1 demonstra-se a 
evidenciação das políticas ambientais, que consiste da primeira categoria considerada no 
instrumento de pesquisa. 

 
Tabela 1- Evidenciação das políticas ambientais 

Anos 
Declaração das 
políticas/práticas 
atuais e futuras 

Estabelecimento de 
metas e objetivos 
ambientais 

Obediência às 
leis ambientais 

Parcerias 
ambientais 

Prêmios e 
participações em 
índices ambientais 

2011 1 1 1 1 1 
2012 1 1 1 1 1 
2013 1 1 1 1 1 
2014 1 1 1 1 1 
2015 1 1 1 1 1 
2016 1 1 1 1 1 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 
 
Verifica-se na Tabela 1 que na evidenciação das políticas ambientais em todas as 5 

subcategorias estiveram presentes nos Relatórios Integrados nos 6 anos analisados, a WEG teve 
100% das subcategorias respondidas. Demonstrando o comprometimento da WEG em ser uma 
empresa sustentável. 

Além do uso eficiente dos recursos naturais para a produção de                                                               
equipamentos elétricos, oferecemos ao mercado as melhores soluções em eficiência energética e 
geração   de energia renovável. Nossa atuação nos levou ao título de empresa mais Sustentável 
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no setor de Bens de Capital do Guia exame de Sustentabilidade 2016, elaborado pela editora 
abril. (Relatório Integrado WEG, 2016). 

Destaca-se por parte da empresa na subcategoria prêmios e participações em índices 
ambientais, atribuindo uma imagem positiva à organização. Constatou-se que a maior parte das 
evidenciações está condizente com os achados de estudos de anos anteriores não apenas em 
2016, uma vez que são positivas, demonstrando uma boa imagem da organização. Na Tabela 2 
apresenta-se a evidenciação dos sistemas de gerenciamento ambiental. 

 
Tabela 2: Evidenciação dos sistemas de gerenciamento ambiental 
Anos ISOs 9000 e/ou 14.000 Auditoria Ambiental Gestão ambiental 
2011 1 1 1 
2012 1 1 1 
2013 1 1 1 
2014 1 1 1 
2015 1 1 1 
2016 1 1 1 
Fonte: dados da pesquisa (2017) 
 
Na Tabela 2 que é sobre sistemas de gerenciamento ambiental há boa evidenciação 

relacionada à evidenciação de informações sobre as ISOs 9.000 e/ou 14.000, gestão ambiental e 
auditoria ambiental. Nestas subcategorias a WEG também apresentou 100% no Relatório 
Integrado. 

A WEG incorpora todos estes aspectos de forma estruturada e sólida e se posiciona  em 
seu Código de Ética e em sua Política ambiental em sua gestão interna, desenvolve treinamentos 
de gestão ambiental e eficiência energética, promove a divulgação de informações e 
sensibilização sobre o tema em comunicações direcionados aos colaboradores, além de investir 
na prevenção e na gestão ambiental de suas atividades, de possuir a certificação na ISO 14001 e 
50001, a qual originou um programa interno de eficiência energética. A eficiência energética é de 
extrema relevância para o impacto ambiental na WEG, devido ao consumo de energia elétrica ser 
responsável por aproximadamente 75% das emissões de gases de efeito estufa da WEG 
Incorporado ao negócio, direcionado na aplicação dos clientes, desenvolve produtos e soluções 
com maior eficiência energética ao requerido por lei e trabalha no desenvolvimento de energias 
renováveis, como eólica, solar e biomassa. Possui o Plano de troca, programa em que a WEG 
concede desconto na compra de um motor novo, com rendimento superior ao exigido por lei, na 
troca por um motor antigo, danificado ou com baixos níveis de rendimento. (Relatório Integrado 
WEG, 2016). 

O destaque da empresa por possuir as certificações ISOs, divulgando mais uma vez algo 
positivo para seus usuários e salientando que a empresa está preocupada em preservar o meio 
ambiente e cumprir todos os seus códigos. Na Tabela 3 apresenta-se a evidenciação dos 
impactos dos produtos e processos no meio ambiente. 

 
Tabela 3: Evidenciação dos impactos dos produtos e processos no meio ambiente 

Anos Desperdícios / 
Resíduos 

Embalagem Reciclagem 
Desenvolvi 
mento produtos 
ecológicos 

Impacto da 
terra 
utilizada 

Reutilização 
da água 

Derramam
entos 

Reparos aos 
danos 
ambientais 

2011 1 1 1 1 0 1 0 1 
2012 1 1 1 1 0 1 1 1 
2013 1 0 1 1 0 1 1 1 
2014 1 0 1 1 0 1 1 1 
2015 1 1 1 1 0 1 1 1 
2016 1 1 1 1 0 1 1 1 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0116



 

 

 
Na tabela 3 não teve 100% das respostas em seus Relatórios Integrados, nas 

subcategorias Embalagem nos anos de 2013 e 2014 não consta informações. Entre tanto, ainda 
com 66% de respostas já que nos anos de 2011, 2012, 2015 e 2016 foram mencionados em seus 
Relatórios Integrados. A única subcategoria que não consta informações é Impacto da terra 
utilizada. Na Tabela 4 mostra-se a evidenciação das políticas de energia. 

 
Tabela 4: Evidenciação das políticas de energia 

Anos 
Conservação e/ou utilização 
mais eficiente de energia nas 
operações 

Utilização de materiais 
desperdiçados na 
produção de energia 

Discussão sobre a 
preocupação com a 
possível falta de energia 

Desenvolvimento de 
novas fontes de 
energia 

2011 1 1 1 1 

2012 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 
 
Na tabela 4 sobre as políticas de energia por parte das organizações, mais uma vez a 

WEG teve 100% de disclosure. Mostrando mais uma vez sua preocupação com o meio ambiente 
e o orgulho de ser umas das empresas mais sustentáveis. Na Tabela 5 demonstra-se a 
evidenciação das informações financeiras ambientais. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 
 
Identificou-se na Tabela 5 que não há evidenciações a respeito das práticas contábeis de 

itens ambientais, de seguro ambiental e de ativos ambientais tangíveis e intangíveis. A 
subcategoria na qual foi muito evidenciado, trata-se de investimentos ambientais. Porém, as 
informações não possuem a devida qualidade, uma vez que na maioria das vezes as empresas 
mencionam que realizaram determinado investimento de natureza ambiental, sem detalhar como 
foi contabilizado e há casos que até o valor não é mencionado. A WEG teve nesta categoria como 
a que menos informações estavam constando em seus Relatórios Integrados. Observa-se 
também que as empresas não estão evidenciando sobre os seus passivos ambientais. Pode-se 
inferir que há necessidade de melhorar as evidenciações acerca das informações financeiras 
ambientais das empresas. No Quadro 6 apresenta-se a evidenciação sobre educação, pesquisa e 
treinamento ambiental. 

Tabela 5: Evidenciação das informações financeiras ambientais 

Anos 
Investimentos 
ambientais 

Custos/despesas 
ambientais 

Passivos / 
provisões 
ambientais 

Práticas contábeis 
de itens ambientais 

Seguro 
ambiental 

Ativos 
ambientais 
tangíveis e 
intangíveis 

2011 1 1 0 0 0 0 

2012 1 1 0 0 0 0 

2013 1 1 0 0 0 0 

2014 1 1 0 0 0 0 

2015 1 1 0 0 0 0 

2016 1 1 0 0 0 0 
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Tabela 6: Evidenciação de educação, pesquisa e treinamento ambiental 
Anos Educação Ambiental Pesquisas relacionadas ao meio ambiente 

2011 1 1 
2012 1 1 
2013 1 1 
2014 1 1 
2015 1 1 
2016 1 1 
Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 
Quanto à evidenciação sobre educação, pesquisa e treinamento ambiental, observa-se na 

Tabela 6 que o disclosure é mais uma vez 100% em termos de quantidade de evidenciação, no 
que tange à subcategoria educação ambiental. Na Tabela 7 mostra-se a evidenciação de mercado 
de créditos de carbono. 

 
Tabela 7: Evidenciação de mercado de crédito de carbono 

Anos Projetos de MDL Créditos de carbono 
Emissão de Gases do 
Efeito Estufa (GEE) 

Certificados de 
emissões reduzidas 

2011 1 1 1 1 
2012 1 0 1 1 
2013 1 0 1 1 
2014 1 0 1 1 
2015 1 0 1 1 
2016 1 0 1 1 
Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 
Na Tabela 7 a evidenciação das empresas sobre mercado de crédito de carbono. A única 

subcategoria que teve pouco disclosure é Créditos de Carbono. Na Tabela 8 consta a 
evidenciação de outras informações ambientais. 

 
Tabela 8: Evidenciação de outras informações ambientais 

Anos 
Qualquer menção sobre 
sustentabilidade ambiental 

Gerenciamento de 
florestas/reflorestamentos 

Conservação da 
biodiversidade Stakeholders 

2011 1 0 1 1 
2012 1 0 1 1 
2013 1 0 1 1 
2014 1 0 1 1 
2015 1 0 1 1 
2016 1 0 1 1 
Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 
Na Tabela 8, sobre evidenciação de outras informações ambientais, que são destacadas 

pelas empresas as subcategorias fazem menção sobre sustentabilidade ambiental, conservação 
de biodiversidade e Stakeholders. A subcategoria gerenciamento de florestas/reflorestamentos 
não foi citada em seus Relatórios Integrados. No geral, o disclosure desta categoria é satisfatório. 
Na Tabela 9 apresenta-se o índice disclosure sobre evidenciação ambiental. 
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Tabela 9: Índice disclosure sobre evidenciação ambiental 

Anos Score Total Indice discloure (%) Média do índice disclosure 

2011 28 77,78 

79,17 

2012 29 80,55 
2013 28 77,78 
2014 28 77,78 
2015 29 80,55 
2016 29 80,55 
Total 474,99 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 
 
Na Tabela 9 Apresenta o índice disclosure, que se manteve praticamente estável nos seis 

períodos analisados. Em 2012 o índice foi de 80,55%, o melhor desempenho do período. Ao 
verificar a média do índice disclosure dos seis anos analisados, apresenta um índice 79,17%. O 
índice disclosure ambiental da WEG é muito satisfatório. Os Relatórios Integrados da WEG 
enviados a CVM são organizados deixando muito claro o comprometimento da empresa com 
sustentabilidade e sua responsabilidade social. 

 
4.2 Análise das demonstrações 

 
As demonstrações contábeis da WEG foram extraídas do site da BOVESPA. A análise foi 

feita entre os anos de 2011 a 2016, através dos índices: dados por ação, endividamento, liquidez, 
ciclo e rentabilidade. Dados por ações foram avaliados o LPA Lucro por ação, VPA Valor 
patrimonial por ação, Vendas por ação e EBTIDA por ação. Endividamento foram analisados: 
Dívida Total Liquida, Dívida Total Bruta, Dívida Bruta / Ativo Total, Dívida Bruta / Patrimônio 
Líquido 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0119



 

 

 
 

 
As demonstrações contábeis são obrigatórias para todas as empresas de capital aberto. A 

liquidez, caixa e o Ebitda tiveram aumento entre os anos 2011 a 2016. Já endividamento e o ciclo 
dos estoques diminuíram. As demonstrações mostram que apesar da crise que o pais vem 
enfrentando a WEG continua crescendo. 

 
4.3 Análises dos resultados 

Frente aos trabalhos similares encontrado na seção Erro! Fonte de referência não 

encontrada., o resultado foi da mesma forma, no ponto de vista das empresas listadas no ISE, não 
pode se afirmar que afetou o desempenho econômico das empresas. Porém, com relação ao 
disclosure o resultado da WEG foi satisfatório, com um índice disclosure médio de 79,17% bem 
acima do mínimo esperado ao contrário do artigo base que ficou abaixo dos 50% ou seja não 
considerado com disclosure. A pesquisa avançou, pois teve resultado positivo em ambos pontos 
analisados. 

Não é possível afirmar que o ISE ou índice disclosure influenciaram diretamente para o 
bom desempenho da WEG, entre tanto mostra que uma empresa que visa lucro pode ter bons 
resultados financeiros e responsabilidade ambiental. Preocupada em ser sustentável além de 
gerar lucro, utiliza recursos naturais com responsabilidade para que não só a empresa se 
beneficie, mas todo um ecossistema e a população de maneira geral. 

A pesquisa foi dividida em oito categorias ambientais: políticas ambientais; sistemas de 
gerenciamento ambiental; impactos dos produtos e processos no meio ambiente; políticas de 
energia; informações financeiras ambientais; educação, treinamento e pesquisa ambiental; 
mercado de créditos de carbono; e outras informações ambientais. No conjunto das oito 
categorias ambientais foram analisadas 36 subcategorias. 
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Quanto ao índice disclosure, verificou-se que a WEG tem uma média dos seis períodos 
analisados 79,17%, permite que as informações sejam divulgadas aos seus stakeholders. As 
informações evidenciadas nos relatórios Integrados da WEG pesquisadas a respeito das questões 
ambientais respeitam o princípio do full disclosure (divulgação plena). 

 
 
5 Conclusões/ Considerações Finais 

 
A WEG apresenta de forma bem detalhada e clara nos seus relatórios integrados anuais 

nos anos analisados de 2011 a 2016. Desta forma facilitou o trabalho de localizar as respostas 
para o questionário da página 7, mediu o disclosure e agregou confiança na pesquisa. Da mesma 
maneira as demonstrações contábeis estão em conformidade com legislação vigente e o CPC 45.  

O resultado da pesquisa é que o fato de ser sustentável, não influencia no desempenho 
econômico da empresa. A WEG cada vez mais alia confiança e solidez no mercado, apesar da 
crise que o Brasil enfrenta. 

A limitação da pesquisa é por se tratar de uma só empresa, porém em pesquisas 
anteriores tiradas como base para este presente artigo. Provam que empresas de diversos 
setores também não sofrem prejuízos financeiros por serem sustentáveis. 

Como sugestão para futuras pesquisas indica-se a análise dos Relatórios Integrados de 
anos posteriores, buscando verificar a adesão destas a estrutura de Relato Integrado, bem como 
analisar o nível de divulgação das informações. 
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IoT: AMBIENTE UNIVERSAL E APLICAÇÕES EM BIBLIOTECAS 

IoT AS A UNIVERSAL ENVIRONMENT AND ITS LIBRARY APPLICATIONS 

Modalidade da Apresentação: Comunicação Oral 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo abordar a questão da Internet das Coisas e o seu 

potencial uso nas bibliotecas. Procura destacar, na literatura sobre o tema, exemplos de 

aplicação da tecnologia nos serviços de bibliotecas e a possível contribuição para a melhoria 

dos mesmos. Em termos metodológicos, configura-se em estudo exploratório que tem a 

finalidade de proporcionar maior familiaridade com o problema a fim de torná-lo mais 

explícito para melhor compreensão e reflexão. Da mesma forma é descritivo ao extrair da 

revisão da literatura um delineamento sobre IoT, sua definição, constituição técnica e 

aplicabilidade no ambiente bibliotecário. Conclui que a IoT, vista como paradigma de uma 

sociedade em transformação, pode mudar a configuração das bibliotecas. 

 

Palavras-Chave: Internet das Coisas - IoT; Biblioteca; Tecnologia da Informação; Usuário da 

Informação.  

 

 

Abstract: This paper approaches the operational role of the Internet of Things and its 

potential uses in the library environment. Starting with a review of relevant literature in this 

field, we highlight examples of the application of this technology in library services and its 

possible contribution to the improvement of these services. Regarding the methodology, this 

is an exploratory study which aims to increase familiarity with this issue, so as to make it 

more widely known as a basis for reflection and understanding. It is also a descriptive study, 

since it extracts from the review of literature an outlining of the IoT, its definition, technical 

constitution and applicability in the library environment. We conclude by stating that the IoT, 

as a paradigm of a changing society, can transform the configuration of libraries. 

 

Keywords: Internet of Things – IoT; Digital Library; Information Technology; Information User. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Internet tem causado mudanças na vida contemporânea, movendo as interações entre 

pessoas para o mundo virtual em diferentes contextos principalmente no que se refere às 

atividades profissionais e relações sociais.  A emergência da IoT – Internet of Things (Internet 

das Coisas) – tem o potencial de adicionar uma nova dimensão a este processo através da 

comunicação e conexão de e entre objetos inteligentes, criando o conceito de “anytime, 

anywhere, anymedia, anything”. 

A IoT deve ser considerada como parte da Internet que será profundamente diferente da 

que usamos atualmente. A plataforma da Internet atual está construída em torno da 

comunicação host-to-host (servidor a servidor) e constitui um limitador para a expansão da 

mesma. Atualmente a Internet é usada majoritariamente para publicar e recuperar informações 

e, desta forma, a informação deve constituir o foco das comunicações.  

Na atualidade, as tecnologias de informação e comunicação desenvolvem-se de forma 

rápida e contínua.  As conseqüências deste desenvolvimento geram impactos significativos 

sobre as bibliotecas. Segundo Wójcik (2016) após um período de intenso processo de 

informatização, no começo do século XXI, as bibliotecas depararam-se com as questões de 

mídia social e as tecnologias móveis. Porém, ainda que pouco assimilada em seus processos 

informativos, os novos desafios tecnológicos surgem e impactam os serviços bibliotecários. 

Como exemplo cita-se as tecnologias da realidade aumentada, da computação móvel e da 

impressão 3D que permitem inovações e potencializam os serviços e produtos providos pelas 

bibliotecas. Aspectos que forçam uma contínua adaptação das atividades bibliotecárias e que 

possibilite o acompanhamento das mudanças e evolução das tecnologias, bem como dos hábitos 

de consumo tecnológicos e de conteúdo digital e informacional de seus usuários.  

Obodovski (2014) comenta que o potencial de utilização desta tecnologia para as 

atividades das bibliotecas se constitui em tema de significativo interesse. Entretanto, de forma 

até contraditória, há poucos estudos com ênfase no assunto que permitam desenvolver ampla 

discussão. 

Neste sentido, ao abordar a questão da Internet das coisas e o seu potencial para o 

âmbito das bibliotecas, este trabalho procura destacar, na literatura sobre o tema, exemplos de 

aplicação da tecnologia nos serviços de bibliotecas e a possível contribuição para a melhoria dos 

mesmos. 

Em termos metodológicos, o trabalho configura-se em estudo exploratório, pois segundo 

Gil (2009, p.46), tem-se a finalidade de proporcionar maior familiaridade com o problema a fim 

de torná-lo mais explícito para melhor compreensão e reflexão. Da mesma forma é descritivo ao 
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extrair da revisão da literatura um delineamento sobre Iot, sua definição, constituição técnica e 

aplicabilidade no ambiente bibliotecário. 

2 IoT: DEFINIÇÕES 

Um paradigma emergente na IoT denomina-se “Web Squared” (O’REILLY & 

BATTELLE, 2009) e trabalha com a integração da Web 2.0 com tecnologias de sensoriamento 

para enriquecer os conteúdos oferecidos na Web. Outro conceito importante é de redes 

centradas em informações (data-centric networks).  Entretanto, os maiores desafios para a 

implementação massiva da IoT ainda residem na escalabilidade e eficiência.  

A conectividade de diferentes dispositivos através da conexão wireless perpassa 

diferentes áreas da vida contemporânea, oferecendo a possibilidade de medir e entender 

indicadores de meio ambiente oriundos de delicadas ecologias como também de ecologias 

melhor conhecidas como recursos naturais e urbanos.  

A proliferação desses dispositivos conectados em rede cria IoT, alimentada por uma 

variedade de tecnologias conectadas como a Identificação por Radiofrequência ou RFID (Radio 

Frequency Identificativo), representa a próxima revolução tecnológica que transforma a Internet 

em um sistema totalmente integrado.  

A linha do tempo da WEB permite transitar da www (com páginas estáticas) passando 

pela Web 2.0 (com ênfase nas redes sociais e na integração de dispositivos na Web). Assim a 

IoT desencadeia, também, a necessidade de grandes volumes de dados em processamento – os 

Big Data. 

O conceito de ampliar as conexões humanas se desenvolveu ao longo de séculos, até o 

homem ser capaz de, através de pequenos dispositivos portáteis, se comunicarem com outras 

pessoas, receber mensagens e entreterem-se com fotos, música, vídeos e games. Porém este 

estágio de evolução tecnológica atingiu outro nível de maturidade e agora é possível pensar em 

interação através dos mais diversos equipamentos e objetos. Apenas a capacidade de conexão, 

energia disponível e o potencial de análise de dados se apresentam como limites a serem 

vencidos. A IoT é um novo conceito, que coloca as pessoas conectadas com tudo, com todos e 

em qualquer lugar. 

Segundo Greengard (2015, p.15) o conceito da IoT, literalmente, significa "coisas" ou 

"objetos" que se conectam à internet - e uns aos outros. Isso poderia ser quase qualquer coisa - 

um computador, um tablet ou um smartphone, um dispositivo finito, uma lâmpada, um bloqueio 

de porta, um livro, um motor de avião. 

Para Geng (2017, p.7), o termo refere-se a um sistema que consiste em redes de 
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sensores, atuadores e objetos inteligentes cujo objetivo é interconectar objetos, incluindo os 

objetos cotidianos e industriais, de formas a torná-los inteligentes, programáveis e mais capazes 

de interferir com os seres humanos e entre eles. 

Portanto, pode-se compreender a IoT como um sistema de dispositivos tecnológicos 

inter-relacionados, máquinas mecânicas e digitais, objetos, animais ou pessoas providas de 

identificadores únicos e da capacidade de transferir dados através de uma rede sem necessidade 

de mediação humano a humano ou de humano para a máquina. 

Outro aspecto relacionado à temática refere-se à Lei de Moore, que originariamente 

descreveu que o número de transistores que podem caber em um circuito integrado, dobra 

aproximadamente a cada 18 meses. Agora, uma equipe de pesquisadores da China descobriu 

que a Lei de Moore também pode descrever o crescimento da Internet. Os pesquisadores 

previram que a Internet vai dobrar de tamanho a cada 5,32 anos. Esta constatação é um dos 

vários resultados do estudo publicado por Zhang et al. (2008) no New Journal of Physics.  

Pesquisas investigam a evolução da topologia da Internet em grande escala, ou como a 

Internet está estruturada e conectada. Com base em dados de roteamento em intervalos de seis 

meses a partir de dezembro de 2001 a dezembro de 2006, os pesquisadores previram não só a 

taxa de crescimento exponencial da Internet, que segue a Lei de Moore, mas também mais 

especificamente como a Internet evolui (Zyga, 2009). 

A IoT requer componentes tecnológicos que permitem a comunicação entre dispositivos 

e objetos. Os objetos serão incorporados com recursos computacionais de auto identificação, 

normalmente uma etiqueta RFID, para que o objeto possa ser exclusivamente identificável. 

Além disso, uma etiqueta RFID permite ao objeto comunicar informações que nos leva a outra 

exigência - a capacidade de monitorar os dados, como por exemplo, as variações na temperatura 

ambiente, as alterações na quantidade, a geoinformação e qualquer outra informação que possa 

ser transmitida através de redes IP para um banco de dados central que armazena e classifica os 

dados para a tomada de decisão com impacto direto na qualidade de vida da sociedade moderna.  

A IoT pode então ser definida como uma conexão em rede de pessoas, processos, dados 

e coisas compartilhando e utilizando novas informações e permitindo obter benefícios 

econômicos para as empresas, melhor acesso à informação, melhores formas de educar e cuidar 

das pessoas e melhor qualidade de vida. 

De acordo com Cisco Internet Business Solutions Group (Evans, 2011), a Internet das 

Coisas é simplesmente o momento em que mais "coisas ou objetos" foram conectados à Internet 

do que pessoas.  Em 2003, havia cerca de 6,3 bilhões de pessoas no planeta e 500 milhões de 

dispositivos conectados à Internet (U.S. Census Bureau, 2010; Forreste Ressarci, 2003). Ao 
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dividir o número de dispositivos conectados por parte da população mundial, descobriu-se que 

havia menos de um (0,08) dispositivo para cada pessoa. Com base na definição da Cisco IBSG, 

Internet das Coisas ainda não existia em 2003, porque o número de coisas conectadas era 

relativamente pequeno, uma vez que dispositivos ubíquos, como smartphones estavam sendo 

introduzido. 

O crescimento explosivo de PCs, smartphones, e tablets elevaram o número de 

dispositivos conectados à Internet, para 12,5 bilhões em 2010, enquanto a população humana 

aumentou para 6,8 bilhões, fazendo com que o número de dispositivos conectados por pessoa 

fosse maior que 1 (1,84 para ser exato) para pela primeira vez na história. Refinando os dados, 

Figura1, pode-se estimar que a IoT surgiu entre 2008 e 2009 (Evans, 2011).  

 

 
Figura 01. Surgimento da IoT entre 2008 e 2009 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Cisco IBSG - http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf 

 

 

Outro desenvolvimento no contexto da IoT diz respeito a sua integração às redes sociais 

criando a SIoT – Social Internet of Things. Ela associa-se à inteligência coletiva que emerge nas 

redes sociais como um fenômeno que tem sido estudado por cientistas de diferentes domínios.  
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No contexto das comunicações e networking, por exemplo, modelos são propostos para 

explorar a similaridade de interesses entre amigos.  Neste sentido, estudos para detectarem os 

níveis de confiança entre amigos e desenvolver soluções de segurança, ao mesmo tempo em que 

garante a privacidade da rede. 

A vida profissional também se altera. Globalização e outras tendências tecnológicas 

transformam o local de trabalho em uma arena global onde equipes colaboram em todos os 

níveis da organização independentemente dos limites geográficos. Ao mesmo tempo, mídias 

sociais e serviços de comunicação eliminam as fronteiras entre o privado e o profissional.   

A inovação aberta e o envolvimento do comportamento das massas também mudam a 

mecânica de desenvolvimento dos negócios. A digitalização e o fluxo intenso de informação 

estão permitindo que as organizações trabalharem novos modelos de desenvolvimento e 

produção. A remoção das restrições de tempo e de localização permite às pessoas realizar de 

forma eficaz suas atividades em um ambiente global de trabalho. 

A demanda por melhorias na prestação de serviços públicos e a alta expectativa por 

padrões de qualidade na promoção do desenvolvimento econômico sustentável, com proteção 

ao meio ambiente, o uso eficiente dos recursos energéticos (para poder lidar com o aumento da 

demanda), e a necessidade de novas políticas de transporte sustentáveis (com objetivo de 

moderar o colapso do transporte público, e programar soluções de segurança), tem levado ao 

uso intenso de novas tecnologias de informação. Aspectos que se constituem em instrumentos 

de mudanças sociais com forte impacto em proporcionar maior transparência e abertura de 

dados públicos possibilitando maior participação da sociedade e eficiência na gestão das 

grandes cidades. 

Portanto, pode-se explicar a Internet das Coisas de várias maneiras, porém é mais 

comumente descrita como um ecossistema de tecnologias que monitora o estado de objetos 

físicos, capturando dados significativos, e comunica essa informação através de redes IP 

(Internet Protocol) para softwares e aplicações. Os temas recorrentes em todas as definições 

sobre IoT incluem objetos inteligentes, comunicação máquina a máquina, tecnologias de Rádio 

Frequência (RF), e um concentrador “Hub” - central de informações.  

Os últimos anos têm testemunhado uma intensa atividade dedicada à compreensão da 

complexidade das redes. Particularmente, funções e desempenho da Internet, tais como 

roteamento, estatísticas de tráfego, navegação, e recuperação da informação, têm atraído 

atenção por sua importância na sociedade moderna, demonstrado que o conhecimento de 

topologia é um pré-requisito fundamental para a compreensão e otimização do desempenho da 

Internet (Zhang et al., 2008). 
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Neste contexto, as Bibliotecas modernas devem estar atentas para a nova realidade que 

se apresenta e como as tecnologias podem ser utilizadas no desenvolvimento de serviços 

alinhados com a demando do usuário da informação conectado à Web. 

 

2.1 SENSORIAMENTO DO MUNDO FÍSICO 

Neste tópico é abordada a configuração técnica da IoT com a finalidade de compreender 

os conceitos tecnológicos envolvidos e a estrutura de operação e processamento dos dados, e 

possibilitar melhor visualização de aspectos técnicos mencionados no item anterior, além de 

subsidiar sua compreensão no universo das bibliotecas e serviços de informação. 

Na descrição da IoT identifica-se o termo Transdutor, aqui entendido como um 

dispositivo capaz de modificar uma magnitude física, como posição, velocidade, temperatura, 

luz, entre outras, emitida por um sinal elétrico normalizado. Este sinal é utilizado 

principalmente por sensores.  Assim, na Figura 2 apresenta-se um diagrama dos estágios das 

grandezas físicas nomeadas: 1, 2 e 3, e que são grandezas físicas necessárias para ser 

considerada uma grandeza física de entrada possível de ser processada, sendo o sinal de 

grandeza física 3 possíveis de ser processada no ambiente digital. 

 

Figura 2 – Compreensão de transdutores dentro do ambiente de digital de IoT 

 

                                                              Fonte: autores 
 

Outra compreensão importante refere-se ao atuador que ao receber uma resposta do 

processamento digital para atuação no mundo físico, requer a parametrização no ambiente 

digital. Neste contexto, tem-se o seguinte esquema para os atuadores: 

 

Figura 3 – Ambiente e parâmetros para controladores num ambiente digital IoT 
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Fonte: autores 

 

 

Assim, na Figura 3 é apresentado uma interface digital capaz de atuar de maneira 

sensorial neste universo com sinais WiFi ou Bluetooth como formas de captura do sinal 

analógico ambiental traduzido em digital. 

 

3 IoT E AS BIBLIOTECAS  

A ideia da "biblioteca conectada" inclui uma combinação de aplicações, tais como 

acesso ao acervo, gestão de serviços, acompanhamento e suporte ao usuário entre outros. O 

conceito é suportado pelo uso das Tecnologia da Informação e Comunicações - TICs. Cada vez 

mais, a interface do usuário é um aplicativo "App", acessível através de smartphones e tablets, 

bem como computadores pessoais, smartTVs, e tantos outros dispositivos de conectividade. 

Embora a biblioteca conectada seja uma nova versão da "biblioteca do futuro" - mais 

uma visão do que uma realidade - as primeiras versões reais estão começando a aparecer.  Um 

conceito complexo está entrando na agenda: a cidade conectada ou inteligente. Se a biblioteca 

conectada é uma biblioteca de um futuro próximo, a cidade conectada ou inteligente é parte de 

um futuro um pouco mais distante onde diversos desafios tecnológicos ainda precisam ser 

endereçados bem como equacionar como conectar organizações públicas e privadas com seus 

intermináveis sistemas de gestão e tomada de decisão. 

Neste sentido, a ideia principal que prevalece sobre a IoT está baseada na suposição de 

que os objetos do nosso cotidiano (no mundo físico), equipados com sensores apropriados e 
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acesso à rede, podem se comunicar para executar determinadas tarefas. Entretanto, a IoT é em si 

mesma uma arquitetura de informação facilitadora do intercâmbio de bens e serviços (Serrano-

Cobos, 2016). As afirmações levantam tanta esperança como dúvidas. Os conceitos envolvidos 

sugerem uma natureza revolucionária e a possibilidade de uso em praticamente todas as áreas 

da vida humana; como também indica para os riscos associados com a perda de privacidade no 

uso de dados, perda do controle na comunicação dos dados para os dispositivos, e outros 

problemas legais envolvidos (Suraki & Jahanshahi, 2013; Ziegeldorf et al, 2014).  

Porém, é consenso na área da Biblioteconomia e Ciência da Informação entre a 

comunidade acadêmica e a profissional (bibliotecária) que a IoT é a tecnologia do futuro, 

independente dos prós e contras, que, aliás, devem ser reconhecidos e estudados.  

Destaque-se que a Comissão Europeia tem analisado aspectos significativos da 

tecnologia para o estabelecimento de uma política de governança para IoT, de maneira a 

estabelecer padrões e boas práticas no seu desenvolvimento e aplicação (Weber, 2013, p.25).  

Em geral, o tema da Internet das Coisas encontra receptividade e desperta interesse entre 

as várias áreas do conhecimento e ramos de atividade humana. Segundo Wójcik (2016), estudos 

sobre IoT mostram-se significativos em áreas diversas de conhecimento e abrangem o segmento 

das organizações comerciais e não comerciais que utilizam ou planejam utilizar a IoT. São 

cenários que podem servir de referência e de inspiração para as bibliotecas. 

Ainda, baseado em Wórjcik (2016), constata-se que as instituições comerciais usam IoT 

para o compartilhamento de informações sobre seus produtos e serviços. Como exemplo, cita-se 

o envio de notificações (ou mensagens), denominada “push” (empurrar, interpretação nossa), 

que exibem informações sobre os produtos e serviços em dispositivos móveis (celulares).  A 

tecnologia de notificação push é um tipo de mensagem enviada por meio de aplicativos para 

celulares. Permite que o conteúdo direcionado ao usuário seja encaminhado com o intuito de 

atender ou despertar o seu interesse. As notificações push em suas várias formas já são parte da 

experiência de compras de muitos usuários de smartphones. E são agora dinamizadas quando os 

consumidores estando em um shopping podem ser notificados por alguma loja sobre produto ou 

promoção que possam se interessar. São aplicações exploradas pela área de marketing como 

parte de um conceito participativo. A ideia é que o consumidor (designados agora como 

prosummers) pode usufruir de um nível de possibilidades oferecidas pelos meios de 

comunicação social, e participar ativamente dos processos de marketing, no qual possa opinar 

sobre os produtos ou serviços. Com a tecnologia de IoT emergem ferramentas e oportunidades 

de se compartilhar informações e de se promover produtos e serviços. Sobre o conceito 

“prosummers”, o termo tem por significado a junção de duas palavras que inicialmente são 
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antagônicas: produtor e consumidor (produze e consumer). Esses consumidores além de 

interferirem na forma de produção, também podem customizar seus produtos. O termo apesar 

da aplicação atual foi cunhado no livro “A Terceira Onda”, lançado em 1980, pelo escritor 

norte-americano Alvin Toffler (Wórjcik, 2016).  

Em relação à IoT, a tecnologia tem aplicação em contextos relacionados à melhoria da 

organização, gestão e planejamento. O seu uso em serviços de rastreamento e acompanhamento, 

por exemplo, em aeroportos e empresas de entrega e de transporte. As possibilidades oferecidas 

pela comunicação entre os objetos facilitam o gerenciamento de processos industriais. Em uma 

escala maior, as soluções possibilitadas pela IoT são aplicadas nos chamados edifícios 

inteligentes (smartbuildings) e cidades inteligentes (smartcities) (Lopez Research, 2013).  

As cidades inteligentes é um conceito baseado na suposição de que os dispositivos 

podem personalizar um ambiente de usuário com base em informações enviadas por 

dispositivos móveis. Em edifícios inteligentes, contempla-se processos automatizados que 

gerenciam a gestão de sistemas de ar condicionado, de temperatura ou de alarme, por exemplo, 

e que pode ir além com a incorporação de características de inteligência artificial e a capacidade 

de realizar de forma independente e com precisão as decisões de gerenciamento, mas isto é 

ainda perspectiva futura (Torres, 2015). 

Vale observar que bibliotecas mantêm coleções físicas, prestação de serviços diversos e 

elaboração de produtos informacionais, tudo localizado em espaços físicos - prédios, no qual o 

conceito de edifícios inteligentes pode ser aplicado. Da mesma forma proposta de IoT para 

cidades inteligentes podem incluir projetos de bibliotecas inteligentes. 

Acredita-se que a IoT das coisas possa fornecer as condições técnicas e conceituais para 

o desenvolvimento de novas ideias para a entrega de produtos e serviços aos clientes. Ela se 

encaixa na tendência global de fornecimento de todos os bens como serviços (Perera et al., 

2014). 

Em relação aos serviços da biblioteca, apesar da passagem do tempo e das mudanças 

tecnológicas, ainda se encontram essencialmente baseadas na mediação do acesso à informação, 

tanto impressa, quanto digital. Segundo relatório de pesquisa da Pew Internet, o empréstimo de 

materiais bibliográficos e a ajuda do bibliotecário de referência são serviços importantes para 

80% dos norte-americanos. Outro aspecto realçado como importante para 77% dos norte-

americanos, acima de 16 anos de idade, está o fornecimento de acesso gratuito a computadores 

e à internet. O mesmo relatório mostrou que para 35% dos entrevistados, fazer uso de novos 

dispositivos eletrônicos nas bibliotecas é importante (Zickuhr et al., 2013).  
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Entre as atribuições dos bibliotecários está o compartilhamento de informações 

catalogadas e a indicação de fontes de informação. Na atualidade, em especial nos ambientes 

acadêmicos, o trabalho não se limita ao simples compartilhamento de informação, mas baseia-

se na parceria e auxílio aos usuários. A ideia está relacionada com o conceito denominado de 

"biblioteconomia engajada", na qual há uma participação intensa dos bibliotecários na vida dos 

seus usuários, por meio da prestação de serviços, em lugar e hora conveniente para eles 

(Wórjcik, 2016, p.30). 

Para Pujar & Satyanarayana (2015, pp.187-189) a IoT tem enorme potencial para as 

bibliotecas, que podem adicionar mais valor aos seus serviços e oferecer uma experiência de 

acesso e uso da informação mais rica para os seus usuários. Como a IoT é basicamente uma 

conexão de objetos uns aos outros, desde que exclusivamente identificáveis, nas bibliotecas 

pode-se ter o recurso interagindo com objeto como livros, revistas, CDs / DVDs, teses e muito 

mais objetos físicos, tornando-se uma benção no que refere a superação de alguns dos 

problemas perenes da biblioteca, como a localização de objetos e o seu uso. Como a maioria 

dos usuários, na atualidade, possui telefones inteligentes, usando um aplicativo móvel, as 

bibliotecas podem permitir o acesso aos seus recursos através do cartão de biblioteca virtual. 

Algumas das áreas potenciais, listadas pelos autores para a implementação do IoT nas 

bibliotecas incluem o seguinte: 

 Acesso aos recursos da biblioteca:  por meio de aplicativo móvel e/ou cartão de 

biblioteca virtual, usuários podem ter acesso aos recursos. No acesso ao catálogo 

bibliográfico, para localizar o recurso desejado, o aplicativo da biblioteca 

armazenado no seu celular, fornece um mapa da biblioteca indicando a 

localização dos materiais. Pode fornecer ainda informações adicionais 

detalhadas sobre um recurso conectando-se a um site como a Amazon. 

 Gestão de coleções: a coleção de bibliotecas baseada em tags RFID permite sua 

representação virtual, que pode ser identificada por computadores e leitores 

RFID. A IoT será capaz de informar os usuários sobre os livros em atraso e 

valores de multas e seu pagamento on-line. A IoT pode ajudar no gerenciamento 

do inventário (verificação de estoque), ao tornar fácil localizar materiais mal 

guardados nas estantes. 

 Literacia Informacional: a capacitação em informação oferecida aos novos 

usuários para instruí-los sobre a biblioteca, seus recursos e serviços encontra na 

IoT importante auxílio. As bibliotecas podem fornecer um tour virtual 

autoguiado pelo seu ambiente. As bibliotecas que possuam “balizas” 
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configuradas como dispositivos sem fio, em suas várias seções, permite aos 

usuários em visita a seção específica, ter em seu celular a reprodução de vídeo 

ou áudio explicando mais sobre essa seção e os seus benefícios. Pode até mesmo 

proporcionar uma experiência enriquecida em relação às coleções especiais tais 

como manuscritos, fornecendo formato digital do mesmo. 

 Serviço de recomendação: a IoT pode usar os dados dos usuários para sugerir 

recomendações personalizadas de materiais, com base no histórico de seus 

empréstimos. Quando um pesquisador consultando um banco de dados sobre o 

tema de sua pesquisa, será possível sugerir outros recursos de interesse. Mesmo 

ao visitar a biblioteca em outra oportunidade, a IoT pode informá-lo sobre itens 

recém-chegados em sua área de estudo. 

 Serviços baseados em localização: se um usuário que criou sua lista de favoritos 

no catálogo bibliográfico usando sua conta pessoal, ao entrar na biblioteca com o 

seu dispositivo móvel habilitado para IoT, poderá obter alertas sobre onde seus 

livros favoritos foram armazenados, indicação de novos títulos interessantes 

disponíveis sobre o tema e a disponibilidade de empréstimos. Também podem 

permitir que as bibliotecas forneçam informações quanto à disponibilidade de 

salas de leitura, salas de discussão, impressoras, scanners, computadores, etc., 

exibindo os horários de maior e menor movimento de uso. 

 Gerenciamento de equipamentos: a IoT pode ajudar as bibliotecas e os seus 

usuários na gestão dos aparelhos disponíveis, economizando assim os custos de 

energia. Embora algumas dessas coisas estejam em vigor em bibliotecas, sua 

adoção pode prolongar o controle não só para a equipe da biblioteca, mas 

também para os usuários. Imagine um usuário que entra na biblioteca, usando 

uma sala de leitura ou de estudo, por meio do seu celular habilitado para IoT 

seria capaz de controlar a iluminação, ar condicionado, Wi-Fi etc. 

 

Observa-se, portanto, que os serviços de biblioteca oferecidos se apresentam sob várias 

formas e uso variado de ferramentas, ainda acrescido de: chat, e-mail, mídias sociais, 

aplicativos móveis, entre outros. Entretanto, quando se trata da finalidade básica, a essência dos 

serviços de biblioteca pode ser dividida em três grupos: a) compartilhamento de informação; b) 

fornecimento de catálogos e informações bibliográficas que ajudem os usuários a navegarem 

pelos recursos da biblioteca e a busca em fontes de informação relevante; c) oferta de acesso às 

coleções tradicionais e online em termos de empréstimos dos materiais e da possibilidade de sua 
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disponibilidade local ou remota.  Outro aspecto do modelo de serviço da biblioteca é relativo ao 

fornecimento de acesso ao seu espaço e aos equipamentos, como salas, computadores, scanners, 

e informações sobre ferramentas de busca (Canuel & Crichton, 2011).  

Ademais, no mundo moderno, as bibliotecas desempenham um importante papel no 

desenvolvimento de competências em matéria de informação e educação para o uso das mídias 

digitais. Fornecem capacitação no domínio do acesso, uso e avaliação da qualidade da 

informação buscada (Katz, 2015). 

Neste sentido, a IoT é universalmente aplicável. Pode ser amplamente utilizada, 

independente da natureza ou do perfil de atividades da instituição. Assim, para as bibliotecas, 

ela pode facilitar e potencializar o acesso às coleções tradicionais e online, e fornecer 

informações utilitárias. A tecnologia facilita aos bibliotecários e aos usuários a localização dos 

recursos físicos na biblioteca e navegação entre os recursos digitais. Pode, ainda, ser usada na 

orientação do público sobre recursos relacionados aos seus interesses. Além de ser usada na 

disseminação das informações variadas por dispositivos. Também pode ser usada para otimizar 

processos de trabalho ou desenvolvimento de modelos inovadores, na biblioteca, e no que se 

tornam interessantes aos usuários. Entende-se que as áreas potenciais para aplicação da IoT, nos 

serviços bibliotecários, abrangem o fornecimento de informações e de acesso às coleções 

tradicionais e online. Neste sentido, inserem-se atividades relacionadas com marketing e 

promoção de programas culturais e eventos. Em geral, a IoT pode ser usada em quase todas as 

áreas da biblioteca (Wórjcik, 2016). 

 

3.1 IoT E BIBLIOTECAS: DESCRIÇÃO DE UMA APLICAÇÃO 

Para finalizar a abordagem desenvolvida, comenta-se a experiência da Orlando Public 

Library com a implementação do dispositivo BluuBeam. O dispositivo baseia-se na tecnologia 

da Apple iBeacon. Trata-se de sinalizadores em formato de discos de plástico, com cerca de 

21/2 polegadas de diâmetro. Na figura 4 ilustra-se o modelo aplicado na transmissão das 

mensagens e a sua interação com um dispositivo móvel no ambiente da biblioteca.  Note-se que 

os dispositivos são discretos, fixados nas paredes com fita dupla face ou outro fixador. Podem 

ser movidos se necessário e suas baterias duram por um ano. Não exigem qualquer manutenção, 

embora possam ter problemas de transmissão através de concreto, e de multidões de pessoas. 

 

Figura 4 – Imagens do dispositivo transmissor e sua fixação no ambiente 
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Fonte: Elaboração dos autores baseado em Melillo, 2017 

 

Os termos iBeacon ou Beacon são utilizados indistintamente, e se referem ao nome do 

padrão tecnológico da Apple. Esse padrão permite que os aplicativos móveis (executados em 

dispositivos iOS e Android) possam captar os pequenos sinais de rádio dos sinalizadores no 

mundo físico e reagir de acordo. Em essência, a tecnologia iBeacon permite que o Mobile Apps 

compreenda sua posição em uma escala micro local e fornece conteúdo hiper-contextual aos 

usuários com base na sua localização. A tecnologia de comunicação de suporte é o Bluetooth 

Low Energy, uma tecnologia de rede de área pessoal sem fio usada para transmitir dados em 

distâncias curtas. Como o nome indica, ela é um transmissor projetado para um baixo consumo 

de energia e de custo, mantendo uma faixa de comunicação semelhante à de sua antecessora, a 

clássica Bluetooth (iBEACONINSIDER, 2017).  

Observe-se que o IBeacon tem certos protocolos e especificações determinados pela 

Apple, mas há muitos sinalizadores/transmissores que não são padrão iBeacons. 

No caso da Orlando Public Library, qualquer dispositivo móvel que execute o 

aplicativo BluuBeam pode detectar um dispositivo BluuBeambeacon (chamado de beams) 

quando esse está dentro do alcance. Uma vez que, dispositivos móveis como o smartphone, 

detectam um beam, passa a exibir mensagens criadas no BluuBeam Admin Console.  A 

biblioteca pode verificar as estatísticas sobre o total de mensagens encaminhadas aos usuários, 

qual dos beam usados é o mais ativo, e em que local ocorre maior atividade (Sarmah, 2015, 

Breen, 2017).  

Para a Biblioteca a aplicação é uma espécie de serviço de alerta ou lembrete virtual para 

os usuários. O produto tem por característica distintiva a simplicidade de conceito, dada a 

facilidade de explicar aos usuários a sua utilidade para pesquisa contextual. A tecnologia 
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BluuBeamem pregada pela Orlando Public Library também é usada por outras bibliotecas 

norte-americanas (Wórjcik, 2016). 

Segundo Breen (2017), sobre a tecnologia BluuBeam o usuário recebe qualquer 

mensagem que o sinalizador (beacon) tenha sido programado para enviar, assim, ao passar e 

estar ao alcance da Orlando Public Library, biblioteca central ou ramais, uma mensagem de 

boas-vindas aparece na tela do seu smartphone. Caso vá para a seção de DVD da biblioteca uma 

mensagem lhe apresenta os últimos lançamentos. Em uma circulação mais ampla pelas 

dependências da biblioteca, dezenas de mensagens diferentes serão exibidas - desde que o 

usuário tenha instalado o aplicativo necessário. As mensagens é parte de um esforço da 

biblioteca para entregar informações específicas de localização aos usuários em tempo real. Os 

dispositivos têm um alcance de 72,6 metros, mas na biblioteca eles estão programados para 

transmitir à distância de12 metros. 

A configuração do sistema adotado pela Biblioteca é fácil. A empresa fornecedora do 

recurso, conecta os BluuBeams adquiridos pela biblioteca à sua conta BluuBeam para que seja 

feito login no BluuBeam Admin Console. A partir do qual se inicia a criação de mensagem a 

serem transmitidas. Assim, cabe a biblioteca dispor os dispositivos de sinalização em locais 

escolhidos do espaço da biblioteca e está pronta a transmissão. O sistema permite inserir texto, 

incorporar imagens e vídeos, criar links e eventos de calendário ou exibir uma página da web. 

Não há limite na quantidade de mensagens e de agendamentos. A Figura 4 apresenta um fluxo 

de operação baseado no IoT na biblioteca. 

Figura 5 – Fluxo de Operação do Dispositivo IoT na Biblioteca 

Fonte: adaptado de Breen, 2017 

 

Para a Orlando Public Library, o dispositivo BluuBeam é uma estratégia para dotar o 

sistema de bibliotecas de tecnologia, de forma a permanecerem relevantes para os usuários mais 

jovens. Na medida em que as pessoas se tornam mais móveis, a biblioteca acompanha essa 
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mobilidade, e neste sentido vai se transformando de um conjunto de "prédio com livros" para 

um centro tecnológico. Assim fazem uso da tecnologia de microlocalização, que também é 

utilizada por comerciantes e adotada nas arenas esportivas, nos últimos meses. No caso das 

arenas esportivas, os dispositivos alertam os torcedores sobre ofertas de alimentos e bebidas, 

bem como as formas de atualizar seus ingressos e evitar longas filas (Breen, 2017). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A IoT vista como paradigma de uma sociedade em transformação pode mudar a 

configuração das bibliotecas, permitindo maior interação com os usuários e provendo novos 

serviços, alguns oriundos de aplicações em nuvens. Muitos objetos que nos cercam estão na 

rede, e para se ter informações completas sobre eles será necessário o uso de repositório para o 

seu compartilhamento e confiabilidade de dados. 

Entre as tecnologias de identificação de objetos, emerge em destaque a identificação por 

radiofrequência (RFID) e as redes de sensores que emergem para atender aos novos desafios da 

IoT. Neste contexto, inserem-se inovados sistemas de informação e comunicação, que embora 

presentes, parecerão invisíveis no ambiente ao nosso redor.  

Isto resultará na geração de grandes quantidades de dados a serem armazenadas e 

processadas, além de apresentadas de forma transparente e eficiente, de maneira a possibilitar 

uma interpretação intuitiva por parte dos usuários. Significa, ainda, que o modelo consistirá de 

serviços que se tornarão commodities como produto e, também, fornecidos de forma 

semelhante às commodities tradicionais.  

A computação em nuvem (Cloud Computing) pode fornecer a infraestrutura virtual para 

que a computação utilitária, que integra dispositivos de monitoramento e de armazenamento 

comporte tanto as ferramentas de análise (fundamentadas em conceitos da Ciência da 

Informação), como as plataformas de visualização e de entrega de conteúdo aos usuários 

(fundamentados nos conceitos da Arquitetura da Informação), como o design da Informação.   

O modelo precisa considerar o custo que a computação em nuvem oferece, ou seja, o 

serviço deve ser acessível ao usuário de ponta a ponta para que empresas e usuários acessem 

aplicativos sob demanda de qualquer lugar e com conexão de alta performance.  Assim, a 

conectividade inteligente com redes existentes e computação capaz de usar o contexto para 

explorar os recursos será uma parte indispensável da IoT.  Com o crescente acesso à Internet 

sem fio, a tecnologia Bluetooth em ambientes típicos de equipamentos culturais e sociais será 

um agente fundamental para a integração desses equipamentos à IoT 

É preciso considerar que para uma visão exitosa de Internet das coisas, o critério de 
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computação precisará ir além dos cenários tradicionais de mobilidade baseada em telefones 

inteligentes e portáteis, para a conexão de objetos cotidianos existentes e agora incorporados de 

inteligência artificial. É, neste sentido, que os sensores e atuadores permitem a interação entre o 

ambiente digital e o analógico.  

Algumas exigências são necessárias para que tudo isto aconteça sem complicações e 

com conforto ao usuário. Isto também significará um bom uso de equipamentos já existentes no 

mercado como: tablets e smartphones, e agora os relógios digitais e, em breve, os óculos 

digitais. 
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Perfil do CIO e o papel da TI: uma abordagem qualitativa 

 

 

Abstract 

 

This paper presents a study about the CIO profile in different organization types. Based on 

Strategic Grid of Nolan and McFarlan, CIO from three companies located in different 

quarters of the grid were interviewed. The interview script was based on CIO competency 

lists found in the literature review. The interviewees speech allowed us to identify different 

behaviours among the CIOs. Based on this, it is proposed a CIO typology based on the IT 

role in the organization. This typology was compared with other three found in the 

literature. The observed results also suggest that the CIO's profile and performance can 

affect the IT role in the organization and CIO can adopt his behaviours to change his 

position within the organization. 

 

 

Palavras chave: Perfil do CIO; Importância da TI; Competências 

 

  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0143



 

 

Introdução 

 

A falta de evidências empíricas da relação entre investimento em TI e desempenho 

organizacional (BRYNJOLFSSON, 1993; DREDICK, GURBAXINI e KRAEMER, 2003) 

gerou uma discussão sobre o papel estratégico da TI nas organizações (CARR, 2003). Uma 

das explicações para este paradoxo é a existência de um elemento interveniente da relação 

entre investimento em TI e desempenho organizacional e que não fora considerada em 

estudos anteriores.  

O conceito de capacidade de TI, proposto por Bharadwaj (2000), é uma aplicação da RBV- 

resource based view (BARNEY, 1991; GRANT, 1991) - na gestão da TI que explicaria 

como os investimentos em TI se transformam em desempenho organizacional 

(BHARADWAJ, 2000; SANTHANAM e HARTONO, 2003; CHAKRAVARTY, 

GREWAL e SAMBAMURTHY, 2013; ARISTIZABAL e MORAES, 2013), e o perfil do 

Chief of Information Officer (CIO) tem sido relacionado, na forma de uma medida proxy, 

com a capacidade de TI da organização (BHARADWAJ, 2000; SANTHANAM e 

HARTONO, 2003).  

Por outro lado, existe uma literatura sobre o perfil do Chief of Information Officer (CIO) 

que apresenta várias listas de competências desejadas e necessárias (EARL, 1996; 

PERIASAMY e SEOW, 1998; RAVARINI et al, 2003; KITZIS e BROADBENT, 2005; 

LANE e KORONIOS, 2007; VREULS e JOIA, 2012). Estes trabalhos não consideram as 

particularidades de cada empresa e como a importância da TI dentro da organização 

poderia afetar o perfil do CIO. Outros trabalhos procuraram analisar o impacto das 

características da organização no perfil do CIO (SOJER et al., 2006; PEPPARD et al., 

2011). Nestes trabalhos diferentes dimensões da importância da informação e da 

tecnologia da informação dentro da empresa indicam qual seria o perfil mais adequado do 

CIO. 

O presente artigo apresenta um estudo sobre o perfil do CIO em função do da importância 

estratégica da TI para organização. A importância estratégica foi analisada através do Grid 

de Nolan e McFarlan (2005). Este modelo do papel da TI na organização foi escolhido por 

ser bastante conhecido e utilizado como componente mediador em vários trabalhos sobre a 

gestão da TI.  

 

 

Revisão da Bibliográfica 
 

O Chief of Information Officer (expressão que surgiu na década de 70 com o avanço da 

TI) é o executivo mais experiente na área de TI em uma organização, responsável por 

gerenciar os recursos de TI para suprir os objetivos da organização (LANE e KORONIOS, 

2007) ou identificar informações e tecnologias necessária à empresa e implementá-las 

(VREULS e JOIA, 2012). 

O CIO propõe as tecnologias que podem resolver problemas e permitir que as metas de 

uma companhia possam ser atingidas, levando em conta o orçamento. Ele delega tarefas 

para seus funcionários, mais acostumados com detalhes, relacionadas com o planejamento 

e implantação de suas decisões (LANE e KORONIOS, 2007). 

Embora possua diversas nomenclaturas (diretor de TI, supervisor de TI, coordenador de 

TI), em função das particularidades e cultura das empresas, esse termo é utilizado de forma 

genérica (LEPORE, 2000 apud VREULS e JOIA, 2012). Nas últimas décadas do século 

vinte, a função desempenhada pelo CIO vem mudando nas organizações, apresentando 

novas missões e objetivos, que aumentam a importância desse personagem nas empresas 
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(RAVARINI et al., 2003). 

Tradicionalmente, o CIO era visto como o maior conhecedor das tecnologias empregadas 

na empresa. Com o passar do tempo, a função do CIO deixou de ser meramente técnica e 

teórica, adquirindo funções relacionadas ao negócio e a gestão, ou seja, o CIO adquiriu 

característica de “homem de negócios” (SYNNOTT, 1987; LANCIT, 2001 apud VREULS 

e JOIA, 2012). 

Os dois tipos básicos de atividades deste executivo de TI são: as de cunho operacional – 

que nunca deixaram de existir – e aquelas de cunho mais estratégico – característica do 

CIO (CHATTERJEE et al., 2001 apud VREULS e JOIA, 2012). 

Como o CIO apresenta funções cada vez mais similares a de executivos, ele deve atuar, 

primordialmente, num nível estratégico, com o papel de tomar decisões baseado em 

informações, direcionando as atividades do setor de TI para o suporte da empresa em sua 

estratégia (TAGLIAVINI et al., 2003). Para isso, ele deve ser um dos principais elementos 

de ligação entre o negócio e a TI em constante transformação (EARL, 1989). 

Ajustar a TI às necessidades do negócio, otimizar os custos e reduzir os riscos na adoção 

de tecnologias são os principais objetivos do CIO (BORITZ e LIM, 2007 apud VREULS e 

JOIA, 2012). Ele só conseguirá cumprir suas funções de forma eficiente se apresentar um 

equilíbrio entre duas vertentes: a técnica e gerencial (IGBARIA et al., 1991 apud VREULS 

e JOIA, 2012). Peppard (2010) atesta este equilíbrio de vertentes, apresentando trechos de 

entrevistas que ele realizou com indivíduos que já foram ou ainda são CIOs 

 

Um dos fatores mais influentes para o desempenho do CIO é sua relação com os demais 

executivos da empresa. O CIO é responsável pela gestão de recursos e deve manter boas 

relações com a alta administração para poder ser bem sucedido, visto que a posição do CIO 

na organização é um fator importante para o desempenho deste e para o uso da TI como 

arma estratégica para a organização (TAGLIAVINI et al., 2003). 

O papel e influência do CIO variam bastante entre organizações, devido a fatores como 

mercados de atuação e tamanho da empresa. Existem empresas em que seu papel é 

meramente técnico e empresas em que ele possui papel de gerência e grande influência na 

estratégia da organização (LEPORE, 2000 apud LANE e KORONIOS, 2007). Por 

exemplo, algumas companhias possuem um CTO (Chief Technology Officer), responsável 

pelo planejamento e implantação de tecnologias, dando ao CIO funções muito mais 

relacionadas à tomada de decisões, com ele participando do conselho de executivos de uma 

empresa (LANE e KORONIOS, 2007). 

Apesar desta importância estratégica atual do CIO, Peppard (2010) lembra que é muito 

importante para o CIO cuidar da estabilidade operacional da empresa: “Em geral, CIOs são 

julgados por não terem cometidos erros. A estabilidade operacional é fator chave.” 

Os CIOs são os alvos primários de culpa, se projetos estiverem atrasados ou ultrapassarem 

o orçamento estipulado, porém, se os projetos estiverem conforme o planejado, os CIOs 

não recebem o crédito necessário.  

O papel do CIO foi dividido em cinco funções principais (Figura 1): estrategista de 

negócios; agente de mudanças; estrategista de TI; promotor de tecnologias e líder 

funcional (CASH e PEARLSON, 2004 apud LAPLANTE e BAIN, 2005). As cinco 

funções principais são descritas pelo modelo de Laplante e Bain (2005). 

  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0145



 

 

 
Figura 1 – Cinco papéis fundamentais do CIO. 

Fonte: Laplante e Bain (2005) 

 

 Estrategista de negócios 

Na economia global atual, a diversidade de melhores práticas para o negócio vem 

diminuindo. O papel do CIO como estrategista do negócio consiste em identificar e 

aplicar essas melhores práticas para o negócio buscando aumentar benefícios e 

continuamente reduzir custos, através do uso da TI. Estes avanços devem ser 

implementados de forma rápida para gerar vantagens à empresa, devido à pressão 

competitiva. Para otimizar a estratégia de negócios, o CIO deve promover e planejar 

iniciativas que auxiliem na criação de novos e melhores processos de negócios; não 

somente automatizar os processos existentes. Devido à necessidade de o CIO estar 

diretamente envolvido na reengenharia de processos de negócios, algumas empresas 

criam posições de atuação híbrida, misturando o papel do CIO com outro rico em 

processos. É o caso do chief administrative officer. 

 

 Estrategista de TI – O papel do CIO como estrategista de TI é fornecer soluções de TI 

para os problemas da organização, e comprovar a viabilidade destas soluções. O autor 

cita algumas questões chave relacionadas com esta função: Qual plataforma padrão 

devemos usar? Devemos usar software de código aberto ou não? Compramos ou 

desenvolvemos? 

 Agente de Mudanças – No fornecimento de suporte de TI para a organização, sempre 

existirão três alternativas: comprar soluções; criar e desenvolver soluções desde o 

começo; ou transformar a organização para que ela não necessite destes recursos de TI. 

O papel do CIO como agente de mudanças consiste em demonstrar o custo benefício 

de cada uma destas possíveis alternativas, para que o caminho mais viável seja seguido. 

O CIO não influencia mudanças somente em áreas diretamente relacionadas a TI, mas 

em diversas áreas da organização. Logo, nenhuma empresa deve tomar uma iniciativa 

de mudança sem ao menos consultar o CIO. 

 Promotor de Tecnologias – O papel do CIO como promotor de tecnologias consiste na 

capacidade que o CIO possui de implantar tecnologias na organização de forma 

inteligente. Para isso, o CIO muitas vezes deve defender religiosamente novas 

plataformas ou produtos, desenvolver e aplicar programas de treinamento para ampliar 
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as habilidades de sua equipe ou atrair e reter talentos técnicos de alta qualidade. 

O CIO não necessita ser um grande conhecedor técnico de tecnologias. Ele deve ser um 

grande líder, com habilidades similares a outros executivos, mas com uma base e 

proeza técnica. Muitas vezes, o CIO é criticado por outros funcionários de TI em 

posições inferiores por não possuir um grande conhecimento técnico.  

 Líder Funcional – O papel do CIO como líder funcional engloba a realização de 

atividades como contratar, avaliar, promover e demitir funcionários. Ele também é 

responsável por motivar e defender ações de membros de sua equipe, planejar projetos 

e gerir recursos, saber dizer não a iniciativas desonestas e identificar e remover 

processos irregulares. 

 

Competências ou atributos são conhecimentos e habilidades necessárias para o bom 

desempenho de uma função, sendo normalmente adquiridas por experiência. A garantia do 

alinhamento da TI com a estratégia corporativa deve guiar o desenvolvimento de 

competências relevantes ao desempenho profissional do CIO (GALAS e MARQUES, 

2006 apud VREULS e JOIA, 2012). Estes atributos podem ser intelectuais ou sociais. Os 

atributos intelectuais garantem a qualidade do alinhamento, validando métodos e 

estratégias. Os atributos sociais garantem as relações humanas necessárias a esse 

alinhamento (VREULS e JOIA, 2012).  

A este profissional de características originalmente técnicas, somaram-se novas 

competências relacionadas à gestão, liderança e, principalmente, à estratégia. Estas 

características têm se mantido ao longo dos últimos anos (SOJER et al., 2006, VREULS e 

JOIA, 2012). 

Diversos autores (RAVARINI et al., 2001; LANE e KORONIOS, 2007; VREULS e JOIA, 

2012) citaram e complementaram a divisão de competências inicialmente apresentada por 

Boyatzis (1982). De acordo com esta divisão, existem três bases de conhecimentos para o 

desenvolvimento dos atributos necessários ao CIO: (i) know what- conhecimento da 

empresa, de suas metodologias e do trabalho a ser desempenhado em seu contexto; (ii) 

know how- conhecimento técnico propriamente dito, necessário para a realização de 

tarefas; e (iii) know how to be-valores relacionados às relações pessoais, identidade 

pessoal, valores morais e bom censo. 

Ravarini et al. (2003) apresentaram 12 classes de competências e as relacionaram com os 

três grupos de conhecimentos: (i) know how to be – habilidades interpessoais, visão 

holística, perspicácia, liderança, propensão à inovação; (ii) know what – conhecimento de 

gestão, conhecimento teórico, compreensão interna de negócios, compreensão externa de 

negócios; (iii) know how – expertise técnica, capacidade de planejamento, capacidade de 

avaliar os impactos organizacionais. 

As competências são consideradas essenciais para o bom desempenho da função do CIO, o 

que instigou diversos autores a criarem modelos de competências (que serão apresentados) 

necessárias para que o CIO possa trazer benefícios à companhia. Porém, o alinhamento 

entre TI e negócio pressupõe tanto um esforço de TI para alinhar-se aos negócios, quanto 

do negócio em estar alinhado com a TI (LUFTMAN, 2000 apud VREULS e JOIA, 2012). 

Portanto, o sucesso do alinhamento TI-Negócio também depende das características 

corporativas e da sua estrutura organizacional. 

Peppard (2010) revelou que muitas empresas acreditam que se uma pessoa experiente e 

qualificada for colocada na posição de CIO, todos os problemas de TI da empresa serão 

resolvidos, ou seja, muita ênfase é dada a características individuais do CIO, enquanto 

pouca ênfase é dada ao ambiente de trabalho do CIO. Porém, outros fatores são 

importantes para a performance deste profissional, como: características da organização, 
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mercado de atuação, nível de autonomia do CIO (VREULS e JOIA, 2012).  

Peppard (2010) ressaltou a existência de casos de CIOs de grande reputação e desempenho 

que, ao trocar de empresa, sofrem dificuldades e apresentam desempenho inferior. 

Contratar um CIO com histórico de sucesso contribui para o bom desempenho do CIO, 

porém isto não é suficiente (PEPPARD, 2010). 

 

Um fator da organização que influencia no desempenho do CIO é o reconhecimento da 

pelo time de executivos. Este fator não está relacionado ao conhecimento dos CxOs de 

como usar tecnologias, mas sim ao reconhecimento dado por estes profissionais a área de 

TI, como ferramenta operacional e estratégica. Ele é influente na visão do conselho sobre a 

importância da TI para a empresa. Logo, influencia na capacidade do CIO de promover 

projetos e negociar expectativas (PEPPARD, 2010). Por exemplo, empresas que não 

apresentam este reconhecimento não enxergam a TI como área estratégica; a TI só é 

abordada no conselho quando algo não está funcionando ou quando os gastos são 

excessivos.  

O reconhecimento que os executivos têm da capacidade do CIO depende da empresa e do 

negócio. Empresas ligadas a mercados altamente tecnológicos, como telecomunicações, 

tendem dar mais importância da TI do que nas organizações que atuam em mercados 

menos dependentes da tecnologia (PEPPARD, 2010). Para maximizar o valor gerado pelos 

investimentos em TI, o reconhecimento da figura do CIO pelos executivos principais da 

empresa é crucial (PEPPARD, 2010).  

As expectativas dos CxOs em relação ao trabalho do CIO estão fortemente relacionadas à 

avaliação que eles fazem da importância dada TI. Estas expectativas definem as funções do 

CIO e o grau de engajamento dos CxOs com questões relacionadas a TI (PEPPARD, 

2010). Peppard (2010) afirma que, atualmente, existem divergências nas expectativas do 

CIO e dos demais CxOs, em relação a sua função. Ao contratar o CIO, o conselho gestor 

espera determinado papel do CIO, que normalmente diverge das expectativas do CIO para 

este trabalho.  

 

O grid estratégico de Nolan e McFarlan (2005) classifica a importância da TI para 

organizações com base em duas dimensões/variáveis dicotômicas: (i) necessidade de novas 

aplicações de TI, que indica a importância estratégica das futuras aplicações de TI pata a 

organização; e (ii) a necessidade de confiabilidade da TI que se refere a importância 

estratégica das aplicações de TI em operação para organização. Dentre os vários estudos 

sobre gestão da TI que usaram o grid estratégico como variável mediador, está o de Sojer 

et al. (2006) que descrevem o perfil típico do CIO em cada um dos quadrantes do grid 

(Figura 2). 
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Figura 2 – Perfil do CIO segundo o modelo de Sojet et al (2006) 

 

No quadrante Suporte o CIO tem como principal preocupação é o suporte e a manutenção 

da infraestrutura de TI existente, e sua atuação se limita a questões operacionais da TI. Os 

autores utilizam o termo Gerente de Sistemas de Informação para o perfil neste quadrante. 

No quadrante Transição as organizações estão temporariamente nesta posição e caminham, 

no médio ou curto prazo, para o quadrante Fábrica ou Estratégico. Por isto, muitas vezes a 

posição de CIO pode ser ocupada por consultor externo neste momento da organização. A 

organização da área de TI e a implantação dos projetos de TI costumas ser 

responsabilidades mais relevantes aqui. Por este motivo, o perfil do CIO pode ser 

nominado de Cortador de Custos ou Gerente de Projetos.  

No quadrante Fábrica, o CIO é responsável pelo funcionamento confiável das aplicações 

atuais na organização. Ele não está envolvido com a criação ou revisão da estratégia da 

organização, apenas com utilização da TI na execução das estratégias e o termo usado para 

este perfil de CIO é Chief Technology Officer (CTO). 

Por fim, no quadrante estratégico o CIO se envolve tanto com questões ligadas a eficiência 

operacional de TI como no uso da TI na criação e revisão da estratégia. Mesmo que ainda 

tenha as responsabilidades características de quem está no quadrante Fábrica, a criação e 

implantação de aplicações de forte impacto estratégico fazem com que ele tenha um outro 

tipo de relação com os membros da diretoria da organização. O termo Direcionador é aqui 

usado porque o CIO tem participação ativa na construção da estratégia da empresa. 

Segundo os autores, o uso do termo CIO seria adequado apenas neste quadrante. 

 

Peppard et al (2011) também descrevem o perfil típico do CIO em função da importância 

da TI na organização. Eles usaram duas variáveis para caracterizar esta importância: o 

impacto da TI na diferenciação e a maturidade da TI na organização. Com isto, eles 

definem 5 estágios da TI na organização com um perfil de CIO típico para cada um deles 

(Figura 3). 

As organizações normalmente precisam de um Diretor de Utilidade quando a quando o 

CIO consegue apenas fazer contribuições marginais para a estratégia. No segundo estágio, 

as organizações geralmente precisam de um CIO Evangelista que explica como a 

informação pode ser usada para criar diferenciação. No terceiro estágio, há um CIO 

Inovador que explora ativamente a informação para obter vantagem competitiva e 

melhorar significativamente as capacidades organizacionais de informação. No estágio 

seguinte, o perfil do CIO é o de um Facilitador para trabalhar com os líderes de negócios e 

de departamentos para aproveitar a maior vantagem possível da TI. No último estágio, a TI 

já está bastante integrada em todos os aspectos da organização, e as tecnologias 

emergentes agora podem ser orquestradas por um Diretor de Agilidade de TI. 
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Figura 3 – Perfil do CIO segundo o modelo de Peppard et al (2011) 

 

Neste modelo de Peppard et al (2011) as duas variáveis consideradas não são 

independentes, diferentemente do modelo de Sojet et al (2006). Assim as duas suas 

dimensões – o impacto da TI na diferenciação e a maturidade da TI na organização – 

representariam manifestações da importância da TI na organização (um constructo de 

ordem superior). Modelos unidimensionais, apesar do valor da simplicidade, tendem a ter 

um poder de representação da realidade mais limitado na medida que sugerem um sentido 

único de evolução do perfil do CIO e também da importância da TI. 

 

Metodologia 
 

Foram feitos 3 estudos de caso em empresas localizadas em diferentes quadrantes do grid 

de Nolan e McFarlan – Suporte, Fábrica e Estratégico. Apenas no quadrante Transição 

(turnaround) não foi feito nenhum estudo de caso. Foram feitas entrevistas com os CIO 

destas três empresas. O roteiro de entrevista foi desenvolvido com base nas competências 

do CIO encontradas na literatura. Durante a entrevista pedia-se que o CIO falasse sobre a 

importância de certas competências e de como elas poderiam ser desenvolvidas. 

O roteiro de entrevista utilizado está no anexo 1. 

 

No referencial teórico apresentado foram identificadas 58 competências fundamentais ao 

desempenho profissional do CIO. Porém, estas competências possuem semelhanças e 

sobreposições, de forma que foram reduzidas em 21 competências (Quadro 1). Após a 

obtenção dessas competências. O critério utilizado para esta redução foi eliminar 

competências citadas por menos de três autores. 
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Quadro 1 – Competências do CIO 

Competências 

(grupos de competências encontradas 

na literatura) 

E
ar

l 
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eo

w
 

R
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al
. 

K
it

zi
s 

e 

B
ro

ad
b
en

t 

L
an

e 
e 

K
o
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n
io

s 

V
re

u
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 e
 

Jo
ia

 

T
o
ta

l 

Liderança X X X X X X 6 

Conhecimento Técnico X X X  X X 5 

Networking Interno X X X  X X 5 

Capacidade de usar a TI 

Estrategicamente 
X X  X X X 5 

Conhecimento dos fundamentos do 

Negócio 
 X X X  X 4 

Credibilidade X   X X X 4 

Capacidade de Planejamento X  X  X X 4 

Visão Inovadora de TI  X X  X X 4 

Conhecimento de Finanças   X X X X 4 

Linguagem de Negócios X   X  X 3 

Sensibilidade X X X    3 

Conhecimento Gerencial   X X X  3 

Networking Externo  X   X X 3 

Experiência X  X    2 

Segurança da Informação e 

Gerenciamento de Riscos 
   X X  2 

Governança    X X  2 

Gestão de Pessoal    X X  2 

Medição do valor agregado ao negócio     X  1 

Visão em longo prazo   X    1 

Relacionamento com o CEO X      1 

Relacionamento com fornecedores     X  1 

 

De forma geral, todas as competências eram consideradas importantes, mas a forma como 

cada uma delas é importante para organização variou em cada caso de forma consistente 

com as características de cada quadrante do grid de Nolan e McFarlan.  

Para avaliar a qual quadrante a empresa pertence, foram analisadas as respostas de quadro 

quesitos: 

o Necessidade de confiabilidade sobre os sistemas de informação 

o Perdas financeiras em caso de falhas nos sistemas de informação 

o Impacto da TI na estratégia da organização 

o Gasto financeiro na busca de inovações de TI 

A análise do conteúdo das respostas, da forma como cada uma destas competências do 

CIO é importante para organização, permitiu construir arquétipos de CIO que direcionam o 

desenvolvimento deste profissional nas empresas 

 

Dados colhidos  
 

A escolha dos entrevistados baseou-se no grid estratégico proposto por Nolan e McFarlan 
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(2005). Para atingir o objetivo do estudo, era necessário avaliar a percepção de CIOs que 

trabalham em empresas dos diferentes quadrantes descritos no grid estratégico: suporte, 

fábrica, transição e estratégico. Com isso, foi possível poderemos identificar a importância 

das competências de uma forma mais geral, como também poderemos analisar as 

diferenças para cada modo. 

Aqui não foi analisado o perfil no quadrante Transição que, como Sojer et al (2006) 

observaram, refere-se a uma situação transitória que, inevitavelmente, levará a uma 

mudança do perfil do CIO no curto ou médio prazo.  

A Figura 4 mostra a posição de cada uma das empresas no grid estratégico. Em todas as 

empresas, o CIO tinha considerável experiência no cargo.  

 

Figura 4 – Perfil dos casos estudados  
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I Quadrante Fábrica 

 

Empresa B – Bens de Consumo 

(Manufatura + Florestal) 

Tempo de experiência do CIO: 15 anos 

 

Quadrante Estratégico 

 

Empresa C – Telecomunicações/ Alta 

tecnologia (defesa aérea) / equipamentos de 

refrigeração. 

Tempo de experiência do CIO: 20 anos 

 

Quadrante Suporte 

 

Empresa A – Manufatura e serviços de 

equipamentos eletrônicos 

Tempo de experiência do CIO: 8 anos 

 

 

Quadrante Transição 

 

 

 

 

Necessidade de novas aplicações de TI 

 

O Anexo 2 mostra uma síntese das respostas dadas em relação a cada uma das 21 

competências identificadas na literatura e presentes no roteiro de entrevista 

 

No caso da empresa A, localizada no quadrante Suporte do grid, o CIO se mostra 

preocupado com a eficiência da TI, em que o conhecimento técnico e a aprovação nos 

níveis superiores têm importância maior, como sugerem as duas citações abaixo feitas 

durante a entrevista. Quando perguntado sobre quais novas tecnologias influenciam a 

performance do CIO, ele não descreveu os impactos de nenhuma delas na estratégia ou nos 

processos da organização. 

“Por exemplo, se as pessoas percebem que você não tem expertise sobre 

um assunto ou não conhece o ambiente de trabalho, uma atividade que 

pode ser executada em 3 semanas e que possui um prazo longo pode se 

arrastar por mais 2 semanas” (CIO da Empresa A quando perguntado 

sobre liderança e laços de confiança com a equipe) 

“Todos possuem chefe dentro da empresa (até mesmo o CEO), e caso 

não haja credibilidade, você certamente será substituído mais cedo ou 

mais tarde, provavelmente, em pouco tempo” (CIO da Empresa A 

quando perguntado sobre a importância de possui credibilidade para o 

CIO) 

Com relação a gestão da TI, as duas citações abaixo indicam que o CIO da empresa A está 
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voltado a operação interna da TI e com a observância das metas financeiras estabelecidas 

para sua área. 

“Falando em planejamento, entram dois aspectos importantes: 

planejamento para novos desenvolvimentos (novos sistemas, nova 

infraestrutura) e planejamento de como suportar os sistemas legados” 

(CIO da Empresa A quando perguntado sobre a capacidade de 

planejamento da TI) 

“Um conceito de finanças que deve estar claro é o de CAPEX e OPEX 

assim como o que é investimento e despesa. Outro ponto fundamental é 

possuir um bom acompanhamento de budget, tanto para a área em geral 

(manutenção) como para o desenvolvimento de novos projetos. Ou seja, 

é importante possuir ferramentas para identificar desvios o mais rápido 

possível, e assim possuir tempo para atuar de forma corretiva” (CIO da 

Empresa A quando perguntado sobre conhecimento de finanças e a 

avaliação de impactos econômicos dos projetos de TI) 

Estas posições são consistentes com a posição da TI na empresa – quadrante Suporte do 

grid de Nolan e McFarlan. O perfil do CIO deste quadrante fica nominado de eficiente 

executor de planos.  

 

A empresa B está localizada no quadrante Fábrica do grid, e seu CIO é devotado a mostrar 

para as áreas de negócio como a TI pode contribuir com o negócio.  

“A percepção de que a TI consegue administrar de forma competente 

sua carteira de pendências, traz segurança aos usuários e gestores. Para 

isso, acredito que é necessário criar métodos transparentes e divulgados 

para tratamento de demandas” (CIO da Empresa B quando perguntado 

sobre a capacidade de planejamento da TI) 

Ele procura obter o reconhecimento e suporte das áreas de negócio, mas em relação a alta 

direção, ele é mais orientado em relação às prioridades do que consultado sobre elas. 

“Qualquer Projeto de TI aplicado às áreas de negócio não faz sentido e 

tem poucas chances de ser um sucesso se a própria área de negócio não 

for a patrocinadora. ... No nível de direção e gestão, o contato é 

importante porque alinha planejamento e define prioridades de 

implantação” (CIO da Empresa B quando perguntado sobre construção 

de um networking interno) 

Aqui o CIO vê a TI como parte dos processos de negócio e não apenas como uma 

ferramenta de apoio dos processos.  

“Se o CIO quiser ser um vetor de mudança, ajudando a organização a 

aprimorar seus processos de negócio e aumentar sua competitividade, 

ele precisa ser um observador atento das melhores práticas e de novas 

tecnologias que podem ser aplicadas às áreas de negócio” (CIO da 

Empresa B quando perguntado sobre a capacidade de comunicação do 

CIO) 

Ele valoriza mais as competências técnicas da equipe do que as suas, e assume uma 

posição de gestor de um pool de competências. Isto sugere que, em sua condição, as 

competências gerencias são mais importantes do que as técnicas. 
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“Se não for o próprio CIO, porque afinal ninguém é super-homem, ele 

precisa estar cercado de experts que o ajudem a montar as melhores 

soluções. Mais uma vez falamos de pessoas. Montar uma equipe 

diferenciada, com comprometimento em gerar valor é papel básico de 

qualquer executivo” (CIO da Empresa B quando perguntado sobre a 

necessidade de acompanhar as evoluções tecnológicas da área) 

“A TI hoje é estratégica para boa parte das organizações. As 

prioridades de TI devem sempre estar alinhadas com a direção, e 

portanto a aceleração ou desaceleração dos Projetos acaba acontecendo 

de forma natural. Já a sensibilidade sobre mudanças em processos de 

negócios em épocas adequadas ou inadequadas será obtida no momento 

que o CIO tiver seu network gerando as informações de temperatura e 

pressão que precisa” (CIO da Empresa B quando perguntado sobre a 

importância de conseguir entender o momento que a empresa enfrenta e 

tomar suas decisões baseadas nestas condições) 

Ao falar sobre as novas tecnologias que podem influenciara performance do CIO, ele 

estabeleceu ligações de cada tecnologia citada com os processos de negócio 

exemplificando como cada delas uma está contribuindo ou pode contribuir com a 

competitividade da organização.  

Este CIO deseja alinhar a TI com os processos da organização de forma torna-la mais 

competitiva. Para isto, ele procura entender o negócio da empresa e alinhar as ações da TI 

com a estratégia da organização. Para obter o apoio necessário das partes envolvidas (áreas 

de negócio), ele trata as novas aplicações como parte da melhoria dos processos de 

negócio. Este tipo de CIO poderia ser chamando de facilitador na medida em que sua ação 

é bastante focada na melhoria de processos, mas também poderia ser chamado de 

evangelizador já que apresenta novas tecnologias dentro da empresa através dos impactos 

que elas poderiam trazer para a competitividade. 

 

O CIO da empresa C, que está no quadrante Estratégico, dedica muito de sua atenção às 

questões de negócio, mesmo que sob uma perspectiva da TI, que é a sua área de 

responsabilidade. Ele se envolve mais na concepção dos processos do que apenas no seu 

suporte ou automação. 

“Geralmente, as áreas procuram a TI para resolver algum problema, 

por exemplo, automatizar algum processo/rotina manual. Porém, já me 

deparei com situações em que se busca automatizar uma maneira 

’errada’ de trabalho” (CIO da Empresa C ao falar da importância de 

conhecer os processos, atividades e o ambiente de negócios) 

Para este CIO o papel da TI vai além do suporte e a melhoria dos processos. Ela é parte do 

negócio e sua ação pode ser geradora de transformações do próprio negócio.  

“A TI é uma área que gera recursos para a empresa. Se a empresa está 

com caixa positivo e em fase de crescimento, a TI terá oportunidades de 

desenvolver projetos e implementar novas tecnologias. Quando as coisas 

não vão bem, a TI deve buscar estruturar e manter o que tem e buscar 

soluções alternativas” (CIO da Empresa C ao falar da importância de 

conseguir entender o momento que a empresa enfrenta e tomar suas 

decisões baseadas nestas condições) 

O conhecimento técnico é muito menos importante que suas competências gerenciais e 
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inter-relacionais. 

“Na verdade, o CIO está muito afastado do dia-a-dia da TI 

(provavelmente já viveu está realidade no passado). Ele é muito mais um 

homem de negócios do que técnico de informática. Ele enxerga a TI 

como negócio e busca uma maneira de beneficiar a empresa. Ele tem 

apenas que conhecer tecnologia, ter uma visão geral” (CIO da Empresa 

C quando perguntado sobre a importância de conhecimentos e a 

habilidades técnicas) 

“Participar de confraternizações, happy hour e fazer amizades” (CIO da 

Empresa C quando perguntado sobre competências que não haviam sido 

abordadas na entrevista) 

Este CIO quando perguntado sobre novas tecnologias, ele as dividiu em duas categorias de 

tecnologias – infraestrutura e sistema. O que mostra um grau mais elevado de abstração de 

sua visão em relação ao papel da TI na organização. O perfil do CIO deste quadrante será 

chamado de visionário. 

 

A Figura 5 mostra estes perfis de CIO nos quadrantes do grid de Nolan e McFarlan. Em 

síntese, no quadrante Suporte o CIO tem um perfil mais técnico que procura se manter 

atualizado em relação ás tecnologias emergentes para ser capaz de sugerir usos quando e se 

solicitado dentro da organização. Percebe que deve satisfazer sua chefia imediata e ter uma 

boa relação com as áreas de negócio para obter suporte nos projetos de TI. Suas 

competências devem habilita-lo a cumprir as metas que são estabelecidas para a TI. O CIO 

deve ser um eficiente executor de planos. No quadrante Fábrica, o CIO vê a TI como 

agente de mudanças e procura envolver as áreas de negócio no planejamento da TI e na 

composição da sua carteira de projetos. Ele se esforça para identificar formas de melhorar 

os processos contribuir para a competividade da organização e analisa as tecnologias 

emergentes em função das possíveis aplicações na organização. O CIO é uma combinação 

de evangelizador e facilitador. No quadrante Estratégico, o CIO está mais focado no 

negócio do que nos aspectos técnicos da TI. Sua atenção está no aumento da 

competividade através da TI e sua visão das tecnologias emergentes é baseada em um 

modelo conceitual da empresa e da TI. Ele trata a TI como um elemento da estratégia da 

organização e a construção desta estratégia se dá através de processos sociais com colegas 

dentro da empresa e parceiros externos. Aqui o CIO é um visionário. 

 

 
Figura 5 – Perfil do CIO no Grid Estratégico de Nolan e McFarlan 
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O resultado encontrado possui algumas semelhanças em relação a trabalhos anteriores 

(Quadro 2). Com relação a tipologia de Laplante e Bain (2005), o perfil Líder Funcional 

corresponderia ao que foi chamado de Executor de Planos neste trabalho; analogamente, o 

perfil Estrategista de Negócios destes autores corresponderia ao o Visionário; e o perfil 

Promotor de Tecnologias, ao de Facilitador/Evangelizador. Os perfis Estrategista de TI e 

Agente de Mudanças aparecem aqui como atributos secundários, e combinados, do 

Visionário e Facilitador/Evangelizador. 

Quanto ao trabalho de Peppard et al (2011), o que estes autores chamam de Diretor de 

Utilidades equivale ao Líder Funcional, e Evangelista equivale a 

Facilitador/Evangelizador. Os outros três tipos de CIO – Inovador, Facilitador e Diretor de 

Agilidade – se equivalem ao perfil Visionário. 

O trabalho de Sojer et al (2006), por também ter usado o grid estratégico de Nolan e 

McFarlan, é o que possui maior semelhanças com este. Fica fácil de observar pelo Quadro 

2 as correspondências entre os perfis dos CIOs nos dois trabalhos.  

A principal diferença é que a tipologia proposta se baseia mais nas implicações estratégicas 

da TI e sobre a TI, deixando de lado aspectos da eficiência operacional. O que não foi feito 

por Sojer et al (2006) e que consideraram na construção da tipologia do perfil do CIO 

elementos de duas dimensões – operacional e estratégica. Como o foco do grid estratégico, 

como o próprio nome sugere, é o papel estratégico da TI, e não o operacional. 

 

Quadro 2 – Comparação da tipologia proposta com outras da literatura 

Tipologia 

proposta Laplante e Bain (2005) Sojer et al (2006) Peppard et al (2011) 

Líder Funcional Líder Funcional Gerente de SI Diretor de 

Utilidades 

Facilitador/ 

Evangelizador 

Promotor de 

Tecnologias 

 

Agente de Mudanças 

Estrategista de TI 

CTO Evangelizador 

Visionário Agente de Mudanças 

Estrategista de TI 

 

Estrategista de negócios 

Direcionador Inovador 

Facilitador 

Diretor de 

Agilidade 

  Gerente de Projetos/ 

Cortador de Custos 

 

 

Um outro aspecto que merece destaque é que apesar dos CIOs mostrarem que há uma 

consistência entre o papel da TI de sua atuação, mostrada pelo próprio perfil do CIO. Há 

sinais de que a atuação do CIO é capaz de alterar o papel da TI dentro da organização. 

Conforme a importância da TI cresce na organização, o foco do CIO sobre novas 

tecnologias muda do domínio técnico para a aplicação nos processos de negócio e para os 

impactos na organização. Altera-se também a forma de relacionamento do CIO com as 

pessoas dentro da organização. Ele passa a discutir as aplicações e os futuros projetos de 

TI com as áreas de negócio de maneira a redesenhar os processos de negócio (no quadrante 

Fábrica) e a estratégia organizacional (no quadrante Estratégico).  

Isto sugere que o perfil do CIO, além de ser afetado pelo papel da TI, pode também afetar 

o papel da TI dentro da organização na medida em que sua performance profissional cria 
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expectativas em relação aos impactos que a TI pode gerar. Assim, seria razoável supor que 

o CIO pode trabalhar nesta direção – de aumentar a importância da TI – tanto por motivos 

institucionais (aumentar a competitividade da organização) como também por motivos 

pessoais (aumentar seu status na organização). Para tanto, certas competências e 

comportamentos devem ser melhor desenvolvidos como visão de processos e estratégica 

do negócio. 

A mudança do papel da TI e do perfil adequado do CIO passa, obrigatoriamente, pela 

percepção do presidente (CEO – Chief Executive Officer) tem do potencial estratégico da 

TI na organização. Assim, mudar o papel da TI equivale a mudar a percepção do CEO 

sobre ela. Esta percepção é afetada pelos resultados apresentados pela área, pela conduta 

do CIO e sua relação com o CEO, e pela opinião do dos outros membros da alta gerência 

(C-team, CxO). O CIO que deseja mudar o papel da TI, e o seu próprio status, deve ter 

uma agenda que considere estes elementos. 

Assim, existe uma relação de dupla direção entre o perfil do CIO e o papel da TI na 

organização. Isto é, o papel do TI na organização é também resultado da própria atuação 

do CIO, que depende de seu perfil. Assim, a evolução do perfil do CIO dentro da 

organização é um dos vetores do papel estratégico da TI nas empresas.  

 

Considerações Finais 
 

O trabalho avaliou o a relação entre o papel da TI, em termos do grid estratégico, e o perfil 

do CIO, como já fora notado por Sojer et al. (2006). Contudo, aqui a análise se concentrou 

no papel estratégico e não nas questões operacionais da TI, diferentemente do trabalho de 

Sojer et al. Foi também possível perceber sinais que a relação entre o papel da TI e o perfil 

do CIO tem um duplo sentido. Isto é, o perfil do CIO condiciona o papel da TI dentro da 

organização a partir de elementos como credibilidade e networking interno. Estas 

características parecem ser decorrentes de outras competências agrupadas aqui sob o rótulo 

de capacidade de entrega – liderança, capacidade de comunicação, conhecimento do 

negócio, conhecimento gerencial, capacidade de planejamento e conhecimentos de 

finanças. Esta relação – perfil do CIO sobre o papel da TI – é uma contribuição conceitual 

do trabalho.  

Do ponto de vista prático, este resultado sugere uma forma de atuação do CIO, ou roteiro 

para mudar de sua forma de atuação para fazer com que a TI possa fazer contribuições 

mais significativas para a organização. Se no momento em que alguém assume a posição 

de CIO ele encontra a TI com um determinado papel que vai exigir dele certos 

comportamentos associados a certas competências, o CIO pode mudar o papel da TI dentro 

da organização através do desenvolvimento de certas competências. 
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Anexo 1 – Roteiro de Entrevista 

 

1) Comente sobre a importância de liderar, motivar e criar laços de confiança com a 

equipe de TI, para seu desempenho profissional como CIO. Como está competência 

pode ser desenvolvida? 

2) Comente sobre a importância de criar e manter relações interpessoais com profissionais 

das demais áreas da organização, para seu desempenho profissional como CIO. Como 

esta competência pode ser desenvolvida? 

3) Comente sobre a importância de criar e manter relações interpessoais fora da 

organização, para seu desempenho profissional como CIO. Como esta competência 

pode ser desenvolvida? 

4) Comente sobre a importância de conseguir se comunicar em linguagem de negócios, 

para seu desempenho profissional como CIO. Como esta competência pode ser 

desenvolvida? 

5) Comente sobre a importância de possuir credibilidade, para seu desempenho 

profissional como CIO. Como esta competência pode ser desenvolvida? 

6) Comente sobre a importância de conhecer os processos, atividades e ambiente de 

negócios, para seu desempenho profissional como CIO. Como esta competência pode 

ser desenvolvida? 

7) Comente sobre a importância de conhecer modelos e ferramentas de gestão, para seu 

desempenho profissional como CIO. Como esta competência pode ser desenvolvida? 

8) Comente sobre a importância da capacidade de desenvolver um planejamento de TI 

capaz de auxiliar o negócio, para seu desempenho profissional como CIO. Como esta 

competência pode ser desenvolvida? 

9) Comente sobre a importância de conhecer fundamentos de finanças e possuir a 

capacidade de avaliar os impactos econômicos dos projetos de TI, para seu 

desempenho profissional como CIO. Como esta competência pode ser desenvolvida? 

10) Comente sobre a importância de saber identificar o momento por qual a empresa passa 

e possuir a sensibilidade para ousar ou recuar de acordo com o momento, para seu 

desempenho profissional como CIO. Como esta competência pode ser desenvolvida? 

11) Comente sobre a importância de estar atento a novas tecnologias e as oportunidades 

oferecidas por elas, para seu desempenho profissional como CIO. Como esta 

competência pode ser desenvolvida? 

12) Comente sobre a importância de possuir a capacidade de usar a TI estrategicamente 

para o benefício do negócio, para seu desempenho profissional como CIO. Como esta 

competência pode ser desenvolvida? 

13) Quais são os conhecimentos e habilidades técnicas na área de TI que são importantes 

para seu desempenho profissional como CIO? Como estes conhecimentos e habilidades 

foram adquiridos? 

14) Existem outras competências fundamentais para seu desempenho profissional e que 

não foram mencionadas neste questionário? 

15) Quais são as tecnologias que mais estiveram presentes e que influenciaram sua 

performance na função de CIO? 
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Anexo 2 – Síntese dos dados colhidos nos casos estudados 

Questão  A-Suporte B-Fábrica C-Estratégico 

1. Liderança Competência que pode ser 
desenvolvida. 
Visão de (capacidade de) controle do 
trabalho 

Comprometer as pessoas com o 
trabalho. Melhorar o desempenho das 
pessoas. 

Atingir as metas propostas 

2. Networking interno 
Relações interpessoais 
dentro da organização 

Troca de apoio. Apoias as áreas para 
que as áreas apoiem, quando 
necessário, a área de TI 

Apoio (patrocínio) das áreas de 
negócio para que a TI posso contribuir 
com a competitividade 

Identificar as necessidades e contribuir 
com elas 

3. Networking externo 
Relações interpessoais 
fora da organização 

Com os fornecedores para apoiar os 
projetos internos 
(visão de eficiência operacional – da 
rotina) 

Semelhante ao interno. Boa relação 
com os fornecedores que podem 
trazer novas tecnologias para melhor 
competitividade. 

Monitoramento dos concorrentes e 
fornecedores para melhorar o 
desempenho dentro da empresa 

4. Capacidade de 
comunicação em 
linguagem de negócio 

Exige experiência de campo para um 
relacionamento claro com as áreas 

Permite ter uma visão de negócios 
para melhorar os processos e a 
competitividade. Ajuda o CIO ser um 
vetor de mudança 

Importante para interagir com as 
demais áreas da empresa 

5. Credibilidade Preocupado com a opinião do “chefe” 
sobre o desempenho do CIO. Vem da 
resolução de problemas dentro da 
própria área  

Visão dos pares. Experiências 
compartilhadas com os pares. 

Visão dos diretores. Ser transparente e 
realista em suas manifestações 

6. Conhecimento dos 
fundamentos do 
negócio 

É pré-requisito para desenvolver 
networking interno. Permite entender 
e as necessidades das áreas de negócio 
e conversar com os pares. 

Se baseia na iteração com as áreas de 
negócio. A partir das demandas ele usa 
“sua prateleira de soluções de 
tecnologia” para gerar valor. 

Nem sempre a demanda do usuário á a 
resposta ao seu problema. Este 
conhecimento permite diagnosticar a 
situação e propor soluções. 

7. Conhecimento 
Gerencial 

Visão de gestão de projetos.  
Provavelmente associada uma visão 
restrita de desempenho de projetos – 
observância a orçamento, prazos e 
qualidade 

Uso de metodologia estruturada de 
gestão de projetos. 

Fala de Gestão de projetos 
superficialmente como algo 
importante 
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Anexo 2 – Síntese dos dados colhidos nos casos estudados (continuação) 

8. Capacidade de 
Planejamento 

Foco no desenvolvimento e suporte de 
sistemas/aplicações 

Foco nas necessidades/demandas de 
negócio, e no desenvolvimento de 
projetos alinhados com a estratégia da 
empresa (e não na construção da 
estratégia) 

Planejamento estratégico da TI. 
Diretrizes tecnológicas para a empresa. 
Direcionar os investimentos em TI 

9. Conhecimento de 
Finanças 

Observância ao orçamento, apesar dos 
anglicismos: CAPEX (investimentos em 
bens de capita) e OPEX (despesas 
operacionais) 

Gestão orçamentaria dos projetos de 
TI de acordo com as orientações da 
área Financeira 

Fundamental para tomada de decisão, 
inclusive sobre projetos. 

10. Sensibilidade ao 
momento e ambiente 
da empresa 

Vem do networking interno e as ações 
da área de TI são limitadas pelo 
momento 

O momento da empresa afeta o ritmo 
(gastos) em projetos de TI e os 
processos de negócio 

A TI ajuda a explorar oportunidades 
em momentos/situações favoráveis, e 
em momentos negativos ela pode 
proteger contra ameaças 

11. Visão Inovadora da TI É preciso conhecer novas tecnologias, 
mesmo que não estejam sendo usadas 
na empresa, para poder responder a 
questionamentos/dúvidas das áreas de 
negócio. Importante para manter a 
credibilidade do CIO. Conhecimento/ 
atualização técnico  

Equipe com experts que conheçam 
novas tecnologias para auxiliar nas 
decisões/escolhas do CIO 

Avaliação de novas tecnologias 
(tecnologias emergentes) e sua 
adequação à empresa.  
Identificação de tecnologias que 
tragam melhorias e benefícios. 

12. Capacidade de usar TI 
estrategicamente 

Dentro desta organização é baixa. A TI 
(e sua contribuição) é mais ligada a 
aspectos operacionais (eficiência da 
operação) 

Preocupação em mostrar a 
contribuição estratégica da TI 
(sugestão de uso de modelo que deixe 
isto claro). Desejo de pôr a TI em outro 
nível dentro da organização? 

Esta capacidade é resultado da 
combinação de itens anteriores 

13. Conhecimento Técnico É preciso ter uma visão geral da 
infraestrutura, da arquitetura e de 
sistemas, mas não é preciso um 
conhecimento detalhado 

Visão abrangente de infraestrutura e 
aplicações, e das demandas legais e 
fiscais. 

Basta uma visão geral. O importante é 
a visão de negócios 
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Anexo 2 – Síntese dos dados colhidos nos casos estudados (continuação) 

14. Outras competências Nenhuma outra Gestão de pessoas 
Gestão de projetos 
Governança e  
Riscos 

Construção de relacionamentos 
 Participar de confraternizações 
 Happy hour 
 Fazer amizades 

15. Tecnologias ERP 
BI 
CRM 
Rede de dados 
 
Lista de tecnologias que são tidas 
como importantes no momento 

ERP – relevante para operação 
RFID – automação de processos 
Aplicações com uso intensivo de 
internet e mobilidade 
Big Data – informações para 
inteligência de negócio 
 
Lista de tecnologias associadas a 
possíveis aplicações na organização 

Infraestrutura – virtualização de 
servidores 
Sistema – ambiente aberto e 
desenvolvimento em Java 
 
Famílias/grupos de tecnologias 
aplicadas   
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Abstract 
Planning using feasibility analysis in the implementation of a new business is intended to ensure that the 

investment of resources can achieve the results and goals outlined. The research has as one of the objectives to 

identify the financial indicators, demonstrating if the investment in an accounting office is justifiable and how 

long it would be profitable. As it also aims to raise the financial and economic aspects of a physical office and 

also, to observe if the deployment of an online office would be suitable for an accounting advice. The research is 

framed as descriptive, with a qualitative approach that together the information collected in the fictitious case 

study can describe a future economic reality and justify the profitability of investments. For this purpose, surveys 

were carried out, which, when analyzed and projected, were able to recognize the expected results and, thus, to 

identify cost-volume-profit behavior. However, in order to verify the company's ability to generate cash and thus 

arrive at the analysis of the financial situation, it was used the projection of cash flows; calculation of the internal 

rate of return; definition of the minimum attractiveness rate; as well as the net present value e; the determination 

of the payback period. The results of these assessments provided a basis for concluding that the investment is 

justifiable, just as the online model was more profitable, profitable and showing a balance point much smaller 

than the physical structure. Finally, the comparison of financial indicators analyzes showed that online 

counseling is much more interesting for an accountant at the beginning of his career. 

 

Keywords: Feasibility, Accounting Office, Online Accounting 

 

Análise de viabilidade econômico-financeira: Comparação entre modelos de assessorias 

contábeis 

Resumo 

O planejamento utilizando a análise de viabilidade na implantação de um novo negócio tem a finalidade de trazer 

segurança de que os investimentos dos recursos possam atingir os resultados e as metas traçadas. A pesquisa tem 

como um dos objetivos identificar os indicadores financeiros, demonstrando se o investimento em um escritório 

contábil é justificável e em quanto tempo seria rentável. Como também objetiva levantar os aspectos financeiros 

e econômicos, de um escritório físico e ainda, observar se a implantação de um escritório online seria adequada 

para uma assessoria contábil. A pesquisa está enquadrada como sendo descritiva, com uma abordagem 

qualitativa que, em conjunto das informações coletadas no estudo de caso fictício pode descrever uma realidade 

econômica futura e justificar a rentabilidade dos investimentos. Para tanto foram executados levantamentos, que 

analisados e projetados, puderam reconhecer os resultados previstos e, desta forma também identificar o 

comportamento do custo-volume-lucro. Entretanto para constatar a capacidade da empresa gerar caixa e assim 

chegar à análise da situação financeira, utilizou-se da projeção de fluxos de caixas; cálculo da taxa interna de 

retorno; definição da taxa mínima de atratividade; como também o valor presente líquido e; a determinação do 

período de payback. Os resultados destas apurações deram embasamento para concluir que o investimento é 

justificável, da mesma forma que o modelo online se mostrou mais rentável, lucrativo e apresentando um ponto 

de equilíbrio bem menor que a estrutura física. Finalmente a comparação das análises dos indicadores 

financeiros demonstraram que a assessoria online se apresenta bem mais interessante para um contador em início 

de carreira.  
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1 INTRODUÇÃO 

A tecnologia e a internet estão presentes em todos os processos e atividades do nosso 

dia a dia. De modo que uma pesquisa intitulada Os Donos de Negócio No Brasil: Análise por 

Grau de Informatização (2003-2013) do SEBRAE (2015), analisou vários empresários e 

demostrou que 88% deles se descreviam como sendo pessoas com alta informatização e 71% 

destes mencionaram acessar a internet com uma grande frequência. Tais números demonstram 

que a metodologia digital tem cada vez mais se mostrado necessária e, o desafio de 

sobrevivência do próprio negócio combinado ao meio competitivo, coloca os contadores em 

alerta sobre o modelo atual de prestação de serviços.  

Percepções cotidianas e práticas demonstram que os modelos de assessorias, em sua 

grande maioria, fornecendo serviços de forma física, com a nomenclatura dada de escritórios 

físicos ou off-line. Porém em sites da internet a modalidade online, há algum tempo, vem se 

mostrando atrativa e que deve ser analisada de forma mais detalhada. Uma vez que por ser 

uma forma inovadora, na área de atender os clientes de forma virtual, se torna um diferencial 

na prestação de serviços. 

Para atender de forma ágil a demanda crescente de empresas que são abertas no 

nosso país e, que possui uma expressiva participação em nossa economia atual, faz-se cada 

vez mais necessária a atuação das assessorias contábeis. Esse aumento pode ser percebido 

através dados estatísticos da Junta Comercial do Rio Grande do Sul (JUCERGS,2016), que 

apresenta um aumento de 49,64% de surgimento de novas empresas em 2015. Ao analisar os 

números de registros das Empresas Limitadas e Microempresas Individuais verifica-se que 

estas representaram 85,46% da abertura das 116.200 empresas no estado do Rio Grande do 

Sul no ano de 2015.  

Outro estudo publicado pelo SEBRAE (2014) em parceria com a Fundação Getúlio 

Vargas, intitulado Participação das Micro e Pequenas Empresas na Economia Brasileira, 

comprova também que, as micro e pequenas empresas no ano anterior à publicação, já eram 

as principais geradoras de riqueza no comércio no Brasil (53,4% do PIB deste setor). No PIB 

da indústria, a participação das micro e pequenas (22,5%) se aproximava das médias empresas 

(24,5%). E no setor de Serviços, mais de um terço da produção nacional (36,3%) tinha origem 

nos pequenos negócios.  

Labrosse (2008 apud PATAH e VARGAS NETO, 2016, p.55), relata que as 

vantagens das equipes virtuais estão alinhadas com necessidades do mundo dinâmico da 

gestão, e os relata como sendo: redução de custos, por meio da economia com o deslocamento 

dos membros das equipes para um encontro presencial; acesso a especialistas, que podem ter 

uma pequena participação em alguma decisão sem necessidade de deslocamento para o local 

de execução do projeto; aumento na produtividade; menos impacto negativo ao meio 

ambiente; maior satisfação do empregado. 

A revolução tecnológica, demonstrada pelos estudos citados anteriormente denotam 

que as formas convencionais de oferecer serviços estão sendo alteradas. Desta forma é 

reduzida a quantidade de documentos impressos armazenados, tornando assim os escritórios 

ecologicamente corretos. Essa mudança já se faz presente na vida das assessorias com as 

apresentações de obrigações e declarações e demonstrativos são enviadas digitalmente aos 

órgãos competentes, agora esta informatização é estendida à forma de atender os clientes.  

No IX Congresso Brasileiro de Custos, há 15 anos, já era apresentado um artigo 

sobre a modernização das assessorias intitulado Análise da Viabilidade Financeira de um 

Projeto de Investimento para Implantar uma Empresa de Serviços Contábeis Virtuais. 

Tratando da virtualização dos serviços contábeis justificado pelos avanços tecnológicos da 

informação e comunicação. Iudicibus (2010) traz uma afirmação de 1973 do American 
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Institute of Certified Public Accountants (AICPA) de que a função fundamental da 

contabilidade permanece inalterada desde os primórdios. Traz também que uma das 

finalidades da contabilidade é a de prover os usuários com informações que ajudarão na 

tomada de decisões. Porém a forma que esta informação chega até os usuários têm mudado 

bastante desde então.  

Entretanto toda mudança deve ser analisada com cuidado e, em todo começo da 

implantação de uma empresa há a necessidade de um planejamento. Isto implica na definição 

de uma análise de viabilidade. 

Raymundo (1992) descreve um planejador estratégico como um indivíduo que gasta 

parte do seu tempo imerso em um processo que tenta prever as tendências sociais e fazer as 

coisas acontecerem sob a menor incerteza possível. Reforçando a necessidade de antever os 

fatos e analisar o futuro de um negócio. 

Crepaldi e Crepaldi (2014) alegam que pesquisas recentes mostraram que são poucas 

as micro e pequenas empresas que alcançam o sexto ano de vida, trazendo desemprego, perda 

d

Afirmam também, que pode ser resultado da falta de planejamento prévio do negócio, 

insuficiência de conhecimento em gestão, bem como a falta de crédito e incentivo do governo. 

Logo, o investidor ou o empresário, precisam ter uma visão ampla de onde estão 

situados mercadologicamente, revendo itens que demonstrem o que possuem de mais potente 

em seus negócios, levando em conta as ameaças, analisando o que poderia fragilizar o 

planejamento e ressaltando todas oportunidades oferecidas pelo mercado. Porém somente esta 

avaliação não demonstra a possibilidade de o investimento dar retorno. Sendo então 

aconselhável que execute um plano de negócio para avaliar a viabilidade deste projeto. 

(ASSAF NETO, 2014) 

“As decisões de investimento envolvem a elaboração, avaliação e seleção de 

propostas de aplicações de capital efetuadas com o objetivo, normalmente de médio e longo 

prazos, de produzir determinado retorno aos proprietários de ativos”. (ASSAF NETO, 2014, 

p. 365) 

Neste contexto, no intuito de auxiliar a resposta de qual modelo se torna mais 

atrativo, o estudo faz a análise da viabilidade financeira de um modelo online de negócio e de 

um modelo físico, de assessoria contábil. Consequentemente com esta avaliação perceber qual 

se tornaria mais adequado monetariamente na cidade onde seria instalado. 

A significância das micro e pequenas empresas é cada vez maior, estudos do 

SEBRAE (2014) e de dados estatísticos do IBGE (2016) apontam estas organizações como 

grandes responsáveis pela geração de novas vagas de empregos, além da grande atuação na 

economia. Contudo estas mesmas pesquisas apontam a mortalidade destas entidades sendo 

muito expressiva, sendo agravada pela crise econômica e política que o pais passa. Entretanto 

as assessorias contábeis possuem as ferramentas que os gestores podem utilizar para 

minimizar as falhas e erros da gestão, consequentemente auxiliar na mudança desse cenário.  

Porém o resultado do aumento da demanda do surgimento de novas empresas e, a 

necessária agilidade na obtenção de informações dos gestores para evitarem o fechamento dos 

negócios, obrigam os escritórios contábeis à reverem o formato do atendimento ao cliente. 

Essa inovação pode vir de uma forma mais tecnológica, mais ecologicamente correta, por 

meio da criação de escritórios on-line.  

Entretanto essa mudança do físico para o online, por se tratar de um modelo não tão 

popularizado e usual, merece uma atenção um pouco diferenciada do empresário que gostaria 

de implantar esta modalidade, uma vez que ela se utiliza de mecanismos e ferramentas que os 

escritórios convencionais não possuem. Normalmente a análise da viabilidade é essencial para 

qualquer investidor que pensa em criar um negócio. Logo, no caso deste estudo ela se torna 
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imprescindível, uma vez que este é um formato de negócio que ainda não está totalmente 

consolidado.  

Neste contexto esta pesquisa tem como tema central a análise da viabilidade 

econômico financeira de uma assessoria contábil. Tendo como problema de pesquisa o de 

analisar qual o modelo empresarial de assessoria contábil, dentre o modelo online e físico 

de negócio, se torna mais adequado monetariamente, para um contador em início de 

carreira, na cidade de Sapucaia do Sul?.  
Analisar a viabilidade da implantação de um modelo de negócio de assessoria 

contábil e, comparar entre o modelo físico e online o que mais se adequa a realidade de um 

profissional da contabilidade em início de carreira.  

A importância deste estudo justifica-se pela relevância do planejamento na abertura 

ou implantação de um novo negócio, principalmente quando o modelo foge do que é 

praticado atualmente pelo mercado convencional. Para Ribeiro e Marion (2011) a etapa inicial 

de um planejamento ocorre por intermédio da análise de viabilidade financeira prévia, no 

intuito de se obter sucesso nas próximas etapas da criação da nova empresa. Para desta forma 

o empreendedor obter mais segurança em relação de quanto e quando o investimento poderá 

atingir os resultados e as metas traçadas. 

Conforme dados estatísticos do CRC/RS (2017) existem atualmente no RS um total 

de 2.597 escritórios registrados no Conselho e 39.578 profissionais cadastrados, entre técnicos 

e contadores. Tais números deixam claro que este negócio está inserido em um ambiente 

competitivo, sendo necessário diferenciais para atrair clientes e planejamento para que se 

tenha sucesso. 

Este estudo também poderá auxiliar os contadores à aplicar esta análise em um novo 

negócio; bem como auxiliar os escritórios já existentes, interessados em alterar o formato 

atual; ou ainda àqueles que pretendem agregar à prestação de serviço uma nova metodologia à 

sua organização.  

O trabalho está organizado em quatro capítulos. Inincialmente, no primeiro capítulo, 

é apresentado a introdução, seguida pelo tema e problema, os objetivos gerais e específicos, a 

justificativa e, a metodologia utilizada. 

O referencial teórico, exposto no segundo capítulo, é subdividido em vários tópicos 

relacionados à contabilidade gerencial; planejamento, plano de negócio e as análises 

econômica e financeira.  

O terceiro capítulo descreve-se a caracterização da empresa com um breve histórico. 

São levantados dados como receitas, custos e taxas para projeções e análises de retornos de 

investimento e são elaborados cenários para investigação do problema central. 

No quarto capítulo, são exibidas as considerações finais da pesquisa, incluindo as 

conclusões acerca do estudo desenvolvido e as recomendações para futuros trabalhos. 

Por último são relacionadas as referências utilizadas para elaboração da pesquisa, e o 

apêndice desenvolvido na mesma.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo sustenta a base teórica dos temas abordados, servindo de base para 

elaboração da pesquisa. É demonstrado de que forma a viabilidade econômica e financeira 

estão enquadradas no planejamento de um novo negócio. 
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2.1 A CONTABILIDADE GERENCIAL 

As peculiaridades das empresas comerciais, de cada período histórico, seriam as 

justificativas para o surgimento das vertentes da contabilidade. Em Martins (2010) é explicada 

a segregação da contabilidade em custos, financeira e gerencial, sendo relacionado o 

surgimento de cada uma pelas alterações históricas.  

Somente existia a contabilidade financeira até a Revolução Industrial no século 

XVIII, pois a população não vivia da fabricação, assim as ferramentas da contabilidade só 

eram utilizadas por empresas comerciais para levantamento de seus materiais e a valoração 

dos montantes pagos. Com a criação das fábricas e, a necessidade de ir além de executar 

levantamento de estoques, os donos das organizações estavam preocupados em verificar se 

com a mão-de-obra e a transformação dos materiais em outros produtos resultavam em 

resultados positivos. No intuito de dar este norte, surge a contabilidade gerencial auxiliando a 

financeira na melhoria dos resultados. (MARTINS, 2010) 

Associada a criação da Contabilidade de Custos ao período do criação do Mercado 

de Capitais surge o papel do auditor e a manutenção dos princípios da Contabilidade de 

Custos, para suprir a necessidade da análise das demonstrações contábeis de forma mais 

complexa, utilizando de comparações das empresas de mesmo segmento porém com datas 

diferentes. (MARTINS, 2010) 

Como inicialmente a preocupação comercial era a de mensuração dos estoques e dos 

resultados e não a de utilizar a contabilidade de custo como instrumento de administração, 

passou-se algum tempo sem ter mudanças consideráveis na utilização desta como ferramenta 

gerencial. Porém somente há algumas décadas que houve um desenvolvimento da visão dos 

usuários em relação a relevância da informação de custo para a gestão. (MARTINS, 2010) 

Para Crepaldi (2014) o capitalismo moderno necessita mais do que a informação do 

lucro da empreitada comercial. Os gestores primam pela informação na sua totalidade: 

informações de custos e lucratividade, segmentos de mercado e de cada produto e cliente. Os 

tipos de usuários da informação contábil também aumentaram e as empresas necessitam 

evidenciar seus números para uma quantidade maior de pessoas da sociedade. 

Para o instituto, de referência mundial em capacitação de contabilidade gerencial e 

finanças profissionais, Institute of Management Accountants (IMA – Instituto dos Contadores 

Gerenciais), dos Estados Unidos, define a contabilidade gerencial como o processo de 

identificação, mensuração, análise, preparação, interpretação das informações financeiras 

utilizadas para planejar, avaliar e controlar os recursos. (RIBEIRO; MARION, 2011)  

O objetivo da contabilidade gerencial é descrito por Jiambalvo (2013) como sendo o 

de fornecer as informações necessárias para o planejamento, o controle e a tomada de decisão. 

Desta forma sendo utilizada como instrumento de administração. 

Para Guerra (2009) a contabilidade gerencial utiliza de informações da estatística e 

da probabilidade como ferramenta de cálculo, utiliza também o livro diário, que a 

contabilidade financeira escreveu, para analisar fatos ocorridos e traçar tendências. Ou seja, 

trabalha com o futuro, com o planejamento. 

2.1.1. Planejamento 

O planejamento encontra-se em uma das subdivisões das etapas de gestão. Para 

Padoveze (2012) o processo de gestão pode ser dividido em três etapas: planejamento, 

execução e controle. Podendo o planejamento ser subdividido como estratégico, operacional e 
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de programação. No quadro 1, temos a visão do processo de gestão completo, cada uma das 

partes com sua finalidade e o que resulta de cada fase.  
O planejamento, em sentido mais restrito, é o processo que envolve avaliação e tomada de decisões em cenários 

prováveis, visando definir um plano para atingir uma situação futura desejada, com 

base nas informações sobre as variáveis ambientais, crenças e valores, missão, 

modelo de gestão, estrutura organizacional preestabelecidas e a consciência da 

responsabilidade social. (MOSIMANN; FISCH, 1999, p. 44) 

 

Ribeiro e Marion (2011) descrevem o planejamento como sendo a quantificação e 

interpretação dos efeitos das transações planejadas e de outros eventos econômicos sobre a 

organização; o planejamento, que inclui aspectos estratégicos, táticos e operacionais, requer 

que o contador forneça informações históricas, incluindo participação no desenvolvimento do 

sistema de planejamento, no estabelecimento de metas alcançáveis e na escolha de meios 

adequados para monitorar o cumprimento dessas metas. 
 

FASE DO PROCESSO FINALIDADE PRODUTO 

Planejamento Estratégico Garantir a missão e a continuidade Diretrizes e políticas estratégicas 

Planejamento Operacional Otimizar o resultado a médio e a longo prazo Plano Operacional 

Programação Otimizar o resultado a curto prazo Programa Operacional 

Execução Otimizar o resultado a cada transição Transações 

Controle Corrigir e ajustar para garantir a otimização Ações Corretivas 

QUADRO 1: VISÃO GERAL DE UM PROCESSO DE GESTÃO 

Fonte: Padoveze (2012, p. 5) 

Em uma empresa em andamento o planejamento estratégico foca os objetivos da 

empresa a curto, médio e longo prazo. Definindo a atuação, as metas e alinhando as ações do 

empreendimento. Já para uma implantação de um novo negócio estas ações são encontradas 

na análise estratégica de um plano de negócio. (PADOVEZE, 2012) 

2.2 PLANO DE NEGÓCIO 

O Plano de Negócio tem a função de guia para o planejamento do empreendimento. 

Para Dornelas (2016) este seria o documento onde é retratado o que foi projetado. Utilizado 

como uma ferramenta de gestão que auxilia na implantação do novo negócio, ou como 

auxiliar da ampliação de uma unidade empresarial, ou ainda como um instrumento de análise 

da viabilidade de alguma ação mercadológica. 

Alguns fatos foram responsáveis pela popularização do uso dos planos de negócios. 

A década de 1990 teve como marco o início do Programa Softex, que começou a disseminar o 

uso do plano de negócios com os empreendedores brasileiros, por meio de incentivo à 

exportação de software nacional. Outros pontos que alavancaram os planos de negócios foi a 

explosão da Internet, no final do ano de 1999 e início de 2000, e o Programa Brasil 

Empreendedor, do Governo Federal. (DORNELAS, 2016) 

A forma de escrever um plano de negócio não deve ser rígida, uma vez que cada 

negócio possui características peculiares da sua atividade, sendo impossível a definição de um 

plano de negócio universal. (DORNELAS, 2016)  

No guia SEBRAE (2013) de Como Elaborar um Plano de Negócio é descrito como 

um documento que expõe por escrito os objetivos do negócio e, quais passos devem ser dados 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0170



 

 

para que os alcance, diminuindo riscos e incertezas. Podendo identificar e restringir os erros 

no papel, ao invés de cometê-los no mercado.  

A empresa é formada por um conjunto integrado de processos, todos 

interdependentes, com razões específicas de cada processo existir, como demonstrado no 

Quadro 2. Portanto o plano deve ser pensado para atingir todos os níveis da empresa e assim 

reduzir ao máximo as possibilidades de erro. (CHIAVENATO 2014)  

2.2.1 O Profissional da Contabilidade e o Negócio  

As atribuições profissionais da contabilidade são expostas no artigo 25 do Decreto 

Lei nº 9.295/46. 

Desde esta definição as atribuições mudaram, indo além ao que a lei expõe. 

Atualmente o contador, de um escritório de contabilidade, não se limita à mesa, ele possui 

papeis excedentes ao que a profissão impõe, como demostrado na figura 2. Ele atua 

diretamente em seus clientes, conhecendo o ambiente e o contexto em que eles estão 

inseridos. Com o conhecimento das análises de balanços, combinado a visão do mercado, 

onde estes estão inseridos, pode vir a ser consultado nas tomadas de decisões, auxiliar na 

formação de preços, ter participação na gestão do fluxo de caixa e na solicitação de crédito, 

agindo de certa forma como norteador de projetos. (CREPALDI, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: AS FUNÇÕES DO CONTADOR 

Fonte: Crepaldi, 2010, p. 19 

Com estas novas atividades sendo solicitadas ao profissional, para então ser 

competitivo, inovador e agregar valor aos seus serviços, os contadores necessitaram de uma 

ampliação da área de conhecimento, precisando entender de informática, economia, ter 

noções em direito, administração, controladoria e gestão de pessoas.  

Alguns eventos auxiliaram para a modernização e para a inovação da profissão. 

Dentre eles podemos citar a Lei 11.638/07 e a convergência das normas contábeis aos padrões 

internacionais, trazendo maior qualidade das informações geradas, representando 
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credibilidade e confiança por parte de quem utilizará as demonstrações financeiras; a emissão 

dos Pronunciamentos Técnicos alinhados às normas internacionais; o Decreto nº 6.022/07 

como parte do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-

2010) trazendo o avanço tecnológico da digitalização das informações, a comunicação entre o 

Fisco, os escritórios contábeis e os contribuintes: com a transição da escrituração do papel 

para arquivos digitais com os Sped´s (Sistema Público de Escrituração Digital) que são: ECD 

(Escrituração Contábil Digital), EFD (Escrituração Fiscal Digital) e as obrigações das 

emissões de documentos fiscais eletrônicos através NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e as NS-e 

(Notas de Serviços Eletrônicas). Além de outras alterações que estão acontecendo no âmbito 

da constituição, alteração ou modificações de empresas, com a maior integração entre os 

órgãos municipais, estaduais e federais.  

2.2.2 Modelos de Negócios Contábeis 

No que diz respeito ao se lançar ao mundo dos negócios, o contador em início de 

carreira é bastante temeroso, como demonstrado em uma pesquisa apresentada no 14º 

ECECON – Encontro Catarinense de Estudantes de Ciências Contábeis, Silva, Ferreira e 

Ferreira (2016), traçaram o perfil dos estudantes concluintes do curso de Ciências Contábeis 

enquanto empreendedores. Equiparando os resultados dos testes estatísticos a outros estudos 

já executados, concluíram igualmente que os alunos concluintes não possuem perfil de 

empreendedores. 

A função contábil pode e deve ser encarada como um instrumento da administração, 

pois desta forma perde-se o estereótipo de burocrata, funcionário do Governo. Ao estar 

envolvida no processo administrativo, desde a identificação e mensuração dos dados, até a 

análise e interpretação, o contador pode ser de grande utilidade para o empresário na tomada 

de decisão. Sendo uma das principais causas dos desastres nas empresas o de não manter os 

registros e controles contábeis apropriados, precisos e atualizados – e não os utilizar para 

administrar a empresa. A falta de um sistema eficaz de Contabilidade não é apenas um 

problema contábil – é um problema administrativo. Sem registros e controles financeiros 

adequados, você não consegue compreender a empresa. Fica voando e é uma queda quase que 

inevitável. (RESNIK 1991) 

Os escritórios contábeis são descritos como empresas prestadoras de serviços, do 

terceiro setor econômico que atende com produtos da contabilidade as pessoas físicas e 

jurídicas, podendo ter cestas de produtos segmentados ou por modalidades. Dentre as 

segmentações podem ser encontrados: folha de pagamento, escrituração fiscal e contábil, 

legalização de empresas e, de consultoria e assessoria. Porém aquelas pessoas atendidas 

poderão ser enquadradas como autônomas, domésticas, pequenas ou microempresas, bem 

como outras associações ou outras entidades, e terem, cada uma, particularidades e 

necessidades de atendimento. 

Atualmente existe no mercado modelos diferenciados de atendimento no ramo da 

assessoria contábil. Particularmente nesta pesquisa iremos abordar o escritório convencional, 

ou físico e; o modelo on-line, com atendimento virtual.  

O modelo convencional – o escritório físico podemos definir como uma empresa que 

pode ser dividida em setores, sendo os principais: societário, recursos humanos, fiscal e 

contabilidade. O contato com o cliente é de forma direta, por telefone ou presencialmente, 

seja o contador na empresa do cliente ou o empresário no escritório. E em relação ao trânsito 

de documentos requer uma logística para que se evite extravios e atrasos. 
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O modelo virtual – o escritório on-line podemos definir também como uma empresa 

dividida em setores, sendo os principais: societário, recursos humanos, fiscal e contabilidade. 

A grande diferença deste modelo está no contato com o cliente que é de forma direta ou 

indireta, mas somente virtualmente, por telefone ou softwares de comunicação on-line. Outra 

particularidade que poderia ser relatada seria o trânsito de documentos: a maioria sendo 

enviada digitalmente. 

2.2.3 Análise da Viabilidade do Negócio 

 tomadas pelos gestores. Qualquer que seja as ações de um projeto: de expansão, 

de investimento em mercado financeiro, ou em um novo negócio, todos terão desembolso de 

caixa. E para isso é fundamental ter uma previsão de quanto e quando ocorrerão os retornos 

do investimento. (ASSAF NETO, 2014) 

Patrício e Candido (2016, p.46) lembram que quando estamos “visando tomar uma 

decisão, é preciso analisar vantagens e desvantagens. Esta decisão deve estar baseada na 

lógica e numa análise criteriosa.” Portanto a avaliação de investimento objetiva responder 

sobre a viabilidade do novo empreendimento. ”  

Dentro de um Plano de Negócio a análise da viabilidade se dá no último item. 

Anteriormente a sua execução é feita uma verificação através de projeções, métodos e 

cálculos das análises econômicas, que trata da rentabilidade do projeto e, na forma das 

análises financeiras que demonstram a disponibilidade e o retorno dos recursos. 

Bruni (2014) lembra sobre as três visões que as informações contábeis apresentam e 

a necessidade de, quando analisadas no tempo, serem feitos de forma conjunta.  

Para Jiambalvo (2013) as empresas podem escolher a partir de um vasto número de 

medidas de desempenho quando decidem como querem avaliar desempenho. São exemplos 

de medidas comumente usadas: lucro, participação de mercado, vendas a novos clientes, 

tempo de desenvolvimento de produto, número de unidades defeituosas produzidas e número 

de entregas atrasadas. O autor expõe também que você geralmente obtém o que você mede, se 

medir de forma correta e clara. E ao produzir uma análise de viabilidade, as três visões estão 

presentes tanto na análise econômica quanto na análise financeira, para dessa forma chegar à 

um resultado claro e o mais preciso possível. 

2.3 ANÁLISE ECONÔMICA 

Para analisar se economicamente um negócio ou um projeto são viáveis é necessário 

saber se estes serão rentáveis, analisando o custo e benefício,  verificar se através das 

estimativas de resultados, com as previsões das receitas da prestação de serviços ou de 

vendas, conseguiriam pagar as previsões de despesas e custos do projeto. Nesta análise o 

futuro e o presente são mais relevantes do que o histórico passado. (CASAROTTO FILHO; 

KOPITTKE,1999) 

mica 

evide
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Para ser considerado como uma boa oportunidade de Mercado o que estamos 

oferecendo em nossa empresa deve ser satisfeita as necessidades definidas pelo cliente e, deve 

gerar resultado compensador ao que foi exigido do negócio. “Por isso as projeções de lucro de 

um empreendimento, seus ativos, as exigências financeiras e seu fluxo de caixa são essenciais 

para determinar se a transação é economicamente viável.” (LONGENECKER ET AL.,2007, 

p.168)  

Considerar, inicialmente, os aspectos econômicos do investimento. Questionando 

sobre a rentabilidade do investimento e definindo qual traz maior retorno. (CASAROTTO 

FILHO E KOPITTKE,1992, p. 72) 

Logo, a análise econômica se dá a partir do reconhecimento do resultado previsto 

para o negócio e do comportamento do custo-volume-lucro. E em um plano de negócio básico 

a análise econômica está presente em três itens: no demonstrativo de resultados projetado, na 

análise do ponto de equilíbrio e na análise de rentabilidade. 

2.4 PESQUISAS SIMILARES OU CORRELATAS 

Quadro 7 são apresentados três estudos correlatos ao assunto, seja quanto a 

metodologia ou objetivos. 

Marquezan 

(2006) 

Objetivo 

Visualizar uma abordagem teórica e prática da utilização e cálculo dos 

indicadores; Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno 

(TIR) e Payback Descontado em análises de projetos de investimento. 

Instrumento de 

Pesquisa ou 

Observações 

Com a finalidade de ilustrar os métodos de avaliação através dos 

cálculos do Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno 

(TIR) e Payback Descontado serão utilizados dois exemplos hipotéticos 

de projetos de investimento 

Resultado 

Através da comparação entre os dois investimentos, com mesmo valor 

monetário inicial e atividades e financiamento distintos, tem-se que o 

Investimento B obteve melhor rentabilidade em menor tempo que o 

Investimento A, possuindo um VPL e uma TIR superiores e um Payback 

Descontado menor. 

Duarte 

(2013) 

 

Objetivo 

Revisar a bibliográfica referente à Contabilidade Gerencial, Plano de 

Negócio e Viabilidade Econômica; 

Caracterizar o negócio a ser implantado; 

Calcular os gastos para implantação do negócio; 

Propor um plano de negócios que apresente as estratégias para sua 

implantação e as necessidades econômicas e financeiras; 

Analisar a viabilidade econômica e financeira da implantação da 

empresa. 

Instrumento de 

Pesquisa ou 

Observações 

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa é classificada como 

Bibliográfica e Levantamento de dados. 

Resultado 

Na análise da viabilidade financeira, avaliou-se o retorno do 

investimento, com disponibilidade positiva de caixa a partir do primeiro 

mês. Por meio do método payback observou-se que o investimento será 

recuperado no nono mês de atividade do escritório e pelo método Valor 

Presente líquido, o desembolso do investimento inicial foi a partir do 

quinto mês. Analisou-se também a taxa Interna de retorno para o projeto 

nesse prazo, indicando  valor superior a TMA, 40,81% a.m. 

Dalmedico 

(2014) 
Objetivo 

Desenvolver uma análise de viabilidade econômica e financeira para 

estruturação de um escritório de assessoria contábil na cidade de 

Panambi-RS. 
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Instrumento de 

Pesquisa ou 

Observações 

Os instrumentos utilizados para a realização da coleta de dados são 

vários, no entanto, para este estudo foram utilizados dois instrumentos: 

da observação, sistemática, individual e na vida real, e da entrevista 

despadronizada. 

Resultado 

Comprovou-se a viabilidade do investimento neste novo 

empreendimento, tendo em vista que os resultados encontrados nas 

análises de viabilidade foram satisfatórios e que os indicadores de 

desempenho econômico e financeiro e de rentabilidade e lucratividade 

foram bons. 

QUADRO 7: PESQUISAS CORRELATAS 

Organizadas pelo Autor 

Todas pesquisas tratam da viabilidade dos negócios, porém Marchezan (2006) trata 

de uma comparação de dois negócios fictícios, o que se assemelha ao fato deste estudo 

também trazer uma comparação entre dois modelos. E as outras duas pesquisas tratam da 

viabilidade de escritório de contabilidade, onde demonstram proximidade em relação aos 

dados que foram levantados, como também a conclusão que os projetos são justificáveis. 

 

3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A principal característica deste capítulo é a abordagem dos resultados desta pesquisa, 

com a finalidade de atingir os objetivos propostos por meio de análises, cálculos e 

levantamentos. Outrossim são apresentados os dados do negócio que estaria sendo planejado, 

com seus investimentos necessários, receitas projetadas e despesas previstas, demonstrativos 

das estimativas. Para que com todos os dados levantados obter a conclusão da análise da 

viabilidade. 

3.1 O ESCRITÓRIO CONTÁBIL 

A constituição da empresa foi planejada para que um recém-formado em Ciências 

Contábeis juntamente com um sócio empreenda em um escritório de contabilidade. Tendo 

cada sócio a responsabilidade limitada à 50% do Capital Social.  

A localidade escolhida para a abertura do negócio foi a cidade de Sapucaia do Sul 

que, conforme dados do site da prefeitura, possui uma área de 58,644km² e 130.988 mil 

habitantes, situada na Região Metropolitana, a apenas 19 km de Porto Alegre, 22 km do 

aeroporto Salgado Filho e 25 km da Estação Rodoviária da capital. É exposta ao fluxo da BR 

116 e RS 118, ligando-a aos importantes polos industriais de Gravataí e Cachoeirinha. A 

cidade também faz divisa com os municípios de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Esteio, 

Nova Santa Rita e Portão.  

Os dados estatísticos do IBGE (2014), informam que a cidade alcançou um PIB per 

capita de R$ 21.226.18. Na comparação com os demais municípios do estado, sua posição era 

de 317 de 497. Já na comparação com cidades do Brasil todo, sua colocação era de 1594 de 

5570. Em 2015, tinha 76.5% do seu orçamento proveniente de fontes externas. Em 

comparação às outras cidades do estado, estava na posição 325 de 497 e, quando comparado a 

cidades do Brasil todo, ficava em 4106 de 5570. 

O prédio almejado localiza-se numa área central da cidade, com bom fluxo de 

pedestres e carros, de fácil estacionamento e com uma vizinhança com vários comércios. 

Tendo 9 escritórios situados em um raio de 1km de distância deste local.  
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O mercado de atuação e o segmento de clientes, inicialmente planejados, são as 

micro e pequenas empresas no ramo de comércio, serviços e associações, da cidade e da 

região. Foi projetado um aumento na demanda para janeiro até abril na pretensão de captar 

clientes para o Imposto de Renda da Pessoa Física e, para no máximo 1 ano após a abertura 

consiga estruturação suficiente para o atendimento de empresas de médio porte. 

Os serviços que seriam prestados foram segmentados conforme o Quadro 10. Estes 

tipos de serviços serão oferecidos em modalidades de pacotes de serviços para os contratos 

firmados pelo modelo físico e online. 

TIPO DE SERVIÇO DESCRIÇÃO: 

Gestão Empresarial Análise de negócios; Orientações na tomada de decisões. 

Constituição, Alterações e baixas 

de Empresas 

Em Empresas Individuais, Ltda, S/A, Condomínios, Associações e 

Cooperativas. 

Serviços de Contabilidade 

Contabilização obedecendo às obrigatoriedades das Legislações; 

Contabilização e emissão de Balanços, D.R.E., Diários e Razões de 

acordo com as Normas de Contabilidade, fechados mensalmente; 

Relatórios com demonstração de índices financeiros. 

Escrita Fiscal 
Escrituração, Encadernação e Registro de Livros; Apuração e 

emissão de guias de impostos. 

Departamento Pessoal 
Emissão e entrega da folha / contracheques; Admissões e 

demissões; Emissão de guias de FGTS, INSS, RAIS; etc.; 

Planilhas de Controle Financeiros 

e Fluxos de Caixa 

Implantação de sistema, treinamento de pessoal e metodologia de 

projeções de fluxo de caixa. 

Consultoria em Capacitação 

Financeira 

Atuação junto a entidades financeiras e/ou fornecedores com 

adequações ao potencial de fluxo de caixa, determinação do ponto 

de equilíbrio financeiro. Como também a viabilização econômica de 

projetos de expansão. 

QUADRO 8: SERVIÇOS PRESTADOS PELO ESCRITÓRIO 

Fonte: Organização Autor 

3.1.1 Recursos Necessários 

Ao localizar a sala de onde seria montado o escritório, foi executado o croqui do 

projeto para definição do ambiente da recepção, áreas comuns e divisões. De posse da planta 

baixa foram definidos os equipamentos necessários da equipe de trabalho.  

Descrição Quantidade 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

Notebook 2 1.399,00 2.798,00 

Computadores 3 1.100,00 3.300,00 

Servidor 1 3.399,00 3.399,00 

Impressora Multifuncional Tanque 1 1.099,00 1.099,00 

Impressora Laser 1 1.299,00 1.299,00 

Nobreak 3 419,00 1.257,00 

Nobreak Servidor 1 739,00 739,00 

Treinamento Software 4 279,00 1.116,00 

Telefone 6 69,00 414,00 

Ar Split 12000 BTUS 1 1.299,00 1.299,00 

Alarme (Aparelho) 1 479,00 479,00 

Calculadoras 5 59,00 295,00 

Mesa de Trabalho ilha 4 Lugares 1 2.029,00 2.029,00 

Escrivaninha 1 299,00 299,00 
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Cadeiras giratórias 4 96,90 387,60 

Cadeiras executivas 2 499,00 998,00 

Armário 2 399,00 798,00 

Estante Metálica 2 99,00 198,00 

Porta Arquivo 2 499,00 998,00 

Mesa Pequena 1 240,00 240,00 

Bebedouro 1 289,00 289,00 

Divisórias 2 679,00 1.358,00 

TOTAL  25.088,60 

TABELA 1: ESTIMATIVA DE IMOBILIZADO 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Guerra (2009) descreve que os investimentos mais comuns compreendem a aquisição 

de materiais ou mercadorias para estoques e de bens do ativo imobilizado sujeitos a 

depreciação. Na Tabela 1 é apontado a previsão de investimentos em imobilizados básicos 

para o funcionamento do escritório físico. Os valores apresentados são os menores de três 

orçamentos retirados de sites ou encartes do comércio local. Somente a definição do software 

da contabilidade que se optou por uma plataforma que facilitasse a utilização pela experiência 

dos envolvidos no projeto.  

Na tabela 2 são demonstrados os valores das depreciações anuais dos equipamentos e 

imobilizados que compõem o escritório físico. 

Descrição 
Valor Total Depreciação Anual 

(R$) (R$) 

Notebook 2.798,00 559,60 

Computadores 3.300,00 660,00 

Servidor 3.399,00 679,80 

Impressora Multifuncional Tanque 1.099,00 219,80 

Impressora Laser 1.299,00 259,80 

Nobreak 1.257,00 251,40 

Nobreak Servidor 739,00 147,80 

Telefone 414,00 41,40 

Ar Split 12000 BTUS 1.299,00 129,90 

Alarme (Aparelho) 479,00 47,90 

Calculadoras 295,00 29,50 

Mesa de Trabalho ilha 4 Lugares 2.029,00 202,90 

Escrivaninha 299,00 29,90 

Cadeiras giratórias 387,60 38,76 

Cadeiras executivas 998,00 99,80 

Armário 798,00 79,80 

Estante Metálica 198,00 19,80 

Porta Arquivo 998,00 99,80 

Mesa Pequena 240,00 24,00 

Bebedouro 289,00 28,90 

Divisórias 1.358,00 135,80 

TOTAL  3.786,36 

TABELA 2: ESTIMATIVA DE DEPRECIAÇÃO ANUAL 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Os custos de abertura são apresentados na Tabela 3. O escritório seria enquadrado 

como microempresa e, após a entrada do alvará de localização na Prefeitura de Sapucaia do 

Sul seria solicitado a opção pela tributação do Simples Nacional. 
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Descrição Valor (R$) 

Inscrição Empresa de Responsabilidade Limitada - Junta Comercial do RS 159,00 

Alvará de Localização – Prefeitura Sapucaia do Sul 189,00 

Despesas de Cartório 150,00 

Total 348,00 

TABELA 3: CUSTO DE ABERTURA DE EMPRESA LTDA 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Supõem-se que os sócios planejaram integralizar em dinheiro R$ 20.000,00 cada, 

totalizando R$40.000,00 que cobrem os custos iniciais da abertura do escritório de 

contabilidade físico e os custos de abertura da empresa, com uma sobra de um pouco mais de 

R$14.000,00 para cobrir as despesas do primeiro mês. Um dos sócios já atuava como 

autônomo e irá trazer a carteira de cliente que cobre parte dos custos mensais projetados. Para 

Capital de Giro está planejado utilizar, se necessário, dinheiro de terceiros, contratado de 

linha de crédito para suprir o restante dos custos mensais do escritório. 

3.1.2 Despesas 

As despesas fixas mensais estão descritas no Quadro 14 somadas às despesas com 

pessoal, da Quadro 15, totalizam R$ 10.753,10.  

Visto que o aporte de dinheiro dos sócios foi consumido parcialmente pelos 

equipamentos e serviços do investimento inicial, foi procurado alternativa através de capital 

de terceiros para a criação de Capital de Giro, se caso necessário. Tinoco et al. (2017) 

comenta que a correta administração do capital de giro é fundamental à boa saúde das 

empresas, principalmente às microempresas, visto sua importância no desempenho 

operacional. Padoveze (2013, p. 7) diferencia o capital de giro de terceiro das empresas de 

comercio, das que possuem atividades unicamente de serviços. Uma vez que a empresa 

comercial pode manter seus estoques não vendidos e assim garantir a venda nos próximos 

meses para honrar o pagamento do financiamento. Porém como no caso do escritório contábil 

trabalhar com contratos, pode-se ter uma certa garantia para a quitação das prestações. 

Como mencionado no item anterior o Capital de Giro será formado pelo excesso do 

capital investido e caso necessário teria a linha de crédito de terceiros, retratado na Tabela 6. 

 
Descrição Valor 

Aluguel e condomínio (IPTU + Água) R$ 1.400,00 
Energia Elétrica R$ 450,00 
Conexão de Internet R$ 119,00 
Telefones (fixos e móveis) R$ 350,00 
Material de expediente R$ 300,00 
Depreciação Mensal (Conforme Quadro 12) R$ 315,53 
Software 4 usuários R$ 636,00 
Software Legislação fiscal  R$ 139,00 
Pró-labore 2 Sócios  R$ 2.000,00 
Manutenção e limpeza R$ 110,00 

Propaganda e Site Institucional R$ 800,00 
Anuidade Conselho Regional de Contabilidade 1/12 dos dois sócios e do escritório R$ 134,50 

Alvará de funcionamento - 1/12 R$ 15,75 

TOTAL R$ 6.769,78 

TABELA 4: GASTOS FIXOS MENSAIS 
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Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

A equipe será formada inicialmente com os sócios atuando na área comercial, 

societária e no departamento pessoal. Os dois funcionários para área de departamento fiscal, 

de contabilidade e, atendimento eventual de balcão. 

A Tabela 5 traz os salários pesquisados na convenção coletiva 2016/2017 do site do 

Sindicato dos Empregados em Escritórios e Empresas de Contabilidade do RS, SINDESC-

RS. Também é relacionado os encargos trabalhistas bem como todas as provisões que devem 

ser lançadas como despesas na contabilidade respeitando a prudência e a competência dos 

lançamentos da folha de pagamento. Neste quadro projetamos uma composição de pessoal 

ideal para no máximo em 24 meses compor aquela equipe. A estrutura inicial é formada, 

conforme explicado anteriormente por somente dois profissionais contratados, sendo um 

outro previsto para o sétimo mês de funcionamento em um cenário otimista. Já numa projeção 

pessimista este faria parte da equipe somente após 14 meses de funcionamento.  
 

Descrição % 
Dep. 

Fiscal 

Dep. 

Pessoal 

Dep. 

Contábil 

Dep. 

Atend. 

Total 

Salário Bruto  1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.249,00 

13º Salário 8,33% 120,79 120,79 120,79 104,04 

Férias 8,33% 120,79 120,79 120,79 104,04 

1/3 de Férias 2,78% 40,31 40,31 40,31 34,72 

Subtotal 1.731,88 1.731,88 1.731,88 1.491,81  

FGTS 8,00% 138,55 138,55 138,55 119,34  

Previsões 7,00% 121,23 121,23 121,23 104,43 

Total por Funcionário 1.991,66 1.991,66 1.991,66 1.715,58  

Nº de Funcionários 1 1 1 1 4 

Total 1.991,66 1.991,66 1.991,66 1.715,58 7.690,56 

TABELA 5: QUADRO DE PESSOAL IDEAL 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) adaptado de DUARTE (2013) 

Já dito anteriormente o Capital de Giro que será contratado, será o valor previsto para 

cobrir, aproximadamente, todas as despesas fixas e a folha de pagamento de pelo menos três 

meses de funcionamento, como se não houvessem entradas de nenhum valor dos contratos 

dos clientes. 

Valor Contratado (R$) Número de Prestações Valor da Prestação (R$) 

10.000,00 10 1.185,55 

24.000,00 24 1.384,77 

60.000,00 24 3.807,96 

TABELA 6: CONTRATAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 

Fonte: Sites Simuladores de Bancos 

Para a Tabela 6 foram utilizados os simuladores dos sites de alguns bancos, públicos 

e privados, alguns limitavam o valor máximo muito abaixo do que estava sendo planejado e 

foram excluídos da pesquisa, portanto dos que permitiriam uma contratação, se necessária, do 

valor total de R$ 60.000,00, foram selecionados e os que apresentaram taxas menores 

apresentadas no Quadro 16. 
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Na Tabela 7 é demonstrada uma análise vertical das despesas, demonstrando que o 

maior deles se encontra na folha de pagamento, totalizando 37,04% das despesas totais do 

mês. 

 

DESPESA TOTAL (R$) % 

Folha de Pagamento 3.983,32  37,04% 

Aluguel e condomínio (IPTU + Água) 1.400,00  13,02% 

Energia Elétrica 450,00  4,18% 

Conexão de Internet 119,00  1,11% 

Telefones (fixos e móveis) 350,00  3,25% 

Material de expediente 300,00  2,79% 

Depreciação Mensal (Conforme Quadro 12) 315,53  2,93% 

Software 4 usuários 636,00  5,91% 

Software Legislação fiscal  139,00  1,29% 

Prólabore 2 Sócios  2.000,00  18,60% 

Manutenção e limpeza 110,00  1,02% 

Propaganda e Site Institucional 800,00  7,44% 

Anuidade Conselho Regional de Contabilidade 134,50  1,25% 

Alvará de funcionamento1/12  15,75  0,15% 

Total de Despesas Fixas Mensais  10.753,10  100,00% 

TABELA 7: TOTAL DE DESPESAS FIXAS MENSAIS 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

O custo variável considerado na pesquisa é composto pela alíquota do Simples 

Nacional, por se tratar da atividade de CNAE 6920-6/01, faz parte do ANEXO III da Tabela 

do Simples e tem alíquota inicial de 6%. 

3.1.3 Receitas 

Trazendo a definição de Crepaldi (2010, p.43), diz que a receita surge no curso das 

atividades ordinárias de uma entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais como 

vendas, honorários, juros, dividendos, royalties e aluguéis. Neste contexto a receita principal 

do estudo é advinda de honorários mensais. 

Os valores apresentados na Tabela 7 obedecem a resolução n.º 803/96, do CFC em 

seu Capítulo III do Valor dos Serviços Profissionais. 

Na montagem da Tabela 8 foram levados em consideração: os itens I e II da 

resolução do CFC; a intenção, conforme demonstrado no Quadro 10 e no Item 3.1, do 

escritório atender aos clientes por contratação de pacote. Para tanto foi consultado a Tabela de 

Honorários do SESCON-RS sendo montada cestas de serviços baseadas na quantidade de 

funcionários, de lançamentos e por regime de tributação. Utilizando a pesquisa de Rodrigue e 

Santos (2016) foi analisado o custo efetivo de uma empresa de Lucro Real e a partir deste 

valor foi projetado um preço aproximado comparado ao praticado pela concorrência. Também 

foi considerado o valor de, aproximadamente, 1/6 de salário mínimo que é o valor no qual a 

concorrência cobra na prestação de serviço para Micro Empreendedor Individual (MEI) com 

funcionário e para a Folha Mensal Doméstica.  

Regime 
Quantidade de 

Funcionários 

Até 100 

lançamentos 

101 a 300 

lançamentos 

301 a 600 

lançamentos 

Simples 0 230,00 260,00 390,00 
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1-5 330,00 460,00 590,00 

6-15 460,00 590,00 780,00 

16-30 720,00 780,00 980,00 

Lucro 

Presumido 

0 330,00 390,00 460,00 

1-5 460,00 520,00 590,00 

6-15 590,00 720,00 920,00 

16-30 780,00 980,00 1120,00 

Lucro Real 

0 460,00 530,00 590,00 

1-5 590,00 660,00 790,00 

6-15 790,00 920,00 1180,00 

16-30 985,00 1180,00 1580,00 

TABELA 8: VALORES DE HONORÁRIOS PRATICADOS 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Ao valor da Tabela é acrescido R$50,00 por Pró-Labores que venham ser feitos 

mensalmente. 

3.1.4 Análise de Rentabilidade e Lucratividade 

Relacionando o conceito do item 2.3.3 sobre a rentabilidade e lucratividade à 

pesquisa podemos dizer que no primeiro semestre o projeto não é rentável nem lucrativo, uma 

vez que sofre uma sequência de meses com prejuízo. Com valores semestrais é formado a 

Tabela 15 e demonstrado os índices de rentabilidade e lucratividade.  

  

 Lucro Líquido 
Receita 

Operacional 
Investimento Rentabilidade Lucratividade 

Semestre 1 -8.833,47 55.685,13 40.000,00 -22,08% -15,86% 

Semestre 2 7.823,33 72.341,93 40.000,00 19,56% 10,81% 

Semestre 3 11.667,93 76.186,53 40.000,00 29,17% 15,31% 

Semestre 4 15.641,57 92.110,13 40.000,00 39,10% 16,98% 

Semestre 5 16.853,89 93.322,45 40.000,00 42,13% 18,06% 

TABELA 15: ÍNDICES DE RENTABILIDADE E LUCRATIVIDADE – CENÁRIO OTIMISTA 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Sob pena de ser considerado inviável, foi levado em consideração a sequência de 

valores negativos do cenário pessimista e, então foi simulado um semestre a mais neste item. 

Este adicional, como percebido na Tabela 16, demonstra que somente a partir do sexto 

semestre o escritório se tornaria rentável e lucrativo.  

 

 
Lucro 

Líquido 

Receita 

Operacional 
Investimento 

Rentabilidad

e 

Lucratividad

e 

Semestre 1 -12.452,47 52.066,13 40.000,00 -31,13% -23,92% 

Semestre 2 -401,67 64.116,93 40.000,00 -1,00% -0,63% 

Semestre 3 -1.163,07 63.355,53 40.000,00 -2,91% -1,84% 

Semestre 4 -1.137,43 75.331,13 40.000,00 -2,84% -1,51% 

Semestre 5 -2.641,43 73.827,13 40.000,00 -6,60% -3,58% 

Semestre 1 9.851,17 86.319,73 40.000,00 24,63% 11,41% 

TABELA 16: INDICES DE RENTABILIDADE E LUCRATIVIDADE– CENÁRIO PESSIMISTA 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 
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3.1.5 Fluxo de Caixa Projetado e o Payback Simples 

Para o processo de avaliação de investimentos, Bruni (2013) conceitua que se utiliza 

da construção de fluxos de caixas livres onde são desconsiderados os juros e amortizações de 

dívidas, como também a projeção dos ganhos. Bruni relata que após apurar o Lucro 

Operacional Líquido são feitos ajustes que convertem o resultado contábil no fluxo de caixa 

financeiro. Dois grandes grupos de ajustes são realizados, envolvendo o estorno da 

depreciação e obtendo-se o fluxo de caixa operacional.  

Foi utilizado o quadro 7 do item 3.4.1, com algumas adaptações, para achar o fluxo 

de caixa operacional com os valores semestrais projetados. Desta forma foram analisadas se 

as entradas de caixa dos cenários serão suficientes para o pagamento dos compromissos 

projetados. 

PERÍODO 
20X1 20X2 20X2 20X3 20X3 

SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

ENTRADAS           

Previsão de recebimento dos Serviços 44.098,00 53.898,00 62.298,00 70.698,00 79.098,00 

Outros recebimentos 15.141,50 23.061,50 18.751,50 27.291,50 22.191,50 

TOTAL DAS ENTRADAS 59.239,50 76.959,50 81.049,50 97.989,50 101.289,50 

SAÍDAS           

Despesas Variáveis ( Simples Nacional) 3.554,37  4.617,57  4.862,97  5.879,37  6.077,37  

Fornecedores (Luz, Telefonia, Alugue, 

Internet, CRC, Softwares e Alvarás) 
19.465,50 19.465,50 19.465,50 19.465,50 19.465,50 

Folha de pagamento de Sócios e 

Funcionários (Férias e Previdenciárias) 
22.497,90 22.497,90 22.497,90 32.995,80 32.995,80 

Outros pagamentos (Manutenção, Site e 

Propaganda) 
7.260,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 

TOTAL DAS SAÍDAS 52.777,77 53.840,97 54.086,37 65.600,67 65.798,67 

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 6.461,73 23.118,53 26.963,13 32.388,83 35.490,83 

2 SALDO ANTERIOR 14.911,40  21.373,13 44.491,66 71.454,79 103.843,62 

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 21.373,13 44.491,66 71.454,79 103.843,62 139.334,45 

TABELA 17: FLUXO DE CAIXA CENÁRIO OTIMISTA 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

O dinheiro subscrito do capital foi lançado no item Saldo Anterior do 1º semestre, 

tanto na Tabela 17 quanto na Tabela 18, para não haver interferências destes valores no 

primeiro semestre. 

A análise do Payback Simples é apresentada na Tabela 19 que tem o objetivo de 

demonstrar o tempo necessário para que o investimento, de R$ 40.000,00, possa ser 

recuperado por meio dos benefícios incrementais líquidos de caixa. Com os dados otimistas, 

este ponto é atingido aproximadamente na metade do terceiro semestre, onde o caixa 

acumulado, já ultrapassa o investimento inicial. 

PERÍODO 

20X1 20X2 20X2 20X3 20X3 

SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

ENTRADAS           

Previsão de recebimento dos Serviços 40.598,00 45.498,00 49.698,00 53.898,00 58.098,00 

Outros recebimentos 14.791,50 22.711,50 17.701,50 26.241,50 20.441,50 

TOTAL DAS ENTRADAS 55.389,50 68.209,50 67.399,50 80.139,50 78.539,50 
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SAÍDAS           

Despesas Variáveis ( Simples Nacional) 3.323,37  4.092,57  4.043,97  4.808,37  4.712,37  

Fornecedores (Luz, Telefonia, Alugue, 

Internet, CRC, Softwares e Alvarás) 
19.465,50  19.465,50  19.465,50   19.465,50   19.465,50  

Folha de pagamento de Sócios e 

Funcionários (Férias e Previdenciárias) 
22.497,90  22.497,90  22.497,90   32.995,80   32.995,80  

Outros pagamentos (Manutenção, Site e 

Propaganda) 
7.260,00  7.260,00  7.260,00   7.260,00   7.260,00  

TOTAL DAS SAÍDAS 52.546,77  53.315,97  53.267,37   64.529,67   64.433,67  

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 2.842,73  14.893,53  14.132,13   15.609,83   14.105,83  

2 SALDO ANTERIOR 14.911,40  17.754,13  32.647,66   46.779,79   62.389,62  

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 17.754,13  32.647,66  46.779,79   62.389,62   76.495,45  

TABELA 18: FLUXO DE CAIXA CENÁRIO PESSIMISTA 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Em relação ao cenário da Tabela 18, a análise do Payback Simples, na tabela abaixo, 

retorna o capital investido, com as entradas de caixa, após a metade do quarto semestre, como 

pode ser conferido no quadro abaixo. 

PERÍODO 
Investimento 

Inicial 

20X1 20X2 20X2 20X3 20X3 

SEM. 2 SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 

Caixa Líquido Cenário Otimista  6.461,73 23.118,53 26.963,13 32.388,83 35.490,83 

Caixa Líq. Acumulado Cenário 

Otimista 
-40.000,00 -33.538,27 -10.419,74 16.543,39 48.932,22 84.423,05 

Caixa Líquido Cenário Pessimista  2.842,73 14.893,53 14.132,13 15.609,83 14.105,83 

Caixa Líq. Acumulado Cenário 

Pessimista 
-40.000,00 -37.157,27 -22.263,74 -8.131,61 7.478,22 21.584,05 

TABELA 19: MÉTODO PAYBACK SIMPLES 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

3.1.6 Análise do Investimento : VPL, TIR e Payback Descontado 

Para análise de retorno foi escolhida a Taxa de Atratividade baseada em uma 

aplicação de Capital em papeis do Tesouro Direto. Dentre os valores do site do governo foi 

percebido a rentabilidade bruta, de 16,51% para 12 meses, do Tesouro Prefixado com 

vencimento em 4 semestre. Levando em consideração este índice, os quadros apresentados 

foram construídos com uma taxa mínima de atratividade de 7,75% ao semestre, próxima ao 

valor da taxa anual do tesouro direto. 

PERÍODO  

SEMEST

RE 

SEMEST

RE 

SEMEST

RE 

SEMEST

RE 

SEMEST

RE 

1 2 3 4 5 

Caixa Líquido 

Cenário Otimista 
-40.000,00 5.996,97 19.912,49 21.553,53 24.028,47 24.435,98 

Caixa Líq. 

Acumulado Cenário 

Otimista 

 -34.003,03 -14.090,54 7.462,99 31.491,46 55.927,44 

Caixa Líquido -40.000,00 2.638,26  12.828,12  11.296,81  11.580,55  9.712,08  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0183



 

 

Cenário Pessimista 

Caixa Líq. 

Acumulado Cenário 

Pessimista 

 -37.361,74 -24.533,61 -13.236,80 -1.656,26 8.055,82 

TIR OTIMISTA 41,46% 
 

TIR PESSIMISTA 14,05% 

TABELA 20: VPL E TIR DOS SEMESTRES SIMULADOS DOS CENÁRIOS 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

O Payback Descontado, da mesma forma que o método Simples, demonstrou 

retornar o capital no terceiro semestre para o cenário otimista e, no quinto semestre para o 

pessimista. 

As taxas de retorno interno encontradas são bem superiores a taxa de atratividade 

estipulada, logo o investimento seria viável tanto no cenário otimista quanto no pessimista. 

3.2 MODELO ON LINE 

A modernização da contabilidade é um fato discutido em vários congressos e 

encontros promovidos pelo CFC. Em alguns casos chamados de contabilidade 2.0, outros de 

digitalização ou informatização da contabilidade. A integração dos sistemas de gestão dos 

clientes aos escritórios contábeis está cada vez maior, fazendo com o que o papel do escritório 

de contabilidade se concentre na atividade de assessoria e consultoria. 

No site do CFC em notícia publicada no ano de 2013, já previam um investimento 

maior em equipamentos de TI, em razão da implantação do SPED. Em função destas 

necessidades, tanto o modelo físico quanto o modelo online não possuem grandes diferenças 

nos investimentos iniciais. Os modelos se diferem em duas características básicas: primeira, 

como já descrito no item 3.2.2., em relação ao atendimento e, a outra particularidade é em 

relação ao envio das informações no sistema. Esta segunda característica é a que traz redução 

ao custo: sem atendimento presencial não seria necessária uma localização central, ou até 

mesmo poderia ocorrer na residência dos sócios a instalação da sede virtual; outra redução 

seria em relação da hora da mão de obra dispendida ao cliente, uma vez que os lançamentos 

das informações são feitos diretamente pelo cliente ou pela integração de seus ERP´s. 

Como pode ser percebido em sites de empresas de contabilidade online, os serviços 

são prestados virtualmente, com atendimento não presencial e, oferecem seus serviços 

utilizando plataformas de terceiros. Uma vez que uma plataforma exclusiva se torna muito 

onerosa e, para instalação seria necessário contato com investidores anjos, já que não seria 

conquistado um volume alto de capital de terceiros, advindos de créditos bancários, para 

negócios em início de carreira. 

Logo para esta parte da pesquisa, a análise se baseou naquela modalidade de 

atendimento virtual que utiliza a plataforma de integração com o cliente, através de site de 

terceiros, sendo apenas uma forma virtual de atendimento e assessoria. 

Como no modelo físico, a segmentação de clientes ela deve ser bastante analisada. 

Os pacotes variam em função do perfil do cliente: se este é comércio, serviço ou uma 

associação; em qual regime tributário que está enquadrado e; se possui folha de pagamento. 

Porém existe uma limitação ao meio espaço geográfico, pode parecer estranho tratar disso 

para um serviço online, porém quando levantamos a questão sobre legislações dos diversos 

municípios e estados, o suporte se torna inviável ou muito trabalhoso para se desempenhar ou 

encaminhar documentações se a localidade do cliente for de muito distante.  
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3.2.1 Recursos para o Escritório Online 

No que diz respeito aos investimentos iniciais, os imobilizados sofreriam reduções 

em relação à modalidade do escritório físico. Uma vez que os atendimentos seriam virtuais, 

sem a necessidade da visita de clientes. Foi levado em consideração a instalação do escritório 

online na casa de um dos sócios, reduzindo também o custo fixo mensal. Por outro lado, este 

modelo em formato virtual apresenta algumas características peculiares: necessita de 

contratação de uma internet com uma velocidade ampliada, e de um suporte de TI para 

auxiliar na programação e integração dos sistemas dos clientes ao site. Diferencia 

principalmente da modalidade física na redução no número de pessoal. Uma contratação seria 

justificada na escala de um número bem maior número de clientes. 

Em contrapartida o ponto que sofre aumento significativo: o serviço de criação de 

sites. Visto que necessita de um servidor que disponibilize uma plataforma de dados e, que 

permita alto carregamento e fluxo de dados. Logo a contratação não pode ser a mesma de uma 

execução de site comercial básico, onde somente é focado no marketing e na divulgação 

institucional. Seria contratado um segmento que também suporte as ferramentas necessárias 

para o atendimento da modalidade online projetada. 

As empresas já consolidadas no ramo da contabilidade online, com uma carteira de 

clientes robusta, necessitam utilizar pacotes pagos de ferramentas para controle, chats e 

resposta automática. No entanto, neste estudo, foi considerado a utilização dos meios gratuitos 

oferecidos na internet para obter resultados próximos aos pacotes pagos.  

Descrição Quantidade 
Valor Unitário (R$) Valor Total(R$) 

  

Notebook 2 1.399,00 2.798,00 

Servidor 1 3.399,00 3.399,00 

Impressora Multifuncional Tanque 1 1.099,00 1.099,00 

Nobreak Servidor 1 739,00 739,00 

Treinamento Software 2 279,00 558,00 

Telefone 2 69,00 138,00 

Ar Split 12000 BTUS 1 1.299,00 1.299,00 

Calculadoras 2 59,00 118,00 

Mesa de Trabalho 1 2.029,00 2.029,00 

Cadeiras executivas 2 499,00 998,00 

Armário 1 399,00 399,00 

Estante Metálica 1 99,00 99,00 

Porta Arquivo 1 499,00 499,00 

Bebedouro 1 289,00 289,00 

TOTAL  14.461,00 

TABELA 21: ESTIMATIVA DE IMOBILIZADO – ESCRITÓRIO ONLINE 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

A depreciação anual do escritório online é demonstrada na Tabela 22, igualmente ao 

investimento inicial, por ter havido menor investimento em imobilizado, sofreu redução. 

Descrição Valor Total Depreciação 

 (R$) Anual (R$) 

Notebook 2.798,00   559,60  

Servidor 3.399,00   679,80  

Impressora Multifuncional Tanque 1.099,00   219,80  

Nobreak Servidor  739,00   147,80  

Telefone  138,00   13,80  
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Ar Split 12000 BTUS 1.299,00   129,90  

Calculadoras  118,00   11,80  

Mesa de Trabalho 2.029,00   202,90  

Cadeiras executivas  998,00   99,80  

Armário  399,00   39,90  

Estante Metálica 99,00  9,90  

Porta Arquivo  499,00   49,90  

Bebedouro  289,00   28,90  

TOTAL  2.193,80  

TABELA 22: ESTIMATIVA DE DEPRECIAÇÃO ANUAL 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Os custos de abertura não seriam alterados, somente seria necessário a regularização 

da situação do alvará de localização. Enquadramento e tributação são as mesmas do modelo 

físico demonstradas no item 2.2.1.  

3.2.2 Despesas 

As despesas fixas mensais em relação ao outro modelo mudanças e são apresentadas 

na Tabela 23, sendo apresentada uma análise vertical, que demonstra a programação do site 

como despesa mais significativa. 

 Descrição  Valor (%) 

 Energia Elétrica   250,00  4,04% 

 Conexão de Internet   549,00  8,87% 

 Telefones (fixos e móveis)   200,00  3,23% 

 Material de expediente   100,00  1,62% 

 Depreciação Mensal (Conforme Quadro 12)   182,81  2,95% 

 Software 2 usuários   389,00  6,28% 

 Software Legislação fiscal 69,00  1,11% 

 Pró-labore 2 Sócios  2.000,00  32,31% 

 Manutenção e limpeza   110,00  1,78% 

 Programação do Site  2.190,00  35,38% 

 Anuidade Conselho Regional de Contabilidade 1/12 dos dois 

sócios e do escritório  
 134,50  2,17% 

 Alvará de funcionamento - 1/12  15,75  0,25% 

 TOTAL   6.190,06  100,00% 

TABELA 23: DESPESAS FIXAS MENSAIS 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

A equipe foi projetada sendo composta apenas pelos sócios, sem custo de folha de 

pagamento inicialmente. O custo variável considerado seria o mesmo do escritório físico que 

seria composto pela alíquota do Simples Nacional, por se tratar da atividade de CNAE 6920-

6/01, faz parte do ANEXO III da Tabela do Simples e tem alíquota inicial de 6%. 

3.2.3 Receitas 

Na Tabela 24 são apresentados os valores que são praticados e, estão expostos nos 

sites de algumas empresas já consolidadas no mercado online.  
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Regime 
Quantidade de 

Funcionários 

Até 100 

lançamentos 

101 a 300 

lançamentos 

301 a 600 

lançamentos 

Simples 

0  159,00   249,00   345,00  

1-5  229,00   429,00   529,00  

6-15  319,00   549,00   690,00  

16-30  499,00   659,00   859,00  

Lucro 

Presumido 

0  229,00   329,00   409,00  

1-5  319,00   429,00   519,00  

6-15  409,00   499,00   789,00  

16-30  539,00   899,00   959,00  

Lucro Real 

0  319,00   489,00   529,00  

1-5  409,00   589,00   629,00  

6-15  549,00   789,00  1.019,00  

16-30  679,00   989,00  1.219,00  

TABELA 24: VALORES DE HONORÁRIOS PRATICADOS 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

3.2.4 Resultado da Projeção dos Cenário 

A projeção do resultado do escritório online não sofre alteração nas despesas fixas, 

como no escritório físico, uma vez que não tem projeção de contratação, os sócios podem 

inicialmente se responsabilizar sozinhos pela consultoria do número de clientes tratados na 

pesquisa. Este custo, que faz reduzir consideravelmente a despesa fixa, é uma das 

características que torna o modelo online mais atrativo que o modelo físico. 

 
 RECEITA 

BRUTA 

Despesas 

Variáveis 

Margem de 

Contribuição 

Despesas 

Fixas 

Resultado 

Semestre 1 59.239,50 3.554,37 55.685,13 37.140,36 18.544,77 

Semestre 2 76.959,50 4.617,57 72.341,93 37.140,36 35.201,57 

Semestre 3 81.049,50 4.862,97 76.186,53 37.140,36 39.046,17 

Semestre 4 97.989,50 5.879,37 92.110,13 37.140,36 54.969,77 

Semestre 5 101.289,50 7.967,05 93.322,45 37.140,36 56.182,09 

TABELA 27: RESULTADO EM CENÁRIO OTIMISTA 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

No Quadro 10 é apresentado o ponto de equilíbrio, seria igual em ambos cenários, 

como mencionado anteriormente, não variam em função da receita, somente em função da 

despesa fixa, e esta se mantem inalterada durante a projeção. 
 RECEITA 

BRUTA 

Despesas 

Variáveis 

Margem de 

Contribuição 

Despesas 

Fixas 

Resultado 

Semestre 1 55.389,50 3.323,37 52.066,13 37.140,36 14.925,77 

Semestre 2 68.209,50 4.092,57 64.116,93 37.140,36 26.976,57 

Semestre 3 67.399,50 4.043,97 63.355,53 37.140,36 26.215,17 

Semestre 4 80.139,50 4.808,37 75.331,13 37.140,36 38.190,77 

Semestre 5 78.539,50 4.712,37 73.827,13 37.140,36 36.686,77 

TABELA 28: RESULTADO EM CENÁRIO PESSIMISTA 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 
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Como demonstrado abaixo, são necessários R$ 6.585,17 de faturamento mensais 

para a empresa atingir o seu ponto de equilíbrio. 

Receita 

Bruta 

Margem De 

Contribuição 

Índice Margem De 

Contribuição 

Despesas 

Fixas 

Ponto de 

Equilíbrio 

7.933,00 7.457,02 0,94 6.190,06 6.585,17 

QUADRO 9: PONTO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

3.2.5 Análise de Rentabilidade e Lucratividade 

Nesta análise os dois cenários apresentaram resultados positivos, diferente ao 

ocorrido no modelo físico, onde os resultados do cenário pessimista vários semestres com 

valores negativos. 

  

 
Receita 

Operacional 
Lucro Líquido  Investimento Rentabilidade Lucratividade 

Semestre 1 55.685,13 18.544,77 40.000,00 46,36% 33,30% 

Semestre 2 62.200,74 35.201,57 40.000,00 88,00% 56,59% 

Semestre 3 66.167,54 39.046,17 40.000,00 97,62% 59,01% 

Semestre 4 70.444,54 54.969,77 40.000,00 137,42% 78,03% 

Semestre 5 72.954,34 56.182,09 40.000,00 140,46% 77,01% 

TABELA 29: ÍNDICES DE RENTABILIDADE E LUCRATIVIDADE - OTIMISTA 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Na tabela 30, são apresentados os índices do cenário pessimista, que diferentemente 

ao escritório físico, que apresentou somente índices negativos de rentabilidade e lucratividade, 

neste modelo obteve bons índices.  

 
Receita 

Operacional 
Lucro Líquido Investimento Rentabilidade Lucratividade 

Semestre 1 52.066,13 14.925,77 40.000,00 37,31% 28,67% 

Semestre 2 56.936,74 26.976,57 40.000,00 67,44% 47,38% 

Semestre 3 60.245,54 26.215,17 40.000,00 65,54% 43,51% 

Semestre 4 63.864,54 38.190,77 40.000,00 95,48% 59,80% 

Semestre 5 65.716,34 36.686,77 40.000,00 91,72% 55,83% 

TABELA 30: INDICES DE RENTABILIDADE E LUCRATIVIDADE - PESSIMISTA 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

3.2.6 Fluxo de Caixa Projetado e o Payback Simples 

Na Tabela 31 é demonstrado o fluxo de caixa operacional com os valores semestrais 

projetados.. 
PERÍODO 20X1 20X2 20X2 20X3 20X3 

  SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

ENTRADAS           

Previsão de recebimento dos Serviços 44.098,00 53.898,00 62.298,00 70.698,00 79.098,00 

Outros recebimentos 15.141,50 23.061,50 18.751,50 27.291,50 22.191,50 

TOTAL DAS ENTRADAS 59.239,50 76.959,50 81.049,50 97.989,50 101.289,50 

SAÍDAS           
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Despesas Variáveis ( Simples Nacional) 3.554,37 4.617,57 4.862,97 5.879,37 6.077,37 

Fornecedores (Luz, Telefonia, Alugue, Internet, 

Programação, CRC, Softwares e Alvarás) 
22.783,50 22.783,50 22.783,50 22.783,50 22.783,50 

Folha de pagamento de Sócios e Funcionários (Férias e 

Previdenciárias) 
12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Outros pagamentos (Manutenção e Propaganda) 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 

TOTAL DAS SAÍDAS 39.597,87 40.661,07 40.906,47 41.922,87 42.120,87 

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 19.641,63 36.298,43 40.143,03 56.066,63 59.168,63 

2 SALDO ANTERIOR 25.329,00 44.970,63 81.269,06 121.412,09 177.478,72 

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 44.970,63 81.269,06 121.412,09 177.478,72 236.647,35 

TABELA 31: FLUXO DE CAIXA CENÁRIO OTIMISTA 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Da mesma forma que a análise do modelo físico, o valor em dinheiro subscrito no 

capital foi lançado como item Saldo Anterior do 1º semestre nas Tabelas dos dois cenários. 

PERÍODO 

  

20X1 20X2 20X2 20X3 20X3 

SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

ENTRADAS           

Previsão de recebimento dos Serviços 40.598,00 45.498,00 49.698,00 53.898,00 58.098,00 

Outros recebimentos 14.791,50 22.711,50 17.701,50 26.241,50 20.441,50 

TOTAL DAS ENTRADAS 55.389,50 68.209,50 67.399,50 80.139,50 78.539,50 

SAÍDAS           

Despesas Variáveis ( Simples Nacional) 3.323,37 4.092,57 4.043,97 4.808,37 4.712,37 

Fornecedores (Luz, Telefonia, Alugue, Internet, 

Programação, CRC, Softwares e Alvarás) 
22.783,50 22.783,50 22.783,50 22.783,50 22.783,50 

Folha de pagamento de Sócios e Funcionários (Férias e 

Previdenciárias) 
12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Outros pagamentos (Manutenção e Propaganda) 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 

TOTAL DAS SAÍDAS 39.366,87 40.136,07 40.087,47 40.851,87 40.755,87 

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 16.022,63 28.073,43 27.312,03 39.287,63 37.783,63 

2 SALDO ANTERIOR 25.329,00 41.351,63 69.425,06 96.737,09 136.024,72 

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 41.351,63 69.425,06 96.737,09 136.024,72 173.808,35 

TABELA 32: FLUXO DE CAIXA CENÁRIO PESSIMISTA 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Na Tabela 33 são apresentados o Payback Simples de ambos cenários. 

PERÍODO 
Investimento 

Inicial 

20X1 20X2 20X2 20X3 20X3 

SEM. 2 SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 

Caixa Líquido Cenário Otimista  19.641,63  36.298,43  40.143,03  56.066,63  59.168,63  

Caixa Líq. Acumulado Cenário Otimista -40.000,00  -20.358,37  15.940,06  56.083,09  112.149,72  171.318,35  

Caixa Líquido Cenário Pessimista  16.022,63  28.073,43  27.312,03  39.287,63  37.783,63  

Caixa Líq. Acumulado Cenário Pessimista -40.000,00  -23.977,37  4.096,06  31.408,09  70.695,72  108.479,35  

TABELA 33: MÉTODO PAYBACK SIMPLES 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

3.2.7 Análise do Investimento : VPL, TIR e Payback Descontado 

Foi utilizada a mesma taxa de atratividade do modelo físico de 7,75% ao semestre. E 

trazendo os valores dos caixas à valor presente, estes caixas acumulados pagariam o 

investimento no terceiro semestre com as receitas projetadas em cenário pessimista e, em 

cenário otimista seria pago já no segundo semestre. 

 
PERÍODO 0 SEMESTRE SEMESTR

E 

SEMESTR

E 

SEMESTR

E 

SEMESTRE 

1 2 3 4 5 
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Caixa Líquido 

Cenário Otimista 

-40.000,00 18.228,89 31.264,63 32.089,16 41.594,45 40.738,51  

Caixa Líq. Acumulado 

Cenário Otimista 

 -21.771,11 9.493,52 41.582,68 83.177,12 123.915,63  

Caixa Líquido 

Cenário Pessimista 

-40.000,00 14.870,19 24.180,26 21.832,43 29.146,52 26.014,61  

Caixa Líq. Acumulado 

Cenário Pessimista 

 -25.129,81 -949,55 20.882,88 50.029,40 76.044,01 

TIR OTIMISTA 75,26%  

TIR PESSIMISTA 55,58% 

TABELA 34: VPL E TIR 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

3.3 ANÁLISES DOS RESULTADOS 

Em ambos os casos, seja no modelo físico ou online, a viabilidade econômico 

financeira demonstra índices e valores que justificariam o investimento em uma assessoria 

contábil, seja um contador em início de carreira ou não. Sendo o modelo online o que 

demonstrou ser mais atrativo para o investimento. 

 

FIGURA 3: COMPARATIVO DE INVESTIMENTO 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Na figura 3 se tem o comparativo dos investimentos em imobilizado dos dois 

modelos e suas depreciações. Visivelmente a barra que indica o investimento inicial do 

modelo online mostra-se reduzida em comparação ao físico. Consequentemente a depreciação 

também menor, incorrendo dessa forma uma despesa mensal menor na análise do resultado. 

Manifestando assim a primeira vantagem do escritório online: menor investimento inicial. 

A Figura 4 mostra o comparativo das despesas dos dois modelos, podendo identificar 

a grande diferença dos valores das despesas fixas mensais dos dois modelos. Ao modelo 

físico fica evidente o que sobressai são os custos da mão de obra e o aluguel que no online 

não são necessários no início do projeto. Já na estrutura online o que pode chamar a atenção 

são os custos da internet e a terceirização da programação do site, como mencionado, para o 

primeiro modelo tem função institucional. No modelo físico são incorridos R$10.753,10 em 

despesas fixas mensais, enquanto no online são R$6.190,06 deste tipo de despesas.  
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FIGURA 4: COMPARATIVO DAS DESPESAS 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Por registrar menores despesas fixas mensais, o ponto de equilíbrio do modelo online 

consequentemente é inferior ao modelo físico , seriam necessários R$ 6.585,17 de 

faturamento mensais para a empresa atingir o seu ponto de equilíbrio, valor menor aos R$ 

11.439,47 do modelo físico. Apresentando desta forma a segunda vantagem do escritório 

online: despesas mensais e ponto de equilíbrio menores. 

Na Figura 5 são apresentados os resultados de rentabilidade e lucratividade. Dados 

que corroboram na proposta online ser mais atrativa. Uma vez que em todos os semestres, seja 

no cenário otimista como no pessimista, este projeto apresentaria a rentabilidade e a 

lucratividade bem superiores ao modelo físico. 

 

FIGURA 5: GRÁFICO DA RENTABILIDADE E LUCRATIVIDADE 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

A análise dos caixas projetados futuros demonstrou que o Payback Simples, no 

modelo online, o investimento seria retornado no segundo semestre do negócio. Já no modelo 

físico, onde o Payback se dá no terceiro e no quarto semestre, pode-se concluir que o modelo 

online traria o investimento para o caixa antes. 

Da mesma forma que o Payback descontado pagaria o investimento de forma mais 

rápida que o modelo anterior. 
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A taxa de retorno interna (TIR) no cenários otimista e pessimista do modelo online 

são respectivamente 75,26% e 55,58%. São bem superiores às do outro modelo que eram de 

41,46% e 14,05%. Trazendo mais um quesito de atratividade para o modelo online. 

Em relação aos resultados das pesquisas correlatas à análise de viabilidade, citados 

na seção 2.5, Marquezan (2006) comparou negócios igualmente ao que ocorreu nesta 

pesquisa, porém não tratou especificamente de assessorias de contabilidade. Diferentemente 

de Duarte (2013) e Dalmedico (2014) que trazem a análise de assessoria contábil, mas 

somente do modelo físico. 

Nos estudos correlatos em relação aos recursos utilizados: foram praticamente os 

mesmos, os métodos e meios de análises também. Sendo mostrados resultados de bons 

índices de rentabilidade e lucratividade, da mesma forma desta pesquisa. Porém, como eles 

partem de uma análise sem clientes, ou com receitas iniciais muito baixas, possuem um tempo 

maior de retorno do investimento inicial no modelo de escritório físico.  

Desta forma os resultados apresentados neste estudo, contrastam com os de Duarte 

(2013) e Dalmedico (2014), tendo em vista que em nenhum dos casos foram analisados ou 

comparados com as várias formas de praticar o assessoramento contábil, sejam elas online ou 

in loco (na empresa do cliente).  

 

4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Qualquer investimento consciente envolve a elaboração, avaliação e seleção das 

melhores propostas para o empresário aplicar seu capital. E com o auxílio da matemática 

financeira aliada aos conceitos da contabilidade, pode-se fazer o levantamento das receitas e 

despesas projetadas para desta forma possibilitar a análise dos índices da viabilidade. (ASSAF 

NETO, 2014)  

A pesquisa trata a viabilidade de uma forma não convencional de contabilidade, 

portanto a necessidade de se falar sobre o investimento neste modelo que está se 

consolidando. Uma vez que a forma de pensar e agir das empresas estão se modificando com 

o crescimento da tecnologia e as formas de comunicação. E a contabilidade há algum tempo 

se mostra solidária a este movimento, seja com o advento dos SPEDs, seja com as empresas 

de contabilidade online. Estas últimas, as assessorias contábeis virtuais prestam serviços com 

preços diferenciados, para um grande número de pequenos negócios que necessitam de custos 

iniciais mais baixos. 

E neste capítulo as considerações finais são expostas de forma segmentada em 

conclusões e sugestões para trabalhos futuros.  

Em relação ao problema de pesquisa apresentado, ao verificar as análises positivas 

nos dois modelos, percebe-se um menor investimento inicial no modelo on-line, trazendo a 

ideia de que este seria mais viável para um empresário em início de carreira. Já que 

monetariamente, os tempos de retorno dos investimentos são menores, da mesma forma que 

as taxas de rentabilidade e lucratividade, em ambos os cenários, no modelo online são mais 

atrativas em relação ao modelo físico. 

A pesquisa, por meio dos índices de rentabilidade e lucratividade, bem como a taxa 

interna de retorno e os períodos de payback, demonstram que o modelo online se torna mais 

interessante do que o físico.  

A proposta da pesquisa inicialmente é a de fazer o levantamento dos aspectos 

financeiro e econômico, dos dois modelos de escritórios: o físico e online. O estudo mostra 

um levantamento completo do primeiro modelo, o físico, para após trazer os dados do modelo 

online e compará-los em cada item analisado.  
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Durante esta análise também foi possível identificar a viabilidade dos projetos por 

seus indicadores financeiros, sendo demonstrado que ambos são viáveis, mas pelo fato de 

haver um investimento de recursos iniciais menores e, a não necessidade de contratação de 

mão de obra imediata para o modelo online, tornando o custo mensal reduzido, este último 

demonstra ser mais atrativo para um empresário em início de carreira. 

Dois pontos mostraram algumas limitações. Foram encontradas dificuldades em 

relação a cotação do modelo online, em questão as plataformas. Caso o empreendedor 

buscasse ter seu próprio banco de dados e não utilizar os serviços de terceiros ficaria difícil o 

orçamento destes servidores, pois são serviços com valores bem expressivos. 

Outro problema em relação ao levantamento de orçamento do Capital de Giro: os 

bancos não oferecem linhas de créditos altas para negócios em início de atividades, em alguns 

bancos, a taxa que era simulada pertencia à uma linha de crédito no estilo empréstimo pessoal. 

Neste tópico são apresentadas algumas sugestões para futuras pesquisas. 

Uma possibilidade de investigação poderia objetivar a análise da aceitação da 

contabilidade online, traçando o perfil do cliente que poderia ser consumidor potencial neste 

tipo de serviço.  

Outra sugestão seria a análise de viabilidade do modelo online, considerando os 

mesmos investimentos de uma assessoria física, porém com atuação do marketing digital e as 

interferências nas receitas. 
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Abstract 

Active methodologies have emerged as an educational conception to deal with a new 

reality, transforming students into the main agents of their learning. One of these 

methodologies is challenge-based learning (CBL). The purpose of this article is to present 

the CBL's employment to support the foundation of research themes. At the macro level, 

CBL is a comprehensive philosophical approach that uses challenges to inform and guide 

strategic decision-making, curriculum development, and classroom practice. The CBL is 

adaptable to meet the needs of its context and it is divided into three interrelated phases: 

engaging, researching and acting. An example of CBL’s employment is presented for the 

literature review report of a research topic. 

Keywords: Challenge-based Learning, Active Methodologies, Active Learning. 

 

O EMPREGO DA APRENDIZAGEM BASEADA EM DESAFIOS PARA SUBSIDIAR 

A FUNDAMENTAÇÃO DE TEMAS DE PESQUISA 

 

Resumo 

As metodologias ativas de ensino surgiram como uma concepção educacional para lidar 

como uma nova realidade, transformando os estudantes nos principais agentes de seu 

aprendizado. Uma dessas metodologias é a aprendizagem baseada em desafios (ABD). O 

objetivo deste artigo é apresentar o emprego da ABD para subsidiar a fundamentação de 

temas de pesquisa. No nível macro, a ABD é uma abordagem filosófica abrangente que 

utiliza desafios para informar e orientar a tomada de decisões estratégicas, o 

desenvolvimento curricular e a prática da sala de aula. A ABD é adaptável para atender às 

necessidades do seu contexto e se divide em três fases interligadas: engajar, pesquisar e 

agir. É apresentado um exemplo de emprego da ABD para a elaboração da revisão de 

literatura de um tema de pesquisa. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem Baseada em Desafios, Metodologias Ativas, Aprendizagem 

Ativa. 
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1. Introdução 

 

Atualmente, as Instituições de Ensino Superior (IES) empreendem esforços para inovar 

seus processos de ensino e aprendizagem buscando incentivar que seus professores 

utilizem novas metodologias e tecnologias como ferramentas para o planejamento didático 

de suas disciplinas. Contudo, a evolução tecnológica expõe o estudante ao acesso a uma 

infinidade de informações, aplicações e objetos didáticos, trazendo um novo desafio para a 

docência: como aproveitar recursos disponíveis na Internet para transformar o estudante no 

protagonista do seu aprendizado.  

 

Nesse sentido, o docente assume deixa de ser o detentor do conhecimento e se torna o 

facilitador do aprendizado discente. Mais canais de acesso a conteúdos, maior 

conectividade e compartilhamento de experiências, possibilidade do uso de tecnologias 

móveis em prol do aprendizado, evidenciam que novas práticas são necessárias para que o 

estudante tenha mais autonomia em seu processo de aprendizado e de construção do 

conhecimento. 

 

As metodologias ativas de ensino surgiram como uma concepção educacional para lidar 

como essa nova realidade, transformando os estudantes nos principais agentes de seu 

aprendizado. Nela, os estímulos à crítica e à reflexão são incentivados pelo professor que 

conduz a aula, mas o centro desse processo é, de fato, o próprio discente. 

 

A metodologia ativa é uma concepção educativa que estimula a crítica e reflexão no 

processo de ensino e aprendizagem. São pontos de partida para avançar em processos mais 

complexos de reflexão, de integração cognitiva, de generalização e de reelaboração de 

novas práticas. Pode ser definida como o conjunto de atividades que conduz o estudante a 

fazer algo ao mesmo tempo em que deve pensar sobre o que está fazendo. Na prática, o 

estudante identifica um problema e busca resolvê-lo por meio da pesquisa, do reflexão e da 

interpretação dos resultados. O professor assume o papel de orientador, supervisor, 

facilitador da aprendizagem, deixando de ser a única fonte de informação para o estudante 

(Meyers, Jones, 1993).  

 

O uso dessas metodologias leva à assimilação de um volume de maior informações e 

geram mais confiança nas decisões e na aplicação do conhecimento teórico em situações 

do cotidiano do estudante. O estudante se torna parte integrante e participativa da 

construção de seus saberes, habilidades e competências (Silberman, 1996).  

  

A Aprendizagem Baseada em Desafios (ABD) ) Nichols, Cator, 2008; Nichols, Cator, 

Torres, 2016) é uma metodologia ativa de aprendizado usada em universidades, escolas e 

instituições em todo o mundo, que estimula os estudantes a enfrentar os desafios locais e 

globais ao adquirir conhecimentos sobre matemática, ciências, estudos sociais, medicina, 

tecnologia, engenharia, artes, entre outras áreas. Através da ABD, estudantes e professores 

estão fazendo a diferença e provando que a aprendizagem pode ser profunda, envolvente, 

significativa e proposital. 

 

Portanto, o objetivo deste artigo é apresentar o emprego da ABD para subsidiar a 

fundamentação de temas de pesquisa. Para alcançar este objetivo, será apresentada uma 
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revisão de literatura do tema, seguida de um referencial teórico e de um exemplo de 

emprego da ABD na fundamentação de temas de pesquisa. 

 

 2. Revisão de Literatura 
 

A pesquisa bibliográfica realizada na base Scopus, utilizando a expressão - “active 

methodolog*” OR “challenge based learning” OR “active learning” recuperou 12.993 

referências, no período de 1980 a 2018, sendo 6.963 artigos publicados em periódicos e 

6.052 em eventos científicos. A Figura 1 apresenta a evolução das publicações sobre o 

tema. Pode-se observar  que ainda há poucas publicações sobre esta metodologia de 

ensino-aprendizagem. 

 

 
Figura 1 - Evolução dos artigos publicados na base Scopus sobre a aprendizagem baseada 

em desafios. 

 

A Figura 2 apresenta uma visualização da coocorrência de termos das referências 

recuperadas na pesquisa bibliográfica. Foi utilizado o aplicativo VOSviewer, com o 

ocorrência de pelo menos 15 vezes, o que resultou em 1.161 termos. Para melhorar a 

visualização, foram excluídos os termos que deram origem à pesquisa. Nota-se que 

existem três agrupamentos de termos. O vermelho agrupa a coocorrência de termos 

relacionados à tecnologia, tais como: artificial intelligence, learning systems, learning 

algorithms, supervised learning, entre outros. O agrumento verde compreende termos 

relativos à educação na área de exatas, tais como: engineering education, cooperative 

learning, learning process, computing education, etc. O azul agrupa a coocorrência de 

termos relativos ao emprego de metodologias ativas na área de saúde com destaque para: 

problem based learning, controlled study, medical education, etc.  

 

A seguir serão analisados os artigos cinco mais citados e os cinco mais mais recentes. 

Prince (2004) examinou o emprego de metodologias ativas em disciplinas de cursos de 

engenharia,  identificando os elementos centrais cada uma delas.  

 

Freeman et al (2014) analisaram o desempenho de estudantes de cursos de ciências, 

tecnologia, engenharia e matemática comparando o aprendizado em aulas tradicionais 
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versus metodologias ativas. Os resultados revelam que o uso contínuo de aulas tradicionais 

exigem maior controle e acompanhamento do aprendizado individual, enquanto a 

aprendizagem ativa, como prática de ensino, melhora o desempeno do estudante. 

 

 
Figura 2 - Visualização da rede de coocorrência de termos resultante da pesquisa 

bibliográfica com 12.993 referências recuperadas da base Scopus, para o período de 1980 a 

2018, utilizando o aplicativo VOSviewer. 

 

O estudo sobre o alcance de objetivos se baseou na análise dos processos básicos de 

motivação em 5 estudos longitudinais. Os autores mostram que o impacto das metas de 

aprendizagem e de desempenho dependem de como elas são operacionalizadas. Os 

objetivos de aprendizagem ativa previam a dinâmica das práticas de ensino, a sustentação 

da motivação e maior desempenho diante dos desafios (Grant, Dweck, 2003).  

 

Desimone et al (2002) examinaram as características do desenvolvimento profissional dos 

professores e seus efeitos na mudança da prática docente em matemática e em ciências, no 

períod de 1996 a 1999. Eles descobriram que o desenvolvimento profissional dos 

professores focado em práticas docentes diversificadas aumenta o uso das mesmas em sala 

de aula. Além disso, eles também ressaltaram que oportunidades de aprendizagem ativa 

aumentam o efeito do desenvolvimento profissional na capacidade didática do professor. 
 

As mudanças nas práticas pedagógicas nas diversas são amplamente divulgadas na 

literatura. A eficácia dessas mudanças, com o emprego de pedagogia de aprendizagem 

ativa centrada no estudante, está apoiada por evidências oriundas de várias disciplinas 

diferentes que incluem as ciências de aprendizagem, psicologia cognitiva e psicologia 

educacional. Há um crescente número de pesquisas em comunidades de ensino científico 
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específicas que apóiam e validam as novas abordagens de ensino que foram adotadas 

(Michael, 2006).  
 

Seman, Hausmann e Bezerra (2018) apresentam uma análise estatística das opiniões dos 

estudantes de Engenharia Elétrica relativas ao processo de formação do conhecimento 

utilizando um aplicativo de Aprendizado Baseado em Projetos, como complemento aos 

métodos clássicos de ensino. Para avaliar esta abordagem, foi desenvolvida e 

implementada uma metodologia de aprendizado ativa desenvolvida especialmente para 

cursos de graduação em tempo parcial, denominada Aprendizagem Baseada em Projetos 

Ágil (PBLA), na Universidade Regional de Blumenau (FURB), no Brasil. Os resultados 

sugerem que o processo educacional aplicado se fundamenta em uma base humanista, 

formada pela empatia e pela cooperação entre os estudantes.  

 

Espey (2018) examinou a percepção de estudantes sobre o desenvolvimento de habilidades 

acadêmicas e de pensamento crítico, com foco específico na Aprendizagem Baseada em 

Equipes (Team-Based Learning - TBL), que é uma estratégia de aprendizagem ativa 

projetada para aumentar a interação e o envolvimento dos estudantes. Os resultados 

revelam que os estudantes expressaram uma melhoria significativamente maior nas 

habilidades de pensamento crítico em um ambiente TBL em comparação com cursos 

típicos para a maioria das habilidades avaliadas, além de melhoria em todas essas 

habilidades em comparação com cursos baseados em aulas expositivas.  

 

O aprendizado baseado em desafios é uma experiência em que os participantes 

desenvolvem soluções que requerem uma abordagem interdisciplinar e criativa para o 

desenvolvimento de habilidades gerais. A pesquisa foi realizada em uma semana de 

inovação em saúde, onde os estudantes de medicina do Instituto Tecnológico de 

Monterrey, do México, foram submetidos a um programa de imersão em um Parque de 

Pesquisa e Inovação Tecnológica para gerar soluções para 10 problemas de saúde pública 

(câncer, diabetes e saúde mental, entre outros) com base em conhecimento não-médico 

(olivares, Cabrera, Valdez-García, 2018). 

 

Recentemente, o Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), no México, lançou o 

Modelo Educacional Tec21. Trata-se de um modelo flexível em seu currículo, que 

promove a participação dos estudantes em experiências de aprendizagem desafiadoras e 

interativas. No nível de graduação, um dos escopos centrais deste modelo é enfrentar os 

desafios do estudante de desenvolver habilidades disciplinares e interdisciplinares. Duas 

estratégias institucionais foram implementadas para alcançar o objetivo final do ITESM, 

ao trabalhar em todas as carreiras no sistema de Aprendizagem Baseada em Desafios 

(CBL) (Membrillo-Hernández et al, 2018).  

 

Castelan e Bard (2018) apresentaram um estudo sobre a modelagem e a implementação de 

práticas inovadoras de ensino-aprendizagem no Ensino Superior, com base em 

Metodologias de Aprendizagem Ativa, destacando especialmente Aprendizagem Baseada 

em Problemas (Problem-based Learning – PBL) usando dispositivos de prototipagem 

rápida. Para aplicar a metodologia da PBL aos cursos de graduação, foi desenvolvido um 

modelo de implementação, no qual, existem quatro níveis de implementação. Cada nível 

tem quatro atributos de classe, que são o espaço-tempo da sala de aula, a autonomia dos 

estudantes, o papel do professor e o escopo do problema. Os resultados obtidos mostram 

que os estudantes demonstram níveis mais altos de interesse, participação e envolvimento 
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com os colegas de classe, motivação e melhoria na assimilação do conteúdo. Com a 

aplicação dessas metodologias, as habilidades exigidas pelo mercado de trabalho, como 

atuação em equipe, relacionamento, colaboração, pro-atividade e empreendedorismo 

também são desenvolvidas. 

 

Os artigos acima revelam diversas possibilidades de emprego de metodologias ativas 

visando a melhoria do ensino e aprendizagem. Contudo, não foram identificados estudos 

que aplicassem metodologias ativas na fundamentação de projetos de pesquisa, que é o 

foco deste artigo. 

 

3. A aprendizagem baseada em desafios 

 

A Aprendizagem Baseada em Desafios (ABD) foi inspirada em ambientes de trabalho do 

século 21. Os grupos de estudantes se juntam e, através do uso de tecnologias de ponta, 

resolvem problemas da sociedade ou aqueles que acontecem na escola e os afetam 

diretamente. O professor precisa se adaptar e incentivar a criatividade em uma nova 

realidade, a de ter que instruir estudantes com conhecimentos de vários níveis e divididos 

em múltiplas áreas diferentes. 

 

Giorgio e Brophy (2001) discutiram os benefícios de um ambiente de ABD como uma 

técnica educacional poderosa para curso de engenharia biomédica. A teoria e os princípios 

pedagógicos orientados para projetar um ambiente efetivo de aprendizagem ajudaram a 

refletir sistematicamente sobre o conteúdo a ser ministrado e as necessidades dos 

estudantes, resultando na definição de um conjunto de módulos baseados em desafios. 

 

Para melhorar o aprendizado dos estudantes na língua inglesa, no desenvolvimento de 

produtos, nas habilidades do século 21 e no envolvimento com desafios significativos do 

mundo real, Marin, Hargis e Cavanaugh (2013) desenvolveram um curso para integrar a 

metodologia ABD e a tecnologia móvel do iPad.  

 

Baloian et al (2006) descreveram o método ABD como uma forma especial de 

aprendizagem baseada em problemas da realidade, em recursos de abordagens de 

aprendizado experiencial e em projetos. Eles analisaram vários cenários de sala de aula 

para o uso de tecnologia nas escolas e validaram o método proposto.  

 

Para uma melhor preparação de professores e de estudantes para o mercado emergente de 

aplicativos móveis, Santos et al (2015) apresentaram uma nova estrutura de 

desenvolvimento de aprendizado e de software que combina metodologias ágeis com a 

estrutura da ABD. Os resultados indicaram que um ambiente de ensino e aprendizagem 

baseado na experiência prática combinando a ABD com o processo Scrum é um modelo 

efetivo para ensinar estudantes de graduação como ser bem-sucedidos no desenvolvimento 

de aplicativos móveis. 

 

Em um estudo de caso qualitativo em um curso introdutório de comunicação de massa e de 

teoria social, observou-se que os estudantes eram mais propensos a indicar entendimentos 

sofisticados e intersetoriais dos conceitos do curso após o emprego da ABD (CRUGER, 

2017).  
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A inovação social centra-se na capacidade criativa de resolver problemas da realidade de 

uma comunidade. Por outro lado, as aplicações móveis capacitam os cidadãos criando 

canais de interação com várias indústrias. Para exemplificar o uso da ABD, Moresi et al 

(2017) descreveram o processo de desenvolvimento do aplicativo SciHub, que é uma rede 

de projetos, onde os usuários podem criar, seguir e receber notificações sobre conteúdos de 

seus interesses. 

 

Kuswadi e Nuh (2017) abordaram o desenvolvimento de um ambiente efetivo de ensino de 

Controle Inteligente usando a ABD no Departamento de Mecatrônica de Politeknik 

Elektronika Negeri Surabaya, na Indonésia. Os resultados revelaram que os estudantes 

consideraram que o método ABD é um ambiente de aprendizagem bastante agradável e 

atraente. 

 

As TIC mudam a maneira como as pessoas interagem umas com as outros e com a 

informação. Futuros profissionais devem estar prontos para essa realidade, que exige 

mudanças nos métodos tradicionais de ensino e aprendizagem, sendo a ABD um exemplo 

muito promissor. Este método coloca desafios para os estudantes, que usam a tecnologia 

para a solução de problemas do seu cotidiano (CONDE et al, 2017). 

 

Flores, Montoya e Mena (2016) descreveram como a estratégia de gamificação baseada em 

desafios contribui para a aprendizagem significativa da disciplina de cálculo de sólidos de 

revolução em um curso de engenharia. Os principais resultados indicam que a gamificação 

baseada em desafio ajudou os estudantes a aplicar sólidos de revolução tanto na sua 

aplicação como na parte algorítmica. 

 

A ABD tem sido defendida como uma metodologia efetiva para envolver os estudantes em 

seu próprio processo de aprendizagem, permitindo-lhes lidar com problemas reais e 

projetos que precisam ser resolvidos. Quweider e Khan (2016) descreveram 

detalhadamente os esforços para implementar a ABD no currículo de Ciência da 

Computação. 

 

Portanto, a ABD é uma metodologia flexível, em que a cada implementação ou novas 

ideias, o método é revisado e o modelo evolui, fornecendo: 

- uma estrutura flexível e personalizável que pode ser implementada como uma pedagogia 

orientadora ou integrada a outras abordagens progressivas de aprendizado; 

- um modelo escalável com múltiplos pontos de entrada e a capacidade de começar 

pequeno e construir grandes soluções; 

- um sistema livre e aberto sem ideias, produtos ou assinaturas proprietárias; 

- um processo que coloca todos os estudantes em atividade e responsáveis pela 

aprendizagem; 

- um ambiente autêntico para atender aos padrões acadêmicos e estabelecer conexões mais 

profundas com o conteúdo; 

- um foco em ideias globais, desafios significativos e o desenvolvimento de soluções locais 

e adequadas à idade do estudante; 

- uma relação autêntica entre disciplinas acadêmicas e experiência do mundo real; uma 

metodologia ativa para desenvolver as habilidades do século XXI; 

- uso final da tecnologia para pesquisar, analisar, organizar, colaborar, criar redes, 

comunicar, publicar e refletir; 
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- a oportunidade para os estudantes fazerem a diferença agora; uma maneira de documentar 

e avaliar o processo de aprendizagem e os produtos resultantes; um ambiente para reflexão 

profunda sobre ensino e aprendizagem. 

 

No nível macro, a ABD é uma abordagem filosófica abrangente que utiliza desafios para 

informar e orientar a tomada de decisões estratégicas, o desenvolvimento curricular e a 

prática da sala de aula. Os desafios criam uma sensação de urgência e estimulam a ação. A 

metodologia cria uma estrutura específica (engajar, investigar e agir), que pode variar em 

duração e intensidade e ser incorporada ou adaptada para a maioria dos ambientes de 

aprendizagem. As variações dos desafios que surgiram incluem: 

- nano desafios: têm duração mais curta, foco em uma área particular de conteúdo 

particular ou habilidade e são mais orientados por professores. Normalmente, os nano 

desafios são usados como estruturas que podem levar a desafios mais significativos ou 

durante desafios mais longos para abordar conceitos específicos; 

- mini desafios: ampliam os limites e proporcionam aos estudantes um maior nível de 

escolha e responsabilidade. Têm duração de 2 a 4 semanas, permitindo que os estudantes 

comecem com uma grande ideia e trabalhem em toda a estrutura. A profundidade da 

pesquisa e o alcance de suas soluções aumentam e o foco pode ser específico ou 

multidisciplinar. Os mini desafios são adequados para experiências de aprendizagem 

intensas que ampliam o aprendizado e preparam os estudantes para desafios mais longos; 

- os desafios padrão são mais longos, com duração de um a mais meses, e permitem uma 

maior amplitude para os estudantes. Trabalhando em grupo, eles identificam e investigam 

grandes ideias, desenvolvem desafios, realizam extensas investigações em várias 

disciplinas e adotam plenamente o processo. A metodologia é usada do início ao fim, 

incluindo a implementação e a avaliação da solução em uma configuração autêntica; 

- desafios estratégicos são para o planejamento em nível institucional. Qualquer 

organização pode usar a estrutura para definir a missão, identificar desafios, criar uma 

linguagem comum e desenvolver planos estratégicos. Grandes ideias como o tempo, a 

realização, o aprendizado, a tecnologia e a cultura escolar são perfeitas para iniciar 

conversas profundas e relevantes. 

 

Os autores ressaltam que esta lista não foi concebida para ser um conjunto exaustivo ou 

prescritivo de abordagens de desafios (Nichols, Cator, Torres, 2016). A metodologia é 

adaptável para atender às necessidades do seu contexto e se divide em três fases 

interligadas: Engajar, Pesquisar e Agir. Cada fase inclui atividades que preparam os 

estudantes para passar para o próximo estágio. Toda a metodologia se apoia em um 

processo contínuo de documentação, reflexão e compartilhamento. A Figura 3 apresenta as 

três fases da ABD. 

 

Na primeira fase, o Engajamento, os estudantes partem de uma grande ideia, que nesse 

momento é abstrata, e, por meio de questões essenciais, definem um desafio concreto e 

acionável. Grandes ideias são conceitos amplos que são explorados de várias maneiras e 

são relevantes para os estudantes e a comunidade maior. As questões essenciais permitem 

aos estudantes contextualizar e personalizar a Grande Ideia. O produto final é uma única 

questão essencial que é relevante para o indivíduo ou para o grupo. Os desafios 

transformam as questões essenciais em uma chamada à ação, indicando aos estudantes 

sobre o assunto a aprender e a solução a ser desenvolvida. Os desafios são imediatos e 

passíveis de ação. 
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Figura 3 - Etapas da ABD (Nichols, Cator, Torres, 2016). 

 

Na segunda fase, a Pesquisa, todos os estudantes planejam e participam de uma jornada 

para criar as bases para soluções e atender aos requisitos acadêmicos. As perguntas de 

orientação apontam para o conhecimento que os estudantes precisarão para desenvolver 

uma solução para o desafio. Categorizar e priorizar as perguntas cria uma experiência de 

aprendizagem organizada. As perguntas de orientação continuarão a surgir ao longo da 

experiência. As atividades e os recursos de orientação são usados para responder as 

questões dessa fase. Essas atividades e recursos incluem todos os métodos e ferramentas 

disponíveis para serem utilizados pelos estudantes. A análise das lições aprendidas nessa 

fase fornecem uma base para a eventual identificação das soluções. 

 

Na terceira fase, a Ação, as soluções baseadas em evidências são desenvolvidas, 

implementadas com um público autêntico e depois avaliadas com base nos resultados. Os 

conceitos das soluções emergem das descobertas realizadas durante a fase de investigação. 

Usando o ciclo de design, os estudantes irão prototipar, testar e refinar os conceitos da 

solução. A idade dos estudantes e a quantidade de tempo e de recursos disponíveis irão 

orientar a profundidade e a amplitude da implementação. A avaliação oferece a 

oportunidade de verificar a eficácia da solução, fazer ajustes e aprofundar o conhecimento 

na área temática do desafio. 

 

A participação do educador é de suma importância em todas as etapas do ciclo, mas no 

decorrer das fases, o comportamento do docente e suas preocupações vão se atualizando na 

medida em que as novas necessidades dos estudantes vão surgindo. No início do processo, 

as tarefas do educador ficam por conta das configurações iniciais das atividades. A 

metodologia deve estar clara e ser de entendimento comum entre todos os estudantes. No 

período intermediário do processo, os estudantes irão pesquisar e planejar as atividades que 

eles mesmos irão executar, o professor irá se comportar como um mentor e gerente de 

projetos, monitorando o desempenho e guiando os discentes para o caminho mais correto 

no seu entendimento. Já em um período mais avançado, os estudantes estarão 
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profundamente envolvidos em seu próprio trabalho, enquanto o educador garantirá que 

eles dominem as habilidades necessárias através de avaliações periódicas. 

 

A ABD incentiva que o trabalho seja executado com base em vários pontos de vista 

diferentes, sendo assim, é considerada uma boa prática o fato de ter professores com 

conhecimentos diferentes trabalhando em um mesmo time. Esta é uma maneira muito 

eficiente de conseguir um aprimoramento pessoal e profissional, não somente afetando os 

estudantes, mas também beneficiando os educadores. 

 

Por fim, são sugeridas as seguintes recomendações no emprego da metodologia: resista à 

tentação de encontrar as soluções para os seus estudantes; crie um espaço colaborativo com 

dicas geral, recursos e ferramentas de ajuda técnicas de auto aprendizado para apoiar seus 

estudantes durante todo o processo; use a tecnologia para expor seus estudantes a uma 

grande variedade de especialistas com questões globais e locais; selecione o desafio com 

cuidado, lembre-se de escolher algo tangível com relação ao tamanho do seu time; reforce 

que o desafio apresenta aos estudantes uma oportunidade de agir sobre um problema global 

e não apenas local; os vídeos de solução e reflexão devem ser compartilhados com a sua 

comunidade local e com o mundo; fornecer tempo suficiente para a implementação e 

observação; marcar pontos de verificação regular com seus estudantes para garantir que 

eles estejam no caminho certo e dar feedback para melhorar o trabalho; lembre aos 

estudantes que eles farão a implementação da solução, por isso deve ser algo que eles 

possam fazer com o tempo e os recursos disponíveis; peça aos estudantes para utilizar suas 

redes sociais para expandir suas pesquisas para além da sua comunidade local. 

 

4. Metodologia 

 

A metodologia deste artigo se baseou em uma pesquisa bibliográfica na base Scopus, onde 

foram levantadas as referencias sobre a Aprendizagem Baseada em Desafios. A análise da 

pesquisa bibliográfica revelou que não há estudos sobre o emprego da ABD em trabalhos 

de Pós-graduação. 

 

Contudo, o presente artigo é um relato de experiência sobre o emprego da metodologia 

ABD na Pós-graduação, com o objetivo de auxiliar os estudantes a elaborar propostas 

fundamentadas de temas de pesquisa. Para o desenvolvimento da proposta, a metodologia 

ABD foi adaptada de forma a dar foco no processo de pesquisa e não na solução, conforme 

abordado no item 3.  

 

Nesse sentido, apresenta-se um exemplo de emprego da ABD na fundamentação de um 

tema de pesquisa. A etapa de engajamento parte do tema a ser pesquisado até a definição 

de um problema ou desafio. Na etapa seguinte, são abordados os aspectos relativos à 

pesquisa:  

- atividades de orientação: definição dos termos de busca para a realização da pesquisa 

bibliográfica; 

- recursos de orientação: realização de pesquisa nas bases Scopus e Web of Science, além 

do emprego de softwares para visualização dos resultados da pesquisa bibliográfica; 

- questões de orientação: elaboração de perguntas para direcionar a pesquisa bibliográfica; 

- análise: interpretação das informações levantadas. 
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A última etapa,  foca a elaboração do relatório contendo a proposta de pesquisa. No 

próximo item será apresentado um exemplo do em prego da ABD para auxiliar a 

fundamentação de temas de pesquisa. 

 

5. O emprego da ABD na fundamentação de temas de pesquisa 
 

Para a definição de temas de pesquisa por estudantes de Pós-graduação, será apresentado 

um exemplo da aplicação da metodologia ABD. Trata-se de experiência vivenciada em 

uma disciplina em nível de Mestrado, na Universidade Católica de Brasília, cujo objetivo 

era orientar o estudante na definição de um tema de pesquisa visando a elaboração de um 

artigo. 

  

Na aplicação do método da ABD foi identificada a grande ideia: gestão da inovação. Para 

orientar a definição do desafio e do seu escopo, foram elencadas as seguintes questões 

essenciais: o que é inovação; o que é gestão da inovação; quais os termos que delimitam o 

tema. Estas questões visaram identificar os conceitos sobre os temas envolvidos na 

proposta de desafio. A partir da reunião de informações para responder as questões 

essenciais, foi identificado o desafio: como estruturar processos de inovação aberta?  

 

Nas três etapas iniciais, os estudantes realizam pesquisas que permitam identificar as 

expressões-chave relacionadas à grande ideia e aos respectivos conceitos. As respostas 

fundamentadas das questões essenciais, inclusive consultando especialistas sobre o tema, 

tornam-se imprescindíveis para que o desafio possa se tornar o foco da pesquisa. 

 

Seguindo a metodologia da ABD, os estudantes foram orientados a formular as questões de 

orientação e fazer uma pesquisa bibliográfica nas Bases Elsevier Scopus e Web of Science. 

A pesquisa nas bases corresponde às atividades de orientação. Como a pesquisa 

bibliográfica retorna muitos artigos, sugere-se que os estudantes utilizem aplicações para 

visualização de registros dessas bases, tais como Vosviewer ou CitNetExplorer. 

 

A formulação das questões de orientação visa alcançar os seguintes objetivos: 

- determinação do estado da arte: busca-se mostrar, através da literatura já publicada, o que 

já se sabe sobre o tema, quais as lacunas existentes e onde se encontram os principais 

entraves teóricos ou metodológicos;  

- revisão teórica: o desafio se insere em um quadro de referência teórica para explicá-lo; 

- revisão empírica: busca-se explicar como o problema vem sendo pesquisado do ponto de 

vista metodológico procurando responder: 

 - quais os procedimentos normalmente empregados no estudo desse problema;  

 - que fatores vêm afetando os resultados; que propostas têm sido feitas para 

explicá-los ou controlá-los; 

 - que procedimentos vêm sendo empregados para analisar os resultados; 

 - há relatos de manutenção e generalização dos resultados obtidos; 

 - do que eles dependem; 

- revisão histórica: busca-se recuperar a evolução de um conceito, tema, abordagem ou 

outros aspectos fazendo a inserção dessa evolução dentro de um quadro teórico de 

referência que explique os fatores determinantes e as implicações das mudanças. 

 

Neste exemplo, a fase de pesquisa segue os seguintes passos: 

- proposição das questões de orientação que guiarão a revisão de literatura; 
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- pesquisa bibliográfica nas bases Scopus ou Web of Science; exportação dos metadados;  

- análise de coocorrência de termos, coautoria ou similaridade de documentos utilizando 

aplicativos de visualização; 

- identificação dos autores mais citados; identificação das publicações mais recentes que 

são aderentes ao tema de pesquisa; 

- análise de redes de coautoria, de coocorrência ou de similaridade de documentos. 

 

Nesta etapa podem ser propostas questões de orientação para a elaboração de uma revisão 

teórica: 

- quais as dez referências mais citados; quais as dez referências mais recentes que são 

aderentes ao tema pesquisado; 

- quais os termos mais relevantes; que termos podem ser considerados como emergentes;  

- quais os autores que mais publicaram artigos sobre o tema; 

- há alguma publicação aderente ao tema da pesquisa. 

 

Em seguida, é realizada uma pesquisa bibliográfica para determinar o estado da arte do 

tema gestão da inovação. As questões de orientação deram foco na revisão de literatura. A 

pesquisa na base Scopus utilizando a expressão “innovation management” retornou 3.369 

referências. A base Scopus possui alguns recursos para análise bibliométrica, tais como o 

crescimento do tema em um período de tempo, os autores com maior frequência de 

documentos publicados, evolução dos quantitativos de artigos publicados em periódicos, 

distribuição por afiliação e países dos autores, além das áreas do conhecimento das 

publicações e os respetivos tipos de documentos. A Figura 4 apresenta o gráfico da 

evolução do tema de 1969 a 2017.  

 

 

Figura 4 - Evolução das publicações na Base Scopus.  

 

A Figura 5 apresenta os autores que mais publicaram no período considerado. É possível 

selecionar até 15 autores para a visualização gráfica. Em relação às áreas do conhecimento, 

as maiores quantidades estão nas áreas de Administração e Negócios (62,3%), Engenharia 

(32,9%) e Ciência da Computação (18,9%). A Figura 6 apresenta as publicações por área 

do conhecimento. Para a identificação dos autores mais citados, basta selecionar a opção 

Citeb by (highest). Para as publicações mais recentes, selecionar Date (newest).  

 

Todavia, há a necessidade de realizar uma análise bibliométrica para interpretar os 

resultados da pesquisa bibliográfica. Para isso, os metadados completos dos resultados 

devem ser salvos em formato CSV, visando a análise posterior. Para o caso da base 

Scopus, deve-se seguir os seguintes passos: 
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- selecionar até 2.000 referências, pois este é o limite imposto pela base. Caso hajam mais 

de 2000 referências, deve-se realizar seleções parciais até que todos os metadados sejam 

recuperados; 

- selecionar todos os metadados; 

- exportar no formato CSV. 

 

 

Figura 5 – Distribuição de publicações por autores. 

 

Na pesquisa bibliométrica e científica, é dada muita atenção à análise de redes, por 

exemplo, documentos, palavras-chave, autores ou periódicos. As técnicas de mapeamento 

e agrupamento são frequentemente usadas para estudar tais redes (Waltman, van Eck, 

Noyons, 2010). O objetivo dessas técnicas é fornecer informações sobre a estrutura de uma 

rede, em que as técnicas são usadas para abordar questões como: 

- quais são os principais tópicos ou os principais campos de pesquisa dentro de um 

determinado domínio científico; 

- como esses tópicos ou esses campos de pesquisa se relacionam um com o outro; 

- como um determinado domínio científico se desenvolveu ao longo do tempo. 

Para responder satisfatoriamente a tais perguntas, as técnicas de mapeamento e 

agrupamento são frequentemente usadas de forma combinada.  

 

A análise das redes bibliométricas, como a coautoria, o acoplamento bibliográfico e as 

redes de co-citações, tornaram-se muito relevantes para interpretação de referências 

recuperadas em uma pesquisa bibliográfica (Perianes-Rodriguez, Waltman, van Eck, 

2016). Há diferentes abordagens que podem ser empregadas para construir uma rede 

bibliométrica. No contexto do cálculo de indicadores bibliométricos, os conceitos de uma 

publicação e de um coautor desempenham papéis fundamentais na distinção entre as 

contagens total e fracionada.  

 

Para a análise de grandes quantidades de referências bibliográficas existem diversos tipos 

de software que possibilitam a visualização de redes bibliométricas. Neste trabalho, foi 

usado o software VOSviewer, um aplicativo livre, que foi desenvolvido para a construção 

e a visualização gráfica de mapas bibliométricos (van Eck, Waltman, 2010; Waltman, van 

Eck, Noyons, 2010). As funcionalidades do VOSviewer podem ser resumidas da seguinte 

forma:  
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- criação de mapas com base em dados de rede; 

- visualização e exploração de mapas. 

 

Um mapa pode ser criado com base em uma rede que já está disponível, mas também é 

possível construir uma rede a partir de dados importados das bases de dados. O 

VOSviewer pode ser usado para construir redes de publicações científicas, revistas 

científicas, pesquisadores, organizações de pesquisa, países, palavras-chave ou termos, 

conforme mostrado na Figura 6. Os itens dessas redes podem ser conectados por coautoria, 

coocorrência, citação, acoplamento bibliográfico ou links de co-citação. Para construir uma 

rede, podem ser usados dados dos arquivos do Web of Science, Scopus, PubMed, RIS ou 

Crossref JSON. 

 

 

 

Figura 6 – Possibilidades de análises fornecidas pelo software VOSviewer. 

 

O VOSviewer fornece três tipos de visualizações de um mapa: a de rede, a de sobreposição 

e a de densidade. As funcionalidades de zoom e de rolagem permitem que um mapa seja 

explorado em detalhes, o que é essencial quando se trabalha com redes que contêm 

milhares de itens. 

 

Para a construção de redes bibliométricas, pode-se fazer uma distinção entre dois tipos de 

contagens: a total e a fracionada. Para isso, os indicadores de uma publicação e de um 

coautor devem estar relacionados aos conceitos de rede. A publicação passa a representar 

um nó, enquanto a coautoria indica uma aresta. Para tipos específicos de redes 

bibliométricas, os conceitos de nó e aresta podem ser definidos de acordo com a finalidade 
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da interpretação. Por exemplo, no caso de uma rede de coautoria, a coautoria de uma 

publicação com outros pesquisadores é um nó e este nó resulta em aresta de coautoria. No 

caso de uma rede de co-citação bibliográfica, uma citação é um nó e este nó resulta em 

acoplamentos bibliográficos ou arestas de co-citação. 

 

A contagem total significa que uma publicação com vários autores é contada com um peso 

total de um para cada coautor, ou seja, o peso total de uma publicação é igual ao número 

de autores da publicação. A contagem fracionada significa que uma publicação com vários 

autores possui peso total igual a um, ou seja, cada autor recebe um peso corresponde à 

fração 1/N (onde N é o número de autores). Assim, no caso da contagem fraccionada, cada 

publicação tem o mesmo peso total, o que não acontece com o outro método, em que o 

indicador de cada referência depende do número de autores. 

 

Quando a contagem total é usada para construir uma rede bibliométrica, cada aresta 

resultante de um nó tem um peso igual a um, o que significa que o peso total de uma aresta 

é igual ao número de links resultantes do nó. Por outro lado, quando a contagem fracionada 

é utilizada, cada aresta tem um peso fracionado, de modo que o peso total de um nó seja 

igual a um. Por exemplo, no caso da contagem fracionada, uma publicação com cinco 

coautores tem arestas pesos diferentes caso fossem 10 coautores. Na primeira situação, são 

introduzidos cinco novos links de coautoria. Cada uma dessas arestas recebe um peso de 

contagem fracionária de 1/5, de modo que o peso total é igual a 5 × (1/5) = 1. A segunda 

situação resulta em 50 arestas de coautoria, cada uma delas com peso de contagem 

fracionada de 1/50, que produz um peso total de 50 × (1/50) = 1. No caso de contagem 

total, cada aresta de coautoria tem peso igual a um, resultando em um peso total de 5 na 

primeira situação e 50 na segunda. Assim, com base na contagem completa, a contagem 

interferirá na interpretação da rede, sendo uma publicação referente à segunda situação terá 

10 vezes mais peso do que a da primeira situação. 

 

A Figura 7 mostra um exemplo de análise de coocorrência de termos. Na preparação dos 

dados foram excluídos os termos innovation e innovation management, além daqueles que 

não eram relevantes para a pesquisa. 

 

Para identificar os artigos mais importantes, pode-se utilizar a funcionalidade de 

acoplamento bibliográfico do VOSviewer para gerar a rede de documentos. O acoplamento 

bibliográfico mede a relação entre dois artigos com base no número de citações em comum 

(Grácio, 2016).  

 

Contudo, a visualização fornecida pelo VOSviewer não permite aprofundar a análise, o 

que pode ser feito com o software livre Gephi, que é uma ferramenta para manipulação de 

grafos.  Para tal, há que se salvar a rede gerada pelo VOSviewer no formato GML, para ser 

importada pelo Gephi. 

 

O Gephi é um software de código aberto para exploração e manipulação de redes. Os 

módulos desenvolvidos podem importar, visualizar, filtrar, manipular e exportar diversos 

tipos de redes (Bastian, Heymann, Jacomy, 2009). Ele pode lidar com redes grandes (ou 

seja, mais de 20.000 nós) e, por ser construído em um modelo de tarefas múltiplas, tira 

proveito da capacidade de processamento computacional. O design do nó pode ser 

personalizado, em vez de uma forma clássica, pode ser uma textura, um painel ou uma 

foto. Algoritmos com diversas configurações de layout podem ser executados em tempo 
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real para a visualização da rede. Por exemplo, velocidade, gravidade, repulsão, auto 

estabilização, inércia ou ajuste de tamanho são configurações em tempo real do algoritmo 

Force Atlas. Vários algoritmos podem ser executados ao mesmo tempo, em espaços de 

trabalho separados, sem bloquear a interface do usuário. Um algoritmo especial chamado 

Label Adjust pode ser executado para evitar a sobreposição de rótulos dos nós. 

 

 

 

Figura 7 - Visualização da coocorrência de termos. 

 

A Figura 8 apresenta a rede de acoplamento bibliográfico da pesquisa realizada na base 

Scopus. O arquivo exportado a partir do VOSviewer foi gerado com os seguintes 

parâmetros: 

- 3.369 referencias recuperadas na base Scopus;  

- 560 documentos com o mínimo de 10  citações para o acoplamento bibliográfico;  

- contagem fracionada para gerar a rede.  

 

A rede gerada pelo Gephi possui 560 nós e 23.173 arestas. Para produzir a rede mostrada 

na Figura 8, foram executados os seguintes algoritmos: 

- grau médio que resultou em 90,697; 

- diâmetro da rede que é igual a 5 e também calcula os parâmetros da centralidade de 

intermediação (betweenness centrality); 

- modularidade que obteve 12 classes. 

 

Para identificar os documentos mais relevantes, foram executados os algoritmos PageRank 

e de Centralidade de Autovetor. A janela do Laboratório de Dados do Gephi permite 

visualizar, em uma planilha, os parâmetros da rede de documentos. Ordenando os 
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resultados pela centralidade de autovetor, é possível identificar quais os artigos mais 

centrais em cada classe de modularidade.  

 

 
Figura 8 - Visualização da rede de acoplamento bibliográfico de documentos utilizando o 

Gephi. 

 

A Figura 9 apresenta um exemplo da planilha com os dados de cada nó da rede de 

acoplamento bibliográfico. Cabe observar que as métricas de centralidade são muito úteis 

para a seleção dos artigos mais relevantes de cada classe de modularidade. A partir de um 

critério de centralidade, pode-se identificar as referencias mais relevantes e o seu nível de 

importância, que é identificado pelo respectivo indicador numérico.  

 

A tabela da Figura 9 possui as seguintes colunas: 

- ID: identificador numérico de cada nó; 

- Label: referência bibliográfica contendo apenas o nome do primeiro autor e o ano de 

publicação, o que dificulta a identificação exata do documento;  

- URL: endereço do documento a partir do seu DOI; 

- Centralidade de Proximidade (Closeness Centrality): é baseada na soma das distâncias de 

um nó em relação aos demais nós de uma rede (Ruhnau, 2000; Newman, 2009); 

- Centralidade de Intermediação (Betweenness Centrality): centralidade de documentos 

entre classes de modularidade (Ruhnau, 2000; Newman, 2009); 
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- Classe de Modularidade: cada classe resulta do algoritmo do Gephi que classifica o 

conjunto de documentos; 

- PageRank: é um algoritmo que mede a importância de um nó contabilizando a quantidade 

e qualidade de links apontando para ele (Page et al, 1998);  

- Centralidade de Autovetor (Eigenvector Centrality) em que a importância de um nó é 

uma combinação linear das centralidades dos vértices a ele conectados (Ruhnau, 2000; 

Newman, 2009). 

 

 
 

Figura 9 – Planilha do Gephi com os dados de cada nó da rede de acoplamento 

bibliográfico. 

 

Para finalizar o método, é elaborado um relatório com o foco da revisão de literatura. As 

ferramentas utilizadas empoderam o pesquisador na tomada decisão sobre as melhores 

alternativas para a sua pesquisa. 

 

6. Considerações Finais 
 

O objetivo deste artigo foi apresentar o emprego da Aprendizagem Baseada em Desafios 

para orientar os estudantes na definição de temas de pesquisa. Inicialmente, foi apresentada 

uma revisão de literatura sobre tema ABD. O referencial teórico abordou a metodologia da 

ABD em suas três fases: Engajar, Pesquisar e Agir. Em seguida, foi apresentado um 

exemplo de emprego da ABD por estudante de pós-graduação para o detalhamento de sua 

proposta de pesquisa visando a elaboração de artigo em disciplina. 

 

O exemplo se refere à aplicação da ABD visando a fundamentação de uma proposta de 

pesquisa. Ressalta-se que o emprego de recursos das bases pesquisadas, particularmente da 

Scopus, tem um grande potencial para que o estudante possa se familiarizar com o seu 

tema. Os aplicativos de visualização possibilitam as análises de coocorrência de termos e 

de similaridade de documentos.  
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Portanto, o artigo mostra o potencial de emprego da ABD, particularmente em situações 

que o estudante não possui clareza sobre o tema que será abordado em um artigo de 

disciplina de pós-graduação. Ao aplicar a metodologia, ele orienta o seu processo de 

pesquisa e fundamenta a elaboração de uma proposta, além de trabalhar a construção da 

revisão de literatura. 
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Libraries are formed by printed book, e-books, etc. This article, a result of a 

bibliographical research carried out from 1993 to 2016, discusses the digital book in the 

library. At first, is made a distinction between virtual and digital libraries. The virtual 

library is formed by links, with the content arranged in Web sites. The digital library uses 

repositories to store the files and allows the collection of its metadata by service 

providers, from the use of the OAI-PMH protocol. The digital book is analyzed, with a 

brief history until the identification of typologies: static book, dynamic book, and 

expanded book. Digital books can be open or licensed content. When opened, they are 

stored in digital repositories. When licensed, a link directs the reader to the reading 

platform. Licensing is carried out through the application of business models, which may 

be perennial or transitory. The article concludes that e-books imply the construction of 

virtual and digital libraries. Virtual when the collection consists of licensed content, and 

digital when the titles are available in open formats. 

  
Keywords: Digital Library; Virtual Library; E-book, Information. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL E O LIVRO ELETRÔNICO ACESSO E 

APROPRIAÇÃO DA INFORMAÇÃO NA ERA DIGITAL 
 

As bibliotecas são formadas por livros digitais, impressos etc. O artigo, fruto de pesquisa 

bibliográfica realizada com recorte de 1993 a 2016, discute sobre o livro digital na 

biblioteca. Primeiro é feita distinção entre biblioteca virtual e digital. A virtual é formada 

por links, com o conteúdo disposto em sítios da Web. A digital utiliza repositório para 

armazenamento dos arquivos e permite a coleta de seus metadados por provedores de 

serviços, a partir da utilização do protocolo OAI-PMH. O livro digital é analisado, com 

breve história até a identificação de tipologias: livro estático, livro dinâmico e livro 

expandido. Os livros digitais podem ser de conteúdo aberto ou licenciado. Quando aberto, 

são armazenados em repositórios digitais. Quando licenciados, um link direciona o leitor 

à plataforma de leitura. A contratação por bibliotecas é realizada por meio de aplicação de 

modelos de negócios, que pode ser perene ou transitório. O artigo conclui que os livros 

digitais implicam na construção de bibliotecas virtuais e digitais. Virtual quando o acervo 

é formado por títulos licenciados e digital quando são títulos disponíveis em formato 

aberto. 

  
Palavras-chave:  Biblioteca Digital; Biblioteca Virtual; Livro Digital, Informação. 
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INTRODUÇÃO 
 

A tecnologia vem provocando alterações importantes na ciência da informação. 

Estas mudanças podem ser observadas em vários aspectos, como a disponibilização de 

catálogos e serviços pela Web, as possibilidades de acesso a conteúdos sem necessidade 

de deslocamento até o local e dentro do horário de funcionamento da biblioteca, o 

atendimento virtual aos usuários, a adoção de um novo padrão de representação descritiva 

(RDA, Resource Description & Access, Registro, Descrição e Acesso, tradução nossa), ou 

ainda o uso diversificado do espaço físico da biblioteca. 

A inclusão de recursos informacionais em formato não analógico subverteu a 

forma como bibliotecários organizam os acervos, desenvolvem as coleções, prestam 

serviços e realizam a gestão das unidades de informação. Como o livro se situa neste 

contexto? Continua a ser a fonte tradicional de informação dentro da biblioteca? Deixa de 

ser um livro e passa a ser um recurso tecnológico? Mantem as características de códice 

que o identifica? Sua transformação, migrando do papel para o formato digital, também 

tem proporcionado dúvidas e desafios, em decorrência de ajustes na gestão, modalidades 

de licenciamento, formas de uso e, inclusive, questionamentos sobre o que é um livro 

digital. O fato do livro estar em formato digital pressupõe que a biblioteca também seja 

digital? 

Em relação à biblioteca digital também pairam dúvidas. O que é e o que 

caracteriza uma biblioteca digital? É a versão digital da biblioteca tradicional? Reúne 

somente conteúdo digital? Basta possuir recursos no formato eletrônico ou digital para ser 

considerada uma biblioteca digital? O que diferencia a biblioteca eletrônica, da virtual e 

da digital? 

Este estudo visa discutir a presença do livro digital na biblioteca. Para tanto, faz-se 

necessária a conceituação acerca das bibliotecas digitais e a presença do livro neste 

contexto. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL 
 

Considerando que bibliotecas são formadas por recursos informacionais, 

independentemente do suporte onde estão fixados, uma biblioteca pode conter recursos 

analógicos – impressão sobre papel, mídias físicas com recursos multimídia, mapas, 

imagens estáticas, em movimento etc. –, e digitais, armazenados em mídias, dispostos em 

sítios da Web, distribuídos em redes de computadores ou em repositórios. Assim, nota-se 
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que as bibliotecas são providas de recursos híbridos, visto que um acervo pode ser 

formado por materiais analógicos e digitais. 

Quando falamos sobre bibliotecas e sua história, é possível identificar três 

períodos principais: a biblioteca tradicional, de Aristóteles até o início da 

automação das bibliotecas; a biblioteca moderna e automatizada, onde 

computadores são aplicados em serviços básicos como catalogação, 

armazenamento e organização; e finalmente a biblioteca eletrônica, a biblioteca 

do futuro, onde sistemas tornam a informação disponível online universalmente 

(LANDONI; CATENAZZI; GIBB, 1993, p. 175, tradução nossa). 

A definição de biblioteca digital já suscitou diversos estudos. Termos como 

biblioteca eletrônica e virtual já foram empregados para caracteriza-la. Para Barker 

(1994), a biblioteca é identificada como uma depositária de variadas fontes de 

informação, tanto no meio físico, quanto no digital. Em 1994 o autor identificou quatro 

tipos de bibliotecas: 

 Polimídia: possui em sua coleção suportes variados de recursos 

informacionais, com diversas estruturas para armazenamento dos suportes; 

 Eletrônica: sistema no qual os processos básicos da biblioteca são de 

natureza eletrônica, o que demanda a utilização de recursos de 

computadores para geração de índices, recuperação de textos completos e 

armazenamento de registros; 

 Digital: consiste em espaços que contém somente documentos em formato 

digital, armazenados de forma que assegurassem sua preservação e 

permanência em longo prazo. Estas características permitiriam o acesso de 

forma remota com grande agilidade e baixo custo. Por outro lado, o autor 

pontua que os documentos digitais poderiam ser alterados pelos usuários, 

que podiam agregar dados ou alterar o texto existente; 

 Virtual: sistemas dependente da tecnologia de realidade virtual. 

As definições de Barker (1994) não atendem à realidade atual. Ao tratar de 

polimídia, o autor não vislumbrou a existência de recursos informacionais independentes 

de suportes ou mídias físicas. Atualmente algumas fontes de informação não possuem 

materialidade, tornando complexo o entendimento do recurso e, até mesmo, de sua 

propriedade. A biblioteca eletrônica foi compreendida pelo autor como a automação das 

coleções, utilizando-se de recursos tecnológicos para fornecer condições para recuperação 

e construção de índices, vocabulários e demais instrumentos de forma automática ou 

semiautomática. A tecnologia de realidade virtual não emplacou nas bibliotecas, afinal a 
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consulta de fontes de informação em formato digital não é dependente de manuseio de 

páginas de um livro num ambiente de realidade virtual. E as bibliotecas digitais devem 

garantir a integridade de recursos informacionais, sem permitir inclusão, alteração ou 

remoção de textos armazenados. 

De acordo com Cunha (2008), as bibliotecas digitais combinam a estrutura e a 

coleta da informação em sua forma tradicional, analógica, com os recursos digitais 

oferecidos pela informática. Assim, um recurso informacional em formato digital pode ser 

acessado pelos usuários de forma remota e recuperado por diversos pontos de acesso, 

desde que estejam organizados. Não se tratam, portanto, de coleções de registros digitais 

distribuídos na Web, mas de registros selecionados, armazenados e preservados para 

longo prazo, encontrando-se acessíveis para consulta por meio do catálogo online. 

Ao dispor no catálogo diversos metadados passíveis de recuperação, as 

possibilidades de busca são expandidas, uma vez que o usuário pode localizar os recursos 

informacionais não somente pelos campos tradicionais de autor, título ou assunto, mas 

também por palavras ou trechos presentes em resumos, notas etc. Muitos OPACs (Online 

Public Access Catalog) contam com recurso para distribuir os registros pesquisados em 

facetas, permitindo um refinamento da estratégia de busca de forma simples, inclusive 

sem necessidade de utilização de operadores booleanos ou navegação por índices, 

facilitando a experiência do usuário. 

Segundo Cunha e Cavalcanti (2008), dentre as definições de biblioteca virtual, 

discorrem que se trata de conjunto de materiais em suporte eletrônico cujo acesso pode 

ser realizado de forma remota e que as mídias estão armazenadas em computadores 

diversos. Neste sentido, a localização física do usuário ou da biblioteca não são 

pertinentes, visto que o conteúdo é acessado de qualquer lugar, a qualquer horário. Ainda 

segundo os autores, o termo biblioteca digital é apropriado para definir a oferta de 

conteúdo em formato digital que pode ser acessado de forma remota, e não o termo virtual 

que, por ter sido emprestado da realidade virtual, pode sugerir ao usuário que é 

obrigatório o uso desta tecnologia para consultar os recursos informacionais. 

A biblioteca virtual pode, então, ser compreendida como uma coleção de links. 

Estes links podem ser para sítios da Web, onde o conteúdo está disponível, ou ainda para 

arquivos armazenados em servidores locais. Em projetos de bibliotecas virtuais não é 

observada a presença de repositórios digitais. 

Ao armazenar objetos digitais em repositórios, tem-se assegurada sua integridade, 

garantindo que o arquivo acessado não sofreu alterações propositais ou acidentais. Assim, 
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as fontes de informação estão garantidas em relação à sua autenticidade, visto que não 

podem ser editadas ou apagadas pelos usuários, mas somente acessadas e consultadas. 

As bibliotecas virtuais são marcadas pela instabilidade, afinal, como o conteúdo 

está disposto na Web, o mesmo pode ser alterado ou removido a qualquer momento, 

muitas vezes sem informação prévia. Por tratar-se de informações dinâmicas, novos 

conteúdos podem substituir os existentes, ou um sítio ser descontinuado, ou sofrer 

alterações de domínio, por exemplo. Uma vez alterado o endereço do sítio, a comunicação 

deste com o registro é cortada, negando a possibilidade de consulta à integra. O caminho 

para acesso à mídia continua preservado dentre os metadados do registro bibliográfico (de 

acordo com o formato MARC, na tag 856|d para arquivos armazenados em servidores ou 

na tag 856|u para sítios da Web), porém trata-se de um “beco sem saída”, visto que não 

proporciona ao usuário o acesso ao conteúdo ou a descoberta de outros recursos, em 

decorrência do link estar quebrado e, portanto, não cumprir mais com o resultado 

esperado. 

Em relação aos arquivos armazenados em servidores, riscos semelhantes são 

observados. Os links são formados pela estrutura de pastas desenhada em uma rede de 

computadores. Os arquivos podem ser arrastados para outras pastas – de forma acidental 

ou não -, serem renomeados, ou ainda, pode ocorrer alteração na política de acesso às 

pastas do servidor, inviabilizando a consulta. 

Nas redes de servidores os arquivos também podem ser alterados, uma vez que o 

usuário acessa o conteúdo e, se tiver permissão para tal, poderá alterar o conteúdo e salvar 

por cima do arquivo atual. A autenticidade do documento é totalmente perdida nestas 

situações, ficando impossível consultar as versões anteriores do objeto digital em questão. 

Assim, nesta estrutura, não é possível garantir que o conteúdo é original e que não foi 

alterado, afinal, a partir das premissas de segurança de rede impostas ao usuário que 

acessou os arquivos, os mesmos podem ser sobrescritos, renomeados ou ainda, arrastados 

de suas pastas originais. Quando este fato ocorre, o link que está vinculado com o registro 

bibliográfico é rompido, impedindo o acesso ao conteúdo. 

Para a biblioteca gerir uma estrutura com estas características é bastante 

complexo, afinal sua credibilidade fica abalada ao não poder assegurar ao usuário que o 

material estará disponível a qualquer momento, ou ainda se é o original depositado. Tanto 

nos links de sítios quanto nos arquivos em servidores, o que se observa é que o caminho 

registrado no recurso informacional pode ser corrompido, não permitindo que o conteúdo 

seja acessado. 
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Para Castro et al. (2009), a iniciativa OAI (Open Archive Initiative) orienta padrões de 

interoperabilidade com intuito de prover às bibliotecas possibilidades de desenvolvimento 

de trabalhos cooperativos e com compatibilidade entre os projetos de bibliotecas digitais. 

Assim, possui-se estrutura que garanta o depósito de conteúdo digital com fins de 

preservação digital, proporcionando confiabilidade, durabilidade e disponibilidade. Com 

estes padrões, objetos digitais armazenados em repositórios ficam acessíveis para 

consultas, preservando o controle de permissões de acesso. 

A estrutura de bibliotecas digitais é definida com o uso de repositórios, onde os 

objetos digitais são armazenados, mediante política estabelecida pela instituição 

depositária. Ao reunir mídias nestes repositórios, a biblioteca passa a ser identificada 

como um provedor de dados (data providers), responsável pela publicação, manutenção e 

disponibilidade do conteúdo que mantém sob sua gestão. É o provedor de dados quem 

confere aos objetos as permissões de acesso, de acordo com sigilo, embargos, restrições 

legais, direitos autorais ou política institucional. Ao armazenar seus dados em repositórios 

construídos sob as orientações da OAI, os dados presentes nos provedores de dados 

podem ter seus metadados coletados (harvesting) pelos provedores de serviços (service 

providers). 

Provedores de serviços executam rotinas para coletar, sistemática e 

periodicamente, os dados dos provedores de dados conectados a ele, reunindo farto 

conjunto de metadados que ficam disponíveis para busca por meio de interface única. A 

coleta realizada pelo provedor de serviços acata a política de acesso definida 

individualmente pelos provedores de dados e o acesso às mídias é realizada no ambiente 

do gestor do conteúdo, com o usuário sendo transferido do provedor de serviços para o 

respectivo provedor de dados. A coleta dos metadados é realizada pelo protocolo OAI-

PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting), que confere 

interoperabilidade entre os sistemas. 

Esta estrutura, com a presença de repositórios onde são armazenados os objetos 

digitais, somado aos provedores de dados que disponibilizam seus metadados e aos 

provedores de serviço que realizam a coleta, caracteriza a estrutura que conceitua a 

biblioteca digital, permitindo que a instituição não somente trabalhe com iniciativas de 

preservação digital de forma local, mas que também disponibilize sua coleção em 

diversos e variados projetos colaborativos, sem que isto acarrete em rotinas frequentes de 

extração e envio de dados, visto que o que deve ser cooperado é coletado de forma 

automática pelo provedor de serviço. 
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A biblioteca digital, portanto, é constituída por documentos em suporte digital de 

diversos formatos (texto, imagem estática, sonoro, imagem em movimento etc.), 

armazenados em repositórios digitais seguros e aderentes aos padrões orientados pela 

OAI, com estabelecimento de políticas de acesso para utilização dos objetos digitais e 

com possibilidade de uso simultâneo de um mesmo recurso informacional por ilimitados 

usuários. 

LIVRO DIGITAL  
 

O livro digital é uma evolução do códice. Na história do livro observa-se que 

ocorreram mudanças de suportes, com o texto sendo grafado em papiro, pergaminho e, 

posteriormente, em papel. Nos anos 1990, assistiu-se a uma invasão de CD-ROMs, porém 

este suporte não chegou a representar uma ameaça aos livros, visto que os CD-ROMs não 

continham, em sua essência, a íntegra dos livros, mas, na maioria dos casos, informações 

complementares, ou ainda, recursos multimídia que não são suportados na estrutura do 

papel. Com o declínio dos CD-ROMs, outras formas de manifestação dos livros foram 

observadas, como a disponibilização de arquivos na Web, ou ainda a portabilidade para 

transferência de mídias estabelecida por equipamentos para armazenamento externo como 

HDs portáteis, pen drives ou ainda, envio de arquivos por mensagem eletrônica. 

Apesar de serem considerados como novos recursos informacionais, o livro digital 

tem sua origem conceitual atribuída a Vannevar Bush em 1945. Ao publicar o artigo “As 

we may think”, Bush apresentou a ideia do Memex, um equipamento de uso pessoal que 

permitiria ao seu portador armazenar e consultar, a qualquer momento e em decorrência 

de sua necessidade, informações diversas, em formatos variados, com a capacidade de 

criar relações entre os recursos. Assim, de um texto seria possível ir para um áudio e deste 

para uma imagem em movimento e desta para outro texto que complementaria as 

informações anteriores. Bush é considerado o pai do hiperlink e, certamente, um 

idealizador das bibliotecas digitais. Ao transpor textos para o formato digital e torna-los 

disponíveis para consulta de forma mediada por equipamentos, é considerado um marco 

importante na evolução do livro digital. 

Em 1968 foi apresentado um equipamento que seria o mediador para leitura de 

conteúdos digitais. Era o Dynabook, dispositivo de leitura que foi idealizado para ser 

utilizado por crianças, e que permitia utilização de textos, áudios e imagens que poderiam 

ser acessados por toque em tela, além de permitir atividades de interação como desenhar e 
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pintar. O Dynabook foi concebido e desenvolvido por Alan Kay, mas não chegou a ser 

lançado comercialmente. 

Mas não bastava a ideia e o dispositivo, faltava o conteúdo, afinal sem ele não 

existe o livro! Esta lacuna foi suprida por Michael Hart que, em 1971, lançou o Projeto 

Gutenberg, que oferta textos de origem aberta e gratuita para utilização ampla e irrestrita. 

Estas três pessoas formam o tripé que deu sustentação ao desenvolvimento do livro 

digital: conceito, dispositivo, conteúdo. 

Embora ainda esteja em sua infância, o livro digital já passou por transformações e 

as opções de distribuição de conteúdo digital com características diversas têm sido 

desenvolvidas. São identificados, atualmente, três tipos básicos de livros digitais: os 

estáticos, os dinâmicos e os expandidos (SERRA, 2015). 

Os livros estáticos representam o simples transitar do suporte papel para o formato 

digital. Pode ser um livro impresso cujas páginas foram capturadas por scanner ou 

fotografadas. Também podem ser livros que já nasceram no formato digital, porém seu 

conteúdo não possui elementos que não possam ser suportados pelo papel. Assim, podem 

estar presentes gráficos, tabelas, imagens estáticas, mas sem aplicações de recursos 

multimídia. Os livros digitais estáticos são cópias fiéis de livros impressos, sem recursos 

adicionais. 

Um arquivo PDF é um livro digital estático. Apesar de ser um formato bem 

conhecido de leitores, proporciona uma experiência limitada, além do desconforto 

provocado pela leitura vertical, removendo a transição de páginas do códice para o correr 

da barra de rolagem em tela, similar ao movimento executado para leitura de textos cujo 

suporte eram os rolos de pergaminho. Também não permite a inclusão de recursos 

multimídia ou possui características de responsividade. Se a leitura é realizada em 

computador, a tela possibilita boa visualização do texto. Por outro lado, se a leitura for 

realizada em dispositivos móveis, o conteúdo não se ajusta ao tamanho da tela, exigindo 

esforço do usuário. 

O livro digital estático representa significativa quantidade de títulos lançados pelo 

mercado editorial, afinal, ao lançar um livro em papel, o mesmo conteúdo pode ser 

disponibilizado na versão digital, aumentando as chances de vendas, sem demandar 

esforços de criação de conteúdo adicional ou desenvolvimento de animações. 

O livro dinâmico difere do estático por conter elementos multimídia e de 

interação. Pode ser comparado ao CD-ROM que era encartado aos livros impressos e que 

oferecia material complementar. Nos livros digitais dinâmicos conta-se com recursos 
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adicionais ou elementos multimídia e de interação. Em alguns casos podem também 

contar com links, porém, como ocorre a transferência do ambiente livro para a Web, o 

conteúdo não é autocontido e elementos complementares são acessados fora do 

ecossistema livro. Por acessar conteúdo não contido, exige que o usuário esteja conectado 

na Web. Caso contrário, o material estará indisponível. 

Em relatos realizados em conferência1, foi discutida a existência de livros cujo 

conteúdo seria atualizado de forma automática. Isto significa que, ao comprar um livro, 

não seria necessário comprar novas edições, afinal o texto seria atualizado de forma 

dinâmica, sempre que uma versão mais nova do conteúdo fosse liberada. Este tipo de 

característica, entretanto, não foi confirmada na literatura e, a julgar pelo desinteresse 

advindo de editores, não deve concretizar-se como uma possibilidade de oferta ao 

mercado leitor, afinal novas edições não seriam comercializadas se o conteúdo das 

existentes fosse renovado frequentemente e de forma gratuita. Isto representaria a ruína 

dos editores. Entretanto, se for oferecido este produto pelos editores, ele poderia ser 

enquadrado na categoria livro digital dinâmico. 

Os livros digitais expandidos possuem características semelhantes a aplicações. 

Possuem recursos multimídia e de interação. Normalmente são autocontidos, onde todos 

os elementos presentes na obra são acessados e visualizados na mesma interface mas, 

também pode contar com elementos não contidos, com deslocamento do usuário para 

ambiente Web. Quando são autocontidos, podem dispensar a conexão com a Web, afinal 

todos os elementos do livro estão encapsulados dentro do próprio livro digital. 

Livros expandidos tem sido desenvolvidos no ambiente educacional onde, após 

uma explanação de em texto, um vídeo, uma entrevista, um gráfico interativo etc., podem 

ser apresentados, enriquecendo o recurso informacional. As interações podem estar 

representadas em infográficos que, quando tocados pelo usuário, podem apresentar mais 

ou menos resultados em animação, com contextos diferentes, destacados com cores ou 

movimentos. Também podem controlar a evolução e assimilação da leitura, impedindo 

que um estudante avance de um capítulo a outro se não obtiver o acerto mínimo definido 

em testes que avaliam o conhecimento que foi adquirido. Recursos de realidade 

aumentada também podem ser empregados, fazendo com que os personagens do livro 

saltem da tela do dispositivo e realizem ações para além deste. 

                                                        
1 American Library Association Annual Conference; 2012; Anaheim, CA. 
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Livros digitais expandidos possuem forte apelo com crianças, jovens e estudantes, 

exatamente por proporcionar outras formas de transmissão de conhecimento. São recursos 

atrativos, porém com custo de desenvolvimento alto, o que inibe oferta de quantidade de 

títulos disponíveis (SHEEHAN, 2013). 

Independente de sua característica, o livro digital pode ser de acesso aberto ou 

licenciado. Quando aberto, podem ser obras em domínio público, liberadas em licença 

Creative Commons ou gratuitas (divulgação de novos autores, promoções de livrarias, 

ações de marketing de editoras, autopublicações etc.). 

Obras em acesso aberto usualmente são disponibilizadas em formato PDF e 

permitem que os arquivos sejam baixados e salvos localmente. Os objetos digitais podem 

ser armazenados em repositórios, caracterizando um ambiente de biblioteca digital. Se 

forem salvos em servidores locais ou se ao registro for vinculado um link da Web, trata-se 

de uma biblioteca virtual. Como característica básica está a possibilidade de uso 

simultâneo e a inexistência de DRM (Digital Rights Management), ferramenta de controle 

que pode impedir o acesso ao livro digital. 

Em termos de gestão de recursos bibliográficos, a fragilidade ao trabalhar com 

livros digitais abertos é a ausência de metadados para importação do registro, a ocorrência 

de links não persistentes e baixa qualidade do conteúdo ofertado e dos objetos digitais 

disponíveis. Como são obras desenvolvidas em formatos abertos e não proprietários, a 

leitura pode ser realizada por meio de computadores e dispositivos móveis, muitas vezes 

dispensando a instalação de plataformas ou aplicações. 

Os livros digitais licenciados podem ser contratados por leitores, por meio de 

livrarias virtuais, ou pelas bibliotecas, com fornecedores específicos. Os fornecedores 

para bibliotecas são os editores, os distribuidores e os agregadores de conteúdo. O editor, 

caso possua uma plataforma própria, pode licenciar os títulos diretamente com a 

biblioteca. Caso não possua a plataforma, pode recorrer ao agregador de conteúdo, que 

disponibiliza o conteúdo de diversos editores, porém em sua própria plataforma. Os 

distribuidores, por não possuírem plataforma própria, comercializam títulos de editores ou 

agregadores, entregando o acesso às plataformas que foram contratadas (RONCEVIC, 

2013). 

Apesar das bibliotecas poderem licenciar livros digitais em livrarias, esta forma de 

contratação não é interessante, visto que as livrarias vinculam o livro ao dispositivo de 

leitura, não sendo possível o acesso por meio de um link ou o armazenamento da mídia 

em servidor ou repositório. Assim, a biblioteca deve armazenar todos os livros digitais 
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que licenciar nas livrarias em dispositivos de leitura e emprestá-los aos usuários, o que 

não corresponde a uma política de uso de livros digitais interessante. 

A leitura sempre ocorrerá em plataforma, usualmente proprietária, com a 

simultaneidade de acesso aos livros definida de acordo com os recursos presentes na 

plataforma e as condições contratadas. Via de regra, o acesso ao livro digital licenciado é 

monousuário, porém, dependendo do fornecedor, atributos como número de acessos 

simultâneos ou ainda uso ilimitado podem ser estabelecidos no modelo de negócio 

aplicado ao licenciamento. Os arquivos digitais não são transferidos ao contratante e a 

leitura é condicionada ao uso de plataforma proprietária, com acesso controlado por login, 

senha, ou ainda, intervalo de número de IP (Internet Protocol) da instituição contratante. 

A biblioteca pode selecionar os livros que deseja licenciar de forma individual, 

porém os fornecedores oferecem poucos títulos nestas condições. A oferta de pacotes, 

contendo diversas publicações é preferível, afinal o volume de dados é grande e o custo-

benefício é vantajoso, com quantidade significativa de títulos sendo incluídos na coleção, 

com custos menores se comparados com o licenciamento individual. O fato de contratar 

diversos títulos não é ruim para a biblioteca, afinal o esforço de seleção dos títulos é 

menor e a oferta aos usuários é atrativa. Porém, nem sempre a qualidade do conjunto 

possui apelos aos usuários e, em caso de não utilização, o investimento deixa de ser 

atrativo. 

A contratação pode ser perene, sem data para expirar, ou transitória, com o 

licenciamento dependente de renovação sistemática caso contrário, o acesso ao conteúdo 

será finalizado, tornando as obras indisponíveis para uso. Os livros digitais são 

licenciados pelas bibliotecas por meio de modelos de negócios, que consideram vários 

aspectos para estipulação do valor da tratativa: quantidade de títulos presentes, área do 

conhecimento, período de contratação, quantidade de acessos simultâneos, quantidade de 

acessos realizados etc. O modelo de Aquisição Perpétua é o único modelo perene. Apesar 

de ter seu funcionamento similar ao processo de aquisição de livros impressos, os valores 

praticados neste modelo são altos, podendo, inclusive, superar o preço da mesma obra na 

edição impressa (SHEEHAN, 2013). Não são todos os fornecedores que trabalham com a 

Aquisição Perpétua ou ainda, não são todos os títulos que podem ser licenciados por esta 

modalidade. 

Os modelos transitórios representam licenciamentos por um período de tempo, que 

pode ser definido previamente, ou ocorrer na forma de um aluguel, com valor parcial do 

livro digital sendo cobrado. Dependendo da obra, do uso e do tempo de disponibilidade 
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que serão dispensados aos títulos, os modelos transitórios podem representar economia, 

afinal a biblioteca não precisa desembolsar o custo total de um livro para um uso 

esporádico e sazonal, mas remunera o fornecedor com uma porcentagem do valor da obra. 

Com isso garante ao usuário a consulta ao material, sem representar um investimento em 

obras que não são interessantes para inclusão e manutenção na coleção. A possibilidade de 

aluguel de livros ainda não foi observada nas bibliotecas brasileiras. É identificada no 

modelo STL (Short Term Loan) ou Empréstimo de Curto Prazo (tradução nossa). Também 

já foi identificado como Pay Per View. 

Dentre as inovações observadas com os modelos transitórios, destaca-se a 

participação do usuário no processo de formação do acervo. Ao aplicar os modelos DDA 

(Demand Driven Acquisition, Aquisição Orientada por Demanda, tradução nossa) e EBS 

(Evidence Based Selection, Seleção Baseada em Evidência, tradução nossa) a quantidade 

de acessos realizados pelos usuários no catálogo inicia o processo de seleção dos títulos 

que serão incluídos na coleção da biblioteca. Se por um lado esta atividade dá voz aos 

usuários, por outro pode acarretar em crescimento desbalanceado da coleção. Também 

pode representar aumento dos custos de licenciamento, caso o usuário não seja orientado 

que, a cada acesso realizado em um livro digital disposto no catálogo, a biblioteca deverá 

remunerar o fornecedor de forma proporcional. Não foram localizados registros de uso 

dos modelos DDA  em bibliotecas brasileiras. O modelo EBS, também conhecido como 

EBA (Evidence Based Acquisition, Aquisição Baseada em Evidência, tradução nossa), 

apesar de existirem relatos orais de aplicação em bibliotecas brasileiras, não foi 

identificada, até o momento, literatura que confirme esta prática. 

A assinatura é o modelo transitório que representa familiaridade aos bibliotecários, 

afinal é a forma que publicações periódicas são, usualmente, contratadas. As assinaturas 

são interessantes, pois diversos títulos ficam disponíveis por um período, normalmente de 

um ano, sem limite de quantidades de acessos que podem ser realizados. Entretanto, caso 

a assinatura não seja renovada, o acesso aos títulos será cortado. Assim, a biblioteca 

realizou um investimento que não possui perpetuidade, diferentemente do que ocorre com 

os periódicos. Com as publicações seriadas, caso não renove a assinatura, os fascículos 

recebidos foram incorporados à coleção da biblioteca. Com os livros digitais, os títulos 

que antes estavam disponibilizados no catálogo, ao não renovar, deixam de estar 

acessíveis, porque o acesso à plataforma foi finalizado. 

Os modelos transitórios alteram consideravelmente o desenvolvimento de 

coleções e demanda aos bibliotecários uma gestão específica. Independentemente de 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0230



 

 

aplicação de modelo perene ou transitório, os livros digitais não conferem estabilidade às 

bibliotecas, afinal rupturas contratuais podem ocorrer e, com isso, o acesso ao livro 

licenciado é finalizado. Estas descontinuidades podem ser marcadas por vários fatores 

como, por exemplo, a não renovação do licenciamento, no caso de assinaturas. Ou a 

remoção de conteúdo oferecido por DDA ou STL. Nestes casos, a situação é de ciência do 

bibliotecário, que toma a decisão de não renovar ou rescindir um contrato de 

licenciamento. 

Entretanto, podem ocorrer rupturas que não dependem do bibliotecário e é neste 

ponto que a coleção fica fragilizada. Uma editora pode descontinuar sua plataforma ou, 

ainda, encerrar suas operações. Neste caso, os livros que ela oferecia, ficarão 

indisponíveis, uma vez que a plataforma será retirada do ar. Caso a editora encerre suas 

atividades, o conteúdo também não poderá ficar disponível. Como a leitura é dependente 

da plataforma, se esta não existe, logo o acesso ao livro licenciado foi finalizado! Outras 

rupturas podem ocorrer, caso um agregador de conteúdo não represente mais um editor, 

ou ainda, quando um autor muda de editora. Nestes casos, o fornecedor deve remover os 

títulos de suas plataformas (próprias ou de terceiros), visto que não tem mais o direito 

legal de oferecer estes conteúdos (SILVA; SERRA, 2016). Estas situações podem ocorrer 

com títulos que foram contratados de forma perene ou transitória, comprovando que 

nenhum modelo de negócios confere estabilidade. 

 

CONCLUSÃO 
 

Observando o cenário dos livros digitais nas bibliotecas, podemos concluir que, 

quando a biblioteca possui o arquivo do conteúdo e o armazena em repositório, está em 

um ambiente de estrutura de biblioteca digital. Esta situação é observada pois o 

bibliotecário é o responsável pela guarda, preservação e garantia de acesso ao conteúdo 

digital presente em sua coleção. Se, por outro lado, os livros digitais são licenciados, 

caracteriza-se a estrutura de biblioteca virtual, afinal os títulos serão consultados em 

plataforma Web, por meio de um link, e a biblioteca não terá a posse das mídias para que 

as armazene em seu repositório. 

Em alguns casos, a biblioteca pode exigir do fornecedor que, ao fazer um 

licenciamento por Aquisição Perpétua, por exemplo, os arquivos contratados sejam 

entregues à biblioteca, que poderá armazena-los em repositório ou servidor, aumentando 

as chances de garantia de acesso de longo prazo. Entretanto, poucos fornecedores aceitam 
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esta exigência e, quando o fazem, invariavelmente este fator influenciará no valor final do 

licenciamento. Destaca-se também que, ao entregar os arquivos à biblioteca, o 

bibliotecário passa a ser o responsável pela aplicação de política de preservação digital. 

Porém, o livro digital licenciado usualmente possui DRM, que impedirá a atualização ou 

alteração de formato do arquivo. Assim, a biblioteca possui arquivos que precisa zelar 

pela preservação, porém sem recursos legais para faze-lo, afinal romper o DRM é uma 

violação passível de sanções. 

Mesmo que o arquivo fique com a biblioteca, a leitura será mediada pela 

plataforma de leitura do fornecedor, ou, se for um arquivo no formato PDF, poderá existir 

alguma validação que assegure ao fornecedor que a mídia será acessada somente por um 

usuário vinculado à instituição contratante. Em alguns casos, o uso da plataforma pode ser 

cobrado, mesmo se foi realizado um licenciamento por Aquisição Perpétua. Se não for 

remunerado pelo uso da plataforma, o fornecedor pode encontrar dificuldades para mantê-

la em linha, afinal seus custos são constantes. Se remover a plataforma do ar, os livros 

contratados com este fornecedor deixam de ser acessíveis, uma vez que, sem plataforma, 

sem leitura do livro digital! 

O fato dos livros digitais nas bibliotecas poderem usar estruturas de biblioteca 

digital ou virtual não fazem diferença ao usuário final, uma vez que o objetivo de prover 

acesso ao conteúdo ao usuário foi cumprido. As características do tipo de estrutura 

adotada para a gestão do conteúdo digital é importante ao bibliotecário em decorrência 

das ações que devem ser tomadas. Quando pertinente ao conteúdo armazenado em 

repositório, relacionadas à preservação digital. Se for o material distribuído nas 

plataformas dos fornecedores, manutenção de continuidade de disponibilidade dos 

recursos e atualização dos metadados, afinal a entrada e saída de títulos dos pacotes de 

livros digitais é constante e cabe ao bibliotecário atualizar as variações que ocorrem no 

curso do licenciamento. 

Independentemente do tipo de conteúdo digital, aberto ou contratado, licenciado 

de forma perene ou transitória, é fundamental que os livros digitais estejam disponíveis 

para descoberta e consulta no catálogo da biblioteca, afinal, fazem parte da coleção, nem 

que seja por apenas um período. 

Ao reunir os livros digitais no catálogo, o usuário é beneficiado ao conhecer todos 

os recursos existentes em um único ambiente, dispensando a realização de consultas em 

diversas interfaces de busca. Com as consultas realizadas por meio do catálogo em linha, 

dados estatísticos de acessos realizados, títulos mais consultados, obras não utilizadas, 
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perfil do usuário leitor de livro digital etc., podem ser identificados nos dados de uso dos 

catálogos. Caso isto não ocorra, o bibliotecário é completamente refém das estatísticas 

oferecidas pelo fornecedor para mensurar o uso que está sendo feito da contratação. 

Apesar dos livros digitais não ocuparem espaço em estantes, eles demandam 

espaço para armazenamento das mídias, quando a biblioteca possui os arquivos sob sua 

guarda. E, em similaridade com o que ocorre com as obras impressas, de tempos em 

tempos deve ser realizado desbaste, identificando as obras que tem nenhuma ou baixa 

procura e que não justificam sua permanência no acervo. 

As coleções digitais não dispensam a presença de livros impressos. O próprio livro 

digital não decretou a morte do livro em papel. Ele não precisa eliminar o livro impresso 

para existir! São recursos similares que podem ter características próprias, mas que não se 

excluem. Ambos possuem seu apelo junto aos usuários e cumprem o seu papel de fixar o 

conhecimento para transmissão. Neste cenário, reforça-se o entendimento que as 

bibliotecas são híbridas, com acervos formados por recursos analógicos e digitais, 

proporcionando aos usuários variadas possibilidades de obtenção de acesso à informação. 
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THE MEDIATING EFFECT OF THE ATTITUDE IN THE RELATIONSHIP 

BETWEEN PERCEIVED EASE OF USE AND BEHAVIORAL INTENTION TO 

USE A SYSTEM: AN EMPIRICAL STUDY IN A COUNTRY WITH A HIGH 

INDEX OF UNCERTAINTY AVOIDANCE 

ABSTRACT 

This paper presents the preliminary results of the study of the mediating effect of attitude 

between perceived ease of use and behavioral intention to use a system in a country with a 

high index of uncertainty avoidance. Based on data from 405 users of a university 

information system in Mexico this mediating effect was analyzed using the structural 

equation technique with partial least squares approach. The results indicate a partial 

mediating effect on men, and a total mediating effect on women surveyed. These findings 

can be a way to explain the diverse value of the relationship between perceived ease of use 

and the intention to use a system in countries with a high rate of uncertainty avoidance 

because by excluding the attitude as a mediator variable, the effect of perceived ease of use 

on the intention to use technology decreases. 

Keywords:  Attitude, Perceived ease of use, Behavioural intention, Uncertainty avoidance, 

Mexico. 

EL EFECTO MEDIADOR DE LA ACTITUD EN LA RELACIÓN ENTRE LA 

PERCEPCIÓN DE FACILIDAD DE USO Y LA INTENCIÓN DE UTILIZAR UN 

SISTEMA: UN ESTUDIO EMPÍRICO EN UN PAÍS CON ALTO ÍNDICE DE 

EVASIÓN DE INCERTIDUMBRE 

RESUMEN 

Este trabajo presenta los resultados preliminares del estudio del efecto mediador de la 

actitud  en la relación entre percepción de facilidad de uso y la intención de utilizar un 

sistema en un país con un alto índice de evasión de incertidumbre.  Con base en datos de 

405 usuarios de un sistema de información universitario en México se analizó este efecto 

mediador usando la técnica de ecuaciones estructurales con enfoque PLS.  Los resultados 

indican que existe un efecto mediador parcial en los hombres, y un efecto mediador total en 

las mujeres encuestadas.  Estos hallazgos pueden ser un camino para explicar el valor 

diverso de relación entre percepción de facilidad de uso y la intención de utilizar un sistema 

en países con un alto índice de evasión de incertidumbre, pues al excluir la variable actitud 

como una mediadora,  disminuye el efecto de percepción de facilidad de uso sobre la  

intención de utilizar la tecnología. 

Palabras clave: Actitud, Percepción de facilidad de uso, Intención de uso, Evasión de 

incertidumbre, México. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde la propuesta del modelo de aceptación de tecnologías de información designado 

como TAM (Davis, 1989), la relación positiva entre la percepción de facilidad de uso 

(PEOU) y la intención de utilizar un sistema (BI) ha sido validada extensamente.  No 

obstante a lo anterior, algunos autores proponen que esta relación se ve afectada por 

características culturales nacionales de los usuarios. En concreto, un análisis sistemático la 

literatura sobre este fenómeno ha sugerido que un alto índice de evasión de incertidumbre 

se correlaciona con una relación baja o no significativa entre PEOU y BI (Cardon y 

Marshall, 2008).  Estudios recientes en Latinoamérica se asocian a esta idea (Andrews y 

Bianchi, 2012; Ramírez-Correa et al., 2013; Ramírez-Correa et al., 2014).  

Por otra parte, si la relación entre PEOU y BI  es mediada o no por la actitud hacia las 

tecnologías de información (ATT) es un punto de debate teórico,  pues si bien esta 

mediación se estableció en la conceptualización original de TAM (Davis, 1989), y 

posteriormente y en base a evidencia empírica, fue excluida (Venkatesh, 1999). 

En este contexto, se propone estudiar el efecto mediador de la ATT en la relación entre 

PEOU y BI en un país con un alto índice de evasión de incertidumbre. Con este fin se 

realiza un estudio empírico basado en datos de usuarios de un sistema de información 

universitario en México y en su análisis con la técnica de ecuaciones estructurales con 

enfoque PLS. Este trabajo presenta los resultados preliminares de este estudio. 

2. LA PERCEPCIÓN DE FACILIDAD DE USO Y LA ACTITUD HACIA USAR 

TECNOLOGÍA COMO ANTECEDENTES DE LA INTENCIÓN DE UTILIZAR 

UN SISTEMA  

Si consideramos que la intención de utilizar un sistema (Behavioral Intention – BI) es el 

grado en que una persona ha formulado planes conscientes para usar o no usar este sistema 

en el futuro (Warshaw y  Davis, 1985), y que este plan es un antecedente importante del 

uso de los sistemas, es natural la búsqueda de variables que afecten tal planificación.  

Basado en teorías de la psicología, Davis (1985) propuso que la percepción de facilidad 

de uso, la actitud hacia usar tecnología y la percepción de utilidad eran tres antecedentes de 

la intención de usar un sistema de información. Si bien la segunda variable fue excluida en 

trabajos posteriores del autor (Venkatesh, 1999), otros estudios la han continuado usado 

(por ejemplos Aldhmour y Sarayrah (2016) y Ho et al. (2015)).  

La percepción de facilidad de uso (Perceived Ease of Use - PEOU) se entiende como  el 

grado en que una persona cree que el uso de un sistema en particular estaría libre de 

esfuerzo (Davis, 1989). Por otra parte, la actitud hacia usar tecnología (Attitude Toward 

using Technology - ATT) se describe como la reacción afectiva o sensación positiva o 

negativa de un individuo sobre el uso de tecnología  (Venkatesh y Goyal, 2010; Venkatesh 

et al., 2003). 
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3. LA EVASIÓN DE INCERTIDUMBRE COMO DIMENSIÓN CULTURAL 

Con base en más de cien mil encuestas en 60 países entre 1967 y 1971, Geert Hofstede 

desarrolló un modelo de cinco dimensiones culturales: evasión de incertidumbre, distancia 

del poder, individualismo, orientación al largo plazo y  masculinidad (Hofstede, 

2003). Estas dimensiones se ocupan de cuestiones clave en las sociedades nacionales, 

conocidas a partir de la antropología social y la investigación intercultural, y han sido 

utilizadas ampliamente en diversos estudios (Arenas-Gaitán et al., 2011).  

En específico, la dimensión evasión de incertidumbre tiene como objetivo evaluar el 

grado en que los miembros de una sociedad se sienten incómodos o cómodos en situaciones 

no estructuradas, es decir, situaciones novedosas, desconocidas, sorprendentes, diferentes 

de lo habitual (Hofstede, 2003).  

Los países exponen distintos valores para la dimensión evasión de incertidumbre, por 

ejemplo México tiene un índice alto (82), cercano de Chile (86) y Brasil (76), pero Estados 

Unidos tiene un índice bajo (46), parecido a Canadá (48) y mayor que Reino Unido (35).  

Estas diferencias afectan a diversos aspectos del comportamiento humano. En particular, 

Cardon y Marshall (2008) estudiaron si los valores altos, medios y bajos  para la dimensión 

evasión de incertidumbre influyen en la relación de BI con las variables que la explican. El 

resultado de estos autores indica que países con alto índice de evasión de incertidumbre 

muestran asociaciones más bajas o no significativas entre PEOU y BI, en relación a países 

con bajos índices de evasión de incertidumbre. 

4. METODOLOGÍA 

El estudio fue realizado en una institución de educación superior tecnológica del estado 

de Veracruz en México. Los participantes fueron estudiantes de ingeniería, todos usuarios 

de un sistema de gestión de procesos académicos denominado Sistema de Gestión Integral 

(SIG). Se realizó un muestreo no aleatorio solicitando la respuesta al instrumento mediante 

la plataforma del SIG en julio de 2017, se obtuvieron 405 datos válidos, 228 hombres y 177 

mujeres. 

Los instrumentos de medida fueron adaptados de Davis (1989) y Wu y Chen (2017). Se 

aplicaron siete reactivos para medir la percepción de facilidad de uso (PEOU), tres para la 

intención de utilizar un sistema (BI) y seis para la actitud hacia las tecnologías de 

información (ATT). Todos los ítems consideraban una escala Likert de siete puntos. 

Los datos se analizaron usando la técnica de ecuaciones estructurales con enfoque de 

mínimos cuadrados parciales (PLS, Partial Least Squares) para comprobar el modelo de 

investigación (Chin, 1998, Tenenhaus et al., 2005). Para tal efecto se utilizó el software 

SmartPLS 3.0 (Ringle et al., 2015), en el cual se estimaron seis modelos, los primeros tres 

analizan la influencia directa de PEOU en BI, tanto para la muestra completa así como 

desagregando los datos de hombre y mujeres. En los restantes se incluye a la actitud como 

variable mediadora de la relación.  
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5. RESULTADOS 

Modelo de medida 

Los resultados indican que en los seis modelos se tienen cargas factoriales que 

evidencian fiabilidad de ítem, tal como se muestra en la Tabla I para el caso de los modelos 

estimados con la muestra completa. En el caso de la confiabilidad de los constructos y la 

validez convergente y divergente, la Tabla II resume los valores que indican la adecuación 

de los modelos. La prueba de validez discriminante de los constructos del modelo fue 

evaluada positivamente.  

TABLA I: CARGAS FACTORIALES MODELOS CON BASE COMPLETA 

Ítem ATT BI PEOU 

ATT1 0,884 
  

ATT2 0,909 
  

ATT3 0,915 
  

ATT4 0,927 
  

ATT5 0,935 
  

ATT6 0,919 
  

BI1 
 

0,927 
 

BI2 
 

0,943 
 

BI3 
 

0,949 
 

PEOU1 
  

0,752 

PEOU2 
  

0,795 

PEOU3 
  

0,890 

PEOU4 
  

0,866 

PEOU5 
  

0,879 

PEOU6 
  

0,871 

PEOU7 
  

0,872 

 

TABLA II: COEFICIENTES DE LAS VARIABLES LATENTES 

Constructo 

Fiabilidad  

Compuesta 

Alfa de 

Cronbach AVE 

ATT 0,969 0,961 0,837 

BI 0,958 0,934 0,883 

PEOU 0,947 0,934 0,719 
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Modelo estructural 

Las Figuras 1 a 3 muestran los resultados del modelo estructural de la relación directa 

entre PEOU y BI. Puede apreciarse que existe una influencia significativa y positiva tanto 

para la muestra completa como para hombres y mujeres; sin embargo, en el caso de las 

mujeres el coeficiente es más grande (0,671) que el de los hombres (0,618). 

 
Figura 1. Relación directa entre PEOU y BI para toda la muestra 

 

 
Figura 2. Relación directa entre PEOU y BI para hombres 

 

 
Figura 3. Relación directa entre PEOU y BI para mujeres 

 

Para el caso del modelo con mediación, los resultados del modelo estructural son 

mostrados en las Figuras 4 a 6. Para los tres casos las relaciones entre PEOU-ATT y ATT-

BI son positivas y significativas. Además en todos los casos el coeficiente de determinación 

R
2 

de BI aumenta al incorporar ATT. Finalmente, el coeficiente beta entre PEOU y BI  

resulta no significativo para el modelo calculado con los datos de las mujeres. 

 

R
2
=0,41 

R
2
=0,38 

R
2
=0,45 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0239



 

 

 

 
Figura 4. Relación entre PEOU y BI con mediación de ATT para toda la muestra 

 

 
Figura 5. Relación entre PEOU y BI con mediación de ATT para hombres 

R
2
=0,59 

R
2
=0,56 

R
2
=0,54 

R
2
=0,51 
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Figura 6. Relación entre PEOU y BI con mediación de ATT para mujeres 

 

Análisis del efecto mediador 

Para realizar el análisis del efecto mediador se utilizó el procedimiento indicado por Hair 

et al. (2016). Tal como se muestra en la Tabla III, los resultados indican que existe un 

efecto mediador parcial en los hombres (VAF = 0,74)  y un efecto mediador total en las 

mujeres encuestadas (VAF = 0,83).  

TABLA III: RESULTADO DEL ANÁLISIS DE MEDIACIÓN 

 Camino  Efecto 

Todos (N=405) Hombres (N=228) Mujeres (N=177) 

 PEOU -> BI                      0,167                      0,208                      0,113  

 PEOU -> ATT                      0,745                      0,711                      0,782  

 ATT -> BI                      0,637                      0,574                      0,713  

 PEOU -> ATT -> BI                      0,475                      0,408                      0,558  

 VAF                      0,740                      0,662                      0,831  

 Resultado   Mediación parcial   Mediación parcial   Mediación total  

 

6. CONCLUSIONES  

Este estudio analizó el efecto mediador de la actitud hacia usar tecnología en la relación 

entre la percepción de facilidad de uso y la intención de usar un sistema de gestión de 

procesos académicos universitarios en México. Los resultados preliminares indican la 

existencia del efecto mediador, y con una mayor fuerza entre las mujeres encuestadas. 

R
2
=0,65 

R
2
=0,61 
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Los hallazgos de este estudio pueden ser un camino para explicar el valor diverso de 

relación entre percepción de facilidad de uso y la intención de utilizar un sistema en países 

con un alto índice de evasión de incertidumbre, pues al excluir la variable actitud como 

mediadora,  disminuye el efecto de percepción de facilidad de uso sobre la  intención de 

utilizar la tecnología. 

En el futuro se profundizará sobre estos resultados, a través de la comparación de ellos 

con estudios disponibles en otros países con altos índice de evasión de incertidumbre. 
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In an increasingly competitive environment, organizations need to be concerned about 

delivering value to the customer in a more efficiently way. In this context, more 

systemic administrative approaches have arisen with the purpose of increasing the value 

to the client, one of them is Business Process Management, or BPM. As the name 

implies, BPM is based on processes, that is, on a structured sequence of activities with a 

common purpose. Yet, health organizations face various resource constraints and may 

benefit from adopting these approaches. This research aimed to highlight aspects of 

BPM and cost analysis and, moreover, to show how these approaches can help jointly in 

the administration of health organizations. Through a literature review, three success 

stories of the adoption of cost and BPM systems were highlighted. 

Kew Words: Business Process Management; Process; ABC Costing; Costing. 

 

Em um ambiente cada vez mais competitivo, as organizações precisam se preocupar em 

gerar valor para o cliente de forma mais eficiente. Nesse contexto, abordagens 

administrativas mais sistêmicas têm surgido com a finalidade de aumentar o valor para 

o cliente, sendo uma delas o Gerenciamento de Processos de Negócio. Conforme o 

próprio nome mostra, o BPM se baseia nos processos, ou seja, em uma sequência 

estruturada de atividades com uma finalidade em comum. Ainda, organizações da área 

de saúde enfrentam diversas limitações de recursos e podem se beneficiar da adoção 

dessas abordagens. Essa pesquisa teve como objetivo ressaltar aspectos do BPM e de 

análises de custo e, além disso, mostrar como essas abordagens podem auxiliar de forma 

conjunta na administração de organizações da área de saúde. Através de uma revisão de 

literatura, foram destacados três casos de sucesso da adoção de sistemas de custo e 

BPM. 

Palavras-chave: Gerenciamento de Processos; Processos; Custeio ABC; Custos. 
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ADOÇÃO CONJUNTA DE TÉCNICAS DE CUSTEIO E PROCESSOS EM 

ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em um ambiente cada vez mais competitivo, as organizações precisam se preocupar em 

gerar valor para o cliente de forma mais eficiente. Nessa busca por eficiência, várias 

técnicas gerenciais mais sistêmicas têm sido buscadas, tais como o Business Process 

Management (ou BPM), também conhecido como Gerenciamento por Processos (DE 

SORDI, 2008). 

Essa abordagem administrativa traz um conjunto de ferramentas, técnicas, metodologias 

e práticas utilizadas para analisar o processo de produção e geração de valor para o 

cliente (ABPMP, 2013). Esta abordagem é ampla, engloba análise da cultura 

organizacional, das estratégias, do ambiente onde está envolvido e dos seus stakeholders 

a fim de criar melhores processos dentro das organizações (BURLTON, 2010).  

De acordo com Dave (2017, p. 51) “um processo é uma sequência estruturada ou 

semiestruturada de atividades performadas em série ou em paralelo por dois ou mais 

indivíduos a fim de atingir um objetivo em comum”, ou seja, é uma sequência de 

atividades que acontece dentro de uma organização e envolve mais de uma pessoa e/ou 

mais de uma área da organização.  

Essa interligação de áreas por um único processo também é conhecida como processos 

de ponta a ponta, ou processo core (AGUILAR-SAVÉN, 2004). A organização que opta 

pela gestão de processos, tem sua divisão de áreas funcionais substituída por uma visão 

mais integrada, uma vez que o processo principal de uma organização pode atravessar 

diferentes áreas e até mesmo envolver diferentes empresas que fazem parte de uma 

cadeia de suprimentos (MADDERN, et al 2014).  

Ainda, o gerenciamento de processos envolve a análise de várias informações sobre o 

negócio e suas atividades (ABPMP, 2013) com a finalidade de gerar valor através dos 

processos de negócio (vom BROCKE; SONNENBERG, 2015). No entanto, nota-se que 

na literatura existente de BPM, por muitas vezes a proposta de criação de valor é 

realizada e analisada através de uma perspectiva qualitativa, em detrimento de outras 

técnicas quantitativas, como é o caso de informações financeiras e de custo (vom 

BROCKE; RECKER; MENDLING, 2010) que também são essenciais para avaliação da 

criação de valor. 

Nesse contexto, o valor pode assumir tanto a forma de valor de uso quanto valor de 

troca, sendo que, o valor de uso se refere ao poder de suprimento de necessidades de 

uma pessoa ou grupo de pessoas e, o valor de troca, se refere ao valor econômico em 

medidas monetárias (vom BROCKE; SONNENBERG, 2015). Vom Brocke e 

Sonnenberg (2015) ainda afirmam que os custos das atividades do processo pertencem à 

dimensão valor de troca. 

Diferentes abordagens de análise de custo fornecem informações relevantes sobre o 

desempenho de uma organização. Dentro do contexto de processos, as abordagens 

baseadas e orientadas para o valor (do inglês: value-based BPM e value-oriented BPM) 

focam em melhorar o valor econômico de uma organização (vom BROCKE; 

SONNENBERG, 2015).  
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Ao se tratar de processos, o Custeio ABC (Activity Based Costing) permite uma análise 

mais profunda, uma vez que este permite identificação da estimativa de custo de cada 

processo e das atividades da organização. O custeio ABC é um método que tem por 

finalidade produzir uma informação mais apurada dos custos, através da alocação dos 

recursos com base em sua atividade de consumo (LIEVENS; van den BOGAERT; 

KESTELOOT, 2003) 

Ainda, destaca-se que companhias da área de saúde, como hospitais, geralmente 

convivem com restrições financeiras e, consequentemente, necessitam de informações 

apuradas sobre os custos de suas atividades (CANNAVACCIUOLO et al., 2015). Nota-

se, ainda, que a saúde é um dos setores que demanda contínuos investimentos por parte 

dos governos e das populações. De acordo com a OMS [2017], somente em 2014, em 

média 15% dos recursos governamentais foram investidos em saúde pelos países. Esses 

dados demonstram a necessidade de uma utilização eficiente de recursos financeiros 

para garantir um acesso à saúde básica por todos.  

A integração de análises de processos e custos pode ser vista nos mais diversos setores. 

Nowotarskia, Pasáawskia e Matyja (2016), por exemplo, realizaram uma análise de 

como melhorar um processo de construção civil a partir de técnicas como Lean e análise 

de custos. Da mesma forma, Cannavaccioulo et al. (2015) realizaram uma análise 

integrando técnicas de BPM e custeio ABC para identificar ineficiências em um 

hospital na Itália.  

A partir disso, pode-se verificar a importância de adotar metodologias que visam a 

gestão eficiente de recursos a fim de obter melhores resultados. Nesse contexto, a 

adoção de tecnologias de informação, indicadores de custos e aspectos de Business 

Process Management podem ser utilizados para auxiliar na análise dos processos de 

serviço de saúde e, dessa forma, gerar maior valor na entrega do serviço.  

Deste modo, o presente estudo tem por objetivo investigar as contribuições do uso 

conjunto do BPM e das metodologias de análise de custeio de processo para a eficiência 

da gestão hospitalar. Para isso, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

apresentar conceitos principais de BPM; apresentar o conceito e algumas técnicas de 

análise de custos e apresentar exemplos da aplicação conjunta dessas análises no setor 

de saúde, em hospitais.  

 

METODOLOGIA 

A pesquisa é classificada como qualitativa e exploratória, sendo assim, envolve, entre 

outras características, o estudo do ambiente como fonte de informações, de caráter 

descritivo e enfoque indutivo, visando compreender melhor a relação entre BPM e 

análise de custos no setor de saúde (NEVES, 1996). Pode-se ainda caracterizar o estudo 

em questão como uma revisão bibliográfica.  

Foram utilizadas as bases de dados Web Of Science e Scopus, e nas buscas foram 

utilizados os termos “Process Management” ou “Management Process” combinados 

com “Activity Based Costing”. Dentro da base Web of Science, a consulta “Process 

Management” combinada com “Activity Based Costing” de tópico gerou 15 resultados, 

refinando por artigo foram 8 resultados, sendo 6 deles em inglês e apenas 2 disponíveis 

para leitura. A mesma pesquisa realizada na base de dados Scopus, com os mesmos 

filtros, retornou 11 resultados, dos quais 5 eram abertos e apenas 1 era relacionado ao 

tema e diferente do conteúdo encontrado na base Web of Science.  
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Na segunda pesquisa, realizada com as palavras-chaves “Management Process” 

combinada com “Activity Based Costing” gerou 2 resultados na base Web of Science, 

porém não relacionados ao tema deste artigo. Na base Scopus, a mesma pesquisa gerou 

5 resultados, sendo apenas 1 relacionado ao tema. Esses 4 artigos resultantes das buscas 

estão apresentados abaixo e foram complementados com outros relacionados ao tema.  

 

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO 

Como abordado anteriormente, o Gerenciamento de Processos de Negócios, ou 

Business Process Management é uma abordagem composta por metodologias, 

ferramentas e práticas para processos, de forma integrada para garantir uma visão 

holística da organização (ABPM, 2013). Essa abordagem vai além das estruturas 

funcionais ou departamentos da organização, pois os processos são analisados de ponta 

a ponta, atravessando as diferentes áreas e até diferentes organizações (MADDERN, et 

al 2014).  

Zairi (1997) ainda define o termo processo como uma abordagem que converte inputs 

em outputs, ou seja, entradas em saídas, através da utilização de recursos de forma 

repetitiva e consistente. Bulletpoint1 (1996 apud ZAIRI, 1997) também ressalta que um 

processo deve ser previsível, com entradas e saídas bem definidas, com uma sequência 

lógica de atividades e tarefas.  

Dessa forma, BPM procura gerar eficiência através da melhoria dos processos e a 

criação de valor para o cliente. Zairi (1997) ressalta, inclusive, que várias organizações 

adotam o BPM a fim de melhorar seus indicadores de qualidade e outros resultados.  

Zairi (1997) ressalta que o foco do BPM são as operações do negócio, com alta 

capacidade de geração de valor, que devem seguir algumas regras. Ainda, segundo o 

autor, a obtenção desse sucesso depende de uma série de práticas que devem ser 

cumpridas: mapeamento e documentação das atividades principais, visão horizontal das 

atividades, sistemas e documentação consistente, medidas de performance, práticas de 

melhoria contínua, foco nas melhores práticas e adaptação da cultura organizacional. 

O BPM se inicia através da análise do contexto em que se encontra a organização, 

incluindo a estratégia do negócio, escopo, stakeholders e fatores internos e externos 

(BURLTON, 2010). É necessário entender os objetivos da organização ao implementar 

BPM, uma vez que tais objetivos implicam diretamente nas ferramentas que serão 

utilizadas para se analisar e desenhar os processos (BROCKE; ZELT; SCHMIEDEL, 

2016).  

De acordo com a ABPMP (2013), a organização do gerenciamento de processos 

envolve uma série de etapas, dentre elas: modelagem de processos, análise dos 

processos, desenho de processos, gerenciamento de desempenho de processos e 

transformação de processos. A seguir, serão explicadas de forma sucinta as etapas que 

envolvem o gerenciamento de processos (ABPMP, 2013):  

 Modelagem de Processos: envolve um estudo do ambiente interno da 

organização e de todas as atividades que compõe o processo, através de 

observações e entrevistas. É um processo que demanda atenção e revisões 

constantes a fim de obter informações reais e sem ambiguidade; 

 Análise de Processos: envolve um estudo das atividades e do modo como elas 

estão sendo desenvolvidas a fim de identificar gargalos e otimizar o processo, de 

forma eficaz e eficiente. Nessa etapa, processos com alto impacto na receita são 
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um dos tipos prioritários, o que demostra a importância do conhecimento dos 

custos dos processos das organizações; 

 Desenho de Processos: é a representação gráfica do novo processo criado a partir 

da análise de forma alinhada com a estratégia da organização e com foco no 

cliente. Essa etapa também exige constantes revisões, assim como criação de 

cenários e plano de implementação; 

 Gerenciamento de Processos: se refere ao monitoramento que é feito 

formalmente, a fim de garantir a eficiência do processo e acompanhamento do 

desempenho; 

 Transformação de Processos: se refere as mudanças que podem ser realizadas a 

partir das análises de reengenharia, redesign, entre outras. 

Nota-se que a etapa de análise de custos se encaixa na etapa de análise dos processos, 

no que tange à definição dos processos que são prioridade (ABPM, 2013). Nota-se, no 

entanto, que a análise mais profunda dos custos de um processo, além do seu impacto na 

receita total, permite identificar desperdício e alocar melhor os recursos de uma 

organização.  

 

ANÁLISE DE CUSTOS 

A tomada de decisão dentro do BPM é realizada com base em informações de valor, 

mesmo que de forma implícita (vom BROCKE; SONNENBERG, 2015). Apesar 

existência dessa consideração implícita, por muitas vezes, a avaliação de alternativas de 

processo é feita com base em características qualitativas, em detrimento de análises de 

características econômicas (BUHL et al., 2011). 

Da mesma forma, as organizações precisam desenvolver suas capacidades de 

gerenciamento de processos de forma alinhada e integrada, considerando todos os 

projetos e processos desenvolvidos pela empresa (LEHNERT et al., 2016). Em seu 

estudo, Buhl et al. (2011) mostra que existe uma lacuna teórica e prática entre o 

gerenciamento por processos e o gerenciamento baseado em valor, sendo necessária 

consideração de alguns aspectos para a tomada de decisão. 

Destaca-se que para definição do valor de um processo é necessário identificar qual é o 

ator econômico e quais suas necessidades, ou seja, a definição de valor do processo é 

feita com base nas necessidades de um indivíduo, implicando em valores diferentes para 

indivíduos diferentes (vom BROCKE; SONNENBERG, 2015). 

Vom Brocke, Mendling e Recker (2010) demonstram que para avaliação financeira dos 

processos de uma organização é necessário a consideração de três níveis de avaliação: 

nível operacional, nível orçamentário e nível corporativo. No nível operacional, são 

identificados custos e receitas provenientes das atividades realizadas durante o ciclo de 

vida de um processo. No nível orçamentário, esses custos são projetados de forma a 

alcançar um maior período de tempo e, além disso, são englobados outros custos que 

podem incorrer ao se considerar um determinado horizonte de tempo. Por fim, no nível 

corporativo, todos esses custos e receitas são agregados em indicadores econômicos, 

com a finalidade de auxiliar na tomada de decisão. 

Nesse contexto, alguns estudos tem seu foco na parte operacional, buscando a 

identificação de custos de processos através de técnicas como o Custeio ABC, método 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0248



 

 

que tem por finalidade produzir uma informação mais apurada dos custos, através da 

alocação dos recursos com base em sua atividade de consumo (LIEVENS; van den 

BOGAERT; KESTELOOT, 2003). Ainda, pode-se perceber a utilização de custos 

diretos e indiretos, ou seja, de atividades (como mão-de-obra) e de recursos (como no 

caso de materiais tangíveis) (LIEVENS; van den BOGAERT; KESTELOOT, 2003). 

Outras abordagens também focam mais no valor criado por um processo do que no 

custo deste. Essas abordagens são conhecidas como “baseada em valor” (do inglês 

value-based) e “orientada para o valor” (do inglês value-oriented). Ambas abordagens 

derivam de técnicas administrativas: no caso da abordagem baseada em valor, uma 

coisa só tem valor econômico se a organização que a possui tem um maior valor de 

mercado por ela; já a abordagem orientada para o valor é uma abordagem que se baseia 

em condições de mudança, ou seja, em proposições de melhoria (vom BROCKE; 

SONNENBERG, 2015). 

 

ESTUDOS DE CUSTOS NO SETOR DE SAÚDE 

A saúde é um setor que enfrenta desafios para se tornar eficiente em custo diante das 

restrições financeiras atuais. Em média, 15% dos recursos governamentais dos países 

são investidos em saúde (OMS, [2017]).  

A adoção de práticas de BPM conjuntamente com a análise de custos pode proporcionar 

muitos benefícios às organizações. No caso do setor da saúde, os hospitais enfrentam 

diariamente problemas de restrição financeira e, dessa forma, a aplicação dessas novas 

metodologias pode auxiliar no gerenciamento mais eficiente dos recursos de um 

hospital. Além disso, de acordo com Cardinaels, Roodhooft e Kerck (2004), muitas 

vezes o problema da alocação de recursos em hospitais também existe porque as verbas 

são departamentalizadas, não se considerando o custo de um processo como um todo.  

Nota-se, entretanto, que no caso dos hospitais a adoção de sistemas que analisam os 

custos de processos e atividades está ligada a alguns fatores determinantes 

(CARDINAELS; ROODHOOFT; KERCK, 2004):  

 

 Insatisfação com controle de custos atual;  

 Apoio dos funcionários e médicos na utilização do sistema;  

 Modo como os médicos são remunerados;  

 Nível de conflitos entre administração e médicos.  

 

Todas essas variáveis impactam no sucesso da implementação de um sistema de custos. 

Nesse aspecto, o custeio ABC, como já mencionado anteriormente, é um sistema que 

pode auxiliar numa gestão eficiente de recursos. Em seu estudo, Cardinaels, Roodhooft 

e Kerck (2004) identificaram hospitais em diferentes níveis de maturidade em relação a 

sistemas de custos, variando o nível de necessidade de mudanças, sendo que alguns, 

inclusive, já apresentavam a adoção do custeio ABC.  
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Abaixo, são apresentados três estudos que apresentam casos de sucesso da adoção do 

sistema de custos de forma conjunta com a abordagem de processos, nas organizações 

de saúde: 

 Custeio ABC – Unidade de Ortopedia (CANNAVACCIOULO et al., 

2015) 

 Custeio ABC – Unidade de Radioterapia (LIEVENS, DEN BOGAERT E 

KESTELOOT 2003) 

 Análise de Custos – Setor cirúrgico (YU et al., 2016). 

 

Destaca-se, inicialmente, o estudo realizado na Unidade de Ortopedia de um Hospital 

Universitário na Itália (CANNAVACCIOULO et al., 2015). Através do Custeio ABC, 

os autores mapearam as atividades relacionadas à uma cirurgia de prótese de joelho, 

desde o atendimento e exames pré-operatórios até a alta no hospital. Uma vez que as 

atividades foram mapeadas, foi contabilizado os custos para cada uma das atividades. Se 

observou que a cirurgia e a estadia no hospital representavam os maiores dispêndios, 

40,41% e 36,53% respectivamente, dos custos totais do processo operatório.  

Do modo similar a Cannavaccioulo et al. (2015), Lievens, Den Bogaert e Kesteloot 

(2003) também utilizaram o custeio ABC em seu estudo para identificar os custos da 

Unidade de Radioterapia do Hospital da Universidade de Leuven. Os autores, com a 

intenção de identificar os custos totais das atividades do departamento, fizeram uma 

análise do custo de cada atividade e, como resultado verificaram que os maiores gastos 

da unidade de radioterapia eram referentes a pagamento dos funcionários e 

equipamentos. Além disso, através da análise do custo de cada atividade, os autores 

conseguiram calcular o custo de cada processo realizado pelo departamento, ou seja, o 

custo de cada serviço realizado pelo departamento.  

Os estudos de Cannavaccioulo et al.(2015) e Lievens, Den Bogaert e Kesteloot (2003) 

são semelhantes e complementares. Cannavaccioulo et al. (2015) realiza uma análise 

mais profunda do custo de um processo (no caso, cirurgia de joelho), enquanto Lievens, 

Den Bogaert e Kesteloot (2003) realizam uma análise mais ampla, que permite 

identificar qual processo tem o maior custo, porém não fornece uma análise tão 

detalhada quanto a de Cannavaccioulo et al. (2015).  

Yu et al. (2016) utilizaram uma abordagem um pouco diferente numa pesquisa 

envolvendo análise de custo em cirurgias de apêndice em um hospital. A partir da base 

de dados do hospital, eles coletaram informações sobre diversas cirurgias que 

aconteceram num período de 6 meses. O processo da cirurgia foi mapeado e então os 

autores utilizaram a técnica Time-driven Activity Based Costing, que estima o custo de 

um produto a partir de dois componentes principais: o custo de cada recurso utilizado 

por minuto e o tempo gasto total, como por exemplo pessoal e equipamentos; e o custo 

dos recursos consumíveis, como os materiais KAPLAN; ANDERSON3 (2004 apud YU 

et al., 2016). Como resultado, os pesquisadores concluíram que a sala de operação é a 

parte que demanda mais custos no processo de uma cirurgia de apêndice, representando 

44% dos custos totais, devido ao alto custo de mão de obra qualificada, referente às 

enfermeiras, cirurgiões e anestesistas. 

Estes três estudos possuem alguns pontos em comum. Primeiro, antes de calcular os 

custos, os processos são identificados, e por sua vez as atividades que envolvem o 

procedimento hospitalar devem ser detalhadas. Segundo, os pesquisadores apontam a 
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análise de custos, principalmente o ABC, como uma forma de identificação de 

ineficiência dentro de um processo.  

 

CONCLUSÃO 

Através dos resultados acima expostos, percebe-se que o custeio ABC e o 

gerenciamento de processos podem ser utilizados nas mais diversas organizações, até 

mesmo em hospitais, a fim de entregar informações mais apuradas sobre os custos e, 

dessa forma, melhorar a alocação de recursos, e a eficácia e eficiência dos processos 

organizacionais.  

Nas três pesquisas estudadas que envolvem gerenciamento por processos e custos na 

área da saúde, se observou que a identificação do processo e das atividades são fatores 

importantes para a realização de uma análise de custeio por atividade e, além disso, 

mostram a importância de uma análise de custos para encontrar pontos de ineficiência 

dos processos.  

Este estudo buscou contribuir com informações úteis para a utilização conjunta do 

gerenciamento de processos e da análise de custos, em especial o custeio ABC nas 

organizações de saúde. Apesar do estudo se limitar a hospitais, existe a possibilidade da 

replicação de estudos nas mais diversas áreas.  

Nota-se, então, a possibilidade de realização de pesquisas futuras que utilizem os 

diferentes métodos utilizados pelos pesquisadores Cannavaccioulo et al.(2015), Lievens, 

Den Bogaert e Kesteloot (2003) e Yu et al. (2016) ou até mesmo mais de um método 

conjuntamente. Outra sugestão de pesquisa seria o aprofundamento no estudo de time-

driven activity based costing na área da saúde e até mesmo sua diferença em relação à 

abordagem mais conhecida o ABC. 

 

  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0251



 

 

REFERÊNCIAS 

ASSOCIATION OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PROFESSIONALS 

(ABPMP). Business process management common body of knowledge. Version 2.0. 

Terre Haute: ABPMP, 2013. 

BARBOSA, F. A.; SOUZA R. C. Administração de Fazenda de Bovinos. 

 

BROCKE, J. VOM; ZELT, S.; SCHMIEDEL, T. On the role of context in business 

process management. International Journal of Information Management, v. 36, n. 3, p. 

486–495, 2016. 

BURLTON, R. Delivering business strategy through process management. Handbook 

on Business Process Management 2. Part of the series International Handbooks on 

Information Systems, pp 5-37, 2010. 

CARDINAELS, E.; ROODHOOFT, F; VAN HERCK, G. , “Drivers of cost system 

development in hospitals: result of a survey”. Health Policy, v. 69, n. 2, pp. 239-252, 

2004. 

CANNAVACCIUOLO, L. et al. An activity-based costing approach for detecting 

inefficiencies of healthcare processes.Business. Process Management Journal, v. 21, n. 

1, p. 55-79, 2015. 

DAVE, B. Business process management – a construction case study. Construction 

Innovation, v. 17, pp. 50 – 67, 2017. 

DE SORDI, J. O. Gestão Por processos: uma abordagem da moderna administração. 

Saraiva, 

2008. 

 

LIEVENS, Y.; VAN DEN BOGAERT, W.; KESTELOOT, K. Activity-based costing: 

A practical model for cost calculation in radiotherapy. International Journal of Radiation 

Oncology Biology Physics, v. 57, n. 2, p. 522–535, 2003. 

 

MADDERN, H.; SMART, P. A.; MAULL, R. S.; CHILDE, S. End-to-end process 

management: implications for theory and practice, Production Planning & Control: The 

Management of Operations, pp. 1303-1321, 2014. 

MARTINS, E. Contabilidade de Custos. 10a Edição. São Paulo: Atlas, 2011. 

NEVES, J. L. Pesquisa qualitativa. Características, usos e possibilidades. 1996. 

NOWOTARSKIA, P.; PASÁAWSKIA, J.; MATYJAA, J. Improving construction 

processes using lean management methodologies – cost case study. Procedia 

Engineering, v. 161, p. 1037 – 1042, v. 2016. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. OMS. World Health Statistics. Disponível 

em: <http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/>. Acesso em: 6 

abr. 2017. 

ROSEMANN, M.; BROCKE, J. The Six Core Elements of Business Process 

Management. [s.l.] Springer Berlin Heidelberg, 2010. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0252



 

 

Informatizados na Contabilidade. Revista FAE. Curitiba: v. 4, n. 2, p. 53-66, mai/ago. 

2001. 

YU, Y. R. et al. Time-driven activity-based costing to identify opportunities for cost 

reduction in pediatric appendectomy. Journal of Pediatric Surgery, v. 51, n. 12, p. 1962–

1966, 2016 

ZAIRI, M. Business process management: a boundaryless approach to modern 

competitiveness. Business Process Management Journal, v. 3, pp. 64–80, 1997. 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0253



 

 

DOI: 10.5748/9788599693148-15CONTECSI/PS-5292 

 

CORPORATE DISTANCE EDUCATION: A THEORETICAL UNDERSTANDING OF 

ITS RESISTANCE FACTORS 

 

Luiz Eduardo Alves, 0000-0003-0602-9173 (Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 

Brazil) – ledualves@gmail.com  

Marcus Brauer, 0000-0002-6820-4179, (Universidade Estácio de Sá/UERJ/UNIRIO, Rio 

de Janeiro, Brazil) – marcusbrauer@gmail.com 

Alberto Luiz Albertin, 0000-0002-4851-0961, (Escola de Administração de Empresas de 

São Paulo da Fundação Getulio Vargas, São Paulo, Brazil) 

Albertin@fgv.br 

Marcello Romani-Dias, 0000-0002-1842-9871, (Escola de Administração de Empresas de 

São Paulo da Fundação Getulio Vargas, São Paulo, Brazil) 

mromdias@hotmail.com 

Colaborador 

 Paulo Roberto Vieira, 0000-0003-3742-1127,  (Universidade Estácio de Sá, Rio de 

Janeiro, Brazil) – paulo.vieira@estacio.br 

 

 

The objective of this study was to identify and analyze the main factors that explain the 

resistance to distance education (DE) in corporate education (CE) in a military institution. 

The present study was structured with quantitative and explanatory approach, based on the 

theoretical framework of the READEC model, which was developed and validated by 

Albertin and Brauer (2012). From a technical point of view, a bibliographic survey and a 

field survey were carried out by means of an electronic questionnaire. Data collection was 

carried out with a sample of 345 Brazilian Army personnel who were part of the Training 

Course for Sergeants (TCS). The data of this research were treated with the Structural 

Equation Modeling (SEM), technique based on Partial Least Squares (PLS). The results of 

the research showed that the self-efficacy and performance expectation dimensions directly 

and positively influence the resistance to the DE in the CE, and the effort expectation, 

facilitating conditions and interactivity dimensions are constructs antecedent to the 

performance expectation. Contrary to the previous theory, the results also indicated that the 

perception about the organizational infrastructure was not significant to explain the 

resistance to DE, which allows us to bring new insights about this phenomenon.  

 

Keywords: Distance Education; Corporate Education; Utaut; Readec; E-learning  

 

EDUCAÇÃO CORPORATIVA A DISTÂNCIA: UM ENTENDIMENTO TEÓRICO DE 

SEUS FATORES DE RESISTÊNCIA 

 

O objetivo deste estudo foi identificar e analisar os principais fatores que explicam a 

resistência à educação a distância (DE) em educação corporativa (CE) em uma instituição 

militar. O presente estudo foi estruturado com abordagem quantitativa e explicativa, com 

base no arcabouço teórico do modelo READEC, desenvolvido e validado por Albertin e 

Brauer (2012). Do ponto de vista técnico, uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de 

campo foram realizadas por meio de um questionário eletrônico. A coleta de dados foi 

realizada com uma amostra de 345 funcionários do Exército Brasileiro que faziam parte do 

Curso de Treinamento para Sargentos (TCS). Os dados desta pesquisa foram tratados com 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0254

mailto:ledualves@gmail.com
mailto:marcusbrauer@gmail.com
mailto:Albertin@fgv.br
mailto:mromdias@hotmail.com
mailto:paulo.vieira@estacio.br


 

 

Modelagem de Equações Estruturais (SEM), técnica baseada em mínimos quadrados 

parciais (PLS). Os resultados da pesquisa mostraram que as dimensões de auto-eficácia e 

expectativa de desempenho influenciam de forma direta e positiva a resistência ao DE na 

CE e a expectativa de esforço, condições facilitadoras e dimensões de interatividade são 

construções antecedentes da expectativa de desempenho. Contrariamente à teoria anterior, 

os resultados também indicaram que a percepção sobre a infra-estrutura organizacional não 

era significativa para explicar a resistência ao DE, o que nos permite trazer novas idéias 

sobre esse fenômeno. 

 

Palavras-chave: Educação a Distância; Educação Corporativa; UTAUT; READEC; E-

learning 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

 Learning can be transmitted in the following forms of education: face-to-face and 

distance learning. The face-to-face modality is commonly used in traditional courses, 

where teachers and students are always in one physical place - called a classroom - and 

these meetings occur at the same time. In distance learning, teachers and students are 

physically separated in space and/or time. This type of education is carried out through the 

intense use of information and communication technologies. This modality may or may not 

present face-to-face moments, and its use has grown exponentially in the past decades 

(Moran, 2002; 2013). 

 In this context, distance education (DE) is analyzed as a viable possibility in the 

construction of mechanisms that foster lifelong learning and qualification throughout life 

[...] it is fully usable in the corporate environment, since it permits the design of 

educational events focusing on specific situations, as well as expanding and democratizing 

access to training opportunities (Abbad, Zerbini & Souza, 2010: 2; Zerbini et al., 2013). 

This modality has been widely adopted in education, in qualifications, and professional 

training programs and in corporate education (CE). 

 Despite the increasing use and importance of DE, whether in a traditional or CE 

context, there has been resistance to its use. As an example, this opposition can occur due 

to: the perceived utility of the tool on the part of collaborating users (Brauer, 2008), the 

difficulty of understanding the technology and the lack of contact with other students 

(Vianney et al., 2003; Lanzer, 2007; Litto & Formiga, 2009), and the lack of feedback 

from tutors and inflexibility regarding the content of the courses (Dutra, 2014). It is argued 

that if a user (such as a collaborator, for example) has one of these resistances in relation to 

DE, distance learning tends to fall short of expectations and consequently, training results 

will be lower. 

 Based on these losses due to resistance of the learning process via DE, and the 

absence of established theoretical models that explain this process, we start in this article 

with the following research question: What are the main factors that explain resistance 

to Corporate Distance Education? To answer this question, we adopted, as a base, the 

READEC model developed by Albertin and Brauer (2012) by applying a structured 

questionnaire answered of 230 military personnel who conducted distance corporate 

courses in the Brazilian Army. This is an institution chosen for recently making massive 

investments in DE, always with the purpose of training the military professional in the era 

of knowledge (Peri, 2013). One of the assumptions in this article is that if resistance occurs 

in an institution that preaches the importance of the DE, this scenario may worsen in other 
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institutions and, for this reason, the Brazilian Army presents itself as an important and 

pertinent unit of analysis. 

 This article presents two central contributions. The first contribution (theoretical) is 

made by evaluating the model proposed by Albertin and Brauer (2012) as well as having 

an important discussion about which hypotheses in this theoretical model can be accepted 

and which should be rejected. This study also takes into account the context in which the 

hypotheses were tested. The second contribution of this article is intended for 

administrators of DE, both in the public and private spheres. Since they are in possession 

of the elements that impact resistance the most, DE administrators can make decisions on 

the ground in order to increase the acceptance of this type of teaching and, consequently, 

improve their program's results. 

 This article is organized into six sections, in addition to this introduction. The first 

two sections deal with concepts related to distance education and corporate distance 

education. The next section deals with the READEC Model, as well as the presentation of 

its hypotheses. These three initial sections form the theoretical reference of this article. The 

fourth section addresses the methodological procedures adopted and, in particular, an 

explanation of the Structural Equation Modeling. The fifth section presents an evaluation 

and analysis of the results collected. Finally, the sixth section deals with the final remarks, 

specifically, a discussion about the objective proposed in this study, the limitations 

encountered, and suggestions for future research on the subject. 

 

 

2. LITERATURE REVIEW 

 

2.1 DISTANCE EDUCATION  
 

As a result of globalization, changes and technological progress have become more 

common and faster among humans. It is interesting to note the impact of this development 

in the educational sector as it forms part of a series of knowledge and information 

frameworks of humans and society. As a result of this development, a modality of 

education, called Distance Education (DE), is being adopted in the world and applied in 

education, vocational training programs, and corporate education. DE, therefore, has 

emerged as one of the most important tools for transmitting knowledge and democratizing 

information. 

 According to Moore and Kearsley (2013), one of the earliest instances of distance 

education occurred in the early 1880s. For the first time, people who wished to study from 

their work or home environment could do so through the postal services. As an integral 

part of the social system, traditional education methods have inevitably been affected by 

the increasing ubiquity of this alternative for education. DE has grown rapidly with the 

advent of cyberspace as a direct or indirect educational tool. Emerging in this context, DE 

has characterized itself as an education-learning process in which internet technology acts 

as mediator of the teacher-student relationship (Moran, 1994). 

 What can be concluded is that DE, leveraged by technologies, has grown noticeably 

and gained the attention of educational planners in recent years. Such a situation may be 

justified by its benefits, some of which have been mentioned by Moore and Kearsley 

(2010), such as: access to learning opportunities, improving human skills, reduction of 

educational costs, targeting of education campaigns for specific audiences, reconciliation 

of professional life with familiarity, and ease of inclusion of an international dimension to 

the educational experience. 
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 The literature points to additional advantages of DE. The "school" can be on any 

computer available with internet access, whether at home, in a company, or even in a Lan 

house. That is, the most salient advantage is centered around the student's availability to 

carry out the respective activities according to his or her time (Litto & Formiga, 2009). 

Costas (2006) cites the flexibility of schedules, the pace of learning and the development 

of self-study, and self-learning abilities as perceived advantages in DE. Diniz (2007: 27) 

agrees that "another differential is the possibility for the individualization of teaching, 

according to the rhythm of study and preferences of each student". With concern to 

advantages, Peter (2003) affirms that distance learning presupposes new behaviors of the 

students, among them is the ability to think and act independently, to make right choices 

among several study plans of a course, to reflect on their own learning, and to control their 

own learning activities. Such behaviors would be decisive for the effectiveness of DE 

situations as they are characterized by low dialogue and substantial transactional distance 

(Moore & Kearsley, 2013). 

 Distance education also has drawbacks, and several of these are identified in the 

literature. These disadvantages range from problems with the technology used to the lack 

of interpersonal relationships with other students (Vianney et al., 2003; Abbad, 2007; 

Lanzer, 2007; Litto & Formiga, 2009). For Dutra (2014) it would be interesting if people 

were also aware of the difficulties that could occur in this type of teaching process, such 

as: (i) the feeling of isolation, due to being in direct contact with a "machine" and not with 

people; (ii) a lack of self-motivation to take the course; (iii) a lack of self-discipline to 

prioritize the course, in the midst of numerous competing daily activities; (iv) feedback 

from tutors, which can be received later than expected by the student and delayed in 

relation to the students' needs; (v) the content, which may be inflexible. 

 Many of these disadvantages, problems, and limitations are caused by high levels 

of resistance to the use of DE and consequently student avoidance. In this context, Zwicker 

and Reinhard (1993) affirm that independent of the form used, the didactic use of a 

computer will only be effective to the extent that the student can be actively involved in the 

teaching process. This means that the simple use of technology in education or teaching 

does not improve learning without this involvement of the student. As a consequence, the 

structuring of a specialized team, composed of people who understand technology and 

pedagogy, and work in a cohesive way, can generate a better learning performance for the 

student. This specialized team can also minimize the risks of student avoidance - a 

troubling problem in the area (Meirelles & Maia, 2009). 

 

2.2. CORPORATE DISTANCE EDUCATION 

 

The increase of organizational knowledge has been considered an indicator of 

organizational learning and is based on the acquisition of employee expertise and on the 

change and institutionalization of procedures in an organization (Antonello & Godoy, 

2010). In this context, corporate education has been applied as a business strategy since it 

is capable of promoting competitive advantages. It contributes to the goal of transforming 

business opportunities through knowledge developed and continuously shared between 

people who are part of, or who are in contact with the organizations. 

 Ferreira, Valério and Souza (2010) observe that DE has been diffused through the 

e-learning modality as a tool for the development of corporate education. This diffusion 

has been motivated by the considerable spread of information technology and in 

combination with the improvement of telecommunication infrastructure. Another relevant 
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point for the dissemination of e-learning lies in the fact that organizations and trainees have 

learning needs that can be met by this modality. 

 E-learning as a tool in CE has many advantages compared to traditional face-to-

face training. Among them is the speed in disseminating knowledge and information, as 

well as the ease of reaching a larger number of participants. Another point to emphasize is 

the ease and agility in reproducing and updating the class content (Ferreira, Valério & 

Souza, 2010). Despite its advantages, before being invited to participate in distance 

learning courses, people need to know the advantages of the new technology and how it 

can complement or replace traditional forms of learning. Without prior preparation of 

employees for the implementation of distance learning courses, certain prejudices and 

resistance may surface (Dutra, 2010). 

 Regarding this last point, Albertin and Brauer (2012) argue that the full use of DE 

tools in corporate education can generate resistance on the part of employees since many 

are not familiar with this model of education or do not dominate the technological tools. 

Creating habits and generating familiarity with the technologies becomes crucial for the 

success of this process. In view of these challenges, the authors proposed the READEC 

model. 

 

2.3 THE READEC MODEL 

 

Numerous models seek to explain the adoption of individualized technology. It is a 

subject that has been studied for more than two decades. Venkatesh et al. (2003) have 

created a unified model in which they integrate the elements of other eight models that 

work with the acceptance of the technology, according to Table 1: 

 

TABLE 1 : Models or theories forming the theoretical basis – UTAUT 

 

Theory Definition Authors/Year 

TRA Theory of Reasoned Action Fischbein & Azjen (1975) 

TAM, TAM2 Technology Acceptance Model  Davis (1989) 

MM Motivational Model  Davis et al. (1992) 

TPB Theory of Planned Behavior  AJzen (1991) 

C-TAM-TPB Combined TAM and TPB  Taylor & Todd (1995) 

MPCU Model of PC Utilization  Thompson et al. (1991) 

IDT Innovation Diffusion Theory  Rogers (1995) 

SCT Social Cognitive Theory Compeau & Higgins (1995) 

Adapted from Albertin and Brauer (2012). 
 

 

 

 From empirical and conceptual similarities between these eight models, Venkatesh 

et al. (2003) selected the constructs that presented greater power in explaining the 

acceptance of technology (expectation of performance, expectation of effort, social 

influence and facilitating conditions), as well as the most influential moderators (gender, 

age, experience, and conditions). Thus, the UTAUT model was formulated, according to 

Figure 1: 
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FIGURE 1:  The UTAUT model

Venkatesh et al. (2003). 
 

 Rivard and Lapointe (2005) won the award for best article in MIS Quarterly 

magazine, with the qualitative article "Multilevel Model of Resistance to the 

Implementation of Information Technology". The authors argued that individuals and 

groups may have various intentions and reactions in relation to the perception of changes 

in technology. Of the diverse studies in main databases, no other quantitative research was 

found that had a robust theoretical foundation that used a model of resistance for 

information systems, with the exception of the research developed, validated and tested by 

Albertin and Brauer (2012), proponents of the READEC (resistance to DE in corporate 

education) model. 

 This model is based on the UTAUT model, and maintains that there are five 

dimensions that imply the acceptance or resistance to DE in the CE, i.e. Performance 

Expectation, Expectation of Effort, Facilitating Conditions, Self-Efficacy and Interactivity, 

which are partially related to the latent variable Resistance to DE in CE, according to the 

following definitions: 

 

(i) The Performance Expectancy dimension reflects the degree to which an 

individual believes that using the system can help him or her achieve performance gains in 

his or her work; 

(ii) The Expectation of Effort dimension reflects the system's degree of ease to 

use; 

(iii) The Facilitating Conditions dimension is defined by the degree to which an 

individual trusts that there is an appropriate organizational and technical infrastructure to 

support the use of the system; 

(iv) The Self-efficacy dimension reflects the judgment of individuals and their 

ability to organize and execute courses of action required to achieve some designated types 

of performance; 

(v) The Interactivity dimension is the degree of interaction between the student 

and the tutor or between the other students in the group. This involves aspects such as 

monitoring, stimulus and feedback. 

 

 Based on the five dimensions, a theoretical structure of resistance to DE in CE 

(Model READEC) was constructed, according to Figure 2: 
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FIGURE 2: READEC model 

Adapted from Albertin and Brauer (2012). 
 

 

 

 Albertin and Brauer (2012) emphasize that there are two dimensions related to the 

environment in which the individual is placed (Facilitating Conditions and Interactivity). 

The authors also highlight three other dimensions that are related to the individual itself, 

i.e., they are characteristics or expectations of their own (Self-efficacy, Expectations of 

Effort and Performance). The authors conclude that with the identification of these five 

dimensions, it is possible to explain the process of resistance to DE in the CE by the 

following hypotheses in testing:  

 

H1: The Self-efficacy construct has a positive influence on the resistance construct 

to DE in CE. 

H2: The Performance Expectation construct has a positive influence on the 

Resistance construct to DE in CE. 

H3: The Expectation of Effort construct has a positive influence on the 

Performance Expectation construct. 

H4: The Facilitating conditions have a positive influence on the Performance 

Expectation construct. 

H5: The Interactivity construct has a positive influence on the Performance 

Expectation construct. 
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These five hypotheses will be tested in our study, using the method that will be 

described in the next section. 

 

3. METHODOLOGICAL PROCEDURES 

 

 For the development of this article, we adopted an explanatory approach, with the 

concern we had regarding the registration of facts, analysis, interpretation and, especially, 

the identification of causes, following the precepts proposed by Lakatos and Marconi 

(2011) and Gil (2014). In addition, the study can be considered deductive, since 

generalizations were made to reach the conclusions. A theoretical-empirical approach, 

through a bibliographical survey and field research, was carried out in the place where the 

phenomenon occurred. It has elements to explain it, therefore, it follows the precepts of 

Vergara (2013). 

 This article has quantitative characteristics. It has an approach chosen to be 

adequate for our initial intention to interact with as many individuals as possible. This was 

done in order to obtain an overview of respondents' behavior in the context of the public 

sector - specifically in the army - about the reasons for resistance to DE. It is important to 

emphasize that the choice of quantitative research was because, in this first stage, the 

intention is to use as many people as possible, so that we can get a general picture of the 

behavior of the respondents in the context of the public sector (Army) about the reasons 

resistance to DE. We believe that this quantitative strategy will also enable the prediction 

and generalization of the data to other contexts on this topic. Additionally, we emphasize 

that the statistical analysis and the tests of the data obtained in this research were done 

through software WarpPls, version 5.0. 

 Soldiers in Brazilian Army who were participating or completed one or more 

corporate distance courses are the population in this study. Located at the School of 

Sergeants of Arms (EASA) in the city of Cruz Alta - RS, the CAS aims to update the 

common professional knowledge specific to the Military Qualification of Lieutenants 

(CAS-2016) and Sergeants (QMS) and permits promotions for sergeants within their 

military career. All 345 military personnel who were taking the course received an 

electronic questionnaire, and 230 responded. 

 It should be noted that the Brazilian Army was chosen to be part of this research 

because of its recent investments in education and the increasing use of DE. Through the 

Department of Education and Culture of the Army (DECEx), the Brazilian Army has, as 

one of its missions to research, to educate and train human resources. It believes that DE is 

an effective way to constantly invest in the improvement of its professionals and society. 

With the concept of "education without distance", DECEx created the Coordination of 

Distance Education (CEAD) in 2005 with the objective of developing and implementing 

actions of DE in the Brazilian Army. This would allow the soldier, even if transferred to 

any part of Brazil or abroad, to continue their studies in search of better professional 

qualifications. 

 The data about the soldiers was collected in August 2016, through an electronic 

questionnaire elaborated in Google Forms. This questionnaire is based on six different 

constructs proposed in the READEC Model of Albertin and Brauer (2012) and had 31 

questions structured with the 7-point Likert scale. The response options ranged from 

"strongly disagree" to "strongly agree". In addition, demographic information was 

requested from respondents (all male), such as age group and training area. Regarding age, 

55.4% of the sample is between 29 and 32 years old; 42.4% are between 33 and 36 years 
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old; and 2.2% are 28 years old. Regarding the respondents' training area, more than half 

(53%) come from the humanities, 38.3% come from the natural sciences and 8.7% from 

the biological sciences. 

 

 We adopted the Structural Equation Modeling (SEM), a family of statistical models 

that seek to explain the relations between multiple variables simultaneously, and which has 

been considered particularly useful for the development and evaluation of theories (Hair, 

Hult, Ringle & Sarstedt, 2014). 

 For Hair et al. (2009) there are two main types of variables that are part of the 

SEM: (i) The exogenous latent variables, which are the constructs that explain other 

constructs in the model as the endogenous latent variables, are the constructs that are being 

explained in the model; (ii) endogenous latent variables, which are neither directly 

observable nor measurable, should be estimated indirectly, through observable variables. 

Following this precept, the model used for the article was designed with the minimum of 

three variables observed by construct (latent variable). Based on this structure, multiple 

observed variables were defined for each construct. The constructs (latent variables) with 

their respective definitions, topics, observed variables, and questionnaire items are 

described in Table 2: 
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TABLE 2:  Categorization of Constructs 

 

Construct Definition Topic Variable Item 

Self-

efficacy 

Degree of 

employee's 

ability to learn 

alone and 

accomplish what 

he plans 

Need for face-to-face 

interaction in classes 

or studies 

auto1 
I prefer classes where I have face-to-face 

contact with the teacher  

auto2 
I prefer to study alone than with other person 

(s) 

Indiscipline and 

difficulties with time 

management 

auto3 I'm disciplined 

auto4 I have the ability to prioritize my activities 

Procrastination 
auto5 

I have the ability to realize the things I have 

prioritized 

auto6 I often postpone the things I have to do  

Performanc

e 

Expectation 

Degree in which 

an employee 

believes that 

using the system 

will help him 

achieve gains at 

work 

"Performance 

expectancy 

(adaptation of 

UTAUT) " 

edesem1 I consider that DE is useful to my work 

edesem2 
DE has allowed me to increase the quality of 

my work 

edesem3 Using DE did not increase my productivity 

edesem4 
Using DE increased my chances of growing the 

company 

Expectation 

of Effort 

Degree of 

facility 

associated with 

system use 

Ease of perceived use 

(adaptation of 

UTAUT) and 

Complexity 

eesfor1 The DE system I use is clear and easy 

eesfor2 It was easy to acquire the ability to use DE 

eesfor3 
I find it easy to use the resources of the DE 

system 

eesfor4 Learning to use DE was easy for me 

Facilitating 

Conditions 

Degree in which 

an employee 

believes that 

there is an 

organizational 

and technical 

infrastructure to 

support the use 

of the system 

Facilitating Technical 

Conditions 

(adaptation of 

UTAUT) 

cond1 
When there are problems in DE, it is easy to 

solve 

cond2 
I have the resources needed to use the DE 

system 

cond3 
The DE system I use has many problems of 

functioning  

cond4 
A specific person (or group) is available to 

assist in difficulties with the DE system 

cond5 
I received incentive (s) to take distance 

learning courses 

Interactivity 

Degree of 

interactivity and 

timing between 

the employee 

student with the 

tutor or with 

other students 

Interactivity 

inter1 
In the DE I had, there was a lot of interaction 

between the students 

inter2 
In the DE I had, the teacher encouraged me a 

lot. 

inter3 
In the DE I had, the interactivity between the 

teacher and the students was high 

inter4 
In the DE I had, feedback from the teacher was 

fast 

inter5 
In the DE I had, the teacher monitored my 

learning a lot 

Resistance 

to DE in CE 

Degree in which 

the employee 

resists DE 

Resistance to IT 

resis1 I intend, by my own will, to continue using DE 

resis2  I would recommend using DE to friends 

resis3 
Classes are more enjoyable than distance 

learning 

resis4 
Taking distance courses was a good thing for 

me. 

resis5 
Turning the company's face-to-face education 

to DE worries me 

resis6 
For me, there are more advantages to DE than 

disadvantages 
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resis7 
If in my company there were a group of 

employees that likes DE, I will be part of it 

 

 

 

 More specifically, in this article we use the technique of Modeling by Structural 

Equations by Partial Least Squares - PLS, a technique that uses the method of ordinary 

least squares regression. We opted to use the SEM - MQP technique because area of study 

is in the public sector (a military institution) and since the main intention was to verify the 

behavior of said model in a totally opposite context. Thus, in addition to attempting to 

identify the factors that motivate or contribute to the resistance phenomenon, this article 

investigates and measures the applicability of the READEC Model in a sector not yet 

explored. This is in order to develop insights that can be useful in other contexts of 

analysis. 

 SEM-PLS functions as a multiple regression analysis (Hair et al., 2014). This 

feature makes SEM-PLS particularly valuable for exploratory research. Hair et al. (2014) 

argue that the importance of their use increases in problematic models. These problematic 

models routinely occur in the social sciences since they contain characteristics in which the 

data are not normal and the models are highly complex. According to Roberts, Thatcher 

and Grover (2010), Hair et al. (2014) and Ringle, Silva and Bido (2014), the following 

characteristics may justify its use: (i) no requirement for multivariate normality in data 

distribution; (ii) the possibility of using relatively small samples; (iii) the possibility of 

using training indicators. 

 The evaluation of the model in the context of the SEM-MQP was carried out in two 

stages. The first step refers to the analysis of the external model (measurement), which 

deals with the relationship between constructs and their indicators. The evaluation of the 

external model in this article included Compound Reliability (CR), Cronbach's Alpha, 

Extracted Mean Variance (VME) and Cross Loading (Cross Loading) and Fornell-Larcker 

criteria to assess discriminant validity (Fornell & Bookstein, 1982; Hair et al., 2014). The 

second step refers to the analysis of the internal (structural) model, which has as its 

premise the verification of its predictive relevance and the relation between the latent 

variables. In the structural model, the values and significance of the path coefficients, the 

Pearson coefficient of determination (R²), the effect size (f²) and the predictive relevance 

(Q²) were calculated. 

 

 

4. RESULTS 

 

 By means of the appropriate statistical tests it is necessary to evaluate the quality of 

the model used. In this section, the measurement and structural models are evaluated, both 

in their original format and in their format after statistical adjustments. Parallel to the 

evaluation, there is an analysis of the research findings. 

 

Evaluation of the measurement and structural models 

 

 For the evaluation of the proposed hypothetical model, the first criterion to be 

verified, according to Hair et al. (2014) is the reliability of internal consistency. In this first 

approach, it was possible to verify whether the values related to Compound Reliability, 

Cronbach's Alpha, and Extracted Mean Variance were within the limits established in the 
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literature. As a reference of analysis, for models with exploratory purpose, it is 

recommended that the composite reliability is superior to 0.60 and, for confirmatory 

models, superior to 0.70 (Chin, 1998; Höck & Ringle, 2006). 

 

 We observed that the latent variables (Effort, Interati, Desempen, and Resist) did 

not present the desirable scores for the composite reliability index, meaning, values above 

0.90. These results demonstrate the existence of possible problems with internal 

consistency in the constructs mentioned. As for the EMV index, the latent variables 

Condifac and Autoefic presented values below 0.50, revealing that these variables explain 

less than the mean of the variance of their indicators. All the variables studied reached the 

values specified in the literature on the Cronbach's Alpha index, as Table 3: 

 
 

TABLE 3: Compound reliability, Cronbach's Alpha and extracted mean 

variance – hypothetical model 

Index 
Latent Variable 

Esforç Condifac 

Interat

i Desempen Autoefic Resist 

Compound 

Reliability 
0.963 0.810 0.940 0.924 0.751 0.929 

Cronbach's 

Alpha 
0.948 0.705 0.918 0.888 0.632 0.908 

Extrated Mean 

Variance 
0.866 0.464 0.759 0.753 0.410 0.658 

 

 

 

 It was also possible to discern that the observed variables auto1 (I prefer classes 

where I have face-to-face contact with the teacher*) and auto2 (I prefer to study alone 

than with other person(s)). The Autoefic construct presented lower loads than the other 

loads of the other constructs. That is to say, observed variables explain less of their latent 

variable (Autoefic) than other constructs and, for that reason, we opted to eliminate them. 

In the case of the Condifac construct, we chose to remove the observed variable cond5 (I 

received incentive (s) to take distance course). This decision was based mainly on the 

fact that the respective research item is not representative of the questioning of the 

Facilitating Conditions (Facilitating Technical Conditions/Infrastructure) made for the 

survey respondents. It is worth noting that the variable cond5 also exhibited the lowest 

load among the others of its construct, according to Table 4: 
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TABLE 4: Cross loads - hypothetical model 

 

Observed 

Variable 

Latent Variable 

Esforç 

Condifa

c 

Interat

i Desempen 

Autoefi

c Resist 

eesfor1 
(0.912

) 
0.004 0.027 -0.019 -0.036 -0.014 

eesfor2 
(0.955

) 
-0.018 -0.043 -0.030 0.012 0.053 

eesfor3 
(0.927

) 
0.041 0.039 -0.008 -0.020 -0.036 

eesfor4 
(0.929

) 
-0.027 -0.022 0.057 0.043 -0.004 

cond1 0.245 (0.828) 0.065 0.002 -0.042 -0.035 

cond2 0.016 (0.636) -0.362 -0.009 0.000 0.079 

cond3 -0.136 (0.650) -0.328 -0.070 -0.008 0.061 

cond4 0.056 (0.682) 0.334 0.069 0.053 -0.120 

cond5 -0.279 (0.584) 0.278 0.004 0.007 0.035 

inter1 
0.022 -0.127 

(0.706

) 
-0.067 -0.043 0.184 

inter2 
0.032 0.027 

(0.918

) 
0.061 0.010 -0.067 

inter3 
-0.009 -0.012 

(0.930

) 
-0.095 0.032 0.101 

inter4 
0.073 0.048 

(0.859

) 
0.062 -0.043 -0.165 

inter5 
-0.107 0.037 

(0.923

) 
0.029 0.031 -0.022 

edesem1 0.039 -0.023 -0.026 (0.926) 0.065 0.135 

edesem2 -0.012 -0.047 0.048 (0.937) 0.038 0.054 

edesem3 0.026 0.050 -0.162 (0.757) -0.111 -0.184 

edesem4 -0.053 0.033 0.121 (0.838) -0.014 -0.044 

auto1 0.229 -0.270 -0.248 0.031 (0.045) 0.673 

auto2 0.265 -0.047 -0.388 0.243 (0.166) -0.060 

auto3 -0.106 -0.074 0.148 0.018 (0.809) -0.009 

auto4 0.051 -0.037 -0.006 0.034 (0.886) -0.047 

auto5 -0.014 -0.029 -0.002 -0.030 (0.860) 0.058 

auto6 -0.004 0.273 -0.073 -0.119 (0.504) -0.043 

resis1 
0.038 0.028 0.026 -0.200 -0.048 

(0.849

) 

resis2 
0.032 0.079 0.023 -0.103 -0.042 

(0.904

) 

resis3 
0.154 -0.180 -0.195 -0.181 -0.173 

(0.544

) 

resis4 
-0.058 0.041 0.040 0.266 0.068 

(0.895

) 

resis5 
-0.036 0.002 -0.103 -0.116 0.149 

(0.691

) 

resis6 -0.025 -0.002 0.042 0.311 -0.014 (0.834
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) 

resis7 
-0.054 -0.036 0.071 -0.063 0.024 

(0.894

) 

 

 

 With the withdrawal of the observed variables auto1, auto2 and cond5, it was 

possible to continue the adjustment of the Hypothetical Model, since the EMV values 

referring to the constructs Autoefic and Condifac reached the desired score. We started the 

verification of the Structural Model, through the Variance Inflation Factor - VIF and the P-

value. 

 Regarding VIF, we observed that some observed variables related to the constructs 

effort (Expectation of Effort), performance (performance Expectation), interactivity, and 

resist (Resistance to DE in CE) presented border values and others showed values above 

the limit suggested by the literature , as shown in Table 5: 

 
 

 

 

TABLE 5: VIF and p-value - hypothetical model 

 

Observed 

Variable 
VIF P - value 

eesfor1 4.504 <0.001 

eesfor2 6.937 <0.001 

eesfor3 4.573 <0.001 

eesfor4 4.791 <0.001 

cond1 1.790 <0.001 

cond2 1.307 <0.001 

cond3 1.436 <0.001 

cond4 1.456 <0.001 

inter1 1.595 0.002 

inter2 4.421 <0.001 

inter3 4.894 <0.001 

inter4 2.738 <0.001 

inter5 4.407 <0.001 

edesem1 5.326 <0.001 

edesem2 5.847 <0.001 

edesem3 1.608 <0.001 

edesem4 2.128 <0.001 

auto3 1.804 <0.001 

auto4 2.348 <0.001 

auto5 2.098 <0.001 

auto6 1.130 <0.001 

resis1 4.680 0.002 

resis2 5.622 0.001 

resis3 1.359 0.034 

resis4 4.327 0.001 

resis5 1.636 0.010 

resis6 3.315 0.002 
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resis7 3.951 0.001 

 

 

 

 An analysis of Table 5 leads us to conclude that the high indexes and the borderline 

VIF presented are a reflection of the existence of a semantic overlap between the items of 

the observed variables. This high correlation confirms the presence of multicollinearity 

among the indicators. Despite this observation, according to Bollen (1989), in cases where 

there is multicollinearity among reflexive indicators, the consequences are minimal. This is 

because this correlation structure is justified by the very nature of the relationship between 

the indicators and the latent variable. In addition, Bollen (1989) states that by choosing 

indicators for latent variables, it is preferable to choose observed variables that are 

correlated with the construct. This rule is valid only for the choice of reflexive indicators. 

 
 

 

 

TABLE 6: Table of Construct 

 

Construct Observed Variable Item 

Performance 

Expectation 

edesem1 I consider that DE is useful to my work 

edesem2 DE has allowed me to increase the quality of my work 

edesem3 Using DE did not increase my productivity 

edesem4 
Using DE has increased my chances of growth in the 

company 

Expectation of 

Effort 

eesfor1 The DE system I use is clear and easy 

eesfor2 It was easy to acquire the ability to use DE 

eesfor3 I find it easy to use the resources of the DE system 

eesfor4 Learning to use DE was easy for me 

Interactivity 

inter1 
In the DE I had, there was a lot of interaction between 

the students 

inter2 In the DE I had, the teacher encouraged me a lot. 

inter3 
In the DE I had, the interactivity between the teacher 

and the students was high 

inter4 In the DE I had, feedback from the teacher was fast 

inter5 
In the EAD I had, the teacher monitored my learning a 

lot 

Resistance to DE 

in CE 

resis1 I intend, by my own will, to continue using DE 

resis2 I would recommend using DE to friends 

resis3 Classes are more enjoyable than distance learning 

resis4 Taking distance courses was a good thing for me. 

resis5 
Turning the company's face-to-face education to EAD 

worries me 

resis6 
For me, there are more advantages to DE than 

disadvantages 

resis7 
If in my company there were a group of employees 

that likes DE, I would be part of it 
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 With further consideration of Table 6, most of the authors view VIF values above 5 

as indicating a high degree of collinearity or multicollinearity between the independent 

variables. However, for others, the presence of multicollinearity is severe only with the 

Variance Inflation Factor- VIF greater than 10 (Hair et al., 2009; Kennedy, 2003; Myers, 

1990). Freund and Wilson (2006) describe that for the nonoccurrence of problems with 

collinearity in the data, the VIF should present indexes between 1.0 and 10.0. The formula 

for calculating this statistic has the following characteristic: VIF = 1 / T = 1/1-R², where R² 

= Determination Coefficient or Explanation and T = Tolerance. 

 Tolerance, as presented in the VIF formula, is the inverse of this indicator. Thus, 

authors who suggest a VIF of 10 point to a tolerance of 0.10. In this case, it means that 

10% of the variance is not redundant. Regarding the P-value, all the observed variables 

presented statistical significance. That is, they present a strong relation with their 

respective constructs. 

 

 

Evaluation of the adjusted measurement model 

 

 In compliance with the parameters defined in the literature for convergent validity, 

the indices presented in Table 7 indicate an adequate adjustment of the model, given the 

observed indicators: 

 

TABLE 7: Compound reliability, Cronbach's Alpha and extracted mean variance 

                                    - adjusted hypothetical model 

 

Index 
Latent Variable 

Esforç Condifac 

Interat

i Desempen Autoefic Resist 

Compound 

Reliability 
0.963 0.813 0.940 0.924 0.858 0.929 

Cronbach's 

Alpha 
0.948 0.692 0.918 0.888 0.774 0.908 

Extrated Mean 

Variance 
0.866 0.524 0.759 0.753 0.611 0.658 

 
 

 To evaluate the discriminant validity, the Fornell-Larcker criterion and the Cross 

Loads were adopted. The values shown (diagonally) in Table 8 for the Fornell-Larcker 

indicator, showed that the constructs share more variance with their associated indicators 

than with any other construct: 

 
     

TABLE 8: Fornell-Larcker criterion - adjusted hypothetical model 

 
Latent Variable 

  Esforç Condifac Interati Desempen Autoefic Resist 

Esforç (0.931) 0.511 0.531 0.426 0.448 0.487 

Condifac 0.511 (0.724) 0.506 0.299 0.379 0.327 

Interati 0.531 0.506 (0.871) 0.444 0.453 0.468 

Desempen 0.426 0.299 0.444 (0.868) 0.336 0.800 
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Autoefic 0.448 0.379 0.453 0.336 (0.782) 0.368 

Resist 0.487 0.327 0.468 0.800 0.368 (0.811) 

 

 

 In the examination of cross loads presented in Table 9, the values confirmed that 

their latent variables explain more of their own construct than any other variable in the 

adjusted model:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE 9: Cross loads - adjusted hypothetical model 

 

Observed 

Variable 

Latent Variable 

Esforç Condifac Interati Desempen Autoefic Resist 

eesfor1 (0.912) 0.004 0.027 -0.019 -0.036 -0.014 

eesfor2 (0.955) -0.018 -0.043 -0.030 0.012 0.053 

eesfor3 (0.927) 0.041 0.039 -0.008 -0.020 -0.036 

eesfor4 (0.929) -0.027 -0.022 0.057 0.043 -0.004 

cond1 0.245 (0.828) 0.065 0.002 -0.042 -0.035 

cond2 0.016 (0.636) -0.362 -0.009 0.000 0.079 

cond3 -0.136 (0.650) -0.328 -0.070 -0.008 0.061 

cond4 0.056 (0.682) 0.334 0.069 0.053 -0.120 

cond5 -0.279 (0.584) 0.278 0.004 0.007 0.035 

inter1 0.022 -0.127 (0.706) -0.067 -0.043 0.184 

inter2 0.032 0.027 (0.918) 0.061 0.010 -0.067 

inter3 -0.009 -0.012 (0.930) -0.095 0.032 0.101 

inter4 0.073 0.048 (0.859) 0.062 -0.043 -0.165 

inter5 -0.107 0.037 (0.923) 0.029 0.031 -0.022 

edesem1 0.039 -0.023 -0.026 (0.926) 0.065 0.135 

edesem2 -0.012 -0.047 0.048 (0.937) 0.038 0.054 

edesem3 0.026 0.050 -0.162 (0.757) -0.111 -0.184 

edesem4 -0.053 0.033 0.121 (0.838) -0.014 -0.044 

auto1 0.229 -0.270 -0.248 0.031 (0.045) 0.673 

auto2 0.265 -0.047 -0.388 0.243 (0.166) -0.060 

auto3 -0.106 -0.074 0.148 0.018 (0.809) -0.009 

auto4 0.051 -0.037 -0.006 0.034 (0.886) -0.047 

auto5 -0.014 -0.029 -0.002 -0.030 (0.860) 0.058 

auto6 -0.004 0.273 -0.073 -0.119 (0.504) -0.043 

resis1 0.038 0.028 0.026 -0.200 -0.048 (0.849) 

resis2 0.032 0.079 0.023 -0.103 -0.042 (0.904) 

resis3 0.154 -0.180 -0.195 -0.181 -0.173 (0.544) 

resis4 -0.058 0.041 0.040 0.266 0.068 (0.895) 

resis5 -0.036 0.002 -0.103 -0.116 0.149 (0.691) 
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resis6 -0.025 -0.002 0.042 0.311 -0.014 (0.834) 

resis7 -0.054 -0.036 0.071 -0.063 0.024 (0.894) 

 

With this, the discriminant validity of the adjusted model is ensured, and the 

analysis of the measurement model is concluded. 

 

Evaluation of the adjusted structural model 

 

 Following the second part of the analysis, the coefficients of determination of 

Pearson (R²), predictive relevance index (Q²) and effect size (f²) were surveyed. As for the 

indices presented in Table 9, we can affirm that the measures presented, have demonstrated 

a significant effect, as Ringle, Silva and Bido (2014) suggest, for the area of social and 

behavioral sciences, that R² equal to 2% is classified as a small effect, 13% as an average 

effect and 26% as a substantial effect. 

 
 

 

TABLE 10: Pearson Coefficient (R²) - adjusted hypothetical model 

 

Index 
Latent Variable 

Desempen Resist 

Pearson 

Coefficient of 

Determination 

(R²) 

0.265 0.653 

 

 

 In Table 11, the presented measures revealed the existence of above-average 

predictive relevance, confirming the accuracy of the model. In summary, the presented 

values demonstrate how much the model in question approaches what is expected of it: 

 

 

 

TABLE 11: Predictive Relevance Indicator (Q²) - adjusted hypothetical model 

 

Index 
Latent Variable 

Desempen Resist 

Predictive 

Relevance - Stone-

Geisser (Q²) 

0.268 0.654 

 

 

 According to Table 12, the indices referring to the f² indicator presented a moderate 

to strong correlation between the exogenous and endogenous latent variables, with the 

exception of the Autoefic variable that presented a value of 0.44 considered weak, but still 

above the lower limit of 0.02: 

 

 

TABLE 12: Effect Size Indicator (f²) - adjusted hypothetical model 
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Endogenous 

Variable 
Exogenous Variable 

Esforç Condifac Interati Desempen Autoefic 

Desempen 0.115 0.024 0.126     

Resist       0.610 0.044 

 
 

 For a better visualization of the adjusted hypothetical model, the model path 

diagram was constructed. In it, all relations between latent variables (constructs) and 

observed variables are represented, as well as existing relations of latent variables 

(constructs) to each other, according to Figure 5: 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
 

 

    FIGURE 5: Path diagram - adjusted hypothetical model 

 

 

 By evaluating the coefficients (R²) shown in the diagram, we evaluated the portion 

of the variance of the endogenous variables that are explained by the exogenous variables, 

indicating the quality of the adjusted model. Regarding the values related to the P-value, 

we can observe that, except for the Condifac construct (Facilitating Conditions), the other 

constructs presented statistical significance. In other words, the hypothetical relationships 

between the constructs of the model presented a strong relation. 

 The Condifac (Facilitating Conditions) construct had the presupposition to measure 

the degree to which an official believes that there is an organizational and technical 

infrastructure to support the use of the system. It showed little statistical relevance, 

considering that the military institution researched had an organizational and technical 

infrastructure to attend the military students and a system of high technological level. 

 Therefore, for the reasons described in the previous paragraph, the Condifac 

construct did not have a substantial influence on the construct Desempen (Performance 
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Expectation) that was translated as significant for research. The hypothesis H4 (The 

construct Facilitating Conditions has a positive influence on the Performance Expectation 

construct) could not be accepted. In spite of this fact, the high R² values of constructs and 

path loads suggest that the READEC Model developed and validated by Albertin and 

Brauer (2012) was adequate to predict the main factors that explain the resistance of DE in 

the analyzed context. 

 

 

5. FINAL REMARKS 

 

 Over the years, technological changes involving the educational process have 

finally resulted in the education modality called distance education (DE). An outcome of 

this perceived development in the teaching/learning process is that DE has been adopted as 

a tool and applied in education, in professional qualification and training programs, and in 

corporate education (CE). It has become one of the greatest tools for democratization of 

information. 

 Despite the increasing use of DE in the corporate scenario in the past decades, there 

is still significant resistance to this educational modality. This study is a response to the 

absence of established theoretical models that are able to deal with and predict this 

resistance. This article had the objective of identifying and analyzing the main factors that 

explain the resistance to distance education in corporate education. To achieve this, we use 

the READEC Model, developed and validated by Albertin and Brauer (2012). 

 Testing and suggesting modifications in theories can be considered as theoretical 

contributions (Whetten, 1989; Corley & Gioia, 2011; Byron & Thatcher, 2016). From this 

reflection comes the main contribution of our article as we tested the READEC theory 

(Albertin & Brauer, 2012) and, of the five hypotheses originally proposed, one was 

rejected. With this, the ability to explain the model was increased, which means that the 

original model was polished. 

 The results of the study showed that the self-efficacy and performance expectation 

dimensions directly and positively influence the resistance to the DE in the CE. 

Additionally, the effort expectation, facilitating conditions, and interactivity dimensions 

are constructs antecedent to the performance expectation. Contrary to the previous theory, 

the results also indicated that the perception about the organizational infrastructure was not 

significant to explain the resistance to DE, which allows us to bring new insights about this 

phenomenon. 

 The findings of this research infer that the lower the expectation of difficulty or 

effort to take a distance course, the greater students' perception are of the value of the 

course to increase their performance. The greater the perception of performance, the less 

likely the distance course will be rejected or resisted. Another important construct to 

explain this resistance is the ability of students to be self-efficacious: students who need a 

lot of teachers saying what they should do and how they should do tend to be less resistant 

to face-to-face courses as there is direct contact between instructor and learner. Therefore, 

it is considered fundamental - and we see this as a managerial contribution of our study - 

that the organization knows the profile of its students well before transitioning from a 

culture of courses 100% in-person to 100% distance courses. If resistance is high, the less 

tends to be learned and, consequently, the transfer of learning to the workplace will also be 

less. This makes training an expense rather than an investment. Moreover, unlike Albertin 

and Brauer (2012), the facilitating conditions, such as organizational and technical 

infrastructure (Venkatesh et al., 2003), did not significantly influence the course's 
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expectation of performance, suggesting this theoretical frailty we address earlier. Such 

influence may not occur in organizational contexts where members are accustomed to 

working in adverse, challenging, and different conditions, such as the Army, consulting 

firms, and startups. 

Despite its contribution to the field, this article presents limitations deriving from 

the method employed. For example, the study only gathered results relating to the 

perceptions of men. This is due to the studying being carried out in a military division. We 

believe that the collection of women's perceptions is fundamental to the understanding of 

this phenomenon. Also, with both views, it would be possible to verify if both genders 

understand resistance in a similar or divergent way. Another limitation of the study is the 

use of an electronic questionnaire, which has a broad scope and speed of collection, but 

makes it impossible (or at least makes it difficult) for the respondents' questions to be 

answered and may lead to distortions of answers due to misunderstandings about the 

survey statements. 

 

During the development of this article, important insights emerged for future 

research on the subject. These insights arose from the literature analysis, the data collected, 

and our reflections on resistance to DE. In this sense, we believe that it is necessary for 

future research to, in a qualitative way, propose complementary constructs with the aim of 

expanding the READEC model used in this article. It is a new model and that still needs to 

be understood in other contexts and methods for greater acceptance by the academic 

community and for managerial practices. We also understand that there are still few 

specific empirical studies on the phenomenon discussed here, and, therefore, we suggest 

research that brings the practical vision of other groups, such as managers, teachers and 

tutors. This would also include those who have a greater variation of age and gender. We 

argue that these efforts will be fundamental to the proper use of distance education, an 

important tool that can contribute greatly to the new challenges of global technology. 

 

 

REFERENCES 

 

 

Abbad, G. S. 2007. Educação à distância: o estado da arte e o futuro necessário. Revista do 

Serviço Público, 58(3):351-365. 

 

______, Zerbini, T., & Souza, D. B. L. 2010. Panorama das pesquisas em educação à 

distância no Brasil. Estudos de Psicologia, 15(16): 291–298.  

 

Albertin, A. L.,& Brauer, M. 2012. Resistência à educação à distância na educação 

corporativa. Revista de Administração Pública, 46(2):1367-1389.  

 

Antonello, C. S.,& Godoy, A. S. 2010. A Encruzilhada da aprendizagem organizacional: 

uma visão multiparadigmática. Revista de Administração Contemporânea, 2(14): 310-332. 

 

Bollen, K. A. 1989. Structural Equations with Latents Variables. Wiley: New York. 

 

Brauer, M. 2008. Resistência a educação à distância na educação corporativa. Doctoral 

Thesis - Escola de Administração de Empresas de São Paulo: São Paulo. 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0274



 

 

Diniz, D. D. 2007. A interação no ensino à distância sob a ótica dos estilos de 

aprendizagem. Master’s Dissertation – Universidade de São Paulo: São Carlos.  

 

Dutra, D. 2014. O desafio do e-learning: vencer as barreiras comportamentais. Retrieved 

april 04, 2016, from  <http://www.institutomvc.com.br/artigos/post/o-desafio-do-

elearning-vencer-as-barreiras-comportamentais > 

 

Ferreira, A., Valério, J. N.,& Souza, G. C. 2010. Educação à Distância nas Organizações: a 

Percepção Sobre o e-learning em uma Grande Empresa Nacional. Revista EaD em Foco, 

1(1): 145-158.  

 

Fornell, C.,& Bookstein, F. L. 1982. Two Structural Equation Models: LISREL and PLS 

Applied to Consumer Exit-Voice Theory. Journal of Marketing Research, 19(4): 440-461.  

 

Freund, R. J.,& Wilson, W. J. 1998. Regression analysis: statistical modeling of a response 

variable. New York: Academic Press.  

 

Gil A. C. 2014. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas. 

 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E.,&Tatham, R. L. 2009. 

Análise Multivariada de Dados. Porto Alegre: Bookman. 

______, Hult, G.T., Ringle, C.M.,& Sarstedt, M.A. 2014. Primer on partial least squares 

structural equation modeling (PLS-SEM). Thousand Oaks: Sage. 

 

Kennedy, P. A. 2003. Guide to Econometrics. Boston: MIT Press. 

 

Lakatos, E. M.,& Marconi, M. A. 2011. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas. 

 

Lanzer, C. S. 2007. Relacionando dedicação ao aprendizado no ensino à distância através 

da internet. Porto Alegre: Lume. 

 

Litto, F. M.,& Formiga, M. 2009. Educação à distância: o estado da arte. Brasil: Prentice 

Hall. 

 

Meirelles, F. S.,& Maia, M. C. 2009. Tecnologia de Informação e Comunicação 

Aplicada à Educação. Retrieved april 05, 2016, from <http://www.acorn-

redecom.org/papers/acornredecom2009maia.pdf>. 

 

Moore, M.,& Kearsley, G. 2013. Educação à distância: sistemas de aprendizagem on-line. 

São Paulo: Cengage Learning.    

 

Moore, M.,& Kearsley, G. 2010. Educação à distância: uma visão integrada. São Paulo: 

Cengage Learning.    

    

Moran, J. M. 1994. Novos caminhos do ensino à distância. Informe CEaD ─ Centro de 

Educação à Distância, 1(5):1-3. 

 

______. 2002. A educação superior à distância no Brasil. In: Soares, M. S. A. (Ed.). A 

Educação Superior no Brasil. Brasília: Capes - Unesco. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0275



 

 

 

______.2013. O que é Educação à Distância.Retrieved february 22, 2016, from < 

http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/dist.pdf>.  

 

Myers, R. H. 1990. Classical and modern regression with applications. Boston: PWS-

Kent. 

 

Peri, E. M. 2013. O Exército Brasileiro e seu processo de Transformação. Retrieved 

december 12, 2016, from <http://www.editorajc.com.br/2013/01/o-exercito-brasileiro-e-

seu-processo-de-transformacao>.  

 

Rivard, S.,& Lapointe, L. 2005. A multilevel model of resistance to information 

technology       implementation. MIS Quarterly, 29(3): 461-469. 

 

Roberts, N., Thatcher, J. B.,& Grover, V. 2010. Advancing operations management theory 

using exploratory structural equation modelling techniques. International Journal of 

Production Research, 48(15): 4329-4353. 

 

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B.,& Davis, F. D. 2003. User acceptance of 

Information Technology: toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3): 425-478. 

 

Vergara, S. C. 2013. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas. 

 

Vianney, J., Torres, P. L.,& Da Silva, E. F. 2003.  A universidade virtual no Brasil: o 

ensino superior à distância no país. Tubarão: Editora Unisul. 

 

Zerbini, T., Nascimento, S. B., Meneses, P. P.,& Abbad, G. S. 2013. Percepções sobre 

Educação à Distância: Limitações e Restrições à Implantação da Universidade Corporativa 

do Banco Central do Brasil. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9): 1689–

1699.  

 

Zwicker, R.,& Reinhard, N. 1993. Aprendizagem e uso de sistemas de informações: 

aquisição de habilidades cognitivas por meio de treinamento inteligente auxiliado pelo 

computador. Salvador: Encontro da Anpad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0276



 

 

DOI: 10.5748/9788599693148-15CONTECSI/PS-5294 

 

THE REVERSE LOGISTICS OF THE ELECTRONIC GARBAGE IN BRAZIL: 

AN ANALYSIS OF NATIONAL SCIENTIFIC PRODUCTION 
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The growth in the consumption of electronic products and their subsequent inadequate 

disposal has caused serious socio-environmental problems. With increasing concern 

about sustainability, the reverse logistics of these products became critical. 

Nevertheless, there is a shortage of articles on this subject in Brazil. The objective of 

this study was to analyze the scientific production on electronic waste and its reverse 

logistics in Brazil. For this, a descriptive bibliometric survey was conducted with a 

quali-quanti approach and data were analyzed through descriptive statistics and content 

analysis. As a result (i) 19 articles were found, in the Scopus, Spell and Emerald bases, 

between 2007 and 2017; (ii) there were only publications on this topic as of 2011 and in 

4 months of 2017 the same amount was published as 2016; (iii) the most cited authors 

were Guarnieri, P., Rogers D.S; Tibben-Lembke, R.S. and Demajorovic, J; (iv) most of 

the bibliographical references of these articles are from magazines and periodicals; and 

(v) most articles have a qualitative approach. We conclude that there are indications that 

Law number 12.305/10, which instituted the Política Nacional de Resíduos Sólidos or 

National Solid Waste Policy, was a milestone for the beginning of the publications on 

this subject. In addition, it was observed that despite a slight increase in this frequency 

of publications, they are still very few considering the importance of the topic. The 

present research aims to contribute to the advancement of knowledge in the theme, 

supporting new works through bibliographic subsidies and, at the same time, collaborate 

to raise the awareness of the need for more publications in this field. For future studies, 

it is recommended to compare these results with those generated by foreign 

publications, preferably from emerging countries such as Brazil. 

 

Keywords: Sustainable Development. Junk E-mail. Reverse logistic. Sustainability. 
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A LOGÍSTICA REVERSA DO LIXO ELETRÔNICO NO BRASIL: UMA ANÁLISE 

DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NACIONAL 

 

O crescimento do consumo de produtos eletrônicos e seu posterior descarte inadequado 

tem provocado graves problemas socioambientais. Com o aumento da preocupação em 

relação à sustentabilidade, a logística reversa desses produtos se tornou crítica. Ainda 

assim, há escassez de artigos sobre esse tema no Brasil. O objetivo deste estudo foi 

analisar a produção científica sobre lixo eletrônico e sua logística reversa no Brasil. Para 

isso, foi realizada uma pesquisa bibliométrica, descritiva, com abordagem quali-quanti e 

os dados foram analisados por meio de estatística descritiva e análise de conteúdo. 

Como resultado, (i) foram encontrados 19 artigos, nas bases Scopus, Spell e Emerald, 

entre 2007 e 2017; (ii) só houve publicações sobre esse tema a partir de 2011 e em 4 

meses de 2017 já foram publicadas a mesma quantidade que 2016; (iii) os autores mais 

citados foram Guarnieri, P., Rogers D.S; Tibben-Lembke, R.S. e Demajorovic, J; (iv) a 

maior parte da referência bibliográfica desses artigos são de revistas e periódicos; e (v) a 

maioria dos artigos tem abordagem qualitativa. Concluímos que há indícios de que a Lei 

n°12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi um marco para o 

início das publicações sobre esse tema. Além disso, foi observado que apesar de um 

discreto aumento nessa frequência de publicações, elas ainda são muito poucas 

considerando a importância do tema. A presente pesquisa tem como escopo contribuir 

para o avanço do conhecimento no tema, apoiando novos trabalhos por meio de 

subsídios bibliográficos e, paralelamente, colaborar para a conscientização da 

necessidade de mais publicações nesse campo. Para estudos futuros, recomenda-se 

comparar esses resultados com os que forem gerados por publicações estrangeiras, 

preferencialmente, de países considerados emergentes como o Brasil. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável. Lixo Eletrônico. Logística Reversa. 

Sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0278



 

 

1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, várias questões ambientais, econômicas e sociais graves 

que, por estarem interligadas, têm sido encaradas como grandes desafios (Govindan; 

Shankar & Kannan, 2013; Schluep et al., 2013; Wang; Huisman; Stevels & Baldé, 

2013; Neves; Drohomeretski; Da Costa & De Lima, 2014). Isso se deve, 

principalmente, a dois motivos: produção e consumo das empresas não ocorrerem de 

maneira sustentável (Adham; Siwar; Bhuiyan & Hossain, 2015); e crescimento da 

população mundial – 7,4 bilhões em 2015 e perspectivas de 8,1 bilhões em 2025 e 9,7 

bilhões em 2050 (ONU, 2015). Ambos ocasionam a escassez de recursos naturais e 

geram grande quantidade de resíduos urbanos (Wbcsd, 2012; Adham; Siwar; Bhuiyan 

& Hossain, 2015; Luthra; Mangla; Xu & Diabat, 2016). 

Esses resíduos sólidos urbanos somam mais de 1 bilhão de toneladas por ano, 

sendo que a projeção para 2025 é de que subirá para 2,2 bilhões de toneladas por ano 

(WBCSD, 2012). Desse total, cerca de 5% são representados pelos resíduos eletrônicos 

diversos, de celulares a computadores (PNUMA, 2015), ou seja, se hoje já são 50 

milhões de toneladas, em 2025, serão cerca de 110 milhões de toneladas por ano. 

Considerando que grande parte desse resíduo eletrônico é despejada em lixões ou 

aterros sanitários (PNUMA, 2015), isso resulta em graves problemas ambiental e social, 

visto que equipamentos eletrônicos contêm substâncias químicas - chumbo, cádmio, 

mercúrio e berílio, entre outros - os quais podem contaminar o solo, a água e, ainda, 

prejudicar a saúde de possíveis catadores de lixo (Magera, 2012). 

Para que o descarte desse lixo eletrônico seja adequado, não só é necessária a 

existência de uma logística reversa bem estruturada, como também, que essa seja 

utilizada pelos consumidores (pessoas físicas e jurídicas). Por esse motivo, pesquisas 

sobre o tema da logística reversa de lixo eletrônico podem ser consideradas importantes 

para colaborar com os pilares do desenvolvimento sustentável. 

O presente estudo tem como objetivo analisar a produção científica sobre lixo 

eletrônico e sua logística reversa no Brasil. Com isso, contribuir para o avanço do 

conhecimento no tema, apoiando novos trabalhos por meio de subsídios bibliográficos 

e, paralelamente, colaborar para a conscientização da necessidade de mais publicações 

nesse campo. 

 

Este artigo foi dividido em cinco segmentos: o agora exposto; a revisão da 

literatura, onde são apresentados os principais conceitos em que o estudo se baseia; a 
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metodologia utilizada, no qual são descritos quais procedimentos e critérios foram 

adotados para se realizar a pesquisa; os resultados e discussões, onde são apresentados 

os dados encontrados e as análises realizadas, tanto estatísticas como de conteúdo; e na 

última seção, são apontadas as conclusões baseadas nos indícios que foram encontrados 

na pesquisa. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Sustentabilidade 

Após a década de 50, houve um grande crescimento do consumo. A sociedade 

aprendeu a usar e descartar bens de todos os tipos, incluindo, vidro, garrafa PET, 

plásticos em geral e produtos eletrônicos (Souza, 1993; Demajorovic, 1995). 

Só no Brasil, em 2015, todos os dias, cerca de 80 mil toneladas de resíduos 

sólidos urbanos foram descartadas de forma inadequada. Isso corresponde a mais de 

40% do lixo coletado, mesmo considerando o aumento de 6,2% ao ano do volume de 

lixo disposto de forma adequada (PNUD, 2016). 

Com esse aumento da quantidade de lixo e de seu descarte inapropriado, além de 

outros problemas interligados ambiental, econômico e socialmente, também começou a 

crescer a preocupação mundial, tanto sobre o uso saudável e sustentável do planeta, 

quanto o de seus recursos. Nesse sentido, em 1987, a Comissão Brundtland, apoiada 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), publicou um relatório que foi um marco 

ao trazer o conceito da sustentabilidade (ONU, 2017). 

Esse conceito é baseado no desenvolvimento sustentável, que é um processo em 

que a exploração dos recursos, a orientação dos investimentos e da evolução tecnológica 

e a mudança institucional precisam estar em harmonia, fortalecendo potenciais, atual e 

futuro, para satisfazer as pretensões e necessidades humanas (ONU, 1987). 

Objetivando essa prática de hábitos de desenvolvimento sustentável e um 

conjunto de ações que gerem o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos 

sólidos, além da destinação, ambientalmente adequada, dos rejeitos não reaproveitáveis, 

foi promulgada a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil. 

 

2.2 Lixo Eletrônico 

Resíduo eletrônico ou lixo eletrônico é todo material eletroeletrônico que tem 

seu descarte depois do uso, tais como: geladeiras, máquina de lavar roupa, 
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liquidificador, tv, rádios, pilhas, baterias, celulares, computadores, placas de circuito 

impresso, notebook, impressoras, teclados, entre outros (Magera, 2012). 

Com a acelerada mudança tecnológica, acompanhada da rápida taxa de 

obsolescência, esses produtos eletrônicos se tornam defasados muito rápido (Magera, 

2012; Dwivedy & Mittal, 2015). 

Quando o lixo eletrônico é descartado ou reciclado sem qualquer controle, há 

impactos negativos tanto no meio ambiente, quanto na saúde humana (Magera, 2012). 

Só no Brasil, em 2014, foram descartados 1,4 milhão de toneladas de lixo eletrônico 

(Who, 2015).  

Para referenciar esse problema, tem-se que, para produzir um computador 

pessoal e seu monitor de vídeo, são necessários cerca de 22 Kg de produtos químicos 

(Kuehr & Williams, 2003). Se for considerado que, em 2015, foram vendidos 6,6 

milhões de computadores (IDC, 2016), há um elevado impacto socioambiental com o 

descarte descontrolado. (Kuehr & Williams, 2003). 

 

2.3 Logística reversa 

A logística reversa é o processo que envolve o planejamento, a implantação e o 

controle eficiente dos fluxos de materiais, produtos e embalagens e de suas informações 

do ponto de consumo até o ponto de origem, com o propósito de gerar ou recapturar 

valor ou realizar um descarte adequado (Rogers & Tibben-Lembke, 1999).  

Existem dois tipos de canais de distribuição que realizam esse retorno de 

produtos: pós-consumo e pós-venda. O pós-consumo são os descartados após o uso, 

enquanto que os de pós-venda podem retornar por término da validade, excesso de 

estoque no final da cadeia, devolução de consignação ou problemas de qualidade. De 

um modo geral, os produtos eletrônicos podem ter como destino: reciclagem, 

desmanche reuso ou encaminhados para disposição final (Leite, 2013). 
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Figura 1: Canais de distribuição diretos e reversos. 

Fonte: Leite (2013). 

 

Nesse fluxo da logística reversa, os principais atores são: empresas integrantes 

da cadeia de suprimento tradicional, empresas especializadas em reaproveitamento nas 

cadeias reversas – coletores, especialistas em reciclagem, fundações ou organizações 

voltadas para o tema, como as cooperativas, entre outros – e as instituições 

governamentais (Brito & Dekker, 2003).  

Destaca-se a importância da integração das cadeias de suprimento tradicional 

com a reversa, de forma a se obter uma maior eficiência se comparada com as decisões 

envolvendo as cadeias separadamente (Fleischmann; Krikke; Dekker & Flapper, 2000). 

Embora a existência de leis seja de grande relevância, a literatura mostra que 

ainda existe uma forte resistência do setor empresarial em implantar modelos de 

logística reversa, devido ao elevado custo e ao pouco interesse em coordenar o processo 

(Thierry; Salomon & Wassenhove, 1995; Fleischmann; Krikke; Dekker & Flapper, 

2000; Stock & Mulki, 2009).  

 

 

3. MÉTODO
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Trata-se de uma pesquisa bibliométrica, descritiva, com abordagem quali-quanti, 

análise de dados utilizando estatística descritiva e análise de conteúdo. A presente 

pesquisa foi realizada nas bases de dados Scopus, Spell, Emerald por suas publicações 

serem bem qualificadas no Qualis-Periódicos da CAPES (CAPES, 2015). O período 

selecionado, por conveniência, foi de janeiro de 2007 a 20 de abril de 2017. 

Na busca, foram utilizados os seguintes descritores em inglês e português: 

reverse logistics, e-waste, brazil, brasil, eletronic waste, logística reversa, lixo 

eletrônico, computer waste. 

Após essa seleção, utilizou-se, como critério de inclusão, artigos e resumos 

(trabalhos) apresentados em congressos e periódicos e, como critérios de exclusão, 

artigos escritos em outras línguas que não o português ou inglês, artigos que não 

apresentaram a sua versão completa, artigos fora do tema, artigos duplicados e não foi 

utilizada literatura cinzenta. 

Em seguida, foram identificados os referenciais teóricos dos artigos, utilizando-

se, como base, o levantamento realizado por Moriki e Martins (2003). A partir desses 

dados coletados, foi possível verificar os números referentes a citações e suas 

interligações. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os dados levantados foram compilados em tabelas, usando planilhas Excel, de 

forma a facilitar sua quantificação e avaliação. 

 

4.1 Análise da evolução 

A partir da busca realizada, não foram encontradas publicações no período de 

2007 a 2010. De 2011 a 2016, houve 19 publicações, sendo que, entre janeiro e abril de 

2017, foram publicados 3 artigos, a mesma quantidade que, em cada ano, entre 2013 e 

2015.  

A evolução das publicações dos artigos pode ser vista na figura a seguir. 
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Figura 2: Evolução da frequência de publicações. 

 

Por esse resultado, tem-se o indício que a PNRS influenciou na quantidade de 

publicações sobre o tema. Além disso, pode-se observar, pela quantidade de publicações 

até abril de 2017, que há uma leve tendência a ter novas publicações com esse tema até 

o fim do ano. 

 

4.2 Análise da classificação dos periódicos 

No quadro abaixo, estão relacionados os periódicos dos artigos publicados e sua 

classificação no Qualis-periódicos da CAPES de 2015. 

Artigo Periódico/ 

Conferência 

Ano Área de Avaliação (CAPES) Estrato 

(CAPES) 

A characterization of 

the Brazilian market of 

reverse logistic credits 

(RLC) and an analogy 

with the existing carbon 

credit market 

Resources, 

Conservation and 

Recycling 

2017 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 

DE EMPRESAS, CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 

TURISMO/INTERDISCIPLINAR 

A1 

Management of Waste 

Electrical and Electronic 

Equipment in Brazilian 

Public Education 

Institutions: 

Implementation 

Through Action 

Research on a 

University Campus 

Systemic Practice 

and Action 

Research 

2016 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 

DE EMPRESAS, CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E TURISMO 

A1 
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A study on the 

environmental   aspects 

of WEEE plastic 

recycling in a Brazilian 

company 

International 

Journal of Life 

Cycle Assessment 

2017 INTERDISCIPLINAR                                   A2 

Logística reversa de 

reee em países em 

desenvolvimento: 

desafios e perspectivas 

para o modelo brasileiro 

Ambiente & 

Sociedade 

2016 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 

DE EMPRESAS, CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 

TURISMO/INTERDISCIPLINAR 

B1 

Cost Assessment and 

Benefits of using RFID 

in Reverse Logistics of 

Waste 

Electrical & Electronic 

Equipment (WEEE)  

Procedia Computer 

Science 

2015 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 

DE EMPRESAS, CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E TURISMO 

B1 

Integrated model for 

reverse logistics 

management of 

electronic products and 

components 

Procedia Computer 

Science 

2015 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 

DE EMPRESAS, CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E TURISMO 

B1 

Os resíduos 

eletroeletrônicos no 

brasil e no exterior: 

diferenças legais e a 

premência de uma 

normatização mundial 

RGSA – Revista 

de Gestão Social e 

Ambiental 

2014 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 

DE EMPRESAS, CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E TURISMO 

B1 

A logística reversa do 

lixo tecnológico: um 

estudo sobre a coleta do 

e-lixo em uma 

importante universidade 

brasileira 

RGSA – Revista 

de Gestão Social e 

Ambiental 

2013 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 

DE EMPRESAS, CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E TURISMO 

B1 
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Papel da logística 

reversa no 

reaproveitamento do 

“lixo eletrônico” – um 

estudo no setor de 

computadores 

RGSA – Revista 

de Gestão Social e 

Ambiental 

2011 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 

DE EMPRESAS, CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E TURISMO 

B1 

Reverse logistics: a 

route that only makes 

sense when adopting a 

systemic vision 

Wit Transactions 

On Ecology And 

The Environment 

(Online) 

2014 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 

DE EMPRESAS, CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E TURISMO 

B1 

Shared Responsibility 

and Reverse Logistics 

Systems for e-Waste in 

Brazil 

Journal of 

Operations and 

Supply Chain 

Management 

2014 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 

DE EMPRESAS, CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E TURISMO 

B3 

Eletronic waste 

disregard on amazon 

metropolis: the case of 

Belem city, Pará 

Revista Espacios 2017 INTERDISCIPLINAR                                   B3 

System dynamics 

applied to closed loop 

supply chains of 

desktops and laptops in 

Brazil A perspective for 

social inclusion of waste 

pickers 

Waste 

Management 

2017 INTERDISCIPLINAR                                   B3 

Sustainability 

assessment and 

prioritisation of e-waste 

management options in 

Brazil 

Waste 

Management 

2016 INTERDISCIPLINAR                                   B3 

The Challenge of the 

Reverse Logistics of the 

High Tech After-Sales 

Equipment: A 

Comprehensive Study  

6th Conference 

Internacional 

2016 SEM CLASSIFICAÇÃO - 
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Characteristics for an 

Integrated Information 

System for Management 

of Recycling Electronic 

Waste 

7th International 

ACM Conference 

on Management of 

Computational and 

collective 

Intelligence in 

Digital 

ecosystems, 

MEDES 

2015 SEM CLASSIFICAÇÃO - 

The Brazilian 

Government Efforts to 

Support Electronic 

Recycling Facilities to 

Comply with 

Environmental Sound 

Practices 

Electronics Goes 

Green 2016+ 

2016 SEM CLASSIFICAÇÃO - 

Ambientronic: A 

Brazilian program to 

support the development 

of innovative projects in 

e-waste reverse logistics 

Proceedings of the 

5th International 

Conference on 

Management of 

Emergent Digital 

ecosystems, 

MEDES 

2013 SEM CLASSIFICAÇÃO - 

The reverse logistics as 

an environmental tool 

integrated to 

environmental 

management system for 

an effective 

management of solid 

industrial waste 

Progress in 

Industrial Ecology 

– An International 

Journal 

2013 SEM CLASSIFICAÇÃO - 

Quadro 1: Classificação segundo estrato Qualis-periódicos CAPES. 

Fonte: Classificação Qualis-periódicos (CAPES, 2015). 

 

Os artigos que têm origem conferências estão como sem classificação na área 

avaliação e sem estrato, pois conferências não são qualificadas no Qualis-periódicos. 

Quanto ao periódico Progress in Industrial Ecology - An International Journal, este 
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está sem classificação devido a não ter sido encontrado na lista do Qualis-periódicos. 

Considerando os periódicos encontrados na pesquisa e que estão na classificação 

Qualis-periódicos (CAPES, 2015), cerca de 37% têm estrato B1. Seguido de 21% de 

B3, 11% de A1 e 5% de A2. Não foi encontrada nenhuma publicação em periódicos B2. 

Esses valores podem ser melhor observados na figura 3. 

 

 

Figura 3: Qualificação dos periódicos, segundo lista da CAPES (2015). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.3 Análise das citações e das referências bibliográficas 

Para as próximas análises, foi adotado, como critério de seleção dos principais 

autores, o percentual mínimo de 15% de citações dentre os 19 artigos. 

Autores 

Quantidade de 

Citações 

% de Citações 

dentre os Artigos 

Guarnieri, P. 

Rogers, D.S., Tibben-Lembke, R.S. 
10 52,63% 

Demajorovic, J. 6 31,58% 

Bardin, L. 

Fleischmann, M. 

Kiddee, P. 

Leite, P. R. 

Stock, J. 

5 26,32% 
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Araújo, M.G. 

Franco, R.G.F.; Lange, L.C. 

Nnorom, I.C. 

Oliveira, C.R. 

Tsydenova, O. 

Wager, P.A., Hischier, R. 

Wang, F. 

Zeng, X. 

4 21,05% 

Ballou, R.H. 

Barboza, M.R. 

Godoi, C.K. 

Hischier, R. 

Huisman, J. 

Khetriwal, D. 

Manomaivibool, P. 

Ongondo, F.O.,Williams, I.D., Cherrett, T.J. 

Schluep, M., Hagelueken, C., Kuehr, R., 

Magalini, F., Maurer, C., Meskers, C., 

Mueller, E., Wang, F. 

Souza, R.G. 

Wagner, T.P. 

Widmer, R. 

3 15,79% 

Tabela 1: Percentual de citações de autores nos artigos pesquisados 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 

 

 

 

Isso pode ser melhor avaliado na figura 4:
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Figura 4: Mandala dos autores mais citados. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os autores mais citados nos artigos foram: Guarnieri, P. e Rogers D.S; Tibben-

Lembke, R.S. com 10 referências e Demajorovic, J. com 6 referências sendo que esses 

autores escrevem sobre logística e ou logística reversa, como pode ser observado no 

quadro a seguir. 

Tópicos Autores 

Sustentabilidade/  

Desenvolvimento Sustentável/ 

Responsabilidade Socioambiental 

Tsydenova, O.; Wager P.A., Hischier R.; Barboza, 

M. R.; Hischier, R.; Huisman, J.; Schluep M., 

Hagelueken C., Kuehr R., Magalini F., Maurer C., 

Meskers C., Mueller E., Wang F.; Souza, R.G.; 

Wagner, T.P.; Widmer R. 

Lixo/Lixo Eletrônico 

Kiddee, P.; Araújo, M. G.; Franco, R.G.F.; Lange, 

L C.; Nnorom, I.C.; Tsydenova, O.; Wager P.A., 

Hischier R.; Zeng X.; Barboza, M.R.; Hischier, R.; 

Huisman, J.; Khetriwal, D.; Ongondo 

F.O.,Williams, I.D., Cherrett T.J.; Schluep M., 

Hagelueken C., Kuehr R., Magalini F., Maurer C., 

Meskers C., Mueller E., Wang F.; Souza, R.G.; 

Wagner, T.P.; Widmer R. 
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Fleischmann, M.

Franco, R.G.F.; Lange, L.C

Godoi, C.K.

Guarnieri, P.

Hischier, R.

Huisman, J.

Khetriwal, D.

Kiddee, P.
Leite, P.R.

Manomaivibool, P.
Nnorom, I.C.

Oliveira, C.R.

Rogers, D.S.; Tibben-…

Schluep, M.; Hagelueken,…

Souza, R.G.

Stock, J.

Tsydenova, O.

Wager, P.A.; Hischier, R.

Wagner, T.P.

Wang, F.

Widmer, R.
Zeng, X.
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Logística/ Logística Reversa 

Guarnieri, P.; Rogers D.S., Tibben-Lembke R.S.; 

Demajorovic, J.; Fleischmann, M.; Leite, P.R.; 

Stock, J.; Oliveira, C.R.; Wang, F.; Zeng X.; 

Ballou, R.H.; Barboza, M.R.; Huisman, J.; Souza, 

R.G. 

Reciclagem 

Manomaivibool, P; Schluep M., Hagelueken C., 

Kuehr R., Magalini F., Maurer C., Meskers C., 

Mueller E., Wang F.; Widmer R. 

Métodos/Normas ABINEE; ABNT; ABDI; Bardin, L; Godoi, C.K. 

Quadro 2: Autores mais citados por tópicos abordados. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para facilitar o entendimento dos resultados da análise, as 690 referências 

bibliográficas levantadas nos 19 artigos, foram discriminadas nos seguintes tipos de 

material: Livro, Revista/Periódico, Jornal, Site de Internet, Autor Entidade/Relatório, 

Legislação/Norma, Monografia/Dissertação e Seminário/Conferência/Encontro/Fórum/ 

Congresso/Workshop. 

A distribuição das referências bibliográficas, em seu tipo de material de origem, 

pode ser observada na figura 6: 
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Figura 5: Mapa de árvore da distribuição das referências bibliográficas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva e os resultados são 

mostrados a seguir. 

  

Livro 

Artigo/ 

Revista/ 

Periódico 

Jornal 
Site de 

Internet 

Autor 

Entidade/ 

Relatório 

Legislação/ 

Norma 

Monografia/ 

Dissertação 

Seminário/ 

Conferência/ 

Encontro/ 

Fórum/ 

Congresso/ 

Workshop 

Total de 

Material 
89 386 4 43 100 29 13 26 

Mínimo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Máximo 17 55 3 11 18 5 2 6 

Média 4,68 20,32 0,21 2,26 5,26 1,53 0,68 1,37 

Mediana 4 17 0 1 4 2 0 1 

Desvio 

Padrão 
4,33 17,22 0,71 2,6 4,66 1,22 0,82 1,54 

Variância 18,78 296,56 0,51 6,76 21,76 1,49 0,67 2,36 

Tabela 2:  Fontes das referências bibliográficas. 

Fonte: Dados da pesquisa e NBR 6023 (ABNT, 2002). 

 

 

 

Um dado interessante encontrado foi que, apesar do tipo de material 

Revista/Periódico ser a de maior expressão (56% aproximadamente), um dos trabalhos 
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não a utilizou, fato esse que pode estar atrelado ao objetivo que o artigo em questão iria 

atender. 

Outro ponto observado foi que 7 dos 19 artigos utilizaram menos do que 50% do 

total de seu material de revista/periódico. 

 

4.4 Análise dos métodos utilizados 

Os métodos utilizados nos 19 artigos foram classificados segundo a abordagem 

de Martins e Theóphilo (2009). Na figura a seguir, é possível observar o resultado do 

enquadramento metodológico. 

 

Figura 6: Enquadramento metodológico das pesquisas. 

Fonte: Dados da pesquisa usando a abordagem de Martins e Teóphilo (2009). 

 

A partir da figura 7, pode-se perceber que a abordagem qualitativa é a mais 

utilizada, sendo aproximadamente 79% do total dos trabalhos. 

Conforme o livro Metodologia da Investigação Científica para Ciências Sociais 

Aplicadas (Martins; Theóphilo, 2009), os tipos de estratégia de pesquisa que adotam 

abordagem qualitativa são: Pesquisa-ação, Grounded Theory, Estudo Etnográfico e 

Estudo de Caso. E as técnicas mais usadas: Observação, Observação participantes, 

Entrevista, Focus Group, Análise Documental, Análise de conteúdo e Análise de 

discurso. 

Assim, é interessante destacar que nesse universo de 79% qualitativo, 58% 

utilizaram uma das estratégias de pesquisa abordadas pelos autores acima. 

As pesquisas mostraram não serem cumulativas, pois não foi observado nenhum 

estudo baseado em outro artigo publicado dentre os 19 artigos da seleção. Também não 

foi verificada a utilização de um dos artigos da amostra como referência de outro artigo 

selecionado. 
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5. CONCLUSÃO 

O estudo desenvolvido teve como objetivo analisar a produção científica sobre 

lixo eletrônico e sua logística reversa no Brasil. Esta foi uma pesquisa bibliométrica, 

descritiva, com abordagem quali-quanti, análise de dados utilizando estatística 

descritiva e análise de conteúdo.  

Como resultado desse estudo, foram encontrados 19 artigos, nas bases Scopus, 

Spell e Emerald, entre 2007 e 2017. Além disso, observamos que houve apenas 

publicações a partir de 2011 e que, nos primeiros quatro meses de 2017 já foi publicada 

a mesma quantidade que todo o ano de 2016, portanto, esperamos que haja mais 

publicações até o fim do ano.  

Outro ponto identificado no resultado se refere aos autores mais citados na 

revisão da literatura serem Guarnieri, P., Rogers D.S; Tibben-Lembke, R.S. e 

Demajorovic, J e que esses estão relacionados ao tema logística/logística reversa.  

Há um outro aspecto a ser citado, o da maior parte da referência bibliográfica 

desses artigos ser de revista e periódicos, o que condiz com que se é esperado em 

pesquisas na área de administração. Também pode ser observado que a que a maioria 

dos artigos tem abordagem qualitativa,  

Com as evidências obtidas, concluímos que há indícios de que a Lei 

n°12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi um marco para o 

início das publicações sobre esse tema. Além disso, foi observado que apesar de uma 

discreta ascendência nessa frequência de publicação, ainda existem poucas publicações 

sobre esse tema. 

A presente pesquisa tem como escopo contribuir para o avanço do conhecimento 

no tema, apoiando novos trabalhos por meio de subsídios bibliográficos e, 

paralelamente, colaborar para a conscientização da necessidade de mais publicações 

nesse campo. Para estudos futuros, recomenda-se comparar esses resultados com os que 

forem gerados por publicações estrangeiras, preferencialmente, de países considerados 

emergentes como o Brasil. 
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IN A CORPORATE ENVIRONMENT BASED ON WEB SERVERS LOG 

ANALYSIS 
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During the initiatives to modernize the systemic assets in an organization, the systems 

classified as legacy are replaced by systems that must meet the new requirements. 

However, the greater the systemic legacy, the more complex the modernization. 

Although the Service-Oriented Architecture (SOA) is reasonably new, some legacy 

systems already have web services. An approach to identify existing services can 

maximize the reuse of legacy systems in the service-oriented Architecture. The present 

work proposes an approach to col- lect, catalogue and classify legacy web services in a 

corporate environment. The collection is based on continuous inspection of web server 

logs using decision rules to identify web services based on SOAP. Discovered services 

are cataloged in a service repository. The approach proposes the use of machine 

learning to support the classification of the service based on Naive Bayes algorithm. 

The components proposed in this approach are designed to have low coupling, allowing 

them to be replaced or adapted in future implementations. Intending to try the proposal 

in a real scenario, a reference implementation was developed in a financial market 

organization that is in a process of modernization of the systemic assets adhering to 

SOA. At the collection stage, the proposal of this work had obtained superior results 

compared to those realized by analysts. Moreover, in the classification stage, the system 

had the same classification as analysts in 75% of the cases, in the best results. 

 

Keywords: web services, legacy systems modernization, service oriented architecture. 

 

UMA ABORDAGEM PARA DESCOBERTA E CLASSIFICAÇÃO DE 

SERVIÇOS WEB LEGADOS EM UM AMBIENTE CORPORATIVO COM 

BASE EM ANÁLISE DE LOG DE SERVIDORES WEB 

 

micos em uma orga

sistemas classificados como 

mico, potencialmente 

pode se tornar mais

os (SOA) seja razoavelmen

os web legados em 

um ambiente corpo

o com base no algoritmo Naive Bayes. Os componentes propostos nesta 

abordagem foram projetados para que tenham baixo acoplame

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0299

mailto:marcusvas@gmail.com
mailto:rezendemn@gmail.com


 

 

 
 

Palavras-chave: egados, arquitetura orientada a 

os.  

 

1. INTRODUÇÃO 
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(Simple Object Access Protocol). Essa proposta foi implementada utilizando um web 

service crawler que identifica arquivos WSDL (Web Service Descriptor Language) em 

p Hyper Text Markup Language
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-

legado se torna uma tarefa dispendiosa. 

A especificação WS-Discovery define um protocolo criado pela OASIS para a 

descoberta de serviços de uma determinada rede (MODI; KEMP, 2009). Segundo as 

especificações desse protocolo, as mensagens utilizadas por ele são formatadas em 

padrão SOAP, enviadas por meio do protocolo UDP do tipo multicast e unicast. No 

formato multicast, a mensagem será enviada de forma simultânea para um grupo de 

destinatários dentro da rede. Já no formato unicast, as informações são enviadas para 

um único destinatário da rede. Essa especificação, assume que tanto a aplicação cliente, 

quanto os web services, implementam o protocolo para que aconteça a descoberta de 

serviços, o que pode não ser uma realidade no que diz respeito a serviços web já 

existentes. 

Dias (2012) apresenta uma proposta para identificar serviços componíveis a partir da 

análise de log de um barramento de serviços (ESB - Enterprise Service BUS) utilizando 

um critério de similaridade entre as mensagens. A proposta do trabalho apresenta a 

aplicação do algoritmo de similaridade de Dong et al. (2004) em uma empresa do 

segmento de telecomunicação. A proposta de análise de log para sugerir composição de 

serviços foi adotada neste trabalho para busca de serviços web. No entanto, não houve 

uma preocupação em tornar a ferramenta construída para leitura e processamento dos 

arquivos de log genérica a ponto de ser reutilizado neste trabalho.  

Frey, Hentrich e Zdun (2014) oferecem como principal contribuição um macro- 

processo para o planejamento da modernização de sistemas utilizando SOA envolvendo 

áreas de negócio. Segundo o trabalho, a literatura relacionada direciona os esforços para 

aspectos técnicos sem o devido alinhamento entre as áreas de negócios e TI. O estudo 

de caso apresentado foi aplicado em um projeto de modernização em uma organização 

do segmento de logística. No entanto, o trabalho não contempla roteiro para descoberta 

e catalogação dos serviços legados. Na realidade, essas etapas são premissas para esse 

trabalho. Uma estratégia para descoberta de serviços legados pode ser útil para 

maximizar a reutilização de serviços web legados durante a implantação de SOA.  

O objetivo principal deste trabalho é elaborar uma abordagem para coletar, catalogar e 

classificar serviços web legados implementados em SOAP em um ambiente 

corporativo. Como objetivo secundário, a proposta foi implementada em uma 

organização do mercado financeiro, permitindo exemplificá-la a fim de verificar se os 

requisitos (seção 2) foram atendidos.  

A abordagem adotada para coleta se baseia na inspeção contínua de logs dos servidores 

web da organização usando regras de decisão para identificar serviços web baseados em 

SOAP. Os serviços descobertos são catalogados em um repositório de serviços. A 

abordagem propõe o uso de inteligência artificial para apoiar a classificação do serviço 

com base no algoritmo naive bayes. Os componentes da abordagem proposta foram 

projetados para que tenham baixo acoplamento, permitindo que sejam adaptados ou 

mesmo substituídos.  
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Jarour, Naumann e Craculeac (2010) propuseram uma arquitetura para coleta e 

classificacão de serviços web utilizando um crawler de páginas HTML, a fim de 

encontrar nelas referências para contratos descritos em WSDL. Os serviços descobertos 

são cataloga- dos em um repositório e posteriormente classificados utilizando a técnica 

de aprendizado supervisionado. Este trabalho estende a proposta de Jarour, Naumann e 

Craculeac (2010) substituindo o componente crawler de páginas HTML por um 

componente capaz de analisar logs de servidores web em busca de serviços. A técnica 

de classificação de serviços (naive bayes) utilizada por Jarour, Naumann e Craculeac 

(2010) foi adotada para apoiar a classificação de serviços web legados de uma empresa 

no segmento financeiro.  

A abordagem proposta neste trabalho pode embasar processos na indústria de 

modernização de legados, uma vez que possibilitará a preservação dos investimentos 

realizados nos sistemas legados por meio do reúso de funcionalidades expostas pelos 

serviços web.  

O trabalho está estruturado conforme a seguir: a seção 2 descreve os requisitos da 

abordagem proposta. A seção 3 apresentar a abordagem proposta 

tomadas no projeto. Na seção 4

A 

seção 5 apresentada

os, bem como aspectos negativos. E por fim, a 6

. 

2. REQUISITOS 

Os requisitos da proposta deste trabalho são oriundos da análise dos trabalhos correlatos 

e pesquisa do estado da arte relacionado a descoberta de serviços. Os requisitos são 

identificados com o padrão R1, R2, R3, etc. para referência ao longo do texto. 

2.1. Coletar serviços em uso em uma rede corporativa (R1) 

A proposta deve monitorar continuamente uma rede corporativa a fim de identificar 

serviços web em uso na rede. Para coletar serviços legados em uso em um ambiente 

corporativo, é desejável que a monitoração ocorra de forma transparente sem modificar 

provedores e consumidores dos serviços. Após a coleta, os metadados dos serviços 

devem ser armazenados em um repositório. A tarefa de coletar os serviços existentes 

manualmente é dispendiosa, principalmente quando existe uma ausência ou deficiência 

na documentação. Jarour, Naumann e Craculeac (2010) atendem a esse requisito de 

coleta de serviços exigindo que os serviços estejam descritos em uma página HTML. 

Senivongse e Phacharintanakul (2010) atendem esse requisito incluindo um proxy com 

o objetivo de interceptar todas as requisições. Modi e Kemp (2009) atendem esse 

requisito exigindo que os serviços entendam o protocolo WS-Discovery. Já Dias (2012) 

atende parcialmente este requisito, pois apenas analisa os serviços do barramento. 

2.2. Coletar métricas de execução dos serviços em uso (R2) 

A proposta deve coletar métricas de execução dos serviços em uso em uma rede 

corporativa. As operações de um serviço e suas limitações (exemplo: disponibilidade) 

devem ser coletados e armazenados em um repositório de serviços para que potenciais 
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consumidores possam considerá-las em seus requisitos (ERL, 2008). Modi e Kemp 

(2009) declaram esse requisito como fora do escopo da especificação WS-Discovery e 

os demais trabalhos não o implementam. 

2.3. Descobrir serviços SOAP (R3) 

A proposta deve ser capaz de descobrir serviços SOAP na versão 1.1. No entanto, para 

que a abordagem tenha uma abrangência maior e considerando a possibilidade de alguns 

serviços legados estarem implementados em outras versões do protocolo, deseja-se que 

a proposta seja compatível ou adaptável para outras versões do protocolo. Modi e Kemp 

(2009) implementam esse requisito na especificação WS-Discovery. Os demais 

trabalhos correlatos não mencionam qual versão do protocolo eles são compatíveis. 

2.4. Descobrir serviços REST (R4) 

Apesar de REST ser uma tecnologia mais recente que SOAP, alguns serviços legados, 

podem, eventualmente, estarem implementados em REST, motivo pelo qual se deseja 

um mecanismo de descoberta desse tipo de serviço. Os trabalhos correlatos não atendem 

a esse tipo de serviço. Jarour, Naumann e Craculeac (2010) sugerem suporte aos 

serviços para trabalhos futuros. 

2.5. Registrar metadados de serviço (R5) 

A proposta deve permitir o registro de metadados dos serviços descobertos auto- 

maticamente. Além disso, deve permitir entradas manuais pelos analistas. Os metadados 

devem suportar os serviços implementados em REST ou SOAP. Erl (2008) argumenta 

que para uma eficiente descoberta dos serviços é necessário: 

1. Um meio consistente que disponibilize informações sobre os serviços; 

2. Os serviços precisam ser descritos com metadados que facilitem a sua 

descoberta; 

3. Os metadados dos serviços precisam ser armazenados de forma centralizada e 

manti- dos em um formato consistente; 

4. Disponibilizar acesso aos interessados para tomada de decisão relacionada à 

criação, evolução ou reúso de serviços. 

Erl (2008) também propõe alguns metadados que são repetidamente úteis: a finalidade 

de um serviço web; as capacidades (operações) de um serviço web e as limitações do 

serviço como disponibilidade. Jarour, Naumann e Craculeac (2010) atendem a esse 

requisito capturando os metadados e armazendo-os no repositório proposto. Senivongse 

e Phacharintanakul (2010) e Dias (2012) não oferecem um repositório de metadados dos 

serviços. Modi e Kemp (2009) também não atendem a esse requisito declarando-o como 

fora do escopo. 

2.6. Pesquisar serviços a partir de metadados (R6) 

Para avaliar serviços disponíveis, podem-se aplicar critérios de seleção para esses 
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metadados. Se não for encontrado um serviço apropriado, pode-se decidir usar um 

menos eficaz que já existe, ou optar por construir um novo serviço que vai cumprir os 

requisitos. Jarour, Naumann e Craculeac (2010) atendem a esse requisito permitindo 

pesquisar os metadados coletados. Senivongse e Phacharintanakul (2010) e Dias (2012) 

não oferecem um repositório de metadados dos serviços. Modi e Kemp (2009) assumem 

esse requisito, mas declaram-no como fora do escopo. 

2.7. Versionamento dos serviços (R7) 

Um dos maiores desafios de gerenciar serviços é lidar com a evolução dos seus 

contratos. Uma vez que um serviço começa a ser utilizado, algum tipo de dependência é 

gerada com seus consumidores. O reúso de serviço é positivo e desejado, no entanto, 

amplia a necessidade de um projeto para o serviço apropriado e balanceado, pois uma 

vez reutilizado, mudanças poderão quebrar o contrato estabelecido e poderá ser 

despertada a necessidade de um versionamento do serviço (ERL, 2008). 

Durante a pesquisa de um serviço, pode ser que não se encontre um que satisfaça a uma 

necessidade específica. A depender da política de versionamento, pode ser necessário 

criar uma nova versão do contrato do serviço para não quebrar os consumidores já 

existentes. Dessa forma, a proposta deve permitir a gestão das diferentes versões dos 

serviços. Os trabalhos correlatos não mencionam essa capacidade. 

2.8. Classificação automática dos serviços (R8) 

Jarour, Naumann e Craculeac (2010) atendem a esse requisito fazendo a classificação 

automática dos serviços coletados com agentes supervisionados da inteligência 

artificial. Os demais trabalhos correlatos não implementam esse requisito. 

3. ABORDAGEM PROPOSTA 

A Figura 1 ilustra a visão geral da arquitetura proposta e seus componentes, que têm por 

objetivo coletar os serviços legados, armazenar os metadados dos serviços e 

posteriormente classificá-los em um segmento de negócio da organização. 

 
Figura 1 – Visão Geral da proposta. 

O coletor de logs, componente 1, da proposta tem a responsabilidade de analisar o log 

dos servidores web. A principal atividade desse componente é coletar URLs de 

possíveis serviços web e armazená-las no Elasticsearch.  

Atualmente existem algumas ferramentas que atendem a necessidade de gestão e 
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centralização de logs com muitas funcionalidades específicas, mas compartilham de 

uma arquitetura de alto nível muito similar entre elas (ANDREASSEN; FUENTE; 

CHARRON- DIèRE, 2015). Geralmente possuem componentes distribuídos instalados 

nos servidores de origem para fazer a coleta dos logs e enviá-los para um agregador. O 

conceito principal é que os coletores de log são distribuídos e escaláveis 

horizontalmente, o que permite lidar com milhões de mensagens por segundos. 

A ferramenta selecionada para utilização no componente 1 foi a logstash. A decisão foi 

pautada no trabalho de Andreassen, Fuente e Charrondière (2015) que apresentou um 

conjunto de requisitos que são compartilhados pelos serviços web legados. 

Neste trabalho, o logstash tem a finalidade de coletar o log dos servidores web e enviá-

los para o repositório ElasticSearch. Como pode ser observado na Figura 4, em cada 

servidor web é instalado um agente logstash que captura novas entradas no arquivo de log e 

de acordo com o filtro definido, ele envia para o elasticsearch. Cada servidor pode 

apresentar diferentes padrões de log, por isso, deve-se criar um arquivo de configuração 

específico de acordo com seus respectivos formatos. No entanto, é necessário que o log 

capturado tenha um conjunto de campos que serão utilizados pela aplicação, descritos a 

seguir: URL (obrigatório); method (obrigatório) e Content-type (opcional). 

os 

os 

(componente 3). Os detalhes do componente extrator de metadados s

. 

Os sub-componentes do extrator de metadados descritos a seguir. 

 Reader (A). Responsável por ler do Elasticsearch todas as URLs, candidatas a 

serviços, agrupadas. Esse componente foi projetado para que seja possível a 

substituição por outro, caso seja desejado alterar o Elasticsearch. 

 Process (B). Este componente tem a responsabilidade de processar as URLs 

retorna- das por A e verificar a existência de serviço. 

 Writer (C). Componente responsável por receber as URLs identificadas como 

serviço e armazená-las no repositório de serviços. Foi projetado de modo que 

possa ser substituído por outro componente capaz de escrever em outros 

repositórios. 

O componente 3 é um protótipo funcional de um repositório de serviços. O objetivo 

dele é permitir armazenar os serviços descobertos de forma automática ou cadastrados 

manualmente pelo Analista SOA.  

O Repositório trata-se de uma aplicação web implementada em NodeJS com seu código 

disponível no repositório do projeto no GitHub (https://github.com/marcusvas/l2soa). 

Os metadados dos serviços são armazenados no MongoDB. 

A decisão pelo NodeJS se deu por ser uma plataforma que vem sendo bastante utilizada 

em aplicações escaláveis de alta performance (VOHRA, 2015). Essa plataforma utiliza 

como linguagem o Java Script executado do lado do servidor, utilizando operações 

assíncronas e um modelo de programação orientado a eventos (TILKOV; VINOSKI, 
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2010). 

O MongoDB foi selecionado por se tratar de uma solução de código aberto e orientado a 

documentos, o que permite que seja armazenado no banco exatamente o documento 

representado na aplicação, sem dificuldade de mapeamento entre mundos diferentes 

como no paradigma objeto-relacional. Um banco de dados orientado a documento 

substitui o conceito de linha dos bancos relacionais por uma estrutura mais flexível, 

permitindo representar estruturas complexas de hierarquias e relacionamentos em um 

único registro (CHODOROW, 2013). Essa característica permite que o mesmo 

documento JSON, (service), tratado na aplicação NodeJS seja o mesmo documento que 

será armazenado. 

O classificador de serviços, componente 4 (Figura 1), é responsável por apoiar o 

analista SOA a classificar os serviços descobertos. Cada componente foi projetado de 

modo que possa ser desacoplado dos demais componentes. Essa característica permite 

adaptar a proposta em diferentes cenários encontrados nos ambientes corporativos. 

De forma similar a proposta de Jarour, Naumann e Craculeac (2010), o classificador é 

treinado com um conjunto de serviços classificados manualmente e testado com um 

novo conjunto de serviços não classificados. Logo, quanto maior o universo de 

treinamento, mais assertivo será o classificador. 

 

O algoritmo utilizado pelo classificador é o Naive Bayes. A decisão por esse algoritmo 

foi embasada no trabalho de Jarour, Naumann e Craculeac (2010). Eles fizeram alguns 

experimentos com diversos outros algoritmos de classificação e perceberam que ele  

oferecia melhores resultados. Apesar de este trabalho utilizá-lo, a abordagem proposta 

permite substituir o algoritmo utilizado no Apache Spark por outro que atue no 

problema de classificação textual. 

 

A ferramenta PredictionIO é uma camada de abstração que tem por objetivo simplificar 

o uso e acesso ao Apache Spark, que é uma plataforma de código aberto para 

processamento de dados em grande escala, adequada para tarefas de aprendizado de 

máquina. O Apache Spark foi desenhado para processamento paralelo. Ele permite 

desenvolvimento em Java, Scala e Python e disponibiliza módulos para processamento 

de streaming, módulo para criação de algoritmos de aprendizagem de máquina, módulo 

para consultas em SQL e módulo para criação de algoritmos baseados em grafos 

(MENG et al., 2015). 

 

4. IMPLEMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Esta seção descreve a implementação de referência da abordagem proposta, que tem os 

seguintes objetivos: exemplificar a abordagem proposta em um contexto real; verificar a 

acurácia para descoberta e classificação automática dos serviços; verificar a aderência 

da abordagem aos requisitos identificados e apoiar terceiros na implementação de suas 

próprias versões conforme os estudos sugeridos por este trabalho. A implementação foi 

testada em uma empresa que atua no mercado financeiro, conforme descrita a seguir. 

 

4.1. A ORGANIZAÇÃO 

A organização é atualmente um dos maiores bancos brasileiros em ativos. Fundada há 

quase 30 anos, no início atuava principalmente nos segmentos de atacado, tesouraria e 

investimentos. Nos últimos anos tem crescido e ampliado seu escopo de atuação 
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diversificando seus negócios nos ramos de Banco de Atacado, Gestão Patrimonial e 

Varejo (Financiamento ao Consumo). 

 

4.2. ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO 

As condições e particularidades cuja implementação de referência foi realizada são 

descritas a seguir. 

 Aplicações heterogêneas. Os sistemas utilizam diferentes tecnologias. Predomi- 

nantemente os sistemas são desenvolvidos utilizando a linguagem JAVA. 

 Uso em ambiente de desenvolvimento. A implementação de referência foi 

executada em ambiente de desenvolvimento para que se tenha mais controle sobre 

as variáveis envolvidas e simplificar o acesso aos arquivos de log. Para tal os 

arquivos de log foram copiados do ambiente de produção para o ambiente de 

desenvolvimento. 

 Definição de legado. Para a organização, serviços web legados são os serviços 

expostos por sistemas legados em uma arquitetura que não implementa a 

arquitetura de referência vigente ou que é provido por um servidor de aplicação 

depreciado pela organização. 

 Proxy reverso. A organização centraliza as requisições ao servidores web por 

meio de um proxy reverso que disponibiliza todos os logs de acesso ao 

servidores web. 

 Cadastro manual de serviços. Atualmente a organização possui uma 

ferramenta para cadastro de novos serviços durante a execução dos projetos. 

Esses novos serviços utilizam algumas vezes serviços legados expostos por 

sistemas já existentes para reuso de funções. A descoberta de serviços legados é 

manual e depende do conhecimento de analistas da organização. 

 

4.3. ETAPAS SEGUIDAS NA IMPLEMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A implementação de referência foi realizada em algumas etapas conforme descritas nas 

subseções a seguir. 

 

4.3.1. Coleta de Logs 

. O resultado 

dessa etapa foi a captura de 

 

1A - Relacionar Servidores Web. Esta atividade consistiu em levantar os servidores web 

que processam requisições web e os domínios (hosts) que cada um deles atende. 

1B - Definir estratégia para ler os arquivos de logs. Neste passo foi necessário decidir 

entre instalar o coletor em cada servidor ou copiar todos os arquivos para um único 

servidor e instalar o agente de coleta somente nessa máquina. A decisão levou em 

consideração que cada servidor possui um formato de log e o tempo de retenção dos 

logs. Foram coletados 50Gb de log do ambiente de produção, resguardando as políticas 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0307



 

 

de uso desses dados da organização. Os arquivos de log foram copiados para o ambiente 

de desenvolvimento para leitura e processamento. Ao analisar o log dos servidores web, 

notou-se que eles, como esperado, apresentavam diferentes formatos. Apesar do 

componente coletor (3.2.1) suportar múltiplos formatos para leitura de log, optou-se em 

utilizar o log do proxy reverso a fim de simplificar a implementação. 

1C - Instalar banco de dados elasticsearch. O componente 1 sugere o armazenamento do 

log pré-processado no elasticsearch (3.2.1). Ele foi instalado e configurado na mesma 

rede. 

1D - Configurar o agente de coleta. Nesta etapa houve a instalação e configuração do 

agente logstash para ler e pré-processar os arquivos de logs, além de armazená-los no 

elasticsearch. O pré-processamento visa eliminar os logs de requisições que não são de 

serviços web.  

 

4.3.2. Extração dos metadados 

A segunda etapa agrupou os eventos de log armazenados no banco de dados por URL e 

para cada uma delas houve a tentativa de recuperação do contrato WSDL dos serviços. 

Para cada serviço, o WSDL foi lido com a utilização da biblioteca SOAP UI 

(https://www.soapui.org) e foram capturadas as seguintes informações: nome, descrição  

e operações oferecidas pelo serviço. No total, a quantidade de URLs candidatas em que 

foi buscado o contrato WSDL foi de 1.435. 

2A - Desenvolver o componente. Nesta etapa foi desenvolvido um componente JAVA e 

o código fonte se encontra disponível no GitHub (https://github.com/marcusvas/l2soa). 

Para acessar o elasticsearch foi utilizada uma biblioteca disponibilizada pela comuni- 

dade JEST (https://www.elastic.co/blog/found-java-clients-for-elasticsearch). Para 

orquestrar a leitura, processamento e escrita de modo desacoplado, foi decidido utili- zar 

o framework spring-batch (http://projects.spring.io/spring-batch/), que permite 

configurar e substituir facilmente tanto a fonte de origem quanto a escrita em um outro 

repositório que não o componente 3. Para fazer o parser do WSDL localizado foi 

utilizada a biblioteca SOAPUI (https://sourceforge.net/projects/wsdl4j/). 

2B - Configurar a lista de exceção. Antes de executar o componente para extrair os 

metadados dos serviços, foi configurado um arquivo com regras para desconsiderar 

algumas URLs. O devido ajuste nessas configurações permitirá que a busca dos 

metadados seja mais eficiente. Por outro lado, deve-se incluir com cuidado uma URL 

nessa lista de exceção, pois outro serviço desconhecido poderá ser implementado 

utilizando os padrões excluídos pela lista de exceção. 

 

4.3.3. Armazenar metadados dos serviços 

A terceira etapa do processo permitiu armazenar metadados dos serviços em um 

repositório. Nessa etapa foi desenvolvido um módulo para integrar o componente 2, 

extrator, com o protótipo funcional do repositório desenvolvido. Como resultado dessa 

etapa, os metadados dos serviços foram armazenados no repositório de serviços. Todos 

eles foram criados sem nenhuma classificação (implementada na fase seguinte). No 

total, foram localizados 174 serviços com seus respectivos contratos armazenados no 

repositório. 

3A - Definir o repositório. Nesta atividade da implementação de referência foi neces- 

sário tomar uma decisão sobre qual o repositório utilizar, uma vez que a organização já 

possuía um repositório de serviços. Por se tratar de uma implementação de referência, 

decidiu-se por utilizar o protótipo oferecido na proposta deste trabalho. 

3B - Integrar com o repositório já existente da organização. A integração do 
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componente 2 (extrator) foi desenvolvida na implementação de referência com o 

propósito de ser adaptável para outros repositórios. 

 

4.3.4. Classificação dos serviços 

Na quarta e última etapa, foi feita a classificação dos serviços extraídos e armazená-los 

no repositório. Cada serviço é classificado em um segmento de atuação da orga- 

nização. Foram considerados três segmentos (segmento a, b e c). Nessa etapa foi de- 

senvolvido um componente JAVA e o código fonte se encontra disponível no GitHub 

(https://github.com/marcusvas/l2soa). 

 

 4A – Planejar os lotes de treinamento. Considerando um total de 174 serviços 

legados que foram descobertos (conforme pode-se observar na subseção 4.3.2), 

decidiu-se por criar quatro lotes para treinamento e classificação a fim de 

acompanhar a evolução do classificador à medida que ele era treinado. Com a 

finalidade de treinar previamente o classificador, o primeiro lote considerou 

serviços que foram cadastrados manualmente no repositório da organização, no 

total de 337 serviços. Desses, havia o total de 10% classificados no segmento 1, 

de 30% classificados no segmento 2 e 59% no segmento 3. Para os demais lotes 

fatiaram-se o total de 174 serviços descobertos da seguinte forma: lote 2: 50 

serviços; lote 3: 50 serviços; e lote 4: 50 serviços; e, lote 5 com 24 serviços. 

 4B – Treinar o classificador. A Figura 2 mostra o total de serviços classificados 

que foram utilizados para treinar o agente em cada rodada de execução e a 

distribuição por categoria. Em cada bateria, o analista tentou classificar os 

serviços utilizando apenas as informações contidas no WSDL. Solicitou-se que 

as informações contidas no WSDL não fossem suficientes para classificação, o 

serviço fosse classificado como ’Indefinido’. 

 

Figura 2 – Distribuição do treinamento. 

 

Na primeira bateria foi utilizado o primeiro lote contendo os 337 

classificados manualmente no repositório da organização. 

Para a segunda bateria, foi solicitado que o analista classificasse 50 serviços, no 

entanto, ele somente conseguiu classificar 37, sendo 38% do segmento 1, mais 

32% do segmento 2 e 30% do segmento 3. Os outros 13 serviços foram 

marcados com o termo "indefinido"e foram descartados para o treinamento do 

agente nesta bateria. 

Na terceira bateria, foi solicitado que o analista também classificasse 50 

serviços, no entanto, ele somente conseguiu classificar 38 deles, sendo 29% do 

segmento 1, mais 45% do segmento 2 e 26% do segmento 3. Os outros 12 

serviços também foram marcados com o termo "indefinido"e foram descartados 

para o treinamento do agente nesta bateria. 
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E por fim, na quarta e última bateria, foi solicitado que o analista novamente 

classificasse 50 serviços. Desta vez, ele somente conseguiu classificar 35 deles, 

sendo 20% do segmento 1, mais 43% do segmento 2 e 37% do segmento 3. Os 

outros 15 serviços mais uma vez foram marcados com o termo "indefinido"e 

foram descartados para o treinamento do agente nesta bateria. 

Para treinamento e classificação, foram consideradas as seguintes informações 

dos serviços: nome do serviço, descrição do serviço, URL e nome das operações 

dos serviços, eliminando-se as stopwords. Para as operações que possuíam nome 

composto por duas ou mais palavras, estas eram separadas. Exemplo: 

salvarPessoa. 

 4C – Classificar os serviços. A classificação dos serviços ocorreu em quatro 

baterias, considerando que ao final de cada uma o agente sofreria um novo 

treinamento antes de classificar os serviços da próxima bateria. 

 4D – Revisar a classificação do agente. Para acompanhar a acurácia do agente 

supervisionado foi solicitado que um analista da organização também classificasse os 

mesmos serviços legados para efeito de comparação. 

 

5. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados foram agrupados em duas categorias: descoberta e classificação dos 

serviços aplicando a métrica de acurácia que no contexto deste trabalho, refere-se a uma 

métrica adotada para avaliar a proposta comparando seus resultados com os resultados 

das mesmas atividades executadas por analistas. Para a descoberta de serviços, os 

resultados alcançados foram comparados com uma relação de serviços levantada por 

analistas e disponibilizados na intranet da organização. E para medir a acurácia do 

classificador dos serviços, compararam-se os resultados do componente com a 

classificação realizada por um analista, assumindo-se que este não cometeria erros na 

classificação. Os serviços que o analista não conseguisse responder teria de ser avaliado 

como "indefinido".  

 

5.1. Descoberta de serviços 

Para testar os resultados obtidos, foi comparado o número de serviços descobertos pelo 

coletor de serviços (componente 1) com o número de serviços relacionados 

manualmente por analistas da organização em um mesmo domínio. Foram relacionados 

dois domínios para a comparação, denominados host A e host B. 

A Figura 3 mostra o resultado dos serviços descobertos no domínio denominado Host 

A. Conforme se pode observar, o coletor identificou 55 serviços corretamente (desse 

total, 48 somente o coletor encontrou e os outros 7 ambos, analista e coletor, 

encontraram). Por sua vez, o analista encontrou 10 serviços que não foram encontrados 

pelo coletor. 

 

Figura 3 – Host A 
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Apesar de ter um resultado melhor que o analista, o coletor não encontrou 10 dos 

serviços existentes no domínio. Ao analisar os logs, observou-se que eles não foram 

invocados durante o período analisado. Sendo assim, foi realizada uma segunda análise 

dos logs aumentando o período de log para 15 dias. Como resultado, foi possível 

encontrar mais 6 serviços que não haviam sido localizados na primeira bateria. Esse 

comportamento mostra a importância de uma inspeção contínua dos logs ou a coleta por 

período de tempo superior a 1 dia. 

A Figura 4 apresenta o resultado dos serviços descobertos no domínio denominado Host 

B. Conforme se pode observar, o agente identificou três serviços (desse total, 2 serviços 

somente o coletor encontrou e o outro foi apontado por ambos, analista e coletor). 

Desse conjunto, um serviço foi encontrado por ambos (coletor e analista) e ainda o 

serviço identificado pelo analista também foi encontrado pelo agente. 

Como pode-se observar, o resultado satisfatório é encontrado conforme o intervalo do 

período em que o log é analisado. Quanto maior o período, maior será a possibilidade de 

o serviço ter sido acessado e consequentemente encontrado pelo coletor de logs. 
 

 

Figura 4 – Host  B 

 

5.2. Classificação de Serviços  

Para avaliação do agente classificador de serviços, pediu-se para um analista da 

organização classificar os mesmos serviços ao final de cada bateria. Conforme 

detalhado na subseção 4.3.4, os serviços que fossem classificados pelos analistas eram 

utilizados antes de iniciar a nova bateria de classificação. 

A Figura 5 mostra os resultados da métrica de acurácia comparada à classificação 

realizada pelo analista. Na primeira bateria, comparando os resultados do classificador 

automático com os resultados apresentados pelo analista, observou-se que o 

componente classificou 38% dos serviços com o mesmo segmento informado por ele. 

Na segunda bateria, esse número aumentou para 51%. Na terceira bateria, o resultado 

foi de 68%. E, por fim, na última bateria foram alcançados 75%. Observou-se, assim, 

que quanto mais o agente é treinado, melhor é o desempenho dele. 
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Figura 5 – Acurácia do Classificador 

5.3. Aderência da abordagem aos requisitos 

Os requisitos da abordagem proposta foram atendidos com exceção dos requisitos a 

seguir. 

R2. A solução não suporta a coleta de métricas de execução dos serviços. Embora seja 

um requisito para um repositório de serviços, conforme destacado na seção 2.2, ele não 

foi atendido porque não é um requisito direto para coleta e classificação de serviços 

legados. Esse requisito é proposto como trabalho futuro para evoluir o protótipo 

funcional do repositório. 

R4. A solução não suporta o requisito de descoberta de serviços REST. Ela está 

preparada para identificar URLs candidatas a esses serviços, mas para confirmação é 

necessária uma requisição HTTP para recuperar a sua documentação. Diferente dos 

serviços SOAP, o estado atual dos serviços REST não possui um padrão de URI para 

disponibilizar a documentação. Por conta disso, a proposta não é compatível para 

descoberta desses serviços. 
 

5.4. Considerações finais 

A implementação de referência permitiu avaliar a aplicabilidade da abordagem pro- 

posta em um contexto real para descoberta e classificação de serviços legados e 

possibilitou criar um roteiro para que terceiros possam aplicar a abordagem em outras 

organizações. 

As seguintes vantagens puderam ser observadas durante a implementação de referência: 

 A abordagem por log não é intrusiva, de forma que não é necessário modificar o 

ambiente produtivo incluindo novos pontos de falhas, como proposto no 

trabalho de Senivongse e Phacharintanakul (2010) ou pela especificação WS-

Security; 

 O suporte a múltiplos formatos de log permite que a abordagem seja genérica e 

configurável para diferentes formatos de arquivos de log; 

 A abordagem permite substituir o algoritmo de aprendizagem de máquina sem 

grandes impactos na implementação. 

 

Entretanto, algumas desvantagens também puderam ser observadas: 

 Serviços web legados não invocados durante a inspeção dos logs não serão 

descobertos, razão pela qual a abordagem propõe que exista uma inspeção 

contínua de serviços web legados ou por um período superior a 15 dias a fim de 

minimizar esse problema; 

 Somente com os metadados extraídos do WSDL em alguns casos não foram 

suficientes para classificar o serviço. A seção 4.6 mostra que nas baterias de 

treinamento o analista não conseguiu classificar alguns serviços apenas com as 

informações disponíveis no WSDL. 

 

Algumas considerações devem ser destacadas da implementação de referência 

realizada: 

 O cenário da implementação de referência não conseguiu aferir o quão flexível a 

solução é com múltiplos formatos de log. Isso porque apesar de existirem 

diferentes servidores web, decidiu-se utilizar o log de acesso centralizado 

oferecido pelo proxy reverso da organização; 

 A quantidade de amostras (serviços) não foi grande o suficiente para permitir 
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que o componente classificador de serviços fosse submetido à novas baterias de 

testes; 

 Caso existam serviços novos e legados hospedados no mesmo servidor será 

necessário definir uma estratégia para diferenciá-los. Na implementação de 

referência não houve esse cenário. 

 

6. CONCLUSÃO 

A proposta deste trabalho foi uma abordagem para coletar, catalogar e classificar os 

serviços web legados implementados em SOAP em um ambiente corporativo. A 

principal motivação veio da necessidade de preservar e maximizar os investimentos 

realizados nesses sistemas. Na Arquitetura Orientada a Serviços, esses objetivos são 

alcançados por meio do reúso de ativos expostos pelos serviços web. No entanto, para 

que sejam reutilizados é necessário que os serviços sejam visíveis e facilmente 

descobertos pelos interessados. 

A primeira etapa do trabalho teve como foco buscar referências bibliográficas que 

discorressem sobre a descoberta e classificação de serviços web aplicados em um 

contexto de modernização de sistemas legados. Conforme é possível observar na seção 

1, houve dificuldade em encontrar trabalhos que tratassem o assunto de forma completa. 

O trabalho mais alinhado com a presente proposta foi o estudo de Jarour, Naumann e 

Craculeac (2010), que apresentam noções para coletar, anotar e classificar serviços web 

públicos na internet. Para tal, eles assumem que os serviços são documentados em 

páginas HTML e utilizam um mecanismo para pesquisar todas as referências de um site 

em busca de serviços. No entanto, esta técnica de crawler, apropriada ao cenário de 

serviços web públicos, não se aplica quando os serviços não possuem documentação em 

páginas HTML. 

A pesquisa no referencial teórico e trabalhos correlatos descritos na seção 2 permitiu 

levantar um conjunto de requisitos funcionais relacionados à descoberta de serviços web 

que foram utilizados como base para a abordagem proposta. 

A partir dos requisitos, foram especificados os componentes desta abordagem. 

Conforme pôde ser observado na seção 3, o Componente 1 (coletor de logs) teve a 

responsabilidade de analisar o log dos servidores web. O segundo componente (extrator 

de metadados) validou a existência de um serviço web na URL capturada. Para os 

serviços válidos, o extrator recuperou os metadados e os armazenou no repositório de 

serviços (componente 3), que por sua vez é um protótipo funcional para armazenar os 

serviços descobertos de forma automática, ou cadastrados manualmente pelo Analista 

SOA. E por fim, o componente 4 foi responsável por apoiar o analista SOA na 

classificação dos serviços descobertos. 

A implementação de referência permitiu verificar a aplicabilidade da proposta em um 

cenário real. A abordagem foi adotada em uma organização do mercado financeiro que 

vivia um cenário de modernização sistêmica e que possuía muitos serviços legados não 

identificados e não catalogados. Os principais objetivos eram elaborar uma abordagem 

para coletar, catalogar e classificar serviços web legados em um ambiente corporativo e 

realizar uma implementação de referência em uma organização, permitindo 

exemplificá-la e verificar se os requisitos (seção 2) foram atendidos. Conforme a seção 

5, os objetivos da proposta foram cumpridos. A abordagem atendeu a maior parte dos 

requisitos, com exceção apenas de dois deles (R2 e R4). 
A principal contribuição trazida pelo trabalho foi uma abordagem que possibilita 

aumentar o potencial de reúso de serviços web legados. Não foi o escopo do trabalho 
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medir o aumento de reúso desses serviços na organização. No entanto, verificou-se que 

um serviço legado, uma vez catalogado em um repositório, impacta diretamente em seu 

aumento, conforme argumentado na seção 1. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, houve alguns desafios que tiveram de ser 

superados, conforme descritos a seguir: 

 Ler os contratos WSDL. Para tal, foi necessário fazer uma requisição HTTP. 

Alguns WSDLs eram protegidos por senha e outros exigiam conexão SSL. 

Implementar todas as particularidades encontradas nos serviços web legadas 

tornaria o componente muito particular para uma organização. Para solucionar 

tal problema, utilizou-se uma aplicação BProxy capaz de interceptar a 

requisição, solicitar usuário e senha válidos para uma conexão específica e 

implementar a conexão SSL de acordo com a configuração do servidor web, 

permitindo que esses detalhes fossem abstraídos do componente extrator; 

 Instalar e configurar o ambiente de aprendizagem de máquina. O processo para 

instalação e configuração do ambiente foi complexo por conta dos componentes 

envolvidos e a falta de compatibilidade de versões entre eles. Após solucionar os 

problemas de instalação e configuração, criou-se uma imagem do ambiente para 

utilizações futuras. 

Ao longo do projeto, a existência de oportunidades de melhorias e acréscimo de novas 

funcionalidades não contempladas no escopo desse trabalho foram identificadas, 

conforme lista a seguir: 

 Considerar na classificação textual apenas o radical (stemming) das palavras no 

idioma português; 

 Realizar uma análise comparativa dos diferentes algoritmos para classificação 

textual aplicada ao cenário de classificação de serviços web; 

 Evoluir a abordagem proposta para suportar descoberta de serviços REST; 

 Coletar as métricas de serviços em tempo de execução, a fim de prover essas 

informações para potenciais consumidores dos serviços. 
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The purpose of this research was to design an instrument that would allow identifying 

and obtaining the precise information to know the level of development that the 

university executives have in terms of management skills that other scholars in the area 

have identified as necessary to perform satisfactorily in these types of organizational 

responsibilities. The research could design and verify the feasibility for the use of 

instruments designed for this purpose. 

 

keywords Innovation, Managers, Manager Habilities 

 

La presente investigación tuvo como propósito el poder diseñar un instrumento que 

permitiera identificar y obtener la información precisa para conocer el nivel de 

desarrollo que tienen los ejeutivos universitarios en cuanto a habilidades directivas que 

otros estudiosos del área han identificado como las ndecesarias para poder 

desempeñarse satisfactoriamente en este tipos de responsabilidades organizacionales. La 

investigación pudo diseñar y comprobar la viabilidad para el uso de instrumentos 

diseñados para este fín. 

 

palabras clave: Innovación, Directivos, Habilidades directivas 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde mediados del siglo XX la innovación se ha vislumbrado como una ventaja 

competitiva para todas las organizaciones, tanto así que aquellas que no innoven sus 

procesos, tecnologías, estructuras, etcétera se perderán en el mercado cada vez más 

demandante. La innovación no es un ejercicio empresarial cualquiera, es un proceso que 

requiere ser dirigido, controlado y medido para su adecuada gestión. Bajo este 

paradigma, en donde se visualiza a la innovación como un proceso de gestión, la 

educación como pilar fundamental de las sociedades debe, en todo momento, innovar 

sus procesos académicos, administrativos, pedagógicos, institucionales, directivos, 

etcétera para promover un verdadero aprendizaje en los estudiantes y una mejora interna 

constante. Innovación educativa implica, por lo tanto, hacer frente a una realidad cada 

vez más acelerada en donde el conocimiento, la ciencia y la tecnología cambian 

rápidamente y se vuelven obsoletos e inútiles. Desde esta perspectiva la innovación 

implica un cambio que puede ir desde una determinada unidad académica hasta la 

transformación de un modelo educativo que se encause en las exigencias pedagógicas 

actuales. De lo anterior, el dirigente educativo debe estar plenamente consciente de que 

la  innovación no es una competencia unidireccional, sino que se debe desarrollar, 

fomentar y procurar en todos los miembros del centro educativo para asegurar el 

mejoramiento constante de sus procesos académicos - curriculares y administrativos.    

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Las organizaciones actuales, para poder permanecer en el mercado cada vez más 

competitivo y de continuos cambios, no solo sólo deben ser empresas eficientes que 

cumplan unas normas mínimas de operatividad, sino que además deben ser innovadoras 

con una cultura organizativa compartida por sus miembros, y que satisfagan al cliente 

buscando siempre un vínculo, un compromiso con él que vaya  más allá de la simple 

venta que permita cubrir lo que demanda el mercado (Martínez Villaverde, 2006). 

 Una organización innovadora refiere Martínez Villaverde (2006), es una 

empresa que tiene equipos de trabajo comprometidos, voluntad empresarial que asume 

riesgos y resolución de problemas, teniendo en cuenta la satisfacción de las necesidades 

de sus clientes, siendo creativa, con la mejora continua de sus productos y servicios, 

pero por encima de todo que sea capaz de romper el miedo al cambio. “La capacidad de 

innovar constituye un recurso más de la empresa al igual que sus capacidades 

financieras, comerciales y productivas y debe ser gestionada de una manera rigurosa y 

eficiente.” (Pavón e Hidalgo, 1997, citados por Martínez Villaverde, 2006, p. 150).  

 Complementando lo anterior, Corma Canós (2011), menciona que la innovación 

es la conversión de ideas y conocimiento en productos, procesos o servicios mejorados 

para el mercado, satisfaciendo así las necesidades de los ciudadanos y empresas. 

Asimismo, el autor menciona que tener una cultura de innovación dentro de las 

organizaciones obedece a ciertas reglas de innovación:  

 

1. Ejercer una gestión sólida en la dirección de la innovación y en 

las decisiones.  

2. Integrar la innovación en la mentalidad empresarial.  

3. Relacionar la cantidad y el tipo de innovación con la estrategia 

global de la empresa.  

4. Controlar la tensión natural entre la creatividad.  

5. Promover una red de innovación más allá de la empresa.  
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6. Crear el parámetro de medición y las recompensas adecuadas 

para la innovación.  

 

Por su parte, el Harvard Business School Publishing (2003), manifiesta que la 

innovación dentro de una organización se pude dar de dos tipos:  

 

1. Innovación incremental: Se suele interpretar como la explotación de 

las formas o tecnologías existentes. O bien, se mejora algo que ya existe 

para servir a otro fin.  

2. Innovación radical: Es algo nuevo para el mundo y un progreso con 

respecto a algo ya existente. Este tipo de innovación  

  

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

La Innovación Como Parte De La Gestión De Las Instituciones De Educación 

Superior 

 

 En cuanto al ámbito educativo, Montalvo Romero (2011), refiere que la 

innovación en las instituciones de educación superior surge de un proceso dinámico y 

transformador, impacta en el sistema institucional, en su quehacer científico, 

tecnológico y humanista, y fundamentalmente pretende la construcción de escenarios 

alternativos que favorezcan nuevas articulaciones entre el ser, el saber y el hacer. Una 

institución educativa innovadora, refiere la autora, aspira a la mejora progresiva y 

continua de la enseñanza y, para ello, asume la responsabilidad de detectar, estudiar y 

afrontar con fundamento los problemas pedagógicos que se puedan manifestar en su 

medio inmediato.  

 

 En referencia a lo anterior, Rimari Arias (2004, citado por Montalvo Romero, 

2011), menciona que la innovación educativa:  

 

Supone una transformación, un cambio cualitativo significativo respecto 

a la situación inicial en los componentes o estructuras esenciales del 

sistema o proceso educativo. La innovación supone, también, partir de lo 

vigente para transformarlo. Por lo tanto, parte de un cambio en las 

estructuras y concepciones existentes (p. 571).  

 

En el contexto de la educación superior, menciona Montalvo Romero (2011), la 

función de dirección de la innovación educativa, debe estar regida por las siguientes 

premisas:  

 

1. Las instituciones o grupos participantes deben compartir un interés común, 

llevando a cabo acciones planificadas y construyendo propuestas. 

2. Sus integrantes, además de la colaboración y el intercambio de información, 

Deben producir nuevos conocimientos que se deben poner a disposición de la 

sociedad. 

3. El trabajo incide en la transformación de la educación superior, al desarrollar 

propuestas de innovación educativa en diferentes líneas temáticas. 

4. Deben contar con un espacio virtual en donde se registre, almacene, organice y 

difunda la información, además de sus actividades y propuestas. 
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5. Las redes deben ser abiertas, es decir, la información es de los usuarios y su 

acceso es universal e independiente del tiempo y del espacio. 

6. Se debe dar origen a espacios de conocimiento a nivel regional y nacional. 

7. Se deben establecer relaciones y flujo de información horizontales. 

8. En la medida que se consolidan, las redes se integran a otras de diversa índole 

que complementan sus acciones.  

 

Bajo esta perspectiva, Montalvo Romero (2011), menciona que para que la 

educación superior sea innovadora se debe considerar la flexibilidad académica, la 

curricular y la docente, mismas que se explican a continuación de acuerdo con tal 

autora:  

 

 

1. Flexibilidad académica: En la actualidad, menciona la autora, la 

educación superior necesita revisar su modelo de organización para 

responder a la dinámica del conocimiento y del cambio contextual 

orientándose al fomento de la intelectualización de la problemática 

humanística, social, política, cultural y económica. La flexibilidad 

académica es el proceso de intercomunicación disciplinaria dirigido a 

facilitar la movilidad de los actores académicos, dinamizar los flujos 

de comunicación, conectar el conocimiento con la acción y 

democratizar la regulación del trabajo académico. Este proceso tiene 

que acompañarse de la creación de redes de conocimiento, entendidas 

como el agrupamiento de las interacciones internas y externas de los 

actores universitarios de las distintas áreas del saber. La flexibilidad 

académica, de acuerdo con esta autora, tiene los siguientes elementos: 

 

− Movilidad de los actores académicos: Tránsito tanto 

horizontal como vertical en los procesos de información, 

enseñanza e investigación al interior de cada universidad. 
− Acelerar los flujos de comunicación: Incorporación en tiempo 

real de los adelantos científicos, tecnológicos y humanísticos 

a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
− Conectar el conocimiento con la acción: Interaccionar a las 

distintas actividades entre sí: enseñanza, aprendizaje, 

innovación, desarrollo y experiencia. 
− Democratizar la regulación del trabajo académico: Conferir 

mayor poder en la toma de decisión a la academia. 
 

 

2. Flexibilidad curricular: La flexibilidad curricular es una herramienta 

metodológica para dar un nuevo sentido a los diferentes aspectos que 

plantean las reformas académicas en la educación superior. De manera 

general, la flexibilidad curricular se asocia a aspectos tales como la 

reorganización académica, el rediseño de programas académicos y de 

sus planes de estudio, la transformación de los modelos de formación 

tradicional, la redefinición del tiempo de formación y una mayor 

asociación de la formación a las demandas del entorno laboral. Su 

objetivo es articular el desarrollo del conocimiento con la acción. De lo 

anterior, las particularidades de la flexibilidad curricular son:  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0320



 

 

 

− Apertura de los límites y, por consiguiente, de las relaciones 

entre los diferentes campos, o unidades de conocimiento o 

contenidos que configuran el currículum. 
− La organización del contenido curricular se hace con el aporte 

de productos multidisciplinarios, interdisciplinarios y 

transdisciplinarios que se apoyan en enfoques centrados en el 

análisis de problemas y su solución. 
− Grado de apertura de la oferta de cursos y actividades 

académicas y de la diversificación de áreas de conocimiento y 

práctica. 
− Es una oferta regulada de cursos compuestos y organizados por 

el sistema de créditos, de tronco común y la posibilidad que 

tiene el estudiante de organizar su propio programa de estudios.  
 

 

3. Flexibilidad docente: La cultura docente no cambia con sólo incluir 

formalmente una definición o una modificación estructural de los 

planes de estudio o de la duración de las licenciaturas. La cultura 

docente cambia hacia la calidad e innovación cuando pasan a formar 

parte del comportamiento habitual del docente y de la institución 

acciones como las siguientes: 

 

 

− Generar condiciones que propicien un ambiente o clima que 

favorezca la mejora de la práctica docente de una forma 

natural. 
− Crear y revisar las condiciones de aprendizaje que conviertan la 

universidad en un espacio de aprendizaje y de formación de los 

estudiantes como profesionales y también como ciudadanos. 
− Establecer directrices para orientar una docencia de calidad de 

acuerdo con las tendencias, las corrientes y los resultados que 

han alcanzado una mayor excelencia en la investigación de 

cada ámbito. 
 

De lo anterior, queda evidenciada la necesidad de la gestión educativa dentro 

de las instituciones de educación superior, ya que como lo menciona Uribe Briseño 

(2010), la gestión de la innovación conduce al equipo a través de procesos de gestión 

innovadores al desarrollo de la comunidad educativa, implementando soluciones nuevas 

para resolver problemas, conflictos y resistencias propias de los procesos de cambio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 
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Tipo de investigación:  

Cualitativa 

 

Categoría de análisis:  

 

1. Gestión de la innovación: Corma Canós (2011), menciona que la innovación es 

la conversión de ideas y conocimiento en productos, procesos o servicios 

mejorados para el mercado, satisfaciendo así las necesidades de los ciudadanos y 

empresas. En función a lo anterior, las unidades de análisis de gestión de la 

innovación fueron: 

 

Tabla 1: Unidades de análisis de gestión de la innovación 

G

E

S

T

I

Ó

N 

D

E 

L

A 

I

N

N

O

V

A

C

I

Ó

N 

Clave de 

la unidad 

de 

análisis 

Unidad de análisis 

1.1 
Capacidad para fomentar y promover la flexibilidad académica, 

pedagógica, curricular y docente del centro educativo. 

1.2 

Fortalecer la investigación educativa y las relaciones interdisciplinarias de 

innovación en todos los ámbitos del quehacer institucional de los centros 

de educación superior. 

1.3 
Capacidad para desarrollar sistemas administrativos flexibles y eficientes 

que respalden y estimulen la innovación. 

1.4 
Gestión de  mecanismos de transición que faciliten la inserción e 

implementación gradual de innovaciones escolares. 

1.5 

Capacidad para integrar la innovación en la mentalidad empresarial. Así 

como relacionar la cantidad y el tipo de innovación con la estrategia 

global de la empresa.  

1.6 

Fomentar la creatividad de los colaboradores y crear un parámetro de 

medición y recompensas adecuadas de innovación. 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Diseño del proceso de investigación cualitativa 
 

El diseño de la  presente investigación fue a través de la teoría fundamentada ya que de 

acuerdo con Charmz (2005, citados por Rodríguez Gómez y Valldeoriola Roquet, 2009) 

con esta metodología se describen los significados y acciones de los sujetos 

participantes en la investigación y se ofrecen interpretaciones abstractas de relaciones 

empíricas y generan afirmaciones condicionales sobre las implicaciones de sus análisis 

a través del interaccionismo simbólico, lo que se realizó con la información arrojada por 

las entrevistas semiestructuradas, El procedimiento de comparación de los datos 

arrojados por los participantes con lo propuesto en la teoría abordada se desarrolló a 

partir del diseño sistemático  en dos momentos:  
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1. Codificación abierta: Los datos arrojados por las entrevistas se analizaron y se 

generaron categorías iniciales de significado.   

2. Codificación axial: Se crearon conexiones entre las categorías. Para lo cual se 

seleccionó la categoría más importante y a partir de ésta se generaran las 

conexiones con las demás. 

 

 

Participantes: 

 

Los participantes con los que se trabajó en la investigación son directivos o funcionarios 

de instituciones públicas y privadas de IES  de la Ciudad de Toluca. En los estudios 

cualitativos el  número de participantes no se fija a priori sino que se establece un tipo 

de unidad de análisis y a veces se perfila un número relativamente aproximado de casos. 

(Rodríguez Gómez y Valldeoriola Roquet, 2009). De lo anterior, se trabajó con 

directivos voluntarios que quisieron participar en la investigación. Hernández 

Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010), refieren que para estudios 

cualitativos se sugieren de 20 a 30  participantes para entrevistas que sean analizadas 

por el método de teoría fundamentada. En virtud de lo anterior, se realizaron 20 

entrevistas semiestructuradas a participantes voluntarios.  

 

RESULTADOS 

 

Para la presente investigación la recolección de datos se realizó por medio de entrevistas 

semiestructuradas: 20 entrevistas a directivos y funcionarios de instituciones educativas 

de nivel superior. En cuanto al diseño de la entrevista se tomó como referente el diseño 

de entrevistas por competencias de Martha Alles (2004).  Para la realización de las 

mismas y de acuerdo Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), 

se hizo una primera recolección de datos con una muestra de seis expertos (directivos de 

IES) para proporcionarle el rigor científico a la investigación a través de los criterios 

que ellos proponen, siendo estos:  

 

1. Dependencia: Para este criterio, los datos arrojados de las seis primeras 

entrevistas piloto se grabaron y se analizaron por tres investigadores obteniendo 

así la dependencia interna y externa. Determinándose el isomorfismo de las 

percepciones de los entrevistados. Esto es, se analizaron las respuestas de cuatro 

funcionarios y se establecieron relaciones entre sus respuestas. 

 

a. Dependencia interna (grado en el cual distintos investigadores, generan 

categorías similares con los mismos datos): Para determinar la 

dependencia interna de la investigación se grabaron y transcribieron los 

datos arrojados por 4 entrevistas y a partir de esto dos investigadores 

realizaron, por separado, el análisis de datos. Obteniendo los  análisis 

que se muestran en la Tabla 2: 
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Tabla 2: Dependencia interna 

 Entrevista 1 
(Director TI 

Universidad 1) 

Entrevista 2 
(Director TI 

Universidad 2) 

Entrevista 3 
(Director TI 

Universidad 3) 

Entrevista 4 
(Director TI 

Universid 4) 

Investigador 

1 (Dr. Julio) 

Conocer el 

entrono de la 

IES y otras IES 

para identificar 

posibilidades de 

mejora y 

cambio. 

Escuchar a 

colaboradores, 

sobre todo 

aquellas ideas 

innovadoras, 

estructurar planes 

para implementar 

aquellos que sea 

viable. 

Promover 

casmbios de 

paradigma, y 

motivar al 

personal, 

involucrando 

importancia del 

cambio para 

disminuir la 

resis tencia al 

cambio. 

El cambio es 

una constante 

que deberá 

ser difundido 

y mantenido 

por una masa 

crítica que lo 

promueva. 

Investigador 

2 (Dra. Eva 

Martha) 

Para generar 

innovación es 

importante estar 

al tanto de lo 

que se está 

haciendo en el 

entorno de las 

IES par que en 

función a esto se 

conozcan los 

procesos 

diferentes que se 

puedan 

implementar. 

Innovar para 

generar 

competitividad a 

través de la 

preparación y 

documentación, 

para que de esta 

forma se 

generen los 

resultados de 

cada proyecto.    

Es importante 

estructurar el 

cambio y las 

innovaciones y 

operacionalizarlo

. Las gestiones 

del cambio 

pueden tardar 

pero es 

importante 

innovar. 

 

Es importante 

escuchar a los 

colaboradores 

para estructurar 

ideas.  

Estar abierta a 

ideas 

innovadoras que 

su equipo de 

trabajo pueda 

proponer, aun 

con las barreras 

que se presenten.     

La innovación 

involucra un 

cambio de para 

digmas, involu 

crando a todos 

los personajes 

im portantes de 

una IES con la 

fina lidad de 

que se sientan 

motiva dos y 

que se logren 

los objeti vos. 

El cambio que 

genera la 

innovación 

debe ser 

explicado 

planteando su  

importancia 

para que los 

cola boradores 

pue dan salir de 

su estatus quo y 

acepten tal 

cambio.  

Para generar 

la innovación, 

se debe crear 

una masa 

crítica de 

personas que 

puedan 

manejarla de 

tal manera 

que la 

difundan y 

faciliten su 

conocimiento. 

Los cambios 

que generan 

las innovacio 

nes, no deben 

ser detenidos, 

ya que el 

cambio es 

una constan 

te. En función 

a ello, se debe 

gestionar el 

cambio entre 

las personas 

siempre y 

cuando sea 

viable para la 

IES.    

Fuente: Elaboración propia (2017).  
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 Así, en función a lo anterior, se observa la similitud entre los análisis realizados, 

generando categorías similares con los mismos datos.  

 

b. Dependencia externa (grado en el que diferentes investigadores generan 

categorías similares pero cada quien con sus propios datos): Para el 

cumplimiento de este criterio, un tercer investigador realizó otras dos 

entrevistas a funcionarios diferentes de IES; entrevistas que también 

fueron grabadas y transcritas para su correspondiente análisis. Una vez 

analizadas estas dos últimas entrevistas pilotos, por el tercer 

investigador, se compararon sus resultados con los resultados de las 

entrevistas 2 y 4 realizadas por el investigador uno, reportando los 

siguientes datos:   

 

 

Tabla 3: Dependencia externa 

 Entrevistado 2 
(Director TI 

Universidad 2) 

Entrevistado 4 
(Director TI 

Universidad 4) 

Entrevista 5  

(Director TI 

Universidad 5) 

Entrevista 6 

(Director TI 

Universidad 6) 

Investi

gador 

1 (Dr. 

Julio) 

- Cambio por 

medio de 

colaboradores 
- Involucramiento 

del equipo 
- -

  

- formación 

de una masa 

crítica 

(colaboradores) 

que promuevan el 

cambio 
- El cambio 

es una constante 

que impulsa la 

Dirección. 

  

Investi

gador 

3 (Dra. 

María 

del 

Carmen

) 

  - Elementos 

novedosos y de 

impacto en la IES 
- Innovació

n como un 

proceso 

permanente 

- Conocimien

to del entorno en el 

ámbito de nivel 

superior 
- Capacitarse 

para proyectos 

innovadores 

Fuente Elaboración propia (2017).  

 

 En virtud a lo anterior, se muestra la similitud entre los datos obtenidos, 

verificando la sistematización de la entrevista, al tener la variabilidad mínima en las 

respuestas de los entrevistados.  

 

2. Credibilidad: En cuanto a este criterio, la entrevista, como ya se mencionó, se 

diseñó en función a la propuesta de entrevistas por competencias de Martha 

Alles, asimismo, las preguntas generadas se vincularon directamente con la 

fundamentación teórica de la investigación, lo que se muestra en la Tabla 4: 
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Tabla 4: Credibilidad de las categorías de análisis  

GEST

IÓN 

DE 

LA 

INNO

VACI

ÓN  

Clave de la 

unidad de 

análisis 

Fuente de 

información  

1.1 (Báez Evertsz, 

2002) 

 

(Llacuna 

Morena, 2007) 

(Robbins, 

2005) 

 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

 Fuente Elaboración propia (2017). 

 

 

De igual manera, para no distorsionar las percepciones de los 

participantes, las entrevistas, como ya se mencionó, fueron grabadas para 

posteriormente ser transcritas y analizadas con el programa Atlas.ti. lo que 

aumenta el rigor científico en la interpretación que los investigadores realizaron.      

 

 

3. Transferencia: Para cumplir con este criterio, las entrevistas pilotos se 

aplicaron a funcionarios de IES que tuvieran diferentes puestos directivos, es 

decir se aplicaron a participantes cuyas características fueran similares para el 

cumplimento de los objetivos planteados en la investigación, pero que sus 

contextos fueran diferentes. Así, los puestos de cada uno de los funcionarios se 

enlistan a continuación:    

 

 

a. Entrevistado 1: Subdirector Académico de una DTIC en una IES pública 

del Estado de México.   

b. Entrevistado 2: Subdirector Administrativo de una DTIC de una IES 

pública del Estado de México.  

c. Entrevistado 3: Director de una DTIC de una IES pública del Estado de 

México. 

d. Entrevistado 4: Secretario (Vice-rector) del área de Administración e 

Informática de una IES pública del Estado de México.   

e. Entrevistado 5: Subdirector académico de una DTIC de una IES privada 

del Estado de México. 

f. Entrevistado 6: Director de una DTIC de una IES privada del Estado de 

México 

 

 

Así, se cumple este criterio de rigor científico al poder aplicar la entrevista 

(herramienta de recolección de datos) a diferentes sujetos que se encuentren en 

contextos diferentes, encontrando en sus discursos discernimientos similares, 

como se muestra en las Tablas 2 y 3.  
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4. Confirmación: Para el cumplimento de este criterio, como ya se mencionó en el 

criterio de credibilidad, la entrevista se fundamentó en el marco teórico de la 

investigación, así la triangulación de los datos se realizó por medio de la Teoría 

Fundamentada (que se explica en el diseño del proceso de investigación 

cualitativa), utilizando el programa Atlas.it.    

 

De igual manera, el diseño inicial de la misma se mostró a estos expertos 

(finalizada la entrevista) para darle una fiabilidad de experto y una validez externa, 

haciendo las modificaciones pertinentes para la aplicación de la versión final.  

  

 

RESULTADOS 

 

Se concluyó en esta investigación la viabilidad de utilizar el instriumento para la 

generación de entrevistas con la finalidad de identificar el nivel de Gestión de la 

Innovación que han desarrollado los Ejectuviso Informáticos en las Instituciones de 

Educación Superior en México, como queda estudiado en lel presente reporte de 

investigación. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La presente investigación en esta primera etapa nos ha permitido encontrar un 

mecanismo viable y adecuado para obtener la información requerida para estudiar la 

habilidad de innovación en los ejecutivos universitarios y en conjunto con el estudio de 

otras habilididaees directivas asocaidas a estos perfiles de profesionales poder 

identificar la situación actual en cuanto eal desarrollo de las habilidades directivas de 

los Ejecutivos universitarios. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Recomendamos utilizar este docu,mento como referencia para realizar estuyduios 

similares probando si el contexto en el cual se pretende obtener información es 

equivalente o similar, o si requiere de adecuaciones para su viabilidad. 
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DOI: 10.5748/9788599693148-15CONTECSI/PS-5310 

 

INFORMATION TECHNOLOGY INFLUENCE ON STRESS IN 

UNIVERSITY STUDENTS 

Resumen: 

El presente artículo tiene como objetivo el reportar el estudio sobre el estrés estudiantil en 

las Institutciones de Educación Superior del Valle de Toluca, considerando el estudio del 

factor de uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como uno de los 

factores relevantes y cuya influencia está manifiesta en diversos estudios. 

Se desarrolló un instrumento que mide los diversos factores dentro de los cuales se 

encuentra el clima organizacional, este fue validado y aplicado de manera previa a una 

muestra de 94 individuos con un nivel de confiabilidad del 95% y error permisible del 0.1, 

el cual en una segunda etapa que finalizará en diciembre tendremos un nivel de confianza 

del 0.05. Los resultados obtenidos en lo general en referencia al estrés identifican un nivel 

bajo de estrés aunque en el nivel superior del rango, y la aportación del uso de las TIC 

aumenta significativamente el estrés estudiatil sobresaliendo el factor de “Falta de 

conocimiento técnico para ser competitivo” y “No se cuenta con Tecnología para realizar 

trabajos de importancia”, los cuales generan un nivel importante de estrés entre los 

estudiantes, y de manera más moderada “tener acceso a TIC´s para realizar trabajo es 

limitado”. 

Palabras clave: Estrés estudiantil, TIC, Universidades 

 

Abstract: 

This article aims to report the study on student stress in the Toluca Valley Higher 

Education Institutes, considering the study of the use of Information and Communication 

Technologies (ICT) as one of the relevant factors and whose influence is evident in several 

studies. 

An instrument was developed that measures the various factors within which the 

organizational climate is found, which was validated and applied previously to a sample of 

94 individuals with a reliability level of 95% and a permissible error of 0.1, which in a 

second stage that will end in December will have a confidence level of 0.05. The results 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0329



 

 

obtained in general in reference to stress identify a low level of stress, although in the upper 

level of the range, and the contribution of the use of ICT significantly increases student 

stress, highlighting the factor of "Lack of technical knowledge to be competitive" and 

"There is no technology to carry out important work", which generate a significant level of 

stress among students, and more moderately "have access to ICT for work is limited." 

Key words: Student stress, Infomation technology, Universities 

 

INTRODUCCIÓN 

Es frecuente escuchar que las TIC han evolucionado en el transcurso del tiempo y sobre 

todo la gran influencia que desempeñan en todas las áreas que maneja el ser humano. La 

innovación y el uso de las tecnologías toco a las universidades de tal manera que deben 

flexibilizarse y adecuarse a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

Entrar a la sociedad del conocimiento de manera tangible pero crítica es una obligación 

para con nosotros mismos y para las diversas actividades que desempeñamos. 

Un equipo de investigación define el tecnoestrés como "Un estado psicológico negativo 

relacionado con el uso de TIC o amenaza de su uso en un futuro. Ese estado viene 

condicionado por la percepción de un desajuste entre las demandas y los recursos 

relacionados con el uso de las TIC que lleva a un alto nivel de activación psicofisiológica 

no placentera y al desarrollo de actitudes negativas hacia las TIC" (SALANOVA, 2003) 

Pero también el uso de estas nuevos avances de las TIC propician que haya entre los 

estudiantes adicción a la tecnología, aislamiento, Cansancio visual y otros problemas 

físicos,   Inversión de tiempo, Sensación de desbordamiento, Estrés. Así mismo el método 

de enseñanza ha tenido que acoplar a todo este tipo de cambios. El sistema educacional 

actual no permite que el alumno cree sus propios objetivos profesionales. Por tal manera su 

formación se basa en las oportunidades que tiene de haber oído o en el mejor de los casas a 

ver visto situaciones similares a lo que están pasando o que les sirva de modelo. 

(PAREDES, 2010).  

En los últimos años, se han venido desarrollando en el seno de la Universidad, diversas 

iniciativas tendentes a afrontar este nuevo paradigma de enseñanza –aprendizaje, y en 

particular aquellas dirigidas a la innovación metodológica, donde la tecnologías de la 

información y comunicación (TICs) han adquirido un papel relevante. El desarrollo y 
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crecimiento de las TICs ha producido cambios sustanciales en nuestra sociedad; la 

universidad, pilar de esta nueva sociedad del conocimiento, no podía quedarse al margen de 

este fenómeno, por lo que ha ido integrando paulatinamente las TICs en su metodología 

docente. (UNESCO, 2002) 

En lo que respecta a las redes sociales, se han convertido actualmente en una vía  

imprescindible de comunicación e información, de creación de proyectos, de  integración 

de comunidades que de otra forma no existirían, una nueva forma de entretenimiento, 

información y de acción social colectiva. (CARBONELL, 2012) 

Para el ámbito de la educación, el rol del docente ha ido cambiando a lo largo de la historia, 

fruto de la propia evolución de la misma y de las distintas teorías que van apareciendo 

acerca del  binomio enseñanza-aprendizaje. Hoy día, el empleo de las  TIC, sigue siendo 

fundamental la tarea del profesor. Las clases magistrales son ya cosa del pasado. 

(HORGAN, 2012) 

El fortalecimiento de Internet ha propiciado múltiples cambios en las diferentes áreas del 

saber humano. Las  TICs han incidido mucho en la mejora de la productividad en general. 

En el ámbito educativo su incorporación es de vital importancia para intentar enfrentar altos 

índices de fracaso y deserción escolar, así como para responder a la progresiva 

multiculturalidad de la sociedad actual. Así como también  permiten desarrollar 

posibilidades de innovación metodológica que redundan en el logro de una educación más 

eficaz e inclusiva. otra exigencia se relaciona con la obtención de nuevos conocimientos y 

destrezas para diseñar y diseminar los mensajes audiovisuales, así como para capacitar a las 

personas para que puedan desenvolverse en los nuevos contextos virtuales. Las TIC 

permiten crear nuevos espacios en línea que ayudan a superar las barreras referidas a la 

coincidencia de espacio y tiempo que hasta ahora habría sido indispensable entre profesores 

y estudiantes inmersos en un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0331



 

 

El estudio se desarrolló mediante un enfoque cuantitativo, descriptivo y no experimental, 

desarrollando un instrumento propio basado en el cuestionario de estrés laboral 

desarrollado por la OIT-OMS (Llaneza, 2010). 

 

El instrumento desarrollado se validó y se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

En cuanto al análisis factorial aplicando KMO y la prueba de Bartlett tenemos: 

 

Tabla 1: Resultados KMO 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,803 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 878,013 

gl 300 

Sig. ,000 

 

Teniendo un KMO muy alto mayor a 0.8. 

 

En el caso del cálculo del Alfa de Cronbach los resultados fueron: 

 

Tabla 2: Estudio de fiabilidad 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach basada 

en los elementos 

tipificados 

N de elementos 

,892 ,893 25 

 

Siendo muy el alta, arriba del 0.8. 

 

Por lo anterior se valida el instrumento para medir el estrés estudiantil de alumnos de nivel 

superior en el Valle de Toluc.a 
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RESULTADOS 

 

Datos generales 

 

Tabla 3: Estadísticos descriptivos 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desv. típ. 

P4 94 3,57 1,534 

P14 94 4,44 1,751 

P25 94 4,26 1,802 

N válido (según lista) 94   

 

En cuanto a las características medidas acerca del uso de las TIC por estudiantes 

universitarios para identificar si este está influyendo en el estrés de estos se valoraron 3 

factores los cuales son: 

 

- El equipo disponible para llevar a cabo el trabajo a tiempo es limitado. (P4) 

- No se dispone de conocimiento técnico para seguir siendo competitivo. (P14) 

- No se cuenta con la tecnología para hacer un trabajo de importancia. (P25). 

 

De lo anterior se obtuvo que más están influyendo el nivel de estrés estudiantil detectado 

por el instrumento son lo relacionado a la disponibilidad de conocimiento técnico en el uso 

de TIC´s y tecnología para realizar trabajos de importancia (TIC´s actuales). 

 

Los factores relacionados al uso y acceso a Tecnologías de Información en general generan 

un nivel elevado de estrés como se puede percibir en el promedio de respuestas, en los tres 
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casos alrededor de 4 “Algunas veces son fuente de estrés y 5 “Frecuentemente es fuente de 

estrés” en dos de los tres factores. 

 

 

 

Gráfico 1: Medias 

 

 

En cuanto a la variabilidad de los datos los estudiantes están más en acuerdo en cuanto a lo 

respondido en la pregunta referente a que el equpo dosponible es limitado, ahí un acuerdo 

importante y gener un estrés importante aunque sea el menor de estos factores, en cambio 

los otros dos factores son de mayor impacto al estrés pero tienen un nivel menor de acuerdo 

entre la comunidad estudiantil de las universidades del Valle de Toluca. 

 

Gráfico 2: Desviación estándar 

 

 

Por lo anterior se tiene una influencia diferenciada de los 3 diferentes factores con los 

cuales se estudio la influencia de las TIC, por lo que a continuación estudiaremos cada uno 

para identificar su influencias específicas. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0334



 

 

  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0335



 

 

Factor: -El equipo disponible para llevar a cabo el trabajo a tiempo es limitado 

En este factor las respuestas que variaron de 1 a 7 en una escala lickert se concentraron en 

primera instancia en las respuestas con el número 2 referido a “rara vez es fuente de estrés”, 

en conjunto con la segunda más elegida con el número 1, “nunca es fuente de estrés”, 

concentrando el 65% de los resultados tan solo en esas dos respuestas. 

 

Tabla 4: Frecuencias P4 

 

En el gráfico se confirma la aceveración anterior y se puede por tanto concluir que este 

factor es poco influeyente para la generación de estrés en los estudiantes universitarios de 

las universidades públicas del Valle de Toluca. 

 

Gráfica 3: Distribución respuestas P4 
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Factor: -No se dispone de conocimiento técnico para seguir siendo competitivo. 

En este factor las respuestas que variaron de 1 a 7 en una escala Likert se concentraron en 

primera instancia en las respuestas con el número 4 referido a “algunas veces es fuente de 

estrés”, seguido de las respuestas 3, 5, 6 y 7 en conjunto concentran el 84% de los 

resultados en esas 5 respuestas. 

Tabla 5: Frecuencias P14 

 

A pesar de lo anterior es predecible al ver la gráfica de distribución de resultados como 

tiene mayor influencia este resultado al ser una concentración que prácticamente no existen 

respuestas que indiquen que nunca sea fuente de estrés, por lo que la influencia muy 

dispersa y entre moderada y alta, es necesario tomar en consideración para generar acciones 

de mejora posible. 

Gráfica 4: Distribución respuestas P14 
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Factor: -No se cuenta con la tecnología para hacer un trabajo de importancia 

En este factor las respuestas que variaron de 1 a 7 en una escala Likert se concentraron en 

primera instancia en las respuestas con el número 2, 3, 4, 5, 6 y 7 referido a todas las 

posibilidades de fuente de estrés”, en conjunto concentran el 93% de los resultados 

mostrándose totalmente dispersa. 

Tabla 6: Frecuencias P25 

 

Es evidente el poco acuerdo que existe entre los estudiantes si este factor es o no un 

elementos importante que afecte de manera importante al estrés estudiantil, pero es 

evidente también por las evaluaciones la importancia que este manifiesta por lo que se debe 

estudiar a profundizar, de preferencia con un proyecto a profundidad en cuanto a esta 

dimensión y encontrar propuestas que mejoren este factor. 

Gráfica 5: Distribución respuestas P25 
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CONCLUSIÓN 

 

De lo anterior podemos mostrar que los factores que más influyen al estrés estudiantil el 

cual fue bajo pero en el límite superior, teniendo en cuenta que la muestra aún no es lo 

suficientemente significativa teniendo actualmente un 95% de nivel de confianza y un error 

permisible del 10%, en una segunda etapa la cual concluirá a finales del 2017 se tendrá una 

muestra que corresponda al 5% de error permisible y con esto poder entregar resultados 

definitivos a las autoridades de las instituciones públicas de educación superior de las 

cuales se llevó a cabo el levantamiento (Universidad Autónoma del Estado de México, 

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, Instituto Tecnológico de Toluca). 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda para todo aquel que quiera desarrollar investigaciones equivalentes, 

corroborar que las condiciones bajo las cuales se levantó la información en esta 

investigación sean comparables en el entorno local, y para esto recomendamos realizar el 

análisis del instrumento para estar ciertos de la viabilidad local del instrumento. 
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Innovation technology, understood as the capacity to create, improve and implement an 

instrument, object, material or plan, is directly linked to entrepreneurship when 

developing ideas that manifest in projects. Universities, as part of their reticulation, are 

increasingly promoting academic units that revolve around the formulation of 

innovation and innovation technology within the entrepreneurial projects of the 

disciplines they attend. Thus, the present quantitative research promote the analyze, 

through the identification of the measurement of the central tendency and measurement 

of the dispersion, the characteristics of innovation carried out by university students of 

the Institutions of Higher Education Of the Toluca Valley. The research sample 

consisted of university students from public and private institutions in order to achieve 

the planned objectives. 

 

Keywords: Capacity for innovation technology; Entrepreneurship; University students. 

 

 

La innovación tecnológica, entendida como la capacidad para crear, mejorar e 

implementar algún instrumento, objeto o material tecnológico, se vincula directamente 

con el emprendimiento al desarrollar ideas que se manifiesten en proyectos de 

desarrollo tecnológico. Las universidades, como parte de su retícula, están promoviendo 

cada vez más unidades académicas que giren en torno a la formulación de la innovación 

y la innovación tecnologica dentro de los proyectos emprendedores de las disciplinas 

que atienden. Es así que surge la presente investigación de corte cuantitativo que busca 

analizar, a través del medición de la medición de la tendencia central y de la dispersión, 

las características de innovación tecnológica que llevan a cabo los estudiantes 

universitarios de las Instituciones de Educación Superior (IES) del Valle de Toluca. La 

muestra de la investigación se constituyó de estudiantes universitarios de instituciones 

públicas y privadas para así lograr los objetivos planteados.  

 

Palabras clave: Capacidad de innovación tecnológica;  Emprendimiento; Estudiantes 

universitarios. 
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INTRODUCCIÓN 

El impacto del emprendimiento y la innovación tecnológica en la sociedad actual 

avanza de una manera tan rápida y tiene un alcance tan vasto, que resulta difícil 

entender cómo actuar para lograr los resultados esperados (Vesga, 2011). En este 

sentido Garbanzo y Orozco (2010, citados por Álvarez Botello, Torres Velázquez y 

Chaparro Salinas, 2015), mencionan que las organizaciones educativas son los espacios 

en donde se concreta el proceso de enseñanza – aprendizaje y que además de desarrollar 

las capacidades cognitivas de los estudiantes también deben potencializar su formación 

integral, no sólo a través del conocimiento, también por medio de la ética, estética, 

moral, valores y saberes encaminados a la innovación tecnológica, transformación y 

gestión de proyectos. 

 

El emprendimiento, refiere (Vesga, 2011) es una actitud básica hacia la 

identificación de oportunidades y la toma de riesgos por parte de los individuos, en 

organizaciones de todos los tamaños.  

 

MARCO TEÓRICO 

 

Álvarez Botello, Chaparro Salinas y Reyes Pérez (2015), mencionan que debido al 

desarrollo constante en las innovaciones y al progreso científico, países de América 

Latina y en particular México, se enfrentan a un enorme reto donde deben plantearse 

cambios no solo en aspectos económicos, sociales y políticos, sino también en todos los 

niveles del sistema educativo, fomentando un pensamiento crítico e innovador. 

Identificar las oportunidades es un desafío clave para que el proyecto emprendedor e 

innovador nazca y se mantenga vigente. No se trata de un proceso lineal. Por el 

contrario, los emprendedores avanzan en paralelo sobre variadas cuestiones que tienen 

que analizar, entender y superar (Kantis y Drucaroff, 2011).    

 

La innovación, refiere Newey y Zahra (2009, citados por Fernández Mesa, 

Alegre Vidal y Chiva Gómez, 2012) es un factor crucial en el resultado de un proyecto 

emprendedor. La importancia de la innovación manifiestan Fernández Mesa, Alegre 

Vidal y Chiva Gómez, (2012) para el resultado de los objetivos planteados se ha 

convertido en un factor crucial del desempeño general de toda empresa debido a la 

evolución de un entorno altamente competitivo. En este sentido la innovación implica la 

generación e implementación de nuevas ideas, procesos o productos.  En función a lo 

anterior Thomke (2001, citado por Fernández Mesa, Alegre Vidal y Chiva Gómez, 

2012), manifiesta que la experimentación es un mecanismo básico de emprendimiento 

para la innovación de las compañías: el desarrollo de nuevos productos requiere 

numerosos experimentos para testar la tecnología y el mercado.  

 

 De lo anterior y bajo la óptica de la innovación, Fernández Mesa, Alegre Vidal y 

Chiva Gómez (2012) definen el emprendimiento como el proceso de mejora para 

adquirir y utilizar las habilidades de los distintos miembros de un proyecto y de este 

modo utilizar la capacidad de innovación (Elche y González, 2008, citados por 

Fernández Mesa, Alegre Vidal y Chiva Gómez, 2012). Por lo que, el emprendimiento es 

necesario para conseguir la innovación. 

 

 Así, dentro de lo anterior, la actitud hacia el riesgo, entendida como la aversión 

o propensión a tomar riesgos definida por Morales y Roig (2005, citados por Medina 

Contento, 2015) como la tendencia general a tomar o evitar riesgos, es un factor 
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relacionado frecuentemente en la literatura con la decisión de emprender. Bolivar y 

Hormiga (2012, citados por Mendieta Contento, 2015) manifiestan que la relación entre 

la tolerancia al riesgo y la decisión de convertirse en emprendedor se basa en el nivel de 

incertidumbre percibido, esto es, una menor percepción del riesgo asociado a emprender 

(menor miedo a fracasar) por parte de un individuo incrementará su probabilidad de que 

cree una nueva empresa o un proyecto. La innovación debe ser vislumbrada como una 

disciplina que promueva ventajas competitivas (Villaseca Morales, 2014).   

 

Vinculado a lo anterior, la proactividad se encuentra estrechamente vinculada a 

la innovación, entendiéndose ésta como la característica que debe poseer un 

emprendedor de llevar a la acción, es decir a la realidad, su proyecto innovador 

(Rodríguez Vega, 2010). Proactividad, dice Rodríguez Vega (2010), es poseer la 

iniciativa de querer emprender un proyecto innovador 

  

Asimismo, el conocimiento es también, un factor importante para el desarrollo 

emprendedor, Audretsch, (2009, citado por Guerrero y Urbano, 2012) refiere que una 

sociedad emprendedora se destaca porque el emprendimiento y el conocimiento son 

considerados como fuerzas impulsoras del crecimiento económico, la creación de 

empleos y la competitividad en los mercados globales. En este proceso refieren 

Guerrero y Urbano (2012), las Instituciones de Educación Superior desempeñan un 

importante papel como organización productora y difusora del conocimiento, generando 

que sus estudiantes que lo apliquen y al mismo tiempo lo exploten. En relación con lo 

anterior, Fracica Naranjo (2010) refiere que la gestión del conocimiento se ha 

constituido en una de las estrategias que mejores resultados han producido en los 

procesos de innovación.  

 

 Complementando lo anterior, Pelayo González y Rodríguez Laguía (2015), 

manifiestan que desde el punto de vista del emprendedor, la innovación es la 

comercialización con éxito de una invención. Así, bajo este paradigma Pelayo González 

y Rodríguez Laguía (2015) destacan dos elementos importantes de la innovación en el 

emprendimiento: 

1. La creación de algo nuevo y su puesta en valor.  

2. Que el resultado de esa innovación tecnológica pueda comercializarse o 

venderse con éxito. 

  

Por su parte, Asencio del Arco y Vázquez Blömer (2016), mencionan que la 

existencia de emprendedores innovadores es fundamental para impulsar el desarrollo 

económico de un país. Por lo cual manifiesta que la innovación se puede presentar en 

tres tipos: Innovación tecnológica, Innovación social, Innovación en métodos. 

 

De lo anterior, Asencio del Arco y Vázquez Blömer (2016) manifiestan que para 

innovar, el emprendedor debe: Reconocer una necesidad, Mejorar los productos 

actuales, Investigar tendencias, Tratar de estar informado, Identificar las cualidades 

propias e Intercambiar ideas.  

 

  Finalmente y en complementación con lo anterior, Vesga (2011), manifiesta que 

una vez surgida la idea emprendedora y con el fin de que permanezca en el mercado, se 

requiere que sea suministrada en un estado continuo de cambio y, para poder hacerlo, el 

emprendedor debe: Vigilar el entorno , Focalizar la atención y los esfuerzos en alguna 
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estrategia concreta, Capacitar la estrategia que se haya elegido, Implantar la innovación, 

Aprender de la experiencia.  

 

METODOLOGÍA 

Objetivos de la investigación:  

Objetivo general:  

Analizar el nivel de desarrollo de la capacidad emprendedora de innovación tecnológica 

en estudiantes de Instituciones de Educación Superior del Valle de Toluca.  

Objetivos específicos:  

1. Identificar las características de la capacidad emprendedora de innovación 

tecnológica en estudiantes de Instituciones de Educación Superior del Valle de 

Toluca.  

2. Levantar la información que permita conocer el desarrollo de las características 

de la capacidad emprendedora de innovación tecnológica que poseen los 

estudiantes de Instituciones Educación Superior del Valle de Toluca.  

3. Determinar el nivel de desarrollo de la capacidad emprendedora de innovación 

tecnológica que poseen los estudiantes de Instituciones de Educación Superior 

del Valle de Toluca.    

 

Tipo y Alcance de la investigación: 

La investigación tiene un tipo de alcance Cuantitativo - Descriptivo ya que busca 

indagar sobre el nivel de desarrollo de la capacidad de innovación tecnológica en 

estudiantes universitarios del Valle de Toluca y en función a ello elaborar un análisis de 

ésta (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010).  

 

Diseño de la investigación: 

El diseño de investigación es de tipo Transeccional o Transversal, ya que de acuerdo 

con Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010), tienen como 

objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una variable en una 

población determinada (Valle de Toluca) en un tiempo determinado, es decir se 

recopilaron datos en un momento único para una población específica. 

 

Variables: 

Variable dependiente: Innovación tecnológica  

Variables independientes: 1) Actitud hacia el riesgo; 2) Innovación tecnológica; 3) 

Proactividad; 4) Generación del conocimiento; 5) Aplicación del conocimiento; 6) 

Difusión del conocimiento; y 7) Explotación del conocimiento.    

 

Población: 

La población con la que se trabajó en la presente investigación fueron estudiantes de 

Instituciones de Educación Superior del Valle de Toluca que de acuerdo con la 

ANUIES (2016) son 92,813 que comprenden los 8 municipios de Valle de Toluca. De 

lo anterior, la muestra fue probabilística aleatoria simple teniendo un nivel de confianza 

del 95% y un margen de error del 5%, aplicándose así un total de 365 instrumentos a 

estudiantes de las IES del Valle de Toluca.   

 

Recolección de datos: 

Para el logro de los objetivos planteados en la investigación se diseñó el instrumento 

“Capacidades emprendedoras en estudiantes universitarios” el cual se validó y 

confiabilizó para su aplicación. La validez del instrumento se sustrajo por medio del 
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Análisis Factorial Exploratorio, obteniendo una puntuación de .581, puntuación 

adecuada para estudios descriptivos. La confiabilidad se obtuvo por medio del Alpha de 

Cronbach con una puntuación de .894, lo que indica que es un instrumentó valido para 

ser aplicado.  

 

RESULTADOS 

 

Para el logro de los objetivos planteados en la presente investigación se utilizó 

estadística descriptiva, utilizando la media como medida de tendencia central y la 

desviación típica como medida de dispersión, obteniendo así lo siguientes resultados 

por variable: 

 

1. Actitud hacia el riesgo: En función a los resultados arrojados por la aplicación 

del instrumento se obtiene lo mostrado en la Tabla 1: 

 

Tabla 1: Frecuencias y porcentajes de la variable Actitud hacia el riesgo 

Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

4 1.1 1.1 1.1 

En 

desacuerdo 
22 6.0 6.0 7.1 

Probablement

e 
73 20.0 20.0 27.1 

De acuerdo 151 41.4 41.4 68.5 

Totalmente 

de acuerdo 
115 31.5 31.5 100.0 

Total 365 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 De lo mostrado en la tabla anterior, se refleja que esta variable es desarrollada o 

fomentada en los estudiantes de las IES del Valle de Toluca ya que más del 72% de los 

encuestados refirió puntuaciones altas en la escala de medición del instrumento (de 

acuerdo y totalmente de acuerdo). Seguido de un 20% de ellos quienes manifestaron no 

saber si la poseen o no. Así, solo un porcentaje mínimo de ellos (7.1%) manifiesta no 

tener desarrollada esta característica.  

 

 Lo anterior, en donde se confirma que la distribución de las respuestas de los 

encuestados es constante en las puntuaciones más elevadas de la escala del instrumento, 

teniendo una media aritmética de 3.96 y una desviación típica de .925. 

 

2. Innovación tecnológica: Es de vital importancia que se fomente en los 

estudiantes de nivel superior, así los resultados arrojados por el levantamiento de 

datos muestran los reflejados en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0345



 

 

 

Tabla 2: Frecuencias y porcentajes de la variable Innovación tecnológica 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
11 3.0 3.0 3.0 

En desacuerdo 10 2.7 2.7 5.8 

Probablemente 70 19.2 19.2 24.9 

De acuerdo 140 38.4 38.4 63.3 

Totalmente de 

acuerdo 
134 36.7 36.7 100.0 

Total 365 100.0 100.0  

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 De lo anterior, se aprecia que esta variable también es percibida como poseída 

por la mayoría de los estudiantes de las IES del Valle de Toluca, ya que el porcentaje 

mayormente significativo de ellos puntuó los indicadores más altos dentro de la escala 

del instrumento.  

 

La media de las respuestas es muy alta (de zcuerdo y totalmente de acuerdo) 

aglutinando más del 75% de las respuestas de los estudiantes y una dispersión 

relativamente baja con un acuerdo importante entre estos.  

 

3. Proactividad: La proactividad resulta indispensable como característica 

emprendedora, así de los resultados arrojados por el instrumento se tiene lo que 

se muestra a continuación: 

 

Tabla 3: Frecuencias y porcentajes de la variable Proactividad 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
12 3.3 3.3 3.3 

En desacuerdo 17 4.7 4.7 7.9 

Probablemente 49 13.4 13.4 21.4 

De acuerdo 147 40.3 40.3 61.6 

Totalmente de 

acuerdo 
140 38.4 38.4 100.0 

Total 365 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 Para esta variable y de acuerdo a los resultados planteados, se obtiene que la 

mayoría de los encuestados, al igual que en la variable anterior, también manifiestan 

poseer esta característica propia de la capacidad emprendedora de innovación 

tecnológica, siendo más del 78% los que puntuaron los indicadores “De acuerdo” y 

“Totalmente de acuerdo”, lo que se ilustra en el siguiente histograma: 
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Asimismo, en función a la media aritmética se puede apreciar que la distribución en las 

respuestas de los jóvenes universitarios es igualmente constante entre los indicadores 3 

y 5 de la escala de medición del instrumento.      

 

4. Generación del conocimiento: Los resultados arrojados por el levantamiento 

de la información se muestran en la siguiente Tabla:  

 

Tabla 4: Frecuencias y porcentajes de la variable Generación del conocimiento 

Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
7 1.9 1.9 1.9 

En desacuerdo 19 5.2 5.2 7.1 

Probablemente 75 20.5 20.5 27.7 

De acuerdo 170 46.6 46.6 74.2 

Totalmente de 

acuerdo 
94 25.8 25.8 100.0 

Total 365 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 Para esta variable se observa que sus indicadores también se encuentran en las 

puntuaciones más elevadas dentro de la escala del instrumento, no obstante, también 

muestra un porcentaje significativo en el indicador intermedio. Por lo que su media 

aritmética es de 3.89, tal como se muestra en la siguiente gráfica:  

 

Del mismo modo se observa que la dispersión de los datos también es constante entre 

las puntuaciones que van del 3 al 5 en la escala de medición, ya que la desviación típica 

de la variable es de .913.  

 

5. Aplicación del conocimiento: La importancia de medir si los estudiantes de las 

IES del Valle de Toluca vislumbran tener dicha variable, lo que se muestra en la 

Tabla 5:  

 

Tabla 5: Frecuencias y porcentajes de la variable Aplicación del conocimiento 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
6 1.6 1.6 1.6 

En desacuerdo 11 3.0 3.0 4.7 

Probablemente 75 20.5 20.5 25.2 

De acuerdo 166 45.5 45.5 70.7 

Totalmente de 

acuerdo 
107 29.3 29.3 100.0 

Total 365 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 De lo arrojado en la Tabla 5 se interpreta que esta variable también es, en su 

mayoría, percibida como poseída ente los estudiantes de las IES del Valle de Toluca, ya 
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que los porcentajes más significativos se encuentran en las puntuaciones favorables de 

la escala de medición. No obstante, al igual que en la variable anterior, hay un 

porcentaje menor de jóvenes universitarios que manifiestan no saber si la tienen 

desarrollada o no, lo que se muestra en la gráfica anterior:  

 

Si bien la dispersión de las respuestas de los encuestados se encuentra constante (con 

una desviación de típica de .877) en los valores 3, 4 y 5 de la escala, también hubo 

quienes manifestaron   indiferencia o no haberla poseído.  

 

6. Difusión del conocimiento: Referente a esta variable, se muestran los 

resultados arrojados en la Tabla 6:  

7.  

 Tabla 6: Frecuencias y porcentajes de la variable Difusión del conocimiento 

Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
4 1.1 1.1 1.1 

En desacuerdo 22 6.0 6.0 7.1 

Probablemente 82 22.5 22.5 29.6 

De acuerdo 168 46.0 46.0 75.6 

Totalmente de 

acuerdo 
89 24.4 24.4 100.0 

Total 365 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 De lo mostrado en la tabla anterior, se muestra que la mayoría de los 

encuestados también considera poseer esta característica emprendedora, no obstante 

esta fue la variable con la media aritmética más baja, lo que muestra que un porcentaje 

significativo de los encuestados (22%) manifiesta desconocer si las Universidades del 

Valle de Toluca les desarrollan dicha habilidad, lo que se ve reflejado en el siguiente 

gráfico:  

 

Teniendo una desviación típica de .89, mostrando la dispersión pequeña entre las 

respuestas, siendo este factor el que más acuerdo arroja entre los estudiantes estudiado.  

 

8. Explotación del conocimiento: De esta variable, los resultados arrojados por la 

aplicación del instrumento se muestran en la siguiente tabla:  

 

Tabla 7: Frecuencias y porcentajes de la variable Explotación del conocimiento 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
4 1.1 1.1 1.1 

En desacuerdo 18 4.9 4.9 6.0 

Probablemente 79 21.6 21.6 27.7 

De acuerdo 157 43.0 43.0 70.7 

Totalmente de 

acuerdo 
107 29.3 29.3 100.0 
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Total 365 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 De la tabla anterior, se interpreta que al igual que en las variables anteriores, esta 

característica también se encuentra percibida satisfactoriamente por los estudiantes de 

las IES del Valle de Toluca, mostrando que más del 70% de ellos puntuaron los 

indicadores: “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”, sin embargo un porcentaje 

significativo también refiere desconocer si la posee o no lo que hace que la media 

aritmética de esta variables sea de 3.95, lo que se muestra en el siguiente histograma de 

frecuencias: 

 

Asimismo, con la misma curva de distribución se observa un desviación típica de .897, 

manifestando la constancia entre las respuestas de los participantes 

 

CONCLUSIONES 

 

De los resultados arrojados en esta investigación, se infiere que de las siete variables 

que fomentan la capacidad emprendedora de innovación tecnológica, las más 

desarrolladas por los estudiantes de la universidades del Valle de Toluca son la 

Innovación y la Proactividad, no obstante, a pesar de que la mayoría tiene medias 

mayores a 3, es importante buscar fomentar y desarrollar de manera más puntual las 

habilidades de generación, aplicación, difusión y explotación del conocimiento así 

como la actitud hacia el riesgo emprendedor, ya que son piezas clave para el desarrollo 

de proyectos de innovación tecnológica.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda para todo aquel que quiera desarrollar investigaciones equivalentes, 

corroborar que las condiciones bajo las cuales se levantó la información en esta 

investigación sean comparables en el entorno local, y para esto recomendamos realizar 

el análisis del instrumento para estar ciertos de la viabilidad local del instrumento. 
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This research carried out at the preliminary level of exploratory research sought to ascertain the 

intensity of use of the big data technology in entreprise projects in the space of a northeastern 

metropolis, specially on decision making process To this end, after a thorough study of the 

supporting literature, he made a field trip with quantitative and qualitative bias, in order to unveil 

the experiential harmony between technology and company strategy. The results obtained allow 

us to believe that the technology is still in an embryonic state and that maturation needs a better 

compression of its potentiality by the managers and users of information technology in the 

enterprises. 

 

Key words: decision making, big data, data technology, unstructured data, management strategy 

 

 

BIG DATA E PROCESSO DECISÓRIO: CONCEITOS EM BUSCA DE 

SINTONIA VIVENCIAL NAS ORGANIZAÇÕES 
 

A presente investigação realizada em nível preliminar de pesquisa exploratória buscou averiguar 

qual a intensidade de uso da tecnologia big data em empreendimentos no espaço de uma 

metrópole nordestina, especialmente no processo de tomada de decisão. Para tal fim, após um 

profundo estudo da literatura de apoio, realizou incursão em campo com viés quantitativo e 

qualitativo, a fim de desvendar a sintonia vivencial entre a tecnologia e a estratégia das empresas. 

Os resultados obtidos dão margem a crer que a tecnologia ainda está em estado embrionário e que 

a maturação precisa de um amadurecimento da compressão de sua potencialidade pelos gestores e 

usuários de tecnologia da informação nos empreendimentos. 

 

Palavras Chave: processo decisório, big data, tecnologia de dados, dados não-estruturados, 

estratégia de gestão 
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1. Introdução 

A quantidade de dados em circulação é marca contemporânea do crescimento exponencial da 

sociedade da informação (SILVA, 2015): vive-se na era digital!  

Ademais, atualmente, com a democratização e facilidade de acesso das ferramentas de tecnologia 

da informação e comunicação (TIC), praticamente qualquer pessoa através das redes sociais, 

aplicativos de lojas e e-mails, por exemplo, fornece informações em tempo real, em um ciclo 

contínuo de consumo e geração de dados.  

As empresas procuram capturar essa quantidade exorbitante de informações acerca dos seus 

clientes e fornecedores, a fim de incorporá-las em suas operações, na tentativa de extrair algum 

elemento desse material que lhe proporcione uma vantagem no mercado (MANYIKA et al., 

2011). 

Neste contexto, a tecnologia de big data revela potencial a ser explorado para fornecer essa 

vantagem competitiva, gerando novas oportunidades, pois “as empresas que dominam a 

disciplina emergente do gerenciamento de big data podem obter recompensas significativas e se 

diferenciar de seus concorrentes” (ISACA, 2013, p. 1).  

A análise big data pode, por exemplo, trazer impactos positivos para o desenvolvimento de 

produtos/serviços, eficiência operacional e auxiliar na previsibilidade da demanda de mercado. 

Contudo, mesmo que os proveitos dessa tecnologia sejam significativos há uma série de desafios 

técnicos que necessitam ser contemplados a fim de explorar seu pleno potencial (JAGADISH et 

al., 2014). 

Em coalizão, por constituir-se como um dos elementos centrais de uma organização, 

impreterivelmente o processo decisório precisa do acesso a maior quantidade de informação 

disponível, a fim de gerar alternativas para a tomada de decisão; porém os dados, na maioria dos 

casos, encontram-se disponíveis de forma não-estruturada requerendo mais tempo e tratamento 

acurado com ferramentas adequadas para abstrair as devidas informações (MAÇADA et al, 2015). 

A elaboração deste relato justifica-se pela tentativa de procurar entender como as organizações 

enxergam a utilização da tecnologia big data e quais os perfis de seu uso, se existirem, no 

processo decisório.  

 

2. Contexto 

O conceito de big data ainda não possui uma definição específica, mas é comumente referido 

como um conjunto de tecnologias que possibilitam novas abordagens no tratamento de dados e 

que, ao fim, gerem informações úteis ao processo de tomada de decisão nas organizações. 
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As aplicações que se utilizam de big data tem se difundido nas empresas pelo mundo afora 

(MCAFEE & BRYNJOLFSSON, 2012), embora sejam mais conhecidas e utilizadas na área de 

tecnologia da informação.  

O uso de big data decorre das constantes mudanças no ambiente no qual as organizações atuam e 

é motivado pela disponibilidade de dados através da Internet e das redes sociais, e tais fatos 

começaram a modificar a forma como se realizam planejamentos, operações e também como se 

tomam decisões. 

Através do uso de tecnologias baseadas em big data, as organizações podem monitorar as 

informações obtidas de maneira estruturada ou não-estruturada, entender seu ambiente de 

negócio e, potencialmente, obter vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes. 

Assim, os serviços baseados em big data têm potencial para causar impactos na redução de 

custos, despertar novas ideias e revelar informações relevantes do ponto de vista estratégico, 

incrementando a qualidade e a efetividade no processo decisório (VERMA, 2017). 

Um estudo conduzido por McAfee e Brynjolfsson (2012) chegou à conclusão que empresas que 

efetivamente utilizaram big data, tornaram-se 5% mais produtivas e 6% mais lucrativas do que 

seus competidores, números que servem para comprovar que a utilização deste conjunto de 

tecnologias é benéfica para as organizações. 

De acordo com Breternitz e Silva (2013), as possibilidades de aplicação da tecnologia big data 

são inúmeras e cobrem desde usos para análise de falhas em tempo real em um processo de 

semicondutores, a estratégias empregadas em campanhas eleitorais (a exemplo da campanha de 

Barack Obama à reeleição para presidência dos EUA). 

Entretanto, quando se passa a analisar o cenário das organizações instaladas na cidade do Recife, 

pode-se inferir que ainda falta muito para que tais tecnologias venham a ser implantadas e 

utilizadas de maneira plena pelos gestores, de modo a facilitar o entendimento e a aplicabilidade 

dos dados coletados.  

Nesta linha de ação, este relato buscou identificar a visão das organizações de diferentes perfis, 

sediadas na cidade do Recife, sobre a utilização da tecnologia big data em seus processos de 

tomada de decisão, de forma a contribuir para o entendimento de como a tecnologia pode 

eventualmente estar sendo utilizada pelas empresas, e quando possível, detectar níveis de 

implantação desta tecnologia. 

Em sendo assim, seu objetivo geral é compreender, através da visão dos gestores de organizações 

que trabalham com big data em suas rotinas, qual o limiar de uso dessa tecnologia e qual sua 

adaptabilidade no atual cenário organizacional.  

O intuito efetivo é discernir no contexto estudado, qual a percepção dos decisores de empresas de 

distintos portes, quanto à aplicabilidade da tecnologia no processo decisório, especialmente 

aquele taxado como não-estruturado.  
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Após explicitar a dinâmica do estudo, se faz necessário um rápido mergulho sobre as implicações 

conceituais que o alicerçam. 

 

3. Vagueando pela literatura 

O objetivo desta seção é traspor em versão bastante enxuta a enorme carga de leitura efetuada no 

estágio de iniciação cientifica, no que concerne aos pilares para desenvolvimento do estudo a 

partir da base literária.  

 

3.1 Informação 

A informação é o recurso que sustenta a decisão (FREITAS, 2000), sendo seu valor estratégico 

(REZENDE & ROSADO, 2002) identificado a partir da análise da importância da sua aplicação 

no processo decisório (DAVENPORT & PRUSSAK, 1998). 

Classicamente, a informação é definida como o resultado do tratamento dos dados, configurando-

se como um dos principais fatores de diferenciação para consolidar a promoção de mudanças nas 

organizações (RODRIGUEZ & FERRANTE, 2000; LAUDON & LAUDON, 2011). As 

organizações também utilizam a informação para melhorarem seu processo de gestão, a fim de 

dar mais consistência ao processo decisório (FOINA, 2013).  

Certo (2003) discorre sobre como as organizações movem-se em direção à consecução dos seus 

objetivos, evidenciando a importância que a informação tem para o processo decisório. Nesse 

sentido, os decisores recebem a informação e a direcionam a determinadas atividades a fim de 

obterem sucesso. Em outras palavras, a informação constitui uma fonte vital para as organizações, 

tanto que o sucesso destas resulta do processo de conversão de informação em ações, traduzido 

no processo de tomada de decisão (GURGEL & RODRIGUES, 2014). 

A seu turno, o valor da informação é medido pelo benefício que esta pode adicionar à 

organização quando for utilizada nos seus processos, a fim de solucionar problemas (FREITAS, 

2000). Esse autor, em seguida, aponta os principais fatores para a identificação do valor da 

informação, que também podem ser visualizados na figura 1: 

 Relevância: infere-se que quanto mais relevante uma informação for para a organização, 

melhor será o resultado da tomada de decisão; 

 Qualidade: infere-se que quanto maior a qualidade da informação, maior o seu valor;  

 Oportunidade: infere-se que quanto mais rápido a informação for disponibilizada para a 

tomada de decisão, mais benefícios as organizações terão em seu processo; 

 Quantidade: infere-se que esta deve ser suficiente para atender a necessidade de resolução do 

problema a ser tratado. 

Figura 1:  Fatores para identificação do valor da informação. 
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Fonte: Baseado em Freitas (2000). 

 

Porém, um ponto importante a ser considerado refere-se à avaliação da informação ou trato com a 

informação. Nesse sentido, para avaliar a qualidade da informação se faz mister olhar os seus 

atributos, os quais, conforme O’Brien (2010), classificam-se em dimensões de conteúdo, forma e 

tempo.  

Assim, pode-se dizer que a informação é utilizada na resolução de problemas encontrados no 

ambiente organizacional, bem como fora dele, representando subsídio para confrontar as 

deficiências e angariar oportunidades para a melhoria do desempenho. O desafio subjacente, que 

aqui se mostra, está em utilizar um mecanismo efetivo de soluções de problemas que, por sua vez, 

depende da informação correta e da disponibilidade desta para o tomador de decisão 

(SCHERMERHORN, 2007). 

Por fim, Davenport, Marchand e Dickson (2004) chegaram à conclusão de que a informação 

constitui uma fonte de valor na medida em que os dados armazenados oferecem uma visão sobre 

o mundo, enquanto que a extração de informação, a partir da análise dos dados armazenados 

dirigida pela TI, oferece um propósito para a consecução de estratégias organizacionais.  

No entanto, considerando a avalanche de dados do presente momento, para adquirir informações, 

se faz necessário, conforme Laudon e Laudon (2011), o uso de sistemas de informações, baseado 

em tecnologia de informação. 

 

3.2 Tecnologia da informação 

Em uma visão ampla, pode-se dizer que a tecnologia da informação suporta a informação, seu 

processamento e armazenamento (VERAS & TOZER, 2012). Nesse sentido, constata-se que a 

tecnologia da informação congrega aquilo que uma organização necessita para alcançar seus 

objetivos, o que inclui não apenas máquinas ou dispositivos de armazenamento, mas também 

software e rede que auxiliam no entendimento da perspectiva do negócio (LAUDON & 

LAUDON, 2011). 

Sob o aspecto da tecnologia da informação, pode-se dizer ainda que há cada vez mais a 

necessidade de investimentos para a captação de informação, tendo em vista o cenário ágil, 

flexível e inovador em que as organizações estão fincadas (ALBERTIN & MOURA, 2007). 
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Inicialmente, a tecnologia da informação teve sua aplicação nas organizações em cunho 

essencialmente operacional e baseava-se na eficiência, visando reduzir o custo de mão- de-obra 

(PACHECO & TAIT, 2000). A posteriori, a evolução tecnológica permitiu o desenvolvimento de 

sistemas de informação mais robustos para serem aplicados de maneira mais inteligente nos 

processos organizacionais com forte ênfase tecnológica (DAFT, 2008) e, de fato, o mimetismo 

organizacional para o uso da tecnologia da informação (MOTTA & VASCONCELOS, 2002) é 

mais bem visto nos sistemas de informação.  

Classicamente, Turban, Rainer e Potter (2005) e Turban e Volonino (2013) compreendem os 

sistemas de informação como componentes inter-relacionados que têm a capacidade de coletar, 

armazenar e disseminar dados e informações para uma finalidade específica.  

Na vivência organizacional, os sistemas de informação são bastante valorados por suas 

capacidades de tornar dinâmicos e produtivos os múltiplos setores orgânicos, considerando-lhes 

as peculiaridades locais (STAIR & REYNOLDS, 2011), dando a base para as iniciativas via 

Internet, em especial e-business e e-commerce. 

Em adição, graças à expansão das redes, a conexão global foi possibilitada facilitando a produção 

de informação por meio de dispositivos tecnológicos, mídias e software. De fato, a facilidade 

corrente com que se produz informação, torna a tarefa organizacional mais complexa, posto que 

no meio dessa disponibilidade há que se buscar a forma correta de aplicar essas informações aos 

negócios (REZENDE & ABREU, 2010).  

  

3.2.1 Tecnologia de dados 

Muitas organizações, em seus diferentes portes, têm problemas com a análise de dados para obter 

informações e relatórios em tempo hábil e para tomar uma decisão (TURBAN; RAINER & 

POTTER, 2005). Noticiam-se casos em que há uma grande quantidade de dados disponível, há 

até um repositório adequado para armazenamento, mas a tecnologia de análise não responde à 

necessidade da organização, gerando problemas na obtenção de respostas em tempo hábil 

(STAIR & REYNOLDS, 2011). Isso, sem dúvidas, trava a ação das organizações frente a 

problemas que, certamente, são prejudiciais ao andamento das atividades dos setores e da 

organização como um todo (FOINA, 2013). Por todas essas questões, é importante ter uma 

tecnologia que satisfaça a necessidade que a organização tem com relação aos seus dados e que 

produza informações e relatórios em tempo hábil.  

Elmasri e Navathe (2011) afirmam que dados são fatos que contêm significado implícito. De 

forma abrangente, Turban e Volonino (2013) afirmam que os ativos estratégicos das organizações 

são constituídos por dados, que são recursos com valor reconhecido e estão sob controle de 

indivíduos e organizações. A seu turno, O’Brien (2010) afirma que as organizações não 

conseguiriam sobreviver sem o acesso a dados de qualidade para a obtenção de boas informações; 

portanto, conclui-se que uma organização não estaria apta a concluir com sucesso grande parte 

dos seus negócios sem acesso a dados e sem a capacidade de gerenciá-los. Nesse sentido, as 

tecnologias para tratamento de dados são o grande mote do processo (STAIR & REYNOLDS, 

2011) e aprimoram-se pelas necessidades de organismos armazenarem dados, as quais podem ser 

visualizadas no quadro 1. 
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Quadro 1: Necessidades para armazenamento de dados nas organizações. 

Armazenamento 

eficiente 

Armazenamento de dados por assunto de forma a facilitar o trabalho das organizações 

Armazenamento adequado para análise e uso na avaliação de tendências e previsões 

Armazenamento em repositório que suporte a produção de relatórios gerenciais e a 

tomada de decisão 

Fonte: Baseado em Stair e Reynolds (2011). 

 

Dados, como textos ou documentos, derivados de diversas fontes, possuem algum grau de 

interação com o mundo real e são coletados e armazenados em bancos de dados com visão 

centralizada ou distribuída como no perfil evolutivo destacado (TURBAN; MCLEAN & 

WETHERBE, 2004). Tais esquemas de tratamento representam parte das mudanças realizadas no 

mundo real, que auxiliam as organizações a melhorarem sua produtividade (DATE, 2004; 

ELMASRI & NAVATHE, 2011; STAIR & REYNOLDS, 2011; TURBAN & VOLININO, 2013), 

sendo direcionados por aspectos como os listados no quadro 2. 

 

Quadro 2: Aspectos direcionadores ao uso dos bancos de dados. 

Aspecto Significado 

Densidade Não há necessidade de arquivo de papel, possivelmente volumoso 

Velocidade A máquina pode atualizar arquivo com rapidez maior que o ser humano 

Trabalho menos monótono As tarefas mecânicas são feitas com melhor qualidade por máquinas 

Atualidade Informações precisas e atualizadas estão disponíveis a qualquer momento sob 

consulta 

Proteção Os dados são bem protegidos contra perda não intencional e acesso ilegal 

Fonte: baseado em Date (2004). 

 

Embora seja um repositório que também armazena dados voláteis, um banco de dados não é, 

porém, uma tecnologia para trato apurado, capaz de extrair valor e inteligência dos dados, a fim 

de aplicá-los ao processo decisório nas organizações (TURBAN; RAINER & POTTER, 2005). 

Essa última tecnologia necessita de junção e agregação de dados (INMON, 1996). 

O crescimento das operações das organizações passou a exigir uma infraestrutura flexível e 

dinâmica, para processar informação em um centro de dados fixo, como opinam Elmasri e 

Navathe (2011), já não suportada pelos bancos de dados relacionais em uso, conforme afirmaram 

Gonçalves e Lima (2010). Nesta esteira é que surgiram os data warehouses. 

Um data warehouse é um repositório de dados utilizado para processamento analítico que faz uso 

de técnicas como a mineração de dados, suporte à decisão e consultas, tal que várias áreas da 

organização sejam analisadas com informações consistentes (TURBAN, 2004; STAIR & 

REYNOLDS, 2011).  
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Com esse sentido, o data warehouse, na medida em que integra os dados, facilita as atividades 

organizacionais, porque dá oportunidade de visualizar indicadores gerenciais e definir quais 

ações devem ser tomadas para que perdas sejam minimizadas (VIDOTTI, 2001). 

Davenport (2014) aponta que muitas organizações têm agregado o data warehouse a novas 

tecnologias denominadas big data. Conforme cita aquele autor, o data warehouse imprime às 

organizações confiança na análise de dados e essa confiança está relacionada com a própria 

experiência que as pessoas da organização têm em relação ao uso da tecnologia. Geralmente, os 

dados são captados em formatos não estruturados e transformados para o formato aceito pelo 

data warehouse. Isso tem tornado o trabalho mais dinâmico e tem enriquecido os resultados, por 

meio da tecnologia para big data (TURBAN; RAINER & POTTER, 2005) e em seu emprego, 

gera-se espaço para uso da tecnologia data mining. 

De fato, considerada uma importante ferramenta de análise de grandes volumes de dados, o data 

mining, no sentido direto da palavra, figura a busca por informações valiosas de um grande banco 

de dados nas organizações (TURBAN; RAINER & POTTER, 2005) e em geral serve a direcionar 

o crescimento dos negócios. 

Por fim, a moderna estrutura informacional das organizações requer dinamismo e robustez para 

fazer a informação circular por entre os setores organizacionais de maneira eficiente 

(ALBERTIN & MOURA, 2007). Nesse sentido, aquelas, cada vez mais, investem em melhorias 

tecnológicas, a fim de modernizarem sua forma de coleta e armazenamento de dados, com o 

intuito de obter as melhores informações. E isso inevitavelmente conduz a redes de computadores. 

 

3.2.2 Tecnologia de redes 

De maneira geral, uma rede de computadores estabelece a ligação de mídias, de dispositivos e de 

software necessários para conectar dois ou mais sistemas de computadores (STAIR & 

REYNOLDS, 2011), sendo a mais famosa delas a Internet.  

Na visão de Turban, Rainer e Potter (2005), a Internet dá suporte a aplicações que envolvem 

tanto a navegação quanto a recuperação de informações, oferecendo às organizações e aos 

usuários, a possiblidade de visualizar, reter e processar informações nos bancos de dados, além de 

oferecer canais para troca de informações online, permitindo também a colaboração entre 

indivíduos e organizações. 

Com esta visão, pode-se dizer que a Internet facilita a execução de atividades econômicas, 

políticas, sociais e culturais mediadas por computador em todo o mundo, ao mesmo tempo em 

que comporta em si várias redes que se interligam formando um sistema global de comunicação. 

Dentre essas redes podem ser citadas as redes públicas e as privadas, que estão associadas a uma 

gama de tecnologias disponíveis para acessá-las, ampliando a comunicação e, em consequência, 

aumentando a quantidade de informações produzidas (TANENBAUM, 1997).  

Supostamente, é com essa gama de informações produzidas pelos indivíduos, na Internet, que as 

organizações direcionam seus negócios e aprimoram o seu processo decisório, tornando-se 

competitivas. Neste foco, uma das principais fontes de geração de conteúdo são as redes sociais. 

 

3.2.3 Redes sociais 
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Os conceitos de informação e rede são vistos de forma conjugada, considerando que para uma 

informação circular no ambiente, quer ele seja social quer ele seja organizacional, requer a 

existência de uma rede consistente (RECUERO, 2014).  

Nesse sentido, as redes sociais estabelecem conexões entre as pessoas (PINTO & JUNQUEIRA, 

2009). Essas conexões, fortes ou não, são o meio para a produção e disseminação de informações 

entre os participantes das redes sociais (MARTELETO, 2001). Em adição, diz-se que essas 

informações são diversas, porque podem estar relacionadas ao trabalho desenvolvido por um dos 

participantes da rede, podem ser informações do dia-a-dia divulgadas pelas pessoas ou podem ser 

informações sobre empresas (PINTO &  JUNQUEIRA, 2009; RECUERO, 2014). Seja qual for o 

tipo de informação, para aquela autora, as redes sociais funcionam como um rico canal de 

disseminação de informações que pode ser utilizado em diversas esferas para aprimoramento das 

ações sociais, políticas, econômica e, sobretudo, organizacional. 

Atesta-se também que redes sociais são os contatos que as pessoas fazem umas com as outras a 

partir do meio digital, a fim de trocarem informação e gerarem conteúdo objetivando a 

comunicação compartilhada (MARTELETO, 2001). Assim, os participantes das redes sociais 

assemelham-se a nós, que poderão ser replicados e compartilhados, que se interligam com outros 

formando uma grande teia de informações.  

As ferramentas de disseminação de informação se concentraram, durante um longo tempo, no 

aspecto textual. Contudo, as formas de comunicação nas redes sociais mudaram muito e, além de 

texto, as pessoas podem utilizar ferramentas de vídeo, áudio e imagem. Atualmente, os sites de 

redes sociais disponíveis adicionaram novos mecanismos que agregam ainda mais conteúdo à 

forma de comunicação, proporcionando a disseminação da informação em alto nível (RECUERO, 

2014). A figura 2 mostra uma representação da interação nas redes sociais na Internet. 

 Figura 2: Interação nas redes sociais. 

&  

Fonte: Baseado em Recuero (2014). 

A interação social, por meio das redes sociais, torna as trocas de informações mais intensas e 

complexas, fazendo com que, diariamente, seja produzida uma grande quantidade de informações 

que pode enriquecer e melhorar a forma de trabalho nas organizações (TOMAÉL; ALCARÁ & 

DI CHIARA, 2005) 
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A adição de mecanismos que facilitam a comunicação permite que seja identificada uma grande 

quantidade de informações marcadas por hashtags, que podem facilitar o trabalho das 

organizações identificarem os temas que estão sendo abordados pelos participantes das redes 

sociais e analisarem se é do interesse orgânico utilizar essas interações para direcionar ações 

voltadas para esses participantes (PINTO; JUNQUEIRA, 2009; CAPRA, 2008). 

Como já dito anteriormente, os participantes das redes sociais se interconectam formando uma 

grande rede de troca de informações, a qual vive em contínua expansão e, a cada dia, por meio do 

aumento das interações, interconectam a produção de dados e de conteúdo.  

o contexto de big data, as redes sociais permitiram a expansão da produção de conteúdo em 

massa que forjou o boom de dados que hoje vêm sendo disseminados, o que tem permitindo às 

organizações ampliarem sua visão sobre seus clientes, auxiliando-a no direcionamento de 

produtos e serviços. 

 

3.3 Processo Decisório 

É comum encontrar na literatura, autores que afirmam que o ato de tomar decisão é inerente ao 

ser humano (FREITAS & GLADIS, 1995). De fato, na lida diária, o ser humano vê-se frente a 

problemas que carecem de uma decisão, a qual para ser tomada requer avaliação, análise dos 

recursos disponíveis e formulação de alternativas. Contudo, não só o ser humano carece de 

decisão, as organizações são grandes espaços que sobrevivem com base nas decisões que seus 

decisores tomam. 

De modo genérico, Souza (2002) descreve a decisão como uma sequência lógica para a escolha 

daquilo que se quer, o que implica dizer que busca-se o entendimento das preferências de um 

decisor sobre as várias consequências inerentes a uma decisão, a partir das dimensões envolvidas 

no processo e das relações entre elas, considerando as circunstâncias em que a decisão está sendo 

tomada.  

A decisão está intimamente atrelada às ações das organizações, posto que serve a enfrentar as 

ameaças que carecem de uma reação eficaz ou a apresentar oportunidades que levem a alcançar 

os objetivos propostos (JONES & GEORGE, 2012). Assim, compreende-se que a tomada de 

decisão refere-se ao ato de agir a partir da análise de uma situação contingente do desempenho 

organizacional. 

Para Simon (1965), a tomada decisão está além de fatos: seria uma forma de representar o futuro 

das coisas. Daí seu formato geral ser apresentado em etapas iniciando-se com a preparação da 

situação, a visualização dos objetivos, a busca por alternativas, a avaliação, a escolha e a 

implementação.  Seu aspecto grupal é inerentemente sequencial como mostra a figura 4, que 

amplia a fase de modelagem de Simon (1965). 

A modelagem exibida na figura 4 mostra um processo não estático que se estende ao longo do 

tempo, fazendo com que o decisor planeje os cursos de ações a fim de escolher a melhor 

alternativa. Mesmo assim, a escolha de uma alternativa não se faz de forma simples, posto que há 

muitas variáveis envolvidas. 

 

Figura 3: Modelo racional de tomada de decisão. 
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Fonte: Baseado em Gomes e Gomes (2007). 

 

Desta forma, tomando por base as colocações prévias, entende-se que decisão envolve uma 

escolha, a fim de atingir um objetivo pretendido, ou seja, a decisão acontece quando todos os 

recursos que foram obtidos são alocados para alcançar o fim almejado desde o início do processo, 

levando em consideração as discussões dos responsáveis pela tomada de decisão e a existência de 

alternativas de escolha (SKINNER, 2009; GOMES & GOMES, 2012). 

Nesse sentido, a partir do momento em que ocorre um problema, os tomadores de decisão 

pensam as estratégias de ação para que o problema seja resolvido, considerando a sequência que 

deve ser seguida para tomada de decisão (HAMPTON, 1990), pois como afirmam Clegg, 

Kornenberger e Pitsis (2011), a tomada de decisão constitui-se por excelência a tarefa mor da 

administração. Porém, os gestores e outros tomadores de decisão necessitam de acesso rápido a 

dados completos, corretos e consistentes, a fim de melhorarem seu desempenho e de seus 

processos de negócios (TURBAN & VOLONINO, 2013).  

Decorrente dessa necessidade, conforme sua sistematização, as decisões podem ser identificadas 

como estruturadas e não estruturadas. Nas decisões estruturadas, os problemas são corriqueiros e 

as informações, em geral, já estão disponíveis para suas resoluções (SIMON, 1965; DAFT, 2008). 

Parte-se do princípio que em decisões deste tipo há um nível de certeza do resultado esperado. 

Contudo, há situações em que a probabilidade de se encontrar um modelo é incerta. Essa 

condição muda a maneira pela qual um decisor descobre o caminho para alcançar o objetivo final 

(DECENZO & ROBBINS, 2004). 

Nestas condições, surgem decisões não estruturadas, as quais se referem a casos em que a 

probabilidade de existência de alternativas para resolver um problema é incerta e não se tem as 

ferramentas necessárias para solucioná-lo, ou seja, as informações precisam ser coletadas para 

direcionar as ações para esse tipo de decisão, levando em conta o critério da atualidade 

(MAXIMIANO, 2010). Nesse caso, afirma-se que há incerteza quanto ao caminho que deve ser 

seguido para alcançar uma solução que resolva um problema não programado (PEREIRA; 

FONSECA, 1997; GOMES; GOMES, 2012).  
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Constata-se ainda que os dados podem auxiliar na ampliação da visão das organizações sobre os 

problemas não-programados no ambiente em constante mudança e podem influir no processo 

decisório não estruturado (TURBAN, 2004; MAXIMIANO, 2010). 

 

3.4 Big data 

O termo big data vem sendo discutido há alguns anos como pode ser visualizado em White (2009) 

e posteriormente com outros estudos (WHITE, 2009; BOLLIER, 2010; MANYIKA et al., 2011; 

ZIRKOPOULOUS et al., 2012; BORKAR; CAREY & LI, 2012) e propagou-se em estudos de 

diversas áreas, embora haja dificuldade em sintonizar-se uma única acepção para o conceito 

(ALMEIDA & CALISTRU, 2012; SNIJDERS; MATZAT & REIPS, 2012).  

Naturalmente, ainda não há um consenso sobre o real significado do termo big data, o que torna o 

conceito controverso e não entendido por parte dos gestores, os quais buscam argumentos 

baseados nas tecnologias ditas tradicionais para explicarem o fenômeno (WARD & BARKER, 

2013) ou são influenciados por consultores. Nesse sentido, parece haver certa insegurança ou 

incongruência por parte dos gestores, quando estes arriscam-se a expor seu ponto de vista sobre o 

conceito, o que se constituiu em uma forte ameaça a esta pesquisa.  

O principal aspecto, quando se fala em big data, é atribuído ao volume de dados, o que pode ser 

errôneo, considerando que há uma sequência de características que devem ser levadas em 

consideração para explicar o fenômeno (DAVENPORT, 2014).  

De fato, big data ainda traz outros aspectos importantes que precisam ser levados em conta pelos 

gestores tais como: a forma de aplicabilidade dos dados no processo decisório empresarial, a 

operacionalização da tecnologia big data, a qualificação de pessoal especializado em dados, entre 

outros (DAVENPORT, 2014).  

Os evangelizadores de big data, que geralmente representam consultorias de tecnologia, e os 

consultores, apresentam aspectos revestidos de uma fórmula que, por vezes, se mostra miraculosa 

e esquecem de fazer uma análise realmente crítica em relação à base tecnológica e sobre as 

dificuldades de ajustamento dessa tecnologia ao modelo de negócio das empresas. Este é um fator 

decisivo para se averiguar em campo (MANYIKA et al., 2011; MAYER-SCRÖNBERGUER & 

CUKIER, 2013). 

Em complemento, fazer uso de big data ou apregoar fazer uso de grandes volumes de dados sem 

ter o devido conhecimento nem pessoal capacitado ou possuir uma estrutura flexível na 

organização, não trará os efeitos que o mercado faz crer existir, conforme Davenport (2014), 

deduzindo que talvez demore anos até que a organização obtenha uma estabilidade com relação 

ao uso de big data.  

Tentando mesclar as acepções acima mostradas, apresentam-se a seguir diversas visões sobre o 

conceito de big data pelos seus autores, acomodadas no quadro 3. 

 

 

Quadro 3: Pluralidade de ações sobre a tecnologia big data. 

Autores  Acepção 

Bollier (2010) A tecnologia big data vem alimentando a possibilidade de transformação das 
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Schmarzo (2013)  atividades organizacionais, através de operações que utilizam os dados 

estruturados e não estruturados em tempo real, para otimizar o desempenho 

organizacional 

Zirkopolous et al. 

(2012) 

A tecnologia big data aplica-se a informações que não podem ser processadas ou 

analisadas por meio de ferramentas tradicionais 

Akerkar (2013) A tecnologia big data refere-se a um conjunto de dados acumulados em uma série 

de formatos, originários de uma variedade de fontes e em larga escala 

Provost e Fawcett 

(2013) 

Big data consiste em grandes conjuntos de dados que, devido ao volume, são de 

difícil processamento por sistemas tradicionais e necessitam de novas tecnologias  

Tekiner e Keane (2013) Apresentam características como a velocidade e a atualização das informações em 

tempo real, além da heterogeneidade dos dados, como elementos permanentes ao 

conceito 

Fonte: Compilado a partir dos autores citados no interior do quadro. 

 

Um obstáculo à implementação da tecnologia big data pelas organizações deriva da compilação 

do fluxo de dados advindo de diversas fontes, o que impõe desafios técnicos e operacionais, bem 

como a não extração de dados de qualidade para obter as melhores informações que visem 

direcionar as ações organizacionais (BLASIAK, 2014).  

As organizações que pretendem utilizar ou que estão utilizando as soluções de big data almejam, 

de fato, melhorarem os processos de negócios já existentes, mas também buscam novas 

oportunidades com a monetização dos dados (MAYER-SCRÖNBERGUER & CUKIER, 2013). 

Isso significa que essas organizações buscam vender seus dados para outras organizações, que 

têm a intenção de integrar análises avançadas em seus produtos ou estreitar o relacionamento 

com seus clientes (SCHMARZO, 2013). Também espera-se, por esta tática, influenciar a decisão 

dos seus consumidores, exemplificando-se em um dos casos aqui estudados. 

Todavia, persiste uma discussão incipiente sobre o tema que, por vezes, parece ilusória. Artigos 

acadêmicos têm divulgado as qualidades de se trabalhar com um grande volume de dados e 

expõem os benefícios que esses dados podem trazer ou acrescentar às organizações, mas sob o 

ponto de vista prático, big data é visto apenas como mais um modismo do que como um termo 

que essencialmente perdurará em anos (SAGIROGLU & SINANC, 2013; BLASIAK, 2014). 

 

3.4.1 Características big data 

As características big data representam as dimensões dos dados digitais não estruturados e são o 

diferencial para as organizações que buscam aprimorar o processo decisório estruturado e não 

estruturado (MANYIKA et al., 2011).  

O arranjo das características big data e de suas dimensões é bem visível na figura 6, que é 

precedida do detalhamento descortinado a seguir noquadro 4 

 

 

Figura 6: Os 5 V’s do big data. 
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Fonte: Baseado em Canary (2013) e Demchenko et al. (2013). 

 

Quadro 4: Dimensões usuais de big data. 

Dimensão  Conceitos e características 

Volume De acordo com McAfee e Brynjolfsson (2012), estima-se que desde 2012, cerca de 2,5 

exabytes de dados sejam criados dia após dia, e esse número só cresce. Elementos como “as 

transações de dados armazenados, dados de texto, áudio ou vídeo disponíveis em streaming 

nas mídias sociais e a crescente quantidade de dados coletados por sensores” 

(CAVALCANTI, 2015, p. 3) contribuem para isso 

Velocidade Representa o ritmo que os dados devem ser tratados a fim de atender às demandas de mercado 

em tempo real, possibilitando às empresas maior agilidade que a concorrência. (MCAFEE & 

BRYNJOLFSSON, 2012; BRETERNITZ & SILVA, 2013; CAVALCANTI, 2015). McAfee e 

Brynjolfsson (2012) defendem ainda a importância dessa dimensão no sentido de tratar-se de 

um fator limitador de uma análise, que pode impossibilitar uma operação no caso do software 

não estar apto a receber cargas em tempo real 

Variedade Compreende as características típicas dos dados, estruturados ou não-estruturados, com 

relação à sua devida fonte, que podem ser mensagens, leituras de sensores, câmeras de 

segurança, celulares, redes sociais, entre outros (MAÇADA et al, 2015). O uso expandido de 

dados não-estruturados é uma tendência (KIM et al, 2014), pois quase 90% dos dados do 

universo digital são do tipo não-estruturados 

Valor O valor do big data é percebido na capacidade de realizar previsões e aperfeiçoar os processos 

organizacionais. Sugere-se, pois, que a característica valor é o resultado associado à análise 

dos dados coletados  

Veracidade Uma das faces do big data é a presença de certo grau de imprecisão e incerteza dos dados 

disponíveis. Nesse sentido, é indispensável trabalhá-los, com o auxílio de ferramentas de 

análises pertinentes para gerenciamento e mineração (BRETERNITZ & SILVA, 2013) 

 Fonte: Compilado a partir dos vários autores referidos na montagem do quadro.  

3.4.2 Tecnologia para big data 

A discussão acerca da tecnologia big data está pautada no aspecto prático e na novidade que esta 

tecnologia pode agregar à captação, à análise e ao processamento de dados (COHEN et al., 2009).  

Com relação ao aspecto prático, questiona-se em que essa tecnologia difere das tecnologias 

denominadas tradicionais, levando os questionamentos para aspectos como: se essa tecnologia irá 

suplantar as ditas tradicionais; ou se essa tecnologia irá agregar às organizações mais uma forma 

VOLUME 

VELOCIDADE 

VARIEDADE VALOR 

VERACIDADE 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0364



 

 

de captação; ou se a transformação dos dados será modificada em relação às tecnologias 

tradicionais.  

A característica volume associa-se de imediato à característica velocidade, conforme colocação 

de Borkar, Carey e Li (2013), os quais afirmam que há um grande potencial de informações ainda 

inexploradas no mundo virtual e que essas tais informações são produzidas por pessoas através de 

mídias digitais. Barlow (2013) e Skoric (2013) sugerem que tais informações podem, inclusive, 

terem sido criadas por meio de sensores acoplados a grandes organizações, em espaços públicos 

ou por meio de dispositivos digitais, mas ainda não foram exploradas em toda sua totalidade.  

Outro item que diferencia a forma de tratamento dessa torrente de dados disponíveis no meio 

digital, em relação àquela associada a tecnologias como a de um data warehouse, refere-se à 

inexatidão com que os dados podem ser apresentados, o quê pode até confundir decisores em 

seus processos de tomada de decisão (VIJAYAN, 2012). Além disso, as tecnologias para 

qualificar esses tipos de dados ainda são consideradas imperfeitas do ponto de vista prático 

(ZIRKOPOULOS et al., 2012).  

Todavia, essa inexatidão presente no amontoado de informações, revela às organizações a 

possibilidade de visualizar o todo antes inexplorado e de se anteciparem aos concorrentes, 

obtendo vantagem competitiva, e buscando a inovação. Para atender a essas expectativas, muitas 

organizações criaram suas próprias soluções para analisar o grande volume de dados, visando a 

necessidade de processamento em grande escala (ZIRKOPOULOS et al., 2012).  

A problemática aqui decorre do fato de que os bancos de dados em uso no mercado foram 

modelados pensando na redundância e não na precisão dos dados (BORKAR & CAREY; LI, 

2013). Desta forma, no uso concreto, os usuários de bancos de dados esperam que haja 

consistência e precisão nos dados; já os que utilizam as tecnologias modeladas para análise big 

data devem entender que é a partir da inconsistência que as respostas são obtidas (MAYER-

SCRÖNBERGUER & CUKIER, 2013). 

 Uma solução bastante disseminada na atualidade é denominada de hadoop, uma plataforma open 

source baseada em um framework de processamento que se denomina mapreduce.  Segundo 

White (2009), essa plataforma constitui a base de uma infraestrutura de computação distribuída 

para armazenar e processar dados de grande volume, dividindo os dados em quantidades menores 

e os distribuindo para outras máquinas.  

O mapreduce permite que sejam repassadas instruções computacionais complexas formando um 

conjunto de respostas por meio dos nós presentes na plataforma big data (GROLINGER et al., 

2014). Assim, utilizando uma linguagem adequada, pode-se fazer diversas operações de forma 

superior a tecnologias tradicionais para este fim, ao mesmo tempo em que ainda é possível usar 

linguagem usuais como a SQL (DAVENPORT, 2014). 

Não obstante, pode-se encontrar casos em que a estrutura organizacional comporta a tecnologia 

big data associada a uma tecnologia tradicional para agilizar o processo analítico e este fato 

também está simbolizado neste trabalho. Em casos assim, a tecnologia big data capta, armazena e 

analisa grandes volumes de dados não estruturados em grande velocidade ao passo que um data 

warehouse pode auxiliar a organização a obter insights analíticos dos dados já existentes com 

uma melhor precisão. Deste modo, em uma organização podem coexistir em um bom nível as 

duas alternativas tecnológicas (DAVENPORT, 2014). 
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3.5 Big data para o processo decisório 

A tomada de decisão racional, em décadas passadas, utilizava dados escassos e precisos em seu 

processo para alcançar uma solução ótima para um problema (MAXIMIANO, 2010). Com este 

perfil, os modelos dos sistemas de apoio à decisão ofereciam a oportunidade para os tomadores 

de decisão fazerem previsões baseadas nos dados e analisarem os impactos das possíveis 

mudanças que pudessem ocorrer no mercado (TURBAN & VOLONINO, 2013).  

Ora, hoje está sendo disponibilizada para as organizações uma grande quantidade de dados em 

várias dimensões e em tempo real e isto modifica potencialmente o processo decisório, posto que 

lida-se com um volume de dados não estruturados e inexatos, que por serem abundantes, mesmo 

com inexatidão, fornecem uma visão ampliada sobre a organização e sobre o contexto. 

Reforça-se, então, que os dados não estruturados são importantes para a tomada de decisão e 

colocam os decisores diante de outra perspectiva: o volume de dados e as novas tecnologias de 

processamento e manipulação destes, os auxiliam a fazer correlações com grande rapidez e a 

baixo custo. Isto é, com a tecnologia big data as organizações também têm a oportunidade de 

direcionarem o processo de tomada de decisão não estruturada por meio da análise dos dados em 

tempo real, dando cobertura à tomada de decisão para além da intuição e com uso intenso de 

dados externos (PROVOST & FAWCETT, 2013). Nessa configuração é possível destacar a 

influência dos dados sobre os aspectos do processo decisório, conforme mostra a figura 7. 

Ademais, as decisões baseadas em big data envolvem outras áreas de análise tais como gestão de 

risco, gestão de conhecimento e gestão de preços. Essas variantes fazem com que os problemas 

atuais possam ser resolvidos de maneira mais holística, visando dados externos, aqueles cada vez 

mais prementes para a tomada de decisão, com o intuito de medir e monitorar riscos em áreas 

estratégicas (DAVENPORT & DYCHÉ, 2013).  Tal utilização ainda justifica-se pelo aumento do 

volume informacional em mídia digital, assim como pela evolução tecnológica de processamento 

e tratamento (LÓPEZ, 2012). 

  Figura 7: Potencial aplicação de big data ao processo decisório. 

 

Fonte: Provost e Fawcett (2013). 

Dessa forma, as organizações podem utilizar os dados que estão em seus sistemas transacionais 

para integrá-los com os dados não estruturados criados por meio de mídia social, mídia móvel, 

provedores de serviços e dados disponíveis publicamente, com a intenção de ter informações 

mais apuradas sobre suas atividades, modificando assim sua forma de agir no ambiente, 
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ampliando o entendimento sobre seus processos e aprimorando a compreensão sobre clientes, 

parceiros, fornecedores, produtos, operações e mercados (SCHMARZO, 2013). 

Tais relacionamentos e suas facetas podem ser visualizados no quadro 5. 

Quadro 5: Características big data e suas aplicações ao processo decisório. 

Características big data Aspectos do processo decisório 

Volume A característica mais abordada quando se fala em big data, pois fornece uma gama 

de possibilidades aos decisores dada à chance de aplicar esse volume de dados para 

melhorar a visualização das causas dos principais problemas nas organizações. A 

mudança na forma de armazenamento  permite efetivamente um detalhamento mais 

aplicado ao processo decisório, propiciando a ampliação das abstrações 

Velocidade A característica velocidade fornece a vantagem de trabalhar os dados no tempo em 

que são criados e aplicados ao processo decisório, a fim de torná-lo mais dinâmico 

Variedade Propicia o uso de dimensões estruturadas e não estruturadas possibilitando um 

enriquecimento da visão dos decisores e maiores descobertas, considerando que os 

dados não estruturados têm em si mais riqueza informativa sobre o negócio  

Valor Faculta ao decisor a capacidade de correlacionar os dados para fazer previsões e 

quando associada à característica veracidade auxilia o planejamento de ações, o que 

evolutivamente proporcionará decisões com mais  de qualidade e maior clareza  

Veracidade A característica veracidade refere-se aos atributos de fidedignidade e governança 

dos dados para aplicar ao processo decisório com consistência, autenticidade  

Fonte: Baseado em Meyer-Scrönberger e Cuckier (2013). 

Em adição, para sua plena implementação, a tecnologia big data requer uma revisão das funções 

de gerenciamento de dados, sistemas de gestão, arquitetura e infraestrutura de serviços, a fim de 

que se possa fazer uso, captação e exploração dos dados (VARGAS-SOLAR, 2013). 

Todavia, mesmo com big data prometendo produtivo suporte para aqueles que decidem, requer-

se uma massiva coleta, armazenamento e reutilização dos dados pessoais e isso tem provocado 

questionamentos sobre o uso ético que pode ser feito da tecnologia big data (MANYIKA, 2012; 

VIJAYAN, 2012). 

 Considera-se, de início, que a mudança de escala pode levar a uma mudança de estado, 

dificultando a privacidade das pessoas e das organizações (MAYER-SCHÖNBERGUER; 

CUKIER, 2013). De fato, conforme afirma Mateosian (2013), se uma organização tem 

informações suficientes sobre o ambiente de uma pessoa, pode cruzar os dados e formatar um 

dossiê intrusivo sobre qualquer consumidor ou mesmo concorrente. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que há certa apreensão com relação ao uso de big data, temendo-

se que haja uma utilização indevida para, por exemplo, manipular os consumidores ou acirrar a 

concorrência desleal no mercado (BOLLIER, 2010), além de questões como invasão de 

privacidade e aumento do controle corporativo (BOYD; CRAWFORD, 2012). 

 

 

4. Procedimentos metodológicos 

Conforme Gil (1999, p. 76), “o objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para 

problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”. 
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Uma pesquisa como esta, caracteriza-se como mista, pois se vale de uma abordagem que busca 

detalhar o modo que as pessoas enxergam e constroem o mundo a sua volta, analisando as 

experiências de indivíduos ou grupos e suas respectivas interações para entender o contexto que 

as cerca (GIBBS, 2009), mas também faz uso de questionários ortodoxos visando capturar 

regularidades.  

Consequente com esta ambiguidade, a primeira etapa valeu-se da estratégia de survey, mediante 

uma amostra aleatória, já que não era possível determinar o universo a ser trabalhado, por se 

tratar de um grande número de empresas, muitas das quais não se tinha acesso ou este era difícil, 

devido à complexidade das atividades empresariais daquelas. A técnica usada para esta parte foi a  

de amostragem bola de neve (snowball), pois alguns contatos com os gestores das empresas se 

deram através de terceiros. 

Dentre as ferramentas disponíveis para coleta das informações neste momento, foi escolhido o 

questionário, aplicado através da plataforma Google Forms
®
, viabilizando, desta forma, a 

possibilidade de um maior número de respostas, já que os respondentes poderiam acessar o 

questionário a qualquer hora e local. 

Após o questionário ter sido divulgado, o mesmo ficou disponível para resposta por um período 

de 20 (vinte) dias e o número de respostas foi excepcionalmente baixo, haja vista que, num 

período de 12 (doze) dias, houve apenas 03 (três) respostas registradas.  

Deste modo, foi feita uma nova solicitação aos possíveis respondentes que ainda não tinham 

acessado o questionário e, ao fim do período estipulado para coleta, houve um acréscimo de 

respostas, totalizando 06 (seis) respostas, o que ficou bem abaixo do esperado para essa pesquisa, 

já que o cenário atual se configura terreno fértil para a aplicação da tecnologia e o ambiente de 

empresarial do contorno é farto. A justificativa referida por parte dos empresários contatados era 

que, em geral, os projetos big data ou eram muito embrionários ou muito sigilosos.  

O questionário foi pré-testado em uma classe de alunos de tecnologia da informação da IES de 

apoio ao gruo de pesquisa e passou bem nos crivos aos quais foi submetido. 

Já para a fase complementar da metodologia foi escolhida a técnica de entrevistas de investigação. 

Tal técnica permite a explicação de variáveis que causam determinados fenômenos, neste caso, 

de um fenômeno relacionado a big data e ao processo decisório. Sua utilização, típica em estudos 

de casos, único ou múltiplos, expande a visão sobre o que se pretende estudar.  Sua importância é 

defendida por Yin (2015) como uma incursão que traz uma perspectiva holística de um tema em 

um contexto real, que proporciona uma riqueza maior de detalhes do ponto investigado.  

A modalidade de coleta de dados escolhida na investigação, naturalmente, foi a entrevista 

semiestruturada, visto que trata-se de uma técnica que fornece uma visão de como os 

entrevistados enxergam a temática e quais aspectos consideram mais relevantes (RICHARDSON, 

1999).  

A adaptabilidade desta técnica é uma das suas vantagens, pois apesar de consumir mais tempo 

que um questionário tradicional, a maneira como as respostas são dadas na entrevista proporciona 

informações que não seriam obtidas, caso a opção executiva fosse escrita ou se houvesse 

limitação de alternativas de respostas (BELL, 2008).  
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No aspecto global, as entrevistas de investigação aqui conduzidas se inseriram em um protocolo 

de estudo de caso, baseado nas ideias de Yin (2015), que guiaram o intento mor desta pesquisa. O 

protocolo geral é apresentado a seguir. 

Quadro 6: Protocolo do estudo de caso. 

Elemento Desdobramento 

Visão geral do estudo  Revisão dos objetivos 

 Análise do contexto onde será realizada a pesquisa 

 Questões que deverão ser abordadas no estudo de caso 

 Leitura e aprofundamento da temática que deverá ser pesquisada 

Procedimentos de coleta  Desenvolvimento de um cronograma  

 Definição de como será realizada a formalização do projeto e definição 

dos entrevistados 

 Definir credenciais de acesso às empresas 

 Definir e identificar as fontes de informações 

 Plano de coleta de dados (fundado em entrevistas semiestruturadas) 

Questões de estudo  Elaborar roteiro de entrevistas com as questões centrais para a coleta de 

informações 

 Elaborar planilha para registro dos dados 

Relatório de estudo de caso  Cronologia dos eventos 

 Etapas de análise (técnica de análise de conteúdo) 

 Especificação de informações bibliográficas e documentos 

Avaliação  Resultados 

Fonte: Inspirado nas ideias de Yin (2015). 

O procedimento de análise de dados escolhido para esta etapa de estudo foi a análise de conteúdo 

e sucedeu a micro análise descritiva feita nos dados do survey.   

A análise de conteúdo busca melhor compreender discursos e neles aprofundar-se à cata de suas 

características, seus mais íntimos momentos (RICHARDSON, 1999), que, em geral, segue três 

fases: 

 Pré-análise (organização e sistematização de ideias);  

 Análise do material (codificação, categorização e quantificação da informação); 

 Tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

As organizações selecionadas para que se escutassem seus próceres foram, em sua maioria, da 

região metropolitana do Recife – PE, tanto do setor privado quanto no setor público. Era mister 

que trabalhassem ou tivessem contato com tecnologia da informação (como foco/atividade 

central ou não), a fim de melhor conhecer as práticas organizacionais de tomada de decisão 

auxiliada por computador, além de ter como requisito estar em curso com projetos big data.  

Foram realizadas cinco entrevistas compostas de 12 questões abertas que visavam avaliar as 

cinco dimensões do big data e o grau de influência de cada uma nas respectivas atividades de 

tomada de decisão. 

Para fins descritivos, os entrevistados são listados abaixo e referenciados no trabalho por um 

código. O perfil de cada um encontra-se detalhado no quadro 7. 

Quadro 7: Perfil dos entrevistados. 

Código Área de atuação da organização Cargo 
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E1 Consultoria em Tecnologia da Informação Diretor / Sócio 

E2 Ensino e Pesquisa (Universidade) Presidente de uma comissão importante 

E3 Serviços CEO 

E4 Tecnologia da informação e comunicação Diretor 

E5 Consultoria Analista de sistemas 

 

Já no que concerne a estatística descritiva, a análise levada a cabo foi meramente frequencial, 

sem maiores sofisticações. 

 

5. Resultados e Discussão 

Abaixo encontram-se listados os resultados obtidos através da análise e do processamento dos 

questionários, os quais invariavelmente são ilustrados com gráficos de apoio. 

 

5.1 A Analise Descritiva  

No gráfico 1, configura-se importante mencionar que todos os respondentes se encontram abaixo 

dos 36 anos e mais de 80% estão na faixa etária entre 26 e 35 anos, ou seja, pode-se inferir que 

pessoas mais jovens têm maior facilidade de uso e acesso a tais ferramentas ligadas a tecnologia. 

Ao analisar o gráfico 2, pode-se perceber uma  maior diversidade das respostas, embora, valha a 

pena ressaltar que 83,3% dos respondentes têm formação de nível superior ou mais alta, o que 

pode indicar uma exigência latente para que as ferramentas que envolvem big data sejam 

utilizadas em sua plenitude por pessoas mais bem capacitadas formalmente. 

 

Gráfico 1 – Faixa etária dos respondentes.                                   Gráfico 2 - Nível de escolaridade dos respondentes.                 

 

 
 

 

O gráfico 3 mostra que mais da metade das empresas que aderiram a pesquisa são empresas de 

grande porte, o que pode dar a ideia de que quanto maior for a empresa, maior é sua possibilidade 

de investimentos na área de tecnologia.  
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O gráfico 4, que busca classificar as empresas quanto à sua natureza e informa que mais da 

metade dos respondentes, 66,7% trabalham em empresas públicas, que se configura como a 

maior parte da amostra. 

 
 Gráfico 3 - Empresas de acordo com o seu porte.             Gráfico 4 – Empresas de acordo com seu  Regime Jurídico. 

 

 
 

 

 

O gráfico 5 traz o dado a respeito do número de pessoas nas empresas que ocupam cargos de 

gestão, a fim de que se possa comparar o acesso aos sistemas de auxílio no processo decisório 

com a hierarquia funcional.  

Em geral, quanto mais alto for o cargo, maior é a possibilidade de acesso às informações chave, 

porém, percebe-se que 66,7% dos respondentes não ocupam tais cargos.  

 
 Gráfico 5 - Cargos de gestão nas empresas pesquisadas.        Gráfico 6 – Adoção de rotinas baseada em big data no  

                                                                                                                                 processo decisório. 

 

 
 

Já o gráfico 6 mostra que, por mais que nos últimos anos tenha ocorrido uma democratização no 

tocante ao acesso à Internet e outras tecnologias, a adesão a tais rotinas é muito baixo nas 

empresas recifenses. 

Quando questionados sobre o grau de importância sobre o uso do big data no processo decisório 

das empresas as quais fazem parte, 66,7% consideram ser de extrema importância apropriar-se 

dessas ferramentas para auxílio nas decisões.  
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Já ao serem perguntados sobre a percepção do uso do big data, no que diz respeito à 

aplicabilidade dentro das suas organizações, 83,3% dos respondentes responderam que tais 

tecnologias são extremamente úteis dentro do ambiente decisório organizacional. 

 
   Gráfico 7 – Influencias do uso de big data por área.       Gráfico 8 - Existência de ferramentas para análise de dados. 

 

 
 

 

No gráfico 7, buscou-se inferir em quais áreas o advento das tecnologias baseadas em big data 

poderiam ter mais influência no momento da tomada de decisão.  Houve uma grande amplitude, 

por assim dizer, nas respostas obtidas, embora tenha havido maior inclinação para o setor 

financeiro. As demais áreas tiveram resultados iguais, inclusive 16,7% informou que não haveria 

influências no processo decisório de sua organização, o que pode ser um reflexo do pouco espaço 

que essas tecnologias têm no cenário recifense.  

Reforçando a resposta do item anterior, o gráfico 8 revela que em metade das empresas não há 

qualquer ferramenta para auxiliar na análise de dados. 

 

Por fim, o gráfico 9 informa que, em mais da metade das empresas, os gestores não estão 

preparados para lidar com ferramentas baseadas em big data, que sirvam de auxílio para que 

sejam tomadas decisões.  

 
Gráfico 9 – Capacitação de gestores para uso de ferramentas big data disponíveis. 

 

 

 

Ao término dessa fase foi possível verificar que a ampliação do uso de novas tecnologias tem 

modificado os processos empresarias de maneira significativa, principalmente com a quantidade 

de informações, um volume gigantesco de dados, disponibilizados, em muitas vezes, pelos 
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próprios clientes: dados não-estruturados dos quais as empresas têm se apropriado de modo a 

atender as demandas dos clientes de forma mais rápida e direcionada. 

Apesar do fato de que tecnologias baseadas no conceito de big data estarem difundidas nas mais 

diversas organizações mundo afora, proporcionando maiores índices de produtividade, vantagens 

competitivas e participação de mercado, as empresas situadas na cidade do Recife ainda 

apresentam um baixo índice de utilização dessas ferramentas, o que sugere um reflexo da cultura, 

ainda estabelecida, de que os gestores, por si só, sejam autossuficientes. 

Além disso, tais ferramentas deveriam ter maior atenção por parte dos gestores, no sentido de que 

são artefatos que auxiliam, de fato, os gestores a tomarem melhores decisões, desde que estes 

estejam bem preparados para aproveitar o que big data tem de melhor.  

 

5.2 O aspecto qualitativo 

A primeira pergunta da entrevista buscava conhecer melhor a rotina da tomada de decisão nas 

organizações e se as mesmas possuíam algum tipo de processo estabelecido.  

No geral, as empresas privadas demonstraram uma variação maior nesse quesito, no qual as 

decisões não seguem uma estruturação formal e processos definido, limitando-se aos cargos da 

alta administração (gerentes, CEOs, sócios), enquanto que as organizações públicas possuem um 

processo decisório bem estruturado e normatizado, característico do setor, através de leis, 

decretos, resoluções e notas técnicas, com um procedimento mais aberto e em grande parte dos 

casos, amplamente debatido com terceiros para o direcionamento das decisões. 

Os resultados das entrevistas apontaram que a interferência do volume de dados disponível é 

relativa e varia de acordo com o ramo de atuação da organização, ou seja, em alguns casos não 

demonstrava nenhuma interferência; no entanto, para outros era um tópico de bastante relevância.  

Quando perguntado sobre este aspecto a opinião do E3 foi:  

“Sim. Com certeza. Mas, a abundância de dados muitas vezes atrapalha o 

processo. Consideramos que a qualidade e quantidade de dados devem ser 

adequadas”. 

Ainda de acordo com as respostas, pôde se perceber que aqueles que demonstraram um menor 

grau de interferência dessa dimensão em seus processos decisórios foram os que julgaram como 

big data, o volume de dados internos que está disponível e acessível, sendo esse suficiente para 

dar apoio a uma tomada de decisão eficiente. 

Quando questionados sobre a necessidade de alguma tecnologia da informação específica ou 

profissional para o tratamento dos dados, antes de os mesmos serem aplicados nos processos na 

tomada de decisão, notou-se que a maioria não tinha ou sentia carência deste ferramental. E3 e 

E5 confirmaram ter um cuidado especial e este último aduziu que como “o volume de dados é 

pequeno, as plataformas são suficientes para nossa realidade”.  

Já E2, que trabalha em uma universidade pública, disse não utilizar desse artifício para suporte 

nos processos de tomada de decisão na comissão que preside. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0373



 

 

Percebeu-se, ainda, que não havia uma ação gerencial que estimulasse os gestores a se dedicarem 

ao uso de tecnologias de análise de dados, tal que apenas quando surgia a necessidade, buscavam-

se meios de atender esta demanda. 

A questão da entrevista que focava a dimensão variedade era a única que trazia alternativas pré-

fixadas e buscava saber dentro de uma série de fontes de dados, quais eram utilizadas pela 

organização e o grau dessa utilização (real, potencial ou recorrente).  As fontes mais assinaladas 

com o uso real foram os sistemas de informação internos, e-mails e planilhas eletrônicas. Em 

menor número foram marcadas como uso recorrente as ferramentas de redes sociais, skype, sites 

de busca/notícias e newsletters.  

Quando questionados se havia alguma outra ferramenta utilizada, mas não listada na questão, 

apenas um ator respondeu que utilizava dados de estudos de mercado e treinamentos nas suas 

atividades. 

As organizações que consideravam big data em sua realidade estimavam que os resultados 

obtidos da análise dos dados provenientes da tecnologia, eram satisfatórios no que tangia à 

tomada de decisão, agregando valor ao processo. O entrevistado E1 justificou que tais resultados 

“são importantes para as decisões que dependem de um grande volume de dados”. 

Todos os respondentes apontaram que, em suas percepções, a segurança e a confiabilidade dos 

dados coletados pela organização era alta ou adequada, de acordo com seus métodos e usos. Mas, 

sobre haver algum procedimento que assegurasse a qualidade das informações oriundas desses 

dados, apenas E3 e E5 afirmaram haver o uso de alternativas com este fim. Já o entrevistado E1 

pontuou que o que garantia tal aspecto era a “qualidade intrínseca do sistema e das origens dos 

dados”. 

Sintetizando o conteúdo das entrevistas, o quadro 4 evidencia como as organizações envolvidas 

neste estudo, representadas pelos próceres entrevistados, percebem a importância das 

características marcantes do big data nas suas atividades decisórias. 

Quadro 4: Percepção sobre a importância de aspectos do big data nas atividades decisórias organizacionais. 

Aspecto big data 

abordado nas 

perguntas 

OPINIÃO DOS ENTREVISTADOS 

E1 E2 E3 E4 E5 

Quantidade/Massa 

de dados 

Depende da 

necessidade 

Não consegue 

diferenciar a 

importância 

dessas variáveis, 

no contexto de 

trabalho 

Considera o 

big data 

importante em 

sua totalidade 

de aspectos  

Considera o big 

data importante em 

sua totalidade de 

aspectos 

Irrelevante 

para suas 

atividades 
Diversificação de 

fontes 

Importante 

 

Rapidez de busca, 

acesso e uso de 

dados 
Extrema 

importância 

Credibilidade 

Diferencial, 

potencial ou 

vantagem 

agregada 

Importante 

 

5. Conclusão 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0374



 

 

Diante do exposto, conclui-se que as organizações utilizam em certo grau as potencialidades do 

big data e colhem frutos desta tecnologia, embora de maneira mais tímida. Constatou-se também 

que as organizações que a exploram, não possuem, porém, a percepção da extensão desta 

tecnologia na sua vivência cotidiana.  

Assim, o trabalho de pesquisa, embora com um número pequeno de casos abordados, 

proporcionou um reflexo de como se dá a inserção da tecnologia supracitada nas atividades de 

tomada de decisão de cada uma, bem como a influência da cultura organizacional, evidenciada no 

fato de que as empresas do meio privado possuem uma maior liberdade de abertura ao big data, 

ao passo que as do setor público se apresentaram mais tolhidas nesse sentido, embora não haja 

restrições de utilização desta tecnologia. 

Não foi percebido um padrão de utilização nos casos. De fato, cada organização moldou a 

tecnologia de acordo com o ramo de seus negócios, em diferentes níveis. 

Embora não tenham explicitado ou deixado evidente nas respostas, percebeu-se que as 

informações geradas a partir do big data exercem sim, influência no modo que essas 

organizações tomam decisões.  

Em relação aos “5Vs”, notou-se que: 

 A dimensão veracidade apresentou-se como aquela que recebeu um olhar mais atento dos 

entrevistados, referindo-se algum tipo de procedimento ou ferramental específicos, para 

verificar a fidedignidade e confiabilidade dos dados, mostrando-se, inclusive, variante com o 

porte da empresa e os serviços que estavam envolvidos; 

 A dimensão valor gerado pelo big data também ficou bem evidente, visto que todos 

avaliaram que o conhecimento extraído era satisfatório para o que se propunha; 

 A dimensão variedade mostrou-se presente, porém não fora um fator imprescindível para as 

decisões; 

 A dimensão volume não exerceu tanto peso no processo decisório alcançado, vez que a massa 

de dados utilizada nas operações das empresas, era relativamente pequena e as plataformas 

identificadas eram suficientes para processá-las, não necessitando de uma visão especial para 

tal; 

 A dimensão velocidade foi a que menos demonstrou influência nas atividades organizacionais, 

mesmo sendo percebida pelos gestores como de grande importância.  

Verificou-se ainda, a falta de alinhamento das plataformas de big data com as práticas de gestão 

das organizações, o que, segundo as palavras de alguns dos entrevistados, entretanto será 

alcançado, vez que o aprendizado aplicado dessa novidade pode “estabelecer convicções acerca 

do futuro, do que pode ou não funcionar adequadamente. E é a partir dessas convicções que as 

empresas planejam” (BRETERNITZ & SILVA, 2013). 
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INTERNACIONALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS: UM ESTUDO DE 

CASO DE UM BANCO GLOBAL COM OPERAÇÕES NO BRASIL 

 

RESUMO  

   

O segmento bancário investe anualmente entre 19 e 21 bilhões de reais em tecnologia da 

informação, o que representa 18% dos investimentos em TI no Brasil, sendo o mesmo 

percentual de países como os Estados Unidos e a França, mas que ao mesmo tempo possui 

uma carência de estudos indicando a sinergia entre os temas BPM, processos de negócios, 

internacionalização de processos e o apoio de TI em processos de negócios no segmento 

bancário, apontando a necessidade de estudos mais aprofundados sobre o tema. Este estudo 

tem como objetivo fornecer uma melhor compreensão de como a internacionalização de 

processos de negócios apoiada pelo BPM e pela TI pode possibilitar a geração de ganhos para 

a organização dentro do segmento bancário. A metodologia utilizada neste trabalho é uma 

pesquisa com abordagem qualitativa e objetivo descritivo, com a realização de um estudo de 

caso. A empresa alvo do estudo de caso foi selecionada de forma não aleatória, porém atendeu 

o critério de possuir um projeto de internacionalização de processos de negócios em uso e com 

resultados já alcançados. Trata-se de um banco internacional sediado nos Estados Unidos e 

com atuação em mais de cem países e que oferece no Brasil diversos serviços bancários, como 

seguros, empréstimos, cartões de crédito e produtos de investimento, para o segmento varejista 

e corporativo com foco em médias e grandes empresas. Como resultado constatou-se que por 

meio de um investimento de US$ 120 milhões no projeto de internacionalização com o apoio 

do BPM e o apoio da TI, deverá gerar uma receita adicional prevista de US$ 508 milhões nos 

próximos dez anos e uma redução de custos na ordem de US$ 491 milhões no mesmo período, 

além de benefícios intangíveis.   

  

Palavras-chave: BPM. Internacionalização de processos. Processos de negócios. Segmento 

Bancário.  

ABSTRACT 

The banking segment invests annually between 19 and 21 billion reais in information 

technology, which represents 18% of IT investments in Brazil, the same percentage of 

countries as the United States and France, but at the same time has a lack of studies indicating 

the synergy between BPM topics, business processes, process internationalization and IT 

support in business processes in the banking segment, pointing out the need for more in-depth 

studies on the subject. This study aims to provide a better understanding of how 

internationalization of business processes supported by BPM and IT can enable the 

organization to generate profits within the banking segment. The methodology used in this 

work is a qualitative and descriptive objective research, with the accomplishment of a case 

study. The target company of the case study was selected in a non-random manner, but met the 

criterion of having an internationalization project of business processes in use and with results 

already achieved. It is an international bank headquartered in the United States and operating 

in more than 100 countries and offering banking services in Brazil, such as insurance, loans, 

credit cards and investment products, to the retail and corporate segment focused on medium 

and large companies. As a result, it was realized that through an investment of US $ 120 
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million in the internationalization project with the support of BPM and the support of IT, it 

should generate an additional estimated revenue of US $ 508 million over the next ten years 

and a reduction of costs of US $ 491 million in the same period, as well as intangible benefits. 

Keywords: BPM. Processes Internationalization. Business processes. Banking Segment. 

1. Introdução 

 

Os avanços tecnológicos, o fomento de serviços bancários, o surgimento de 

fontes alternativas para a execução de transações e o incremento dos canais 

eletrônicos, trouxeram uma infinidade de benefícios para os clientes e para as próprias 

instituições bancárias. Ao mesmo tempo, trouxeram também preocupações no que 

concerne à resolução de problemas relacionados com a implantação de modelos para o 

gerenciamento dos processos de negócios com o intuito de alavancar resultados, 

reduzir custos operacionais e, ao mesmo tempo, propiciar vantagens competitivas de 

produtos com propriedades homogêneas. Um cenário que tem por característica o 

acirramento da competição entre as organizações em um nível global, independente de 

localização geográfica, faz com que a dependência da tecnologia da informação – TI 

para suportar a gestão de processos se torne cada vez maior (SANTOS; AZEREDO & 

CARVALHO, 2009).  

A TI foi um dos fatores que mais modificou os serviços financeiros oferecidos 

pelos bancos ao viabilizar a criação de novos canais de relacionamento com os 

clientes, com crescente sofisticação, flexibilidade e complexidade dos produtos e 

serviços, fazendo da mesma um fator crítico para o gerenciamento dos riscos inerentes 

ao negócio (FARIA, MACADA, 2011). O setor bancário é considerado o mais 

informatizado e o que, relativamente, efetua os maiores investimentos em TI, 

demonstrando que tais investimentos promovem vantagens competitivas ao setor 

(FONSECA, MEIRELLES, DINIZ, 2010).  

A participação do setor financeiro nos gastos de TI é na ordem de 18% de 

todos os investimentos realizados no Brasil, representando o mesmo percentual de 

países como os Estados Unidos e a França. O total de gastos realizados em TI pelo 

setor bancário em 2015 foi na ordem de R$ 19 bilhões. Deste total, 44% dos 

investimentos foram destinados a software, 35% destinados a hardware, 20% para 

telecomunicações e 1% com investimentos em outras tecnologias (FEBRABAN, 

2015). 

A internacionalização e descentralização organizacional, além propiciar o 

aumento da competitividade da empresa por meio da sua participação no mercado 

internacional, também se apresentada como estratégia para reduzir custos e aumentar a 

eficiência operacional. A internacionalização permite a descentralização de alguns 

processos e sua concentração na região em que a execução do mesmo é mais eficiente, 

ou seja, reúne todas as atividades com as mesmas características em um único ponto, 

gerando reduções de custo de processamento e evitando trabalho duplicado em cada 

país que a empresa atua (JOHANSON; VAHLNE, 1977). 

No final da década de 1990, houve uma grande difusão da visão de processos 

como condição para o monitoramento de toda a cadeia de valor da empresa (SMITH & 

FINGAR, 2003). A capacidade de flexibilizar e melhorar constantemente os processos 

passa pela intensa participação das pessoas e por equipes envolvidas nas mudanças. 

Com o advento do Business Process Management – BPM as transformações nas 
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organizações deixam de ser uma arte imprecisa e tornam-se uma disciplina de 

engenharia, com indicadores predefinidos (BALDAM et al, 2009). 

Este trabalho se justifica pela importância dos investimentos do segmento 

bancário em novas tecnologias e à carência de artigos acadêmicos sobre a estratégia da 

sinergia entre a internacionalização de processos de negócio bancários apoiados pela 

TI com a utilização do BPM, indicando a necessidade de estudos mais aprofundados. 

Visa contribuir com a identificação dos ganhos provenientes da adoção desta 

estratégia, subsidiando a análise da sua viabilidade. Para melhor direcionar o estudo, o 

problema da pesquisa foi assim enunciado: A internacionalização de processos de 

negócios habilitados pela TI com o apoio do BPM gera ganhos para a organização no 

segmento bancário? 

 

2. Fundamentação teórica 

 

A revisão da literatura que deu suporte ao desenvolvimento deste estudo inclui: 

o segmento bancário brasileiro, processos de negócio e BPM, a TI como recurso e a 

internacionalização de processos, a seguir apresentada. 

 

2.1. Segmento bancário brasileiro 

 

O segmento bancário tem como característica o fato de suas atividades serem 

concentradas devido à economia de escala, visto que permite aos bancos maiores 

operarem com custos menores que os bancos de pequeno porte (PAULA et al, 2013). 

O processo de transição de hiperinflação para inflação baixa teve impactos 

importantes nos processos do setor bancário brasileiro o qual teve que se tornar mais 

eficiente na intermediação financeira e na geração de resultados, conseguindo manter 

elevados índices de rentabilidade (PAULA; OREIRO, 2007).  

Os bancos têm investido em tecnologias inovadoras que se tornaram elementos 

importantes diante da alta competitividade deste segmento, uma vez que permitem o 

desenvolvimento de múltiplos canais de acesso e viabilizam a oferta de novos serviços 

e produtos aos clientes. O investimento em TI no setor bancário tem sido importante 

para a sobrevivência do negócio, onde a TI pode melhorar o desempenho dos bancos 

por meio da redução de custos operacionais e melhoria de processos. Os bancos 

brasileiros têm se beneficiado deste tipo de investimento (GONZALEZ; MICCO; 

MONTOYA, 2015). 

No mercado financeiro a capacidade de inovação é primordial e fator crucial 

para a sobrevivência das empresas devido à forte concorrência e da necessidade 

constante das empresas desenvolverem tecnologias e inovações tanto no que tange a 

processos, quanto no que tange serviços e produtos. As inovações devem ser tanto de 

cunho incremental como de ruptura (FARIA, MACADA, 2011). O valor do negócio é 

fomentado pela capacidade de inovar da empresa, aumentando sua competitividade e 

longevidade (DRUCKER, 1993).  

A TI abriu as portas para novos entrantes, destacando-se os bancos de menor 

porte, que eliminaram a necessidade de agências físicas para o atendimento de seus 

clientes (SIAW & YU, 2004). Ao mesmo tempo, a TI pode ser uma barreira para os 

bancos de médio e pequeno porte, pois os investimentos para serem vantajosos exigem 

escala, o que a maioria destes bancos não possui, fazendo com que os seus 
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investimentos sejam direcionados para outras vertentes que lhes propiciem vantagem 

competitiva em relação aos bancos de maior porte (LIMA, 2016). 

No que concerne à estrutura do setor bancário brasileiro, há uma grande 

participação do estado no total de crédito concedido. Foi observado no período de 

janeiro de 2003 a fevereiro de 2010 que as operações totais de crédito no sistema 

financeiro público tiveram um aumento de 415,5% enquanto que no setor privado este 

aumento foi de 348,1%. Já no setor industrial os investimentos públicos tiveram um 

fomento de 297,3% contra 240,5% do setor privado. No setor rural os empréstimos do 

setor público superam em 35% os empréstimos realizados pelo setor privado.  

O número de bancos estrangeiros subiu de 58 em 1998 para 72 em 2001, 

porém, logo após 2002 ocorreu um declínio devido à aquisição de alguns destes 

bancos pelos bancos domésticos ou, simplesmente, fecharam suas subsidiarias 

brasileiras. Neste mesmo período os bancos privados nacionais tiveram um forte 

declínio, reduzindo de 105 para 76 bancos. A maior parte desta redução ocorreu pela 

aquisição de bancos de médio e pequeno porte pelos bancos de grande porte (PAULA; 

OREIRO; BASILIO, 2013). 

 

2.2. Processos de negócios e BPM 

 

Os processos de negócios podem ser definidos, de forma sucinta, como as 

ações que as empresas necessitam realizar com alguma finalidade ou objetivo 

comercial. Os processos de negócios podem ser pensados como as rotinas ou 

atividades que uma empresa desenvolve para realizar algo (PORTER, 1991). A gestão 

de processos deve ser visualizada como a estratégia empregada pelas empresas com o 

intuito de melhorar as atividades que agregam valor e, ao mesmo tempo, identificar 

atividades que possam ser modificadas ou eliminadas para reduzir custos, alinhando 

estas atividades com a estratégia da empresa e, consequentemente, com as 

necessidades do cliente (GONÇALVES, 2000). 

A gestão por meio de processos permite que a instituição elimine o conceito de 

ilhas, no qual cada departamento se limita a sanar problemas e resolver desafios 

apenas da competência do seu departamento, deixando de ter uma visão sistêmica da 

empresa, o que dificulta que os departamentos trabalhem em conjunto com o intuito de 

atingir os objetivos globais da instituição. A gestão por processos prove meios para 

que as empresas tenham uma visão mais ampla do que está acontecendo, 

possibilitando uma visão sistêmica.  

A visão sistêmica e não departamental ou regional, permite que instituições que 

operem em diversas regiões e países possam concentrar a execução de determinados 

processos em uma só localidade, tornando-o mais enxuto, com menos variáveis e 

reduzindo desta forma custos decorrentes de ter estruturas parecidas em várias 

localidades.  

Uma das abordagens utilizadas ao se criar um departamento responsável pelas 

práticas de estruturação de processos é, primeiramente, determinar o grau de 

centralização e de descentralização que a empresa terá em seus processos. Isto também 

auxilia a definir os papeis dos outros atores na estrutura de governança, como os 

gestores do negócio, por exemplo (TREGEAR; JESUS; MACIEIRA, 2013). Com o 

objetivo de aliar a redução dos custos com o aumento da eficiência e eficácia, as 

organizações estão adotando cada vez mais a estratégia de descentralização 
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organizacional e formando parcerias que, de acordo com Pimenta (1995), tem 

apresentado resultados satisfatórios. 

A descentralização faz com que o processo decisório se torne mais rápido e de 

melhor qualidade, possibilitando uma visão global das áreas de atuação da empresa, 

atenuando problemas decorrentes do desconhecimento ou da falta de tempo dos altos 

executivos em relação aos diversos setores da empresa, sobretudo, quando esta 

descentralização executa processos específicos em outras regiões ou países. 

Adicionalmente a descentralização de processos propicia: maior especialização do 

processo, menor dispêndio de tempo na sua execução, tende a fomentar a 

produtividade e permite maior desenvolvimento profissional dos níveis hierárquicos 

inferiores. O processo descentralizado também possibilita que as decisões sejam 

tomadas por pessoas que estejam diretamente envolvidas com o processo, o que faz 

com que as necessidades da empresa sejam atendidas mais rapidamente (OLIVEIRA, 

2000). 

O BPM (Business Process Management) inclui métodos, técnicas e 

ferramentas que apoiam a criação, a gestão e a análise de processos de negócios, 

podendo ser considerado uma extensão dos sistemas clássicos de gerenciamento de 

fluxo de trabalho (VAN; WILL; ARTHUR; MATHIAS, 2003). No BPM a 

responsabilidade pelo processo deve ser clara e o seu dono deverá ser responsável pelo 

monitoramento do desempenho e pela melhoria continua do mesmo (CARRARA; 

PESSÔA, 2009). 

De acordo com Rosemann e Vom Brocke (2015) existem seis fatores principais 

que compõem o framework do BPM: alinhamento estratégico, governança, métodos, 

tecnologia da informação, pessoas e cultura. A Figura 1 apresenta os fatores e 

respectivas capacidades das áreas de sustentação do framework.  

 

Figura 1 – Framework do BPM 

 

Fonte: Adaptado Rosemann e Vom Brocke (2015). 

 

O BPM necessita estar alinhado com a estratégia global da organização, sendo 

este alinhamento definido por meio das prioridades organizacionais, onde os processos 

devem ser concebidos, geridos e avaliados de acordo com as prioridades estratégicas 
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da empresa. A governança estabelece a responsabilidade apropriada e transparente em 

termos de funções e deveres para os diferentes níveis dentro do BPM. (ROSEMANN; 

VOM BROCKE, 2015).  

A documentação de todo o processo deverá ser padronizada com o intuito de 

facilitar o apoio e participação de todos os envolvidos. O processo deverá gerar 

métricas que possibilitem o seu monitoramento e medição, visando auxiliar a tomada 

de decisões que auxiliem a redução de variações do processo e, consequentemente, 

permitam o fomento da qualidade e otimização de custos. As atividades de melhoria 

de processos devem ser baseadas nas informações adquiridas, bem como na sua 

compreensão e seguir uma concepção inovadora (CARRARA; PESSÔA, 2009). 

No BPM, é desejável que o modelo do processo seja entendido por todos as 

diferentes partes interessadas e que seja descrito da forma mais simples e clara 

possível, possibilitando atribuir o mesmo significado para o modelo criado, não 

permitindo qualquer margem para interpretações alternativas (VAN; WILL; 

ARTHUR; MATHIAS, 2003).  

O avanço da gestão por processos tem forte dependência da existência de uma 

área que atue como gestora, pois devido ao interesse despertado pelo BPM é comum 

que haja múltiplas iniciativas espalhadas pela empresa com propósitos distintos. Tais 

iniciativas quando executadas de forma isolada, reduzem a sinergia e limitam os 

retornos sobre o investimento. Este comportamento também dificulta a adoção das 

práticas do BPM, pois a maioria dos esforços se torna fragmentado e há uma menor 

economia em escala do que se houvesse um departamento focado para isto. Um dos 

grandes desafios é assegurar que haja uma consistência na entrega e a sustentabilidade 

das ações executadas, com o intuito de fazer com que a empresa tenha uma cultura 

voltada a processos.  

Neste cenário as organizações necessitam criar mecanismos de governança que 

assegurem uma gestão do BPM de forma estruturada, direcionando as decisões e 

atividades ao longo do ciclo de vida dos processos, bem como a definição dos papeis e 

responsabilidades pelas ações do BPM em nível de gerencia de projetos. Para que a 

implementação do BPM seja bem-sucedida é necessário, primeiramente, que se tenha 

o apoio da alta direção, o que inclui toda a diretoria pois a sua participação é 

imprescindível para o sucesso da empreitada. Deve-se ter em mente que nenhum 

processo é estático e a empresa deve sempre modificá-lo a fim manter um desempenho 

sustentável e fomentar sua eficiência. Todos os benefícios auferidos pela 

implementação do BPM, de preferência, devem ser mostrados com dados concretos e 

mensuráveis e devem mostrar o seu alinhamento com a estratégia da empresa 

(BALDAM et al, 2009).  

A modelagem de processos permite que haja a visualização completa do 

processo, facilitando desta forma a percepção dos pontos críticos que necessitam ser 

ajustados. O BPM é uma ferramenta que pode ser utilizada para a identificação, 

assimilação e analise da coerência no fluxo das etapas de gestão de processos. 

(JACOSKI; GRZEBIELUCHAS, 2011). De forma resumida, o BPM suporta os 

processos de negócios utilizando métodos, técnicas e softwares para planejar, 

implementar, controlar e analisar os processos operacionais envolvendo humanos, 

organizações, aplicativos, documentos ou outras fontes de informação. O software ou 

ferramenta que suportam a gestão de tais processos operacionais é também conhecido 

como sistema de gestão de processos de negócios (VAN et al, 2003).  
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2.3. A TI como recurso 

 

O uso da TI nas empresas deve estar associado às necessidades estratégicas e 

operacionais da organização para contribuir com seu bom desempenho. Este uso deve 

considerar o contexto no qual a organização está inserida, incluindo as características 

do mercado em que atua (ALBERTIN; ALBERTIN, 2009). 

Os processos de negócios habilitados por TI podem ser definidos, 

sucintamente, como a maneira pela qual a TI possibilita a ordenação específica de 

atividades de trabalho em tempo e espaço, com um começo e um fim delineado, cujas 

entradas e saídas são claramente identificadas, sendo uma das condições necessárias, o 

apoio da TI para a ordenação destas atividades. Os recursos tecnológicos devem ser 

implementados dentro da empresa para executar esta ordenação de etapas. Sem esses 

recursos, a ordenação das atividades de trabalho não poderia ser realizada 

(SCHWARZ et al, 2010). 

Os processos de negócio habilitados por TI têm uma longa história dentro da 

literatura, onde vários pesquisadores se esforçam para entender como a TI pode 

contribuir para o sucesso estratégico e operacional das empresas. No entanto, duas 

abordagens têm predominado: a primeira é baseada em recursos de TI alocados aos 

processos e a segunda, no alinhamento de TI com os negócios. A partir destas teorias 

parte-se do pressuposto que nem a habilitação dos processos de negócios com TI, nem 

o alinhamento estratégico da TI com as estratégias de negócios é, separadamente, 

suficientemente para alcançar o desempenho organizacional. Em outras palavras, 

simplesmente executar processos de negócios apoiados pela TI e negligenciar o 

alinhamento não permitirá que uma organização alcance o desempenho almejado. 

Alternativamente, concentrar-se unicamente no alinhamento e negligenciar os 

processos de negócios também não resultará em sucesso para a empresa (SCHWARZ 

et al, 2010). 

O acumulo de ativos tecnológicos não é garantidor de vantagem competitiva. 

Para que haja a vantagem é necessário que a empresa saiba coordenar suas 

competências internas e externas de forma a se adaptar ao ambiente que a circunda e 

que está em constante transformação (PELAEZ et al, 2009). Segundo Teece, Pisano e 

Shuen (1997), é a capacidade dinâmica que faz com que haja diferença entre a 

empresa e seus competidores e reduz a possibilidade que haja replicação da 

competência de uma empresa pela outra. 

 

2.4. Internacionalização de processos 

 

Carlson (1975) foi um dos primeiros pesquisadores a observar que as empresas 

que pretendem investir no exterior sofrem com a falta de conhecimento sobre como 

conduzir os seus negócios em um mercado estrangeiro, tendo como principal área de 

investigação a hipótese de que as empresas têm propensão a lidar com este problema 

por meio da tentativa e erro, no qual o conhecimento do mercado estrangeiro é 

adquirido de forma gradual. O raciocino de Carlson lançou base para o que mais tarde 

viria a ser conhecido como o modelo de processo Uppsala de internacionalização 

(JOHANSON; VAHLNE, 1977). De acordo com Johanson e Vahlne (1977) a 

internacionalização das empresas e consequentemente de seus processos visa aumentar 

de forma gradual a sua competitividade e participação no mercado internacional, 

concentrando-se na aquisição gradual, integração e utilização do conhecimento sobre 
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os mercados estrangeiros e operações, permitindo desta forma a descentralização de 

alguns processos e a sua concentração na região em que o mesmo for mais eficiente. 

A internacionalização de processos envolve riscos e investimentos de recursos 

e o conhecimento sobre os custos envolvidos se torna importante, visto que os 

aspectos relativos aos custos têm influência direta sobre a lucratividade da empresa e 

sobre o plano de internacionalizar o processo ou não (KENT et al 1997). 

A internacionalização é uma das alternativas para que a empresa cresça, 

gerando importantes retornos para as operações domésticas, pois com o aumento do 

seu mercado é permitido que a empresa faça maiores investimentos em TI. Os 

investimentos oriundos da compra de outras empresas para entrar no mercado 

estrangeiro garantem acesso a habilidades e conhecimentos tecnológicos que podem 

ser agregados a suas operações locais, especialmente se a aquisição for realizada em 

um lugar com grande concentração de empresas de alta tecnologia (CHUDNOVSKY; 

LÓPEZ, 2000). 

O país em que a empresa desejar se instalar deve apresentar alguma forma de 

vantagem ou benefício, caso contrário, a melhor opção é exportar seus produtos para o 

país em questão ou licenciar sua produção para uma empresa local (DUNNING, 

1988). É necessário que haja uma vantagem forte no mercado doméstico a fim de 

compensar as desvantagens potenciais de se operar no exterior, como riscos cambiais, 

riscos políticos, custo de agência entre outros. Dentre as principais vantagens que as 

empresas possuem para poder entrar no mercado internacional destacam-se o fato de já 

possuir economia de escala decorrente do seu porte, tecnologia superior, produtos 

diferenciados, conhecimento mercadológico entre outros (VASCONCELOS et al, 

2008). 

Os desafios oriundos do processo de internacionalização são grandes, mas os 

fatores motivacionais, como o desejo de aumentar a sua região de atuação, a busca de 

novas oportunidades, a presença no mercado internacional e a economia de escala para 

a redução dos custos, faz com que as empresas se aventurem nesta empreitada (STAL, 

2010). 

Os bancos tendem à internacionalização para atender a duas finalidades 

fundamentais: ter acesso a créditos e a empréstimos internacionais. Estudos anteriores 

reconhecem que ao cruzar fronteiras, promovem a diversificação de empréstimos e 

obtêm economia de escala. Estes dois pontos auxiliam os bancos a obterem maior 

crescimento e rentabilidade (REDDY, 2016).  

Sebastian e Hernansanz (2000) observaram que com os avanços dos recursos 

tecnológicos permitiram aos bancos não ficarem limitados a localizações geográficas 

estreitas, decorrentes de sua presença física, mas sim expandirem-se em mercados 

estrangeiros. 

Somam-se às desvantagens da internacionalização, outros riscos, tais como a 

falta de familiaridade com o mercado estrangeiro, sua cultura e legislação (SHAPIRO, 

1992), bem como os custos advindos da burocracia, da ineficiência e da dificuldade 

dos gestores de compreenderem os ambientes internacionais de forma adequada (HSU, 

2006). 

 

3. Metodologia da pesquisa 
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Este estudo envolve uma pesquisa com abordagem qualitativa, objetivo 

descritivo e com procedimentos envolvendo: pesquisa bibliográfica, estudo de caso e 

análise de documentos primários. A abordagem qualitativa se justifica por possibilitar 

a compreensão de como os processos de internacionalização de negócios no segmento 

bancário são realizados no banco selecionado para o estudo de caso, com o objetivo de 

identificar, descrever e classificar tais processos segundo o referencial teórico de 

suporte apresentado anteriormente, desenvolvido com base na pesquisa bibliográfica 

realizada (YIN, 2010).  

O método de estudo de caso é aplicável, pois possibilita o entendimento do 

contexto organizacional onde ocorreu a internacionalização de processos. É 

recomendado para situações onde comportamentos e ações não podem ser 

manipulados, porém, permite ao pesquisador lidar com uma variedade de evidências 

que vão desde artefatos, documentos, entrevistas, até observações diretas do próprio 

pesquisador (YIN, 2010).  

Para assegurar a confiabilidade e a validade interna e teórica dos resultados 

alcançados na pesquisa, foi utilizado um protocolo de estudo de caso contendo: visão 

geral, objetivos, enunciado do problema, instrumentos e procedimentos utilizados, 

dentre os quais os roteiros das entrevistas com as respectivas questões formuladas. 

A empresa alvo do estudo de caso foi selecionada de forma não aleatória, mas 

o convite para participar da pesquisa atendeu a condição de possuir um projeto de 

internacionalização de processos de negócios com resultados já alcançados. A empresa 

manifestou o desejo do compromisso de não divulgação do seu nome e de valores e 

dados reais do projeto. Desta forma, a empresa será tratada como Banco X e os 

números que representam valores do projeto, custos, retorno financeiro e tempo de 

execução foram modificados, sem, contudo, alterar a proporção real. 

Trata-se de um banco internacional sediado nos Estados Unidos com atuação 

em mais de cem países. Oferece no Brasil diversos serviços bancários, como seguros, 

empréstimos, cartões de crédito e produtos de investimento, tanto para o segmento 

varejista como corporativo, com foco em médias e grandes empresas. Implementou a 

internacionalização de processos e utilizou o BPM como subsidio para esta tarefa, 

juntamente com o suporte da área de TI para a criação de um sistema global. 

Os trabalhos foram desenvolvidos por meio de um estudo de caso único com 

enfoque holístico, examinando a natureza global da organização, apesar de um recorte 

específico da análise da internacionalização do processo de Conta Corrente e 

Cobrança de Tarifas do Segmento Corporativo do Banco X, com o objetivo de 

apresentar dados mais detalhados de um processo específico. 

A entrevista é uma das fontes de dados de maior relevância para o estudo de 

caso e pode ser conduzida de várias formas: (i) Aberta-Fechada, onde é solicitado aos 

respondentes- chave a apresentação de fatos e de suas opiniões a eles relacionados; (ii) 

Focada, onde os respondentes-chave são entrevistados por um curto período de tempo 

e pode assumir um caráter aberto-fechado ou se tornar conversacional, mas, as 

perguntas estabelecidas no protocolo da pesquisa devem ser seguidas; e (iii) Survey, 

que implicam em questões e respostas mais estruturadas (YIN, 2010). 

Neste estudo de caso foram entrevistados de forma focada: o principal 

executivo da área financeira, gerentes de tecnologia, gerentes de processos, gerentes 

de produtos, membros do escritório de projetos (Project Management Office, PMO), 

analistas funcionais, de processos e de negócios, totalizando quatorze pessoas. Todos 
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estes profissionais possuem boa experiência no Banco X e tiveram uma participação 

ativa no projeto de utilização do BPM para suportar a internacionalização dos 

processos. O Quadro 1 apresenta a relação de entrevistados com o respectivo foco de 

coleta de informações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Perfil dos entrevistados. 

Cargo Ocupado 
Tempo no 

Banco 
Foco da Coleta de Informações 

Head Global Trade Finance 15 anos 
Custo do projeto, retorno previsto e principais 

benefícios. 

Gerente de Tecnologia (Brasil) 15 anos Descrição do novo sistema e plataforma, ganhos 

na substituição dos sistemas. Gerente de Tecnologia (EUA) 11 anos 

Gerente de Operações 17 anos Descrição do processo de Conta Correntes e 

Cobrança de Tarifas, resultados dos workshops, 

ganhos com a internacionalização de processos e 

da implementação do novo sistema global, 

incremento de receitas.  

Gerente de Produtos 17 anos 

Supervisor de Operações 13 anos 

Coordenador de Operações 11 anos 

Gerente de Projetos e Processos 9 anos 
Mapeamento de processos, quantidade de 

processos avaliados e identificação dos 

processos a serem internacionalizados, métricas 

AS-IS e TO-BE dos processos  

Consultor de Projetos 4 anos 

Analista Sênior de Projetos 13 anos 

Analista Sênior de Processos 6 anos 

Arquiteto de Projetos Sênior 5 anos 
Quantidade de sistemas substituídos pelo sistema 

global 

Executivo de Vendas 5 anos 
Obtenção de novas receitas, impactos para os 

clientes 

Analista de Operações 3 anos Visão operacional do sistema de conta correntes 

Fonte: Resultado da Pesquisa 

 

As entrevistas foram realizadas no prédio da matriz brasileira do Banco X e por 

telefone, com os participantes que trabalham fora do Brasil: Estados Unidos, 

Colômbia e índia. Os levantamentos de campo foram desenvolvidos durante o segundo 

semestre de 2016. A Figura 2 apresenta as quatro etapas executadas na pesquisa. 

 

 

 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0389



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 – Etapas da pesquisa. 

 

   Fonte: Resultado da Pesquisa 

 

4. Resultados e discussão 

 

A seguir são apresentados e analisados os dados levantados do projeto de 

internacionalização dos processos de negócios habilitados pela TI e com o apoio do 

BPM do Banco X. São discutidos os resultados da iniciativa global, os reflexos desta 

iniciativa na filial brasileira e aqueles específicos de um determinado processo 

contemplado na filial brasileira: o processo de Conta Corrente e Cobrança de Tarifas 

do Segmento Corporativo. 

 

• Seleção da empresa para o 
estudo de caso 

• Desenvolvimento do 
protocolo de pesquisa. 

• Realização das entrevistas 
e levantamento de dados 

• Análise e tratamento 
dos dados e documentos 
recebidos. 

•Avaliação dos 
resultados obtidos 

•Conclusão da pesquisa 

• Utilização da pesquisa 
bibliométrica para 
identificação dos principais 
autores de cada tema. 

• Desenvolvimento do           
referencial teórico. 

• Pesquisa dos termos 
relacionados ao estudo. 

• Poucos estudos sobre 
intersecção dos temas 
BPM, Segmento Bancario, 
Internacionalização de 
processos e TI 

• Formulação da questão da 
pesquisa 

PESQUISA 
BIBLIOMÉTRICA 

FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICA 

ESTUDO DE CASO 
RESULTADOS E 

DISCUSSÃO  
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4.1. A iniciativa global  

 

Nos mercados em que atua, o Banco X compete com grandes instituições 

nacionais e outros bancos estrangeiros. Para fomentar a sua competitividade, iniciou a 

internacionalização de diversos processos locais de negócio com o intuito de auferir 

ganhos oriundos de regiões ou países em que possui subsidiarias, nas quais é possível 

concentrar todo ou grande parte do processamento de determinados processos que 

propiciem vantagens advindas do custo de mão-de-obra ou do seu grau de 

especialização, além dos custos reduzidos do processamento em massa. 

Para apoiar a internacionalização de processos foi desenvolvido um projeto 

para criar sistemas únicos que possam ser utilizados em todas as filiais dos cem países 

em que atua, ou seja, uma plataforma de global de TI. Assim, soma-se às vantagens já 

citadas, também a redução de custos relativos à manutenção dos diversos sistemas 

locais existentes em cada filial, com características parecidas ou idênticas.   

O investimento total na iniciativa global (internacionalização de processos e 

plataforma global de TI) foi da ordem de US$ 120 milhões de dólares, com previsão 

de retorno nos próximos dez anos com a redução de custos de US$ 491 milhões 

dólares e com o incremento na receita de US$ 508 milhões de dólares.  

Os resultados e benefícios da iniciativa global foram estruturados em cinco 

áreas distintas do Banco X, por meio das quais é possível se visualizar o impacto desta 

solução em relação à redução de custos e/ou fomento de receitas. 

A primeira área refere-se ao segmento de varejo, responsável por realizar 

transações diretamente com seus clientes, pessoas físicas, oferecendo serviços como 

conta corrente, poupança, empréstimos, cartões de credito entre outros.  Com a 

implementação da plataforma global de TI em todos os processadores de produtos 

bancários do segmento de varejo, espera-se reduzir US$ 288 milhões em custos dos 

sistemas locais, os quais seriam aposentados e substituídos pela nova plataforma 

global de TI. Espera-se também economizar US$ 15 milhões com a 

internacionalização de processos em todos os países em que atua. As funcionalidades 

da plataforma global possibilitarão a criação e operacionalização de novos produtos 

que poderão ser ofertados aos clientes. Estima-se que haverá um fomento nas receitas 

nos próximos dez anos no valor de US$ 431 milhões nos países de atuação do banco. 

A segunda área está relacionada ao segmento corporativo, responsável por 

atender pessoas jurídicas oferecendo serviços de investimento, empréstimos, 

transações internacionais, carta de credito entre outros. Esta área teve também como 

objetivo principal a substituição dos sistemas locais de conta corrente pela plataforma 

global de TI com redução estimada de US$ 52 milhões e uma economia de US$ 3 

milhões em internacionalização de processos. Há possibilidade de criação e 

comercialização de novos produtos, com fomento de receita estimada de US$ 77 

milhões nos próximos dez anos. 

 A terceira área corresponde ao segmento financeiro, responsável por todos os 

controles financeiros do Banco e de subsidiarias, incluindo o envio de informações aos 

órgãos regulatórios locais e da matriz. Estima-se que a substituição dos sistemas locais 

pela plataforma global de TI gere uma economia de US$ 6 milhões, bem como a 

internacionalização de processos permitiria uma economia de US$ 15 milhões nos 

próximos dez anos. 
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A quarta área está relacionada com o segmento de data warehouse, responsável 

por todas as transações e armazenamento dos dados do Banco. Foi implementado um 

modelo de governança de dados para atender os requisitos de negócios e as 

regulamentações de todos os países que o Banco atua, com base em padrões globais. 

Estima-se que a implementação da plataforma global de TI possibilitará melhorias no 

suporte, manutenção e centralização da informação, provocando uma economia de 

US$ 11 milhões nos próximos dez anos e de US$ 5 milhões em relação à 

internacionalização de processos. 

A quinta área refere-se ao segmento de tecnologia da informação (TI), 

responsável pela manutenção dos sistemas locais e globais, além de suportar a área de 

projetos. Com a implementação da plataforma global de TI espera-se criar um 

datacenter da América do Norte para suportar todas as demandas locais da plataforma 

global de TI de forma integrada, ao invés de iniciativas isoladas. Estima-se uma 

economia de US$ 96 milhões nos próximos dez anos com a desativação dos sistemas 

locais espalhados pelos países de atuação do Banco.  

De forma consolidada, o Quadro 2 apresenta o aumento das receitas e a 

redução de custos esperadas com a iniciativa global nos próximos dez anos. 

 
Quadro 2 – Redução de custo e incremento de receita esperados nos próximos dez anos 

Segmento Objetivos Valor (US$) Impacto 

Varejo 

Desativação de sistemas legados 288 milhões Redução de Custo 

Internacionalização de processos 15 milhões Redução de Custo 

Novas receitas 431 milhões Incremento de Receita 

Corporativo 

Desativação de sistemas legados 52 milhões Redução de Custo 

Internacionalização de processos 3 milhões Redução de Custo 

Novas receitas 77 milhões Incremento de Receita 

Financeiro 
Desativação de sistemas legados 6 milhões Redução de Custo 

Internacionalização de processos 15 milhões Redução de Custo 

Data 

Warehouse 

Desativação de sistemas legados 11 milhões Redução de Custo 

Internacionalização de processos 5 milhões Redução de Custo 

TI Economia com otimização de soluções 96 milhões Redução de Custos 

Total de Redução de Custos: US$ 491 milhões 

Total do Incremento de Receitas: US$ 508 milhões 

Total dos Ganhos (Redução de Custos + Novas Receitas): US$ 999 milhões 

Fonte: Resultado da Pesquisa 

 

4.2. Reflexos da iniciativa global na filial brasileira  
 

A filial brasileira se beneficiou da iniciativa global do Banco X, tanto da 

internacionalização de processos como da nova plataforma global de TI. Com a 

iniciativa foram substituídos 32% dos sistemas locais (antes 138 e agora 93), ao 

mesmo tempo que ocorreu a execução de processos, ou parte deles, em outros países. 

A área de negócios elevou o número de funcionalidades com a padronização dos 

sistemas operacionais e financeiros. 
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Os antigos sistemas apresentavam frequentes problemas de estabilidade, o que 

ocasionavam uma experiência ruim ao cliente. Soma-se a isto o fato de que os 

processos operacionais necessitavam de atividades manuais paralelas para superar as 

falhas dos sistemas, tornando-os mais lentos e onerosos. O cumprimento das 

exigências regulatórias necessitava frequentes intervenções da área de TI e reduzia a 

sua dedicação à projetos das áreas de negócio. A morosidade da área de TI para 

atender demandas, principalmente para suprir necessidades de processamento não 

atendidas pelos sistemas, acarretou na utilização de soluções departamentais, 

desenvolvidas pelos próprios usuários (shadow systems), muitas vezes em desacordo 

com as políticas da área de TI. 

A antiga infraestrutura tornou-se inflexível e custosa com sistemas utilizados a 

mais de 20 anos. Tais sistemas acumulavam camadas de modificações em cima de 

modificações, adicionando complexidade exponencial à manutenção. Outro problema 

era às limitações de escalabilidade, diretamente relacionada ao crescimento do número 

de usuários e produtos suportados pelos sistemas, influenciando negativamente a área 

de negócios e a estratégia do Banco.  

Dentre os principais benefícios auferidos pela iniciativa, segundo os gerentes 

de produtos, de tecnologia e de operações, destacam-se: (i) estabilidade do sistema e a 

redução de erros nos serviços de pagamentos, empréstimos e conta corrente; (ii) 

resolução de problemas de forma estruturada; (iii) aumento da velocidade do tempo de 

resposta para o desenvolvimento de novos produtos; (iv) novas receitas com a 

incorporação de novos clientes e aumento do volume de transações, sem impactar os 

níveis de desempenho ou serviço; (v) redução de custos de infraestrutura com a 

substituição de computadores de grande porte (mainframes) por servidores 

distribuídos; (vi) otimização de processos com a centralização dos mesmos em outros 

países, os quais eram antes executados de forma fragmentada e com vários sistemas da 

filial. 

 

 

 

 

4.3. Processo de Conta Corrente e Cobrança de Tarifas do Segmento 

Corporativo 

 

A iniciativa global envolveu diversos processos da filial brasileira com perfil 

para internacionalização. Com a finalidade de detalhar os estudos realizados para a 

internacionalização de um processo, neste trabalho foi selecionado o processo de 

Conta Corrente e Cobrança de Tarifas do Segmento Corporativo, por ser 

representativo do negócio e possuir vínculos com os segmentos impactados pela 

iniciativa: Corporativo, Financeiro, Data Warehouse e TI.  

 A implementação de um novo sistema com a possibilidade de ser utilizado por 

todos os países para apoiar o referido processo de Conta Corrente, fez com que a filial 

brasileira providenciasse o mapeamento de como o mesmo era executado (AS-IS), 

visto que não havia uma documentação adequada, que fornecesse subsídios para uma 

discussão mais aprofundada de como ajustar o processo ao novo sistema.  

Ao todo, foram realizadas 204 sessões de workshops envolvendo todas as 

partes interessadas que possuíam conhecimentos dos subprocessos executados, 

incluindo: representantes do time global de operações, time de tecnologia local e 
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internacional, diretores, gerentes de produtos e analistas diversos. Foram dispendidas 

8.936 horas de trabalho e um adicional de 496 horas de revisão do material gerado. 

Nestes workshops foram desenhados os fluxos de cada subprocesso utilizando para 

isto as técnicas e ferramentas de BPM, tanto para o desenho processo atual (AS-IS) 

como para o novo processo (TO-BE). O BPM foi também utilizado para fazer toda a 

documentação, de forma a permitir o gerenciamento de melhorias e inovações futuras 

do processo (SMITH; FINGAR, 2003).  

Durante a execução destes workshops foi levantada à quantidade de atividades 

manuais, tempo de execução e quantidade de recursos (funcionários) utilizados em 

cada subprocesso. Foram testadas inúmeras variações visando avaliar como cada uma 

se comportaria com os ajustes propostos.  

Foram identificados 47 subprocessos, dos quais 29 poderiam ser executados 

parcialmente ou totalmente fora do país. Nestes subprocessos passíveis de 

internacionalização, foi observado um ganho maior no tempo médio de processamento 

de 10,3% e a redução de recursos da ordem de 13,6%, conforme comparativos AS-

IS/TO-BE apresentados na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Avaliação dos subprocessos internacionalizados do processo de Conta 

Corrente e Cobrança de Tarifas do Segmento Corporativo 

 

Fonte: Resultado da Pesquisa 

 

O subprocesso que obteve maior ganho de tempo de execução foi o de 

“Abertura de conta de fundos de investimento”. Com o redesenho deste subprocesso, 

as atividades manuais foram reduzidas com as funcionalidades do novo sistema e 

outras passaram a ser executadas fora do país, como por exemplo:  

Atividades 

Manuais 

(Qtde.)

Tempo 

processo 

(hh:mm:ss)

Recursos 

Utilizados 

(Pessoas)

Atividades 

Manuais 

(Qtde.)

Tempo 

processo 

(hh:mm:ss)

Recursos 

Utilizados 

(Pessoas)

Desempenho

% Tempo do 

processo

Desempenho 

% Recursos 

Utilizados

Manutenção - Negócios - Numero Interno 21 06:18:00 16,11 22 05:02:00 16,09 25,2% 0,1%

Contas juridicas Local Offshore 50 04:56:00 9,32 56 05:26:00 9,75 -9,2% -4,4%

Abertura de contas - Setor Publico 60 12:21:00 0,04 70 12:59:00 0,04 -4,9% -3,9%

Abertura de contas - Conta Registro SBLC 36 02:39:00 0,05 42 03:19:00 0,09 -20,1% -42,0%

Eventos Internos na conta corrente 8 01:45:00 0,00 8 01:31:00 0,00 15,4% 13,5%

Abertura de contra Transitória - CCME 20 14:30:00 0,20 15 11:15:00 0,10 28,9% 100,0%

Abertura de conta CCME 66 14:03:00 5,03 65 13:46:00 4,06 2,1% 23,9%

Abertura deconta CDE 77 06:16:00 1,75 78 06:29:00 0,95 -3,3% 84,2%

Abertura de conta Cessão 18 01:21:00 0,64 17 01:18:00 0,64 3,8% -0,3%

Manutenção - Bloqueio e desbloqueio de contas 8 00:34:00 0,08 8 00:32:00 0,06 6,3% 25,0%

Manutenção - Produtos 21 06:01:00 16,09 18 05:29:00 15,70 9,7% 2,5%

Encerramento de contas Unilateral 48 06:55:00 2,36 45 06:23:00 1,95 8,4% 20,8%

Encerramento de contas bilateral 48 06:55:00 2,36 45 06:23:00 1,95 8,4% 20,8%

Abertura de relacionamento com clientes OFS 88 06:03:00 10,30 90 05:46:00 10,36 4,9% -0,6%

Abertura de relacionamento com clientes - Express Account 119 08:43:00 19,30 112 07:05:00 16,20 23,1% 19,1%

Abertuta de segunda conta OFS 92 08:35:00 9,10 86 07:43:00 8,70 11,2% 4,6%

Abertura de contas resolução 2689 29 01:12:00 0,88 17 00:44:00 0,58 63,6% 51,2%

Abertura de Conta Interna - Congenere ou Coligada 64 05:47:00 3,01 73 05:52:00 3,01 -1,4% -0,1%

Abertura de Conta Interna Operational 20 00:51:00 0,43 19 00:48:00 0,43 6,3% -0,5%

Abertura de Conta Interna - Operational do tipo Vendor 17 00:56:00 0,46 16 00:53:00 0,46 5,7% -0,4%

Abertura de conta de fundos de investimento 33 01:04:00 0,31 26 00:39:00 0,29 64,1% 7,3%

Conta Registro -  Empréstimos offshore 38 02:25:00 0,60 37 02:21:00 0,55 2,8% 9,1%

Contas Registro - Fundos de Investimentos 57 02:38:00 10,50 53 02:15:00 9,45 17,0% 11,2%

Conta Registro  - Passageiro FX 2689 43 02:41:00 0,30 42 02:35:30 0,27 3,5% 12,1%

Conta Registro Capital Market 37 02:11:00 0,84 36 02:02:00 0,78 7,4% 7,7%

Conta Registro de carta de crédito 35 02:44:00 0,49 34 02:32:00 0,46 7,9% 6,5%

Conta Registro - Passageiro SFS resolução 2689 35 02:15:00 0,32 35 02:04:00 0,25 8,9% 27,0%

Conta de relacionamento Express 105 08:04:00 19,82 107 08:20:00 20,09 -3,2% -1,4%

Segunda conta de relacionamento Express 64 05:19:00 1,00 65 04:59:00 1,00 6,7% 0,0%

10,3% 13,6%

AS IS TO BE COMPARATIVO

Média

SUBPROCESSOS INTERNACIONALIZADOS
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 No processo AS-IS, o cadastro global de clientes era mantido por uma equipe no 

Brasil e o sistema local disponibiliza a conta para uso no dia posterior à sua criação; 

e 

 No processo TO-BE, a manutenção do cadastro global de clientes passou a ser 

concentrada em um único país, ou seja, nas Filipinas. Esta decisão liberou o time de 

operações local para outras atividades. Ao mesmo tempo, o redesenho do processo 

com o novo sistema diminuiu a quantidade de passos necessários para a abertura da 

conta e a disponibilização da mesma passou a ocorrer no mesmo dia, não sendo 

mais necessário esperar o dia seguinte. 

 

 

 

 

5. Conclusão  

 

Pode-se considerar que os objetivos da pesquisa foram satisfatoriamente 

alcançados. Os levantamentos de campo por meio do estudo de caso, apoiado pela 

pesquisa bibliográfica, possibilitaram uma coleta de informações detalhada e 

aprofundada, permitindo melhor compreensão de como a internacionalização de 

processos de negócios apoiada pelo BPM e pela TI pode possibilitar a geração de 

ganhos para a organização dentro do segmento bancário. Os resultados obtidos 

contribuem de modo prático para o mercado e para a produção acadêmica, uma vez 

que tratou de um assunto pouco explorado. 

Foi identificado como resultado concreto da internacionalização de parte dos 

processos de um banco, a geração de uma receita adicional de US$ 508 milhões e uma 

redução de custos na ordem de US$ 491 milhões, previstas para os próximos dez anos, 

por meio de um projeto orçado em US$ 120 milhões, além de benefícios intangíveis, 

como a disponibilização de novos recursos e funcionalidades que auxiliaram a 

fidelização de clientes. Sem dispensar a análise de risco e os requisitos de cada 

organização, tais resultados podem desempenhar o papel de subsidiar e nortear os 

gestores de bancos acerca deste tema.  

Entretanto, não há dúvida de que o resultado alcançado não conta com base 

empírica suficiente para ser representativo e definitivo para adoção desta estratégia. 

Para tanto, ainda serão necessários numerosos estudos de casos semelhantes e até 

mesmo comprovações estatísticas.  

Como reflexão final, pode-se citar como oportunidades de trabalhos futuros: (i) 

análise aprofundada deste tema em outros bancos, tanto privados como públicos; e (ii) 

análise comparativa das respectivas estratégias adotadas por diferentes bancos. 
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PERCEPÇÃO DAS AÇÕES DE COCRIAÇÃO DE VALOR EM 

COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS 

 

ABSTRACT 
 

This research evaluates the members' perception regarding the value co-creation actions 

offered by the cooperative and if the characteristics of the member and the cooperative 

impacts on this perception. Was developed a measuring model of the perception of the 

value co-creation activities developed by the cooperative and as characteristics of the 

members. The method used was the application of a questionnaire and was used the Partial 

Least Square method. The actions of value co-creation, professionalization of 

management, satisfaction and loyalty and long-term orientation of the member were 

measured based on the of the member´s perception. The results demonstrate a significant 

association between satisfaction and loyalty and perception of value co-creation and a 

positive association between the long-term orientation and the perception of value co-

creation actions, that is, the perception of the benefits generated by organization with this 

actions can be influenced by the time horizon and by the level of satisfaction and loyalty. 

A complementary sensitivity analysis was also developed to verify if the characteristics of 

the members. The main contributions is the development of an instrument to measure the 

level of perception of value co-creation actions, as well as the empirical investigation about 

its relation with the other variables.  

Keywords: Temporal orientation; Satisfaction; Loyalty; 

 

INTRODUCTION 

Within the cooperative organizations, there is a change in the dynamics of production and 

negotiation relations between cooperative and member. The traditional relations were 

based only on the meeting of rural producers, who sought to optimize their financial and 

economic returns, inherent in the transactions carried out, by obtaining better prices with 

the sale of larger lots and greater bargaining power in the acquisition of inputs and 

equipment, with lower financial costs (VENTURA, 2009; PINHO, 2004). 

In addition to the traditional direct gains that are the result of increased revenues and 

reduced costs and expenses, generating an increase in production and productivity, the 

indirect gain of the cooperative is identified by the development of various activities 

carried out by the cooperative. For example, technical and professional assistance, rural 

extension, activities resulting from services provided for the common benefit of the 

cooperative, always focusing on the business developed (ANCELES, 2014). 

The cooperative offers cooperatives financial gains through negotiation of agricultural 

products, as well as indirect non-financial gains and support to rural producers through the 
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services provided. The relationship between the member and the cooperative is not limited 

to these operations, since the cooperatives have dedicated efforts in the implementation of 

new processes and activities, in order to increase the creation of value for their members  

(BUAINAIN et al., 2014). These efforts transcend traditional concepts of value creation, as 

they seek to create additional value through the transfer of technologies, both in the 

technical processes of production (how to do) and in the quality of the products (what to 

produce) in conjunction with the customer's needs (GRÖNROOS, 2011). 

The additional value of improvement of the relations between the parties in a cooperative 

is obtained through the participation of the member in the processes and actions of the 

cooperative, creating an additional revenue for the organization or superior satisfaction to 

the client (Porter, KRAMER, 2011) which is called value co-creation (GRÖNROOS, 2011; 

PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004a, 2004b). To thrive in this new environment, 

organizations must look for new ways to create value for shareholders who are less 

growth-dependent and more focused on the relationship between business stakeholders 

(UKON et al., 2013). The value co-creation process can be favored in a cooperative 

because the member is both the owner and consumer of the organization and may have 

greater participation in the activities of the organization given to the distribution of 

property rights and the governance mechanisms of a cooperative, and receive more 

benefits from this transaction. 

There are many reasons for cooperatives to optimize their processes and products by 

improving their relations with members: a) economic survival, in this dynamic 

environment, to maintain and increase their degree of competitiveness through meeting the 

needs of the member (VENTURA, 2009; (2007), in order to achieve satisfaction and 

loyalty in the relations of economic exchanges (purchases, production and sales) 

(ANCELES, 2014, SERIGATI, 2008, BHUYAN, 2007). b) maintenance of their staff 

members due to the relevance of loyalty to the cooperative organization (SERIGATI, 

2008; BHUYAN, 2007; PINHO, 2004; BIALOSKORSKI NETO, 1998; HANSMANN, 

1996); c) offering portfolios and projects with medium and long term temporal scope, 

aiming at impacting the decisions and the temporal orientation of its members, in view of 

the existence of heterogeneity of interests that impacts the degree of loyalty (Porter, 

KRAMER, 2011 (1997). d) increasing the professionalism of the management structure 

(managers, Board of Directors, Risk Committees and Audit Committees), which provides 

greater security and satisfaction of the member in relation to the decisions taken, 

contributing to the survival of the cooperative (HAKELIUS; HANSSONB , 2007). 

Given these reasons, the following question is investigated: Is the value perception of 

cooperative members about value co-creation actions impacted by the characteristics of the 

member and the cooperative organization? Three objectives were proposed: (1) to evaluate 

the members' perception regarding the value co-creation actions offered by the cooperative 

and if the characteristics of the members and the cooperative impact their perception; (2) to 

develop a model for measuring the perception of value co-creation activities developed by 

the cooperative; (3) to analyze the relationship between the perception of value co-creation 

actions developed by the cooperative and the characteristics of the members. 

Jaakkola and Hakanen (2013) encourage the development of methods to identificate the 

value cocreate to make it visible to clients and managers as an instrument of control and 
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strategy and management. For this analysis will be used the perception of the members, 

because it is impossible to quantitatively measure value co-creation, because some results 

of value co-creation processes generate non-measurable benefits, and the measurable 

results of value creation are not possible to be separated of value creation (PRAHALAD; 

RAMASWAMY, 2004a). 

This research is divided into six parts. After the introduction, we have a bibliographic 

review to present the concepts and theories used, proposition of the model, methodology of 

the research and analysis of the results. Finally, are presented the final considerations and 

the research references. 

 

LITERATURE REVIEW 

Cooperatives and their concepts 

The International Cooperative Alliance - ICA (2011) defines that cooperatives are 

organizations owned and managed by and for their members. Its members have equal 

rights in the activities of the organization and have a share in the results of the activities. In 

Brazil, cooperatives have a relevant economic importance. According to the Organization 

of Brazilian Cooperatives – (OCB, 2014), the number of cooperatives is approximately 

10.4 million and they directly generate 298.182 thousand jobs. There were 6,587 

cooperatives in the country, such as consumer, agricultural, educational, transportation, 

special, production, tourism and leisure, medical, infrastructure, housing, mineral, 

educational and credit. 

Despite the favorable numbers of the cooperative sector, cooperative organizations face 

some adversities such as horizon problem, incentive problem, portfolio problem, control 

problem and influence problems, and there are also problems arising from increased 

market competition. These problems of cooperative society, as well as the capital society, 

need strategies and resources to survive and expand their business activity. The biggest 

challenge is to overcome their intrinsic inability to evolve, transforming themselves from 

an organization originally defensive in their strategies to a more aggressive organization in 

the market, facing capital companies. 

Cooperatives are developed because of the advantages that members find in the connection 

between some investments. By participating in a hybrid organization, the parties accept 

mutual dependency, reducing the benefits of control that the hierarchy could provide 

(MENARD, 2004; ANDERSON, 1985). But, on the other hand, there are advantages such 

as economies of specialization, economies of scale, economies of scope, and savings in 

transaction costs (MENARD, 2004, 2013). 

It is noted that one of the objectives of the cooperative is to provide economic benefits to 

its members, as it rationalizes common expenses, making the results more efficient. The 

cooperative has greater bargaining power with the market, increasing the economic and 

financial capacity of the cooperative in a single organization, besides eliminating the 

intermediary figure, reducing the cost of purchasing consumer products (PINHO, 2004, 

FULTON, 1999) establishing a more efficient quality control of production (POLÔNIO, 

1999). 
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Therefore, in this environment where the relationship between the related parties is 

fundamental to the competitive advantage of the organization and to overcome the market 

barriers, value creation emerges as a strategy that adds value by strengthening the supplier-

client-cooperative relationship. 

Value co-creation is a strategy that allows the minimization of problems faced by 

organizations by stimulating the improvement of the relationship between organization and 

client. This is done taking into account the customer's needs and generating an additional 

value to what is already traditionally created (GRÖNROOS, 2011; PRAHALAD; 

RAMASWAMY, 2004a). It can stimulate actions that bring benefits in the medium and 

long term, making clients realize the benefits generated by the organization. It can also 

encourage client participation activities in actions that meet their own needs and of groups 

generating benefits for them and for the organization (GRÖNROOS, 2011; PRAHALAD; 

RAMASWAMY, 2004a; FROW et al., 2015, DERVOJEDA et al., 2014 ). Value co-

creation offers dynamically the innovation and creation of products, services and processes 

that generate direct and indirect results for the clients and organization, responding to the 

needs of the market and the customers (GRAMNOS, 2011; PRAHALAD; 

RAMASWAMY, 2004a). 

To adhere the value co-creation, the organization must review its strategies and its 

structure, adapting them to the new competitive reality, and in many cases adaptations 

must be accompanied by new investments and alternative sources of capital (GIMENES, 

GIMENES, 2008). In this way, continuing to invest in value-creation actions can be a 

strategy for the cooperative to grow, generating benefits for members and for themselves. 

 

Value co-creation in agricultural cooperatives 

The value co-creation takes place in the personalized form of the service, that is, in the 

unique experiences for the client. Value is co-created with clients, if and when a customer 

is able to customize their experience, using an organization's product-service to a level that 

is best suited to the value of their investment, in the form of new knowledge with greater 

revenue, profitability, added value and loyalty. It is a form of economic strategy that 

addresses the generation and continuous and mutual realization of value in the company-

client dyad (Ramallawam, 2004a). In this direction, the concept of value co-creation has 

been used when the purpose of the study intends to investigate the participation of the 

client in the productive process of the organization. The concept is related to the joint 

creation of value by the client and organization (PAYNE; STORBACKA; FROW, 2008; 

PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004a). 

Ulaga and Eggert (2006) proposed that, in order to create value, the organization must 

migrate from a product-centered view (the dominant logic of goods) to the vision of 

personalized experiences for each client. The focus for creating additional value that is so 

sought after by managers becomes the interaction and enhancement of the cooperative and 

member relationship. Among the existing actions, one that deserves to be highlighted is the 

value co-creation, since it represents a competitive advantage with the participation of the 

client that has been the subject of recent research (GALVAGNO; DALLI, 2014; 

PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004a). 
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Therefore, value co-creation is the high-quality interactions that allow the customer 

(member) to co-create unique value experiences with the organization (cooperative) that 

are the key to unlocking new sources of competitive advantage (GRÖNROOS, 2011). 

Vazquez, Camacho and Silva (2013) affirm that value creation represents the creation of 

joint value between the supplier or the client and the organization, and requires the 

construction of experiences and the resolution of problems with a combined effort between 

the parties that make up a business relationship. This concept is based on the idea that the 

main business skills occur at the point of interaction between the client and the firm and 

the consumer is the "value co-creator" in any case (YI; GONG, 2013). To do this, the 

client's role in this process is centered on performing a series of activities to achieve a 

particular goal (PAYNE; STORBACKA; FROW, 2008). 

Value co-creation provides unique experiences for each co-worker, representing much 

more than personalizing your products and services through a narrow range of options. It is 

creating an extra value on the service that the cooperative offers its members. For example, 

meeting the needs of a group of members and innovations and improvements in products 

and production processes, understanding the interests and limitations of members. 

In order for the value co-creation process occur, members need to build mutual trust, 

through joint and continuous work, allowing the exchange of information in a transparent 

way to generate mutual benefit. The cooperative must provide technical support to the 

member to analyze and optimize its process and production structure (AGUIAR; 

REZENDE; ROCHA, 2008). The cooperative organization should assist in the co-creation 

of value by designing and delivering relevant experiences, also facilitating the learning of 

the organization and the member. Co-creation implies the creation of joint value between 

the cooperative and the member, with the high level of participation of the cooperative in 

the customization. 

This new way of thinking the relationship reveals that the congruence between social 

progress and productivity in the value chain is much greater than traditional processes. 

Within the scope of cooperatives, an example of value creation together can be found in 

Nespresso which is one of Nestlé's divisions and has grown by 30% annually since 2000. 

In addition to offering this to the customer, Nespresso also works with coffee cooperatives 

to obtain quality products, enabling cooperatives (farmers) and cooperatives to obtain the 

requested product (PORTER; KRAMER, 2011). 

Thus, Nespresso has expanded the premium coffee market, but obtaining a reliable supply 

of specialty coffees is extremely challenging. There was the challenge of most coffee being 

cultivated by small farmers in poor rural areas of Africa and Latin America, which is 

linked to a cycle of low productivity, poor quality, and environmental degradation that 

limits the volume of production. To address these issues, Nespresso redesigned its 

architecture and worked intensively with its producers and suppliers, implementing 

agricultural practices, securing bank loans, and sharing information on plant, pesticide and 

fertilizer management (PORTER; KRAMMER, 2011). 

Nespresso established local facilities to measure the quality of coffee at the point of 

purchase in coffee cooperatives, which allowed it to pay a premium for the best grains 

directly to the members producers and thereby improve their incentives. In addition to 
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obtaining higher yield per hectare and higher quality of production, there was also an 

increase in yields for both parties, as well as a reduction in the environmental impact of 

agricultural activities. 

The concept of value co-creation, based on this example, can be defined as operational 

policies and practices that improve the competitiveness of an organization while advancing 

the economic and social conditions in the communities in which it operates. Value creation 

together or value co-creation focuses on identifying and expanding the connections 

between social and economic progress. Therefore, the concept is based on the premise that 

both should be treated using the principles of value (GRÖNROOS, 2011; PORTER; 

KRAMER, 2011; PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004a). 

 

Variables that influence value co-creation 

It is believed that some factors influence the value co-creation and consequently the 

perception of the member about the actions of value co-creation, among them, the practices 

of corporate governance. The open and clear dialogue between organization and member, 

provided by corporate governance practices, encourages, creates and assists in maintaining 

the loyalty and trust of the consumer community. This process is part of the traditional of 

value co-creation model that involves elements as dialogue, access, risk-benefit and 

transparency (DART) proposed by Prahalad and Ramaswamy (2004a). 

These elements are essential for the construction of value co-creation actions, especially 

dialogue, transparency and access. Thus, an organization that has a participatory and 

professional management, which aims at the separation of ownership and control, offers 

transparency to the actions favoring the communication and the access of the member to 

the information, fomenting their participation in the actions of value co-creation. As a 

result, it also influences the member´s perception of the value added obtained in the 

customer and organization relationship (SERIGATI, 2008; PRAHALAD; 

RAMASWAMY, 2004a; COOK, 1994). 

The perception of the benefits and results of value co-creation actions can be intensified by 

professionalizing the management of the cooperative and reducing agency conflicts, 

through transparency, through the formal control of the Board of Directors, which 

represents the interests of the member (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004a). In 

addition, trust between member and cooperative tends to increase as well (VENTURA, 

2009; SERIGATI, 2008; BACHMANN, 2001). It is believed that the member´s perception 

about the results generated by the actions of value co-creation can be influenced by the 

level of professionalization of the management. 

Several studies have also identified that the commitment (loyalty) of the members is 

associated with the manager's performance and abilities (BHUYAN, 2007), with the 

existence of cooperative education (STAATZ, 1987), and with the ability of the 

cooperative to differentiate its members from the nonmember (GALVAGNO, 1999). 

Bhuyan (2007) states that members' commitment is greater when they are satisfied with the 

performance of cooperative managers and satisfaction is longed for increased trust, which 

is achieved through transparency in relationships. 
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The loyalty of the member is related to the performance and competitiveness of the 

cooperative and the value that is given to its stakeholders. Thus, value co-creation as a 

competitive strategy may represent an increase in the results and benefits perceived by the 

member. Therefore, to encourage loyalty and reciprocity is to ensure the involvement of 

the member in the cooperative, with effective participation to add value to the productive 

chain. For this, it is necessary to increase new products and services giving the cooperative 

differentiated incentives and direct and indirect benefits above the competitors 

(ANCELES, 2014; BIALOSKORSKI NETO; DAVIS, 2010; VENTURA, 2009). 

From the customer perspective, there is a significant relationship between value co-

creation and loyalty. Several studies focus on loyalty antecedents, among which 

satisfaction, perceived value and quality of services offered to clients are listed, where 

value co-creation explain for 34.2% of the loyalty attitude variance, according to the Silva 

et al. (2016). Dick and Basu (1994) also claim that loyalty is one of the antecedents of 

value co-creation. It is hoped that the more loyal members (negotiate more with the 

cooperative) and satisfied will perceive more the value co-creation actions. The perception 

of benefit may be related to the member's time orientation, that is, the time of horizon in 

which the member expects to receive a return for the investments made or sacrifices made 

by him and the organization. 

The temporal orientation can be understood as a temporal gap between the moment when 

its efforts are allocated to different tasks and the moment in which the rewards are 

received, resulting from the performance in the tasks (VAN RINSUM, 2006), approach 

that can also be applied to measure member effort and the benefits they receive. Aguiar 

and Frezatti (2014) have identified that non-financial performance measures are related to 

long term orientation. Contrary to the authors' expectations, non-financial performance 

measures for incentive purposes are negatively associated with time orientation. They 

highlight the importance of understanding how non-financial performance measures are 

associated with time orientation. 

In this sense, the perception of value co-creation actions can be influenced by the effects of 

long-term temporal orientation, since the results of product and process improvement and 

innovation may be due to long-term focused actions and non-financial indicators 

(PRAHALAD, RAMSWAMY, 2004b). 

 

MODEL, VARIABLES AND PROXIES 

In order to analyze the perception of value co-creation, the following dimensions were 

considered: value co-creation between member and cooperative, level of satisfaction and 

loyalty, member´s temporal orientation and degree of management professionalization, as 

detailed in the table below. 

Table 1 presents the constructs and their respective interdependencies with the value co-

creation. A first order and second order model was used to identify and analyze the 

perception of value co-creation of the member, and the perception index of the value co-

creation actions is a latent variable (construct) that was measured from 3 dimensions and 

35 questions, which comprise a set of actions and characteristics. Chin, Marcolin and 
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Newsted (2003) describe that the latent variable is used to represent a phenomenon that can 

not be measured directly. The perception index of value co-creation actions comprises a 

first-order construct and the dimensions that make up the model are second-order (CHIN; 

MARCOLIN; NEWSTED, 2003). The proposed model has as respondents the members of 

a cooperative researched in which the following dimensions were considered: value co-

creation actions, professionalization of cooperative management, temporal orientation of 

the members, level of satisfaction and loyalty. 

Table 1 - Model of value co-creation and operational description 
Construct Definition Author 

1. Management 

professionalization 

(ProfGestão) 

- Degree of reliability in the information provided by the 

cooperative 

-Proposal and implementation of members interests 

projects 

-Attending the interests of the members 

-Professionals who are competent to the position 

Ventura (2009). 

 

 

Hansmann (1996). 

Information access 

 

 

-Accessible and easy communication channels 

-Members receive information from the cooperative 

-Members have the right to have access to the information 

of the cooperative 

Ventura (2009). 

 

Hansmann (1996). 

Management type  

-Participation of the member in management bords 

-Participation of members in cooperative activities 

-Development of members in the cooperative 

Ventura (2009). 

Bhuyan (2007). 

Móglia et al. (2004). 

Transparency 

-Present accounts and communicate information of the 

cooperative to the members 

-Transparency level of the cooperative 

Ventura (2009), 

Bhuyan (2007). 

 

Serigati (2008). 

Separation of 

ownership and 

management 

- Board of Directors have the right to formal control over 

the CEO 

Costa, Chaddad e 

Azevedo (2012); Costa 

(2010); Ventura 

(2009); Serigati (2008). 

2. Long-term 

temporal orientation 

of the member (OTC) 

 

-Horizon of time to receive the benefit 

-Preferences of risk 

-Way to invest resources and timing of the return 

-Investments in Research and Development 

Merchant (1990); 

Granlund e 

Taipaleenmaki (2005); 

Van Der Stede (2000); 

Cook (1995). 

Marginson et al. (2010); 

Aguiar (2009); 

Kahneman e Tversky 

(1979). 

Merchant (1990), 

Laverty (1996); Bushee 

(1998);  

Aguiar (2009). 

3. Satisfaction 

 

 

- Satisfaction with service 

-Good organization to negotiate 

-Meets customer expectation 

-Good satisfaction 

-Financial performance measurement 

Chan et al. (2010). 

 

 

 

Dikolli e Vaysman 

(2006), Hemmer 

(1996); Kaplan e 

Norton (1996). 

Loyalty  

  

 (SatFid) 

- Participation in activities 

-Information sharing 

-Make suggestions for improvements and innovations 

-Buy intention 

-Recommendation of the organization to third parties 

Chan et al. (2010). 

 

 

F.J.C. Silva et al. 

(2016). 
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4. Perception of value  

co-creation 

(Percpcoo) 

-Dialog -Access -Risk benefit-Transparency 

-Meetings to identify new services 

-Build customer in process 

-Communication channel  

-Cooperation  

- Learning 

- Information search - Information sharing 

- Responsible behavior - Personal interaction - Advocacy 

-Feedback -Tolerance 

Prahalad e 

Ramaswamy (2004a). 

A.S.Silva et al. (2015). 

 

Yi e Gong (2013). 

 

Source: Prepared by the authors 

In the measurement and evaluation of the variables a semantic scale was used; Babbie 

(2001) recommends that in reflexive models, such as this one, the items of the 

questionnaire should be designed in scale measures. From the definitions and variables 

considered in the proposed structural model, a set of hypotheses and expected relationships 

(signals) between the variables, which are described in Table 2, were elaborated. 

 

 

Table 2 - Research hypotheses 

Hypothes

es 

Variable Expected 

coefficient 

Authors 

H1a Management professionalization = 

> Perception of value 

co-creation actions 

( + ) Costa, Chaddad e Azevedo (2012), 

Ventura (2009), Serigati (2008), Bhuyan 

(2007), Prahalad e Ramaswamy (2004a). 

H1b Management professionalization = 

> Satisfaction  and Loyalty 

( + ) Ventura (2009), Serigati (2008) e Bhuyan 

(2007). 

H2a Satisfaction  and Loyalty 

=> Perception of value 

co-creation actions 

( + ) F.J.C. (2016), Chan, Yim e Lam (2010), 

Serigati (2008) 

H2b Satisfaction  and Loyalty 

=> Long-term temporal orientation 

of the member 

( + ) Dikolli e Vaysman (2006), Hemmer 

(1996), Kaplan e Norton (1996). 

H3a Long-term temporal orientation of 

the member = > Perception of value 

co-creation actions 

( + ) Grönroos (2011), Serigati (2008), Prahalad 

e Ramaswamy (2004b), Bushee (1998), 

Van der Stede (2000), Laverty (1996), 

Kaplan e Norton (1996), Cook (1995), 

Silva et al. Merchant (1990).  

H3b Management professionalization => 

Long-term temporal orientation of 

the member 

( + )  

Cook (1994). 

Source: Prepared by the authors 

In the proposed model of measurement of perceptions of value co-creation actions 

(Percpcoo), it was sought to measure the degree of adherence of second order dimensions: 

(ProfGestão) professionalization of cooperative management, (SatFid) satisfaction and 

loyalty, and (OTC) temporal orientation of the members as shown below. Finally, as the 

present study focuses on the design of a descriptive and exploratory research, the variables 

were related not to the connotation of obtaining "cause and effect", but of association 

between the constructs (KERLINGER, 1980). 

 

 

METHODOLOGY 
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This study aims to provide an in-depth understanding of the members's perception of value 

co-creating actions offered by a cooperative, revealing the dynamic and complex 

interconnections between the actors (cooperative and members). This study also seeks, 

through an empirical investigation, to identify the perception of the members in a context 

of agricultural cooperatives, since it is not possible to quantitatively measure the additional 

value that is generated by these co-creation actions, but it is possible to identify the 

perception of the members about their existence in relation to the results produced and 

perceived. 

 

From the empirical perspective, a survey was carried out with the cooperative to verify the 

adherence of the proposed model. Among the advantages of survey studies, as in the case 

of this research that deals with the perception, temporal orientation of the members, 

besides satisfaction and loyalty, is the possibility to test theories and to understand the 

behavior at different levels of analysis, and may be individual, organizational subunit 

(VAN DER STEDE et al., 2007, HAIR JR., RINGLE; SARSTEDT, 2013). 

 

The questionnaire questions were elaborated based on theories about value co-creation, 

distribution of property rights in cooperatives and characteristics related to professional 

management, level of satisfaction and loyalty, and type of orientation of the members. 

 

For the analysis of the questionnaire answers, it was used the SmartPLS software to test the 

proposed model using the Partial Least Square (PLS) method. Likert scale from 1 to 10 

was used in the questionnaire, in which 1 represents the lowest score assigned and 10 the 

highest score, which measures the intensity of perception. 

 

A complementary sensitivity analysis was also carried out to verify if the characteristics of 

the members make the group homogeneous or heterogeneous by multi-group analyzes 

(time of association in the cooperative, schooling, age, ownership size in hectares and 

indebtedness). The variables used in the multi-group analysis (time of association in the 

cooperative, schooling, age, property size in hectares and indebtedness). 

 

For analysis, there were 204 questionnaires, since the questionnaires with a proportion of 

items without answers (missing values) above 10% were excluded from the analysis. We 

also excluded the results with repetition of the same replicates in more than 90% of the 

questions. 

 

It was verified the need to choose only one branch of cooperativism for the development of 

research. The agricultural sector is made up of cooperatives of rural, producers and fishing, 

whose means of production belong to the associates themselves, who unite with the 

objective of gaining through the joint association. These cooperatives normally cover the 

entire production chain, from the preparation of the land to the processing and processing 

of the raw material and the commercialization of the final product (OCB, 2013). These 

cooperatives represent for more than 40% of agribusiness GDP (OCB, 2012). The choice 

of one of the cooperatives to be studied was due to the fact that it is one of the largest 

coffee cooperatives in Brazil and world and also because it participates in the Nespresso 

Program which, according to Porter and Kramer (2011), is a clear action of value co-

creation between cooperative and member. 
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This coffee cooperative is based in the southern region of Minas Gerais State and has been 

active in this region since 1932, with more than 80 years in the market. Currently, it has 

approximately 12,000 members, of which 84% are small producers who live in family 

farming. The cooperative has more than 2,000 employees and receives coffee produced in 

more than 200 cities in its area of action. The vast majority of cooperatives deliver coffee 

production, make purchases at cooperative stores, and use technical assistance services. 

The cooperative accepted to participate in the research, besides presenting as characteristic 

the distribution of surplus, being able to represent a way to distribute to the members the 

value that can be co-created. 

 

ANALYSIS AND RESULTS DISCUSSION  

 

The structural model of the research will be presented and with the necessary corrections to 

obtain the evaluation model. Silva and Bido (2014) point out that the AVE is the average 

of the factorial loads raised squared. In order to increase the value of the AVE, the 

variables with factorial loads (lower value correlations or low loads) should be eliminated. 

Eliminating these variables results in all AVE values higher than 0.50. After making these 

adjustments, you have the following model. 

 
Figure 1- Structural model of perception of value co-creation actions (MEE) 

Source: data from research 

In the analysis of the structural model in Figure 1, it can be verified that the dimension of 

long term temporal orientation of the member represents a R2 0.367 and a positive effect; 

Satisfaction and loyalty have a positive effect and a R2 0.697; Perception of value co-

creation actions has a R2 is 0.517; Professionalism of the management did not present 

significance. Therefore, the perception of value co-creation actions perceived by the 

members, evaluated in three dimensions, presented R2 and significant coefficients for two 

of them. 

Table 3- - Adjustment quality values of the MEE model after elimination of variables 

with lower factor load values. 

 

Cronbach´s 

Alpha  
Composite 

reliability 

Average Variance Extracted 

(AVE) 

Long-term temporal orientation of 

the member (OTC) 0.871 0.912 0.722 

Perception of value  0.897 0.911 0.510 

Percpcoo 
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co-creation (Percpcoo) 

Management professionalization 

(ProfGestão) 0.937 0.948 0.697 

Satisfaction Loyalty (SatFid) 0.912 0.939 0.794 

Cutting Pattern >0,7 >0,7 >0,5 

Source: data from research 

Table 3 shows that the values of Cronbach's Alpha, composite reliability and AVE are all 

higher than 0.70 and 0.50, respectively, after the necessary adjustments have been made to 

have the evaluation model. In the values of the correlations between latent variables (VL) 

and AVE, Table 4 reports that all values favored the criteria of Fornell and Larcker when 

comparing the square roots of the AVE values of each construct with the Pearson 

correlations between the constructs (or variables latent). The square roots of the AVEs 

were larger than the correlations of the constructs, as stated in the literature (HENSELER; 

RINGLE; SINKOVICS, 2009; FORNELL; LARCKER, 1981). 

 

 

 

Table 4 - Pearson correlation and descriptive statistics for latent variables (VL) and 

square roots of AVE values on the main diagonal (in blue) 

Fornell and Larcker criteria 

Long-term 

temporal 

orientation 

 

Perception of 

value 

co-creation 

Management 

professionalization 

 

Satisfaction 

Loyalty 

Long-term temporal orientation 0,861 

   Perception of value co-creation 0,564 0,729 

  Management professionalization 0,575 0,660 0,848 

 Satisfaction Loyalty 0,618 0,739 0,881 0,897 

Source: data from research 

Table 5 shows the coefficient of determination indicators. It is possible to observe that all 

validated values had a great effect because they had values higher than 20% (SILVA; 

BIDO, 2014). The results showed that there is a significant positive relationship between 

the level of perception of value co-creation actions and the other studied variables, except 

for the  management professionalization, but this has a moderating effect with the other 

constructs. 

Considering the exploratory aspect of the research and its limiting factors, the proposed 

structural model presented an explanatory power of R2 0,367 for the member's long term 

time orientation, R2 0.517 for perception of value co-creation actions, and for the level of 

satisfaction and loyalty a R2 0.697 . 

In order to interpret these values it is possible to think that when members respondents are 

satisfied and loyal to the cooperative, they perceive more value co-creation actions and that 

a long-term temporal orientation also positively influences this perception.´ 

Table 5 - Pearson determination coefficients (R2) 

 
R Square 

Long-term temporal orientation 0.367 

Perception of value co-creation 0.517 
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Satisfaction Loyalty 0.697 

Cutting Pattern   

Source: data from research 

As in this research we work with linear correlations and regressions, we must evaluate if 

these relations are significant when presenting p ≤ 0.05, because for the correlation cases 

the null hypothesis (Ho) is established as r = 0 and for the regression cases are established 

with Ho: T = 0 (path coefficient = 0). If p> 0.05, Ho is accepted and the inclusion of VLs 

or VOs in the MEE should be rethought. That is, the software calculates Student´s t tests 

between the original data values and those obtained by the resampling technique, for each 

VO-VL correlation ratio and for each VL-VL ratio. SmartPLS displays t-test values and 

not p-values. It should be interpreted that, for high degrees of freedom, values above 1.96 

correspond to p-values ≤ 0.05 (between -1.96 and +1.96 corresponds to the probability of 

95% and outside this interval 5 %, in a normal distribution). To test the significance of the 

relationships pointed out, the "Bootstrapping" module is used as shown in Figure 2. 

 

Figure 2 - Structural model (MEE) with Student t test values obtained through the 

bootstrapping module of SmartPLS 3 
Source: data from research 

 

The Student t test evaluates whether the coefficient of the independent variables is equal to 

or different from zero. The significance of the coefficients was evaluated using the 

bootstrapping procedure, which represents a non-parametric approach to estimate the 

accuracy of the model. Figure 2 indicates the regression coefficient and the T statistic, 

which aims to identify if the values of the T-test (values close to the arrows joining the 

variables or constructs) should be greater than 1.96 for the coefficients to be considered 

different from zero (SILVA; BIDO, 2014). For this alternative, 500 reamings were used. 

Figure 2 presents the structural model for latent variables. It is possible to notice that two 

of the three independent variables explain their respective predictors in a statistically 

significant way. 

In the case of the latent variable Management Professionalization, the main predictor 

explained by it was Satisfaction and Loyalty (t = 29,940), which reflects the use of this 

measure for the purpose of perceiving value co-creation actions. Hypothesis H1b discusses 

Percpcoo 
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that there are reasons for cooperatives to improve management, since the 

professionalization of management improves the image of the cooperative vis-à-vis 

stakeholders, increasing the reliability of the organization. By professionalizing the 

management of the cooperative and consequently meeting the needs of the members 

(VENTURA, 2009; SERIGATI, 2008; BHUYAN, 2007; PINHO, 2004), economic 

survival in this dynamic environment is increased to maintain and increase competitiveness 

(VENTURA, 2009; SERIGATI, 2008; PINHO, 2004).  

The same happens with the other variable Management Professionalization, where the 

predictor Long-term Temporary Guidance of the cooperated (t = 2,063) is explained. This 

hypothesis H3b discusses that the professionalization of management would influence the 

long term orientation of the member (COOK, 1994), and this hypothesis was validated. But 

the same does not happen with respect to H1a, in which the Management 

Professionalization in relation to the perception of value co-creation actions presents t = 

1,578 and, therefore, H1a was not validated. 

In the case of the variable latent long-term orientation of the member, the predictor 

explained by it presented a t = 1,990 that reflects the use of this measure in the perception 

of value co-creation actions. This hypothesis H3a represents that the long-term orientation 

of the member influences in their perception of the actions of value co-creation. Van Der 

Stede (2000) and Merchant (1990) define the temporal orientation (OT) as the time horizon 

between the effort allocation and the moment of receiving the remuneration within which it 

seeks to optimize financial incentives, ie, the OT exercises influence on the perception of 

return. Kaplan and Norton (1996) argue that non-financial performance measures (such as 

the perception of value-co-creating actions) are perceived as more timely to provide 

follow-up information on efforts that have affected long-term outcomes than financial 

indicators, and these measures would have the potential to induce long-term temporal 

orientation. 

In a cooperative context, the short-term orientation of the member may be detrimental to 

the organization, since there are no incentives to create medium- and long-term results 

(SERIGATI, 2008; COOK, 1995). Grönroos (2011) and Prahalad and Ramaswamy 

(2004a) argue that value co-creation can stimulate actions that bring benefits in the 

medium and long term, making clients realize the benefits generated by the organization, 

being perceived over time. That is, this hypothesis was validated by the model, agreeing 

with the literature. 

And, finally, the latent satisfaction and loyalty variable explains the predictor perception of 

value co-creation actions with a t = 3.369 and also explains the long term orientation of the 

member with t = 3.193. To understand the validation of this H2a hypothesis, there is a set 

of evidences pointed out by studies that indicate that a greater participation of the client in 

the organization tends to generate higher levels of satisfaction (CHAN; YIN; LAM, 2010). 

The effect of the member's participation in the activities of the cooperative in its 

satisfaction occurs when member can create value through their participation (SERIGATI, 

2008). One of the most important factors for the loyalty and satisfaction of cooperative 

members is related to the performance and competitiveness of the cooperative and the 

value that is given to its stakeholders. In other words, the cooperative's competitiveness 

strategy vis-à-vis other organizations (BIALOSKORSKI NETO; DAVIS 2010; 

BIALOSKORSKI NETO, 1998; COOK, 1995). 

Chan, Yin, and Lam (2010) are examples that have found significant positive relationships 

between the client's participation in the process and their satisfaction with the service 
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provided. In the same sense, F.J.C. Silva et al. (2016) also discusses that value co-creation 

is closely linked to the satisfaction and loyalty of the clients who participate in these 

actions; the more customers co-value, the more satisfied and loyal they become the brand 

that offers this attitude. The H2b hypothesis has also been validated because, according to 

the literature, satisfaction (as a measure of non-financial performance) with the 

organization encourages the client to have a longer-term focus (HEMMER, 1996). 

As shown in Figure 2, the hypotheses H1b, H2a and H2b, H3a and H3b can be accepted 

since the signals indicate a favorable effect for the proposed coefficients. 

Table 6 - Evaluation of the structural model of the latent variables: regression 

coefficient and the T statistic. 

Variável de 2ª. 

Ordem => variável 

de 1ª. ordem 

Hipótes

e 
Resultado 

Original 

Sample 

(O) 

Sampl

e 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T 

Statistic

s 

(|O/STD

EV|) 

P 

Values 

Management 

professionalization = > 

Perception of value 

co-creation actions 

H1a 
Não 

confirmada 
0.226 0.255 0.143 1.578 0.115 

Management 

professionalization = > 

Satisfaction  and 

Loyalty 

H1b Confirmada 

0.835 0.836 0.028 29.940 0.000 
Satisfaction  and 

Loyalty 

=> Perception of value 

co-creation actions 

H2a Confirmada 

0.427 0.406 0.127 3.369 0.001 
Satisfaction  and 

Loyalty 

=> Long-term 

temporal orientation of 

the member 

H2b Confirmada 

0.382 0.382 0.120 3.193 0.001 
Long-term temporal 

orientation of the 

member = > 

Perception of value 

co-creation actions 

H3a Confirmada 

0.137 0.133 0.069 1.990 0.047 
Management 

professionalization => 

Long-term temporal 

orientation of the 

member 

H3b Confirmada 

0.249 0.253 0.121 2.063 0.040 
Source: data from research 

 

In five cases, Ho is rejected and the correlations and regression coefficients can be said to 

be significant, so they are nonzero. In the case of management professionalization have 

relation with the perception of value co-creation actions, Ho is not rejected, so the path 

coefficient is = 0. 

Continue the values of two other adjustment quality indicators of the model are evaluated: 

Relevance or Predictive Validity (Q2). The literature indicates that the values of Q2 should 

be greater than 0 (HAIR JR et al., 2014; SILVA; BIDO, 2014). The results of the model 

tests emphasize that the predictors have a value of 0.259 for long term temporal 
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orientation, 0.235 for perception of value creation actions and 0.574 for satisfaction and 

loyalty. 

 

ANALYSIS OF RESULTS 

The results of the model presented above show that the satisfaction and loyalty variable 

was the one that presented the greatest weight on the perception of value co-creation 

actions, followed by the long-term orientation of the member. This represents that 

satisfaction and loyalty presents a greater weight on the perception of value co-creation, 

corroborating with what approaches the theory on the theme. Satisfied clients perceive 

more value and consequently are more loyal because they perceive advantages when 

negotiating with the organization. 

Regarding the long-term orientation of the member, it is possible to observe that the 

member that have a long-term time horizon perceive more the actions of value co-creation, 

since the returns and benefits are delivered over time. On the other hand, the member that 

present a short- and medium-term temporal orientation perceive less value. 

The variable management professionalization may have an indirect effect on the perception 

of value co-creation actions. It is important to emphasize that it can be a low impact, due to 

the results of the values found. This means that this variable exerts a greater weight of 

direct effect on the satisfaction and loyalty of the member, in order to influence the 

perception of value. This may mean that more satisfied and loyal, members perceive more 

the actions of professionalization of management. It is also possible to observe that the 

level of management professionalization influences the long-term of the member, that is, a 

more transparent and efficient management influences the time horizon of the members' 

return. 

It is possible to notice that the perception of value co-creation by the member is more 

impacted by the characteristics of interdependence (between cooperative and member) as 

satisfaction and loyalty and long-term orientation of the member than by the characteristics 

of the cooperative of professionalization of the management. These characteristics of the 

cooperative have an indirect effect on the satisfaction and loyalty model. 

This may indicating how the investments of the cooperative should be made to increase the 

satisfaction and loyalty of the member, consequently increasing the members' time horizon 

and, consequently, the investments made in relation to risk and return. These variables 

influence the member's perception of value co-creation offered by the cooperative. These 

are the drivers for the organization to generate more value for its members, offering an 

additional membership, and is represented by actions that increase satisfaction, such as 

operational activities, according to Table 2, which the cooperative provides. 

 

MULTIGROUP ANALYSIS 

In many real world applications, the assumption of homogeneity is unrealistic because 

individuals are likely to be heterogeneous in their perceptions and assessments of current 

constructs. The multigroup analysis (MGA) allows to test if the predefined data groups 

have significant differences in their estimates of specific group parameters (HAIR JR .; 

RINGLE; SARSTEDT, 2013). One of the main objectives of this type of analysis is to 

compare pairs of path coefficients for identical models, but based on different samples. 

The results of this analysis were performed according to Hair Jr. et al. (2014). 
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Multigroup analysis (MGA) data suggest that there is heterogeneity between the group of 

indebted and non-indebted cooperative members. It makes sense to separate them for 

analysis and consider them as individualized samples. The group of indebted individuals 

was composed of 110 individuals and not indebted 94. For this analysis, a mean of the 

responses on debt was made, where an average greater than 3.53 was considered as 

indebted, and a lower average, as non-indebted . 

It is possible to observe in the test that there was a significance of 0.006 (p <0.05) in the 

question of heterogeneity (path coefficients-MGA) in the indebtedness aspect on the 

relationship between satisfaction and loyalty of the member on the perception of value co-

creation actions. The way in which satisfaction influences the perception of value co-

creation actions is different given the group of indebted and non-indebted. Therefore, they 

perceive value differently. The effect of satisfaction and loyalty of the members on the 

perception of value co-creation actions is significantly (0.759) higher for the indebted 

members. This finding makes intuitive sense considering the nature of their relationship in 

comparison with non-indebted members, by analyzing the path coefficient. 

Table 7 - Path Coefficients PLS-MGA indebtedness 

PLS-MGA 

 
Indebtedness Not Indebtedness Indebtedness X Not 

Indebtedness 

 

Path 

coefficien

ts 

Standard 

error 

Path 

coefficient

s 

Standa

rd 

error 

Path 

coefficients -

diff 

P 

value 

Long term orientation -> Perception 

of value co-creation actions 
0,020 0,098 0,169 0,110 0,149 0,845 

Management professionalization -> 

Long term orientation 
0,136 0,155 0,009 0,238 0,127 0,328 

Management professionalization -> 

Perception of value co-creation 

actions 

-0,050 0,191 0,791 0,225 0,841 0,994 

Management professionalization -> 

Satisfaction  and Loyalty 
0,862 0,025 0,911 0,022 0,050 0,933 

Satisfaction  and Loyalty 

-> Long term orientation 
0,594 0,141 0,345 0,249 0,249 0,183 

Satisfaction  and Loyalty 

-> Perception of value co-creation 

actions 

0,759 0,155 -0,088 0,255 0,847 0,006 

Source: data from research 

 

The data show that the characteristic of the level of indebtedness of the member positively 

influences the relationship satisfaction and loyalty on the variable perception of the actions 

of value co-creation. It is possible to verify that the most indebted member are more 

satisfied and loyal and perceive more the actions of value co-creation. This may be due to 

the reliance of these member on activities that create value in the organization, as they are 

more relevant than for less-indebted members. 

Continuing this analysis, dividing members by association time, the data also suggest that 

there is heterogeneity in the perception regarding how long the member is associated with 

the cooperative. Two groups were formed, the first with 120 respondents with association 

time between 0 and 19 years and the other group composed of 84 cooperative members 

with more than 20 years of cooperative. 

The results show that, given the time of association, the temporal orientation of the 

member influences some relations. The effect of the time orientation of the member on the 
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perception of value co-creation actions is significantly (p <0.10) higher for the member 

with up to 19 years of association in the cooperative. This finding makes intuitive sense 

considering the nature of their relationship compared to those members with more than 20 

years, analyzing the path coefficient. And the same result, with (p <0.05), in relation to the 

professionalization of the management over the long term of the cooperative members and 

also to a greater professionalization of management on satisfaction and loyalty (p <0.10). 

Consequently the heterogeneity aspect given the association time is significant as shown in 

Table 8. 

Table 8 - Path Coefficients PLS-MGA for association time 

PLS-MGA 20 years or plus Up to 19 years Up to 19 years X 20 

years or plus 

  

Path 

coefficien

ts 

Standard 

error 

Path 

coefficien

ts 

Standard 

error 

Path 

coefficients -

diff 

P value 

Long term orientation -> 

Perception of value co-creation 

actions 

0,076 0,082 0,261 0,114 0,185 0,096 

Management 

professionalization -> Long 

term orientation 

-0,165 0,210 0,361 0,144 0,526 0,024 

Management 

professionalization -> 

Perception of value co-creation 

actions 

0,457 0,165 -0,123 0,235 0,581 0,977 

Management 

professionalization -> 

Satisfaction  and Loyalty 

0,849 0,026 0,899 0,023 0,050 0,076 

Satisfaction  and Loyalty 

-> Long term orientation 
0,655 0,222 0,370 0,157 0,286 0,860 

Satisfaction  and Loyalty 

-> Perception of value co-

creation actions 

0,418 0,155 0,590 0,187 0,171 0,233 

Source: data from research 

 

The data indicate that members with up to 19 years of association have a long term 

orientation, perceiving in a more positive way actions of value co-creation (0.261) and also 

perceive more the benefits of professional management. When they perceive the benefits 

of professional management, they also increase their time horizon, representing greater 

confidence in the solidity of management and the cooperative for their investments (0.849 

and 0.899). It is verified that there is a direct positive relation between management 

professionalization and temporal orientation (0.361), similar to the previous one. 

These results indicate that members with short- and medium-term temporal orientation 

perceive value co-creation in the activities and professionalization of management. 

However, the characteristic association time is not determinant in the relationship between 

management professionalization and satisfaction and loyalty, since both groups perceive 

the relationship positively and with very close values. 

Another characteristic that presented heterogeneity of the groups was in relation to the size 

of the rural property. The two groups were divided among 151 members with rural 

property of up to 20 hectares and 53 members with properties over 20 hectares. The data 

show that there are aspects of significant heterogeneity in relation to the size of the rural 

property of the members. The data indicate (p <0.05) that the time orientation of the 
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cooperative influences the perception of value creation actions differently in relation to the 

size of the property. In other words, larger members (more than 20 hectares) have a 

positive association with long-term temporal orientation. In the same way that a greater 

professionalism of management also influences the long term orientation of the larger 

members (p <0.05). 

Table 9 - Path Coefficients PLS-MGA property size 

PLS-MGA 20 hectares or more Up to 19 hectares 20 hectares or more 

X Up to 19 hectares 

  
Path 

coefficients 

Standa

rd 

error 

Path 

coefficients 

Standa

rd 

error 

Path 

coefficients -

diff 

P 

value 

Long term orientation -> 

Perception of value co-

creation actions 

0.497 0.144 0.060 0.071 0.436 0.003 

Management 

professionalization -> Long 

term orientation 

0.647 0.210 0.131 0.169 0.516 0.030 

Management 

professionalization -> 

Perception of value co-

creation actions 

0,000 0.314 0.359 0.166 0.389 0,864 

Management 

professionalization -> 

Satisfaction  and Loyalty 

0.931 0.0354 0.888 0.020 0.043 0.130 

Satisfaction  and Loyalty 

-> Long term orientation 
0.170 0.220 0.449 0.170 0.279 0,844 

Satisfaction  and Loyalty 

-> Perception of value co-

creation actions 

0.407 0.251 0.376 0.154 0.031 0,463 

Source: data from research 

 

The characteristic of the member in relation to the size of the rural property positively 

impacts on the temporal orientation and perception value co-creation actions of value 

(0,497). Thus, larger members tend to perceive more value because of the risk and return 

relationship in becoming involved and because they have a dependency relationship with 

the cooperative organization. This is due to the specificity of the products, seeking to get 

involved in long-term projects. Additionally, larger members evaluate a positive 

management relationship over the member's time horizon leading them to long term 

projects. 

The last multigroup analysis was done with the level of education of the respondent 

members. The two groups were composed by members with up to 1st. full grade 

representing 127 individuals and the other group composed of 77 individuals with 

education above the 2nd. degree. It was possible to observe in the data that there is 

significant heterogeneity between the groups. The variable professionalization of the 

management influencing the perception of the actions of value co-creation showed a 

significant result (p <0.05). The effect of the professionalization of the management on the 

perception of the actions of 2nd value co-creation is greater for the members with up to 1st. 

degree. 

Table 10 - Path Coefficients PLS-MGA for schooling 

PLS-MGA 1st. degree 2nd. degree 1st. degree X 2nd. 

degree 
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Path 

coefficients 

Standa

rd 

error 

Path 

coefficients 

Standar

d error 

Path 

coefficients -

diff 

P value 

Long term orientation -> 

Perception of value co-

creation actions 

0.0527 0.084 0.357 0.105 0.304 0,984 

Management 

professionalization -> Long 

term orientation 

0.038 0.170 0.239 0.267 0.200 0,735 

Management 

professionalization -> 

Perception of value co-

creation actions 

0.589 0.186 0,000 0.324 1,000 0.0019 

Management 

professionalization -> 

Satisfaction  and Loyalty 

0.880 0.023 0.881 0.023 1,000 0,513 

Satisfaction  and Loyalty 

-> Long term orientation 
0.572 0.160 0.442 0.286 0.129 0.354 

Satisfaction  and Loyalty 

-> Perception of value co-

creation actions 

0.175 0.207 0.884 0.236 0.709 0,989 

Source: data from research 

 

The characteristic of the member in relation to his degree of education showed a result that 

the members with up to 1st. degree perceive the relationship between cooperative 

management professionalization and the perception of the benefits of value co-creation, 

that is, a lower level of education influences a higher perception of value in management. 

And the group of higher education does not perceive this relationship. This shows the 

dependence and trust of the cooperative with lower level of education in relation to the 

management of the cooperative and in the actions that are carried out by the organization. 

In addition, the multigroup analysis was also performed for the age of the members, 

separating them into two groups, being a group of 88 individuals with up to 50 years and 

the other with 116 individuals over 50 years old. However, the results did not show 

significant heterogeneity. 

After these analyzes it is possible to conclude that the results showed that the value co-

creation is perceived more intensely in situations of shorter member association time, in 

which members with up to 19 years of association have a long-term temporal orientation, 

perceiving positive actions that value and also perceive the benefits of professional 

management. It is also possible to conclude that the perception of value co-creation is 

influenced by the degree of indebtedness of the members. It was possible to verify that the 

most indebted members are more satisfied and loyal and perceive more the actions of value 

co-creation. 

Finally, the size of the member’s rural property also influences the perception of value co-

creation actions, with larger members tending to perceive more value. The member's 

characteristic in relation to the size of the rural property positively influences the relation 

temporal orientation and perception of the actions of value co-creation. 

 

CONCLUSIONS 

The results showed that there is a significant positive relationship between the level of 

perception of value co-creation actions and the other studied variables, except for the 
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management professionalization, but this has a moderating effect with the other constructs. 

The data indicate that the latent variable management professionalization presented, as the 

main indicator explained, the satisfaction and loyalty. That is, an organization that adopts 

professional management practices presents higher levels of satisfaction and loyalty, since 

there is an improvement of the image of the cooperative and attendance of the needs of the 

stakeholders. 

Likewise, the management professionalization influences the time orientation of the 

member, and can be explained by the increase of trust and by better attending to the needs 

of the members, reducing the conflicts of the agency, and can influence the time horizon of 

return of what was invested. The latent variable long term orientation of the member 

reflects the use of this measure in the perception of the actions of value co-creation. That 

is, the perception of the benefits generated by the organization with actions of value co-

creation can be influenced by the time horizon of the member, being perceived over time. 

And the variable satisfaction and loyalty explains the perception of the actions of value co-

creation and also explains and temporal orientation confirming what the literature of value 

co-creation approached. 

Regarding the results of the multi-group analysis, it was observed that the effect of 

satisfaction and loyalty of the member on the perception of value co-creation actions is 

significantly higher for the indebted members. This means that the more indebted members 

are more aware of value-co-creating actions. The effect of the long term orientation of the 

member on the perception of value co-creation actions is significantly higher for the 

member with up to 19 years of association in the cooperative. And the same result was 

found in relation to the professionalization of management over the long term orientation 

of the member and also to the professionalization of management over satisfaction and 

loyalty. 

The data show that the member's long-term temporal orientation influences the perception 

of value co-creation actions in relation to the size of the rural property. Larger members 

(more than 20 hectares) have a positive association with long-term temporal orientation. 

Such a greater professionalism of management also influences the long-term orientation of 

the larger member. And the effect of the professionalization of the management on the 

perception of the actions of value co-creation is greater for the members with up to 1st 

degree, showing dependence and trust among members less educated with the decisions 

and actions of cooperative management. 

In addition, it is concluded that members perceive value  co-created in the actions offered 

by the cooperative. It is also concluded that the satisfaction and loyalty and long term 

orientation of the member influences this perception in a direct way, while the 

professionalization of the management influences indirectly. Moreover, this perception 

may be influenced by some characteristics of the members such as level of indebtedness, 

time of association, level of schooling and size of the member's rural property. The 

members' perception of value co-creation is impacted by the characteristics of the member 

and the cooperative. 

Finally, it is proposed, for future research, the realization of a research considering the 

profile of the cooperative of short, medium and long term time horizon. It is also suggested 

an analysis considering more cooperatives and a larger number of respondents. And it is 

recommended to carry out a comparative research of cooperatives of agricultural products 

such as sugar cane and soy bean and even of different segments to verify if there is 

perception of value co-creation in credit unions.  
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IMPACTO DO SISTEMA VISÃO INTEGRADA DE COMÉRCIO 

EXTERIOR NAS ORGANIZAÇÕES DE DESPACHO ADUANEIRO 

NA CIDADE DE RIO GRANDE-RS 
 

IMPACT OF INTEGRATED VISION SYSTEM OF FOREIGNTRAD

E IN CUSTOMS CLEARANCE ORGANIZATIONS INTHE CITY O

F RIO GRANDE-RS 
 

ABSTRACT 

The present research aims to understand the operational and strategic actions taken by 

Customs from the use of the VICOMEX system (Integrated View Offoreign Trade), 

system that aims to simplify the customs process. The research was in exploratory 

character, where qualitative approach was used which sought the opinion of three 

managers of companies in the city of Rio Grande-RS, in order to identify barriers and ease 

the companies ' routines, as well as in its external relationships. It was also used in the 

quantitative approach in front of officials of companies in order to assess their perceptions 

and satisfaction on impact factors of information technology. The system approaches the 

businesses of its customers, but becomes a tool common to all competitors and also shows 

how efficient e-Government initiative. On the evaluation of officials, the positive points 

are more important than the negatives, seen the satisfaction and motivation with the use of 

the system by users. 

 

Keywords: IT; VICOMEX; Evaluation; Impact. 

 

RESUMO 

A presente pesquisa tem por objetivo compreender as ações operacionais e estratégicas 

adotadas pelas empresas de despacho aduaneiro a partir da utilização do sistema 

VICOMEX (Visão Integrada de Comércio Exterior), sistema que tem por objetivo 

simplificar o processo aduaneiro brasileiro. A pesquisa se deu em caráter exploratório, 

onde foi utilizada a abordagem qualitativa que buscou na opinião de três gerentes de 

empresas do ramo na cidade de Rio Grande-RS, a fim de identificar barreiras e facilidades 

nas rotinas das empresas, bem como em seus relacionamentos externos. Foi utilizada 

também à abordagem quantitativa diante dos funcionários das empresas a fim de avaliar 

suas percepções e satisfação diante de fatores de impacto da Tecnologia de Informação. O 

sistema aproxima as empresas de seus clientes, mas se torna uma ferramenta comum a 

todos os concorrentes e também se mostra eficiente como iniciativa de governo eletrônico. 

Diante da avaliação dos funcionários, os pontos positivos mostram-se mais importantes 

que os negativos, visto a satisfação e motivação com a utilização do sistema pelos usuários.  

 

Palavras-chaves: TI; VICOMEX; Avaliação; Impacto. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mercado mundial tem se tornado cada vez mais competitivo, exigindo mais eficiência, 

mudanças estratégicas e modificando a forma de se fazer negócios. Nesse cenário, a 

Tecnologia da Informação tem sido indicada como um fator essencial de modernização dos 

negócios. Mais do que uma função instrumental, ela tem desempenhado um importante 

papel na formulação das estratégias das organizações (NOGUEIRA, 1999).  

A Tecnologia de Informação é considerada como um dos componentes mais importantes 

do ambiente empresarial, evidenciado pela ampla utilização tanto em nível estratégico 

como operacional, oferecendo às organizações o desafio de identificar as contribuições e 

oportunidades em cada nível e o devido aproveitamento dos benefícios para que obtenha 

sucesso em suas ações (ALBERTIN & ALBERTIN, 2008).  

Nogueira (1999) apresenta um caso bem-sucedido de utilização da TI em organizações 

públicas em interface com as privadas, com o objetivo de auxiliar na competitividade da 

economia nacional. O caso refere-se à implantação e funcionamento do Sistema Integrado 

de Comércio Exterior (SISCOMEX), ocorrido no início da década de 1990. Esse sistema 

tem como objetivos, para o governo brasileiro, modernizar e simplificar os meios de 

operacionalização das políticas e controle das importações e exportações no país 

(NOGUEIRA, 1999).  

O autor ainda complementa, ponderando que se trata de um sistema interorganizacional, 

não somente para mediar uma intensa troca de informações entre organizações, apoiando 

suas atividades, mas como o próprio meio, através do qual as atividades e transações, 

dotadas de consequências jurídicas, são levadas a efeito.  

O processo de entrada de mercadorias no Brasil é considerado burocrático devido à 

complexidade dos procedimentos aduaneiros, em geral relacionados a documentos que 

devem ser apresentados e informações duplicadas, ainda que parte dos procedimentos 

esteja informatizada e relativamente unificada no SISCOMEX, por conta da quantidade de 

órgãos públicos que intervém na movimentação de mercadorias pelas fronteiras, cerca de 

quarenta, e os sistemas informatizados que não estão totalmente sincronizados (MORINI et 

al., 2015). 

Implantado em julho de 2015, o Sistema Visão Integrada do Comércio Exterior  

(VICOMEX), parte integrante do SISCOMEX, objetiva simplificar o monitoramento das 

operações de comércio exterior, facilitando a atuação dos intervenientes envolvidos nessas 

atividades, tornando-se um importante recurso às organizações usuárias (PORTAL 

SISCOMEX, 2015). O VICOMEX disponibiliza aos usuários um painel de controle de 

suas operações, concentrando num só ponto informações até então dispersas em diferentes 

módulos do SISCOMEX, bem como em sistemas independentes dos órgãos anuentes 

(PORTAL SISCOMEX, 2015). 

Outra funcionalidade do sistema é a de anexação de documentos relacionados às operações 

de importação e exportação a um dossiê eletrônico, dispensando o uso do papel nesses 

processos e gerando um avanço significativo em termos de eficiência, segurança e 

transparência, devido à diminuição no trânsito de documentos oficiais e impessoalidade na 

fiscalização (PORTAL SISCOMEX, 2015). 

O acesso ao VICOMEX é cedido tanto aos responsáveis quanto aos representantes legais, 

sempre observadas as autorizações pertinentes, visto que uma empresa usuária só terá 

acesso a uma funcionalidade com a autorização do órgão anuente competente e só poderá 
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realizar o serviço devidamente autorizado pelo importador ou exportador (PORTAL 

SISCOMEX, 2015).  

Reforça-se que ouso de tecnologias da informação trouxe diferentes mudanças 

organizacionais, causando impactos sentidos em diferentes áreas das organizações 

(TURBAN, RAINER e POTTER, 2005). Dessa maneira, define-se para este estudo a 

seguinte questão: Qual o impacto do sistema VICOMEX nas organizações usuárias? 

A presente pesquisa tem por objetivo geral compreender as ações operacionais e 

estratégicas adotadas pelas empresas a partir da utilização do sistema VICOMEX e 

identificar como essas ações modificaram essas organizações. 

Para atingir o objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos específicos: a) Avaliar 

indicadores de impacto da TI nas organizações; b) Explorar as mudanças nos processos de 

trabalho (efeitos internos) provocadas pelo sistema VICOMEX; c) Analisar os efeitos 

externos da adoção do sistema com fornecedores, clientes, governo e outras relações das 

organizações estudadas; e d) Comparar as discrepâncias e convergências no impacto do 

sistema VICOMEX nas organizações analisadas. 

A relevância da pesquisa se deve ao fato destacado por Morini et al (2015), de que o 

processo aduaneiro brasileiro é classificado como de baixa eficiência pelos principais 

rankings internacionais, não contribuindo para a competitividade das empresas que 

utilizam a cadeia de suprimentos internacionais e da economia nacional. Portanto, o 

VICOMEX, cumprindo seus objetivos de simplificar o processo aduaneiro e tornar-se um 

importante recurso para as empresas usuárias, pode contribuir de forma significativa para a 

economia nacional e para a competitividade das organizações. Por conta disso, é necessário 

analisar quais os impactos da adoção desse tipo de solução em um setor específico e 

sensível a ações de agentes nacionais e internacionais. 

O trabalho está dividido em cinco partes. A primeira parte é a introdução do estudo, com a 

contextualização e apresentação da problemática da pesquisa, bem como os seus objetivos. 

A segunda parte contempla o referencial teórico do estudo, com as abordagens conceituais 

e a fundamentação que embasam a pesquisa. A metodologia compreende a terceira parte 

do estudo. Na quarta parte, os resultados da pesquisa e, na quinta parte, a conclusão com a 

retomada dos objetivos e das principais considerações sobre o estudo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

De forma geral, os conceitos de TI abrangem tanto os aspectos técnicos, como: sistemas de 

informação e programas aplicativos (software), equipamentos e seus dispositivos 

periféricos (hardware), telecomunicações e redes de computadores, quantos outros 

aspectos de igual importância, como: recursos humanos (peopleware), modelos de gestão e 

contextos organizacionais (REZENDE, 2002).  

Gonçalves (1994) afirma que os impactos causados por novas tecnologias sobre a 

organização ocorrem em três níveis: o das pessoas, o dos grupos de indivíduos e o da 

empresa como um todo. O autor defende a ideia que tecnologias de informação em uma 

organização envolvem equipamentos, máquinas e computadores, e também os indivíduos 

como um dos seus componentes de maior relevância e que entender as necessidades desses 

três níveis é fundamental para o sucesso ou fracasso de um projeto.  
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Bakos e Treacy (1986) apud Neto (2014) identificam três níveis nos quais a TI exerce um 

impacto significativo na estratégia das empresas: o nível interno, que está relacionado ao 

desenvolvimento de estruturas e processos organizacionais eficientes e eficazes; o nível 

competitivo, que engloba os movimentos competitivos dos negócios da organização e o 

nível de portfólio de negócio, que diz respeito às escolhas pelas quais as empresas 

competem para posicionar-se no mercado.  

Campos Filho (1995) identifica, nas organizações, pessoas ou grupos que não se sentem 

confortáveis com os potenciais impactos trazidos pela implantação de sistemas de 

informação, ou que não conseguem acomodar adequadamente as eventuais mudanças 

organizacionais decorrentes da inserção de novas tecnologias de informação. O autor 

também cita que, em muitos casos, a questão é localizada e individualizada, como um 

empregado que encontra dificuldade em se adaptar a um novo sistema, mas em outros 

casos a questão envolve a organização como um todo, como empresas que perdem 

gradualmente seu mercado para suas concorrentes que melhor utilizam a tecnologia.  

A maioria das pessoas sente que a tecnologia afeta suas vidas de uma das duas formas; ou 

a tecnologia é prejudicial, pois sugere: gasto de recursos, organização centralizada, perda 

de liberdade, trabalhos desqualificados e desemprego, ou a tecnologia é benéfica, pois 

sugere; maior liberdade pessoal, participação, mais tempo livre, maior conhecimento e 

melhoria na qualidade de vida (JACOBSEN, 2000).  

Neto (2014) cita que, para permanecer no mercado, as empresas precisam de um conjunto 

de estratégias que lhes possibilitem um aumento de sua competitividade, redução de 

custos, aumento de eficiência e produtividade, expansão das fronteiras interconectando a 

organização, sendo a TI um recurso capaz de proporcionar uma melhor aplicação dessas 

estratégias. O autor completa, no entanto, que os efeitos no aumento da eficiência do 

sistema produtivo, as consequências na estrutura da organização e a influência que ocorre 

sobre pessoas, ilustram a ligação entre a tecnologia e os interesses das organizações.  

Terence (2002) destaca, entre os fatores de êxito na utilização da tecnologia da informação, 

a percepção do entendimento da necessidade de seu emprego pelos usuários e o apoio da 

cúpula administrativa após a implantação da tecnologia da informação, os usuários e os 

dirigentes percebem sua importância nos processos, na medida em que esta aumenta a 

capacidade de trabalho, levando a empresa a aumentar sua competitividade. O apoio dos 

níveis hierárquicos superiores ao processo de implantação ocorre a partir do momento que 

constatam que não haveria outra maneira de permanecer no negócio, caso não 

melhorassem os controles gerenciais e aumentassem a produtividade (PRATES, 

SARAIVA e CAMINITI, 2003).  

Segundo Laudon e Laudon (2007),  a TI sozinha não é capaz de tornar as organizações 

mais competitivas, eficientes ou orientadas para a qualidade, para que se possa aproveitar 

toda sua capacidade, mudanças na organização em si precisam ser realizadas, sejam 

pequenos ajustes em atividades de trabalho ou o redesenho do negócio. Os autores 

destacam que processos e tarefas devem ser combinados e simplificados a fim de tornar o 

trabalho mais eficiente, sendo necessária a definição de quais processos de negócios são os 

mais importantes para a aplicação de novas tecnologias, a fim de ajudar a organização a 

executar sua estratégia.  

Prates e Ospina (2004) destacam que as transformações provocadas pela TI não se 

restringem apenas ao modo de produzir bens e serviços, mas induzem novos processos e 

instrumentos, que atingem por completo a estrutura e o comportamento das organizações, 

repercutindo em sua gestão. Prates e Ospina (2004) afirmam ainda que se nada mudar em 
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relação à maneira pela qual o trabalho é feito e se o papel da TI for meramente automatizar 

um processo já existente, as vantagens serão mínimas.  

Segundo O’Brien e Marakas (2007), a TI pode servir de suporte para programar estratégias 

de competitividade, de maneira que ajuda a cortar custos, diferenciar e inovar produtos e 

serviços, promover crescimento, desenvolver alianças, manter clientes e fornecedores, 

substituir custos, criar barreiras à entrada de novas empresas alavancando os investimento 

em recursos de TI.  

A TI impacta sobre a estrutura e os processos organizacionais devido à rapidez das 

informações, alteração do conteúdo das tarefas e integração de todas as áreas das empresas, 

consequentemente, dissemina a informação e conhecimento, diminuindo a influência e a 

necessidade de gerentes e supervisores de nível médio, reduzindo os níveis hierárquicos e, 

assim, favorecendo o contato entre os funcionários e a direção, e afetando as relações entre 

grupos e pessoas (NETO, 1999).  

De acordo com Turban, Rainer e Potter (2005), hierarquias horizontais existirão com 

menos níveis gerenciais e um menor número de funcionários, devido ao auxílio da TI na 

execução e reengenharia das tarefas, ficando, assim, as organizações menores e mais ágeis, 

as tarefas sendo realizadas on-line geograficamente dispersas e armazenadas 

eletronicamente, acarretam em mudanças na supervisão e permitem a supervisão remota 

com maior ênfase no trabalho concluído e menor nos contatos pessoais e políticas de 

escritório. O autor também destaca a distribuição da informação e o domínio das novas 

aplicações eletrônicas por determinados indivíduos, tendo como resultado uma nova 

distribuição de poder nas organizações.  

Moraes, Terence e Escrivão Filho (2004) argumentam que a TI desempenha um papel 

importante no sucesso das organizações, contribuindo de modo eficaz para uma maior 

competitividade no mercado, desde que se tenha uma clara visão estratégica, tanto do 

negócio quanto da TI, em alinhamento com os aspectos técnicos e operacionais das 

empresas, além de um acompanhamento contínuo das aplicações, para que se possa 

promover as mudanças e atualizações necessárias. 

A TI desempenha um papel importante na reestruturação dos processos de negócios 

oferecendo automação, flexibilidade e suporte a transações rápidas e informatizadas entre 

fornecedores, fabricantes, revendedores e clientes, permitindo que as necessidades de cada 

um sejam informadas de forma interativa e atendidas de acordo, estabelecendo assim uma 

relação mais eficiente (TURBAN; RAINER; POTTER, 2005).  

Segundo Nogueira (1999), os sistemas de informação têm se tornado mais sofisticados 

dentro das organizações, substituindo os procedimentos manuais pelo processamento 

eletrônico, os documentos em papel por documentos eletrônicos e os arquivos tradicionais 

por métodos de armazenamento de registros eletrônicos. Essas mudanças 

intraorganizacionais têm sido profundas e vêm oferecendo condições para que mudanças 

similares possam ocorrer nas relações entre as organizações (NOGUEIRA, 1999).  

As novas ferramentas de TI permitem que as operações sejam realizadas mais rapidamente, 

e a um custo mais baixo, e utilizam-na para planejar e alcançar os objetivos operacionais 

independentes de aumentar a continuidade (integração funcional, automação intensificada, 

resposta rápida), melhoria de controle (precisão, acuidade, previsibilidade, consistência) e 

proporcionar maior compreensão das funções produtivas (visibilidade, análise, síntese) 

(PRATES e OSPINA, 2004).  

De acordo com Laudon e Laudon (2007), a TI pode simplificar procedimentos 
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empresariais, de maneira que documentos possam ser transferidos com maior facilidade e 

eficiência de um lugar para outro, softwares de gerenciamento de fluxo de trabalho e 

documentos automatizam processos garantindo aprovações, programando e gerando 

relatórios permitindo que duas ou mais pessoas em lugares diferentes trabalhem na mesma 

tarefa, resultando em um tempo de conclusão mais rápido, e, através de sistemas de 

indexação adequados, os usuários garantem a realização do trabalho mesmo diante de um 

documento indisponível fisicamente ou em trânsito.  

As organizações podem ver a TI e os sistemas de informação como um suporte eficiente a 

suas operações diárias, mas enfatizando a utilização estratégica terá a TI como um 

importante diferenciador e, então, poderá desenvolver produtos, serviços e capacidades de 

acordo com as estratégias competitivas pretendidas, que dariam à empresa vantagens 

significativas no mercado em que competem (O`BRIEN & MARAKAS, 2007).  

Laurindo et al. (2001) pontuam que a TI evoluiu de uma orientação tradicional de suporte 

administrativo para um papel estratégico dentro da organização, permitindo que se 

viabilizem novas estratégias empresariais. Os autores concluem que uma vantagem 

baseada na gestão da TI e no alinhamento com o negócio permite manter uma vantagem 

por mais tempo, visto que não é possível manter uma vantagem competitiva através de 

uma específica aplicação de TI, pois cada vez mais as aplicações são de fácil e 

disseminado acesso.  

As organizações que possuem recursos raros ou utilizam os recursos disponíveis de 

maneira mais eficiente têm melhor desempenho no mercado, obtendo vantagens 

competitivas como: eficiência em processo, de acordo com a habilidade de implantar novas 

tecnologias em processos de serviço e produção, economias de escala, quando tecnologias 

de informação reduzem significativamente os custos de operação, controle de demanda e 

barreiras de entrada quando o custo para troca e aquisição de tecnologia é elevado 

(LAUDON & LAUDON, 2007).  

Para as funções de administração, planejamento, organização e controle é de fundamental 

importância dispor de informações precisas para que os administradores possam monitorar 

e aprimorar o progresso na direção de seus objetivos. Por isso, é necessário que a 

informação tenha qualidade, que seja oportunizada no momento correto, em quantidade 

suficiente e com relevância de acordo com suas responsabilidades e tarefas, oferecendo 

segurança para a tomada de decisões (STONER,1999 apud. PRATES & OSPINA). 

As Tecnologias da Informação vêm influenciando todos os setores produtivos por meio da 

reformulação e otimização de processos gerenciais e operacionais, proporcionando ganhos 

em eficiência e eficácia, o que tem despertado o interesse por parte de gestores 

organizacionais em todas as áreas (BARACHO, 2000). Houve uma grande mudança no 

papel da TI nas organizações, que se expandiu para além do suporte administrativo e 

alcançou as suas atividades fim (SZAFIR-GOLDSTEIN e SOUZA, 2003). 

Compreender as tecnologias de informação, no que diz respeito à sua relevância, função e 

estrutura, aumenta as chances de sucesso na implementação e implantação dos sistemas, 

facilitando a definição de sua utilização e aproveitamento no ambiente organizacional 

(JACOBSEN, 2000).  

Para Neto (2014), interesses como aumento de produtividade, incremento dos ganhos, 

redução de pessoal e melhor desempenho da organização determinam a implantação ou 

não de tecnologia nas empresas. Esses interesses estão embasados, geralmente, na busca de 

ganhos econômicos como principal objetivo (NETO, 2014). A TI pode trazer nova 
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alternativa de operação e estratégia dentro das organizações e também nos seus inter-

relacionamentos. Para visualizar essa alternativa é preciso que se tenha em mente a noção 

da eficácia das aplicações de TI (SILVA e SCOLA, 2003).  

Segundo Silva e Scola (2003), atualmente as empresas necessitam de processos ágeis e 

automatizados para acompanhar a velocidade do mercado. A Tecnologia da Informação 

tem suprido essa necessidade de automatizar os processos e fazer com que a empresa 

ganhe em agilidade, desde que a empresa vise a alternativas que forneçam ganhos em 

qualidade, custo e rapidez (SILVA e SCOLA, 2003).  

Para Albertin e Albertin (2008), o uso de TI oferece benefícios para os negócios que 

incluem custo, produtividade, qualidade, flexibilidade e inovação. O desafio das 

organizações é determinar, o mais precisamente possível, quais os realmente ofertados e 

desejados, pois tal identificação será a base para a confirmação desses benefícios no 

desempenho empresarial. 

Moraes, Terence e Escrivão Filho (2004) concluem que é importante que as Tecnologias 

da Informação implementadas nas organizações superem barreiras e entraves inerentes ao 

ambiente, como: limitações financeiras, dificuldades em usar tecnologias complexas, 

resistência dos funcionários, que temem ser substituídos pela tecnologia, dúvidas referentes 

às principais vantagens que a TI pode proporcionar e até mesmo a falta de percepção de 

sua real necessidade para o processo gerencial nessas organizações.  

A popularização da Tecnologia da Informação e dos computadores pessoais, iniciada na 

década de 1980, promoveu avanços no setor público que expandiu a utilização de 

ferramentas de tecnologia da informação em busca de melhorar a eficiência dos serviços 

oferecidos e demandados pela administração pública (RAUPP e PINHO, 2010). A 

melhoria na captação, armazenamento e disponibilidade da informação para fazer 

cruzamento de dados tem despertado interesse em todas as esferas de governo (Federal, 

Estadual e Municipal) (REIS; DACORSO e TENORIO, 2013). 

Com a possibilidade de utilização da internet para prestação de serviços on-line, como o 

comércio eletrônico, iniciavam-se as primeiras aplicações de governo eletrônico e o início 

da utilização de portais (VAZ, 2003). A TI tem se disseminado pelo setor governamental 

através do governo eletrônico, representado pela informatização de suas atividades internas 

e pela comunicação com o público externo, como cidadãos, fornecedores, empresas, ou 

outros setores do governo e da sociedade (PINHO, 2008).  

Em função da grande quantidade de documentos que deve ser analisada por diferentes 

órgãos e esferas públicas, as dificuldades inerentes à manipulação, ordenação e 

armazenamento de documentos, a informatização através do governo eletrônico substituiu 

os procedimentos tradicionais de confecção manual por captação dos dados on-line e 

geração eletrônica de relatórios (ZAMOT, 2003 apud. REIS; DACOROSO e TENORIO, 

2013).  

O avanço no governo eletrônico deve-se à transição de um modelo de páginas estáticas na 

internet para a utilização mais intensiva de bancos de dados, recursos dinâmicos de oferta 

de conteúdos e de personalização (PRADO, 2004). O governo, em geral, deve utilizar-se 

das ferramentas de TI para auxiliar na solução de demandas e de acesso à informação, 

tornar eficiente a prestação de serviço ao público, possibilitar a participação dos cidadãos 

nas ações do governo (SANTOS, 2002).  

Quanto ao governo eletrônico, são considerados os seguintes tipos por meio de suas 

possibilidades e finalidades de relacionamento: business-to-government, em que uma 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0430



 

 

empresa oferece o produto ou serviço e o governo adquire; government-to-business, o 

governo disponibiliza a ferramenta e quem adquire são empresas; citizen-to-government, o 

cidadão fornece a ferramenta e o governo adquire; government-to-citizen, o governo 

disponibiliza o serviço para uso do cidadão; government-to-investor, o governo 

disponibiliza o produto para um investidor; investor-to-government, um investidor 

disponibiliza um produto para aquisição do governo; government-to-government, neste 

caso tanto quem disponibiliza a ferramenta quanto quem utiliza é um ente do governo  

(JOIA e CAVALCANTE NETO, 2004).  

Por intermédio das ferramentas de governo eletrônico, os governos mostram sua 

identidade, seus propósitos, suas realizações, possibilitam a concentração e 

disponibilização de serviços e informações, o que facilita a realização de negócios e o 

acesso à identificação das necessidades dos interessados (PINHO, 2008). O governo 

eletrônico também inclui objetivos referentes ao aumento da transparência nas ações 

governamentais, a partir da utilização de aplicações de TI que permitem e aceleram a 

comunicação e a interação entre sociedade e governo (PINHO, 2008).  

Para Diniz et al. (2009), temas como desempenho, eficiência, eficácia, transparência, 

mecanismos de controle, qualidade do gasto público e prestação de contas, relacionados ao 

processo de modernização da gestão pública, foram associados ao processo de construção 

de programas de governo eletrônico. Esse desafio é fruto da diferença entre os níveis de 

adoção de tecnologia encontrados no setor privado e no setor público, já que os elevados 

índices de adoção de tecnologia e de automação de processos operacionais, produtivos e 

administrativos no setor privado criaram uma nova demanda de eficiência que o setor 

público precisa alcançar (DINIZ et al., 2009). 

 

3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa se deu em caráter exploratório. Segundo Gil (2002), a pesquisa 

exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema, torná-lo explícito e 

aprimorar ideias, considerando os mais variados aspectos em relação ao fato. Em muitos 

casos, esse tipo de pesquisa envolve entrevistas com pessoas que tiveram experiências 

práticas com o problema pesquisado (SELLTIZ et al., 1967 apud. GIL, 2002). 

Foi realizado um estudo de casos múltiplos, no qual aconteceram estudos simultâneos em 

diferentes organizações. De acordo com Gil (2002), o estudo de caso consiste no estudo de 

um ou poucos objetos permitindo explorar situações da vida real cujos limites não estão 

claramente definidos. 

Esta pesquisa foi realizada com dados coletados em três empresas de despacho aduaneiro 

atuantes na cidade de Rio Grande - RS, buscando analisar as principais ações operacionais 

e estratégicas adotadas a partir da utilização do sistema VICOMEX e o impacto causado 

por essas ações nas organizações. Para coleta de dados foram utilizados os princípios 

qualitativo e quantitativo. 

Na fase qualitativa foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os responsáveis 

pelas empresas, analisando diferenças e semelhanças de modo a identificar as mudanças 

necessárias para utilização do sistema, bem como os benefícios e dificuldades encontradas 

de acordo com as variáveis e níveis definidos por Gonçalves (1994). 
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A fase quantitativa deu-se através de um questionário aplicado aos funcionários das 

empresas, visando analisar de que forma o sistema impactou na produtividade e 

desempenho operacional, qualidade dos serviços, redução de custos e a satisfação dos 

usuários.  

Tanto as entrevistas quanto a aplicação dos questionários foram realizados no período 

compreendido entre maio e junho de 2017. 

Para análise dos questionários foi calculada a mediana e a amplitude de cada questão 

individualmente por empresa e o total da amostra, excluindo funcionários com menos de 2 

anos de empresa, devido ao tempo em que o sistema começou a ser utilizado. 

O questionário aplicado foi proposto por Rosseli e Cerqueira (2016), que está dividido em 

15 dimensões e 46 questões, distribuídos em: funcionalidade, compreensão e utilidades, 

facilidade de acesso, integração, inovação no trabalho, interface, redigitarão, relatórios, 

produtividade, controle gerencial, relevância, alinhamento estratégico, treinamento e 

suporte, autoeficácia e satisfação do usuário, com adaptação da dimensão alinhamento 

estratégico para adaptação estratégica. A aplicação deu-se com os usuários do sistema nas 

empresas pesquisadas.  

 

4 RESULTADOS E ANÁLISES 

Os parágrafos a seguir apresentam as empresas quanto a seus objetivos, atividades e tempo 

de atuação. 

A Empresa 1 conta com uma experiência de mais de 20 anos no mercado,  oportunizando 

soluções em todas as áreas do comércio internacional. Atento às constantes exigências 

demandadas pelos serviços de comércio exterior, tem como objetivo principal desenvolver 

com seus clientes parcerias baseadas na responsabilidade, no crescimento mútuo e na 

transparência das ações tomadas. Seus principais clientes são importadores e exportadores 

localizados na região do Vale dos Sinos. 

A Empresa 2 atua desde 2002, tendo expertise e conhecimento em facilitar o trânsito, abrir 

as portas necessárias e desembaraçar mercadorias independente da origem ou destino. 

Tendo como principais clientes empresas da região metropolitana e Serra Gaúcha, 

interessadas nos serviços de comércio exterior através do porto de Rio Grande. 

A Empresa 3 é uma empresa dedicada à prestação de serviços de despachos aduaneiros, 

especialmente drawback, administração de pedidos e Ex-Tarifários, atuando na área desde 

1987. Atua principalmente na prestação de serviços aduaneiros a indústria alimentícia e ao 

agronegócio. 

 

4.1 Mudanças, facilidades e dificuldades internas 

Os entrevistados relatam que a adoção foi imediata ao lançamento e que o conhecimento 

do sistema foi através do uso, o que dificultou a compreensão quanto a sua relevância, 

função e estrutura, o que se mostra negativo para sua utilização e aproveitamento, como 

destaca Jacobsen (2000). 

Entrevistado 1: “Após o sistema ser disponibilizado e as empresas tomarem 
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conhecimento, ficou a cargo de cada uma se adaptar à forma de trabalho...Aqui os 

responsáveis pelas adaptações foram os líderes de cada equipe que foram 

adequando suas necessidades às funcionalidades dos sistema” 

Entrevistado 2: “Todos os funcionários que utilizam o sistema foram envolvidos... 

Fazíamos reuniões periódicas  para informar as mudanças adotadas por parte da 

empresa e também para ver o que eles propunham” 

Entrevistado 3: “Tivemos 60 dias para sair do processo antigo e migrar totalmente 

para o sistema e foi a partir do uso que fomos identificando como o sistema 

funciona e até hoje fazemos ajustes” . 

Silva e Scola (2003) afirmam a importância da atenção às mudanças necessárias à 

introdução de uma tecnologia, que nesse caso não se mostraram uma dificuldade, 

facilitando o aproveitamento da ferramenta. 

Entrevistado 1: “Não foram necessárias mudanças para instalar e utilizar o 

sistema, foi possível utilizar o sistema com a mesma estrutura de tecnologia que 

tínhamos, manter os programas e computadores atualizados é suficiente”. 

Entrevistado 2: “Em alguns computadores instalamos um segundo monitor para 

facilitar o trabalho e o sistema nos ajudou a trabalhar com um banco de dados 

totalmente digital onde aproveitamos os dossiês do sistema”. 

Os entrevistados indicam que a disponibilidade dos dossiês no sistema dissemina e facilita 

o acesso à informação e conhecimento entre as áreas da organização (NETO, 1999), e as 

tarefas armazenadas eletronicamente acarretam em maior ênfase no trabalho concluído e 

menor nos contatos pessoais e políticas de escritório (TURBAN, RAINER e POTTER, 

2005).  

Entrevistado 1: “O acesso à informação é muito rápido, no sistema fica exposto 

qualquer processo de qualquer cliente da empresa para qualquer funcionário 

interessado, caso  precise”. 

Entrevistado 2: “O sistema te dá acesso, o status de qualquer solicitação que foi 

feita para o processo em qualquer repartição, sem precisar consultar quem 

solicitou ou até mesmo a repartição”. 

Entrevistado 3: “Contribui de forma que trabalhos diferentes podem ser feitos no 

dossiê de um processo, de acordo com a atribuição de quem realiza, então, eles 

podem trabalhar juntos, sem depender um dos outros”. 

As funcionalidades do sistema possibilitam simplificar procedimentos empresariais, 

garantir que documentos sejam transferidos com maior facilidade e as tarefas concluídas 

em um menor tempo (LAUDON e LAUDON, 2007), substituindo procedimentos manuais 

pelo processamento eletrônico (NOGUEIRA, 1999).  

Entrevistado1: “Só se pode disparar os documentos após a remessa da mercadoria 

pronta, esperar o envio dos documentos só permitia planejar as atividades, agora 

com o documento digitalizado já podemos executar tudo que for possível”. 

Entrevistado 2: “As atividades externas diminuíram muito, se uma mercadoria 

necessita de anuência de três órgãos,  precisávamos fazer um processo para cada 

um, além de ir às repartições... Agora fazemos um dossiê e enviamos para onde 

for necessário e só precisamos do deslocamento em caso de uma eventualidade”.  

Entrevistado 3: “Antes, após a saída da carga, o responsável pelo processo  

aguardava a chegada dos documentos para fazer um dossiê físico para cada 

repartição, depois do sistema o documento é enviado, e quando a chegada da 

carga,  apenas um dossiê eletrônico é enviado para a repartição que for 

necessária”.   

Os gestores indicam que é possível o alinhamento do sistema com aspectos técnicos e 
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operacionais (MORAES, TERENCE e ESCRIVAO FILHO, 2004) e também cortar e 

substituir custos para uma maior competitividade no mercado (O´BRIEN e MARAKAS, 

2007). 

Entrevistado 1: “Os funcionários podem realizar mais atividades dos processos, 

sem necessidade de deslocamentos tanto, de pessoas ou de documentos e também 

utilizam menos material, economizam combustível e também serviços de 

entrega”. 

Entrevistado 2: “Utilizamos menos pessoal e material, e esse corte de custo 

operacional reflete em redução de preço, que é importante neste tipo de processo, 

a redução de tempo e informações precisas contribuem para processos de maior 

qualidade, já que torna os processo mais rápidos e com menos erros”. 

Entrevistado 3: “Desembaraços de maior fluxo e padronizados são sensíveis a 

preço, já processos mais complexos exigem informações mais claras e rápidas e o 

sistema tem recursos que permitem a empresa ser mais competitiva em qualquer 

um deles”. 

Os entrevistados não identificaram necessidade de investimento para adesão e utilização do 

sistema, fazendo as empresas superarem facilmente a barreira de limitações financeiras, 

entrave comumente imposto pelas novas tecnologias, como citam Moraes, Terence e 

Escrivão Filho (2004). 

Entrevistado 1: “Não precisamos investir em nada, pelo contrário, o sistema só 

ajudou a diminuir os custos do processo”. 

Entrevistado 2: “Investimos em monitores duplos para melhorar o aproveitamento 

das funções dos sistema, mas poderíamos continuar operando com a mesma 

estrutura de antes”.    

De acordo com os entrevistados, por parte de alguns funcionários houve o temor de 

desemprego devido à desqualificação de suas tarefas (JACOBSEN, 2000) e também a 

substituição de pessoal pela tecnologia (MORAES, TERENCE e ESCRIVAO FILHO, 

2004), mas isso não significou um problema para a utilização do sistema. 

Entrevistado 1: “Com uma pessoa podendo realizar mais fases do processo e o 

tamanho do processo diminuindo, o rumor de corte de pessoal foi claro”.  

Entrevistado 3: “Tínhamos funcionários que tinham somente funções externas, 

oficce boys que só levavam e traziam documentos foram desligados, os mais 

experientes que tinham influência nas repartições e faziam o meio de campo para 

agilizar os processos começaram a tentar se envolver em outras funções, vendo o  

que eles faziam não era mais tão importante”.    

Na visão dos gestores, os funcionários encararam o sistema como uma tecnologia benéfica, 

pois possibilita maior liberdade, maior participação e conhecimento (JACOBSEN, 2000) 

das fases do processo e de seu trabalho. 

Entrevistado 1:  A avaliação é excelente, agora eles dominam mais fases do 

processo e dependem menos de colegas e pessoas externas. 

Entrevistado 2: Mesmo ficando responsável por um maior volume de trabalho, a 

percepção é positiva,  as facilidades que existem agora agradaram a grande 

maioria. 

Entrevistado 3: O interesse em aprender a utilizar o sistema era muito forte, os 

funcionários viram no sistema uma forma de diminuir a dificuldade das suas 

atividades. 

Nenhuma das empresas apresentou um planejamento estruturado de treinamento, o que 

pode prejudicar a percepção e entendimento do emprego da tecnologia por parte dos 
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usuários, que é um fator de êxito na utilização destacado por Terence (2002).  

Entrevistado 1: “Nas reuniões de lançamento foi disponibilizado o material de 

treinamento, mandamos os supervisores de cada área para as reuniões e então eles 

ficaram a cargo de treinar sua equipe”. 

Entrevistado 2: “Disponibilizamos os manuais e tutoriais que recebemos para 

todos os funcionários e nas reuniões que realizamos, as dificuldades e duvidas 

eram postas....”.  

Entrevistado 3:  “O treinamento ficou a cargo de cada setor que priorizava as               

suas necessidades de acordo com as funções, utilizando o período de carência para 

entender o sistema”. 

 

 

4.2 Efeitos e relações externas 

De acordo com os entrevistados, em relação aos clientes, o sistema permite transações 

mais rápidas e informatizadas, permitindo que as necessidades sejam informadas de forma 

interativa e atendidas de acordo, estabelecendo uma relação mais eficiente (TURBAN; 

RAINER e POTTER, 2005).  

Entrevistado 1: “O sistema permite uma flexibilidade maior em caso de mudanças 

nos documentos, seja por erros ou mudanças na própria mercadoria, documentos 

chegavam a levar 20,  30 dias para vir do exterior e a carga parada por esse tempo 

causava prejuízos aos clientes”. 

Entrevistado 2: “As equipes dos clientes não têm acesso para realizar os 

processos, mas podem acessar informações importantes do andamento dos 

processos, podendo acompanhar e ter participação durante o processo junto com 

nossas equipes”. 

Entrevistado 3: “Antes, os clientes só participavam do planejamento das 

atividades. Com as  novas funções, permite que se mantenham melhor 

informados, e as novas funções simplificando os processos, podemos oferecer 

serviços que antes não oferecíamos”.   

A disponibilidade do sistema a todas as empresas do setor significa uma dificuldade em 

relação à concorrência, visto que oferece a todos as mesmas oportunidades de cortar e 

substituir custos, diferenciar e inovar serviços e, além disso,  não cria uma barreira à 

entrada de novas empresas, devido ao investimento em tecnologia, como destacam 

O´Brien e Marakas (2007).  

Entrevistado 1: “Todos têm a mesma ferramenta, então todos teremos custos, 

operações e serviços semelhantes”. 

Entrevistado 2: “O sistema disponível a todas empresas sem custos põe em pé de 

igualdade, desde as empresas locais, até as multinacionais que oferecem despacho 

aduaneiro”. 

Entrevistado 3: “Modifica pouco a concorrência, pois os serviços oferecidos 

sempre foram os mesmos entre todos e agora o processo também foi facilitado 

para todos, o que muda são as negociações feitas com os clientes e o número de 

erros cometidos, pois quanto menos erros, menos prejuízo causamos à operação e 

atraímos assim os clientes”.   

Os entrevistados não relataram relações do sistema com os fornecedores, como cita o 

entrevistado 1 " as funções do sistema não atingem as operações com os fornecedores".  
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Foi possível identificar, sobre os órgãos reguladores, vantagens de acordo com o que Pinho 

(2008) relata de que a concentração e disponibilização de serviços e informações facilita a 

realização de negócios e a interação com os interessados. 

Entrevistado 1: “Sim, as funções se adequam bem aos procedimentos e os órgãos 

públicos também reveram seus processos para utilizar o sistema, eliminando 

algumas burocracias, justamente pelo respaldo de informação que o sistema dá”. 

Entrevistado 2: “O sistema supre gargalos de estrutura porque você pode dar 

andamento nas solicitações, independente de horários de funcionamento e 

disponibilidade de funcionários”. 

Entrevistado 3: “Com as funções do sistema, ficou mais fácil saber o que é 

necessário e buscar o que é preciso para cumprir as exigências de cada 

repartição”. 

O suporte oferecido ao sistema é fornecido pelo governo e considerado eficiente pelos 

entrevistados, aspecto importante como destacado por Santos (2002), de que o governo 

deve utilizar as ferramentas de TI para auxiliar na solução de demandas e de acesso à 

informação e tornar eficiente a prestação de serviço ao público, possibilitando sua 

participação. 

Entrevistado 1: “O suporte é dado pelo SERPRO(Serviço Federal de 

Processamento de Dados) sempre por atendimento remoto e as repostas são 

eficientes e dadas rapidamente”  

Entrevistado 2: “O suporte é muito bom, todos os erros reportamos ao SERPRO e 

temos o retorno bem rápido, se é um problema nosso ou geral do sistema, se for 

problema interno, temos que recorrer a nossa assistência terceirizada, se é 

problema geral a resposta já vem com o ocorrido, a solução e quando será 

solucionado”. 

Entrevistado 3: “O suporte também é oferecido sem custos, todos os problemas 

que identificamos, abrimos um chamado e na maioria das vezes temos uma 

resposta rápida”.  

De acordo com a sua concepção e finalidades, e os interessados, o sistema tem 

características tanto de government-to-bussiness quanto de government-to-government, 

como definem Jóia e Cavalcante Neto (2004). 

Entrevistado 1: “O sistema foi idealizado pelo Ministério da Fazenda, através da 

Receita Federal, e desenvolvido e mantido pelo SERPRO as empresas do ramo de 

despacho apenas foram informadas e após começaram a utilizar”. 

Entrevistado 2: “O desenvolvimento e manutenção ficaram a cargo da Receita 

Federal e do SERPRO e nós fazemos as adequações que julgarmos necessárias 

para usar o sistema”. 

Entrevistado 3: “Quem criou o sistema foi a Receita Federal, os despachantes e 

outros órgãos do processo apenas fazem os ajustes que o sistema necessita”.  

Segundo Diniz et al. (2009) os elevados níveis de adoção de tecnologia em processos 

operacionais, produtivos e administrativos no setor privado criaram uma nova demanda de 

eficiência que o setor público precisa alcançar. De acordo com os entrevistados, o sistema 

VICOMEX tem conseguido equalizar essa diferença. 

Entrevistado 1: “Sim,  o processo aduaneiro ficou muito mais rápido e também 

mais próximo do que é realizado nos países de referência”. 

Entrevistado 2: “Certamente, a economia de tempo e recursos que utilizávamos 

antes do sistema torna os processos muito mais eficientes”. 

Houve consenso entre os entrevistados de que o sistema atingiu seus objetivos propostos. 
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Portanto, o sistema oferece melhor desempenho, eficiência, eficácia, transparência e 

mecanismos de controle ao processo aduaneiro. Para Diniz (2009), esses são temas 

importantes associados à construção de programas de governo eletrônico. 

 

4.3 Avaliação do sistema VICOMEX pelos usuários  

 

Na Tabela 01 é apresentado o perfil da amostra dos usuários dos sistemas nas empresas 

estudadas. 

 

 

 

 

 

 

TABELA N.01 – PERFIL DA AMOSTRA 

EMPRESA 1 2 3 TOTAL

SEXO

Masculino 57,9%(11) 54,2%(13) 54,8%(17) 55,4%(41)

Feminino 42,1%(8) 45,8%(11) 45,2%(14) 45,6%(33)

IDADE (anos)

18-25 26,3%(5) 12,5%(3) 19,4%(6) 18,9%(14)

26-35 36,8%(7) 62,5%(15) 48,4%(15) 50,1%(37)

36-45 26,3%(5) 16,7%(4) 25.8%(8) 22,9%(17)

46-55 10,5%(2) 8,3%(2) 6,5%(2) 8,1%(6)

55 ou + 0 0 0 0

ESCOLARIDADE

Ensino Medio Incompleto 0 0 0 0

Ensino Medio Completo 21,1%(4) 29,2%(7) 32,3%(10) 28,4%(21)

Superior Incompleto 21,1%(4) 45,8%(11) 35,5%(11) 35,1%(26)

Superior Completo 57,9%(11) 25%(6) 32,3%(10) 36,5%(27)

Pós Graduaçao 0 0 0 0

TEMPO NA EMPRESA (anos)

2 a 5 57,9%(11) 41,7%(10) 54,8%(17) 51,4%(38)

6 a 10 26,3%(5) 41,7%(10) 32,3%(10) 33,8%(25)

10 ou + 15,8%(3) 16,7%(4) 12,9%(4) 14,8%(11)

FUNÇÃO

Gerente 5,3%(1) 0 3,2%(1) 2,7%(2)

Supervisor 15,8%(3) 12,5%(3) 9,7%(3) 12,1%(9)

Analista 15,8(3) 8,3%(2) 19,4%(6) 14,8%(11)

Assistente 26,3%(5) 62,5%(15) 32,3%(10) 40,5%(30)

Auxiliar 36,8%(8) 16,7%(4) 35,5%(11) 31,1%(23)

Total de entrevistados 74  

Fonte: Elaboração Própria (2017). 

A FUNCIONALIDADE, abordada nas perguntas Q1 e Q2, trata das atualizações de 

hardware e software necessárias para instalação e utilização do VICOMEX nas estações de 

trabalho.  
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QUADRO N.01 - FUNCIONALIDADE 

FUNCIONALIDADE 1 2 3 4 5 

1-O microcomputador que utilizou no trabalho foi atualizado em função da 

implantação do VICOMEX? 

     

2-Houve atualização de softwares instalados no microcomputador que utilizo em 

meu trabalho em função do VICOMEX? 

     

Fonte: Elaboração Própria (2017). 

Como exposto no quadro 01, não houve a necessidade de atualizações significativas de 

software para que o sistema funcione. A empresa 1 apresenta mediana 2, reforçando o fato 

de que o VICOMEX funciona com softwares básicos dos computadores das empresas. A 

mediana 4, na questão 02, demonstra atualizações de hardware para melhor aproveitar as 

funcionalidades do sistema, sendo essas ações opções das empresas como constatado pelos 

gerentes. 

As perguntas Q3, Q4, Q5 e Q6 do questionário avaliam a COMPREENSÃO E 

UTILIDADE do sistema para os usuários, através de questões sobre a linguagem e o 

vocabulário utilizados pelo VICOMEX. 

           QUADRO N.02 – COMPREENSÃO E UTILIZADADE 

COMPREENSÃO E UTILIDADE 1 2 3 4 5 

3-A linguagem e o vocabulário utilizados no VICOMEX são de fácil 

entendimento e compreensão? 

     

4-As informações dispostas no sistema são de fácil compreensão?      

5-As informações dispostas no sistema atendem suas necessidades?      

6-O sistema é fácil de usar?      

Fonte: Elaboração Própria (2017). 

O quadro 02 demonstra uma boa avaliação desta dimensão. Esta análise demonstra que as 

informações passadas pelo VICOMEX são bem compreendidas pelos usuários, facilitando 

a sua utilização, fato importante destacado por Lima et al (2000). 

As questões Q7 e Q8 sobre FACILIDADE DE ACESSO avaliam a praticidade e agilidade 

de acesso ao sistema e o nível de conhecimento em informática necessário para utilização 

do VICOMEX. 

         QUADRO N.03 – FACILIDADE DE ACESSO 

FACILIDADE DE ACESSO 1 2 3 4 5 

7-O acesso ao menu principal é fácil e rápido?      

8-Eu preciso de vários conhecimentos em informática para poder utilizar o 

VICOMEX? 

     

Fonte: Elaboração Própria (2017). 
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A avaliação questão 7 revela que os usuários não encontraram dificuldades para acessar o 

sistema. Já a mediana neutra da questão 8 revela que os conhecimentos antes utilizados 

pelos colaboradores são suficientes para utilizar o VICOMEX. 

As três questões seguintes, Q9, Q10 e Q11 fazem a AVALIAÇÃO DA INTEGRAÇÃO em 

relação a pessoas e informações no mesmo ambiente, promovida pela utilização do sistema 

VICOMEX. 

 QUADRO N.04 - INTEGRAÇÃO 

INTEGRAÇÃO 1 2 3 4 5 

9-O sistema integra as informações em um mesmo ambiente?      

10-O sistema melhorou minha relação com colegas de trabalho?      

11-O sistema me aproximou de colegas de trabalho?      

Fonte: Elaboração Própria (2017). 

O quadro 04 expõe um resultado unânime entre os funcionários das empresas com relação 

à Integração de informações pelo VICOMEX e também uma neutralidade em relação à 

integração de pessoas, onde o resultado mostra que o sistema não interferiu neste aspecto. 

Prates e Ospina (2004) indicam a integração funcional como um fator que contribui para as 

empresas atingirem seus objetivos operacionais. 

Na dimensão INOVAÇÃO NO TRABALHO, as questões Q12, Q13 e Q14 avaliam as 

possibilidades que o sistema promove aos funcionários em propor e estarem contato com 

novas ideias e processos. 

QUADRO N.05 – INOVAÇÃO NO TRABALHO 

INOVAÇÃO NO TRABALHO 1 2 3 4 5 

12-O sistema ajuda-me a criar novas ideias?      

13-O sistema permite-me propor novas ideias?      

14-O sistema coloca-me diante de ideias inovadoras?      

Fonte: Elaboração Própria (2017). 

O quadro 05 expõe a neutralidade da mediana nas questões 12 e 13, indicando que não 

houve estímulo ou prejuízo por parte dos funcionários à inovação, um benefício oferecido 

pela tecnologia, destacado por Albertin e Abertin (2008). Mas a mediana 5 na questão 14 

demonstra que os funcionários foram expostos a novas situações, a partir da nova forma de 

trabalho, após a utilização do VICOMEX. 

A INTERFACE do sistema foi mensurada através das questões Q15, Q16, envolvendo a 

forma como as telas do sistema apresentam as informações, facilitam a interação, 

compreensão e localização das informações por parte do usuário. 

 

QUADRO N.06 - INTERFACE 
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INTERFACE 1 2 3 4 5 

15-De forma global o sistema está de fácil utilização?      

16-A disposição das telas permite uma fácil visualização e entendimento das 

informações? 

     

17-A maneira como a sequência das telas está estruturada permite fácil acesso e 

fácil localização das informações? 

     

Fonte: Elaboração Própria (2017). 

O quadro 6 mostra que de forma geral o sistema foi considerado de fácil utilização e que a 

disposição das telas facilita o entendimento das informações. A sequência das telas 

também recebeu boa avaliação, obtendo mediana 4 de todas as empresas. 

A REDIGITAÇÃO envolve a quantidade de movimentos com o mouse, vezes em que o 

usuário digita a informação no sistema e também se o usuário necessita transmitir a mesma 

informação a outros programas para obter seu resultado desejado. 

 

QUADRO N.07 - REDIGITAÇÃO 

REDIGITAÇÃO 1 2 3 4 5 

18-A quantidade de digitação e movimentos de mouse necessários à execução do 

trabalho é aceitável? 

     

19-Preciso inserir a mesma informação diversas vezes no sistema?      

20-Preciso inserir informações extraídas do ILOG em outros sistemas ou em 

planilhas, ou no Word? 

     

Fonte: Elaboração Própria (2017). 

Nesta dimensão, a mediana 4, de avaliação por todas as empresas, indica que os usuários 

julgam que o sistema exige muitos movimentos e redigitações da mesma informação para 

realização das tarefas, bem como se mostra necessário o lançamento de informações em 

outros softwares. 

As próximas questões mensuram os RELATÓRIOS disponibilizados pelo sistema, 

avaliando a eficiência em disponibilizar todas as informações que os usuários necessitam, 

se é possível selecionar a informação desejada e se é preciso utilizar softwares auxiliares 

para fazer as análises dos dados. 

            QUADRO N.08 - RELATÓRIOS 

RELATÓRIOS 1 2 3 4 5 

21-Preciso utilizar de softwares auxiliares (Word*, Excel*) para analisar as 

informações disponibilizadas pelos relatórios do sistema? 

     

22-Os relatórios disponibilizados pelo sistema permitem que eu selecione para 

impressão apenas as páginas que contém as informações que eu necessito? 

     

23-Os relatórios disponibilizados pelo sistema contém todas  as informações de 

que necessito? 
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Fonte: Elaboração Própria (2017). 

A mediana 4, obtida na questão 21, demonstra que os relatórios do sistema não são 

suficientes para análise dos usuários, porém a mediana 4 de todas as empresas nas questões 

22 e 23 indica que o sistema oferece relatórios com informações úteis e que podem ser 

selecionadas de acordo com a necessidade. O quesito de PRODUTIVIDADE abordou a 

capacidade de poupar tempo e de realizar mais trabalho proporcionado pela utilização do 

VICOMEX. 

 

QUADRO N.09 - PRODUTIVIDADE 

PRODUTIVIDADE 1 2 3 4 5 

24-O sistema poupa-me tempo?      

25-O sistema melhora minha produtividade?      

26-O sistema possibilita-me executar mais trabalho do que seria possível sem 

ele? 

     

Fonte: Elaboração Própria (2017). 

Obtendo mediana 5 em todas as perguntas, em todas as empresas, fica claro que o sistema 

proporciona ganho de tempo nas atividades, sendo, assim, possível que os usuários 

realizem maior quantidade de tarefas. Neto (2014) cita a TI como um recurso capaz de 

melhorar a aplicação de estratégias de produtividade. 

As três questões seguintes buscaram avaliar o CONTROLE GERENCIAL, que trata a 

capacidade do sistema de proporcionar um maior controle dos usuários e, 

consequentemente, o gerenciamento dos seus processos de trabalho. 

 

QUADRO N.10 – CONTROLE GERENCIAL 

CONTROLE GERENCIAL 1 2 3 4 5 

27-O sistema ajuda-me no controle gerencial do processo de trabalho?      

28-O sistema melhora meu controle de gerenciamento?      

29-O sistema ajuda-me no controle do gerenciamento de performance do 

processo de trabalho? 

     

Fonte: Elaboração Própria (2017). 

Desta forma, os usuários consideram que o sistema contribui para o controle e 

gerenciamento de seus processos, bem como o rendimento dos mesmos. Prates e Ospina 

(2004) afirmam que a melhoria de controle oferece precisão, previsibilidade e consistência 

nas atividades dos usuários. 

As próximas questões abordam a RELEVÂNCIA, que mensura a visão dos usuários sobre 

a contribuição do sistema em fornecer informações importantes para a tomada de decisão, 

bem como a motivação para a utilização do VICOMEX. 
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QUADRO N.11 - RELEVÂNCIA 

RELEVÂNCIA 1 2 3 4 5 

30-Recebo e forneço, por meio do sistema, informações necessárias para a 

tomada de decisão? 

     

31-Sou a favor da utilização deste sistema?      

32-Sinto-me motivado para utilizar o sistema?      

Fonte: Elaboração Própria (2017). 

A mediana 4, na questão 30,  revela que os usuários consideram as informações fornecidas 

pelo sistema significantes no processo de tomada de decisão das empresas. Com todas as 

empresas apresentando mediana 5, nas questões 31 e 32 indicam que os usuários têm 

percepção positiva quanto à contribuição do sistema para os processos. 

As próximas questões sobre ADAPTAÇÃO ESTRATÉGICA avaliam o nível em que o 

sistema pode contribuir com a estratégia das empresas na visão dos usuários, bem como o 

envolvimento dos mesmos no desenvolvimento do VICOMEX. 

 

 

 

QUADRO N.12 – ADPATAÇÃO ESTRATÉGICA 

ADAPTAÇÃO ESTRATÉGICA 1 2 3 4 5 

33-Você foi envolvido no processo de criação da solução?      

34-Considera que o sistema pode ser alinhado com a estratégia de negócio da 

empresa? 

     

35-Considera que o sistema melhora a competitividade da empresa?      

36-Acredita que o sistema melhora a posição da empresa em relação aos 

concorrentes? 

     

Fonte: Elaboração Própria (2017). 

A questão 33 apresenta mediana geral 2, indicando pouca participação dos usuários na 

criação do sistema. As questões seguintes apresentam mediana mostrando que os 

funcionários consideram que o sistema pode auxiliar as empresas a viabilizar suas 

estratégias empresariais,  fator positivo destacado por Laurindo et al.(2001). 

As três questões seguintes avaliam se o TREINAMENTO e SUPORTE oferecidos pelos 

responsáveis pelo VICOMEX são suficientes na visão dos funcionários.  

 

QUADRO N.13 – TREINAMENTO E SUPORTE 

TREINAMENTO E SUPORTE 1 2 3 4 5 
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37-Considera que o treinamento recebido para a utilização do sistema foi 

satisfatório? 

     

38-As atualizações feitas pelo responsável pelo sistema atendem as suas 

necessidades? 

     

39-Considera satisfatório o suporte oferecido?      

Fonte: Elaboração Própria (2017). 

A obtenção de mediana 4 em todas as empresas, em todas as questões, indica que o suporte 

e treinamento oferecido é suficiente para a utilização e funcionamento satisfatórios do 

sistema. Moraes, Terence e Escrivão Filho (2004) citam que a dificuldade com o uso e 

dúvidas referentes às vantagens que a tecnologia proporciona significam barreiras e 

entraves que a organização deve superar. 

A dimensão AUTOEFICÁCIA avalia como o sistema auxilia os usuários com suas tarefas 

e processos de trabalho. 

De maneira geral, a mediana 4, na questão 40, aponta que o sistema auxilia na redução de 

erros. A mediana 4 na questão 41 mostra que tarefas foram eliminadas nos processos e, na 

questão 42, mostra diferentes visões entre as empresas. A questão 43 com mediana geral 4 

demonstra que houve aumento de trabalho com a utilização do sistema. 

 

 

 

QUADRO N.14 - AUTOEFICÁCIA 

AUTOEFICÁCIA 1 2 3 4 5 

40-O sistema reduziu a incidência de erros no meu trabalho?      

41-O sistema eliminou alguma tarefa que eu exercia anteriormente?      

42-Desenvolvi novas habilidades com a utilização do sistema?      

43-O sistema aumentou meu volume de trabalho?      

Fonte: Elaboração Própria (2017). 

As três últimas questões Q44, Q45 e Q46 sobre SATISFAÇÃO DO USUÁRIO avaliaram 

o sistema quanto a melhora de desempenho, opinião e satisfação geral de acordo com os 

usuários. 

QUADRO N.15 – SATISFAÇÃO DO USUÁRIO 

SATISFAÇAO DO USUARIO 1 2 3 4 5 

44-O melhorou o desempenho organizacional?      

45-O sistema atende as minhas necessidades de informação?      

46-Estou satisfeito com o sistema?      

Fonte: Elaboração Própria (2017). 
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Nesta dimensão, todas as questões obtiveram mediana geral 5, mostrando que os 

funcionários estão satisfeitos com o VICOMEX,  que o sistema atende às suas 

necessidades, também considerando o sistema importante para o desempenho da empresa. 

Gonçalves (1994) defende os indivíduos como um dos componentes de maior relevância 

dentro da TI de uma empresa. Neste sentido, contar com a satisfação dos funcionários 

torna-se um fator positivo para que o sistema tenha sucesso.  

A partir da análise da amplitude das repostas de todas as questões entre as empresas,  nota-

se que a percepção dos usuários diante do sistema é muito semelhante, visto que 91,3% das 

questões apresentaram amplitude nula ou de valor 1. Verificando a amplitude de cada 

questão, em cada uma das empresas, nota-se haver uma proximidade na opinião dos 

funcionários, visto que na empresa 1, 63% das questões tiveram amplitude 1, enquanto na 

empresa 2, 52% das questões tiveram amplitude 2, já na empresa 3 os resultados foram 

ainda mais próximos com 54% das questões apresentando amplitude 1. 

 

5 CONCLUSÃO 

A adoção imediata ao lançamento do sistena provocou algumas dificuldades para as 

empresas, sendo seu aproveitamento entendido somente durante a utilização. Porém, a não 

necessidade de grandes mudanças e investimentos foram fatores que facilitaram o processo 

de adesão.  

Os dossiês contendo as especificações e o andamento do processo distribuiu as 

informações de melhor maneira entre os funcionários interessados e também diminuiu o 

número de tarefas, permitindo que os processos sejam realizados em menor tempo e de 

maneira mais fácil. As possibilidades do sistema causaram um temor quanto a suas tarefas 

e seu emprego, porém os benefícios identificados não causaram resistências por parte dos 

funcionários. 

O sistema estabelece uma relação mais interativa entre as empresas e seus clientes, 

permitindo um melhor entendimento e atendimento das necessidades para que assim 

possam ser mantidos, visto que o sistema disponível a todas as empresas do setor oferece 

oportunidades iguais em relação à inovação, diferenciação e custos. O sistema não 

estabelece funções entre as empresas e seus fornecedores, bem como não foram citadas 

necessidades em relação a isso. De outra maneira, oferece vantagens para que as empresas 

entendam e cumpram de uma melhor maneira as exigências dos órgãos reguladores. 

O sistema mostra-se uma solução interessante de governo eletrônico, visto que foi 

desenvolvida e mantida de acordo com as demandas das empresas, oferecendo uma 

prestação de serviço melhor e também permitindo que as empresas prestem melhores 

serviços. 

De maneira geral, os responsáveis pelas empresas estão satisfeitos com o sistema, o que 

converge com a opinião dos funcionários, em que o sistema obteve avaliação satisfatória e 

positiva na maioria dos aspectos propostos pela pesquisa, o que demonstra que as 

vantagens e benefícios superam aspectos em que o sistema ainda não atende de forma 

adequada. 
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Inserted in the field of software engineering, project management and design management, 

this research proposes the integration of interface design within a software development 

team (IT), which is an essential factor linked to good results. Through instruments and 

techniques of Design and Software Engineering methodologies, the main framework 

models and design approaches will be analyzed in order to locate the efforts, risks, errors 

and losses that occur in software development projects. The theoretical survey will then be 

applied to the analysis of a software laboratory framework, followed by a investigation of 

the existing laboratory documentation, reports provided by professionals involved in 

software development projects and a questionnaire with professionals from both areas on 

the challenges of integrating design and IT. And finally, propose a framework model to 

converge the two areas. 

Keywords: Framework, Agile Development. Design Thinking, Software Development, 

Interface. 

 

FRAMEWORK DE CONVERGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGILE E 

DESIGN THINKING: ESTUDO APLICADO 

 

Inserido no âmbito da engenharia de software, gerenciamento de projetos e gestão do 

design, este artigo consiste na integração do designer de interface junto à equipe de 

software, fator essencial para obtenção de bons resultados, mas que não ocorre de maneira 

fluída por serem disciplinas com métodos e práticas distintas. Por meio de instrumentos e 

técnicas das metodologias da área de Engenharia de Software e Design, realizou-se uma 

análise dos principais modelos de framework e abordagens de design de modo a delimitar 

os esforços, riscos, erros e perdas que ocorrem em projetos desta natureza. O levantamento 

teórico foi então aplicado na análise do framework de um laboratório de software que 

conta com equipes pequenas e temporárias, em conjunto com o estudo de documentação 

existente do laboratório, coletagem de relatórios de projetos dos envolvidos nos processos 

de desenvolvimento e questionários com profissinais das duas áreas acerca dos desafios de 

integrar design e TI. Finalmente, foi proposto um framework de convergência entre as duas 

áreas. 

Palavras-chave: Framework, Desenvolvimento Agile, Design Thinking, Desenvolvimento 

Software, Interface. 
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1. INTRODUÇÃO 

No atual cenário da produção de conhecimento, como destaca Manfredo (2012) é cada vez 

mais presente a demanda pela integração de diferentes áreas do saber, seja como uma 

resposta à hiperespecialização que marca o cenário acadêmico e científico, ou como uma 

exigência para a formação de profissionais mais compatíveis com as exigências do 

mercado de trabalho. 

Wohlin, Šmite e Moe (2015) afirmam que grande parte do desenvolvimento de 

software é um esforço colaborativo de diferentes expertises, portanto uma empresa deve 

proporcionar processos, métodos, técnicas e ferramentas como parte do ambiente de 

produção. Segundo McCaffery e Goleman (2009) a implementação de controles e 

estruturas para gerenciar o desenvolvimento de software constitui em um grande desafio, 

pois além de ser uma tarefa árdua de integração de saberes, este exercício pode representar 

obstáculos no desenvolvimento de um projeto, afetando o seu escopo (interno e externo) de 

forma que como Shmueli e Ronen (2017) afirmam, o risco envolvido em um projeto é 

função proporcional ao tamanho do processo como um todo. 

Diversos autores (HAMDAN; ALRAMOUNI, 2015) e (SANCHEZ-GORDON et 

al., 2016)   apontam para excelência dos resultados na redução de tempo de produção/custo 

e no aumento da qualidade quando frameworks de trabalho são estabelecidos. Entretanto, 

como evidenciado em resultados da revisão sistemática realizada por Bergamim (2017), 

estes frameworks abordam somente a integração contínua, e assim como outras pesquisas 

na área, por exemplo, a de Khosrowshahi (2015) possui caráter excessivamente 

técnico/organizacional, não levando em consideração os processos criativos e a função de 

outros profissionais, como o designer. 

Quando se tratando de equipes de software o que ocorre frequentemente é a 

confusão de terminologias utilizadas para especificar a função de determinados 

profissionais dentro de um projeto. O que comumente se percebe é a fusão de duas 

expertises na figura do desenvolvedor de software, que de acordo com alguns autores 

engloba em uma pessoa só as habilidades de criação de software (programação) e também 

de design de interfaces. Porém a realidade como sempre se mostra mais diversa e devido à 

intensa exigência de um mercado cada vez mais voltado à satisfação do usuário equipes de 

software contam com a participação de profissionais especializados somente em uma das 

áreas, ou seja, contam com programadores e designers. 

Seguindo este pensamento e contrapondo a ideia prevalente da engenharia de 

software (MCMANUS; WOOD-HARPER, 2007), de que desenvolvimento de software 

significa construir sistemas cujo foco esta em suas estruturas internas focadas em um 

processo lógico e sistemático, um software também é um artefato humano, uma entidade 

descritiva, cognitiva e histórica, concebida através de esforços coletivos e, portanto é 

também um processo altamente subjetivo e criativo. 

Visto que a criação de um software é uma atividade intensa de inovação e 

criatividade, o design passou cada vez mais a integrar as equipes de desenvolvimento, 

porém nota-se uma tendência em abordar esta disciplina somente em nível operacional, 

como uma ferramenta para definir metas e agregar valores estéticos ao produto final, como 

por exemplo, as metodologias de trabalho voltadas ao usuário, as chamadas UX-oriented, 

User-centered process e User-friendly approach, ou seja, o design não possui um campo 
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de atuação bem definido e tem o seu grau de decisão ofuscado pela falta de abordagem da 

sua atuação em níveis táticos e estratégicos. 

Portanto, estabelecer objetivos iniciais e delimitar esforços requer a compreensão 

dos conceitos chave que envolve um sistema a ser desenvolvido como meio de minimizar 

esforços (HODA et al, 2017), especialmente porque diante da miríade de nomenclaturas e 

especializações dentro da área de design e desenvolvimento de software as funções e o 

papel de cada profissional torna-se confusa uma que vez que não é claro onde as expertises 

estão localizadas.  

Partindo desta premissa o trabalho consiste em aproximar e integrar o designer de 

interface junto à equipe de software (TI), por meio de instrumentos, técnicas e 

metodologias das duas áreas, pretende-se com este trabalho minimizar os esforços, riscos, 

erros e perdas orçamentárias que ocorrem no desenvolvimento e consequentemente 

aumentar a produtividade. Portanto no escopo deste trabalho tem-se a seguinte 

problemática: Como desenvolver um framework de convergência de desenvolvimento 

Agile e Design Thinking e aplica-lo em um laboratório de TI? 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Engenharia de Software 

Assim como em muitas outras disciplinas, conceituar uma área do conhecimento, neste 

caso Engenharia de Software, não é uma tarefa simples, porém a fins de abordar a mesma 

torna-se necessário partir de um ponto comum e talvez generalizado do que se entende por 

Engenharia de Software, tendo em mente que os processos contidos na teoria variam de 

acordo com o projeto e software a ser desenvolvido. 

A engenharia de software é uma disciplina que rege todas as etapas em um 

processo de desenvolvimento de software, de modo a garantir a eficácia dos processos e 

excelência nos resultados. De acordo com Laplante (2001) engenharia de software pode ser 

definida como: 
“[...] uma abordagem sistemática de análise, design (desenvolvimento), 

avaliação, implementação, teste e manutenção de software. Na abordagem 

de engenharia de software, diversos modelos para o ciclo de criação de um 

software são definidos, e várias metodologias são abordadas para análise e 

avaliação das diferentes fases de um modelo de criação.” 

Diversos autores atentam para a “crise do software” que ocorre desde a origem do 

mesmo, fato que diz respeito aos complexos desafios impostos aos profissionais da área e 

sentimento de desamparo teórico e prático que guie as produções de modo a mitigar os 

riscos. Wazlawick (2013) os riscos mais comuns que envolvem um projeto de software 

são: 

 Estourar cronograma; 

 Estourar orçamento; 

 Produto que não atende as expectativas do mercado e de baixa 

qualidade; 

 Produtos não gerenciáveis, difíceis de manter e sem chances de 

evoluir. 

O engenheiro de software de software, portanto tem o metapapel (WAZLAWICK, 

2013) de fornecer a equipe de desenvolvedores as ferramentas e processos que deverão ser 

utilizados e realizar a constante verificação se o uso destes estão sendo feitos e forma 

efetiva e otimizada. Garantindo também a melhoria contínua dos processos que viabiliza a 

produção. 
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2.1.1. Controle de Qualidade 

Na engenharia de software, a qualidade do software está relacionada a dois conjuntos de 

fatores. O primeiro diz respeito à função, ou seja, o software deve estar em conformidade 

com as especificações definidas pelo que o usuário espera que o software execute. O 

segundo é o requisito não funcional, que é definido por como o usuário espera que o 

software seja executado. Exemplos de requisitos não funcionais são a disponibilidade, 

confiabilidade, eficiência e usabilidade do software. 

O controle de qualidade de um software de acordo com McManus e Wood-Harper 

(2007) relaciona-se com a análise de todo o processo. Todas as atividades que forem 

executadas devem ser claramente evidenciadas e definidas, incluindo a ordem em que 

devem ser realizadas e quando estas são consideradas completas. Para garantir melhoria de 

processo, este precisa ser usado em diversos contextos, pois quando o mesmo processo é 

usado em diferentes projetos, torna-se possível encontrar maneiras pelas quais o processo 

pode ser melhorado. Tais melhorias são geralmente pequenas e relativamente fáceis de 

implementar, que ao longo do tempo levam a economias significativas e têm um benefício 

financeiro positivo. O terceiro conceito é o de métricas, que devem ser coletadas e 

documentadas para determinar se mudanças incorporadas no processo, são realmente 

melhorias.  

Em termos de qualidade McManus e Wood-Harper (2007) sugere que qualquer tipo 

de produto a ser desenvolvido apresenta suas próprias demandas de qualidade, entretanto 

softwares são particularmente complicados em relação à qualidade pelos seguintes 

motivos: 

1. Softwares não possuem existência física, são intangíveis; 

2. A falta de conhecimento das necessidades do cliente no início de cada 

projeto; 

3. As mudanças bruscas das necessidades do cliente ao longo do 

desenvolvimento; 

4. O desalinhamento da evolução entre hardware e software, visto que 

são interligados; 

5. As altas expectativas dos usuários, principalmente ao que diz respeito 

a adaptabilidade do sistema. 

Para garantir a qualidade e analisar os processos, García et al. (2017) aponta que ao 

longo das últimas décadas, no campo da engenharia de software, a atenção tem sido focada 

em melhorar os processos de software usando padrões como CMMI, incorporando 

desenvolvimento ágil (principalmente XP e SCRUM), ou promovendo a melhoria da 

qualidade do produto (ISO 25010). 

2.1.2. Iterações 

Antes de abordar as metodologias ágeis é necessário definir e exemplificar o conceito de 

iteração, uma vez que este é a força motriz por detrás de metodologias Agile. Por definição 

semântica Iteração, de acordo com dicionário Michaelis (2017) pode ser definida como: 

“Iteração (f). Ação de Iterar ou de Repetir. Procedimento de resultado de 

uma equação, através de sucessivos cálculos, em que o objeto desta é o 

produto daquela que antecede.” 

Em metodologias mais tradicionais o processo de desenvolvimento de software 

percorre individualmente e em sequência cada disciplina envolvida, de forma isolada. De 

acordo com Iterar (2001) os métodos tradicionais, como o cascata, resultam em um 

acúmulo de integração tardia na implantação, quando, pela primeira vez, o produto é criado 
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e o teste começa. Aparecem os problemas que permaneceram ocultos por todo o processo 

de Análise, Design e Implementação, e o projeto é paralisado enquanto começa um longo 

ciclo de correção de erros. 

Nos modelos iterativo e incremental um projeto é dividido em um subconjunto de 

funcionalidades. Bezerra (2014) cita um exemplo: um projeto de um ano pode ser dividido 

em iterações de três meses, no qual cada iteração teria como escopo ¼ dos requisitos 

passando por todo o ciclo de vida do software: análise, projeto, código e teste. Deste modo 

no final da primeira iteração tem-se um sistema que executa ¼ das funcionalidades 

necessárias. 

Segundo IBM (2017) as iterações ajudam a reduzir os riscos envolvidos em um 

projeto de software e entregar de forma antecipada funcionalidade ao usuário. O projeto 

em método iterativo é dividido em subconjunto de funções que devem ser entregues ao fim 

de cada iteração para que possam ser testadas pelo cliente/usuário e gerado feedback a 

partir dos resultados. Este método se baseia em um loop de feedback e por isto é altamente 

receptivo a mudanças. 

2.1.3. Ciclo de Vida Cascata 

Medeiros (2017) aponta que o modelo cascata é vantajoso quando os requisitos do sistema 

são amplamente conhecidos e/ou quando um sistema já consolidado precisa ser 

aperfeiçoado e/ou requer a adição de novas funcionalidades. O autor segue apontando as 

desvantagens de tal modelo no atual cenário de Engenharia de Software: 

 Projetos reais dificilmente seguem fluxo linear no que diz respeito às 

exigências e mudanças bruscas de mercado. Mesmo que iterações 

possam ser identificadas e apresentam uma relativa maleabilidade, o 

modelo como um todo não aceita mudanças. Portanto a não ser que 

cada etapa consiga consolidar-se livre de erros, o processo ficará 

comprometido e a fase de correções será tão longa quanto o processo 

inicial de construção. 

 O cliente não tem acesso rápido a um sistema operacional, uma vez 

que este só existirá no final de todas as iterações, e quando o cliente 

acessar o sistema, caso os requisitos iniciais não estiverem alinhados 

com suas expectativas, o resultado pode ser desastroso. 

 Bloqueio no fluxo de produção entre membros da equipe, pois 

precisam esperar que outros completem suas tarefas para dar 

sequência no trabalho. Levando a uma queda de produtividade e 

desperdício de recursos financeiros. 

Apesar dos problemas mencionados Bezerra (2014) aponta para o fato de que este 

modelo foi o mais utilizado durante anos desde início da computação até recentemente. 

Porém devido ao aumento da complexidade dos sistemas e da lógica de mercado ciclos 

mais receptivos a mudanças e que lidam de forma eficiente com erros, como incremental e 

iterativo são mais utilizados. 

Modelo cascata, ou modelo sequencial linear, segundo Nakagawa (2016) é o 

modelo mais antigo e mais amplamente usado pela engenharia de software convencional e 

requer abordagem sistemática onde o resultado de uma fase constitui o início da outra 

(Figura 2). Cada etapa do processo de desenvolvimento é abordada em sua totalidade e de 

forma isolada, ou seja, a etapa de Projeto e Design só inicia-se quando as etapas de coleta e 

definição de requisitos estejam finalizadas. 
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2.1.4. Ciclo Incremental e Evolutivo 

Segundo Bezerra (2014) processo incremental relaciona-se com a ideia de aumentar pouco 

a pouco a área de um sistema. O objetivo segundo Nakagawa (2016) é trabalhar junto com 

o usuário de maneira incremental até que o produto final seja obtido. O modelo 

incremental se mostra particularmente importante quando não se é possível delimitar o 

escopo de requisitos iniciais de forma completa, e apresenta resultados positivos quando 

aplicado em sistemas pequenos, onde a quantidade de informação e consequentemente a de 

erros e riscos são drasticamente reduzidas.  

De acordo com Iterar (2001) os tipos de iteração recorrentes neste tipo de ciclo de 

vida são: 

 Uma iteração curta para definição do case de negócio junto com 

escopo e visão. 

 Iteração de elaboração para criação de uma base de arquitetura estável, 

como ponto de partida. 

 Iteração de construção aonde o loop de feedback entre cliente e equipe 

gera aprimoramento do software. 

 Diversas iterações de transição para migrar o software aos usuários.  

No desenvolvimento de qualquer produto comercial, o que normalmente se aplica 

aos softwares, a tarefa de criação estende-se por meses, senão anos até sua conclusão que 

muitas não implicam no fim do desenvolvimento, mas no início de toda uma nova etapa de 

manutenção e adequação as constantes evoluções no mercado tecnológico. Portanto 

Bezerra (2014) aponta que se torna intuitivo fragmentar o trabalho em porções tangíveis 

(iterações) tendo ao fim de cada uma como resultado um incremento ao produto inicial 

(incremental), deste modo à equipe volta-se ao constante refinamento dos resultados e 

processos. 

2.2. Desenvolvimento Ágil – Agile 

Com a constante evolução do mercado de software e o aumento pela demanda em inovação 

é necessário às empresas se posicionarem estrategicamente como geradoras de inovação. 

Para que isso ocorra é preciso que métodos tradicionais e isolados sejam deixados para 

trás. Á partir da revisão sistemática realizada em conjunto com esta pesquisa pode-se 

verificar nos estudos a preferência por uma abordagem mais técnica pautada em pontos 

específicos da produção de software e também a necessidade de novas teorias de 

convergência de metodologias mais compatíveis com a realidade multidisciplinar das 

equipes e empresas e software. 

Deste modo empresas optam por adotar metodologias de desenvolvimento mais 

condizentes com um mercado propenso a mudanças e riscos, entram aqui as metodologias 

ágeis ou Agile. Segundo Sommerville (2010) estas metodologias se destacam pela proposta 

de criação softwares de forma iterativa nas quais os requerimentos, o processo, o 

desenvolvimento e testes são intercalados, ou seja, o software vai sendo disponibilizado de 

forma integral aos pontos críticos, mas em séries de incrementos ao longo do processo. 

Em um desenvolvimento ágil, a priorização é importante, pois ajuda a restringir o 

foco do profissional a uma quantidade limitada de itens específicos. O Agile procura 

sempre o resultado mínimo viável para o lançamento - o que o designer e o consumidor 

alvo precisam agora - sabendo que podem e irão incrementá-lo posteriormente. 

Em um estudo de caso realiado por Hamdan e Alramouni (2015) foi análisado 

atributos de qualidade de software em frameworks tradicionais e frameworks que adotaram 
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desenvolvimento ágil. Na tabela 1 abaixo podemos constatar os benefícios de adoção de tal 

metodologia e o seu impacto no processo produtivo. 

 

Tabela 1: Qualidade de software: framework tradicional x ágil 

Critério de Qualidade Método Tradicional Desenvolvimento Ágil 

Tempo de 
Desenvolvimento 

Desenvolvedores trabalham na produção de todos 
os requerimentos 

Desenvolvedores trabalham em um 
único requerimento 

Bugs Encontrados 
Como os testes são realizados após grande 
porção do software é finalizada, são encontrados 
quantidade grande de erros e bugs. 

Cada recurso é testado e consertado 
após ser finalizado. Redução na 
quantidade de erros. 

Tempo para Entrega Após finalizar todos os requerimentos. Após finalizar um requerimento. 

Aplicação Teste Testes são feitos somente no final. 

Pequenas partes são testadas e 
resultados são enviados 
imediatamente para os 
desenvolvedores. 

Documentação 

O resultado é documentado apropriadamente. 
As especificações são documentadas antes do 
início de produção. 
O trabalho de produção é documento após ser 
finalizado. 

Os requerimentos são documentados. 
Ferramentas automáticas geram 
dados e estatísticas sobre os recursos 
desenvolvidos, resultados de testes e 
bugs encontrados. 

Gerenciamento de 
Mudanças 

Mudanças são aceitas após longo processo e 
aprovação. 
Mudanças são integradas por meio de patch 
(compactado grande de modificações). 

Mudanças são aceitas ao longo do 
processo, e são adicionadas como 
novos requisitos pelo cliente. 

Modelo de Custo 
O tempo e esforço de fazer manualmente a 
construção e integração de um software. 

Custo de ter ferramentas e servidores 
para desenvolvimento ágil. 

Fonte: (HAMDAN; ALRAMOUNI, 2015) 

Nos frameworks propostos, desafios presentes na metodologia Agile, como falta de 

pesquisa preliminar e observação do problema são preenchidas pelo caráter exploratório e 

convergente do design thinking, quebrando o trabalho em iterações que são avaliadas a 

cada passo para busca de possíveis soluções. 

2.2.1. Scrumm 

Scrum segundo Laplante (2007) é uma metodologia fortemente pautada no manifesto ágeil, 

onde a comunicação verbal de todos os membros da equipe e em todas as partes 

interessadas é incentivada. O princípio fundamental do Scrum é que as abordagens 

tradicionais da solução de definição de problema nem sempre funcionam, e que um 

processo de descoberta formalizada torna-se necessário. 

As principais características do Scrumm de acordo com Schimiguel (2017) são: 

 É um processo ágil para gerenciar e controlar o desenvolvimento de 

projetos; 

 É uma base para outras práticas de engenharia de software; 

 É um processo que controla o caos resultante de necessidades e 

interesses conflitantes; 

 É uma forma de aumentar a comunicação e maximizar a cooperação; 

 É uma forma de detectar e remover qualquer impedimento que 

atrapalhe o desenvolvimento de um produto; 

 É escalável desde projetos pequenos até grandes projetos em toda 

empresa. 
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Quando se prática SCRUMM é recorrente utilizar o quadro de tarefas Scrumm 

(figura 1) para organizar de forma visual o backlog das iterações, ativas ou não, e planejar 

ações futuras. 

 
Figura 1: Scrumm Task Board 

 
Fonte: Scrumm (2018) 

2.3. Desafios em Projetos de Desenvolvimento de Software 

Pessoas são o ponto fundamental e crítico para o desenvolvimento de software, uma vez 

que um programa é uma entidade humana feita para ser usada por pessoas e, além disso, é 

produto criativo destas. Acuña et al. (2016) demonstra que a maioria das falhas em 

desenvolver um software é causa direta de fatores humanos. Ao abordar traços de 

personalidade é importante ressaltar que os trabalhos consultados se referem a um conjunto 

de atributos e atitudes que uma equipe possui perante a um projeto e como isso influencia 

os resultados e a produtividade, ou seja, não se tratam de características pessoais e 

subjetivas de cada pessoa (que pode até ser estudado, porém não cabe a este tipo de 

pesquisa ou área), muito menos das filosofias de vida individuais ao encarar problemas 

cotidianos. 

Em equipes que adotam desenvolvimento Agile Yilmaz et al. (2016) em uma 

extensa pesquisa acerca de traços de personalidade em equipes de software, aponta que a 

natureza altamente social do desenvolvimento Agile é compatível com traços como 

abertura para novas experiências que é caracterizada como possuir boa comunicação e 

capacidade de inovação. Para haver produtividade em equipes Agile  é necessário 

disciplina em relação as habilidades organizacionais, abertura e adaptabilidade para 

mudanças e críticas. 

Em uma revisão sistemática por Steinmacher et al. (2015), que analisou 49 estudos 

pertinentes ao caso, acerca das dificuldades encontradas por integrantes novos em equipes 

de software, que também vale para equipes novas que se formaram, ou no caso de um 

laboratório de software, equipes temporárias, foram encontrados quatro principais 

obstáculos,  são: 

1. Falta de interação social entre os membros da equipe: o que os 

membros da equipe devem atentar é construir um processo pautado na 

comunicação e interação. Embora cada indivíduo deva trabalhar para 

construir sua própria identidade e voz dentro do projeto, as decisões e 

propostas devem ser pautadas e construídas na opnião conjunta, ou 

seja, não só uma voz deve expressar uma ideia. 
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2. Receber respostas atrasadas à dúvidas ou questões: falta de 

comprometimento e consideração ao requerimento do outro. Foi 

relatado que em equipes que trabalham a distância, a média de espera 

para resposta é de 48 horas. Isto resulta não só no atraso do projeto, 

mas também em uma queda de motivação da equipe toda.. 

3. Falta de experiência técnica: falta de experiência ou expertise técnica 

para solução direta de problemas é uma das grandes causas de falhas 

em equipes. O autor afirma que a formação acadêmica não está 

diretamente conectada com boa experiência técnica, e enfatiza a 

importância das habilidades e experiências técnicas serem 

verbalizadas e compartilhadas entre a equipe, desta forma 

direcionando foco a preencher estas lacunas. 

4. Dificuldade de localizar tarefa adequada para se começar um 

projeto: diz respeito a dificuldade dos membros da equipe em 

localizar as tarefas em que podem contribuir baseada em suas 

habilidades técnicas. Problema relacionado ao item anterior que 

enfatiza a importância do time expor as experiencias e expertises de 

cada um, e atentarem depois para a distribuição adequada de tarefas. 

Além destes os autores citam também falta de compreensão das reais necessidades 

do projeto, falta de Ambiente virtual para exposição de ideias, falta de habilidade técnica 

por parte da equipe e inexistência de metodologia bem estrutura para gerenciamento do 

projeto. 

2.4. Gestão de Design 

Segundo Norman e Jerrard (2015) ambientes organizacionais que fazem uso de 

profissionais do design mas não possuem gerenciamento voltado para tal área, impõe a tais 

profissionais um abismo entre eles e o resto da organização pois o design fica sem meios 

de se relacionar com a estratégia corporacional e comunicar-se efetivamente com outras 

disciplinas. 

 A Gestão de Design, portanto vem sendo amplamente discutida como um fator 

chave para o sucesso corporativo, como pode ser visto em estudos internacionais de 

autores como Sato (2009) e Dell’era e Verganti (2007) onde se constata que quanto mais 

uma empresa de posiciona no mercado como geradora de inovação, maior o papel do 

design e seu grau de importância em decisões relacionadas ao mesmo; assim a empresa que 

em retorno ao investimento e dependência de design interno ganha vantagem competitiva 

sustentável. Deste modo como apontado Ward, Runcie e Morris (2009) verifica-se assim o 

motivo do interesse crescente das empresas de estruturar processos de design internos que 

atendam suas demandas internas sem a necessidade de terceirização por acarretar em 

custos e déficit na qualidade dos processos. 

De modo geral a Gestão de Design (LOEWE; DOMINIQUINI, 2006) é a 

implantação das metodologias de design em qualquer programa ou quadro de atividades de 

uma organização, alinhando as estratégias de design com os objetivos de curto e longo 

prazo da empresa, realizando a coordenação de recursos em todos os níveis de atividade, 

seguindo este pensamento Kumar (2009) aponta que o desafio para as empresas não esta só 

em adotarem métodos de inovação de design, mas também fundi-los com os processos já 

existentes de modelos de negócio e desenvolvimento de tecnologia. 

Criar um software desde o conceito requer o balanço entre lucro para empresa e 

satisfação do consumidor. Desta forma designers desempenham um papel importante como 

integrador das contribuições das diferentes expertises na melhor oferta possível de 
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resultados. Para Sato (2009) possuir um framework de trabalho que integre o design em 

sua raiz é garantia que os investimentos em inovação estejam sempre alinhados aos 

resultados e objetivos da empresa, uma vez que o design aborda desde problemas 

estratégicos até auxilio no processo criativo de um software. 

Tocante a este assunto Casas e Merino (2011) apontam que a gestão de design tem 

seu foco voltado a projetos individuais de design e com evolução e melhorias incrementais, 

e de complemento a isso o design thinking, que será discutido a seguir, se apresenta neste 

cenário como uma mudança mais radical na maneira de uma organização fazer negócios. 

2.4.1. Design Thinking 

Apresentado por Tim Brown, diretor Executivo da IDEO o termo Design Thinking 

consiste em uma nova abordagem para resolução de problemas não só ligados à indústria 

criativa, mas a diversos campos e experiências. De acordo com Brown (2010, p.80), design 

thinking é em sua essência “a capacidade do pensamento integrativo”. O design thinking se 

difere do pensamento em grupo, mas pode ocorrer em grupos, buscando liberar a 

criatividade dos envolvidos no projeto. 

A confusão entre o termo design e design thinking, assim como DT e Gestão de Design são 

tópicos de discussão recorrentes no cenário acadêmico. Porém é importante partirmos de 

um ponto comum, mesmo que genérico do que esta sendo tratado neste trabalho. Na tabela 

2 foram elencadas por Rolim (2018) a relação e divergências que podem ser levantadas 

entre os dois termos. 

Tabela 2: Design vs Design Thinking 

DESIGN DESIGN THINKING 

Formato: Criar e Idealizar o visual de itens 
gerais. 

Descobrir oportunidades para solução de 
problemas 

Função: Concepção e desenvolvimento de 
novas “utilidades”. 

Redefinir problemas para encontrar oportunidades 
de inovação 

Requisitos: Treinamento e Desenvolvimento de 
habilidades específicas para ser Designer. “Qualquer um” poder ser design thinker. 

Foco: Individuo e Produto Times e Experiências  

Fonte: Rolim (2018) 

Bartolomeu (2014) ressalta que não há apenas um modelo definido para design 

thinking, havendo diversas propostas que podem ser aplicadas em diferentes dimensões de 

um projeto/organização. O modelo clássico é o proposto pelo próprio Brown e talvez seja 

um dos modelos mais conhecidos. Brown descreve três elementos essenciais para qualquer 

design de sucesso, sendo eles:  

 Insight: Compreensão repentina de um problema, ocasionada por uma 

percepção mental clara e, geralmente intuitiva, dos elementos que 

levam a sua resolução. Os insights são gerados a partir da observação 

de experiências verdadeiras que o ser humano vivencia em seu 

cotidiano, de seus atos impensados, direcionando o design thinker as 

necessidades não atendidas do público em observação. Essa fase de 

observação e pesquisa de campo contribui demasiadamente para o 

lançamento de um projeto, sendo altamente crítica. 

 Observação: A observação constitui-se em um trabalho de campo, 

onde as pessoas são observadas em tudo oque fazem e não fazem, 

assim como oque ouvem e oque dizem e oque não dizem. Esta por sua 
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vez, se baseia na qualidade e não em dados quantitativos. De acordo 

com Brown, para alcançarmos insights que nos ensinem algo novo e 

surpreendente, “precisamos nos voltar aos extremos, aos locais em 

que esperamos encontrar usuários radicais, que vivem de forma 

diferenciada, pensam de forma diferenciada e consomem de forma 

diferenciada”. (BROWN, 2010, p.40). 

 Empatia: Segundo Brown, empatia é criar uma conexão com as 

pessoas que estão sendo observadas em nível fundamental. O autor 

enfatiza a missão do design thinking que é traduzir observações em 

insights, e estes em produtos e serviços para melhorar a vida das 

pessoas.  

Para o autor, DT é uma abordagem a solução de problemas onde inspiração, 

ideação e implementação não ocorrem de maneira linear, mas como um sistema de espaços 

que se convergem (figura 2), até que as ideias da equipe sejam lapidadas, e explorem-se 

novas possibilidades. Para tanto, o design thinking caracteriza-se por um processo 

exploratório, não linear, que promove a interação durante a execução de um projeto.  

Figura 2: IDEO Design Thinking 

 
Fonte: NSU (2018) 

Outro modelo bastante conhecido é o de Lindberg (2010) da escola de Stanford 

(figura 3). Este modelo foi construído a partir do modelo proposto pela IDEO, difere no 

que diz respeito à definição forte de etapas em prol da sequencialidade de um projeto sem 

perder a flexibilidade dos espaços convergentes propostos por Brown. Neste modelo as 

duas primeiras etapas são dedicadas à análise do problema, seguidos da sistematização de 

informações, para enfim chegar a área de desenvolvimento e testes. 

Figura 3: Stanford Design Thinking 

 
Fonte: Lindberg (2010) 

Assim como o design se depara com limitações durante o processo de 

desenvolvimento do produto, o design thinking não se difere nesse ponto. Para Brown 

(2010, p.60), “a disposição e até a aceitação empolgada das restrições constituem o 

fundamento do design thinking”. Tais restrições estão relacionadas a três critérios que não 
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devem ser apenas solucionados, mas necessitam estar em equilíbrio e harmonia, sendo 

eles:  

 Praticabilidade: o que é funcionalmente possível num futuro próximo; 

 Viabilidade: o que provavelmente se tornara parte de um modelo de 

negócios sustentável; 

 Desejabilidade: o que faz sentido para as pessoas. 

Concluindo, Bartolomeu (2014) aponta que apesar dos diversos modelos, o Design 

Thinking sempre mantem em seu núcleo o foco do processo no ser humano, a empatia 

como ferramenta essencial para avaliação e solução de problemas e o forte fomento a 

criatividade. 

2.5. Design Thinking e Desenvolvimento Agile 

No estudo realizado por Bartolomeu (2014) da aplicação do design thinking (DT) em uma 

empresa de TI o autor aponta nos resultados, que o ambiente da empresa se tornou muito 

mais aberto à mudanças e pró criatividade/inovação. Além disso os projetos tornaram-se 

mais centrados no usuário e suas necessidades, aumentando satisfação e níveis de venda. 

Resultados similares foram encontrados no estudo conduzido por Chasanidou, Gasparini e 

Lee (2015), como na experiência controlada em workshops de desenvolvimento que 

enfatiza o aumento na troca de insights proporcionada pelo design thinking. 

Dentre as principais ferramentas e aplicações de design thinking citadas nos artigos 

temos o modelo clássico de 5 passos do DT: empatizar, definir, ideação, prototipar e testar: 

Nota-se também o extensivo uso de personas e mapas de clientes para direcionar o projeto 

de desenvolvimento, assim como mapeamento de jornada do usuário pela equipe, 

demarcando ponto críticos envolvendo cada área de criação e programação. Um dos 

estudos é destacado por desenvolver toda uma metodologia pautada no storytelling que 

além de potencializar a experiência do usuário, o sistema proporciona insights sobre o 

processo conforme este se desdobra. 

Em um estudo realizado na Inglaterra o autor relata o ensino do design thinking 

para profissionais de computação também pautado no modelo de 5 passos do processo de 

DT, relutantes no inícios os estudantes compartilharam sua impressões a respeito do uso 

desta metodologia e novamente apontam que o uso do design thinking potencializa a 

comunicação em equipe, e ajuda a abordar o problema de forma abrangente, ao invés de se 

pautar em preconcepções individuais. Resultados semelhantes foram relatados em outros 

artigos, porém voltados ao UX-design. Ressalta-se que neste e em outros há menção ao 

fato do design thinking ser o contrapeso das metodologias um tanto enfadonhas da gestão 

de TI, fomentando um ambiente mais criativo, quebrando a monotonia de modelos de 

desenvolvimento como a cascata (waterfall) ou integração contínua. 

Em artigos como (CRUZ, 2013; FOX, 2017) a integração da gestão de design aos 

métodos da tecnologia da informação, é proposta por meio de um modelo mais puro de 

gestão, ou seja ve-se aplicada à empresas a gestão de design organizacional pura. Não há 

menção de como as metodologias internas de produção e processo são afetados (se é que 

são). São dois casos interessantes ao abordarem o design na área da TI desde os níveis 

estratégicos, porém não sugerem a convergência de disciplinas. 

Já em outros estudos como (GARCIA et al., 2017) verifica-se a fusão de duas 

metodologias, entretanto o que se relata é apenas a integração de pequenas ferramentas de 

uma no grande corpo metodológico da outra, como um forma de melhorar resultados, seja 

em qualidade, fomentar ambiente criativo, produção lúdica (FROSI, WOLFF, STEFFEN, 

2016)  ou aumentar a produtividade, ou seja uma disciplina sempre rege e lidera enquanto 

outras servem como argamassa para preencher lacunas.  
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Apenas um dos estudos (XIMENES, ALVES, ARAÚJO, 2015) utiliza a ideia de 

convergência de teorias, neste caso três disciplinas (Design Thinking, Agile e Lean 

Startup) são modeladas e organizadas em uma metodologia para gerenciar projetos de 

software. Neste caso cada disciplina mantêm sua independencia, e não há dominação de 

uma área sobre a outra. As três são coordenadas ao longo do projeto sendo identificadas o 

momento que cada um deve atuar. Os resultados do estudo sugerem que mantendo a 

integridade de cada disciplina é possível combinar as metodologias e abordá-las em 

rodadas, permitindo altos indíces de inovação e bom relacionamento com usuário. 

Similarmente alguns estudos aplicam à dinâmica de trabalho a metodologia de 

gamificação (Seção 3.5), uma das novas vertentes do design emocional. A proposta da 

gamificação é tornar processos monótonos de desenvolvimento mais atrativos, fazendo a 

manutenção dos níveis de interesse dos profissionais por sistemas de recompensa a cada 

nível de sucesso alcançado. Os resultados apontam que ao adicionar o elemento “diversão” 

na rotina de trabalho permite aos profissionais enxergarem claramente o progresso 

individual e coletivo, uma vez que ambientes gamificados geram logs (relatórios) sobre o 

processo em si, de muita valia para a equipe. 

3. PROCESSOS METODOLÓGICOS 

3.1. Análise do Framework do Laboratório 

O framework atual do laboratório como esperado possui abordagem totalmente voltada à 

área da TIC. A análise a seguir serve para levantar pontos críticos no framework no que 

tange a falhas entre processo e realidade do laboratório (Engenharia de Software), ponto 

críticos de ausência de Design (Gestão de Design) e fatores que geram desmotivação e 

falta de engajamento (Gameficação). Nas etapas seguintes será desenvolvida a 

convergências das ferramentas de Design Thinking no framework Agile. 

O padrão atual do framework de trabalho (figura 4) pode ser definido como modelo 

linear cascata de produção, porém pelo contexto de laboratório, as etapas e tarefas 

definidas apresentam flexibilidade quanto a quando devem/podem ser utilizadas, mesmo 

que de forma aleatória e tendo como parâmetro somente a decisão do gerente. 

Figura 4: PDS 

 
Fonte: Própria (2018) 

Como visto no capítulo sobre desenvolvimento ágil, equipes pequenas, 

multidisciplinares e principalmente em um ambiente de fomento a construção de 
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conhecimento como o laboratório, a adoção de um framework já estruturado em iterações 

flexíveis e que tem como base principal a comunicação entre os membros da equipe, se 

torna praticamente indispensável. 

No modelo atual uma etapa ou atividade normalmente só começa quando a anterior 

foi fechada e validada, criando o efeito cascata que como foi visto, em grupos pequenos e 

com menos experiência acarreta ao acumulo de erros muito grandes que só são percebidos 

no final. De modo à reenquadrar o processo em um modelo ágil, primeiramente será feita 

análise de cada atividade e cada fase para detectar falhas, a seguir será realizada 

levantamento de projetos reais com depoimentos de profissionais para validar esta análise e 

por fim o framework será redesenhado nos padrões Agile. 

Análise Inicial (tabela 3): totalmente em controle do gerente. O desenvolvedor só 

tem acesso às informações do projeto na última etapa, a equipe não tem poder de decisão 

nos estágios iniciais. Este tipo de processo seria condizente se tratando de uma equipe fixa 

onde o gerente tem total conhecimento dos assets que possui. No caso do laboratório, 

equipes temporárias se tornam desafio por este motivo e a participação de membros de 

desenvolvedores em fases iniciais é necessária. 

Nesta etapa é essencial a aclimatização da equipe, onde uma simples uma dinâmica 

de grupo colaboraria com a troca inicial de ideias e exposição das habilidades técnicas de 

cada um, o que permitiria ao gerente um insight maior sobre a equipe que tem em mãos e 

como as etapas seguintes serão influenciadas por conta desses fatores humanos.  

Tabela 3: Análise Inicial 

Etapa Participantes 
Reuniões Cliente, Analista de Sistema, Gerente de Projeto 
Estabelecer Escopo Cliente, Analista de Sistema, Gerente de Projeto 
Estimativas Gerente de Projeto 
Preparar Ambiente Gerente 
Analisar Viabilidade Gerente 
Criar Project Charter Gerente 
Reunião Kick-off Gerente, Desenvolvedor, Suporte, Cliente. 

Fonte: Própria (2018) 

Análise e Planejamento (tabela 4): ainda permeia aqui a completa ausência de 

desenvolvedores que não têm poder de decisão em relação à forma como irá trabalhar. 

Como demarcado na seção de Gameficação, um ponto crítico na geração de motivação é 

permitir aos indivíduos construir sua jornada de trabalho, dar um mirante e ferramentas de 

suporte, porém permitir a cada um expor seus métodos e valores pessoais. 

 Em equipes temporárias tal fator se torna problemático, pois o gerente não tem 

domínio/conhecimento suficiente sobre os membros da equipe. Outro ponto é que a falta 

de delegação de poder de decisão acarreta na motivação e engajamento dos 

desenvolvedores, além da inabilidade dos mesmos de enxergar ou mesmo definir os 

requisitos apropriados ao projeto. 
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Tabela 4: Análise e Planejamento 

Etapa Participantes 
Levantar Requisitos Analista 
Expandir WBS Gerente 
Revisar Requisitos Analista 
Validar Requisitos Analista e Cliente 
Definir Entregas Gerente e Analista 
Manter Rastreabilidade dos Requisitos Analista 
Planejar Indicadores Gerente 
Recursos Gerente 
Análise de Riscos Gerente 
Estimar Prazos e Custos Gerente 
Elaborar Cronograma Gerente 
Elaborar Tarefas Gerente 
Planejar Testes Gerente 
Planejar Configuração Gerente 
Revisar Planos Gerente 
Disponibilizar Informações Gerente 
Definir Informações Gerente 
Definir Fase Gerente 
Analisar Viabilidade Gerente 

Fonte: Própria (2018) 

Execução e Implementação (tabela 5): participação assídua do desenvolvedor na 

etapa de produção. Enfatiza o caráter operacional do desenvolvedor, que não é incluído na 

tomada de decisão. Gera desmotivação e carga de trabalho grande, pois ocorre todo de uma 

vez e não de forma fragmentada. Além da ausência do designer, tem-se também a falta de 

atividades que fomentam criatividade e dinâmica de grupo mais flexível e aproximação dos 

membros da equipe. 

O controle da comunicação é discutido tardiamente no projeto, sendo que deve ser 

tópico de discussão ao decorrer de todo o processo. 

Tabela 5: Execução e Implementação 

Etapa Participantes 

Executar Tarefas Gerente, Desenvolvedor, Analista 

Gerenciar Riscos Gerente 

Garantir Qualidade Gerente 

Gerenciar Comunicação 
Gerente, Desenvolvedor, Suporte, 
Cliente. 

Gerenciar Configuração Gerente 
Fonte: Própria (2018) 

Validação e Testes (tabela 6): Testes só ocorrem na penúltima fase do projeto 

gerando acumulo de erros e retrabalho. Além disso, é teste unitário que não envolve 

cliente/usuário que são ponto crítico para qualquer teste. Testes são fontes imprescindíveis 

de feedback e motivação para equipe, pois é somente ao atestar o potencial de um 
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serviço/objeto é que a equipe realmente começa a acreditar no trabalho a ser 

desempenhado. 

Tabela 6: Validação e Testes 

Etapa Participantes 
Executar Teste Unitário Tester e Desenvolvedor 
Análise de Resultados Tester 
Realizar Correção Desenvolvedor 

Fonte: Própria (2018) 

Entrega (tabela 7): Teste final e único novamente. Ocorre apenas no final do 

projeto, acarretando em carga grande trabalho de correção ou até mesmo falha do projeto 

caso algum erro grande não tenha sido detectado anteriormente. 

Tabela 7: Execução e Implementação 

Etapa Participantes 
Executar Teste de Integração Tester e Gerente 
Análise de Resultados Tester 
Implantar Resultado da Fase Desenvolvedor 
Reunião de Feedback Gerente, Desenvolvedor, Suporte, Cliente. 

Fonte: Própria (2018) 

Vale ressaltar que como o autor deste trabalho é participante assíduo em projetos 

do laboratório em questão, a metodologia aqui apresentada, como já foi dito, apresenta 

informalmente uma flexibilidade e tem caráter iterativo quando determinados requisitos 

não são atingidos. Porém a apresentação atual do framework enfatiza caráter linear de 

etapas enquadradas em caixinhas e o laboratório se beneficiaria de uma metodologia que 

ofereça desde começo trabalho adequado a realidade dos profissionais e estabelece de 

forma mais consistente um desenvolvimento iterativo e incremental que minimize erros e 

potencialize o aspecto de fomentação do conhecimento.  

3.1.1. Questionários e Relatórios 

O questionário foi desenvolvido baseado em pontos críticos apontados em pesquisas a 

respeito de problemas em desenvolvimento de software. Este questionário faz a conexão 

com a área de Design para identificar os possíveis problemas em um projeto que abrange 

as duas áreas, juntamente com o questionário foi utilizado relatório de projetos do 

laboratório. No total da pesquisa tem-se 75% das respostas de profissionais da área da TI e 

25% da área de Design. 

Quando questionado em relação a qual das fases de desenvolvimento de projeto 

acontecem mais falhas “fatais” ao projeto 75% dos participantes informaram que a fase 

inicial de Levantamento de Requisitos é mais crítica dentre as outras do projeto, seguido 

por 16,7% que apontaram Análise e Design e 8,3% a fase de testes.  

Dos pontos específicos considerados de alto impacto tem-se: 

 Falta de interação e comunicação na equipe; 

 Gerencia fraca; 

 Falta de expertise técnica; 

 Falta de conhecimento de gerenciamento de projeto; 

 Inabilidade de Detectar problemas antecipadamente no produto e no 

processo; 

 Falta de conhecimento da área do colega; 
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 Falta de domínio de linguagem descritiva por parte do designer para 

construção de interface em código. 

Quando questionados se há necessidade de participar de discussões do projeto que 

vão além do seu domínio e se isso ocorre com frequência, foi unânime que é indispensável 

participar de todas as discussões pertinentes e críticas ao processo, porém muito afirmam 

que não é necessário aprofundar em questões que estão muito além da área, focando em 

pontos essenciais que requer a atenção de todos os membros, aqui acentuam a tarefa de um 

gerencia forte que saiba criar pauta adequada para as reuniões da equipe. Agora em relação 

à realidade, muitos afirmaram que é comum não haver esforço da equipe em transmitir 

ideias fora do domínio de determinados integrantes e que isso afeta o desenvolvimento. 

Por fim foram questionados sobre quais os desafios que cada profissional acredita 

existir em projetos multidisciplinares. Como era de se esperar os profissionais da TI 

apontam para a falta de conhecimento técnico básico de programação do designer, que 

acarreta em propostas desalinhadas com os requisitos do projeto. Em contrapartida os 

designers apontam para a falta de encorajamento e interesse criativo da parte dos 

programadores em detrimento a solução prática e analítica de um problema. 

Para encerrar abaixo fica uma observação bastante pertinente ao assunto feita por 

um dos participantes: “A principal dificuldade que eu percebo entre os trabalhos do 

designer e do analista/programador é a busca do ponto de tolerância. Este ponto é tênue e 

difícil de perceber. Até que ponto um designer pode (ou deve) alterar uma logotipo para ser 

mais fácil de ser mapeado e programado pelo programador?”. 

As opiniões predominantes foram as seguintes: o levantamento de requisitos 

normalmente é feita de modo incompleto e as pressas, pois muitas vezes uma única pessoa 

canaliza e define os requisitos, quando na verdade seria muito mais proveitoso se essa 

etapa fosse feita por toda a equipe integrando comercial, TI e Design. Esse levantamento 

geralmente equivocado e restrito feito a partir da visão de apenas um profissional prejudica 

todo o andamento do projeto. Além disso, as expectativas do cliente/usuário normalmente 

não é bem levantada ou registrada para o acesso de toda a equipe. 

De forma geral apontaram para o fato de que um levantamento mal efetuado de 

dados, seja qual for o motivo, acarreta em decisões erradas e definição fraca de requisitos, 

criando efeito bola de neve de problemas que levam ao fracasso ou comprometimento do 

projeto. O termo requisitos é especialmente citado pela maioria como fator chave. 

Quando questionados em relação aos principais motivos que levam um projeto 

fracasso 75% citaram falta de compreensão dos requisitos de projeto e Falta de 

planejamento; 66,7% apontaram a falta de comunicação do progresso individual e coletivo 

da dos membros da equipe; 58,3% citaram gerenciamento fraco ou inexistente e 41,7 % 

mencionam a inexistência de uma metodologia bem estruturada e apropriada ao projeto. 

Na penúltima parte do questionário os participantes apontaram o nível de impacto 

de determinadas ações e questões dentro do projeto. De forma geral as de maior impacto 

são as questões relacionadas à comunicação, seja entre gerencia e equipe, ou entre os 

membros da mesma, na forma de feedback, contextualização projetual ou troca de ideias 

que acarretam na definição fraca de requisitos, inabilidade de detectar possíveis erros e 

riscos, e por fim falta de comprometimento da equipe em um projeto com gerenciamento e 

processos fracos. 

4. RESULTADOS 

O primeiro passo para reenquadrar o framework atual ao modelo ágil foi definir as 5 

grande áreas de acordo com as atividades e função exercidas de modo a facilitar a 

distribuição das mesmas de forma iterativa. Na tabela 8 foram organizados os requisitos 
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levantados até o momento (fundamentação teórica, análise do framework, relatório de 

projetos reais e questionários) de todas as questões que devem ser abordadas no novo 

framework. 

Tabela 8: Parâmetros Definidos 
Requisito  
Engenharia Software  
Modelo de Framework Agile 
Ciclo de Vida Iterativo Incremental 
Foco  Comunicação 
Gestão de Design  
Abordagem Design Thinking 
Base Ferramentas de DT 
Foco Inovação, Comunicação e Criatividade 
Análise Laboratório  

Pontos Críticos Necessidade de Testes, Inserção do Design, 
Delegação de Decisão, Gerar Documentação. 

Questionários  

Pontos Críticos Maior foco no levantamento de Requisitos e 
Comunicação. 

Fonte: Própria 

Cada área ou etapa definida apresenta um grupo de atividades que podem ser 

distribuídas conforme as necessidades ao decorrer de um projeto. Conforme a figura 5 tem-

se: 

 Análise Inicial e Governança: Abrange as atividades iniciais de 

projeto assim como delimita o trabalho da governança que permeia e 

abrange todo o processo. As atividades incluem: Reunião, Estabelecer 

Escopo, Estimativas, Preparar Ambiente, Analisar Viabilidade, Criar 

Project Charter, Reunião Kick-off,  Expandir WBS, Validar 

Requisitos, Definir Entregas, Rastreabilidade, Governança (que 

engloba Planejar Indicadores, Recursos, Análise de Riscos, Prazos e 

Custos, Revisar Planos, Análise Viabilidade), Gerenciar Qualidade, 

Gerenciar Comunicação 

 Análise e Design: Abrange as atividades de levantamento de 

requisitos, revisão, elaboração de cronograma, Definição de Tarefas, 

Planejamento das Fases seguintes e Testes. 

 Execução e Implementação: Abrange as atividades da parte 

operacional do projeto como Execução de Tarefas, Realização de 

Correções, Prototipação e Implantação de Resultados. 

 Teste: Área dos testes unitários, Análise de resultados e  Testes de 

Integração. 

 Entrega: Finalização de Projeto. 
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Figura 5: Laboratório Agile Framework 

 

Fonte: Própria 

O processo possui natureza cíclica e iterativa. Na figura 6 foram demarcadas as 

diferentes zonas de iteração, ciclos fechados de desenvolvimento, para cada etapa do 

projeto definida na Análise Inicial e Governança. 

Figura 1: Iterações 

 
Fonte: Própria 

Na tabela 9 pode-se visualizar a distribuição das fases dentro de cada área de 

desenvolvimento e profissionais envolvidos em cada uma. Foi dado ênfase no engajamento 

maior de todos os integrantes ao decorrer das etapas para corrigir problemas mencionados 

anteriormente. 
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Tabela 9: Fases Framework Agile 
Fase Etapa Integrantes Identificação 
Análise Inicial e 
Governança 

Reunião 
      - Estabelecer Escopo 
      - Estimativas 
Preparar Ambiente 
Analisar Viabilidade 
Criar Project Charter 
Reunião Kick-off 
Expandir WBS 
Validar Requisitos 
Definir Entregas 
Rastreabilidade 
Governança 
      - Planejar Indicadores 
      - Recursos 
      - Análise de Riscos 
      - Prazos e Custos 
      - Revisar Planos 
      - Análise Viabilidade 
Gerenciar Qualidade 
Gerenciar Comunicação 

Gerente e Cliente 
 
 
 
 
Equipe e Cliente 
Equipe 
Gerente 
Equipe 
Gerente 
 
Gerente 
 
 
 
 
 
 
Equipe 
Equipe 

A1 
 
 

A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

A10 
 
 
 
 
 
 

A11 
A12 

Análise e Design Levantar Requisitos 
Revisar Requisitos 
Elaborar Cronograma 
Elaborar Tarefas 
Planejar Fases e Testes 

 
 
Equipe 
Gerente 
 

D1 
D2 
D3 
D4 
D5 

Execução e 
Implementação 

Executar Tarefas 
Protótipo 
Realizar Correção 
Implantar Resultados 

Equipe 

E1 
E2 
E3 
E4 

Teste Executar Teste Unitário 
Análise de Resultados 
Executar Teste de Integração 

Equipe, Usuário e 
Cliente 

T1 
T2 
T3 

Entrega Entrega Final 
Reunião de Feedback 
Confraternização 

Equipe e Cliente 
E1 
E2 
E3 

Fonte: Própria 

Utilizando os números de identificação foi construído um modelo visual de 

operação do framework (figura 7). Neste modelo é possível perceber o ciclo de vida de 

cada fase e como elas se intercalam e repetem ao longo de todo o processo. Nota-se uma 

ênfase maior no estágio de análise e levantamento de requisitos, que como foi apontado 

anteriormente é extremamente essencial para o bom funcionamento de um projeto. 

As atividades de governança como gerenciamento de comunicação e qualidade são 

extraprocessuais, pois ocorrem initerruptamente ao longo de qualquer projeto e é 

executado por toda a equipe sob o comando do gerente. 
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Figura 7: Agile Framework 

 
O número de iterações não é fixo, sendo definido pela equipe na fase inicial e 

podendo ser estendida ou reduzida conforme as necessidades do projeto. Atividades de 
Fonte: Própria 
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governança permeiam todo o projeto, ela é o olhar macro que cuida de internos e externos 

do projeto. Quais atividades de governança serão desempenhadas dependerá do tipo de 

trabalho, e como o gerente irá desempenhá-las depende totalmente das decisões tomadas 

inicialmente. 

As fases de análise e design, execução e testes trabalham de forma cíclica e 

intercalada, desenvolvendo-se pequenas porções definidas inicialmente, analisando o 

trabalho feito e validando por meio de testes que guiarão a fase seguinte que se repete até 

todos os requisitos definidos sejam atendidos. Por fim a governança encerra o trabalho com 

coleta da documentação produzida pela equipe ao longo do trabalho e feedback de 

desempenho e a entrega é efetuada. 

4.1. Convergindo Design Thinking e Agile Framework 

Definido o framework dentro dos padrões Agile resta agora delimitar as ferramentas de 

design apropriadas a cada fase e definir a jornada do design e designer dentro do 

fluxograma da metodologia, assim como as atividades desempenhadas por cada 

profissional e a zona de convergência (figura 8) e compartilhamento de insights entre as 

duas áreas. 
Figura 8: Convergência TI e DT 

 

Fonte: Própria 

A seguir na tabela 10 foram reunidas de forma resumida as ferramentas de design 

thinking e IHC que foram integradas ao framework, de acordo com a etapa de 

desenvolvimento em cada fase, para potencializar o projeto e reduzir obstáculos no 

decorrer do trabalho. 

 

 

 

Tabela 10: Ferramentas de Design Thinking 

Estágio de Desenvolvimento Ferramenta de Design Fase 
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Imersão Preliminar Briefing A5 – Reunião Kick-off 
 Reenquadramento D1 – Levantamento de Requisitos 
 Pesquisa Exploratória D1 – Levantamento de Requisitos 
 Pesquisa Desk D1 – Levantamento de Requisitos 
Imersão em Profundidade Entrevistas D1 – Levantamento de Requisitos 

 Cadernos de Sensibilização D1 – Levantamento de Requisitos 

 Sessão Generativa D1 – Levantamento de Requisitos 

 Um dia na Vida D1 – Levantamento de Requisitos 

 Sombra D1 – Levantamento de Requisitos 

Análise e Síntese Cartões de Insight D2 – Revisão de Requisitos 
 Diagrama de Afinidades D2 – Revisão de Requisitos 
 Mapa Conceitual D2 – Revisão de Requisitos 
 Critérios Norteadores D3 – Validar Requistos 
 Personas D2 – Revisão de Requisitos 
 Mapa de Empatia D2 – Revisão de Requisitos 
 Jornada do Usuário D3 – Validar Requisitos 
Ideação Brainstorming  
 Workshop de Cocriação D5 – Elaborar Fases 
 Cardápio de Ideias D5 – Elaborar Fases 
 Matriz de Posicionamento D4 – Matriz de Posicionamento 
Prototipação Protótipo em Papel E1 – Protótipo  
 Modelo de Volume  
 Encenação  
 Storyboard E1 – Protótipo 
Teste Análise Heuríst'ica 

“Um dia na vida” 
Teste Usuário 
Sombra 

T1 – Teste Unitário 
T3 – Teste de Integração 

Fonte: Rolim (2018) 

As atividades foram distribuidas de acordo com as fases definidas na seção anterior e têm o 

objetivos de potencializar cada fase, fomentando criatividade, comunicação, insights e 

organização das informações produzidas para melhor visualização da equipe. Cada ponto em verde 

na figura 9 representa a ação do design e/ou uso da ferramenta de design thinking.  
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Figura 9: Função do Design 

 
Fonte: Própria 
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5. CONCLUSÃO 

Uma vez que um projeto de desenvolvimento de software envolve design e suas diversas 

faces (design de UI, UX, usabilidade, ergonomia, etc), engenharia de software e IHC, não 

há motivos para dar preferência a uma disciplina em detrimento das outras, colocando-as 

como secundárias no impacto que possuem em um projeto.  

Est trabalho apresenta relevante contribuição às áreas de design, computação e 

gerenciamento de projetos, assim como despertar o interesse da comunidade acadêmica 

acerca das lacunas evidenciadas. As práticas e teorias do design que são empregadas e 

como são trabalhadas na área da TI foram levantadas com a indicação provida por um 

estudo de caso, propiciando excelência nos resultados obtidos. 

Além de ser um guia para formatação de novos frameworks para pequenas 

empresas ou equipes de desenvolvimento. O trabalho apresenta de forma sistemática a 

compilação de dados essenciais como principais obstáculos em projetos desta natureza, 

foco ao controle de qualidade, convergência de disciplinas e equipes multidisciplinares, 

fomento da criatividade, entre outros. 

Todos os resultados foram pautados em uma extensa pesquisa teórica e estudos de 

casos reais, questionários e análises internas do laboratório, que apontassem na direção 

mais correta para formatação de uma metodologia de trabalho mais compatível com a 

realidade. 

Partindo da questão deflagrada no início do artigo de como criar um framework de 

convergência de disciplinas, não só chegou-se ao resultado com um framework 

estruturado, como também um guia que pode ser utilizado para analisar outros processos 

de criação de software. 
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The paper presents results of research related to the decision-making process from the 

different elements that comprise the competitive strategy and its relationship in the 

performance of business units (trade and service). The study was conducted in the State of 

Amazonas (Tabatinga, Benjamin Constant, and Atalaia do Norte). Measuring the 

performance of companies in the tri-border area and away from the main business centers 

of the State and the country is a complex process that, in practice, cannot be neglected. The 

practice of forward sales pegged at word (spun) is part of that reality. The theoretical 

lenses employed provide a characterization of the state of the art in relation to the problem 

under investigation of competitive strategies and performance. With the application of a 

multiple regression, the results revealed that the competitive strategies present relationship 

in the performance, but factors that make up the variables such as strategic management, 

budget and accounting control presented ambiguous results. In smaller companies the 

practice of spun is common, which ends up undermining the decision-making capacity and 

worsening performance. 

 

Key-words: budget; forward sale; business budget; strategic planning; decision making. 

 

COMPREENDENDO O PROCESSO DECISÓRIO DE UNIDADES COMERCIAIS NO 

INTERIOR DO AMAZONAS 

 

O documento apresenta resultados de uma pesquisa relacionados ao processo decisório a 

partir de diferentes elementos que compreendem a estratégia competitiva e sua relação no 

desempenho de unidades de negócio (comércio e serviço). O estudo foi realizado no 

interior do Estado do Amazonas (Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte). Medir 

o desempenho de empresas num contexto de tríplice fronteira e distante dos principais 

centros de negócio do Estado e do país é um processo complexo que, na prática, não pode 

ser negligenciado. A prática de vendas a prazo lastreadas na palavra “fiado” faz parte dessa 

realidade. As lentes teóricas empregadas fornecem uma caracterização do estado da arte 

em relação ao problema investigado de estratégias competitivas e o desempenho. Com a 

aplicação de uma regressão múltipla, os resultados revelaram que as estratégias 

competitivas apresentam relação no desempenho, porém fatores que compõem as variáveis 

como gestão estratégica, orçamento e controle contábil apresentaram resultados ambíguos. 

Em empresas de menor porte é comum a prática do “fiado”, o que acaba comprometendo a 

capacidade decisória e piorando o desempenho.  
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Palavras-chave: orçamento; vendas a prazo; orçamento empresarial; planejamento 

estratégico; tomada de decisão. 

 

COMPRENDIENDO EL PROCESO DECISORIO DE UNIDADES COMERCIALES EN 

EL INTERIOR DEL AMAZONAS 

 

Resumen: 

El documento presenta resultados de una pesquisa relacionados con el proceso decisorio a 

partir de diferentes elementos que comprenden la estrategia competitiva y su relación en el 

desempeño de unidades de negocio (comercio y servicio). El estudio fue realizado en el 

interior del Estado del Amazonas (Tabatinga, Benjamin Constant y Atalaia do Norte). 

Medir el desempeño de empresas en un contexto de tríplice frontera y distante de los 

principales centros de negocio del Estado y del país es un proceso complejo que, en la 

práctica, no puede ser tratado con negligencia. La práctica de ventas a plazos, basada en la 

palabra fiado, forma parte de esta realidad. Las lentes teóricas empleadas fornecen una 

caracterización del estado del arte en relación al problema investigado de estrategias 

competitivas y el desempeño. Con la aplicación de una regresión múltiple, los resultados 

revelaron que las estrategias competitivas presentan relación en el desempeño. Sin 

embargo, factores que componen variables, como gestión estratégica, presupuesto y 

control contable, presentaron resultados ambiguos. En empresas de menor porte es común 

la práctica del fiado, lo que acaba comprometiendo la capacidad de decisión y empeorando 

el desempeño.  

 

Palabras Claves: presupuesto; ventas a plazo; presupuesto empresarial; planificación 

estratégica; toma de decisiones. 
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INTRODUÇÃO 

O ambiente empresarial sofre modificações constantemente em decorrência da 

crescente competitividade entre as organizações que buscam cada vez mais o 

aperfeiçoamento em suas técnicas de trabalho, métodos e ferramentas que auxiliem na 

tomada de decisão, fator este primordial para o alcance do sucesso organizacional, que, 

quando administrado com excelência, podem proporcionar resultados esperados pelas 

organizações (Jankalová, 2012; Prajogo, 2016). 

O principal papel dos gestores nas pequenas unidades comerciais é alcançar a 

máxima eficiência (Teece, 2017). Os gestores devem utilizar o processo racional mais 

objetivo possível para tomar uma decisão (Fjeldstad & Snow, 2017). Se as práticas de 

gestão e técnicas de coordenação estiverem alinhadas, as unidades comerciais 

provavelmente sustentarão seu crescimento (Daft, 2008). 

As pequenas unidades comerciais têm encontrado no gerenciamento orçamentário e 

na definição de objetivos estratégicos uma abordagem poderosa, que se tem concentrado 

na busca por resultados e promovido um ambiente de negócios a alcançar um único 

objetivo dentro das restrições específicas do tempo e da disponibilidade de recursos. 

Reclama, assim, a aplicação das melhores práticas de gestão (Ratnasingam, 2007). O 

gerenciamento orçamentário é um plano financeiro para implementar a estratégia da 

empresa para determinado exercício (Frezatti, 2009). O sistema de orçamento é uma 

combinação de fluxo de informações, processos e procedimentos administrativos 

(Merchant, 2007). O orçamento é, provavelmente, a ferramenta gerencial mais utilizada 

nas organizações (Davila & Wouters, 2005; Frezatti et al., 2013). 

A tomada de decisão é o processo através do qual uma ótima escolha é feita a partir 

de várias possíveis alternativas para uma situação que garantirá o máximo de benefícios e 

os menores riscos em vez da escolha de outras decisões que não foram selecionadas, ou 

seja, é a melhor decisão considerada (Simon, 1965). Com o uso de computadores e outras 

inovações, o processo decisório tornou-se mais confiável para determinar claramente as 

consequências de cursos alternativos da ação na escolha final de políticas apropriadas para 

os executivos (Sandroni, 1995; Bennet & Bennet, 2008; Teece, 2017). 

À falta de recursos e as incertezas no ambiente interno e externo acabam se 

tornando um obstáculo, que se não reconhecidos e diagnosticados a tempo poderão gerar 

problemas futuros. Dessa forma, o planejamento orçamentário na empresa servirá de base 

para que os gestores possam controlar e coordenar os objetivos e resultados, facilitando na 

tomada de decisão, pois é uma ferramenta gerencial capaz de gerar grande volume de 

informações detalhadas, possibilitando uma maior análise de riscos e oportunidades (King, 

Clarkson & Wallace, 2010; Canales & Caldart, 2017; Cosenz & Noto, 2017). 

Desde o trabalho seminal de Hopwood (1972), a literatura sobre orçamento tem 

mostrado grande interesse nos possíveis efeitos de estilos de controle orçamental (Ho, Wu 

& Wu, 2014; Amans, Mazars-Chapelon & Villesèque-Dubus, 2015; Asogwa & Etim, 

2017). O estilo de controle orçamental que as organizações implementam, bem como os 

comportamentos que elas incentivam, pode afetar o desempenho da unidade de negócio e 

as estratégias competitivas (Van Der Stede, 2000; Ho, Wu & Wu, 2014). Dentro da 

literatura contábil, conceituações teóricas sobre o papel dos controles orçamentais têm sido 

tradicionalmente incorporadas dentro de uma compreensão muito particular de formas e 

estruturas organizacionais (Frow, Marginson & Ogden, 2010). 

Nos últimos anos, no entanto, um número crescente de empresas adotou formas 

organizacionais mais complexas e mais flexíveis em resposta às rápidas taxas de avanço 

tecnológico, e um ambiente competitivo intenso, que tem assistido a um aumento na 

volatilidade do mercado e reivindicado das organizações agilidade para construir e 
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sustentar uma vantagem sobre os concorrentes (Daft & Lewin, 1993; Illinitch et al., 1996; 

Ricciardi, Zardini & Rossignoli, 2016; Zott, Amit & Massa, 2011; Fjeldstad & Snow, 

2017). Confrontadas com maiores incertezas do mercado e ciclos curtos de vida dos 

produtos, as empresas têm procurado alcançar vantagem competitiva através de uma maior 

ênfase na inovação, na aprendizagem, na flexibilidade e na capacidade de adaptação 

(Bartlett & Ghoshal, 1993; Otley, 1994). 

Apesar dos avanços nas pesquisas sobre a estruturação do planejamento empresarial 

nos mais variados graus, a estratégia competitiva se constitui numa ferramenta poderosa e 

insubstituível nos negócios, vital para o êxito das empresas. Muita atenção tem sido dada 

ao longo dos anos para o que pode ser descrito como os antecedentes e as consequências 

em ambientes altamente dinâmicos e sistemas de controle de gestão para esses ambientes 

concorrenciais. Isso demonstra que as estratégias competitivas normalmente são regidas 

por técnicas orçamentais influenciadas por fatores e variáveis tais como as capacidades 

organizacionais, a estratégia e o desempenho das organizações. Apesar desses avanços, no 

entanto, importantes deficiências continuam a atormentar a investigação no que se refere a 

pequenas unidades comerciais fora dos principais centros de desenvolvimento econômico, 

mais especificamente, nos municípios do interior do Brasil. 

O estudo tem como objetivo analisar as práticas da estratégia competitiva, como a 

gestão de crédito das empresas como uma ferramenta relevante no processo decisório em 

unidades comerciais da região de tríplice fronteira (Peru, Colômbia e Brasil) no interior do 

Estado do Amazonas. Em especial, como as pequenas unidades comerciais administram as 

vendas a prazo com base na fé e na confiança. É a prática de crédito lastreada basicamente 

na palavra (Santos, 2013), ou seja, são as práticas creditícias praticadas na economia de 

tríplice fronteira. À vista disso, busca-se resposta para a seguinte pergunta de pesquisa: Em 

que medida tal prática de gestão de crédito lastreada na palavra modera na relação das 

estratégias competitivas no desempenho das unidades comercias em uma região de tríplice 

fronteira?     

Este estudo é um dos primeiros a analisar e interpretar os recursos da empresa 

(orçamentais, estratégicos e controle contábil) num contexto peculiar e sua relação com o 

desempenho organizacional. Dessa forma, o estudo apresenta as seguintes contribuições 

para a leitura existente: (i) fornece uma nova maneira de análise teórica e empírica de 

interpretação de orçamentação por um ambiente peculiar fora dos principais centros de 

desenvolvimento econômicos do país; (ii) fornece evidências sobre a forma como os 

gestores (proprietários) se envolvem com as informações contábeis; e (iii) estende-se a 

investigação sobre orçamento e planejamento estratégico num contexto de unidades de 

negócios de baixo faturamento.  

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. Primeiro, fazemos uma 

revisão da literatura. Em segundo lugar, vamos discutir os métodos de pesquisa que 

utilizamos neste estudo, incluindo descrições da amostra, os procedimentos da coleta de 

dados e as medidas operacionais. Em terceiro lugar, apresentamos a discussão dos 

resultados. Por fim, discutem-se as contribuições e implicações da nossa investigação e 

identificação das suas limitações, bem como as direções para pesquisas futuras e as 

referências. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA E HIPÓTESES  

2.1 A Estratégia Organizacional/ Competitiva   

Este artigo foca na compreensão de por que algumas empresas no contexto de 

tríplice fronteira apresentam um posicionamento estratégico melhor do que algumas 

empresas concorrentes. Diferentes abordagens tentam explicar o desempenho das empresas 
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num contexto de rivalidade. De um lado, uma abordagem focada nas características do 

mercado competitivo (Porter, 1980; 1998; Barney, 1986; Nilssen, Bertheussen & Dreyer, 

2015), e de outro, uma preocupação com a compreensão dos atributos internos da empresa 

(Barney, 1991; Nilssen, Bertheussen & Dreyer, 2015; Fernández-Jardón & Martos, 2016). 

O artigo busca compreender os atributos internos empregados pela empresa em um 

mercado de tríplice fronteira.  

O planejamento estratégico é pauta relevante e legítima nas discussões da 

administração de empresas há décadas. No decurso, uma variedade de técnicas foi 

introduzida para auxiliar os gerentes na formulação de estratégias nos seus negócios, 

normalmente oriundas da prática de empresas de consultoria estratégica (Porter, 1983). 

Consequentemente, uma infinidade de definições foram surgindo em resposta às mudanças 

rápidas e competitivas do mercado (Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 1998). O 

planejamento estratégico pode ser definido como a criação de uma posição única e valiosa, 

envolvendo um conjunto diferente de atividades. Assim, a essência do posicionamento 

estratégico de qualquer organização é escolher e elaborar estratégias que sejam diferentes 

das dos seus concorrentes (Porter, 1996).  

As empresas obtêm vantagens competitivas sustentadas pela implementação de 

estratégias que exploram as suas forças internas, respondendo às oportunidades ambientais, 

neutralizando as ameaças externas e superando as fraquezas internas (Barney, 1991). 

Assim, as empresas devem analisar seu ambiente competitivo, escolher suas estratégias e 

adquirir os recursos necessários para implementar suas estratégias (Porter, 1980). 

A vantagem competitiva está no centro das discussões da estratégia de negócios 

(Dirisu, Iyiola & Ibidunni, 2013). A busca da vantagem competitiva está na raiz do 

desempenho organizacional (Porter, 1998; Barney, 1991). Vantagem competitiva para uma 

empresa é quando uma organização implementa uma estratégia de criação de valor que não 

está sendo implementada simultaneamente por potenciais concorrente nem pelos atuais 

concorrentes. E vantagem competitiva sustentada é quando uma organização implementa 

uma estratégia de criação de valor que não pode ser implementada simultaneamente por 

concorrentes atuais ou potenciais e, ainda, quando as empresas concorrentes não 

conseguem copiar ou imitar os benefícios da estratégia implementada (Barney, 1991).  

A vantagem competitiva sustentada é quando os competidores existentes ou 

potenciais competidores não podem copiar as estratégias, ou, ainda, o custo para imitar tal 

ou tais estratégias é muito alto (Kuncoro & Suriani, 2017). Logo, uma estratégia 

competitiva sustentável refere-se à incorporação de questões estratégicas nas diversas áreas 

funcionais de uma empresa, como a incorporação de estratégias de produção, marketing, 

P&D, compras, finanças e recursos humanos (Banerjee, 2001; Leonidou et al., 2015). 

Normalmente, as empresas tendem a adotar posturas competitivas sustentáveis em suas 

estratégias de negócios em busca de um posicionamento competitivo de diferenciação de 

produtos ou preços mais baixos em relação aos principais concorrentes (Porter & Van Der 

Linde, 1995). Neste artigo, a vantagem competitiva tem como foco as áreas de estratégias 

no âmbito do mercado, do controle contábil e do orçamento.  

A ideia da estratégia competitiva se concentra nas maneiras pelas quais os 

competidores em um mercado podem criar mecanismos estratégicos para obter um 

desempenho econômico superior. O mercado para as empresas é onde os jogadores 

compram e vendem e encontram os recursos necessários para implementar as suas 

estratégias (Barney, 1986). Um pressuposto presente na maioria dos estudos sobre a 

concorrência dos players em um mercado e o desempenho está relacionado ao número de 

players e à possibilidade de novos concorrentes, isto é, quanto maior o número de players 

maior a competição entre as empresas (Zamecnik & Rajnoha, 2015; Bayar et al., 2017). 
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Consequentemente, o gerenciamento do desempenho estratégico das empresas é um 

processo complexo e de difícil gestão por causa das mudanças e incertezas do ambiente. 

Logo, o desempenho das empresas não pode ser visto apenas em termos financeiros 

(Zamecnik & Rajnoha, 2015), mas também na gestão estratégica do mercado competitivo. 

Compreender a estrutura e a dinâmica de um mercado é essencial para que os diferentes 

players possam estabelecer e configurar as suas forças competitivas (Porter, 2008). 

Consequentemente, isso nos leva a testar as seguintes hipóteses: 

 

H1. As estratégias competitivas de pequenas empresas em mercados altamente instáveis 

precisam compreender não somente as forças e fraquezas internas, mas também as 

oportunidades e ameaças do ambiente de negócios. Logo, o desempenho esperado será 

positivo.  

 

A gestão das decisões estratégicas é um fenômeno que não é encontrado somente 

nas grandes corporações. As pequenas empresas precisam compreender a importância 

estratégica para garantir a sua sobrevivência no mercado cada vez mais competitivo, 

caracterizado por mudanças econômicas e políticas inerente de economias emergentes 

como o Brasil. Isso requer das empresas a formulação de estratégias únicas para lidar com 

diferentes cenários regionais que impõem às pequenas empresas fortes pressões ambientais 

(Hoskisson et al., 2000). As pequenas empresas são caracterizadas por apresentar recursos 

limitados, estratégias simples e estreitas que requerem dos seus gestores habilidades para 

estabelecer estratégias que garantam a sobrevivência e condições para prosperar em busca 

do crescimento (Robinson & Pearce, 1984). Assim, espera-se que a vantagem competitiva 

para as pequenas empresas seja alcançada através de atos de inovação, que podem ser 

novas formas de fazer as coisas (Porter, 1989). Assim, a variável gestão estratégica é 

operacionalizada levando em consideração tanto as forças como as fraquezas, as 

oportunidades e as ameaças. Nesse contexto, presume-se que: 

 

H1a. Maior foco estratégico da empresa nas características do mercado competitivo, 

melhor o desempenho da empresa.  

 

Normalmente, os gerentes de pequenas empresas empregam o planejamento 

estratégico informal em resposta às variáveis contingenciais, ou seja, é a aplicação de 

práticas estratégicas básicas de tomada de decisão em resposta às circunstâncias que o 

mercado apresenta. Uma melhoria no desempenho financeiro é a medida comumente 

empregada pelos gerentes para a criação de ajustes entre as atividades da empresa (Pearce, 

Freeman & Robinson, 1987; Porter, 1996).   

 

2.2 A Compreensão do Orçamento nos Negócios de Hoje 

O orçamento para uma organização é a alocação de recursos financeiros para a 

pessoa responsável pela administração da empresa. É um instrumento que permitirá atingir 

metas e objetivos corporativos. No seu nível mais básico, um orçamento é uma ferramenta 

que informa o gestor onde ele pode gastar seus recursos e quanto ele precisa ou pode 

investir. Os orçamentos são desenvolvidos para ajudar a alcançar metas e objetivos 

corporativos e devem ser baseados na estratégia da empresa (Mosser, 2017).    

A utilização do orçamento nos negócios é fundamental para a sobrevivência de 

qualquer empresa e, principalmente, para a consecução dos objetivos coorporativos. O 

orçamento permite que mecanismos de planejamento, controle, acompanhamento de 

desempenho e o cumprimento de metas de uma empresa possam ser alcançados (Asogwa 
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& Etim, 2017). No entanto, na prática o orçamento não tem o mesmo significado para 

todas as empresas; ele é específico para cada organização (Amans, Mazars-Chapelon & 

Villesèque-Dubus, 2015) e depende da complexidade do ambiente em que as organizações 

operam (Snihur & Tarzijan, 2017). Para a maioria das organizações, o objetivo final do 

orçamento é determinar a probabilidade de resultados das receitas e despesas previstas 

(Messer, 2017). Portanto, propõe-se testar a seguinte hipótese: 

 

H1b. O envolvimento da empresa no processo de orçamento afeta positivamente o 

desempenho da organização. 
 

A importância da informação financeira para a tomada de decisão estratégica da 

empresa foi relatada no estudo empírico de Nogueira et al., (2017). Os resultados da 

pesquisa reforçam a importância do controle financeiro e orçamentário para a tomada de 

decisão estratégica, ou seja, a tomada de decisão estratégica está sujeita a informações 

financeiras e orçamentarias. Logo, um controle interno adequado das finanças possibilitará 

à empresa tomar decisões. Nesse sentido, a investigação empírica de Hofer, Eisl e Mayr 

(2015), realizada com empresas austríacas de grande e pequeno porte sobre a tomada de 

decisão a partir do resultado orçamentário, descobriu evidências de que as empresas de 

pequeno porte são muito mais afetadas por mercados dinâmicos e instáveis do que as 

empresas de grande porte. As grandes empresas conseguem administrar um amplo sistema 

de previsão qualitativa do seu orçamento, enquanto as pequenas empresas padecem de 

técnicas quantitativas e qualitativas simples. 

O sistema de gestão financeira para as pequenas empresas continua a ser uma 

importante ferramenta para o sucesso. Consequentemente, a qualidade da gestão financeira 

para as pequenas empresas tem uma relação positiva com o desempenho (Mcchlery, 

Godfrey & Meechan, 2005). Um estudo realizado no Oeste da Escócia por Mcchlery, 

Godfrey e Meechan (2005) sobre a compreensão dos sistemas de gestão financeira pelas 

pequenas empresas descobriu que as empresas mais experientes adotam sistemas 

integrados e informatizados adaptados para as empresas com profissionais altamente 

motivados, com qualificação contábil por parte dos proprietários e diretores da empresa. 

Em contrapartida, as empresas que careciam dos elementos apresentados padeciam dos 

desafios da gestão financeira. Nesse sentido, levando em consideração um mercado 

periférico distante dos principais centros do país e da capital do Estado, espera-se que as 

empresas na região de tríplice fronteira realizem a contabilidade fiscal apenas para atender 

e justificar o quadro legal do Estado e do País. Por isso, supõe-se que haja menor ênfase na 

contabilidade como mecanismo estratégico. Nesse contexto, presume-se que:      

 

H1c: As pequenas empresas localizadas em tríplice fronteira apresentam as obrigações 

contábeis apenas para cumprir com as instituições estaduais e federais. Logo, o 

desempenho apresenta relação negativa com a gestão financeira.  

 

As receitas para as pequenas organizações que operam num contexto de tríplice 

fronteira estão associadas à venda de produtos (comércio) ou à prestação de serviços 

(Messer, 2017). Assim, o orçamento é usado para consagrar o controle financeiro e 

gerencial, auxiliando no controle de receitas e despesas, identificando problemas e 

garantindo ações corretivas, como a gestão de vendas a prazo lastreadas na palavra 

(Asogwa & Etim, 2017). A previsão tradicional para as vendas a prazo lastreadas na 

palavra é uma expectativa na previsão mensal contínua de recebimento (Ekholm & Wallin, 

2000). Logo, o controle inadequado do processo financeiro na prática pode impactar no 
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bem-estar financeiro e comprometer a eficácia do orçamento e, principalmente, dos 

recursos estratégicos da empresa (Hyväri, 2016). 

Um sistema de orçamento bem definido auxilia na tomada de decisão. Por exemplo, 

se as obrigações com os seus fornecedores em 45 dias serão cumpridas, se a margem bruta 

deve ser de 50%, se os níveis de vendas a prazo reduzem os ganhos e aumentam os níveis 

das perdas. Um orçamento bem definido não terá apenas implicações nos lucros e perdas; 

pode indicar que a empresa é capaz de aumentar o número de vendas de produtos bem 

como apresentar implicações no fluxo de caixa, ou seja, a qualidade do recebimento das 

vendas lastreadas na palavra deve ser orçamentada na previsão do fluxo de caixa com base 

no orçamento (Barrow, 2011). 

 

2.3 Vendas a Prazo Lastradas na Palavra e seu Efeito Moderador  

O crescimento sustentado e a rentabilidade das pequenas empresas ao longo dos 

anos dependem da escolha de boas práticas e da capacidade de resposta às mudanças 

impostas pelo ambiente de negócios. Para muitas unidades de negócio, iniciar uma relação 

comercial em algumas regiões do Brasil pode requerer do estabelecimento comercial ou 

prestador de serviço uma adaptação das políticas de vendas ao processo de compra 

(hábitos) por parte do comprador (Viio & Grönroos, 2016). Nesse sentido, as pequenas 

empresas estão mais propensas a adotar práticas impostas pelos compradores, como as 

vendas lastreadas na palavra popularmente conhecidas como “vendas no fiado” (Santos, 

2013). As empresas, para conquistarem mercado e novos clientes, adotam tais práticas 

administrativas impostas pelos compradores (Viio & Grönroos, 2014).   

O costume de comprar fiado é uma prática creditícia herdada do século XVIII da 

América portuguesa em razão da precária circulação monetária. O fiado, uma operação de 

crédito com base na confiança, lastreada na palavra foi a prática difundida principalmente 

entre os comerciantes (Santos, 2003) para “atender as necessidades de consumo do 

cotidiano” (Espírito Santo, 2009. p. 8). Essa prática de crédito persiste em algumas regiões. 

Algumas unidades comerciais adotam essa prática como mecanismo de ganhar mercado e 

conquistar clientes de forma rápida (Kong, 2016). A venda a crédito com base na confiança 

inevitavelmente se tornou a escolha da empresa em mercados em que a circulação de 

moeda está atrelada a recebimento de safras agrícolas, período de pesca, recebimento de 

recursos provenientes das ações sociais do país e de trabalhadores assalariados (Santos, 

2013). Nessa lógica, o comprador que adquiriu o fiado se compromete a cumprir com as 

obrigações financeiras junto aos credores quando da posse do dinheiro. Tal prática acaba 

colocando em risco a saúde financeira dos credores, que ficam vulneráveis aos infortúnios 

das safras, dos proventos e do entusiasmo do devedor em saldar os compromissos com o 

credor. 

Uma das principais medidas de retorno sobre as vendas e desempenho da empresa é 

quando o credor está recebendo do devedor as obrigações de quitação (Fink et al., 2008). A 

gestão de vendas normalmente é medida por metas de receita mensal, trimestral, ciclo de 

safras agrícolas. Uma incapacidade de recebimento dos devedores é frequentemente vista 

como um problema e, às vezes, a causa de discussões entre credores e devedores, por vezes 

comprometendo a saúde financeira da empresa. As vendas realizadas normalmente não 

originam documentos fiscais, o grau de informalidade se resume a um simples caderno de 

anotações realizado pelo credor. A inadimplência geralmente é elevada. Tal prática de 

crédito coloca as pequenas empresas em estado de vulnerabilidade permanente. 

Consequentemente, propomos a seguinte hipótese a ser testada. 
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H2. As celebrações realizadas entre credor e devedor lastreadas na palavra com 

responsabilidades futuras do devedor impactam negativamente no desempenho da 

empresa.    

 

A adaptação do processo de vendas das empresas baseado no recebimento dos 

credores lastreados na confiança é um processo de adaptação ao comprador (Viio & 

Grönroos, 2014). As unidades comerciais têm a oportunidade de coletar informações de 

cada cliente e de desenvolver um limite de crédito adaptado às características do cliente 

(Weitz, Sujan & Sujan, 1986). A ideia de adaptar o comportamento de vendas a prazo 

lastreadas na palavra pode ser caracterizada por uma condição ambiental específica (Weitz, 

1981). Assim, espera-se que a compensação à confiança depositada ao devedor, que é uma 

prática adaptativa da empresa ao cliente, não frustre a capacidade de estratégia competitiva 

e não restrinja o comportamento da empresa de forma a não ser mais competitiva no 

mercado (Román & Iacobucci, 2010).  

Nessa perspectiva, alguns estudos têm demonstrado que as condições ambientais no 

ambiente competitivo atuam como forças de moderação na relação das estratégias 

competitivas e do desempenho das empresas (Slater & Narver, 1994; Bhuian & Al-Zamil, 

1997; Subramanian, Kumar & Strandholm, 2009). Dessa forma, sugerimos que o 

recebimento de uma venda lastreada na confiança com expectativa de recebimento futuro 

pode ser uma estratégia empregada para ampliar os retornos, pois o credor pode aplicar 

taxas de juros e obter maiores lucros. Por outro lado, nem sempre é possível garantir o 

recebimento das vendas lastreadas na palavra, pois as forças ambientais e a pouca 

motivação dos devedores podem resultar em grandes prejuízos à empresa. Logo, esse 

efeito de moderação nos leva a formular e testar a seguinte hipótese: 

 

H3. Quanto maior a adaptação das empresas às pressões de crédito lastreadas na palavra, 

pior é o efeito moderador na relação entre a estratégia competitiva e o desempenho da 

empresa.   

 

A Figura 1 apresenta o modelo conceitual e o quadro geral das hipóteses e sub-hipóteses.  

 

Figura 1. Modelo Conceitual 

 

 

3. MÉTODOS 

3.1 Configuração de Estudo 
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As unidades comerciais objeto de investigação são divididas em dois setores. 

Primeiro, o setor comercial, que engloba todas as atividades não residenciais relacionadas a 

negócios fora da fabricação, transporte, serviços públicos e organizações não 

governamentais (Iea, 2012). Segundo, o setor de serviços, que inclui serviços comerciais 

como hotéis, restaurantes, educação, saúde, cabeleireiros, etc. (Iea, 2012). 

As unidades comerciais brasileiras situadas na região de tríplice fronteira entre 

Brasil, Peru e Colômbia, mais especificamente no interior do Estado do Amazonas, foram 

procuradas para responder à pesquisa. Os municípios de Atalaia do Norte, Benjamin 

Constant e Tabatinga pertencem à Mesorregião do Sudoeste do Estado do Amazonas, e são 

três dos nove municípios que constituem a Mesorregião do Alto Solimões. Os municípios-

alvo da pesquisa foram escolhidos por apresentarem adjacência de limite de território entre 

países, o que configura a sede das cidades constituídas por pequenas unidades de 

comércios e prestadores de serviços. Os municípios não apresentam conexão por rodovias, 

e Tabatinga é o único município que tem aeroporto doméstico que recebe voos diários da 

capital Manaus. Toda a logística para atender as unidades comerciais e o deslocamento de 

pessoas é realizada por embarcações fluviais. É comum encontrar nos estabelecimentos 

comerciais dos municípios objeto de investigação proprietários de nacionalidades peruana 

e colombiana. Parte das mercadorias nos estabelecimentos comerciais é adquirida de 

revendedores e distribuidores localizados na capital Manaus; outra parte circula 

livremente, vindo por embarcações das cidades de Iquitos, no Peru, e Leticia, na Colômbia.   

 

3.2 Dados 

Os dados referentes ao número de estabelecimentos comerciais população-alvo do 

objeto de investigação registrados junto aos governos municipal, estadual e federal não são 

disponibilizados. A única referência disponível é o relatório estatístico dos 

microempreendedores individuais publicado no Portal de serviços do governo federal 

(Mei, 2017). Número total de empresas optantes no SIMEI no último dia útil do mês de 

julho de 2017 – Atalaia do Norte (AM): total de 91 optantes; Benjamin Constant (AM): 

total de 452, e Tabatinga (AM): total de 791 empresas optantes. O total é, portanto, de 

1.334 empresas nos três municípios cadastradas no portal do Empreendedor-MEI. O portal 

não disponibiliza o nome da empresa. Esse número apresentado é questionado, pois o 

número de estabelecimentos comerciais encontrados nas sedes dos municípios de Atalaia 

do Norte e Benjamin Constant diverge da referência.     

A ausência de precisão de unidades comerciais caracteriza uma amostragem que 

não permite aos pesquisadores o emprego de métodos estatísticos de probabilidade 

(Faugier & Sargeant, 1997). Assim, a seleção de amostra é classificada como amostragem 

não probabilística. A seleção da amostra é intencional com base na acessibilidade das 

unidades comerciais nos municípios-alvo da investigação, onde os elementos da amostra 

são escolhidos arbitrariamente ou casualmente, o que não permite qualquer controle sobre 

a representatividade da amostra (Babbie, 2007). Dito de outra forma, é a técnica 

empregada porque não é possível estimar a probabilidade de cada unidade comercial ser 

incluída na amostra e fazer inferências à população em razão do difícil alcance da 

população-alvo (Faugier & Sargeant, 1997).  

A coleta de dados ocorreu em duas etapas. A fase inicial foi realizada para testar o 

instrumento de pesquisa. O instrumento de pesquisa faz uso de escalas teóricas 

empiricamente testadas, que foram adaptadas. Assim, cinquenta questionários foram 

distribuídos aos proprietários de unidades comerciais localizadas no município de 

Benjamin Constant. Após uma semana, foram recolhidos quinze questionários completos. 

O pré-teste foi realizado para avaliar com antecedência se o instrumento projetado 
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apresenta algum problema de eficácia para os entrevistadores e entrevistados (Hunt, 

Sparkman & Wilcox, 1982; Presser et al., 2004).  

A segunda etapa envolveu visitar e entrevistar todas as unidades de comércio e 

prestadoras de serviços localizadas na sede dos três municípios. Foram realizadas visitas a 

estabelecimentos comerciais no município de Atalaia do Norte, num total de 20 visitas, e a 

amostra final foi de 7 questionários validados, com um índice de resposta de 35%. O 

mesmo procedimento foi realizado em Benjamin Constant e Tabatinga. Do total de 300 

visitas realizadas a estabelecimentos resultaram 96 questionários validados, com um índice 

de resposta de 32%. No Município de Tabatinga, 500 visitas foram realizadas, resultando 

em 103 questionários validados. Um total de 206 (N = 206) instrumentos foram validados 

para uma taxa de resposta de 25,12%. Foi solicitado a cada gerente dos estabelecimentos 

comerciais dos três municípios que indicassem suas percepções para questões estratégicas 

nas diversas áreas funcionais da empresa em uma escala padrão de Likert de sete pontos, 

com “1” indicando a discordância total e “7” indicando a concordância total. 

A amostra compreende 206 questionários validados, 24,8% da apresentação 

caracterizados por empresas de serviço e 75,2% são unidades de comércio. Isso caracteriza 

uma amostra com experiência média de 9,94 anos; 51,5% dos respondentes são do sexo 

masculino e 48,5% do sexo feminino. Cinquenta por cento dos respondentes declaram 

formação escolar com ensino médio, 23,8% com ensino superior, 20,9% com ensino 

fundamental e 5,4% dos respondentes afirmaram ter ensino técnico ou uma especialização. 

Os entrevistados apresentam média de idade de 33,71 anos.  

As empresas foram classificadas pelo critério de receita bruta anual do Sebrae, 

sendo 58,7% das unidades comerciais classificadas como Microempreendedores 

Individuais (faturamento anual até R$60.000,00), 19,9% da amostra declara faturamento 

dentro dos critérios da Microempresa – ME (faturamento anual até R$360.000,00) e 21,4% 

apresentaram critérios de classificação de Empresas de Pequeno Porte – EPP (faturamento 

anual de R$360.000,01 até R$3.600.000,00). Destaca-se que 43,2% das unidades 

comerciais admitem operacionalizar vendas lastreadas na palavra, 75 empresas (36,4%) 

simplesmente declaram que fazem anotação em uma caderneta, 27,7% fazem as vendas a 

prazo via cartão de crédito e 28,7% declaram não vender a prazo.   

 

3.3 Estratégia Competitiva: variáveis independentes 

As variáveis de estratégia competitiva foram mensuradas utilizando-se três 

dimensões que envolvem questões estratégicas nas áreas funcionais de gestão estratégica, 

orçamento e controle contábil. Essas dimensões foram assinaladas nos estudos anteriores 

de Banerjee (2001) e Leonidou et al. (2015) e identificados por Bradley e Rubach (2002) 

como possíveis fatores que, quando não bem geridos, levam à falência da empresa. As três 

dimensões que formam as estratégias competitivas buscam compreender a percepção dos 

responsáveis pelas unidades comerciais nas maneiras pelas quais as empresas criam 

estratégias competitivas para obter um melhor desempenho (Barney, 1986).   

O fator gestão estratégica foi tomado como base para as dimensões apresentadas 

por Weber, Schäffer e Willauer (2003), composto por quatro perguntas em que a escala 

mensura a conexão do planejamento estratégico e operacional das unidades comerciais. A 

dimensão orçamento empregou a escala desenvolvida por Nouri e Parker (1998). Essa 

escala é constituída por sete questões que determinam se os indivíduos percebem seus 

recursos orçamentados como adequados para o desempenho dos deveres de trabalho de 

suas unidades comerciais. Para o controle da contabilidade nas unidades comerciais, 

tomamos como base a escala de Hopwood (1972), organizada por seis indagações. A 

escala descreve a extensão em que a contabilidade é utilizada como uma forma de 
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controle. Os entrevistados foram solicitados a indicar a medida que representa o uso da 

contabilidade no controle das unidades comerciais e auxilia na tomada de decisões. 

 

3.4 Vendas Lastradas na Palavra (fiado): variável independente e de moderação 

A variável “fiado” foi medida utilizando sete dimensões frequentemente utilizadas 

nas unidades comerciais e adaptadas da escala de medidas de orientação de mercado de 

Jaworski e Kohli (1993). Essas variáveis incluíram vendas a prazo sem garantias, o “fiado” 

causando danos à saúde da empresa, o “fiado” como uma prática local, tal prática interfere 

nas estratégias, no orçamento da empresa. Nosso modelo conceitual inclui também a 

mesma variável com efeito moderador. O constructo busca captar os efeitos da prática nas 

unidades comerciais. Entendemos que o “fiado” é um fator ambiental que modera a relação 

das estratégias competitivas no desempenho. Para capturar o efeito das vendas a prazo 

lastreadas na palavra como variável de moderação, adotamos a mesma escala de medida. 

 

3.5. Variáveis de Controle 

Para separar os efeitos hipotéticos de outros fatores que podem afetar o 

desempenho das unidades de negócios na tríplice fronteira, incluímos três variáveis de 

controle. A primeira, o setor da unidade de negócio (serviço ou comércio) (Alifiah, 2014). 

A segunda, a quantidade de anos no mercado, é uma variável que capta a experiência de 

aprendizagem das unidades comerciais (Chandra, 2017). Por último, o tamanho da unidade 

de negócio (número de funcionários); teoricamente, empresas maiores podem adotar 

medidas prudenciais ao risco das vendas lastreadas na palavra por sofrerem menores 

pressões dos hábitos de tal prática (Sasidharan & Kathuria, 2011). 

 

3.6 Desempenho: variável dependente 
A avaliação de desempenho foi captada por uma escala de medidas subjetivas pelo 

fato da dificuldade de obter dados objetivos (Kahneman & Krueger, 2006) das unidades de 

negócio. Essa prática foi escolhida porque as variáveis objetivas de interesse estão sob 

sigilo pelas partes envolvidas ou são vagamente definidas (Jahedi & Méndez, 2014). 

Normalmente, nesses ambientes a qualidade dos dados é manipulada para efeitos fiscais 

(Christmann, Day & Yip, 1999). Foram utilizadas cinco variáveis subjetivas na obtenção 

de dados. As variáveis são captadas a partir da percepção do principal gestor da unidade de 

negócio (Ketokivi & Schroeder, 2004). As medidas foram adaptadas de Rosenbusch, 

Rauch e Bausch (2013) e compreendem a percepção subjetiva de desempenho financeiro, 

avaliação do resultado do exercício anterior, avaliação em relação aos concorrentes e 

satisfação nos negócios.      

 

3.7 Análise Estatística 

As relações e as hipóteses apresentadas no modelo conceitual foram testadas 

usando análise de regressão múltipla stepwise. O método stepwise foi utilizado em razão de 

um grande grupo de variáveis preditoras relacionadas à estratégia competitiva e ao crédito 

na confiança. A análise ajudou a reter apenas as variáveis independentes que contribuíram 

significativamente para explicar o modelo. A técnica de regressão múltipla que foi aplicada 

em pesquisas anteriores no campo em discussão resume a relação média entre um conjunto 

de regressores, neste caso, as dimensões gestão estratégica, orçamento e controle contábil 

formam a variável de resultado estratégia competitiva. O mesmo procedimento de relação 

de média foi empregado para os casos das regressoras crédito na confiança e desempenho. 

Os dados foram analisados pelo software SPSS 23.0. de acordo com a seguinte equação: 
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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
A Tabela 2 apresenta a análise do teste de Durbin-Watson. Recomendam-se valores 

de referência 0 a <2, e isso significa que a autocorrelação é positiva e a suposição de 

independência não é violada (Field, 2017). O teste de linearidade está representado pelo 

R
2
, que é uma medida da quantidade de variabilidade em que uma variável é compartilhada 

por outra. Embora nem sempre possamos tirar conclusões diretas sobre a causalidade a 

partir de uma correlação, o R
2 é uma medida descritiva que explica a qualidade do 

modelo (Field, 2017). A estatística de colinearidade é representada pelo VIF, que 

indica se um preditor tem uma forte relação linear com o outro preditor. Valores de 

referência VIF ≤ 5. Sendo assim, os pressupostos necessários para a realização 

do modelo foram atendidos, assumindo que as hipóteses não foram violadas 

(Bowerman, O’Connell, & Murphree, 2015). 

 
Tabela 2. Resultados da Regressão   

Variável 
Modelo 1 

β(Sig) 

Modelo 2 

β(Sig) 

Modelo 3 

β(Sig) 

Modelo 4 

β(Sig) 

Modelo 5 

β(Sig) 

Modelo 6 

β(Sig) 

Gestão Estratégica 0,078(0,220)  - - - - 

Orçamento  - 0,095(0,265) - - - - 

Controle Contábil  - - 0,281(0,000***) - - - 

Estratégia 

Competitiva (E.C.) 
- - - 0,241(0,025*) - 0,446(0,003***) 

Modera: (E.C. X 

Vendas Fiado) 
- - - - - -0,036(0,044*) 

Vendas Fiado - - - - -0,103(0,168) - 

Contr. Setor - - - - - - 

Contr. Experiência -0,018(0,039*) - -0,020(0,022*) -0,021(0,021*) - -0,017(0,058**) 

Contr. Tamanho 0,091(0,006*) - 0,082(0,009**) 0,100(0,002**) 0,073(0,028*) 0,085(0,011**) 

R2 0,061 0,050 0,118 0,067 0,053 0,086 

R2 ajustado  0,051 0,050 0,118 0,067 0,053 0,086 

ANOVA 0,032* 0,036* 0,000*** 0,007** 0,027* 0,003*** 

DW 1,738 1,792 1,826 1,720 1,769 1,755 

VIF 1,045 1,109 1,018 1,076 1,098 2,201 

 

 

O fracasso empresarial é um fenômeno multidimensional que se manifesta com um 

baixo desempenho ante os diferentes players no mercado, o que acarreta um aumento dos 

riscos e, finalmente, a saída da empresa do cenário (Levratto, 2013). O declínio 

normalmente começa pela ausência de gestão, desalinhamento com a missão, objetivos e 

diferentes áreas da empresa (Crutzen & Van Caillie, 2009). No Brasil, uma característica-

chave considerada é o tamanho da empresa: de cada dez novas empresas, seis encerram 

suas atividades antes de completar cinco anos (Ibge, 2015). O IBGE assinala que as 

características de gerenciamento são os fatores mais críticos na falência das pequenas 

empresas. A explicação de baixo desempenho das empresas no mercado e uma possível 

falência pode ter diferentes causas, e os fatores adotados em nosso estudo recordam alguns 

dos fatores identificados por Bradley e Rubach (2002): razões inerentes à gestão 

estratégica, ao gerenciamento orçamentário, ao controle contábil e à qualidade do 

recebimento das vendas.   

Em apoio à sub-Hipótese 1a (Tabela 2, Modelo1), os resultados mostraram que a 

gestão estratégica não está estatisticamente (p-value 0,220) associada a fatores de 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0486



 

 

desempenho das unidades comerciais na tríplice fronteira. Por conseguinte, a H1a não é 

suportada. O fator “gestão estratégica” explica 6,10% do desempenho das unidades 

comerciais em discussão. Em outras palavras, a ideia unicamente sobre decisões 

estratégicas é um fenômeno que não é compreendido em ambientes que apresentam 

recursos limitados, fortes pressões ambientais. Logo, as empresas apresentam, na sua 

maioria, recursos limitados, estratégias simples e estreitas como já apontado no estudo de 

Robinson e Pearce (1984). Ou, ainda, nenhuma compressão por parte dos gestores sobre o 

que é e para que serve o planejamento estratégico como ferramenta para a tomada de 

decisões racionais (Fjeldstad & Snow, 2017). As variáveis de controle empregadas 

(experiência p-value 0,039 e tamanho p-value 0,006) reforçam a observação anterior de 

que empresas mesmo com experiência, mas que permaneceram no mesmo nível e não 

apresentam afinidade com a gestão estratégica. Uma associação com a teoria demonstra 

que as empresas não apresentam vantagem competitiva sustentada, carecem de estratégias 

capazes de explorar as suas forças internas e não respondem na sua maioria às 

oportunidades ambientais, ou, ainda, nem sequer percebem que enfrentam ameaças 

externas ou estão em conflito interno. Os resultados da H1b a seguir reforçam essa 

discussão. 

Em relação à sub Hipótese 1b (Tabela 2, Modelo 2), os resultados revelaram que as 

unidades comerciais distantes de grandes centros comerciais não gerenciam um plano 

financeiro, não conseguem combinar as informações e conectar com os procedimentos 

administrativos. Isso contraria a ideia de Davila e Wouters (2005) e Frezatti et al. (2013) 

de que o orçamento é uma ferramenta gerencial amplamente usufruída nas organizações. O 

fator orçamento explica 5% do desempenho das unidades comercias investigadas. Assim, a 

H1b não é suportada. Os resultados encontrados vêm ao encontro dos estudos de Van Der 

Stede (2000), Ho, Wu & Wu (2014) de que estilo de orçamento pode afetar o desempenho 

da unidade de negócio e das estratégias competitivas. Nesse caso, a maioria das 

organizações não conhece os benefícios que o instrumento pode proporcionar ao 

cumprimento de objetivos. Os resultados aqui encontrados corroboram os achados 

revelados na H1a.  

A sub hipótese 1c (Tabela 2, Modelo 3) versa sobre a percepção da contabilidade 

para a unidade comercial. Mais especificamente, considera o fator contabilidade como um 

mero instrumento mensal a fim de cumprir as obrigações legais do Estado e do país 

completamente. Nesse sentido, os resultados mostraram que o controle contábil está 

estatisticamente associado (p-value 0,000) com o desempenho das unidades comerciais. No 

entanto, isso significa que a contabilidade não é um instrumento administrativo, mas, sim, 

uma obrigação com o único objetivo no cumprimento de questões legais obrigatórias. O 

fator controle contábil explica 11,8% do desempenho. Dessa forma, a H1c não é suportada 

no modelo, mas isso quer dizer que o efeito positivo no desempenho é um falso resultado, 

uma vez que o controle contábil é meramente um instrumento com fins não relacionados 

com os procedimentos administrativos. As variáveis de controle empregadas (experiência 

p-value 0,022 e tamanho p-value 0,009) revelaram que empresas mesmo com experiência, 

e independentemente do tamanho, administram a contabilidade apenas para o cumprimento 

de normas do Estado e do país.   

Em apoio à Hipótese 1 (Tabela 2, Modelo 4), os fatores “gestão estratégica”, 

“orçamento” e “controle contábil” são áreas funcionais de uma empresa que se referem à 

“estratégia competitiva” de uma organização. Logo, a ideia de estratégia competitiva é uma 

maneira mais prática de compreender os planos dos competidores em um mercado. Os 

resultados do Modelo 4 da Tabela 2 mostram que os fatores que compõem a “estratégia 

competitiva” explicam o desempenho das unidades comerciais. Em outras palavras, a 
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estratégia competitiva está estatisticamente (p-value 0,025) relacionada com o 

desempenho, ou seja, em contextos com restrições de recursos limitados, estratégias 

simples e estreitas, é preciso compreender outras áreas funcionais de uma organização para 

compor uma noção da estratégia competitiva para explicar o desempenho. O fator 

estratégia competitiva explica 6,7% do modelo, logo, a H1 é suportada estatisticamente (p-

value 0,025). Apesar de muitas organizações terem longa história e tradição no mercado, 

ressalta-se que a estratégia competitiva é formada por diferentes fatores que, se analisados 

isoladamente, assinalam que o desempenho das unidades de negócio é afetado por 

problemas de gestão. As empresas carecem de capacidade de obter ativos de conhecimento 

e informação. 

Na Hipótese 2 (Tabela 2, Modelo 5), que versa sobre a gestão das vendas a prazo 

lastreadas na palavra e na confiança, o fator “crédito na confiança” foi assinalado por 

apresentar malefícios à saúde de uma organização. Os resultados não foram 

estatisticamente significativos (p-value 0,168), porém a variável de controle tamanho da 

empresa (p-value 0,0280) reflete que unidades comerciais de pequeno porte, com a 

intenção de conquistar e atrair clientes, acabam padecendo dos malefícios da prática do 

“fiado”. Sendo assim, a H2 não é suportada pelo modelo. A prática do “fiado” é comum 

nos municípios de Benjamin Constant e Atalaia do Norte, e poucas unidades 

organizacionais assinalaram não praticar tal hábito. A economia dos dois municípios em 

particular está alicerçada nos recursos de programas assistencialistas, no seguro-defeso e 

nos recursos mensais disponibilizados pelas prefeituras. Isso tudo obriga as pequenas 

unidades de negócio a praticarem vendas a prazo lastreadas na palavra. Os sintomas da 

enfermidade são amplamente conhecidos e sinalizados por todas as organizações.          

Em assenso à Hipótese 3 (Tabela 2, Modelo6), a variável de moderação “crédito na 

confiança” é analisada na relação entre a variável preditora “estratégia competitiva” e a 

dependente “desempenho” (p-value 0,003), ou seja, é a força que a variável de moderação 

exerce nessa relação (p-value 0,044). Isso significa que a variável “crédito na confiança” 

afeta a análise relacional entre as estratégias competitivas e o desempenho. Em outras 

palavras, empresas novas ou mesmo experientes de pequeno porte padecem do augúrio das 

vendas a prazo lastreadas na palavra. As variáveis de controle (experiência p-value 0,021 e 

tamanho p-value 0,002) revelam que, no modelo apresentado, nas empresas que ganham 

experiência e crescem de tamanho o hábito do “fiado” é cessado. Em resumo, uma má 

gestão no recebimento das vendas pode comprometer a estratégia competitiva e, 

consequentemente, resultar em menor desempenho.    

 

5 IMPLICAÇÕES, LIMITAÇÕES E PESQUISAS FUTURAS 

O estudo tinha como objetivo analisar se as atividades de estratégias competitivas 

praticadas pelas unidades comerciais em uma região de tríplice fronteira (Peru, Colômbia e 

Brasil) no interior do Estado do Amazonas (municípios de Tabatinga, Benjamin Constant e 

Atalaia do Norte) apresentam relação com o desempenho. Também, se a prática de crédito 

na confiança (fiado) modera essa relação. 

As unidades de negócio no interior do Estado do Amazonas não estão imunes à 

interdependência dos mercados nem ao aumento da concorrência, o que torna cada vez 

mais difícil para as empresas manter a posição atual do mercado. A escolha de estratégias 

corretas é o que vai garantir à empresa a vantagem competitiva de criação de valor e a sua 

posição no mercado. A empresa precisa desenvolver relação entre os diferentes elementos 

que compõem a vantagem competitiva e desenvolver estratégias para determinar em que 

áreas de negócio a empresa precisa alinhar suas estratégias para conectar com a sua 

vantagem competitiva.        

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0488



 

 

O estudo mostrou que as unidades organizacionais apresentam falhas no 

gerenciamento das capacidades organizacionais. Fatores como gestão estratégica, 

orçamento empresarial e controle contábil, quando analisados independentemente, 

apresentam resultados ambíguos. A ambivalência reflete estruturas organizacionais frágeis 

e desalinhadas e tomada de decisões ineficientes, o que resulta num desempenho 

organizacional insatisfatório. Apesar de os três municípios apresentarem organizações com 

longa história e tradição no comércio e na prestação de serviços, a competitividade baseada 

no conhecimento reclama por programas de apoio e fomento ao desenvolvimento de 

conhecimento. O controle contábil somente é realizado para cumprir com as obrigações 

mínimas das instituições regulatórias do país. Estratégias competitivas, quando analisadas 

em conjunto, apresentam significância estatística com o desempenho, porém as variáveis 

de controle empregadas no modelo reforçam as implicações de que para competir de forma 

eficaz as empresas carecem de novos conhecimentos que as posicionem favoravelmente no 

mercado.  

Universidades, centros de pesquisas, apoio por parte dos diferentes níveis do 

governo precisam desenvolver medidas de incentivo e promoção de conhecimento. Investir 

na construção de conhecimento é investir nos ativos intangíveis das organizações. Como já 

observado por Moberly (2014), investir na cultura de ativos intangíveis de uma empresa é 

um investimento de baixo custo com alta probabilidade de retornos econômicos e 

competitivos.   

Em relação às vendas a prazo lastreadas na palavra, embora não tenham 

apresentado significância estatística na relação direta com o desempenho, a grande maioria 

das empresas relatou conhecer os malefícios e os riscos da prática. As unidades comerciais 

localizadas no município de Tabatinga apresentam um menor índice da prática; talvez a 

prática esteja associada ao número de habitantes e à circulação de moeda, já que Tabatinga 

é o município do Alto Solimões que apresenta o maior índice de desenvolvimento da 

região, pois grandes instituições públicas como o exército, a marinha, a aeronáutica, dois 

principais bancos públicos do país, campus da Universidade do Estado do Amazonas e 

uma unidade do Instituto Federal de Ensino, entre outras representações de instituições 

públicas. Ao analisar o efeito moderador das vendas a prazo (fiado), na sua relação da 

estratégia competitiva no desempenho, os resultados mostraram que quanto menor a 

empresa, piores os efeitos do “fiado” na relação da estratégia com o desempenho. Isso 

significa que as estratégias das empresas estão limitadas ao possível recebimento das 

vendas realizadas sem contrato e sem prazo previsto. É um estado de total vulnerabilidade 

da empresa. 

Apesar das contribuições deste estudo, algumas limitações são apresentadas quanto 

aos resultados. Futuros estudos podem abordar e ampliar os fatores que compõem as 

estratégias competitivas. Além disso, o número impreciso de estabelecimentos impediu a 

aplicação de uma amostragem estatística, o que pode fragilizar generalizações desta 

pesquisa. Portanto, pesquisas adicionais podem fornecer informações mais completas. Por 

fim, a metodologia transversal da pesquisa, limitando a capacidade de estabelecer 

convincentemente relações causais. Futuras pesquisas com maiores recursos e 

disponibilidade de tempo, em estudos longitudinais, podem estabelecer convincentemente 

relações causais à pesquisa. 
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ABSTRACT 

 

Indicators are management tools that contribute in several areas to control and follow 

the goals stipulated by several companies and public and private institutions. In this 

context, this paper seeks to know and analyze which indicators are used to increase the 

digital processes of private high education institutions. Using a qualitative approach, 

this research involved a bibliographic research that analyzed academic papers and thesis 

obtained in relevant databases. Thus, this article aims to contribute to the dissemination 

of the most used indicators as well as the analysis of them for improvement in private 

higher education institutions. From the extracted indicators, the results revealed in the 

literature contribute to the perception of the need to apply the important instruments and 

tools used by the authors within this thematic, highlighting fundamental measures to 

add value to private high education institutions. Thus, the constructs showed evidence 

that the significant influence of extracted indicators is directly linked to operational 

processes monitoring to reduce the loss of time and financial resources that together 

with technology become important tolls of management.  

Keywords: operating performance, indicators, private higher education institutions, 

digital process. 

 

INDICADORES DE PARA MELHORIA DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL NOS 

PROCESSOS DIGITAIS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR 

 

RESUMO 

 

Os indicadores são ferramentas de gestão que contribuem em diversas organizações 

para controlar e acompanhar processos e as metas que são estipuladas tanto em 

empresas privadas quanto em instituições públicas. Nesse contexto, este trabalho busca 

evidenciar indicadores que podem ser utilizados para o incremento de eficiência 

operacional dos processos digitais das instituições privadas de ensino superior. Usando-

se de uma abordagem qualitativa, esta pesquisa envolveu levantamento bibliográfico 

que analisou trabalhos acadêmicos obtidos em diferentes bases de dados. Assim, este 

artigo tem o propósito de contribuir para a disseminação dos indicadores mais utilizados 

bem como a análise dos mesmos para melhoria dos processos nas instituições de ensino 

superior. A partir dos indicadores extraídos, os resultados revelados pela literatura, 
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contribuem para a percepção da necessidade da aplicação dos importantes instrumentos 

e ferramentas utilizados pelos autores dentro desta temática, destacando assim medidas 

fundamentais para agregar valor às instituições de ensino superior. Assim, os construtos 

apontaram evidencias de que a influência significativa dos indicadores extraídos está 

ligada diretamente ao monitoramento dos processos operacionais para reduzir a perda 

de tempo e recursos financeiros que aliado a tecnologia tornam-se importantes 

ferramentas de gerenciamento. 
  

Palavras-chave: desempenho operacional, indicadores, instituições de ensino superior 

privado, processos digitais. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

Na educação superior brasileira, os instrumentos de avaliação aplicados 

continuamente têm o intuito de acompanhar a qualidade dos serviços realizados pelas 

instituições. Segundo Viana, Matos, Pinto e Luna (2017), o Ministério da Educação 

(MEC) é o responsável pela regulamentação dos atributos e pelas constantes adaptações 

que vêm sofrendo as instituições do ensino superior do Brasil, pois determina critérios 

mínimos necessários a uma conduta de qualidade das atividades oferecidas por essas 

organizações, interferindo no direcionamento dos recursos e capacidades operacionais 

que regem o funcionamento das instituições de ensino superior. 

Soma-se a essa regulamentação a evolução das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs), que contribuem para o surgimento de novas possibilidades de 

produção, organização, preservação, disseminação e acesso a informações em diferentes 

ambientes informacionais. Na esteira dessas mudanças, o governo brasileiro situou a 

inclusão digital no campo dos direitos do cidadão, uma vez que facilita o exercício da 

cidadania e promove o desenvolvimento social, ressaltando o caráter transformador das 

chamadas novas tecnologias (Echalar, 2015). A partir desta ideia, nota-se que 

desenvolvimento de tecnologias digitais e redes interativas e seu uso vêm criando 

demandas e redefinindo substancialmente diversas atividades, entre elas o ensino. 

Nesse contexto, novas tecnologias têm sido utilizadas no ensino superior, seja 

para auxiliar no desenvolvimento do pensamento crítico, seja na tomada de decisões, 

seja no desenvolvimento de habilidades aplicadas no trabalho e nas relações sociais, 

tanto de gestão quanto de ensino. Além disso, vale destacar que as TIC devem ser vistas 

como uma competência das pessoas que atuam na gestão da educação e de todos 

aqueles que dependem da tecnologia para ingressar no mercado de trabalho (Ramos et 

al., 2015). 

Assim, o presente estudo procurou identificar na literatura os diferentes 

indicadores que contribuem para a mensuração da eficiência operacional dos processos 

digitais das intuições de ensino superior. O presente estudo apresenta como contribuição 

a compilação desses indicadores, que poderão ser utilizados para análises empíricas 

posteriores.  

Este artigo está dividido em cinco partes: esta introdução; a fundamentação 

teórica, que trata da importância da Gestão de TIC para as instituições de ensino 

superior, eficiência operacional e da contribuição dos modelos de indicadores para 

melhoria operacional nos processos digitais; os procedimentos metodológicos aplicados 

na pesquisa; os resultados da pesquisa; e as considerações finais do trabalho.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Desafios gerenciais têm surgido devido à rápida evolução das TIC. Observando-

se a dinâmica de funcionamento das organizações no mercado atual, nota-se que elas 

têm se tornado cada vez mais dependentes do uso da tecnologia para obter um bom 

desempenho organizacional e se diferenciar das demais. Dessa forma, a gestão de TIC 

tem se revelado estratégica, uma vez que facilita o processo de tomada de decisões nas 

organizações, inclusive em IES, considerando fatores como experiência do gestor, a 

experiência no negócio, a participação da alta direção e a colaboração das pessoas 

envolvidos no processo decisório. Esses fatores, atrelados ao desenvolvimento da gestão 

acadêmica, possibilitam aos dirigentes das instituições de ensino o uso cada vez mais 

intensivo dos recursos de TI para facilitar os processos de tomadas de decisão na 

instituição (Ribeiro et al., 2015). 

A aplicação de TIC pode facilitar o acesso, a mediação e a renovação de 

conhecimentos, principalmente sobre os processos organizacionais. A geração de 

conhecimento para gestão organizacional tem seu foco na disposição das pessoas para 

trocar e compartilhar experiências, possibilitando ainda a conversão entre diferentes 

expressões de conhecimento, através da socialização, explicitação, apropriação, 

identificação e criação, que podem ocorrer em ambientes de conversão entre as suas 

distintas formas de expressão (Silva, 2002). Tais formas de conversão do conhecimento 

são essenciais para a gestão de processos e do conhecimento organizacional no sentido 

de promover a eficiência operacional, o sucesso e a sustentabilidade das organizações. 

Esses resultados podem ser alcançados também através da implantação de 

processos digitais que envolvam o conhecimento do mercado para prover ao gestor 

informações e conhecimentos sobre as soluções tecnológicas existentes. Com isso, 

espera-se que o gestor possa decidir sobre a aquisição e implantação de soluções que 

atendam às necessidades e realidade da organização (Falcão, Lima, & Thomaz, 2015). 

Nesse sentido, os indicadores contribuem diretamente na verificação do desempenho, 

possibilitando ajustes corretivos e preventivos e auxiliando na gestão. 

Principalmente ao considerar o uso de indicadores, a implantação e gestão de 

recursos de TIC nas organizações de ensino superior podem trazer benefícios que 

incluem uma maior celeridade na execução dos trabalhos e na sua tramitação, o 

aumento na qualidade, a redução dos custos associados a diferentes processos, como na 

impressão de documentos e o armazenamento de processos físicos. Além disso, podem 

proporcionar inovações e processos de gestão e ensino superior. 

 

2.1. Eficiência Operacional 

Diante da competitividade acirrada, principalmente entre as instituições privadas 

de ensino superior, a profissionalização da gestão dos processos organizacionais é 

essencial para se obter vantagens competitivas. Parte dos processos educacionais se 

tornou digital e o uso de sistemas informatizados de gestão acadêmica é uma tendência 

para melhorar a eficiência nas operações de gestão da educação superior privada. Nesse 

sentido, é essencial que organizações investiguem seus processos de forma consistente, 

a partir do mapeamento das atividades e aprofundamento do entendimento das 

operações digitais de ensino e gestão. Assim, terão condições de satisfazer clientes 

internos e externos, além de incrementar competitividade, via processos de negócio 

diferenciados.  
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Com a introdução de novas tecnologias de produção, tanto em termos de 

sistemas físicos quanto organizacionais, a produção tem se tornado cada vez mais 

independente de variações na mão de obra. Segundo Fonseca e Figueiredo (2014), a 

capacidade tecnológica inovadora foi acumulada em diversas funções e a produtividade 

do trabalho passou a depender quase exclusivamente do volume de produção. É através 

das TIC que as condições de operação provocam transformações nos fluxos de 

informação no ambiente onde estes estão inseridas. O processamento ocorre baseado em 

um ciclo operacional que tem início na solicitação de um cliente e é concluído quando 

ele é atendido. 

A eficiência operacional possibilita a formação de uma organização mais 

dinâmica e efetiva. Assim, nas universidades privadas, percebe-se que há a necessidade 

de uma política de gestão de pessoas que contemple o conjunto das funções existentes 

na estrutura organizacional em todos os níveis, sejam eles operacionais, técnicos, 

administrativos ou acadêmicos, principalmente aqueles baseados em tecnologias da 

informação que estão difundidas e ligadas à evolução das organizações modernas 

(Primo, Oliva, & Kubo, 2013). 

Ao tratar de gestão de pessoas, dois aspectos devem ser observados (Boxall, 

Purcell, & Wright, 2007):  

i) o desempenho relativo dos modelos específicos de gestão de recursos 

humanos em contextos particulares e sua contribuição para um melhor 

desempenho organizacional em relação a outros investimentos 

organizacionais, como novas tecnologias de produção, campanhas 

publicitárias e aquisições de propriedade; 

ii) a necessidade do processo de gestão de recursos humanos e a certeza 

quanto aos meios e às possibilidades de sobrevivência e crescimento 

organizacional sem que tenham havido tentativas razoáveis de 

organização do trabalho e gestão de pessoas.  

Segundo Coutinho (2007), a qualidade do serviço é fundamental para as 

organizações, essencialmente para promover melhorias contínuas. À medida que as 

expectativas dos clientes são atendidas com serviços adequados, a qualidade fica 

evidente e o conceito de satisfação cresce entre os consumidores. Neste sentido, é 

possível distinguir três tipos de expectativas de serviço: serviço desejado, serviço 

adequado e serviço previsto, conforme explicam Fagundes et al. (2015). 

De acordo com Monteiro e Silva (2015), para se propiciar uma educação de 

qualidade são necessários investimentos em recursos humanos, materiais e de estrutura 

física. Assim, para que uma instituição privada de ensino superior se torne competitiva 

num mercado consolidado, em que prevalece maior incremento de oferta que demanda, 

elas devem procurar aperfeiçoar continuamente seus produtos – cursos, serviços e 

processos – e também adaptar sua estrutura organizacional à realidade de constantes 

incertezas, que podem representar ameaças ou oportunidades externas.  

 

2.2. Contribuição dos Modelos de Indicadores para Melhoria dos Processos Digitais 

Os novos ambientes concorrenciais demandam grande agilidade decisória por 

parte dos gestores. Nesse contexto, os tomadores de decisões têm um papel crucial, pois 

suas percepções determinam ou influenciam as decisões estratégicas da organização. 

Eles são continuamente desafiados a atingir resultados e, para cumprir esse papel, 
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empregam as pessoas, a informação e a tecnologia para atingir seus objetivos. Esses 

novos desafios conduziram ao surgimento de um novo tipo de pensamento gerencial, 

chamado “orientação para a informação” ou “orientação informacional, segundo 

Macedo e Barbosa (2013). 

A partir desse cenário, nota-se que a aplicação das capacidades tecnológicas 

digitais como ferramentas estratégicas é relevante, contribuindo de forma significativa 

ao melhorar o desempenho operacional das organizações. Desta forma, Duarte et al. 

(2014) entendem ser necessário treinamento dos colaboradores para que os indicadores 

do negócio sejam interpretados e para saberem quais são as ações que devem ser 

tomadas para alcançar os resultados almejados, evitando que informações fiquem 

restritas ao nível gerencial. Essa democratização já foi através de meios menos 

tecnológicos, como pela utilização de quadros informativos para publicação dos 

resultados dos indicadores, como proposto por Martins e Costa Neto (1998), mas que 

pode ser feito utilizando as tecnologias digitais existentes.  

Os fatores externos a uma organização podem afetar o seu desempenho 

competitivo, porém as capacidades tecnológicas existentes garantem uma melhoria dos 

processos de maneira mais ampla, também influenciando significativamente o alcance 

dos indicadores de desempenho das suas operações, inclusive amenizando a influência 

de fatores externos que podem interferir de forma negativa. Nessa mesma lógica, Iço e 

Braga (2001) explicam que existem basicamente dois tipos de indicadores: os absolutos 

e os relativos. Os indicadores absolutos compreendem a medidas absolutas, sejam 

financeiras ou não-financeiras. A título de exemplo, dentre os indicadores financeiros 

absolutos mais evidentes está o lucro, enquanto o volume de vendas é um indicador 

não-financeiro. Indicadores relativos (também chamados de índices), por sua vez, 

resultam da comparação de duas medidas.  

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa bibliográfica que teve o objetivo de 

identificar na literatura indicadores de desempenho relacionados às temáticas Processos 

Digitais e Desempenho Operacional para compor dois quadros de análise que poderão 

ser utilizados em estudos empíricos futuros.  

Os indicadores contribuirão para identificação e compreensão do maior número 

possível de atributos dos dados levantados referentes às duas temáticas tratadas, de 

forma que sejam simples e que possam fornecer dados de fácil acesso. A mensuração 

por sua vez é a forma como cada indicador irá se comportam. 

Os dados da pesquisa foram coletados nas bases de dados de trabalhos 

acadêmicos publicados no Scielo, Google Acadêmico, LILACS e Portal de Periódicos 

CAPES. As buscas pelos trabalhos foram realizadas utilizando as seguintes palavras-

chave: desempenho operacional, processos digitais, indicadores, instituições de ensino 

superior privado. Depois de identificados os trabalhos referentes aos temas em questão, 

foi realizada a análise, que envolveu a leitura integral e identificação dos indicadores 

apresentados pelos artigos investigados.  

A busca resultou em uma análise dos indicadores extraídos dos trabalhos sobre 

processos digitais e desempenho operacional. Os indicadores abordados nos trabalhos 

foram classificados em subtemas tratados dentro dessas duas temáticas.  
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4. RESULTADOS 

Do total de indicadores, 45% foram associados ao construto Processos, sendo o 

que apresentou maior percentual de indicadores entre os construtos identificados. Os 

construtos Suporte técnico e Qualidade vêm em seguida, com 23% e 20%, 

respectivamente. Os demais construtos identificados são Tecnologia da Informação, 

Inovação, Entrega e Eficiência. Desta forma, cada um deles desempenham papéis em 

que sejam úteis para o controle de desempenho organizacional como um todo. A Figura 

1 apresenta os construtos teóricos associados aos indicadores apresentados nos trabalhos 

analisados e os percentuais de indicadores associados a cada construto. Sendo assim, 

com o objetivo de descrever de forma prática as análises relativas aos itens dos 

construtos, foi realizada uma padronização nas áreas de atuação das temáticas 

abordadas, focada no âmbito de instituições de ensino superior privada, para assim 

atribuir um significado direcionado aos construtos, especificando assim as ações 

necessárias para mensura-lo, essa padronização teve o objetivo de facilitar a 

interpretação na verificação das tendências abordadas pelos autores na literatura.  

 

 

Figura 1 – Construtos teóricos e percentuais de indicadores associados 

Fonte: gráfico construído a partir dos dados coletados na literatura 

 

A Figura 2 apresenta o percentual de indicadores que estão associados às duas 

temáticas abordadas neste estudo: Eficiência Operacional, com 73% dos indicadores; e 

Processos Digitais, com 27%. 
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Figura 2 – Percentuais de indicadores associados às dimensões Eficiência Operacional e Processos 

Digitais 

Fonte: gráfico construído a partir dos dados coletados na literatura 

 

 

O Quadro 1 detalha os indicadores identificados para cada construto relacionado 

à temática Eficiência Operacional bem como aspectos que facilitam a mensuração 

desses indicadores e os autores associados.  

 

Quadro 1: Indicadores da temática Desempenho Operacional 

Temática Construto Indicadores Formas de mensuração  Autores 

Desempenh

o 

Operacional 

Inovação 

Acumulação de 

capacidades 

tecnológicas 

inovadoras 

Mudanças que tenham gerado 

melhorias nos processos, produtos, 

sistemas físicos e organização com o 

auxílio do somatório dos recursos 

financeiros investidos na tecnologia 

inovadora. 

Mlawa (1983) 

Suporte 

Técnico 

 

 

A análise de 

envolvimento de 

dados (DEA) 

Avaliação da eficiência por 

diferentes perspectivas. Sendo o 

DEA o mais adequado para 

organizações com múltiplos inputs e 

outputs. 

Rouse et al. 

(2002), Sueyoshi 

e Goto (2009) e 

Charnes et al. 

(1978) 

Infraestrutura de 

comunicação 

Nível educacional e capacitação 

tecnológica, distribuição de renda, 

disponibilidade local de hardware e 

software e política governamental. 

Tigre (1999) 

Processos 

 

Fluxos de 

informações 

Rapidez na implantação das ideias e 

na resposta ao cliente e ao parceiro 

de negócio 

Chiavenato 

(1993) 

Planejamento 

Estratégico 

Diretrizes que sustentam o Plano de 

Desenvolvimento Institucional 

Chiavenato e 

Sapiro (2003) e 

Borges e Araújo 

(2001) 

Perfil da 

instituição 

Visão compartilhada e coletiva da 

missão da universidade refletida em 

Borges e Araújo 

(2001) 
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suas ações 

Gestão por 

Competência 

Permitem às organizações 

alavancarem seus setores 
Zarifian (2001) 

Business 

Intelligence (BI) 

Processos de coleta e relacionamento 

dos dados de várias fontes 
Barbieri (2011) 

Gestão do ciclo 

de vida da 

informação 

Utilização de melhores práticas de 

gerenciamento informacional  
Horton (1968) 

Gerenciamento 

da Informação 

Para melhor gerenciar os sistemas 

de informação baseados em 

computador 

Taylor (1986) 

Serviço central e 

periféricos 
Percepção de qualidade do serviço 

Froemming 

(2001) 

Estratégia de 

serviços 

Melhorias dos serviços estruturais e 

gerenciais 

Fitzsimmons e 

Fitzsimmons 

(2000) 

Competências 

propostas 

Gerar condições para apoiar a 

construção, o desenvolvimento e a 

disseminação dos 

saberes organizacionais. 

Gramigna (2007) 

Competências de 

suporte 

Apresentar capacidade de 

gerenciamento, 

Borges e Mourão 

(2013) 

Datawarehouses 

Guardar uma grande quantidade de 

informação, e por recuperá-las 

rapidamente 

Elmasri (2011) 

Balanced 

Scorecard (BSC) 

Propõe a definição de indicadores 

em quatro dimensões - clientes, 

recursos humanos (aprendizado e 

crescimento), financeiro e processos 

internos 

Porter (2000) e 

Kaplan e Norton 

(1997) 

Datamarts Tratamento dos dados em separado 
 Silberschatz 

(2006) 

Total Productive 

Maintenance 

(TPM) 

Aumento da eficiência e eficácia dos 

equipamentos 

Correa e Correa 

(2007) 

Overall 

Equipment 

Effectiveness 

(OEE) 

Mensuração das melhorias 

implementadas 
Nakajima (1989) 

Processos de 

melhoria 

contínua 

Indicam a competitividade no setor 

de ensino superior, induzindo as 

instituições a melhorarem os seus 

serviços 

Coutinho (2007) 

Perfil de risco Identificação e avaliação do risco. Denning (1987) 

Controle de 

acessos 

Conceder ou revoar o acesso dos 

utilizadores aos diferentes artefatos 

existentes  

Ferraiolo et al. 

(2001) 

ITIL 
Melhoria a estrutura e operações de 

TIC 
OGC (2011) 

Controle interno 

na proteção de 

ativos 

Proteção dos interesses da 

organização, exatidão e 

confiabilidade dos relatórios, 

incentivo à obtenção da eficiência 

operacional e adesão às políticas 

existentes. 

Attie (2011) 
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Análise custo-

volume- lucro 

Para análise dos resultados 

operacionais das empresas 

Moraes e 

Wernke (2006) 

Estratégias de 

operações 

Percepção do serviço recebido e do 

seu desempenho 

Dowling e 

Roberts (2002) 

Visão Baseada 

em Recursos 

(VBR). 

Vantagem competitiva 
Wernerfelt 

(1984). 

Capacidades 

operacionais 

Desenvolvimento e da manutenção 

da vantagem competitiva 

Wu, Melnyk e 

Flynn (2010) 

Estratégia 

organizacional 

Alavancar o crescimento da 

organização. 

Beppler e Pereira 

(2013) 

Competências 

técnico-

pedagógicas  

Mensuração das competências paras 

analise das atividades técnico-

pedagógicas 

Almeida e Santos 

(2017) 

Financeiro 

Forma de a organização lidar com a 

sua parte orçamentária, através de 

ferramentas de gestão e processos 

usando todo conhecimento adquirido 

pela gestão estratégica da 

organização. 

Alves e Oliveira 

(2016) 

Clientes (alunos) 

Expõem dentro desse indicador 

como a visão da organização tem 

sido estabelecida, trazendo valores 

que tragam clientes do mesmo 

segmento. 

Alves e Oliveira 

(2016) 

Qualidade ensino Vantagem competitiva 

Bornia-Poulsen, 

Lindstrom e 

Bandeira (2015) 

Custo corrente / 

aluno equivalente 

(CCAE) 

Recurso por aluno 
Santos et al. 

(2015) 

Aluno tempo 

integral / 

professor 

equivalente 

(ATIPE) 

Coerência dos serviços 
Santos et al. 

(2015) 

Aluno tempo 

integral / 

funcionário 

equivalente 

(ATIFE) 

Coerência dos serviços 
Santos et al. 

(2015) 

Funcionário 

equivalente / 

professor 

equivalente 

(FEPE) 

Coerência dos serviços 
Santos et al. 

(2015) 

Tecnologia 

da 

Informação 

 

 

Percepção da 

informação 
Analise do fluxo 

Macedo, 

Barbosa, 2013 

Aumento anual 

das capacidades 

tecnológicas 

Construção de uma trajetória e 

comparação com os níveis atingidos 

por cada função tecnológica, 

independentemente do período. 

Fonseca e 

Figueiredo 

(2014) 

Coleta de 

informação 
Recebimento dos dados 

Macedo e 

Barbosa (2013) 

Organização da 

informação 
Gerenciamento da informação 

Macedo e 

Barbosa (2013) 
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Processamento 

da informação 
Absorção dos dados  

Macedo e 

Barbosa (2013) 

Nível 

stakeholders 
Definir público estratégico 

Teixeira e Castro 

(2015) 

Governança de 

TI 
Vantagem competitiva 

Teixeira e Castro 

(2015) 

Qualidade 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de 

qualificação do 

corpo docente 

(IQCD) 

Vantagem competitiva 
Santos et al. 

(2015) 

Taxa de sucesso 

na graduação 

(TSG) 

Vantagem competitiva 
Santos et al. 

(2015) 

Produtividade Relação entre inputs e ouputs 

Farrel (1957) e 

Aigner e Chu 

(1968)  

Eficiência na 

produção 

 Parâmetros definidos com base em 

práticas do mercado, ajuda as 

empresas as empresas a ter análises 

mais realistas. 

Farrel (1957) e 

Forsund e 

Hjalmarsson 

(1979) 

Análise de 

eficiência 

 Ferramenta para controle para a 

avaliação de obtenção de resultados 

Golany e Roll 

(1989) 

Data 

Envelopment 

Analysis (DEA) 

Abordagem de avaliação de 

eficiência, organizações com 

múltiplos inputs e outputs 

Cooper, Seiford e 

Zhu (2011) 

Grau de 

participação 

estudantil (GPE) 

Vantagem competitiva 
Santos et al. 

(2015) 

Eficiência Empoderamento Tomada de decisão  

Chiavenato 

(1999) e Ulrich 

(2003) 

 

O indicador exposto no construto Inovação pode por vezes, potencializar 

capacidades criativas juntamente com as políticas da instituição, incentivando a 

concepção inovadora por meio dos seus serviços, melhorando a imagem da instituição e 

podendo melhorar indiretamente o desempenho dos cursos, assim afirma Mlawa (1983). 

Quanto ao construto Suporte Técnico, quatro trabalhos evidenciam o uso de 

abordagens de avaliação de desempenho das organizações por diferentes perspectivas, 

sendo o DEA apontado como mais adequado para organizações com múltiplos inputs e 

outputs. O estudo de Tigre (1999) põe ênfase no nível educacional, capacitação 

tecnológica, distribuição de renda, disponibilidade local de hardware e software e na 

política governamental. 

Foram identificados 34 indicadores referentes ao construto Processos, sendo o 

construto que apresentou maior número de mensurações, mostrando que há um interesse 

maior dos autores nessa temática. Trabalhos mais antigos enfatizam fatores relacionados 

ao gerenciamento de informações para fins estratégicos. Na literatura mais recente, a 

exemplo de Santos et al. (2015), o foco é no sentido da coerência dos serviços prestados 

para que se tornem mais uniformes, além de uma preocupação com tempo e custo. 

Nestes indicadores, é possível notar ainda um foco na vantagem competitiva a partir das 

informações. 

Para o construto Tecnologia da Informação, foram extraídos sete indicadores 

que tratam de percepção, coleta, recebimento, organização, gerenciamento, fluxo, 
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absorção e processamentos de dados e informações, além do papel dos stakeholders e da 

Governança de TI. Assim, possibilitando desempenhar papeis fundamentais no 

desempenho operacional administrativo das instituições.  

Os seis indicadores relacionados ao construto Qualidade estão relacionados à 

qualificação do corpo docente, participação estudantil e produtividade, além da análise 

da eficiência na produção. Portanto os construtos estão em sua maioria associados aos 

recursos humanos, o que caracteriza sua influência direta e indiretamente na qualidade 

da instituição, contribuindo significativamente para a sua qualidade do ensino. 

O construto Eficiência traz como único indicador identificado na literatura 

empoderamento como ferramenta para promover qualidade, otimização de custo, tempo 

e estímulo das pessoas na organização. Desta forma, para as IESPs uma percepção 

adequada dos serviços é fundamental, tendo assim a visão de que o cliente, é, ao mesmo 

tempo o produto das mesmas, gerando assim um aumento do nível na sua gestão 

estratégica, que assim facilite a tomada de decisões que exerçam no tempo a função de 

resolver problemas, readequar procedimentos ou ainda assim, redefinir processos já 

realizados, seja de planejamento ou do seu controle para melhoria geral.  

Os construtos da temática Processos Digitais estão apresentados no Quadro 2. 

Os indicadores relacionados ao construto Tecnologia da Informação abordam a 

flexibilidade das informações, o nível de tecnologia e as inovações tecnológicas que 

melhoram o processo de aprendizagem. Nesse contexto, essa tecnologia abre 

possibilidades para que agilize e facilite tarefas e rotina, tornando-se de grande 

relevância tanto para nível organizacional, como auxílio valioso para o corpo docente da 

instituição. 

O construto Processos teve quatro indicadores identificados, associados à 

avaliação que os clientes (stakeholders) fazem do serviço prestado, a importância das 

TIC no processo de ensino e aprendizagem, a racionalização dos processos no sentido 

de torná-los mais eficientes, e a definição de metas de desempenho viáveis e 

operacionais.  

Dois construtos tiveram apenas um indicador identificado. O único indicador do 

construto Entrega é o produto ou serviço, resultado final de um processo. O construto 

Eficiência também tem um indicador – eficiência e complementaridade, que tem duas 

dimensões relacionadas à melhoria dos processos digitais. Através de uma melhoria 

obtida, de forma criteriosa, na sua amplitude e´ possível assegurar uma maior 

disponibilidade e quantidade de resultados gerados por essas atividades, bem como 

dados dos mais relevantes aspectos em um menor tempo. Assim, pode ser observado 

que os indicadores podem estar intimamente ligados, em relação ao que se pode 

oferecer aos clientes. 

Para o construto Suporte Técnico, deve se considerar o conjunto de instrumentos 

que proporcionam a operacionalização dos sistemas e dados que são processados nas 

instituições de ensino superior, que necessitam de suporte técnico sem o qual haverá 

limitações. Assim, sete indicadores foram identificados na literatura, relacionados 

principalmente às tecnologias e modelos de gestão e governança que dão suporte à 

gestão de TIC.  

Por fim, o construto Qualidade apontam para processos de melhoria contínua, 

como mapeamento e gerenciamento de processos e estruturas organizacionais voltadas 

para esse fim. Desta maneira, são essenciais ao planejamento, possibilitando a 
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instituição metas quantificadas estabelecendo então aspectos operacionais relevantes, 

promovendo assim uma melhoria permanente e pertinente ao longo do tempo. 

 

Quadro 2: Indicadores da dimensão Processos Digitais  

 

Atuação Tema Indicadores Mensuração Autores 

Processos 

Digitais 

Tecnologia 

da 

Informação 

 

 

 

 

Flexibilidade das 

informações 
Melhoria da comunicação 

Benevides, 

Avdzejus e 

Gomes (2017) 

Recurso 

tecnológico 
Investimento Financeiro 

Benevides et al. 

(2017) 

Implantação de 

metodologias e 

tecnologias 

ativas de 

aprendizagem 

Tem contribuído para que a 

educação seja entendida como uma 

atividade comunicacional, de 

transmissão de informação, é a falta 

de clareza na distinção entre 

diferentes concepções sobre o 

conhecimento. 

Pinto, Bueno, 

Silva, Sellmann e 

Koehler (2012) 

Implantação das 

Tecnologias da 

informação e 

comunicação - 

TICs 

Tecnologias inseridas e integradas 

aos processos educacionais e 

atividades realizadas pelos alunos e 

professores 

Valente (2014) 

Entrega 
Produto ou 

serviço 
Entrega do resultado final 

Osterwalder et al. 

(2005) 

Eficiência 

Eficiência e 

complementarida

de 

Melhoria e desenvolvimento dos 

processos digitais 

Amit & Zott 

(2001). 

Processos 

 

 

 

 

Stakeholders Definição clientes estratégicos 
Falcão, Lima e 

Thomaz (2015) 

 TIC no processo 

de ensino-

aprendizagem 

Importância das TIC 
Barbosa et al. 

(2015) 

Racionalização 

dos processos 

Mensurar a provável diminuição no 

volume de trabalho necessário e 

diminuição do tempo médio 

Secchi (2013) 

Definição das 

métricas de 

desempenho 

Contribuem para traduzi-los em 

metas operacionais 
Kugler (2013) 

Suporte 

Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferramenta de 

Business Process 

Management 

(BPM) 

Modelagem dos processos 
Falcão, Lima e 

Thomaz (2015) 

Gestão de 

serviços de TI 

(ITIL) 

Medição de desenvolvimento de 

software (pontos de função) 

Barbosa et al. 

(2015) 

Control 

Objectives for 

Information and 

Related 

Technology 

(COBIT) 

Medição de desenvolvimento de 

software (pontos de função). 

Barbosa et al. 

(2015) 

Massive Open 

Online Courses 

 A formação ao longo da vida, o 

reconhecimento da marca 

institucional e a perspectiva 

tecnológica. 

Jansen e 

Schuwer (2015) 

Sistema Processo de análise da qualidade e Date (2004) 
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gerenciador de 

banco de dados 

(SGBD) 

seleção de conteúdos digitais. 

(Repositório 

Institucional -RI) 

É caracterizado por informação, 

normalmente expressa na forma de 

documentos digitais. 

Smith (2002) 

Design science 

research (DSR) 

Problemas resolvidos, porém de 

forma mais eficaz ou eficiente. 

Hevner, March, 

Park e Ram 

(2004) 

Affordance 

Indica a praticidade, a 

funcionalidade do objeto para o seu 

propósito. 

Kuo et al. (2013) 

Qualidade 

 

 

 

 

Gerenciamento 

de processos 

Ajuda no melhoramento dos 

processos e alcançar resultados 

alinhados com objetivos da empresa. 

Krajewski 

(2009), De Sordi 

(2008), Oliveira 

(2007), 

Davenport 

(1994), Hammer 

e Champy (1994) 

e Motta (1995)  
Processos 

mapeados 

  

  

Maximização de eficiência da gestão 

por processos 
Araújo (2006) 

Centros de 

Distribuição 

Facilidade de distribuição e 

atendimento dos clientes, gestão de 

estoque e melhoramento relação 

custo/benefício 

 

Lacerda (2000) e 

Lima (2002)  

  

Layout 

O planejamento do layout pode 

trazer melhor e menor 

movimentação dos produtos, 

otimizar fabricação e custos. 

Viana (2006) e 

Vieira (2011) 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As instituições de ensino superior privadas estão inseridas em um contexto que 

exige que se reinventem, desenvolvendo maneiras de se apresentar no mercado como 

referências em qualidade a fim de atrair novos alunos e manter os atuais. Assim, 

indicadores nos construtos teóricos são fundamentais para mensurar seu desempenho e 

apresentar pontos nos quais são necessárias intervenções para melhorar seus processos. 

É possível perceber na literatura a preocupação de diversos autores com a eficiência 

operacional e com o suporte que as TICs podem dar nesse sentido.  

O desempenho operacional é apresentado na literatura como uma temática ligada 

diretamente ao monitoramento dos processos operacionais, que precisam ser 

monitorados para reduzir a perda de tempo e recursos financeiros. A tecnologia se 

apresenta como uma importante ferramenta de gerenciamento, uma vez que subsidia a 

tomadas de decisões com bases de dados e disseminação de informações dentro e fora 

das instituições de ensino superior. Quando envolve todos os processos organizacionais, 

as TICs contribuem para a qualificação dos profissionais docentes e de apoio, bem 

como para o processo de ensino e aprendizagem.  
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Resumo:  

Para muitas empresas, gerenciar projetos de Desenvolvimento de Software Global (DSG) é 

a chave para o sucesso no ambiente competitivo de hoje. No entanto, tais projetos são 

notórios por falhas e a gestão de equipes distribuídas globalmente representa desafios 

adicionais únicos, principalmente em relação à comunicação. Enquanto a Internet e o e-

mail foram os principais meios de comunicação entre essas equipes, novas tecnologias e 

aplicações surgem constantemente e apresentam oportunidades para aperfeiçoar a gerência 

de projetos. Este artigo apresenta uma análise exploratória sobre o uso de ferramentas de 

comunicação para gerenciamento de projetos de DSG. As ferramentas de comunicação são 

utilizadas de maneira independente do paradigma de gestão de projetos adotado. As 

ferramentas de comunicação utilizadas em DSG e em projetos com times locais são as 

mesmas. Além disso, ferramentas de troca de mensagens instantâneas como WhatsApp e 

Slack, que usam plataformas móveis, se tornaram populares em DSG.  

Palavras-chave: gestão de projetos; comunicação em projetos; desenvolvimento de 

software distribuído; desenvolvimento de software global.  

 

 

The Use of Communication Tools in Global Software Development Projects under the 

Perspective of Senior Project Managers 

 

Abstract:  

For many companies, managing Global Software Development (GSD) projects is the key 

to success in today's competitive environment. However, such projects are notorious for 

failures and the management of globally distributed teams represents unique additional 

challenges, particularly in relation to communication. While the Internet and e-mail have 

been the primary means of communication between these teams, new technologies and 

applications are constantly emerging and presenting opportunities to optimize project 

management. This paper presents an exploratory analysis of the use of communication 

tools for GSD project management. Communication tools are used in a way that is 

independent of the project management paradigm adopted. The communication tools used 

in GSD and in projects with local teams are the same. In addition, instant messaging tools 

like WhatsApp and Slack, which use mobile platforms, have become popular in GSD. 

Keywords: project management; communication in projects; distributed software 

development; development of global software.  
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1. Introdução  

O software é um recurso crítico da nossa sociedade, pois é o elemento central de qualquer 

produto, processo ou serviço moderno. A inovação que ocorreu nas abordagens técnicas e 

metodológicas utilizadas para conceber e entregar software (Fuggetta & Di Nitto, 2014) 

possibilitou que muitas organizações passassem a experimentar as instalações de 

desenvolvimento de software distribuído para resolver problemas de falta de recursos e 

diminuir custos (Ebert, Kuhrmann & Prikladnicki, 2016). Às vezes, a busca de vantagem 

competitiva obriga as organizações a procurar soluções externas em outros países, o que é 

chamado de Desenvolvimento de Software Global (DSG) (Jan et al., 2016). O software é 

desenvolvido em um ambiente multi-site, multicultural e globalmente distribuído. 

Engenheiros, gerentes e executivos enfrentam mudanças em muitos níveis, desde o técnico 

até o social e cultural (Henderson, Stackman & Lindekilde, 2016; Shrivastava, 

2010; Iden & Bygstad, 2018), afetando a forma como o software é projetado, desenvolvido 

e entregue ao cliente.  

A distância geográfica, os diferentes fusos horários e as diferenças culturais no DSG levam 

a desafios à comunicação que podem afetar negativamente o projeto. Muitas organizações 

realizam suas tarefas usando a abordagem baseada em projetos, que inclui uma série de 

áreas (Kerzner, 2013) onde se destaca o gerenciamento da comunicação, devido a seu 

impacto no sucesso do projeto (Papke-Shields, Beise & Quan, 2010). A comunicação 

inadequada ou deficiente historicamente está entre as principais causas de falha em 

projetos observadas na literatura (Dwivedi et al., 2015; Klaus & Blanton, 

2010; Kappelman, McKeeman & Zhang, 2006; May, 1998).  

Os desenvolvimentos tecnológicos, como as várias tecnologias de informação e 

comunicação, ajudam a apoiar esse movimento para as equipes distribuídas. Porém, a 

literatura acadêmica é limitada em estabelecer uma ligação entre o gerenciamento de 

equipes de TI distribuídas globalmente e ferramentas de TI usadas como oportunidades 

para atender às necessidades do DSG com sucesso. Esse estudo apresenta a perspectiva do 

uso de ferramentas de comunicação nos paradigmas de gestão de projetos e eventos de 

DSG à luz de gestores de projetos seniores.  

 

2. Método  

A pesquisa utilizou a técnica de entrevista para melhor compreender o fenômeno de como 

gestores de projeto (GP)  seniores percebem o uso de ferramentas de comunicação em 

projetos de DSG. Para sua realização foi elaborado um roteiro de entrevistas, baseado na 

literatura de gestão de projetos, que serviu de guia para as entrevistas semi-estruturadas. 

Dezoito entrevistas foram realizadas durante um mês (ver Tabela 1) gerando onze horas e 

meia de gravação e 167 páginas de texto transcritas.  

O estudo empírico foi uma investigação exploratória e qualitativa com dezoito GPs que 

desenvolvem software para diferentes indústrias (agrícola, aviação, 

comunicação, consultoria, petróleo e serviço público). Os entrevistados têm mais de cinco 

anos de experiência em projetos dessa natureza e gerenciaram pelo menos um projeto com 

times geograficamente distribuídos. A maioria dos gestores já liderou projetos com 

orçamento acima de US$ 500,000.00 e possui treinamento sólido na área, apresentando 

assim um perfil aderente ao estudo.   
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Tabela 1 - Caracterização dos entrevistados. GP significa Gestão de Projetos nesta tabela.   

Entrevistado (certificações, 

treinamentos)  

Idade;  

Indústria de 

atuação  

Tempo em 

projetos de 

desenvolvimento 

de software   

Membro; Gestor  

(anos)  

Orçamento 

do maior 

projeto 

executado 

(US$) 

Projetos 

distribuídos 

(locais) 

M G Total 

R1  

PMP, Scrum Master  

Curso p/ PMP  

MBA em GP  

MBA em Gestão 

de Portifólios  

44 anos  

Comunicação  
-  11  11  > 500.000  

Brasil,  

Espanha,  

México  

R2  

PMP  

Curso p/ PMP  

Treinamento 40 hrs  

37 anos  

Tecnologia  
8  9  17  > 500.000  

Brasil,  

EUA  

R3  

Certificado SAFe 4   

Curso p/ SAFe 4  

Curso p/ PMP  

44 anos  

Tecnologia  
2  14  16  > 500.000  

Brasil,  

EUA,  

Índia  

R4  
Curso p/ PMP  

MBA GP  

45 anos  

Tecnologia  
12  14  26  > 500.000  

Brasil,  

China,  

EUA, 

 Índia,  

Japão  

R5  -  
45 anos  

Tecnologia  
6  6  12  > 500.000  

Brasil,  

EUA,  

Índia  

R6  

Certificado SAFe Add 

List  

Curso p/ PMP  

Curso p/ SAFe   

44 anos  

Tecnologia  
6  17  23  > 500.000  

Brasil, 

Espanha, 

EUA,  

Índia,  

Israel  

R7  
PMP, Scrum Master  

Curso p/ PMP   

38 anos  

Tecnologia  
11  7  18  > 500.000  

Brasil,   

EUA, Índia  

R8  Doutorado em GP   
50 anos  

Aviação  
7  22  29  > 500.000  

Brasil,   

EUA,  

Israel   

R9  
Curso p/ PMP  

MBA em GP   

39 anos  

Consultoria  
10  5  15  > 500.000  

Brasil,  

EUA, 
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Índia,  

Irlanda,  

Malásia  

R10  Cursos EAD de GP  

28 anos  

Serviço 

público  

4  2  6  

> 100.00 e  

< 500.000   

Brasil  

R11  Cursos EAD de GP  

31 anos  

Serviço 

público  

10  2  12  > 500.000  
Brasil,  

Canadá  

R12  

PMP  

Certificado Gestão de 

Programas  

Curso p/ PMP  

49 anos  

Petróleo  
10  15  

  

25  

  

> 500.000  

Brasil,  

EUA 

,Índia,  

Irlanda,  

Rússia  

R13  
Participação em 

seminários de GP  

51 anos  

Serviço 

público  

22  10  32  > 500.000  Brasil  

R14  

Certificado SAFe 4  

Scrum Master  

Treinamento 40hrs  

44 anos  

Agrícola  
10  10  20  > 500.000  

Brasil,  

EUA,  

Índia,  

Malásia  

R15  

PMP, Scrum Master  

Curso p/ PMP  

MBA em GP  

Curso Gestão de Riscos  

41 anos  

Agrícola  
4  12  16  > 500.000  

Austrália, 

 Brasil, 

China,  

Colômbia,  

Japão  

R16  

Scrum Master  

Curso p/ PMP  

Curso Gestão de Riscos  

Curso Scrum Master  

41 anos  

Comunicação  
-  9  9  > 500.000  

Brasil,  

Espanha,  

EUA,  

Itália,  

México  

R17  
PMP, Scrum Master  

Curso p/ PMP  

43 anos  

Tecnologia  
5  18  23  > 500.000  

Ásia,  

Brasil,  

EUA,  

Europa  

R18  Curso p/ PMP  
47 anos 

Tecnologia   
3  5  8  > 500.000  

Brasil, 

EUA, 

Europa  
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A análise dos dados foi feita com base nas transcrições das entrevistas gravadas. Os 

autores selecionaram segmentos das transcrições que fornecem o exemplo mais claro da 

questão específica ou o maior contraste. Esta abordagem tem sido usada por outros 

pesquisadores (ORLIKOWSKI, 1993; WASTELL, 1999; NEWELL S. 2006).  

 

3. Análise dos Resultados  

Nesta seção, trazemos exemplos de diferentes GPs para ilustrar as principais perspectivas 

que surgiram a partir da análise dos dados. 

 

3.1 Análise dos dados  

Quando questionados sobre os eventos de comunicação utilizados nos projetos os 

respondentes se referiram a realização de reuniões, investigação de problemas de 

produção, emissão de relatórios de progresso do projeto e programação em par. O R6 

fornece um exemplo de realização de reunião em projetos com times altamente distribuídos 

globalmente “... a demonstração para os clientes ... é um momento em que o nosso PO 

(Project Officer) entrega e apresenta todas as features que foram desenvolvidas pelo time. 

Eu considero esse um momento importante da comunicação direta que a gente precisa 

cuidar e ter uma representação bem importante nessa reunião”. Enquanto o R1 se refere a 

reunião diária que faz parte do Scrum “...as Daily acho muito importantes...para indicar 

quem fez o que e se tem algum impedimento...”.  

O R6 se refere à investigação de problemas de produção (trouble shooting) “...às vezes a 

gente precisa colocar dois ou três recursos para fazer a investigação onde um investiga uma 

parte e outro investiga outra parte e eles conversam para ver até onde eles investigaram 

para se achar o problema”. E também relaciona a programação em par com a gestão do 

conhecimento “...ela existe principalmente quando a gente precisa fazer transferência de 

conhecimento...um novo desenvolvedor está desenvolvendo uma parte de software que ele 

nunca tenha feito um desenvolvimento nela, nenhuma correção de Bug...e aí a gente tem 

um outro desenvolvedor, mais experiente (junto).”  

O R12 comenta sobre a relevância do relatório de progresso do projeto para a comunicação 

“...quando a gente recebe comentários da equipe de projeto em relação ao status do projeto 

semanal, dizendo ‘olha, aquela afirmação lá não está bem correta’ ou então ‘eu não tinha 

entendido que a gente estava prometendo isso para a semana que vem’. Então...é uma 

forma de checar se o entendimento foi correto e propriamente documentado”.   

Quando perguntados sobre ferramentas utilizadas que auxiliam a gestão de projetos de 

DSG facilitando a comunicação, emergiram características destas como 

planejamento/rastreamento, comunicação , sincronização e gestão de configuração. Os 

rastreadores são usados para gerenciar problemas (ou "tickets"), como defeitos, mudanças 

ou pedidos de suporte. O R9 comenta sobre a utilização de Kanban “... o Trello … 

organiza o dia a dia dos times... para dar visibilidade do que cada um está fazendo para o 

outro”.  

As funções de planejamento permitem criar histórias e problemas de usuários, planejar e 

distribuir tarefas. As ferramentas de gestão de projetos como Rally, Jira, TSVS e Access 

Soft emergiram das entrevistas. O R6 comenta sobre o Jira “... é usada todo o dia onde 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0516



 

 

ficam registradas todas as user stories, todas as tarefas, a gente acompanha a estimativa de 

pontos das user stories, então essa é uma ferramenta que tem sido bastante usada ... mais 

para condução da execução do projeto mesmo”.  

Uma gama de tecnologias de comunicação, tanto síncronas quanto assíncronas, foram 

mencionadas nas entrevistas. Entre elas email, agendamento, 

videoconferência, telefones, conference bridge, WebEx, Skype for business, Wiki, Git, 

WhatsApp e Slack. O R1 comenta como utiliza essas ferramentas em conjunto para obter 

respostas mais rápidas “Meus passos geralmente são esses: Mando email ‘Olha, está 

acontecendo esse problema no objeto, e preciso de uma resposta rápida’. Eu dou em torno 

de 15 minutos e se ninguém respondeu eu mando WhatsApp para o grupo ‘Olha, estou 

com esse problema, o servidor caiu”. Se ninguém respondeu eu ligo para o líder técnico”.  

O R4 descreve como ele utiliza o e-mail “...geralmente eu faço uma distribuition list com 

os e-mails de todo o time. Caso eu precise segregar, faço uma lista menor...”. E o R9 

elabora sobre a função atual do e-mail “...eu acho que o e-mail é mais para uma 

formalidade, mais para deixar as outras pessoas informadas que aquilo foi realmente 

alinhado entre as partes. Ou para dar continuidade num trabalho em equipe distribuída... se 

tu não tem como fazer a comunicação síncrona funcionar, então tu acaba fazendo 

assíncrona para dar essa continuidade”.  

O R1 reforça a importância da disponibilidade de infraestrutura de comunicação em 

projetos com times distribuídos “...tu tens que ter uma boa estrutura de comunicação. Tu 

tens que ter aparelhos de videoconferência, tu tens que ter telefones em que tu possas se 

comunicar”. E o R3 comenta sobre a importância de videoconferência “uma coisa que tem 

muito benefício para a aproximação é a videoconferência. Não há dúvidas de que isso 

diminui a distância”. O R15 relata sobre a diminuição do uso de conference bridge “Outra 

ferramenta que eu uso também são aquelas conference bridge com o 0800 e manda 

um passcode e as pessoas podem entrar em conferência. A gente utiliza isso, mas com a 

chegada do Skype for Business a gente utiliza cada vez menos. Eu ainda tenho minha 

bridge para algumas situações, mas a gente utiliza muito pouco hoje em dia”.  

O uso de ferramentas de comunicação em grupo também foi mencionado. O R12 descreve 

a utilização do WebEx “...é uma ferramenta que te permite conferência de voz de todo 

mundo...compartilhar tela... Então eu posso estar falando com um grupo de pessoas de 

locais diferentes, compartilhando a minha tela para mostrar o que eu estou fazendo, passar 

o controle para outra pessoa, essa pessoa vai mostrar a tela dela... Permite que cada um 

tenha imagem... use sua câmera para mostrar seu rosto, se for o caso... É o que nós mais 

usamos...”. Enquanto que o R15 relata a utilização do Skype for Business “Diariamente eu 

faço ligações com pessoas distribuídas geograficamente e eu sempre brinco ‘eu vou ligar a 

câmera para você ver o escritório e matar a saudade’ . E as pessoas fazem a mesma coisa 

no lugar em que elas estão...”.   

O R1 relata o uso da Wiki como repositório de informações do projeto “...nós tínhamos a 

Wiki do projeto que era acessada por todos os países e aquela Wiki tinha tudo do projeto. 

Quem participava, qual era o objetivo, centralizado na Wiki. Qualquer material era na 

Wiki”. Enquanto o R11 salienta sua funcionalidade de colaboração “...eu gosto muito da 

Wiki, particularmente, porque é uma questão colaborativa. Qualquer um vai ali e edita, 

atualiza um documento, ou alguma questão específica de projeto do dia a dia...”. A 

utilização do Git para a gestão de configuração foi descrita pelo R4 “...a documentação 
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técnica deixamos no próprio Git. Coisas relativas a componentes de desenvolvimento 

deixamos no Git”.  

O R11 chama a atenção sobre o benefício em utilizar o WhatsApp para comunicações 

informais “...para cliente informal, para aproximar as pessoas, tu poder ter liberdade de 

falar sobre diversos assuntos, não só o projeto”. O R4 enaltece sua interatividade “Tu pode 

saber se a pessoa leu a mensagem. Se ela não respondeu, tu podes insistir na pergunta, 

coisas assim”. Enquanto o R1 comenta sobre a rapidez no retorno das mensagens “...eu 

acho que a comunicação que mais chega é a comunicação WhatsApp. Tu podes mandar 

um e-mail e se a pessoa não te responde tu podes chamá-la no Whats e dizer ‘Olha, está 

acontecendo isso e eu preciso resolver’”.  

O Slack também tem sido largamente adotado. O R4 relata sua utilização “Tive um 

projeto...cujo canal de oficial de comunicação era o Slack. Nós esquecemos o e-mail, não 

olhávamos mais o e-mail. Só olhávamos o Slack, no celular ou no computador. Se 

precisássemos subir um documento, usávamos o Slack. Então, definir qual será a 

ferramenta é importante... é possível ‘linkar’ a ferramenta com um sistema de repositório 

tipo Git”. O R6 salienta sua importância para a comunicação ao mover códigos para o 

ambiente de produção “...no dia do deploy...todos os times ficam conectados no Slack e 

compartilham informações durante o andamento do deploy”. O R7 defende sua validade 

para o compartilhamento de documentos “o Slack tem funcionado super bem para 

compartilhar documentos e esse tipo de coisa”.  

Quando questionado sobre as metodologias utilizadas na gestão dos projetos de DSG 

emergiu o uso de métodos ágeis, principalmente o Scrum, que segundo Dingsøyret al. 

(2012) é um dos métodos ágeis mais comuns. O R1 afirma “A gente trabalhou com 

metodologia do PMI de 2006 até mais ou menos 2009 e depois a gente começou a 

trabalhar com metodologias ágeis Scrum. Mas dependendo do projeto a gente rodava 

Scrum ou PMI”.  

Outro ponto que chamou a atenção foi a utilização de metodologias orientadas a 

planejamento, como os processos sugeridos pelo PMBoK, em conjunto com metodologias 

ágeis. Segundo o R3 “...costumo dizer que no dia a dia a gente não deve ser purista, deve 

adotar aquilo que no contexto do projeto faz sentido...se no contexto do teu projeto tu está 

adotando uma metodologia Scrum, mas não faz sentido tu teres uma Daily, tu terás 

um check-point três vezes por semana. Se é o que serve para o projeto, é o que eu acredito 

que deve ser feito. A metodologia é, na minha opinião, uma sugestão”. O R6 defende a 

adoção da metodologia de acordo com as necessidades do projeto “Não que precisem ser 

adotadas 100%, na sua totalidade, o que a metodologia propõe, mas eu acredito que para 

contexto de projeto a gente pode aproveitar 70% do que a metodologia propõe e isso 

auxilia a gente ter visibilidade”. Enquanto que o R2 afirma “... empresas ...precisam partir 

para adaptações, um PMI híbrido ou ágil”.  

  

3.2 Ferramentas de comunicação nos paradigmas de DSG  

Os paradigmas de desenvolvimento de software estão em evolução devido às mudanças de 

TI e novas demandas dos usuários. A distribuição dos times, por vezes, leva os GPs a 

adotarem práticas de gestão de desenvolvimento de software ágil para os times que estão 

no mesmo local, enquanto utilizam práticas mais preditivas para os times que estão 

distantes. O R3 afirma “Tenho um time distribuído que gosta de fazer a Daily sem 

o sponsor que está lá fora. Então eles fazem a daily aqui, eles gostam de fazer essa rodinha 
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física. Então nós fazemos. Depois fazemos uma reunião só com o sponsor, que chamamos 

de check-point, duas vezes por semana. Essa é a forma que funciona com aquele time”.  

Por vezes, ferramentas normalmente utilizadas para comunicação síncrona, como o caso do 

WhatsApp, são usadas de maneira assíncrona com os times distribuídos conforme 

exemplifica o R1 “...o WhatsApp também não garante que o time vai ler...muita mensagem 

de WhatsApp ... não é uma mensagem que tu responde”. A distribuição dos times no 

mesmo fuso horário permite ainda o uso dessas ferramentas de maneira síncrona e contínua 

ao longo da jornada de trabalho, conforme comentário do R3 “...os times técnicos que são 

distribuídos têm uma sala de chat aberta o tempo todo...é através desta sala de chat que eles 

falam... aquilo para eles é comunicação contínua. Se não fizerem aquilo, eles não estão 

interagindo ao longo do ciclo de desenvolvimento...ali que eles trocam ideias, pedem 

ajuda, avisam que têm um código pronto para fazer um review...”.   

A explicação do R7 minimiza a importância da distância como barreira de comunicação, 

quando os times estão no mesmo fuso horário e usando ferramentas de comunicação 

síncrona “... o cara está falando com o cara que está ao lado dele pelo Slack e … desde o 

advento das redes sociais e o WhatsApp a gente está muito mais familiarizado em falar 

com a pessoa sem a pessoa estar ali, então hoje tem emoji, tem outras ferramentas que 

entraram na comunicação que acaba minimizando isso...se o cara está 11 horas de 

diferença da gente está tendo que atender de madrugada...fora do horário normal, acaba 

impactando … questões pessoais, da família … acho que o fuso horário impacta bastante”.  

A Figura 1 apresenta o uso de ferramentas de comunicação em projetos de 

desenvolvimento de software global. Do lado esquerdo da figura está a distribuição dos 

times de projeto em diferentes locais (L1, L2, L3, ..., Ln) e ao centro a utilização dos 

paradigmas preditivos e/ou adaptativos (P/A) . No lado direito estão os eventos de 

comunicação realizados em projetos e as ferramentas usadas em cada um. As linhas 

pontilhadas indicam os eventos e ferramentas utilizados tanto localmente quanto de 

maneira distribuída e seus paradigmas. Este cenário representa o uso de ferramentas de 

comunicação em DSG adotando tanto paradigmas preditivos de desenvolvimento de 

projetos, orientados a planejamento, quanto metodologias ágeis, mais adaptativas. Pode-se 

notar que o cenário de distribuição dos times não altera necessariamente as ferramentas 

que são utilizadas nos eventos dos projetos de DSG.  

Figura 1 – Representação do uso de ferramentas de comunicação em projetos DSG.  

 
 Fonte: Os autores 
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4. Discussão  

Projetos de DSG são considerados empreendimentos complexos do ponto de vista 

organizacional pela distribuição geográfica dos membros da equipe 

(Damasiotis & Fitsilis, 2015), levando seus gestores a buscarem soluções de comunicação 

e planejamento para sua coordenação (Iden & Bygstad, 2018). Nesse contexto, a busca por 

processos, políticas, ferramentas de TI e aspectos comportamentais dos membros da 

equipe, que facilitem a comunicação e a cooperação, contribuem para esse objetivo.  

Quase a totalidade dos dezoito respondentes está utilizando abordagens mais iterativas 

e auto-organizadas inspiradas em metodologias ágeis, principalmente o Scrum. Na 

perspectiva dos gestores de projetos dessa amostra, os paradigmas preditivos e adaptativos 

devem ser usados em combinação no DSG. Tal fato confirma que as abordagens de 

desenvolvimento híbridas são amplamente utilizadas na indústria, como em Kuhrmann et 

al. (2018).  

Essa flexibilidade entre o uso de paradigmas mais orientados ao planejamento intensivo e o 

foco na interação dos times para atingir, de maneira mais adaptativa, os resultados 

esperados também se segue no uso das ferramentas de comunicação. As ferramentas de 

comunicação utilizadas em DSG são as mesmas que são utilizadas em times locais. Por 

vezes, ferramentas normalmente utilizadas para comunicação síncrona, como o caso do 

WhatsApp, são usadas de maneira assíncrona pelos times distribuídos. Glória Jr., Oliveira 

& Chaves (2014) propõem o uso de tecnologias colaborativas específicas para projetos que 

usam Scrum. Porém, nós identificamos que o uso de ferramentas colaborativas de 

comunicação é independente do paradigma adotado para gestão de projetos de DSG.  

Notamos também um uso intenso do WhatsApp e do Slack nos projetos DSG, 

principalmente em eventos como desenvolvimento, elicitação de requisitos e na resolução 

de problemas de produção (conforme ilustrado na Figura 1). O uso dessas ferramentas em 

comunicações síncronas se dá em paralelo com o uso de softwares de comunicação em 

grupos mais tradicionais, que permitem conferência por voz, visualização de imagens 

através das câmeras dos computadores e compartilhamento das telas dos monitores do 

computador como o Skype for Business e o WebEx, ou mesmo o uso de dispositivos de 

videoconferência e telefone.  

O WhatsApp inovou ao associar os mecanismos de troca de mensagens por texto ou voz a 

um número de telefone sem usar a rede de comunicação de celular tradicional, paga, e sim 

a Internet. Dessa forma conquistou um grande número de usuários que carregam seus 

telefones celulares consigo estando aptos para troca de informações 

instantâneas, independente do local onde se encontram. O Slack, adota estratégia similar ao 

WhatsApp estando disponível tanto em plataforma Web quanto em plataforma móvel, 

além de possibilitar a integração com diversos aplicativos úteis ao gerenciamento de 

projetos, como Trello e Git. A adoção do WhatsApp e do Slack traz para o projeto uma 

proximidade com os hábitos de comunicação já arraigados na vida privada dos membros 

do time, de respostas a mensagens, independente de estarem em frente a um computador na 

sua mesa de trabalho.  

Não evidenciamos uma preocupação dos GPs em restringir as mensagens trocadas no 

WhatsApp por ser uma ferramenta externa à organização. O e-mail, por sua vez, continua 

sendo amplamente utilizado, confirmando estudos anteriores como em Majdenbaum & 

Chaves (2018), porém com o foco principal de formalizar decisões tomadas ou dar 

continuidade a tarefas onde não foi possível a comunicação síncrona (handoff).  
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O interesse em Scrum pelas empresas em que os entrevistados dessa amostra trabalham 

também pode ser observado na quantidade de certificações e treinamentos de Scrum 

Master dos GP (ver Tabela 1). Ao mesmo tempo, porém em menor escala, a busca pela 

certificação SAFe (Scaled Agile Framework - modelo para a implementação de práticas 

ágeis em grande escala) pelos GPs, pode indicar uma preparação para expandir o uso de 

metodologias ágeis para projetos cada vez mais complexos.   

   

5. Considerações Finais   

O presente trabalho contribui para o campo de comunicação em gestão de projetos ao 

disponibilizar as perspectivas de gestores de projetos seniores sobre ferramentas de 

comunicação utilizadas em diferentes eventos e paradigmas em desenvolvimento de 

software global. Nós identificamos que os paradigmas de gestão de projetos de 

desenvolvimento de software estão sendo utilizados de maneira híbrida, misturando 

abordagens preditivas e adaptativas. Da mesma forma, as ferramentas de comunicação são 

utilizadas de maneira independente do paradigma de gestão de projetos adotado. As 

ferramentas de comunicação utilizadas em DSG e em times locais são as mesmas. Sendo 

que o WhatsApp e o Slack se tornaram de uso comuns nesse contexto.   

O Slack é uma plataforma de comunicação que possui a funcionalidade de integrar 

diferentes ferramentas úteis ao desenvolvimento de software. Trabalhos futuros poderiam 

pesquisar como a integração dessas diversas ferramentas pode auxiliar na gestão de 

projetos de DSG. Outras dimensões a serem investigadas em estudos sobre comunicação 

em projetos de DSG são relacionadas a pessoas e processos/políticas. O foco em aspectos 

comportamentais dos membros das equipes de projeto pode contribuir para a melhoria da 

comunicação e cooperação nesses projetos. E ainda, o papel dos processos e políticas 

organizacionais na comunicação e cooperação em projetos de desenvolvimento de software 

global.  
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Crowdsourcing is a newly developed term that refers to the process of participating a 

company's activities through an online community, openly and closed. Any member of this 

community can complete assigned tasks and be paid or not. Although it originated in the 

computing industry, companies began using crowdsourcing for a wide range of tasks. It 

turns out that companies are using crowdsourcing to accomplish the tasks related to the 

market, focusing on three major areas: product development, advertising, promotion, and 

marketing research. This work will make use of the qualitative research through the 

method of the case. The unit of analysis to be used will be marketing activities based on 

crowdsourcing. Finally, the subjects of study for the understanding of the phenomenon to 

be studied were COCA COLA, PEPSICO, NETFLIX, and AMAZON. 

 

Keywords: marketing; crowdsourcing; strategy 

 

PRÁTICAS EM MARKETING SOB A PERSPECTIVA DO CROWDSOURCING:  

UM ESTUDO MULTICASO 

 

Crowdsourcing é um termo recém-desenvolvido que se refere ao processo de 

coparticipação das atividades de uma empresa por meio de uma comunidade online, de 

forma aberta e/ou fechada.  Qualquer membro desta comunidade pode completar tarefas 

atribuídas e ser pago ou não. Apesar de ter origem no setor de computação, as empresas 

começaram a usar crowdsourcing para uma variada gama de tarefas. Verifica-se que as 

empresas estão utilizando crowdsourcing para a consecução das tarefas relacionadas com o 

mercado, concentrando-se em três grandes áreas: desenvolvimento de produto, 

publicidade, promoção e pesquisa de marketing. Este trabalho fará uso da pesquisa 

qualitativa por meio do método do caso. A unidade de análise a ser utilizada será as 

atividades de marketing embasadas no crowdsourcing. Por fim os sujeitos de estudo para a 

compreensão do fenômeno a ser estudado foram COCA COLA, PEPSICO, NETFLIX e 

AMAZON. 

 

Palavras-chave: marketing; crowdsourcing; estr atégia 
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Introdução 

A Internet viabilizou o surgimento de resolução de questões comuns a um grupo de 

indivíduos, também conhecido como crowdsourcing, uma opção viável para resolver 

tarefas complexas, no âmbito empresarial inclusive. No entanto, a abertura de 

crowdsourcing apresenta um desafio no que se refere às soluções obtidas, já que podem ser 

sabotadas, roubadas e manuseadas a um baixo custo por diversos players de mercado 

(Affeldt, 2012; Eskenazi et al., 2013; Libert & Spector, 2010). Em particular, a abertura de 

crowdsourcing oferece aos indivíduos a oportunidade de apresentar um comportamento 

antissocial, como ações inclinadas ao plágio, sabotagem, e manipulação de soluções 

coletivamente. Embora as técnicas para garantir operações de crowdsourcing de forma 

aceitáveis têm se expandido de forma constante, não há ainda uma solução definitiva de 

proteção para todos os possíveis ataques e dilemas vindouros. Neste contexto aflora a 

perspectiva de crowdsourcing marketing (Affeldt, 2012; Brabham, 2013; Gummesson, 

Kuusela & Närvänen, 2014; Oishi et al., 2014). Crowdsourcing em marketing representa 

uma forma para facilitar trocas por intermédio várias atividades, como: pesquisa de 

mercado, comunicação, desenvolvimento de novos produtos e testes, desenvolvimento de 

ideias inovadoras e outros, no ambiente virtual. Entretanto, as empresas devem estar 

cientes de possíveis limitações e questões éticas relacionadas à crowdsourcing também. 

Vislumbram-se algumas áreas promissoras para a aplicação do crowdsourcing em 

atividades de marketing: desenvolvimento de produtos, promoção, publicidade e 

inteligência de marketing. No desenvolvimento do produto as empresas podem fazer uso 

do crowdsourcing como instrumento de coleta de dados que possam ser servir de subsídio 

para o desenvolvimento de aperfeiçoamentos para usuários existentes ou potenciais. Em 

outros casos, as empresas, em contato constante com especialistas por meio do 

crowdsourcing, podem identificar problemas e os resolver com maior agilidade. No que 

tange as atividades de promoção e publicidade, o crowdsourcing tende a facilitar tarefas 

como criar design, criar flyer, criar banner, etc. Sob a perspectiva do marketing, o 

crowdsourcing dá oportunidade de ir ao encontro a grandes grupos de potenciais 

consumidores crowdsourcing (Affeldt, 2012; Eskenazi et al., 2013; Libert & Spector, 

2010; Oishi et al., 2014). Claro, elementos motivacionais ou estratégias de gamification 

são necessários para manter os participantes em interesse e envolvidos no processo. Ainda, 

as empresas podem, por meio do crowdsourcing, impulsionar a promoção de suas marcas 

para voluntários entusiastas da marca, terceirizar criação de conteúdo para os segmentos 

alvo, além de coletar ideias inovativas e soluções para as necessidades do mercado 

(Baines, Fill & Page, 2013).  Na área de atuação da inteligência de marketing percebe-se 

que o crowdsourcing possibilita abastecer com dados e gerar conhecimento para área de 

Inteligência de marketing, principalmente na sua resultante: a tomada de decisão com base 

na opinião do mercado (Affeldt, 2012; Brabham, 2013; Eskenazi et al., 2013; Libert & 

Spector, 2010; OISHI et al., 2014). Exemplo é a Lean Survey, startup que mescla 

crowdsourcing e tecnologia mobile para realizar pesquisas de opinião. Lançada no início 

de 2015, em pouco tempo vem tendo crescimento raramente visto em empresas de 

tecnologia. Já possui clientes pagantes e vem conquistando investimentos para aperfeiçoar 

seu produto na sua função primária de coleta de dados do mercado. 

Assim, é oportuno um estudo acadêmico que depure as atividades estratégicas e 

operacionais de marketing na esfera do crowdsourcing. Não obstante, este estudo fará uso 

de unidade de análise representada nas atividades de marketing e crowdsourcing da 

empresa amazon.com.  
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1. Problema de pesquisa 

Dado o contexto, delineou-se a problema de pesquisa a saber: como se dá o uso do 

crowdsourcing nas empresas Coca Cola, PepsiCo, Netflix e Amazon? 

2. Objetivo geral 

Estudar o crowdsourcing em uma empresa varejista on-line. 

2.1. Objetivos específicos  

 Contextualizar   o atual cenário mercadológico; 

 Estudar aspectos gerais acerca do crowdsourcing; 

 Estudar o Marketing da teoria à prática gerencial em crowdsourcing; 

 Investigar o crowdsourcing no contexto de cada uma das empresa; 

 Identificar similaridades e diferenças entre o uso do crowdsourcing das 

quatro empresas consideradas nesta investigação científica. 

3. Procedimentos metodológicos 

O papel da metodologia da pesquisa é guiar o processo da pesquisa por meio de um 

sistema dos procedimentos. Um método é um conjunto de processos pelos quais se torna 

possível estudarem uma determinada realidade Caracteriza-se, ainda, pela escolha de 

procedimentos sistemáticos para descrição e explicação de uma determinada situação sob 

estudo. Para o atual estudo, conjecturou-se utilizar o método do estudo de caso em função 

do seu caráter qualitativo. O estudo de caso é adotado quando se colocam questões do tipo 

“como” e “por quê. Quando o pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos e 

quando no foco se encontram fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da 

vida real. Ainda em conformidade ao autor, pelo fator de não se aplicar o conceito 

corriqueiro de amostra, o presente trabalho trabalha com a premissa de unidade de análise 

(Demo, 1995; Diógenes, 2005; Rampazzo, 2005). Assim sendo, a unidade de análise do 

estudo resume-se nas atividades da empresa investigada, relacionadas às atividades do 

sistema de informações de marketing. Para essa pesquisa, utilizou-se o estudo de caso 

único.  As empresas objeto foram a foram COCA COLA, PEPSICO, NETFLIX e 

AMAZON. Neste contexto, as informações coletadas serão analisadas de acordo com o 

padrão combinado de Yin (2015), no qual se faz a comparação de padrões com base 

empírica aos previstos na teoria preconizada. Ainda, como fonte de aplicação dos 

questionários foram entrevistados 3 profissionais dos quais dois formados em 

administração e um formado em engenharia de produção de cada empresa estudada.  Para 

o mesmo, foi selecionado como forma de coleta de dados o questionário semiestruturado, 

pela sua característica fundamental de permitir ao entrevistador extrair o máximo de 

informação das entrelinhas das respostas obtidas.  Com base na teoria preconizada por Yin 

(2015) o tratamento dos dados foi a adequação ao padrão, modelo no qual os dados 

observados são comparados com a teoria disponível e estudada. Não obstante, a utilização 

de um protocolo do estudo de caso é fundamental para maior credibilidade científica ao 

trabalho (Toledo & Shiraishi, 2009).  Assim, tem-se a utilização do mesmo como uma 

sequência a ser seguida pelos pesquisadores, contendo um resumo dos conceitos 

metodológicos do trabalho e as questões pesquisadas. 

4. Arcabouço teórico 

4.1. Contextualizando o atual cenário mercadológico 

Constantes e incontroláveis modificações que ocorrem no ambiente de negócios 

contemporâneo exigem adaptações, ajustes e transformações permanentes em produtos, 

procedimentos produtivos e administrativos. Aqueles que não procurarem adequar-se às 

novas condições ambientais enfrentarão dificuldades para crescerem e sobreviverem 

(Gummesson, Kuusela & Närvänen, 2014). Não obstante, vislumbra-se um mundo 

globalizado e capitaneado por tecnologias emergentes, como a Internet. Verificam-se 
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histórias de empreendedores físicos e virtuais que fecharam suas portas vítimas da falta de 

foco ou especialização. Levados pela revolução provocada pela internet sobre o composto 

de marketing, estes empresários têm como escopo atender o maior número de clientes nas 

mais diferentes praças, proporcionando maior número de bens e serviços (Huang, Tzeng & 

Ho, 2011; Zhu & Godes, 2009).   Varejistas de modo geral com seus magazines, 

supermercados e hipermercados, lojas de todo os tipos e formatos, têm como vantagem 

competitiva a economia de escala, devido ao volume de compras e poder de barganha. 

Apesar da concorrência de grandes players, estas organizações diferenciam-se por algumas 

características intrínsecas a este modelo de negócios, tais como (Li et al., 2011; Pettey & 

Goasduff, 2011; Zhu & Godes, 2009): 1) Conhecimento do mercado: por focarem um 

singular negócio, conseguem seguir e acelerar os movimentos da concorrência, tais como 

ofertas e promoções de preços, reagindo de maneira rápida, principalmente nos negócios 

online; 2) Estoques: esta é diferente vantagem dos negócios de nicho, já que em geral 

possuem uma maior variedade e profundidade de itens em estoque, diferentemente dos 

grandes grupos, os quais se concentram em poucos itens com preços agressivos (McGee, 

2011; Smith et al., 2010; Zhu & Godes, 2009). Desta maneira, encontrar aquele disco raro 

ou perfume memorável é mais aceitável em uma loja de nicho e; 3) Tendências: em geral 

seus colaboradores são mais obsequiosos nesse segmento específico, já que costumam ler 

revistas e publicações, convivem em feiras e exposições, além de se atualizarem por meio 

de treinamentos (Brooks, 2011; Zhu & Godes, 2009). 

Todavia é pertinente considerar que as organizações, mesmo as virtuais estão 

expostas a drásticas modificações de paradigmas gerenciais e culturais. Muitas delas estão 

desorientadas e sem rumo face às situações prevalecentes no ambiente externo (Frow et al., 

2015; Ren et al., 2015; Stottlemyre, 2015). Nesse cenário destaca-se a função gerencial de 

marketing como instrumento balizador da melhoria da competitividade empresarial e 

impulsionadora do desenvolvimento da corporação (Hooley, Piercy & Nicoulaud, 2011; 

Lambin, Chumpitaz & Schuiling, 2007; Mckenna, 1995). A complexidade dos mercados 

tem constituído as premissas centrais do ambiente dos negócios marcado essencialmente 

pelo acirramento da competição nos mais distintos segmentos, notadamente nos de 

consumo em massa. Tornar-se competitivo tem sido uma preocupação dominante no 

mundo dos negócios (Mozota, 1998; Nobre & Silva, 2014; Ryan, 2014). A cada dia novas 

dificuldades se apresentam aos gestores das organizações, que precisam deliberar situações 

relacionadas ao desempenho do produto. As desconfianças e incertezas nessa área quase 

sucessivamente recaem nas possibilidades de reversão das convergências, na queda ou 

estagnação da capacidade produtiva (Göb, 2010; Rosenbloom, 2010; Rowley, 2010). A 

alternativa para as organizações que atuam neste cenário é a incorporação em suas culturas 

da utilização de novas estratégias desafiadora. E, neste contexto se dá a oportunidade do 

uso do crowdsourcing em comunhão com as atividades tradicionais de marketing. 

4.2. Aspectos gerais acerca do crowdsourcing e economia colaborativa 

Durante os últimos anos as tendências de consumo evoluíram de maneira 

inesperada, paralelamente à expansão do universo digital. Por meio das redes sociais e 

como consequência à crise que atingiu o mundo na última década (Gatautis & 

Vitkauskaite, 2014; Libert & Spector, 2010). Prova disso é o nascimento da economia 

colaborativa, um fenômeno que, pouco a pouco, foi ganhando muita força e se encontra 

quebrando os paradigmas de consumo estabelecidos até agora, com a geração Millennial 

como principal fator. A tecnologia está mudando os modelos de negócios tradicionais, 

focando nas necessidades dos consumidores (Howard et al., 2015). 

O tempo da sociedade de proprietários ficou para trás, hoje a revolução digital gera 

novas relações produtivas e transforma os padrões de consumo mundiais. Foi assim que 
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nasceu a economia colaborativa, um sistema no qual se compartilha e troca bens e serviços. 

Por meio de plataformas digitais com a reputação e a confiança de um melhor serviço 

como núcleo de decisão de compra-venda. Graças a estas plataformas digitais, as barreiras 

de desconfiança diminuíram, tomando como base o uso de perfis de usuários com 

valorações e referências que originam novas formas de se relacionar, trocar e monetizar 

bens econômicos em modelos de negócio tradicionais (Howard et al., 2015). 

A Internet, o GPS, a portabilidade e sociabilidade das novas tecnologias, o 

crowdsourcing, a cultura open-source, o maker movement, e o surgimento de uma nova 

geração de cidadãos com uma maior capacidade e alcance para impactar no seu ambiente 

Por meiode um clique, são apenas alguns dos componentes técnicos e culturais que foram 

criando raízes para consolidar um novo modelo de intercâmbio que está redefinindo a 

forma de fazer negócios e as relações Por meio do intercâmbio de bens e serviços entre 

cidadãos (Gatautis &Vitkauskaite, 2014; Libert & Spector, 2010). 

Por isso, o principal valor agregado desta nova tendência à colaboração, além dos 

lucros financeiros, é a produção e o desenvolvimento de conhecimento, já que ao ser 

compartilhado pode ser tomado como ponto de partida para iniciar novos modelos de 

negócio. Neste sentido, o modelo da economia colaborativa pode trazer benefícios 

pessoais, tanto em nível econômico quanto de crescimento pessoal e intelectual, mas está 

sujeito a uma limitação: o desejo do indivíduo (Gatautis &Vitkauskaite, 2014; Libert & 

Spector, 2010). 

O verdadeiro potencial deste modelo reside na integração de várias pessoas no 

processo de geração de valor, tanto econômico quanto social (Howard et al., 2015). Ao 

estabelecer que cada indivíduo pode trabalhar em uma área de especialização diferente na 

economia, descobre-se que existe um potencial infinito de possibilidades de criação, 

inovação e inclusive empoderamento financeiro em pequenos, médios e grandes projetos 

(Boyce, 2014). 

A era da economia colaborativa supõe uma mudança cultural, é uma economia de 

acesso na qual podemos encontrar desde motoristas particulares e empregadas domésticas 

até alojamento e quartos de hotel ao redor do mundo (Gatautis &Vitkauskaite, 2014; Libert 

& Spector, 2010). O imenso crescimento da economia colaborativa nos últimos anos, 

globalmente falando, não teria sido possível sem o desenvolvimento tecnológico. A 

evolução de plataformas que oferecem sistemas de mercados online, juntamente com as 

tecnologias P2P, são fatos determinantes que favoreceram este modelo, garantindo um 

ecossistema no qual trocar bens e fazer transações online acaba sendo tão fácil como 

escrever certos dados pessoais e clicar algumas vezes. 

Nomeada pela revista TIME em 2011 como uma das “10 ideias que vão mudar o 

mundo”, a economia colaborativa se posicionou hoje como o auge de um novo modelo 

financeiro. Graças às mudanças de hábito, passamos da posse à acessibilidade. 

Concretamente grande parte de sua estrutura se baseia na aplicação de novas tecnologias 

para estabelecer redes de troca, de aluguel, de leilão ou de comunidades criadas para 

dividir bens, espaços ou serviços (Gatautis &Vitkauskaite, 2014; Libert & Spector, 2010). 

As cifras deste fenômeno econômico são cada vez mais surpreendentes. Milhares 

de pessoas que viajam ao redor do mundo se hospedam em propriedades particulares 

utilizando a plataforma Airbnb; milhões de pessoas utilizam os serviços do Uber para 

chegar aos seus destinos e quase metade da população mundial tem uma conta no Spotify 

que lhes permite ouvir uma infinita quantidade de uma série de músicas online. Segundo a 

Forbes, no ano passado, foram movimentados cerca de US$ 3.500 milhões dentro da 

economia colaborativa em nível global, o que representou um aumento de 25% perante as 

transações registradas neste setor no ano anterior. Este modelo está englobando cada vez 
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mais âmbitos da sociedade e, sobretudo da vida cotidiana dos cidadãos. O Airbnb já opera 

em 65.000 cidades de 192 países, onde oferece mais de 600 mil espaços de alojamento que 

vão desde quartos individuais até castelos europeus. Por sua parte, o Uber está presente em 

mais de 180 cidades em 45 países diferentes e está avaliado em mais de US$ 65 bilhões 

(IDGNOW, 2018). 

4.3. As críticas   

Diante deste auge surgiram muitos questionamentos. À medida que este modelo 

econômico vai se expandindo e avança para sua consolidação, surgem posturas mais 

críticas que se opõem ao seu desenvolvimento já que para muitos empresários tradicionais 

representa uma concorrência desleal dentro do setor (Gatautis &Vitkauskaite, 2014; Libert 

& Spector, 2010). O crescimento de plataformas como o Airbnb e o Uber se tornou um 

objeto de polêmicas em todo o planeta. No caso do Uber, foram notáveis as manifestações 

e protestos por parte de taxistas que desde Washington até a Cidade do México, passando 

por Bogotá e Madrid, reclamam regulamentações e inclusive punições para este modelo 

que, independentemente da postura que se tome frente a ele, revela um desejo generalizado 

e compartilhado por parte dos consumidores do mundo todo, de encontrar soluções que 

ampliem o acesso a bens e serviços, que satisfaçam as necessidades da sociedade do século 

XXI e que possibilitem um diálogo horizontal baseado na reputação e confiança que 

oferece uma estrutura de intercâmbio, onde todos nós temos a possibilidade de ser tanto 

consumidores quanto produtores ao mesmo tempo (Boyce, 2014). 

Com este panorama, o grande desafio que enfrenta a economia colaborativa é a 

regulamentação, pois no momento não conta com uma normativa clara e se encontra diante 

da necessidade de criar normas que forneçam segurança e confiança aos envolvidos 

(Gatautis &Vitkauskaite, 2014; Libert & Spector, 2010). Diante dessa situação, surge o 

questionamento de como fazê-lo, já que uma regulamentação desproporcional prejudicaria 

os consumidores e o interesse geral, supondo um obstáculo à concorrência efetiva. 

Os sistemas de reputação implantados por estas plataformas fornecem ao usuário a 

informação necessária sobre o bem ou o serviço ao qual ele quer ter acesso, ainda que nem 

sempre isso seja suficiente (Boyce, 2014). É necessário dar uma resposta normativa 

quando existem lacunas jurídicas e de mercado que impedem o acesso de operadores à 

prestação de bens e serviços. A criação de normas tem sentido, em um caso como este, 

quando o mercado é incapaz de alcançar um resultado que ofereça os recursos de forma 

eficaz (Gatautis &Vitkauskaite, 2014; Libert & Spector, 2010). 

4.4. As mudanças provocadas pela economia colaborativa 

A gravidade da crise econômica mundial se reflete nos estados à beira da falência e 

nas altas taxas de desemprego. A crescente preocupação com a ecologia e a saúde 

ambiental na última década tem feito as pessoas descobrirem e incentivarem o consumo 

colaborativo que prioriza a reutilização dos objetos que ninguém mais usa, em vez da 

aquisição de novos produtos (Boyce, 2014). Por esta razão, muitas pessoas em diferentes 

regiões do mundo encontraram na economia colaborativa uma forma idônea de conseguir 

produtos e serviços que elas precisam, sem comprometer sua situação financeira, pois este 

modelo prioriza o uso do objeto sobre a propriedade do mesmo. Este rejuvenescido 

conceito já despertou a criatividade de milhões de pessoas que demonstram que estamos 

em um ponto circunstancial no qual a economia colaborativa pode ser usada de maneira 

cada vez mais inovadora e socialmente responsável (Gatautis &Vitkauskaite, 2014; Libert 

& Spector, 2010). 

O futuro apresenta diversos desafios para a economia de colaboração, já que além 

da regulamentação e das normativas em torno dos processos, é preciso fortalecer a 

confiança entre os envolvidos para poder continuar dando passos firmes rumo a um 
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desenvolvimento sustentável. Este modelo funciona graças aos cidadãos empoderados que 

trabalham juntos, mas esta colaboração exige a regeneração da confiança com as pessoas 

que nos rodeiam (BOYCE, 2014). 

A economia colaborativa tenta oferecer novas alternativas ao sistema atual. Propõe 

aprender a valorizar os intangíveis gerados como a economia de emissões, as conexões 

entre pessoas e nossa constante capacidade de criação. É o futuro da solidariedade entre 

cidadãos. Geramos projetos, dividimos recursos e conseguimos lucros conhecendo em 

primeira mão os beneficiados (Gatautis &Vitkauskaite, 2014; Libert & Spector, 2010). 

4.5. Verdeando pelo crowdsourcing 

Fato notório na realidade mundial é a existencia de um cenário competitivo, 

inundado de ameaças constantes que a primeira vista consolida-se como ameaça. Porém 

inexoravelmente pode constituir em condição talvez favorável ao crowdsourcing, ainda 

mais sob o ponto de vista do marketing. Todavia, devem-se levar em consideração que o 

crowdsourcing é um novo modelo de negócio baseado na web. Que envolve uma rede de 

indivíduos para a cocriação de soluções inovadoras. Este novo modelo de negócio se ajusta 

a ideia de coparticipação. Muitos atores econômicos interagindo com outros atores. O o 

crowdsourcing faz uso destes tópicos: redes de atores econômicos e sociais como um 

recurso operante capaz de moldar soluções inovadoras, que podem influenciar as 

atividades de marketing da empresa no mercado (Affeldt, 2012; Eskenazi et al., 2013; 

Libert & Spector, 2010). 

Assim, a teoria de marketing de muitos para muitos se encaixa bem com o conceito 

de crowdsourcing por duas razões principais (Affeldt, 2012; Eskenazi et al., 2013; Libert 

& Spector, 2010): 

 O valor é criado pela rede e as relações estabelecidas dentro da rede dizem não só 

respeito ao "fornecedor-consumidor", mas também envolvem uma série de 

diferentes partes interessadas e atividades. O horizonte relacional fornecedor-

consumidor, com destaque para o SDL (Service Dominant Logic), deve ser 

ampliado em função do ambiente complexo em que estes atores interagem. De 

acordo com esta perspectiva de muitos para muitos, os agentes sociais e 

econômicos são os nós das redes e as relações entre aqueles que induzem e 

estimulam a criação de valor em uma abordagem em rede; 

 O valor deve ser criado de acordo a uma ideia central aceita por todos os 

particiapantes, é o conceito de centralidade equilibrada: crowdsourcing sob a 

perspectiva empresarial se sustenta em centralizar seus esforços na satisfação do 

cliente . 

Nesse sentido, a satisfação de rede de acordo com uma visão de longo prazo. Na 

visão RBV (Resource Based View). No entanto, a centralidade equilibrada não significa 

apenas que o processo tenta encontrar um equilíbrio adequado para cada um dos atores 

envolvidos. Pelo contrário, ele tenta criar benefícios, tanto mais tangível e intangível, para 

os atores envolvidos que são parceiros de acordo com a visão de rede mercado (Affeldt, 

2012; Eskenazi et al., 2013; Libert & Spector, 2010). 

Tais aspectos devem ser examinados em um quadro de marketing que agora é de 

longe mais complexo. Envolve diferentes tipos de relacionamentos, diferentes atores, em 

um conjunto de relações em que o cliente desempenha variados papeis relevantes. O 

processo de marketing agora não diz respeito só a relação entre a empresa e seus 

consumidores, mas também as relações entre o seu pessoal e seus clientes (com um papel 

relevante da gestão de relações pessoais) e, em alguns casos, entre seus fornecedores e seus 

clientes, bem como os seus parceiros com seus funcionários e os seus clientes, seus clientes 

entre si com os diversos atores envolvidos nos processos. Esse fato revela algumas 
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singularidades (Affeldt, 2012; Brabham, 2013; Eskenazi et al., 2013; Libert & Spector, 

2010; Oishi et al., 2014): 

 A comercialização externa, que se refere à relação entre a empresa e seus clientes, 

bem como entre os parceiros da empresa e seus parceiros; 

 Marketing interno, entre a empresa e seus funcionários e, ao nível da rede, entre a 

própria rede e seus membros; 

 Marketing relacional, entre a empresa, seus parceiros e seus funcionários e, ao nível 

da rede, entre todos os atores da rede entre si, bem como com outros atores; 

 Marketing interativo, que se refere à relação entre funcionários e clientes e, em 

caso de uma rede, entre todos os agentes e clientes. 

4.6. Marketing da teoria à prática gerencial em crowdsourcing 

Indubitavelmente o marketing desempenha componente fundamental na formulação 

e implantação da estratégia, isso porque a administração estratégica tem que lidar 

permanentemente como um ambiente em constante mudança, no qual se sobressaem duas 

entidades e forças (Hooley, Piercy & Nicoulaud, 2008; Hooley, Saunders & Piercy, 2001; 

Toledo, 2011): o mercado e a concorrência. Isso obriga as organizações, em ambientes 

competitivos e agressivos pautarem suas ações em uma filosofia de orientação para o 

mercado. A relevância e pertinência do marketing em organizações orientadas para o 

mercado, que mantêm um duplo foco entre mercado e concorrência, podem ser destacadas 

mediante três papéis ou tarefas que constituem o ponto central de seu procedimento 

estratégico (Hooley, Piercy & Nicoulaud, 2008; Hooley, Saunders & Piercy, 2001; Toledo, 

2011).  

O primeiro papel ou tarefa de marketing é a identificação das características, perfis, 

exigências e demandas dos clientes e a comunicação e disseminação eficaz das 

informações para a organização como um todo. O segundo papel é determinar o 

posicionamento competitivo, de modo a ajustar os recursos, capacidades e escopos da 

organização às necessidades diversificadas dos clientes (Kotler, Kartajaya & Setiawan, 

2011; Lambin, 2002). Essa tarefa implica reconhecer que os mercados são heterogêneos; 

cabe, portanto, à organização identificar os segmentos que os compõem, ajuizar o grau de 

atratividade de cada um deles e, simultaneamente, analisar a condição competitiva para 

atendê-los. A análise determinará a estratégia de segmentação que a organização irá adotar, 

em busca do atendimento de seus escopos de crescimento e rentabilidade. O terceiro papel 

revelador da relevância e pertinência do marketing no procedimento competitivo prende-se 

à tarefa de implantação da estratégia. O que significa alinhar os recursos da organização 

para planejar e executar a entrega de valor e, consequente, satisfação do cliente (Hooley, 

Piercy & Nicoulaud, 2008; Ulph, 2011). O marketing contribui na coordenação dos 

esforços que visam a garantir o contentamento do cliente e a mantê-lo. E dessa sinergia 

surge o marketing estratégico e o marketing operacional. O primeiro envolvido em ações 

de entendimento do mercado por meio de processos de segmentação de mercado, 

identificação de alvos e posteriormente a aplicação da estratégia de posicionamento de 

bens e serviços para o alvo escolhido (Aaker & Mcloughlin, 2010; Lambin, 2002, 2009). 

Transcorrida a fase estratégica, configura-se a concepção do marketing operacional, 

envolto principalmente na determinação de quatro pontos fundamentais para que bens e 

serviços atendam o mercado, se tem: produto, praça, preço e promoção (Kotler, Kartajaya 

& Setiawan, 2011; Kotler & Keller, 2009). 

4.6.1. O uso de crowdsourcing em pesquisa de mercado 

A forma mais corriqueira de aplicar crowdsourcing em pesquisa de mercado é a 

coleta de dados por meio de pesquisas e questionários. Os entrevistados são submetidos a 

uma série de perguntas simples e os resultados são posteriormente utilizados para a criação 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0531



 

 

de estratégia de produto. Dado que estes questionários fornecem compensação monetária 

para os entrevistados , há um grande problema quando se utiliza em alguns casos

crowdsourcing para a investigação. Deve-se destacar o fornecimento de dados falsos o que 

pode levar as empresas a restringirem suas pesquisas online para apenas a sua população 

alvo (Gatautis & Vitkauskaite, 2014; Libert & Spector, 2010). E assim impedir que alguém 

se finja fazer parte do grupo demográfico objeto com o intuito de ganhar um dinheiro 

extra. O pagamento pode afetar as respostas de outra forma, mantendo em mente que a 

empresa está pagando-lhes, muitos respondentes podem fornecer respostas que 

representam uma imagem irreal de uma empresa ou respostas tidas como desejadas. 

A melhor maneira de evitar que isso aconteça é proceder a pesquisa de mercado por 

meio da utilização de questionários complexos, que contenham alguns campos para 

preenchimento escrito (próprias palavras), bem como exigir um número mínimo de 

palavras (Hossain & Kauranen, 2015; Sievers, 2015; Stanke & Drogosch, 2015). Nos 

últimos anos, muitas empresas estão pesquisando o mercado, colocando projetos em 

websites de crowdfunding para ver se as pessoas estão dispostas a apoiá-las com o seu 

dinheiro. A distinção clara entre as opiniões das pessoas e a sua vontade de pagar por algo 

pode ser notado. Indicando um marcador muito útil para o sucesso futuro do projeto 

(Gatautis & Vitkauskaite, 2014; Libert & Spector, 2010). 

4.6.2. O uso de crowdsourcing no desenvolvimento de bens e serviços 

O desenvolvimento de produtos com base em ideias geradas no crowdsourcing é 

um ramo em constante crescimento. Como as empresas estão à procura de soluções 

inovadoras para seus problemas, crowdsourcing é amplamente utilizado também. As 

empresas têm utilizados por um longo tempo para o desenvolvimento de novos produtos. A 

aplicação de crowdsourcing para desenvolvimento de produtos implica em três principais 

diferenças em relação ao desenvolvimento centralizado na empresa (Gatautis & 

Vitkauskaite, 2014; Libert & Spector, 2010): 

1. Não se limita apenas aos clientes, mas inclui potenciais clientes ou qualquer pessoa 

disposta a ajudar e fornecer as suas ideias. 

2. Permite às empresas obter feedback direto, sem terceiros (como os distribuidores) 

envolvidos no processo.  

3. As empresas podem selecionar áreas específicas em que as melhorias devem ser 

feitas. 

4.6.3.  O uso de crowdsourcing em publicidade e promoção 

O uso mais comum de crowdsourcing está na publicidade e atividades 

promocionais. Este modelo de crowdsourcing se tornou muito popular nos últimos anos, 

dado que a sua principal vantagem é permitir às empresas economizar muito dinheiro e 

usar a multidão coparticipava para espalhar a sua mensagem (Stottlemyre, 2015). Inclusive 

as empresas com maiores orçamentos de publicidade têm se envolvido com a colaboração 

coletiva em determinados períodos de tempo, incluindo os clientes existentes e potenciais 

em projetos sob a forma de um convite aberto, ou mesmo, pagando-lhes para postar 

comentários positivos em blogs e websites. Crowdsourcing pode ser usado na promoção ou 

reconstrução da identidade da marca de uma instituição, ou mesmo um local.  

Hipoteticamente, em uma situação de orçamento de marketing limitado, mercados de 

mídia cara em áreas específicas, tecnicamente é possível uma empresa mudar sua 

estratégia para uma abordagem criativa, convidando os clientes e potenciais clientes para 

participar de campanhas para melhoria da imagem.  A campanha pode obter experiências 

pessoais e promovê-las em um website e uma página no Facebook. Caso de um vindouro 

resultado positivo, a empresa, por meio do Crowdsourcing, poderia por meio do 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0532



 

 

incremento da visibilidade, aumentar a consciência de marca e do estabelecimento físico 

como um lugar para visitar (Gatautis & Vitkauskaite, 2014; Libert & Spector, 2010). 

4.6.4.  Crowdsourcing atuando como Praça e estudo de Praça 

Enquanto crowdsourcing é geralmente reconhecido como solução para resolver 

atividade de negócios repetitivos e criação de conteúdo. Também pode constituir em 

receita para revigorar a estratégia de marketing. Aproveitando a coparticipação para 

aprimorar as atividades de marketing, uma grande uma virada de jogo pode estar a ocorrer. 

Empresas do topo do mundo corporativo tem feito uso do crowdsourcing em seus esforços 

de marketing. De fato, 11 das 12 maiores marcas globais (como listadas na da Interbrand 

100 Melhores Marcas Globais para 2014), o uso de crowdsourcing para o marketing e 

inovação, foi constantemente citado e aprovado (Bestglobalbrand, 2014). 

Fato curioso, quando se analisa a variável Praça de marketing, o crowdsourcing 

opera em duas frentes: na primeira, o crowdsourcing se constitui na própria praça de oferta 

de serviços de uma empresa contratante deste serviço. Em contrapartida a contratante pode 

fazer uso do crowdsourcing como fonte de coleta de dados para a tomada de decisão sobre 

sua futura praça física ou virtual. Tendo como base os feedbacks dos usuários pré-

qualificados para a navegação no ambiente (Gatautis & Vitkauskaite, 2014; Libert & 

Spector, 2010). 

4.7. O novo paradigma 

Novo prazo e novas relações interpessoais, possivelmente o surgimento de novo 

paradigma e nova oportunidade de negócio. Vislumbra-se que no Crowdsourcing a 

empresa assume um trabalho que já foi realizado pelos funcionários, resgatando o conceito 

de co criation. A seguir terceiriza sob a forma de um convite aberto para um grupo de 

pessoas, geralmente usando a internet, seja pela forma mobile e outras. Essa definição 

implica que as empresas confiam mais em seu cliente sobre o processo de criação, 

concepção, escolha e lançamento de um produto. É quando a Empresa X tem um problema 

e decidi pedir ao crowd on-line recomendações da melhor solução. Esta ideia simples, mas 

poderosa tem implicações graves, como: mais acesso à vasta gama de talentos que está fora 

da organização, oportunidade de encontrar ideias criativas e inovadoras, mais 

oportunidades para obter uma visão em primeira mão sobre os desejos dos clientes, 

resolver problemas e capacitar o público a sentir-se donos da organização. 

Hipoteticamente, se a empresa Greenfoods está oferecendo $ 20.000 em uma 

competição para encontrar ideias para sua próxima campanha de TV para lanche, usando 

uma plataforma de crowdsourcing. Este tipo de medida impõe novos desafios e novas 

ameaças para os atuais operadores, neste caso, LAT, a agência de marketing com quem 

Greenfoods estava trabalhando desde 2000 foi colocada fora deste projeto. É este o futuro 

do marketing? O que vai acontecer com agências de marketing já existente? Além disso há 

de se considerar as implicações da gestão da informação no elo CROWD que diretamente 

influenciará os subsistemas de inteligência de marketing, em função de um emaranhado de 

informações e ruídos entres os participantes. Podendo até dificultar a tomada de decisão. Já 

que é difícil controlar o público participante, e lembre-se que este cliente não é funcionário 

da empresa, o acordo provavelmente não está escrito, portanto, se não houver liderança 

suficiente e clara pela empresa o projeto pode sair do controle. Além disso, este tipo de 

iniciativa exige de tempo, atenção e habilidades de comunicação.   

Sob a perspectiva do marketing e ao se considerar o SIM, sistema de informações 

de marketing que na sua essência equivale a gestão de conhecimento geralista focado a um 

mercado exclusivo. Nesse interim nota-se que a contribuição e influencias das 

metodologias que ceceiam crowdfounding acabam por agir de forma direta oi indireta no 
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subsistema: inteligência de marketing, registros internos, sistema analítico de marketing e 

pesquisa de marketing. 

Por refletir a participação de muitos na contribuição de novas ideias, coletas de 

informações e processos de gerações dessas novas ideias o crowdfounding abastece a 

empresa com uma maior quantidade de dados a serem analisados pelo sistema analítico de 

marketing. Este por sua vez será incumbido de remover ruídos intelectuais e geral 

conhecimento. Daí nova indagação floresce sobre a questão de que forma esse 

conhecimento e onde o mesmo será armazenado: nos registros internos da empresa ou no 

sistema aberto ou fechado da crowdfounding. E a partir daí os mecanismos que sustentam a 

pesquisa de marketing, haverá de desenvolver novos métodos para a coleta de dados não 

somente internas a empresa, como externa da mesma porem sob dois aspectos: mercado e 

crowdfounding. Finalmente se questionar-se-á se as competências humanas e tecnológicas 

que fazem parte da inteligência de marketing estão, ou estarão aptas em transformar os 

insumos do crowd em ações efetivas do marketing. Que desde sua gênese constitui em 

facilitador de trocas e não o contrário. 

5. Resultado da pesquisa 

Caso 1 – COCA COLA 

Embora usados hoje de maneira recorrente, os modelos de atuação embutidos em 

termos como crowdsourcing e colaboração não constituem exatamente novidades no 

marketing: via pesquisas, por exemplo, essa atividade sempre buscou valer-se das 

informações provenientes dos consumidores da marca da Coca-Cola Brasil. As tecnologias 

possibilitaram, porém, realizar esse processo de forma mais aberta e mais transparente. 

 No Brasil, a Coca-Cola apostou na colaboração em projetos como Refresque Suas 

Ideias, que no ano passado recebeu mais de 250 mil sugestões de artes para a decoração 

das latas do refrigerante Sprite (posteriormente, essa contribuição dos consumidores 

apareceu também em um tênis, lançado em parceria com a marca Redley). Por meio de 

ações desse gênero as pessoas estabelecem relações muito mais profundas com as marcas. 

As ações de crowdsourcing da Coca-Cola têm mais a ver com posicionamento da 

marca, marketing. Um dos cases mais marcantes é o do vídeo criado coletivamente em 

Cingapura para o lançamento da Coca-Cola Zero, ação que depois foi repetida 

globalmente. 

Caso 2 – PEPSICO 

A PepsiCo oferece o maior portfólio mundial de marcas de alimentos e bebidas, que 

inclui 22 diferentes linhas de produto que geram anualmente mais de US$ 1 bilhão de 

vendas cada. Seus principais negócios – QUAKER ® (Cereais), TROPICANA ® (sucos), 

GATORADE ® (bebidas esportivas), FRITO-LA Y ® (snacks), e PEPSI-COLA ® (bebida 

com gás) - também produzem centenas de outros alimentos e bebidas convenientes, 

saborosos e nutritivos, que são nomes conhecidos e respeitados em todo o mundo. 

No Brasil desde 1953, a PepsiCo é uma das principais companhias de alimentos e 

bebidas do país e atua no mercado por meio de marcas preferidas e líderes de mercado 

como QUAKER ® (cereais), TODDY ® e TODDYNHO ® (achocolatados), ELMA 

CHIPS ®, LUCKY ® e EQLIBRI ™ (snacks), MABEL ® (biscoitos), GATORADE ® 

(bebidas esportivas), LIPTON ® (chá pronto, em parceria com a Unilever), KERO COCO 

® e TROP COCO ® (água de coco), H2OH! ® e PEPSI-COLA ® (bebidas com gás). 

No total, a companhia conta com 19 plantas e mais de 100 filiais de vendas 

localizadas em todo território brasileiro e com o talento de cerca de 13 mil funcionários 

que já elegeram a empresa por 13 vezes como uma das melhores para trabalhar no Brasil. 

Desde 1997, a companhia mantém estreita parceria com a AmBev - Companhia de Bebidas 
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das Américas - para a produção, comercialização e distribuição de PEPSI ®, H2OH! ®, 

GATORADE ® E LIPTON ® aos mais de um milhão de pontos de venda pelo país. 

Na PepsiCo, os funcionários são unidos pelo compromisso de alcançar crescimento 

sustentável ao investir em um futuro mais saudável para as pessoas e para o planeta, o que 

acreditamos também ser um futuro mais bem-sucedido para a PepsiCo. Na PepsiCo isso é 

chamado de compromisso de Performance com Propósito, isto é, a promessa da PepsiCo 

de oferecer: 

 Um amplo portfólio de alimentos e bebidas que atendam aos paladares locais dos 

consumidores; 

 De descobrir formas inovadoras para minimizar nosso impacto no meio ambiente, 

incluindo a conservação de água e de energia e a redução do volume de 

embalagens; 

 De propiciar um ótimo local de trabalho para os nossos funcionários; e de respeitar, 

apoiar e investir nas comunidades onde opera. 

Em âmbito global, a Pepsico já desenvolveu várias ações fundamentadas em 

crowdsourcing; entre elas, a campanha Dwemocracy, para escolha de novos sabores da 

linha de bebidas Mountain Dew, comercializada nos Estados Unidos, e a conhecida 

veiculação de um comercial de Doritos, criado por um consumidor, nos valorizadíssimos 

intervalos do Super Bowl. Aos poucos, isso gera maior fidelização dos consumidores, e 

fortalece os indicativos de performance de marca. 

Cerca de quatro anos atrás, a marca PepsiCo também fez a sua experiência com o 

crowdsourcing. Lançou uma ousada proposta para os seus consumidores: eles deveriam 

inventar novos sabores de batatas chips. Esse é um exemplo de campanha em 

crowdsourcing. Uma tarefa que normalmente é desenvolvida por um profissional da 

própria empresa é lançada ao público em formato de desafio livre. Também este chamado 

da PepsiCo se provou bastante frutífero. Não é à toa que de lá para cá outras empresas do 

ramo procuraram fazer algo semelhante a essa ideia. 

Case 3 – NETFLIX 

Para que o seu negócio dê certo é preciso muito planejamento, pesquisa e a criação 

de estratégias que estejam de acordo com seu público-alvo e área de atuação. Com a 

Netflix não foi diferente. Principal serviço de TV por Internet em todo o mundo, essa 

gigante não poupou criatividade e esforços para atrair e encantar o seu público, seja na 

forma de interagir por meio das redes sociais ou da qualidade do serviço ofertado. 

Em 2006, a empresa promoveu o Netflix Prize, concurso que daria 1 milhão de 

dólares para quem fosse capaz de aprimorar em pelo menos 10% a plataforma usada. A 

iniciativa é conhecida como crowdsourcing, em que diferentes pessoas trabalham de forma 

voluntária e colaborativa em um mesmo ambiente e projeto, em prol de um mesmo 

objetivo neste caso, além do prêmio, o ganhador do projeto proporcionaria melhorias na já 

famosa plataforma da empresa. 

Caso já se tenha experimentado a Netflix, sabe que é preciso responder a algumas 

perguntas sobre que tipo de conteúdo você prefere. Por meio dessa segmentação, a 

empresa consegue recomendar o que julga ser do seu interesse. Essa segmentação também 

é muito importante para que você desenvolva as suas estratégias de marketing. 

Dependendo do estágio do funil de vendas em que o seu possível cliente está, a forma 

como você o abordará e o conteúdo disponibilizado serão diferentes. Se o consumidor for 

bem nutrido ao longo de sua trajetória, certamente estará apto a comprar quando chegar a 

hora. 

Em 2013, para competir de igual para igual com empresas televisivas consolidadas 

no mercado, como HBO e Showtime, a empresa sabia que perder a qualidade do que 
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estava produzindo não era uma opção. Desde então, várias produções originais foram 

lançadas, como House of Cards, Narcos, Orange is the New Black e até as séries feitas em 

parceria com a Marvel — Demolidor e Jessica Jones — que foram extremamente elogiadas 

e consumidas. 

Dessa maneira, uma das lições de marketing mais relevantes é investir em 

marketing de conteúdo para se tornar referência em sua área de atuação. Crie um blog, 

escreva artigos que solucionem o problema do seu potencial cliente e, por meio de seus 

conhecimentos, o eduque sobre seus produtos e serviços. Com essa estratégia passasse 

credibilidade, profissionalismo e também estreitará os seus laços com seu público. 

A equipe de social media da Netflix não deixa passar uma oportunidade para gerar 

engajamento. Consciente de que, para muitos dos assinantes, assistir séries é sagrado, na 

campanha “Os dez mandamentos da Netflix”, atores das suas principais séries 

apresentavam 10 mandamentos para quem vê séries. Por isso, não basta apenas criar uma 

conta em algumas redes sociais. É preciso se mostrar atuante, interagindo de maneira 

próxima e personalizada, até mesmo quando alguém se mostrar insatisfeito. Nesses 

momentos, que deve encontrar a melhor forma para lidar com a situação, resolvendo o 

problema do seu cliente. 

Quando a Netflix oferece o seu serviço gratuitamente por um mês, ela   dá a chance 

de experimentá-lo para ver se o consumidor realmente gosta do que ela disponibiliza. Esse 

teste pode ser o que faltava para que um consumidor indeciso fechasse negócio, é a 

preocupação com o público alvo. 

Case 4 – AMAZON 

Segundo a consultoria britânica Interbrand (2016), somente a marca AMAZON 

está avaliada em US$ 18.625 bilhões, ocupando a posição de número 20 no ranking das 

marcas mais valiosas do mundo, além de ocupar a posição de número 15 no ranking das 

marcas mais influentes do mundo. A empresa também ocupa a posição de número 56 no 

ranking da revista FORTUNE 500 (empresas de maior faturamento no mercado 

americano) em 2013. 

A empresa, maior varejista on-line do mundo, vende mais de 22 milhões de 

produtos diferentes para 178 países, tendo 62 milhões de clientes, um faturamento superior 

a US$ 48 bilhões e mais de 21 centros de distribuição espalhados pelo mundo, totalizando 

mais de 840.000 m² de espaço em depósito. O site da empresa recebe mais de 750 milhões 

de visitas anualmente. Além disso, possui seis páginas internacionais: além da 

AMAZON.COM nos Estados Unidos, existe sites locais na Inglaterra, Alemanha, Japão, 

França, Canadá, China, Espanha e Itália. A AMAZON é o 10º site mais visitado da 

Internet, com mais de 62% dos acessos feitos dos Estados Unidos. Somente a América do 

Norte foi responsável por 54.7% de suas vendas em 2010. A época de maior volume de 

vendas é o mês de dezembro, quando a empresa despacha aproximadamente 3.4 milhões 

de encomendas diariamente para 200 países. 

A AMAZON ainda é proprietária de várias outras empresas, como por exemplo, a 

A9.com, que desenvolve o programa de busca de comércio eletrônico e publicidade; 

Internet Movie Database (também conhecido pela abreviação IMDb), uma base de dados 

on-line de informação sobre estrelas da música, cinema, filmes, programas e comerciais de 

televisão; e Alexa Internet, um serviço que mede quantos usuários visitam um site e outras 

estatísticas relacionadas.  

Assim como a Netflix, a Amazon produzirá conteúdo próprio para complementar 

seu catálogo de vídeos sob demanda. Ela já tem 21 projetos de filmes e 9 projetos de séries 

em desenvolvimento. Desde o final de 2010, o estúdio da empresa, Amazon Studios, tem 

recebido em seu site dezenas de milhares de roteiros, enviados por aspirantes a roteiristas e 
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cineastas. O estúdio tem o direito exclusivo de compra por 45 dias, pagando US$ 10 mil 

por roteiro selecionado. Se ele se tornar uma série de TV, o autor receberá mais US$ 55 

mil, ou, no caso de um longa-metragem, US$ 200 mil. A Warner Bros é a parceira da 

Amazon para a produção de longa metragens, cuja primeira exibição será nos cinemas. 

Ao invés de comprar um roteiro e em seguida investir na produção de um longa-

metragem ou piloto de uma série, a Amazon primeiro investe no desenvolvimento do 

roteiro e na produção de vídeos de teste, que são avaliados por milhares de voluntários. Os 

autores recebem comentários para ajustar seus roteiros, na esperança de que eles se 

transformem em filmes e séries. 

Para quem conhece o Mechanical Turk, o "mercado online de crowdsourcing" da 

Amazon, o seu Amazon Studios soa familiar. Por exemplo, a Amazon colocou seus nove 

melhores filmes de teste de 2011 no Amazon Instant Video, seu serviço de streaming de 

vídeo. Os clientes viram os projetos centenas de milhares de vezes, de acordo com a 

empresa. Agora, ela está usando as opiniões e os comentários deixados pelos usuários para 

reescrever os roteiros. 

A Amazon também coletou dados sobre quanto tempo os clientes assistiam aos 

vídeos de teste e quantos assistiram os vídeos na íntegra. Essa forma de feedback implícito 

é tão útil quanto, ou às vezes mais útil do que o feedback explícito, revelando muito sobre 

a possível comercialização dessas ideias. 

A Amazon Studios recentemente transformou o "Blackburn Burrow", um roteiro de 

filme do roteirista Jay Levy, em uma história em quadrinhos digital, para obter mais 

informações dos consumidores. A HQ, disponível na loja Kindle, chegou a ser a revista em 

quadrinhos grátis mais baixada da Amazon, e vem com uma pesquisa de opinião sobre o 

que as pessoas acham da história, de acordo com Levy. 

Obviamente, pesquisa de mercado em processos criativos não é nada novo. 

Hollywood testa filmes com grupos de foco o tempo todo. Mas isso não é feito em uma 

escala tão grande e aberta como a abordagem da Amazon. Muitas vezes não tem o 

feedback do público até quase o filme ser lançado e a produção de filmes é um processo 

iterativo, rascunho após rascunho. A Amazon faz bem em encontrar mais lugares ao longo 

do caminho para obter feedback. 

6. Considerações finais 

Google, Wikipedia, Amazon, Netflix e Facebook. São apenas alguns exemplos de 

organizações bastante jovens que chegaram ao sucesso já no início do século XXI, como 

casesbem-sucedidos. Há algo de comum entre elas, além do fato de todas serem empresas 

consagradas em seus respectivos setores de atuação: elas surgiram, cresceram e se 

consolidaram através do motor de propulsão chamado Web 2.0. As mudanças suportadas 

pela internet também implicaram diversas alterações nas atividades da administração de 

negócios, entre elas, o marketing. A transferência de poder para as multidões de 

consumidores trouxe também redução de custos. Esta combinação de inovação e redução 

de custos constitui a inovação de valor, fator basilar para a fidelização dos clientes, 

distanciamento em relação à concorrência e obtenção de resultados apreciáveis, reduzindo 

a mortalidade 

O Crowdsourcing é um modelo de produção que utiliza a inteligência coletiva, a 

cultura colaborativa e a formação de comunidades para solucionar problemas, criar 

conteúdo ou buscar inovação. Sua existência depende diretamente do envolvimento e da 

participação das pessoas, corroborando a existência de um novo tipo de usuário, o 

produser: aquele que deseja participar das etapas de produção, além de meramente 

consumir. 
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Em atendimento ao objetivo principal do artigo, verificou-se que os empresários 

entrevistados na pesquisa de campo não se mostraram ainda preparados para a 

implementação do crowdsourcing. Notou-se que:  

 Empresas não possuem uma missão institucional estabelecida e, das que possuem, a 

maioria segue uma normatização empobrecedora e nada engajadora; 

 As empresas buscam se diferenciar dos concorrentes estritamente através de 

manipulações no mix de marketing (qualidade, atendimento e preço); 

 Os empreendimentos atuam exclusivamente no segmento atacado e seus 

proprietários não julgam importante a aproximação com o consumidor final, 

deixando arbitrariamente esta tarefa a cargo dos atravessadores, que não tem 

preparo nem legitimidade para tal. Também ficaram evidentes a falta de 

conhecimento acerca do modelo de negócios baseado em crowdsourcing e a 

ausência de algumas práticas indispensáveis à sua implementação 

 Somente algumas empresas informaram buscar a contribuição dos usuários finais 

no desenvolvimento de coleções, e mesmo estas, confirmaram que isso ocorre de 

maneira não estruturada, por meio de conversas informais com os usuários. 

De que forma os responsáveis pela comunicação das empresas podem tirar proveito 

do crowdsourcing? Se a colaboração em massa é desenvolvida em redes sociais, uma das 

bases de atuação da comunicação, logicamente não há como desenvolver ações sem a 

estreita intervenção dos setores de comunicação da empresa.  É um trabalho integrado, que 

deve ser discutido em termos de estratégias associativas. Neste caso, pesquisa e 

desenvolvimento e comunicação estão estreitamente ligados. 

Uma ação colaborativa, é uma ação integrada de marketing e comunicação. Da 

mesma forma, o uso de blogueiros para avaliação de produtos é um meio fundamental hoje 

de pesquisa e desenvolvimento, relacionamento e comunicação, enfim, com os 

consumidores, que passam a ser co-criadores de produtos e soluções, bem como 

interlocutores dos responsáveis pela comunicação corporativa. 

Um consumidor que produz um vídeo e o exibe no YouTube comentando as 

características, qualidades e defeitos de um pro- duto está sendo colaborativo também com 

o setor de comunicação da empresa.    E como tal deve ser visto.  Não como alguém que 

interfere tão somente de maneira negativa (no caso de críticas) para a imagem da empresa, 

mas como um interlocutor que, de uma forma ou de outra, está divulgando o produto e a 

marca.   É uma questão de mudança de paradigma que precisa ser absorvida e considerada 

no processo da comunicação corporativa. 

Percebe-se, portanto, uma quantidade significativa de vantagens para as empresas 

que adotam programas de colaboração em massa na pesquisa e desenvolvimento de 

produtos.   A importância estratégica deste conceito, para as empresas que se lançaram 

nestas surpreendentes empreitadas, é cada vez mais claro e consolidado em seus planeja- 

mentos. Resta aos setores responsáveis pela comunicação pensar estratégias que 

incorporem em suas ações o trabalho colaborativo dos consumidores. 

6.1. Limitações 

 O estudo apresenta algumas limitações que suscitam oportunidade para 

empreender futuras pesquisas. Por se tratar de um estudo exploratório, não houve validação 

de causalidade entre variáveis, o que pode atenuar o valor empírico dos achados. Neste 

contexto, a amostra pequena e não probabilística que, por um lado, viabilizou a aplicação 

das entrevistas no estudo de campo, por outro, não permite generalizar os resultados. 
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6.2. Recomendações 

Em continuidade é recomendável aos futuros pesquisadores que realizem a mesma 

pesquisa, utilizando o método quantitativo ou o método qualitativo em um período 

diferente do apresentado. Sugere-se, ainda, que se façam estudos múltiplos de casos com 

outras empresas. 
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AUGMENTATIVE AND ALTERNATIVE COMMUNICATION: THE CHUPS APP 

FOR PEOPLE WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Autistic spectrum disorders (ASD) are characterized by persistent deficits in 

communication and social interaction in multiple contexts. Assistive Technologies 

comprise products, resources, methodologies, strategies, practices and services that aim to 

promote functionality related to the activity and participation of people with disabilities, 

aiming at their autonomy, independence, quality of life and social inclusion. Augmentative 

and Alternative Communication (CAA) is one of the assistive technologies either to 

supplement (i e., augment) their existing speech or to act as their primary (i.e., alternative) 

method of expressive communication. This paper presents the use of assistive 

augmentative and alternative communication technology, developed for mobile devices, in 

order to help people with ASD in their daily activities. The Chups App was developed for 

iPad to help the autistic day-to-day life, giving those who can not speak the possibility of 

expressing themselves more easily, as well as assisting in the organization of daily tasks, 

efficient communication also for those who do not write and in the help in crisis time. 

 

Keywords: Assistive Technology, Augmentative Communication, Alternative 

Communication, Autism, Mobile Application. 

 

COMUNICAÇÃO AUMENTATIVA E ALTERNATIVE: O APLICATIVO CHUPS 

PARA PESSOAS COM DISTÚRBIOS DO ESPECTRO AUTISTA 

 

Resumo 

Os distúrbios do espectro autista (DEA) se caracterizam por déficits persistentes na 

comunicação e na interação social em múltiplos contextos. As Tecnologias Assistivas 

compreendem produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que 

objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação de pessoas 

com deficiência visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão 

social. A Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) é uma das tecnologias assistivas 

quer para complementar (isto é, aumentar) a fala existente ou para atuar como seu método 

primário (ou seja, alternativo) de comunicação expressiva. Este artigo apresenta o emprego 

de tecnologia assistiva de comunicação aumentativa e alternativa, desenvolvida para 

dispositivo móvel, com a finalidade de ajudar pessoas portadoras dos DEA em suas 

atividades diárias. O aplicativo Chups foi desenvolvido para iPad para ajudar no dia a dia 

do autista, dando àqueles que não conseguem falar a possibilidade de se expressar mais 

facilmente, além de auxiliar na organização das tarefas diárias, na comunicação eficiente 

também para aqueles que não escrevem e na ajuda em momentos de crise. 

 

Palavras-chave: Tecnologia Assistiva, Comunicação Aumentativa, Comunicação 

Alternativa, Autismo, Aplicativo Móvel. 
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1. Introdução 

 

A Tecnologia Assistiva (TA) é fruto da aplicação de avanços tecnológicos em áreas já 

estabelecidas. Trata-se de uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que 

engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam 

promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação de pessoas com 

deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, 

qualidade de vida e inclusão social (Brasil, 2009; CGEE, 2012). É uma disciplina de 

domínio de profissionais de várias áreas do conhecimento, que interagem para restaurar a 

função humana. Diz respeito à pesquisa, à fabricação, ao uso de equipamentos, recursos ou 

estratégias para potencializar as habilidades funcionais das pessoas com deficiência. 

 

A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência resultou em uma mudança 

paradigmática das condutas oferecidas às pessoas com deficiência. Em seu Art 1º, a 

Convenção afirma que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo 

prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas (Brasil, 2009a). 

 

Um dos tipos de deficiência é o autismo, que é um distúrbio do desenvolvimento que se 

caracteriza por alterações presentes desde idade muito precoce, tipicamente antes dos três 

anos, com impacto múltiplo e variável em áreas nobres do desenvolvimento humano como 

a comunicação, a interação social, o aprendizado e a capacidade de adaptação (Mello, 

2007). 

 

A linguagem é o coração de toda existência humana, porque estabelece relacionamentos, 

transmite informações e é o meio através do qual a maior parte da atividade humana é 

realizada. A capacidade de comunicação é fundamental para que o indivíduo seja 

autônomo, possa fazer escolhas e tome decisões sem interferência de outras pessoas. A 

comunicação tem um papel importante na contribuição para a saúde psicológica de uma 

pessoa.  

 

A comunicação ocorre principalmente através do meio falado e escrito. No mundo de hoje, 

o uso da escrita através do serviço de mensagens curtas (SMS ou mensagens de texto), 

redes sociais, e-mail e a Internet está aumentando. O meio escrito é muitas vezes a 

comunicação de escolha onde previamente a falada teria sido usada.  

 

A comunicação aumentativa e alternativa (CAA) se refere a qualquer método de 

comunicação que complementa os métodos comuns de fala e de escrita, onde estes estão 

prejudicados. Aumentam ou substituem métodos usuais em que um indivíduo não possui 

meios confiáveis de comunicação. As pessoas que usam a CAA podem incluir, por 

exemplo, indivíduos que têm dificuldades de comunicação desde o nascimento como 

consequência de paralisia cerebral, dificuldades de aprendizagem, autismo e outras 

dificuldades, ou pessoas que têm uma dificuldade de comunicação adquirida após acidente 

vascular cerebral, demência, doença do neurônio motor e outros condições neurológicas.  

 

Os sistemas CAA variam de equipamentos dedicados de informática desde os de alta 

tecnologia até os convencionais adaptados com softwares especializados, além de simples 
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livros contendo imagens impressas. A CAA tem o potencial de melhorar a vida de muitas 

pessoas com deficiências de comunicação. 

 

Portanto, o objetivo deste artigo é apresentar o emprego de tecnologia assistiva de 

comunicação aumentativa e alternativa, desenvolvida para dispositivo móvel, para ajudar 

autistas em suas atividades diárias. Para alcançar este objetivo, será apresentada uma 

revisão de literatura do tema, seguida de um referencial teórico e da descrição do aplicativo 

Chups. 

 

 2. Revisão de Literatura 
 

A pesquisa bibliográfica realizada na base Scopus, utilizando a expressão - “assistive 

technolog*” OR “augmentative communication” OR “alternative communication” 

recuperou 10.649 referências, no período de 1975 a 2018, sendo 6.737 artigos publicados 

em periódicos e 3.912 em eventos científicos. A Figura 1 apresenta a evolução das 

publicações sobre o tema. Pode-se observar  que ainda há um crescimento no número de 

publicações sobre o tema. 

 

 
Figura 1 - Evolução dos artigos publicados na base Scopus sobre o tema da pesquisa. 

 

A Figura 2 apresenta uma visualização da coocorrência de termos das referências 

recuperadas na pesquisa bibliográfica. Foi utilizado o aplicativo VOSviewer (van Eck, 

Waltman, 2010; Waltman, van Eck, Noyons, 2010), com a coocorrência de pelo menos 20 

vezes, o que resultou em 1.270 termos. Para melhorar a visualização, foram excluídos os 

termos que deram origem à pesquisa. Nota-se que existem três agrupamentos de termos. O 

vermelho agrupa a coocorrência de termos relacionados à tecnologia, tais como: assistive 

technology devices, desability, disabled persons, rehabilitation, entre outros. O agrumento 

verde compreende termos relativos ao desenvolvimento de interfaces, tais como: human 

computer interaction, user interfaces, artificial intelligence, human rehabilitation 

engineering, visual impairment, etc. O azul agrupa a coocorrência de termos relativos à 

comunicação com destaque para: communication aids for disable, interpersonal 

communication, communication disorders, autismo, cerebral palsy, etc.  
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A Figura 3 apresenta o acoplamento bibliográfico (Grácio, 2016) das referências 

recuperadas na pesquisa bibliográfica, utilizando o aplicativo Gephi (Bastian, Heymann, 

Jacomy, 2009; McLevey, McIlroy-Young, 2017). O acoplamento bibliográfico foi obtido a 

partir do VOSviewer, com o mínimo de 25 referências em comum, o que gerou uma rede 

de documentos com 952 nós e 17680 arestas. A partir do cálculo da modularidade e da 

centralidade de autovetor no Gephi (Ruhnau, 2000; Newman, 2009), foram identificados 

os artigos centrais de cada uma das seis classes de modularidade, que serão analisados a 

seguir. 

 

 
 

Figura 2 - Visualização da rede de coocorrência de termos resultante da pesquisa 

bibliográfica com 10.649 referências recuperadas da base Scopus, para o período de 1975 a 

2018, utilizando o aplicativo VOSviewer. 

 

Por cerca de 20 anos, médicos e pesquisadores estão desenvolvendo e avaliando 

intervenções tecnológicas para indivíduos com deficiências adquiridas ou com distúrbios 

do desenvolvimento. LoPresti, Mihailidis e Kirsch (2004) apresentaram uma revisão 

abrangente da literatura sobre tecnologia assistiva para a cognição (TAC). As intervenções 

TAC compreendem uma série de atividades funcionais que requerem habilidades 

cognitivas tão diversas como atenção complexa, raciocínio executivo, memória 

prospectiva, auto-monitoramento para o aprimoramento ou inibição de comportamentos 

específicos e processamento sequencial. As intervenções do TAC também foram 

desenvolvidas para atender às necessidades de indivíduos com deficiências de 

processamento de informações que podem afetar a capacidade visual, auditiva e linguística 

ou a compreensão de distúrbios sociais. A literatura revisada indica que as intervenções 

TAC podem aumentar a eficiência das práticas tradicionais de reabilitação, aumentando a 

capacidade de uma pessoa em se envolver com tarefas terapêuticas de forma independente 

e ampliando a variedade de contextos em que essas tarefas podem ser exercidas. Para 
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muitos tipos de deficiências, as intervenções TAC representam métodos de tratamento 

inteiramente novos que podem reforçar as capacidades intrínsecas residuais de uma pessoa 

e fornecer meios alternativos pelos quais as atividades podem ser completadas, além de 

prover suporte extrínseco para a realização de atividades funcionais que de outra forma não 

poderia ser possível. Embora o foco principal da pesquisa neste campo continue sendo o 

desenvolvimento de novas intervenções TAC, os autores afirmam que, nos próximos anos, 

também será crítico para pesquisadores, médicos e desenvolvedores examinar os fatores do 

sistema múltiplo que afetam a usabilidade ao longo do tempo. 

 

 
 

Figura 3 – Visualização do acoplamento bibliográfico das referências da pesquisa 

bibliográfica realizada na base Scopus utilizando o Gephi. 

 

A comunicação aumentativa e alternativa (CAA) é uma compilação de métodos e 

tecnologias destinados a complementar a comunicação oral para pessoas com habilidades 

limitadas de fala ou linguagem, incluindo crianças com deficiências mentais e de 

desenvolvimento. O campo da CAA evoluiu rapidamente nos últimos 10 anos, devido a 

uma combinação de avanços empíricos da pesquisa, bem como mudanças rápidas na 

tecnologia. Wilkinson e Hennig (2007) analisaram alguns dos aspectos mais significativos 

desse crescimento em relação a crianças com deficiências de desenvolvimento. Eles 
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identificaram as principais questões de campo, a base de evidências disponível para 

profissionais e pesquisadores e áreas promissoras para o futuro. 

 

Robins et al (2010) descreveram o desenvolvimento de um jogo assistido por robôs para 

ajudar crianças com necessidades especiais, como parte do projeto multidisciplinar 

denominado IROMEC1. O projeto investigou como os brinquedos robóticos podem se 

tornar mediadores sociais, encorajando crianças com necessidades especiais a descobrir 

uma variedade de estilos de jogo, desde os solitários aos jogos coletivos (com colegas, 

cuidadores, professores, pais, etc.). Eles explicam o processo de desenvolvimento da 

construção de cenários dos jogos que são relevantes para crianças com diferentes 

necessidades especiais. Os resultados são apresentados a partir de consultas a um painel de 

especialistas (terapeutas, professores, pais) que aconselharam sobre as necessidades dos 

jogos para os vários grupos de usuários alvo e que ajudaram a investigar como os 

brinquedos robóticos poderiam ser usados como ferramenta para ajudar no 

desenvolvimento dessas crianças. Os autores concluem apontando o potencial benefício do 

trabalho para uma variedade de projetos de pesquisa e aplicações envolvendo interações 

humano-robô. 

 

Dianne (2009) conduziu um estudo na Pensilvânia para determinar o impacto, nas famílias, 

de dispositivos de comunicação aumentativa e alternativa (CAA) e as implicações para a 

intervenção. A experiência clínica e os relatórios sugerem que as famílias são importantes 

para alcançar resultados positivos na CAA. Claramente, os médicos e os educadores 

precisam entender como os dispositivos CAA afetam não só o usuário, mas também toda a 

família. Uma pesquisa estadual foi distribuída para mais de 500 famílias da Pensilvânia, 

cujos filhos receberam dispositivos CAA através do programa de aquisição de 

equipamentos de longo prazo do Central Instructional Support Center, no período de 1985 

a 1996. Os entrevistados relataram a extensão do impacto nos usuários e nos familiares na 

perspectiva dos pais. O autor discutiu as implicações para a intervenção e os papéis dos 

profissionais em trabalhar com as famílias para promover resultados positivos da CAA. 

 

As interfaces cérebro-computador prometem fornecer um novo canal de acesso para 

tecnologias assistivas, incluindo sistemas de comunicação aumentativa e alternativa 

(CAA), para pessoas com deficiência física. A pesquisa sobre o assunto vem crescendo 

significativamente na última década e a comunidade de pesquisa deu grandes passos para 

tornar as interfaces cérebro-computador para CAA uma realidade prática para indivíduos 

com deficiências físicas. No entanto, o objetivo final ainda não foi alcançado e há muito 

trabalho a ser feito para produzir sistemas reais que possam ser confortáveis, convenientes 

e confiáveis para indivíduos com deficiências com a ajuda de suas famílias e cuidadores 

que irão precisar manter, configurar e depurar em casa tais sistemas. Akcakaya  et al 

(2014) analisam os relatórios no campo das interfaces cérebro-computador aplicadas à 

CAA como domínio de aplicação, levando em consideração os aspectos técnicos e 

clínicos. 

 

Fuse é um sistema de compreensão do idioma falado que usa o contexto visual para 

orientar a interpretação da fala. Dada uma cena visual e uma descrição falada, o sistema 

encontra o objeto na cena que melhor se ajusta ao significado da descrição. Para resolver 

esta tarefa, o Fuse realiza o reconhecimento da fala e a compreensão da linguagem com 

base na linguagem visual. Em vez de tratar estes dois problemas separadamente, o 

conhecimento da semântica visual da linguagem e os conteúdos específicos da cena visual 
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são fundidos durante o processamento da fala. Como resultado, o sistema antecipa várias 

maneiras pelas quais uma pessoa pode descrever qualquer objeto na cena e usa essas 

previsões para polarizar o reconhecedor de fala em direção a prováveis sequências de 

palavras. Um mecanismo dinâmico de atenção visual é usado para focar o processamento 

em objetos prováveis dentro da cena à medida que os enunciados falados são processados. 

A atenção visual e a previsão do idioma se reforçam mutuamente e convergem em 

interpretações de sinais de fala recebidos que são mais consistentes com o contexto visual. 

Nas avaliações, a introdução do contexto visual, no processo de reconhecimento oral, 

resulta em reconhecimento de fala significativamente melhorado e compreensão precisa. 

Os princípios subjacentes deste modelo podem ser aplicados a uma ampla gama de 

problemas de compreensão da fala, incluindo tecnologias móveis e assistenciais em que a 

informação contextual pode ser detectada e interpretada semanticamente para processar o 

viés (Roy, Mukherjee, 2005). 

 

Em seguida, a Figura 4 apresenta o acoplamento bibliográfico (Grácio, 2016) das 

referencias recuperadas na pesquisa bibliográfica realizada na base Scopus, utilizando a 

expressão - autism AND “assistive technology”, que recuperou 895 referências, utilizando 

os aplicativos VOSviewer e Gephi (Bastian, Heymann, Jacomy, 2009; McLevey, McIlroy-

Young, 2017). A partir do cálculo da centralidade de autovetor foram identificados os 

artigos centrais de cada um dos cinco agrupamentos mais densos, que serão analisados. 

 

 
Figura 4 – Visualização do acoplamento bibliográfico das referencias da pesquisa 

bibliográfica realizada na Base Scopus. 
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Grynszpan et al (2013) relataram os resultados de uma meta-análise de estudos de 

intervenção baseados em tecnologia para crianças com distúrbios do espectro autista 

(DEA). Eles realizaram uma revisão sistemática para avaliar intervenções tecnológicas 

inovadoras, incluindo programas de computador, realidade virtual e robótica. Os estudos 

selecionados forneceram intervenções utilizando computador, DVD interativo, superfície 

ativa compartilhada e realidade virtual. Os resultados fornecem evidências que justificam o 

desenvolvimento contínuo, a avaliação e o uso clínico da intervenção baseada em 

tecnologia para indivíduos com distúrbios do espectro do autismo 

 

Os distúrbios do espectro do autismo (DEA) se referem ao desenvolvimento neurológico, 

caracterizados por deficiências na interação social, na comunicação (ou seja, linguagem 

verbal e não verbal), por interesses restritos e comportamentos repetitivos. No entanto, a 

aplicação de robôs, como ferramenta terapêutica, mostrou resultados promissores, 

particularmente por causa da capacidade de melhorar o engajamento social ao provocar 

comportamentos sociais apropriados em crianças com tal espectro. Marchi, Ringeval e 

Schuller (2014) apresentam uma revisão de exemplos reais de robôs habilitados por voz no 

contexto dos DEA, examinando o papel crítico que a prosódia desempenha na 

compensação da falta de reconhecimento de fala por crianças autistas. Contudo, eles 

ressaltam as limitações da tecnologia da fala no uso da robótica socialmente assistiva para 

jovens que sofrem de DEA. 

 

Sampath, Agarwal e Indurkhya (2013) descrevem a experiência no desenvolvimento de 

ferramentas de ajuda para crianças com autismo. Eles descrevem duas aplicações - 

AutVisComm, um sistema de comunicação assistido desenvolvido para tablets, e Autinect, 

um conjunto de atividades para ensinar habilidades sociais para crianças com autismo 

utilizando o controlador do Microsoft Kinect. Ambos os sistemas foram desenvolvidos em 

estreita colaboração com professores e pais de crianças com autismo. Eles apresentam a 

abordagem para o projeto e a avaliação do sistema que incorporou os perfis cognitivos de 

crianças com autismo e as necessidades de seus cuidadores.  

 

As pessoas com deficiência intelectual têm dificuldades em processar informações, o que 

impede a aprendizagem de habilidades da vida diária e de conceitos cognitivos. Os 

dispositivos tecnológicos apoiam o aprendizado e, se usados temporariamente e de forma 

autocontrolada, podem contribuir para a participação independente na vida social. Brok e 

Sterkenburg (2015), em uma revisão sistemática da literatura, examinaram os estudos que 

aplicaram tecnologias autocontroladas. Determinados tipos de tecnologias podem ser 

usados para aprender tipos específicos de habilidades, como, por exemplo, os vídeos em 

computadores ou dispositivos portáteis para habilidades de vida diária, a realidade virtual 

para a percepção do tempo e emoções, entre outros. Eles enfatizam que, para aprender 

novos conceitos cognitivos, é aconselhável usar tecnologias mais avançadas, pelo potencial 

de oferecer mais recursos para apoiar a aprendizagem. 

 

Crianças com autismo altamente funcional obtiveram valores acima do normal na escala de 

Inteligência de Wechsler para Crianças (WISC-IV) e abaixo das pontuações normais nos 

Índices de Velocidade de Processamento e Memória de Trabalho e Teste de Desempenho 

Individual Wechsler (WIAT-II). Os resultados para a Escala Completa do Quociente de 

Inteligência (FSIQ) e as pontuações de leitura e de matemática foram semelhantes à 

norma. O WISC-IV pode ser uma melhoria em relação ao WISC-II para crianças com 

autismo altamente funcional, porque captura sua capacidade de raciocínio visual, ao 
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mesmo tempo que identifica suas fraquezas de atenção, escrita e velocidade de 

processamento. A FSIQ foi o melhor preditor para o desempenho acadêmico escolar 

(Mayes, Calhoun, 2010). 

 

Outros artigos também foram analisados, sendo que muitos deles tratam de assuntos fora 

do escopo deste trabalho. Portanto, a literatura analisada evidencia a importância do 

emprego da tecnologia assistiva para ajudar os portadores dos DEA em sua comunicação e 

inetração com outras pessoas. 

 

3. Tecnologia Assistiva e Autismo 

 

Numerosas opções de Tecnologia Assistiva (TA) estão atualmente disponíveis para apoiar 

a aprendizagem e a comunicação de pessoas com uma grande variedade de deficiências. 

Estes incluem meios de comunicação de saída de voz, bem como aplicações de hardware e 

software que fornecem assistência de escrita e fala atendendo vários aspectos da 

aprendizagem e/ou da inclusão do indivíduo com deficiência.  

 

Na literatura científica, há vários trabalhos que apresentam estudos de TA utilizando 

aplicativos de tecnologia da informação. O Sistema de Comunicação Alternativa para 

Letramento de Pessoas com Autismo (SCALA), enquanto recurso de produção de 

narrativas e registro de dados nas pesquisas em educação, foi desenvolvido em 2009 por 

pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Nos anos 

subsequentes, adquiriu novas versões, acrescentando um módulo de narrativas visuais para 

a construção de histórias nas plataformas web e tablet android. Através do módulo de 

narrativas visuais é possível que pessoas construam histórias relacionadas a diversos 

objetos de estudo de pesquisa em educação. O SCALA permite conhecer as percepções 

dos participantes quanto aos professores, escola e amigos, seus interesses e dificuldades, 

experiências positivas e negativas e sentimentos quanto à interrupção do processo de 

escolarização (Bittencourt, Fumes, 2017).  

 

A TA revolucionou o processo de aprendizagem para estudantes de necessidades especiais 

nas últimas três décadas. Graças a essa tecnologia, a acessibilidade e a inclusão 

educacional se tornaram mais alcançáveis do que em qualquer época da história da 

educação especial. Enquanto isso, os dispositivos de TA permanecem inalcançáveis para 

um grande número de alunos com deficiência, especialmente em países desenvolvimento, 

devido à disponibilidade e à acessibilidade. O aprendizado utilizando smartphones e tablets 

pode fornecer soluções alternativas como ferramentas de educação especial nesses países. 

Essas aplicações são relevantes para casos de deficiências físicas e mentais, nomeadamente 

as auditiva, visual, autismo e distúrbios da articulação da fala (Ismaili, Ibrahimi, 2017). 

 

A intervenção baseada em vídeo (Video-based intervention - VBI) apresenta fortes 

evidências que suportam a eficiência no ensino de habilidades sociais, de comunicação, 

funcionais, de comportamento, de jogo e de autoajuda, particularmente para o ensino de 

habilidades acadêmicas para estudantes com DEA. Dispositivos portáteis, como 

smartphones e tablets, tornam a VBI portátil para estudantes, o que facilita o seu uso em 

atividades pedagógicas (Hughes, Yakubova, 2016). 

 

Stasolla et al (2016) avaliaram um programa de reabilitação baseado em computador, 

utilizando tablet com tela sensível ao toque e software adaptado, para melhorar o 
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desempenho acadêmico e o comportamento na tarefa de três crianças com DEA e 

deficiências leves na escola. Além disso, o estudo buscou os seguintes objetivos: 

monitorou seus efeitos no processo de generalização; reduziu os comportamentos 

repetitivos exibidos pelos participantes; e realizou uma avaliação de validação social 

envolvendo 48 professores. Os resultados do estudo mostraram uma melhora no 

desempenho, pois todas as crianças apresentaram redução de comportamentos repetitivos 

durante as fases de intervenção.  

 

A maioria das pessoas com DEA tem algum grau de deficiência de aprendizagem. Por isso, 

estudantes com  não podem aprender da mesma maneira que as crianças normais e 

precisam de tratamento especial para aprender um conceito.  Radwan e Cataltepe (2016) 

usaram a tecnologia para melhorar o reconhecimento de objetos de ensino para alunos com 

DEA e, em seguida, obter uma melhor compreensão de como eles aprendem e categorizam 

os objetos. Para isso, desenvolveram um aplicativo baseado na web para ensinar o 

reconhecimento de objetos em imagens agrupadas em cinco categorias e em quatro níveis 

de dificuldade. Devido aos vários recursos, o tablet é uma ferramenta educacional eficaz 

para aprimorar o ensino e a aprendizagem para estudantes com DEA. O software permite 

analisar os dados coletados durante as sessões de aprendizagem e tomar decisões úteis 

sobre o processo de ensino.  

 

Seok, DaCosta e Yu (2015) compararam uma intervenção de prática ortográfica usando um 

tablet e cartões de imagem com três alunos com diagnóstico de deficiência de 

desenvolvimento. Os objetivos do estudo foram: determinar se os participantes poderiam 

exercer de forma independente a ortografia de palavras simples; comparar a preferência 

dos participantes pelo método instrucional; e determinar se sua preferência influenciaria a 

frequência de sua prática ortográfica. Os resultados revelaram que os participantes tinham 

preferências distintas em relação ao método de entrega instrucional. Os participantes 

melhoraram a ortografia e adquiriram palavras de vocabulário de forma independente ao 

longo da intervenção.  

 

O uso de cartões com imagens é uma abordagem pedagógica convencional para o 

desenvolvimento das habilidades de comunicação de crianças com autismo. Infelizmente, a 

eficácia dessa abordagem baseada em papel é dificultada pelo processo complexo e 

demorado de preparação para criar e gerenciar manualmente esses cartões de imagem para 

uso entre as crianças e seus cuidadores. Chien et al (2015) apresentaram o iCAN, um 

sistema que adota os aspectos bem-sucedidos da abordagem tradicional de uso de cartões 

com imagens, incorpora recursos digitais de visualização e voz, em um tablet, para 

expandir a flexibilidade de criação de conteúdo.  

 

Muitas pessoas com dificuldades de comunicação podem usar aplicativos iPad como uma 

forma alternativa de comunicação ou atingir objetivos de linguagem receptiva e 

expressiva. Nesse sentido, Gosnell, Costello e Shane (2011) estabeleceram um quadro 

clínico para comparar e selecionar aplicativos para auxiliar os fonoaudiólogos a responder 

a seguinte questão: que aplicativos de comunicação devem ser usados para fins 

terapêuticos? Embora certos aplicativos possam evidenciar uma correspondência razoável 

entre as suas funcionalidades e as necessidades de alguns indivíduos, é importante que os 

requisitos individuais sejam considerados caso a caso usando uma abordagem completa 

com bases clínicas.  
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Baseando-se nas recomendações de Gosnell, Costello e Shane (2011), Alliano et al (2012) 

descreveram os recursos de 21 aplicativos que podem ser usados para atender a uma 

variedade de necessidades de comunicação receptiva e expressiva. Eles identificaram 21 

aplicativos que usam somente símbolos, símbolos e texto para fala, e somente texto para 

fala, além de descrever como indivíduos com necessidades complexas de comunicação 

podem usá-los para diversos fins de comunicação e uma variedade de objetivos de 

tratamento.  

 

Por outro lado, o DEA se caracteriza por déficits persistentes na comunicação social e na 

interação social em múltiplos contextos. Inclui déficits na reciprocidade social, em 

comportamentos não verbais de comunicação usados para interação social e em 

habilidades para desenvolver, manter e compreender relacionamentos (American 

Psychistric Associstion, 2014; Hay et al, 2009; Stefanatos, 2008; Baird, Cass, Slonims, 

2003). 

 

O DEA só é diagnosticado quando os déficits característicos de comunicação social são 

acompanhados por comportamentos excessivamente repetitivos, interesses restritos e 

insistência nas mesmas coisas, ou seja, requer a presença de padrões restritos e repetitivos 

de comportamento, interesses ou atividades. Considerando que os sintomas mudam com o 

desenvolvimento, podendo ser mascarados por mecanismos compensatórios, os critérios 

para diagnósticos podem ser preenchidos com base em informações retrospectivas, embora 

a apresentação atual deva causar prejuízo significativo (Baird, Cass, Slonims, 2003; 

London, 2007). 

 

Os sintomas dos transtornos de Asperger e global do desenvolvimento nos DEA 

representam um continuo único de prejuízos com intensidades que vão de leve a grave nos 

domínios da comunicação social e dos comportamentos restritivos e repetitivos em vez de 

constituir transtornos distintos. Essa mudança foi implementada para melhorar a 

sensibilidade e a especificidade dos critérios para o diagnostico dos DEA e para identificar 

alvos mais focados de tratamento para os prejuízos específicos observados. O Quadro 1 

apresenta os níveis de gravidade dos DEA relativos à comunicação social e 

acomportamentos restritos e repetitivos. 

 

Gasparini (2012) apresenta os resultados de um estudo de caso descritivo sobre a adoção 

de iPad como tecnologia assistiva. Dois estudos-piloto sobre a adoção e uso do iPad para 

leitura ativa em uma situação de ensino/aprendizagem foram realizados recentemente nos 

níveis dos ensinos fundamental e universitário. No decorrer de ambos os estudos, 

estudantes com dificuldades de leitura foram identificados. Para cada grupo de alunos, um 

caso-chave foi escolhido. O artigo apresenta as descobertas sobre ajustes que precisavam 

ser feitos para esses alunos e pesquisas iniciais sobre a usabilidade do iPad para estudantes 

com necessidades de educação especial. Ao descrever as duas instâncias, uma envolvendo 

um estudante universitário e a outra duas crianças do ensino fundamental, evidencia-se a 

aplicação das TIC para estudantes com dificuldades de leitura. Os alunos com esse tipo de 

deficiência são freqüentemente negligenciados em comparação com estudantes com 

deficiências visuais ou outras tipos de necessidades especiais. Em um caso, o iPad foi 

integrado com êxito na vida dos estudantes como uma tecnologia assistiva. Os casos 

podem ser instrutivos e inspiradores para situações educacionais envolvendo estudantes 

com deficiências semelhantes, como ajustes e aplicações usadas para ajudar os alunos, 

considerando que  não envolvem grandes investimentos em software ou dispositivos. 
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Quadro 1 – Níveis de gravidade para DEA (American Psychistric Associstion, 2014).  

 

Nível de 

gravidade 

Comunicação social Comportamentos restritos e 

repetitivos 

Nível 3: 

Necessidade 

de apoio muito 

substancial 

Há severos prejuízos na 

comunicação verbal e não-verbal; 

apresenta grande limitação em 

iniciar uma interação com novas 

pessoas; quase nenhuma resposta às 

tentativas dos outros. 

Há presença de inflexibilidade no 

comportamento; extrema dificul-

dade em lidar com mudanças na 

rotina e apresentam comporta-

mentos restritos e repetitivos que 

interferem diretamente em vários 

contextos; alto nível de estresse e 

resistência para mudar de foco ou 

atividade.  

Nível 2: 

Necessidade 

de apoio 

substancial 

A criança apresenta um déficit 

notável nas habilidades de 

comunicação tanto verbais como 

não-verbais; percebe-se acentuado 

prejuízo social devido à pouca 

tentativa de iniciar uma interação 

social com outras pessoas; quando 

o outro inicia o diálogo, as 

respostas, geralmente, mostram-se 

reduzidas ou atípicas. 

Apresenta inflexibilidade compor-

tamental e evita a mudança na 

rotina, pois tem dificuldade em 

lidar com ela; essas características 

podem ser notadas por um parente 

ou amigo que raramente visita a 

casa da família; a criança se 

estressa com facilidade e tem 

dificuldade de modificar o foco e 

a atividade que realiza. 

Nível 1: 

Necessidade 

de pouco 

apoio 

A criança necessita de apoio 

contínuo para que as dificuldades 

na comunicação social não causem 

maiores prejuízos; apresenta 

dificuldade em iniciar interações 

com outras pessoas, sejam adultos 

ou crianças; ocasionalmente 

oferecem respostas inconsistentes 

às tentativas de interação por parte 

do outro; aparentemente demons-

tram não ter interesse em se 

relacionar com outras pessoas. 

Esse padrão de comportamento 

repetitivo e restrito ocasiona uma 

inflexibilidade comportamental na 

criança, gerando assim 

dificuldade em um ou mais 

ambientes; a criança fica por 

muito tempo em uma única 

atividade (hiperfoco) e apresenta 

resistência quando necessita 

mudar para outra; alterações na 

organização e no planejamento 

podem atrapalhar o trabalho pela 

busca da independência e 

autonomia da pessoa. 

 

4. A Comunicação Aumentativa e Alternativa 

 

No âmbito das Tecnologias Assistivas, a Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) é 

uma das possibilidades compreendendo sistemas de baixa e de alta tecnologia. Os sistemas 

de baixa tecnologia se baseiam em cartões de imagens, enquanto os recursos de alta 

tecnologia são aqueles mediados por artefatos tecnológicos computacionais.  

 

A CAA é definida como a integração de símbolos (gestos, sinais, imagens), recursos 

(pranchas, álbuns, softwares), técnicas (apontar, acompanhar, segurar) e estratégias (uso de 

histórias, brincadeiras, imitações) no incentivo à comunicação (Santarosa et al., 2010).  
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Centra-se na comunicação como processo cognitivo e social e pretende suplementar, 

complementar, aumentar ou dar alternativas para processos de comunicação de pessoas 

com déficits na comunicação oral e/ou escrita.  

 

O iPad e outras tecnologias móveis oferecem ferramentas poderosas para melhorar a 

comunicação de indivíduos com deficiências de desenvolvimento, distúrbios neurogênicos 

adquiridos e condições neurológicas degenerativas. Essas tecnologias móveis oferecem 

uma série de benefícios potenciais, incluindo (McNaughton, Light, 2013): 

- maior conscientização e aceitação social da CAA; 

- maior capacitação do consumidor no acesso a soluções CAA; 

- maior adoção de tecnologias CAA; 

- maior funcionalidade e interconectividade; 

- maior difusão da pesquisa e desenvolvimento da CAA.  

 

No entanto, continua a haver uma série de desafios significativos que devem ser abordados 

para que esses benefícios sejam plenamente realizados: 

- assegurar que o foco seja na comunicação e não apenas na tecnologia; 

- desenvolver modelos inovadores de entrega de serviços da CAA para garantir resultados 

bem sucedidos; 

- garantir a facilidade de acesso a todos os indivíduos que necessitam de CAA; 

- maximizar as soluções da CAA para suportar uma ampla variedade de funções de 

comunicação.  

 

Em 1989, Light (1989) propôs uma definição inicial de competência comunicativa como 

sendo uma construção relativa e dinâmica, interpessoal, baseada em funcionalidades de 

comunicação, adequação de comunicação e sofisticação de conhecimento, julgamento e 

habilidade, em quatro domínios interrelacionados: competência linguística, competência 

operacional, competência social e competência estratégica. Light e McNaughton (2014) 

partiram desta definição de competência comunicativa e destacaram as mudanças 

importantes no campo CAA nos últimos 25 anos. Eles concluiram que a definição de 

competência comunicativa para indivíduos que exigem a CAA, proposta por Light (1989), 

continua a fornecer um quadro útil para esta nova era de comunicação. 

 

Light e McNaughton (2012) afirmam que mudanças significativas foram introduzidas na 

CAA desde os primeiros estágios de desenvolvimento, incluindo alterações: nas 

características demográficas da população que usam a CAA, no escopo das necessidades 

de comunicação que precisam ser consideradas, e nos sistemas CAA disponíveis. Um 

número crescente de indivíduos está recebendo serviços da CAA com evidências 

crescentes de seus benefícios potenciais para uma variedade de populações e o aumento do 

interesse e disponibilidade de novas tecnologias. 

 

Apesar das mudanças dramáticas no campo da CAA, o objetivo essencial da intervenção 

não mudou. As intervenções da CAA devem abordar o desenvolvimento de habilidades de 

comunicação funcional adequadas para apoiar indivíduos com necessidades complexas de 

comunicação no desenvolvimento, na reconstrução ou na sustentação de competências 

comunicativas para expressar necessidades e desejos, desenvolver a proximidade social, 

trocar informações e participar de rotinas de etiqueta social conforme necessário. 
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O que mudou drasticamente nos últimos 25 anos, no entanto, é como esses objetivos de 

comunicação são alcançados. Considerando que, no passado, a ênfase da intervenção da 

CAA focava a interação face a face. Hoje o alcance das necessidades de comunicação 

foram ampliadas para incluir não apenas a interação face a face, mas também a 

comunicação escrita, o acesso à Internet, as mídias sociais, os telefones celulares, as 

mensagens de texto, os blogs, etc (Light, McNaughton, 2014).  

 

As expectativas para a participação social de indivíduos com necessidades complexas de 

comunicação também mudaram drasticamente. Considerando que, há 25 anos, muitos 

indivíduos que necessitavam da CAA viviam em instituições com oportunidades 

educacionais e vocacionais limitadas, agora estas mesmas pessoas vão à escola, trabalham 

e participam em suas comunidades (Mirenda, 2014). Essas mudanças resultaram em 

maiores demandas de comunicação que devem ser abordadas através da intervenção da 

CAA, a fim de garantir que os indivíduos com necessidades de comunicação complexas 

desenvolvam o conhecimento, o julgamento e as habilidades necessárias para garantir a 

competência comunicativa. 

 

A competência comunicativa, proposta por Light (1989), baseia-se na integração do 

conhecimento, do julgamento e de habilidades em quatro domínios interrelacionados: 

- linguístico: a obtenção de competências comunicativas é baseada, pelo menos em parte, 

nas habilidades linguísticas, incluindo as receptivas e as expressivas nas línguas falada e 

escrita, considerando a vivência no lar e o relacionamento social; 

- operacional: indivíduos com necessidades complexas de comunicação também precisam 

de habilidades operacionais para apoiar a competência comunicativa, incluindo as de 

produção de modos de comunicação sem ajuda e no acesso e na operação técnica dos 

sistemas CAA; 

- social: são habilidades que permitem que os indivíduos com necessidades complexas de 

comunicação usem as ferramentas de CAA para atingir objetivos de comunicação;  

- estratégico: apesar da intervenção para construir, reconstruir e/ou sustentar habilidades 

linguísticas, operacionais e sociais, indivíduos com necessidades complexas de 

comunicação encontrarão inevitavelmente situações em que enfrentaram limitações 

significativas afetando negativamente sua competência comunicativa, exigindo 

competência estratégica. 

 

Esses quatro domínios fundamentais não mudaram nos últimos 25 anos. O que mudou, no 

entanto, é a amplitude das habilidades linguísticas, operacionais, sociais e estratégicas 

necessárias para atingir a competência comunicativa, conforme apresentado no Quadro 2. 

 

As intervenções de CAA revelaram melhorias na comunicação e nas habilidades sociais de 

crianças e jovens com DEA e outras deficiências de desenvolvimento. O crescente papel 

da tecnologia na sociedade proporcionou oportunidades para o desenvolvimento de novos 

meios de comunicação para estas crianças e jovens. Flores et al (2012) investigaram a 

utilidade do iPad, como um dispositivo de comunicação, comparando o seu uso com um 

sistema de comunicação usando cartões de imagem. 

 

 

Quadro 2 - Conhecimento, julgamento e habilidades exigidas para pessoas que usam a 

CAA para alcançar a competência comunicativa (Light, McNaughton, 2014). 
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Domínio Exemplos de conhecimento, julgamento e habilidades necessárias 

Linguístico 

- compreender a forma, o conteúdo e o uso da língua falada usada por 

outros tanto em casa como no relacionamento social mais amplo; 

- desenvolver as habilidades expressivas (conteúdo, forma e uso) na 

língua falada em casa e no relacionamento social mais amplo; 

- desenvolver habilidades de alfabetização para entender e usar a língua 

escrita em casa e no relacionamento social mais amplo; 

- desenvolver o conhecimento lexical dos símbolos usados para 

expressar conceitos através da CAA; 

- desenvolver habilidades semânticas, sintáticas e morfológicas para 

expressar significados mais complexos através da CAA; 

- aprender as convenções linguísticas adequadas para diferentes 

ferramentas de comunicação e mídia social. 

Operacional 

- planejar e produzir a forma, a posição, a orientação e o movimento da 

mão necessários para produzir: sinais manuais ou gestos convencionais; 

os movimentos corporais para gerar mensagens via pantomima; os 

movimentos corporais para gerar outros códigos sem ajuda (por 

exemplo, códigos de intermitência dos olhos, procurando dizer sim); 

- usar papel e lápis para desenhar conceitos; 

- usar a técnica de seleção para acessar os símbolos CAA de acordo com 

a necessidade (seleção direta com dedo, punho ou olhos); 

- capturar fotos e vídeos conforme necessário para apoiar a 

comunicação via mídia social; 

- navegar entre aplicativos/ferramentas para atender às necessidades. 

Social 

- iniciar e finalizar as interações adequadamente; 

- manter e desenvolver tópicos de conversa; 

- expressar uma ampla gama de funções comunicativas (solicitar 

informações ou objetos, fornecer informações ou esclarecimentos, 

confirmar/negar, solicitar atenção); 

- escolher sistemas de CAA - aplicativos e/ou ferramentas de redes 

sociais - apropriados para atender às necessidades de comunicação; 

- participar ativamente nas interações, sendo receptivo às pessoas; 

- demonstrar interesse no relacionamento com outras pessoas, fazendo 

perguntas focadas; 

- projetar uma auto-imagem positiva; 

- manter um relacionamento positivo com outras pessoas. 

Estratégico 

- escrever, digitar ou apontar símbolos para aumentar a capacidade de 

fala e ignorar as dificuldades de compreensão; 

- usar as lembranças para ignorar limitações de vocabulário e 

estabelecer o tópico; 

- pedir alternativas para superar as limitações do vocabulário; 

- usar mensagens telegráficas para melhorar a taxa de comunicação; 

- pedir ajuda para localizar a página apropriada para auxliar as 

demandas de navegação; 

- utilizar redes sociais para aumentar a inetração social. 

 

As intervenções de CAA revelaram ser eficazes no apoio às crianças com DEA para se 

comunicar, particularmente para solicitar itens e atividades preferenciais. Logan, Iacono e 

Trembath (2017) apresentaram uma revisão sistemática para examinar a eficácia das 
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intervenções da CAA no apoio às crianças para produzir uma gama mais ampla de funções 

comunicativas e determinar até que ponto essas intervenções foram avaliadas para além da 

efetividade imediata para atender a manutenção, a generalização e a validade social. Uma 

busca e aplicação sistemática de critérios de inclusão resultaram em 30 intervenções que se 

concentraram em funções de comunicação além dos pedidos de objeto. Em muitos estudos, 

as falhas prejudicaram a certeza da evidência e a manutenção, a generalização e/ou a 

validade social não foram abordadas. Os autores afirmam que pesquisas adicionais são 

necessárias para avaliar a medida em que as intervenções da CAA podem apoiar as 

crianças com  para se comunicar usando uma variedade de funções de comunicação, bem 

como para demonstrar mudanças sustentadas, transferíveis e significativas. 

 

Shane et al (2012) apresentaram uma estrutura organizacional para descrever as 

tecnologias tradicional e emergente de CAA, e destacaram como as ferramentas desta 

estrutura podem suportar uma abordagem visual para a comunicação diária e melhorar a 

instrução de idiomas. A crescente adoção de dispositivos de mídia portáteis junto com 

aplicativos adquiridos através de um modelo de entrega orientado para o consumidor 

sugere uma mudança de paradigma em CAA. 

 

As tecnologias atuais fornecem aos indivíduos necessidades de comunicação complexas 

com DEA uma poderosa variedade de opções de comunicação, informação, organização e 

redes sociais. No entanto, existe o perigo de que a excitação sobre esses novos dispositivos 

resulte em um foco mal colocado na tecnologia, para a negligência do que deve ser o foco 

central - as pessoas com necessidades de comunicação complexas que exigem a CAA. A 

fim de aproveitar verdadeiramente o poder da tecnologia, os profissionais de reabilitação e 

de educação devem garantir que a intervenção da CAA seja conduzida, não pelos 

dispositivos, mas sim pelas necessidades de comunicação do indivíduo. Além disso, os 

envolvidos nas atividades de pesquisa e desenvolvimento da CAA devem garantir que o 

design destas tecnologias seja conduzido pela compreensão do processamento motor, 

sensorial, cognitivo e linguístico, a fim de minimizar as demandas de aprendizagem e 

maximizar o poder de comunicação para indivíduos com necessidades complexas de 

comunicação em toda a vida.( Light, McNaughton, 2013).  

 

Alzrayer, Banda e Koul (2014) realizaram uma meta-análise para determinar o impacto do 

uso de dispositivos baseados em tablet nas habilidades de comunicação de indivíduos com 

autismo e deficiências de desenvolvimento. Um total de 15 estudos foram revisados para 

determinar a eficácia da intervenção nas habilidades de comunicação. Os resultados 

mostraram que os dispositivos baseados em tablets, especialmente os iOS (iPad e iPod 

Touch) eram altamente efetivos no aumento das habilidades de comunicação de indivíduos 

com autismo e deficiências de desenvolvimento. Além disso, os resultados forneceram 

evidências de que vários participantes puderam continuar a se comunicar usando os 

dispositivos e usá-los em contextos inovadores. Outro ponto apontado pelos cuidadores foi 

o uso de dispositivos geradores de fala baseados em iOS para habilidades de comunicação.  

 

Still et al (2014) realizaram uma revisão sistemática para identificar estudos de pesquisa 

que utilizaram dispositivos de alta tecnologia, tais como smartphones, para ensinar 

habilidades de solicitação funcional para indivíduos menores de 16 anos com diagnóstico 

de DEA. Eles identificaram 16 estudos que incluíram um total de 46 participantes. Os 

dispositivos geradores de fala eram o modo de comunicação mais frequentemente 

empregado, sendo que os itens mais solicitados eram comida ou brinquedos preferidos. Em 
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geral, os resultados da intervenção foram amplamente positivos, sugerindo que os 

dispositivos de alta tecnologia podem ser implementados com sucesso como dispositivos 

de CAA para indivíduos com autismo.  

 

Bradshaw (2013) apresentou uma visão geral dos aplicativos de comunicação que podem 

ser usados com dispositivos como iPad, iPod e iPhone para suportar a CAA. Esses 

dispositivos e aplicativos têm um papel claro no espectro de dispositivos CAA disponíveis 

no momento da pesquisa. Eles podem ter algumas vantagens distintas em custo, facilidade 

de uso e aceitabilidade, mas é necessária mais pesquisa sobre o uso deles. O autor inicia 

sua análise com um modelo de competência comunicativa e apresenta algumas pesquisas 

recentes sobre barreiras no uso de CAA de alta tecnologia. Ele sugere algumas maneiras 

pelas quais as aplicações CAA podem abordar algumas das barreiras à implementação e ao 

uso funcional. Finalmente, ele enfatiza a necessidade de avaliação individual para 

determinar necessidades específicas de comunicação. Contudo, esses dispositivos e 

aplicativos nem sempre podem ser a melhor solução para pessoas com necessidades 

complexas de comunicação. 

 

O DEA se refere a problemas do desenvolvimento neurológico caracterizados por 

dificuldades na interação social, especialmente a comunicação verbal ou não verbal. A 

pesquisa sobre DEA se concentra em encontrar soluções adequadas para um paciente, 

usando todos os recursos disponíveis (interfaces virtuais, realidade virtual, ambientes 3D, 

robótica, etc.) para desenvolver estratégias terapêuticas. Portanto, o uso de tecnologias para 

melhorar e estimular a comunicação, particularmente em crianças com DEA, aumentou 

exponencialmente nos últimos anos. Quando utilizados em contextos terapêuticos, essas 

ferramentas permitem uma generalização do comportamento de uma criança em direção a 

um contexto natural. Assim, o uso de softwares personalizados para dispositivos móveis 

permitirá o progresso no tratamento de DEA além de uma configuração clínica e pode ser 

usado em casa ou na escola para a comunicação (Guzmán et al, 2017). 

  

Existem diferentes tipos de tecnologias usadas para melhorar a comunicação de crianças 

com deficiências verbais. Os dispositivos de comunicação portáteis fornecem a facilidade 

aos usuários para customizar aplicativos de acordo com as suas necessidades. Além disso, 

a facilidade de uso e o alcance desses dispositivos os tornam menos condicionados para os 

usuários. Por outro lado, os dispositivos de comunicação ajudam eficientemente os 

usuários com menos habilidades motoras. Depois de considerar esses pontos, um 

dispositivo de comunicação chamado Bolte Chai, foi desenvolvido e experimentado em 

estudantes e professores de escolas especiais com base em cinco critérios para avaliar a 

usabilidade e eficácia. Esses critérios são: a capacidade de personalizar o programa para 

atender às necessidades dos usuários; habilidades motoras para operar as aplicações; tempo 

e recursos razoáveis envolvidos no procedimento de ensino e utilização; atualização do 

sistema com base em pesquisas atuais; e custeio adequado, considerando o acessibilidade 

do usuário. Com base na avaliação, verificou-se que, este dispositivo de comunicação é 

utilizável e eficaz para melhorar as habilidades de comunicação de crianças não-verbais 

(Khan et al, 2017). 

 

As habilidades limitadas de comunicação estão associadas a importantes desafios 

psicossociais e as pessoas com DEA não são estranhas a essa realidade. Muitas pessoas 

com autismo são candidatas a sistemas de CAA, quer para complementar (isto é, aumentar) 

a fala existente ou para atuar como seu método primário (ou seja, alternativo) de 
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comunicação expressiva (Mirenda, 2003; Alzrayer, Banda, Koul, 2017; Xin, Leonard, 

2015; van Der Meer et al, 2014; Agius, Vance, 2016). 

 

Em suma, as intervenções envolvendo sistemas especializados de CAA de alta tecnologia 

têm mostrado resultados positivos, mas experimentam dificuldades importantes de acesso, 

manutenção e aceitação social. A literatura analisada mostrou um aumento no uso de 

tecnologia de CAA, em comparação com sistemas especializados anteriores, bem como 

ganhos em habilidades expressivas e gerais de comunicação. Essa nova realidade sugere 

que os tablets podem ser uma ferramenta eficiente para suportar as necessidades de 

comunicação de pessoas com DEA e contribuir para sua inclusão social e digital.  

 

5. Metodologia 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do aplicativo, descrito a seguir, 

compreendeu os seguintes passos: 

- pesquisa bibliográfica: foi realizado levantamento bibliográfico para o conhecimento do 

estado da arte do tema proposto, efetuando-se consultas à base Elsevier Scopus; 

- definição do escopo do aplicativo: emprego do método Aprendizado Baseado em 

Desafios (ABD) para a definição do escopo do aplicativo e identificação dos atores 

essenciais para alcançar os objetivos propostos, além de interações presenciais para 

levantamentos de necessidades e de requisitos; 

- desenvolvimento do aplicativo; 

- testes e publicação: o aplicativo desenvolvido foi testado durante trinta dias com vários 

pesquisadores., altistas e familiares e,  após os ajustes das sugestões recebidas, foi 

publicado na App Store. 

 

Para o seu  desenvolvimento, foram utilizadas duas  metodologias:  

- a ABD, que é colaborativo e orienta os desenvolvedores a trabalhar com especialistas 

para o aprofundamento do conhecimento sobre os temas dos aplicativos (Nichols, Cator, 

2008; Nichols, Cator, Torres, 2016); 

- o Scrum, que é uma metodologia ágil para a gestão e o planejamento de projetos de 

software. No Scrum, os projetos são divididos em ciclos chamados Sprints, que 

compreende o conjunto de atividades a serem executadas (Priklandnicki, Willi, Milani, 

2014). 

 

A ABD começa com uma grande ideia e segue as etapas: 

- definição de questões essenciais; 

- identificação do desafio; 

- proposição de questões guias; 

- descrição de atividades, recursos, determinação e articulação da solução; 

- medidas para implementar a solução.  

O processo também integra atividades importantes em curso, como reflexão, avaliação de 

resultados e documentação. 

 

 

6. O uso do iPad para a CAA 

 

Ao longo das últimas décadas, a tecnologia foi considerada uma ferramenta essencial para 

proporcionar acessibilidade e oportunidades iguais para estudantes com deficiência. À 
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medida que a tecnologia evoluiu, novos tipos de soluções, baseadas em dispositivos 

móveis, surgiram na década de 2010. Especificamente, os iPads rapidamente ganharam 

atenção e popularidade nas configurações de educação especial (Spooner et al, 2015; 

Stephenson, 2016; Hyppa-Martin et al, 2016; Tönsing, 2016; Sennott, Mason, 2016; 

Therrien, Light, 2016; Lorah, 2016; Cullen et al, 2017). Os benefícios potenciais do uso de 

iPads como tecnologia assistiva (TA) para apoiar estudantes com deficiência foram 

demonstrados em diversos estudos (Chmiliar, Anton, 2015; Grether, 2017; Atyabi et al, 

2017; Ok, 2018; Mongeau, Lussier-Desrochers, 2018).  

 

O iPad e outras tecnologias móveis oferecem poderosas ferramentas para melhorar a 

comunicação para indivíduos com deficiências de desenvolvimento, distúrbios 

neurogênicos adquiridos e condições neurológicas degenerativas. Essas tecnologias móveis 

oferecem uma série de benefícios potenciais (McNaughton, Light, 2017), incluindo: 

- maior conscientização e aceitação social da CAA; 

- maior capacitação do consumidor no acesso a soluções CAA; 

- maior adoção de tecnologias CAA; 

- maior funcionalidade e interconectividade; 

- maior difusão da pesquisa e do desenvolvimento da CAA.  

 

No entanto, continua a haver uma série de desafios significativos que devem ser abordados 

para que esses benefícios sejam plenamente realizados:  

- assegurar que o foco seja na comunicação e não apenas na tecnologia;  

- desenvolver modelos inovadores de entrega de serviços da CAA para garantir resultados 

bem sucedidos; 

- para garantir a facilidade de acesso para todos os indivíduos que necessitam de CAA;  

- maximizar as soluções da CAA para suportar uma ampla variedade de funções de 

comunicação. 

 

O site da Apple (2018) fornece informações sobre os recursos de acessibilidade 

incorporados à plataforma iOS que estão disponíveis para os dispositivos móveis dessa 

companhia. Os usuários podem ter acesso e alterar os recursos de acessibilidade dos iPads 

por meio da configuração do aparelho. Os recursos incorporados permitem a utilização dos 

iPads com dispositivos de TA o que possibilita ajudar estudantes com deficiência a ter 

acesso e a usar seus dispositivos com mais facilidade. Os recursos permitem o 

desenvolvimento de aplicativos para melhorar a visão, a audição e as habilidades físicas e 

motoras.  

 

Nesse sentido, o Chups é um aplicativo desenvolvido para iPad (Lima et al, 2017), cujo 

principal objetivo é ajudar no dia a dia do autista, dando àqueles que não conseguem falar 

a possibilidade de se expressar mais facilmente, além de auxiliar na organização das 

tarefas diárias, na comunicação eficiente também para aqueles que não escrevem e na 

ajuda em momentos de crise. O aplicativo implementa um sistema CAA que utiliza 

recursos de acessibilidade da Apple (2018) para adolescentes com DEA. 

 

Na aplicação do método ABD foi identificada a grande ideia: o autismo e o iPad. Para 

identificar o desafio foram levantadas as seguintes questões essenciais: 

- o que são os distúrbios do espectro autista; 

- quais as características dos graus de autismo: grau leve (nível 1), grau moderado (nível 

2), grau severo (nível 3); 
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- qual a rotina de uma pessoa com autismo; 

- como os autistas se comunicam; 

- o que irrita um autista; quais apps focados em autismo estão disponíveis para iPad; 

- como um autista se diverte; 

- quais os principais desafios que os pais de filhos autistas enfrentam; 

- como um autista organiza o seu dia a dia; 

- qual a melhor maneira de se comunicar com um autista. 

 

A partir da resposta a essas questões foi definido o seguinte desafio: desenvolver um 

aplicativo para iPad visando ajudar a comunicação e a organização da rotina diária de uma 

pessoa com autismo. A equipe de desenvolvimento contou com a participação de dois 

especialistas em autismo, além do contato direto com uma adolescente autista. 

 

Com o desafio definido, foi realizada uma pesquisa com o objetivo de conhecer as 

dificuldades enfrentadas na organização da rotina e na comunicação com autistas. Um total 

de 148 (cento e quarenta e oito) pessoas entre pais, familiares e psicólogos que trabalham 

com autismo, responderam a pesquisa contribuindo significativamente para a definição das 

funcionalidades do aplicativo. 

 

O levantamento das necessidades através da pesquisa, a convivência diária com uma 

adolescente autista, a entrevista com dois especialistas na área e a consultoria de um 

designer com experiência em interação de interfaces para autistas, foram fatores 

determinantes para o desenvolvimento do aplicativo. O objetivo principal da equipe foi o 

de proporcionar ferramentas intuitivas que pudessem ser utilizadas pelo autista e seus 

responsáveis, dando ao autista a autonomia de utilizar o iPad para se comunicar por 

vontade própria, sem a necessidade de acompanhamento constante para usar o aplicativo. 

 

A Figura 4 apresenta diversas telas do Chups. A primeira é a tela inicial, que possui ícones 

com as funcionalidades disponíveis. A tela seguinte, mostra a organização da rotina diária 

de um autista de forma interativa e gráfica. A terceira tela possui diversões cartões que 

possibilitam a comunicação do autista com outras pessoas. Os cartões contam com três 

estímulos sensoriais que objetivam aumentar a eficiência da mensagem a ser entregue na 

comunicação com o autista. A visão é a primeira ser estimulada com a figura representada 

no cartão. O autista também é estimulado a ler o texto do cartão e ocorre também o 

estimulo auditivo, pois o texto do cartão é falado em voz alta e clara pelo iPad no idioma 

utilizado no aparelho. 

 

Na quarta tela é possível observar a criação de um novo cartão no aplicativo. A 

possibilidade de adicionar cartões personalizados foi criada para garantir que o aplicativo 

atenda a todas as necessidades de comunicação do autista. É possível criar um novo item 

usando uma fotografia como imagem de cartão, o que torna a comunicação mais eficiente, 

uma vez que ao selecionar uma foto de algo ou alguém familiar, o autista pode 

imediatamente conseguir expressar sua necessidade de interagir com o objeto ou pessoa. 

Os cartões personalizados também contam com a capacidade de fala presente em todo o 

aplicativo. Ao selecionar um cartão denominado “Mamãe” com a fotografia da Mãe do 

autista, o iPad imediatamente pronunciará a palavra “Mamãe”. Desta forma o responsável 

pelo autista pode atender ao seu chamado sem necessariamente estar próximo a ele. 
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(a) tela inicial 

 
(b) rotina diária 

 
(c) comunicação utilizando cartões 

 
(d) criação de cartões personalizados 

 
(e) pergunta e resposta 

 
(f) comunicação escrita 

 
(g) expressão de sentimento 

Figura 4 – O aplicativo Chups. 

 

A quinta tela da Figura 4 também se beneficia dos cartões presentes no aplicativo, seu 

objetivo e permitir perguntas diretas e simples ao autista, que poderá responder tocando 

nos botões SIM e NÃO presentes na tela. Esses botões também produzirão o som 

correspondente à resposta selecionada. 

 

Outra possibilidade, é o uso do teclado com voz, em que as frases digitadas são 

pronunciadas pelo aplicativo, conforme mostrado na sexta tela. A última tela, apresenta 
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ícones que expressam sentimentos. Ao selecionar um ícone, este é colocado em destaque 

no centro e pronunciado pelo aplicativo. 

 

A presença da voz nas diversas funcionalidades do aplicativo é um elemento de 

Acessibilidade que permite dar voz a autistas não verbais, dando a estes a liberdade de 

expressar suas vontades e opiniões. O Chups está disponível na App Store, apenas para 

iPad, ao custo de USD 4.99 (quatro dólares norte-americanos e noventa e nove centavos). 

O aplicativo foi desenvolvido para os idiomas português, inglês e espanhol. 

 

6. Considerações Finais 

 

Os Apps de CAA são aplicativos que permitem formas não verbais de comunicação. Esses 

aplicativos são amplamente utilizados para apoiar a comunicação e a aprendizagem de 

pessoas com deficiência tais como os DEA. Nesse sentido, o objetivo deste artigo foi o de 

apresentar o emprego de tecnologia assistiva para a comunicação aumentativa e alternativa 

de portadores de DEA. O referencial teórico abordou o transtorno do espectro autista e o 

uso de tecnologias para apoiar a autonomia, a independência, a qualidade de vida e a 

inclusão social de pessoas com DEA. 

 

Para exemplificar o potencial do uso de iPads, como tecnologia assistiva, foi apresentado o 

desenvolvimento do aplicativo Chups, que objetiva ajudar na rotina diária do autista, 

dando àqueles que não conseguem falar a possibilidade de se expressar mais facilmente. O 

aplicativo oferece funcionalidades de comunicação expressiva por cartões e escrita, além 

da agenda de tarefas e auxílio em momentos de crise. 

 

A utilização da metodologia ABD para o desenvolvimento da ideia, levantamento dos 

requisitos, entrevistas com especialistas e concepção do projeto com um todo, foi um fator 

muito importante para solucionar o problema de forma eficiente. O fluxo proposto pela 

ABD garantiu que o esforço colaborativo dos envolvidos chegasse a um resultado positivo, 

desenvolvendo durante o processo de criação não somente o produto final, mas também 

um conhecimento aprofundado sobre o tema. 

 

O aplicativo ainda está em sua versão 1 e tem a perspectiva de incorporar novas 

funcionalidades a partir das sugestões de usuários e especialistas do tema. Há também a 

previsão de que seja desenvolvida a versão em Android. A interação com profissionais e 

familiares que lidam com portadores de DEA irá proporcionar a melhoria do aplicativo 

para atender mais necessidades de CAA. 
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A GESTÃO DO CONHECIMENTO NO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO: UM ESTUDO 

SISTEMÁTICO 

 

RESUMO 

Objetiva-se identificar, através de uma revisão sistemática de literatura, as principais 

metodologias empregadas na gestão do conhecimento em instituições de ensino superior. A 

partir da base de dados do portal de periódicos da CAPES, foram consultados artigos no 

período 2013 a 2018, utilizando-se os descritores em inglês “knowledge management and 

universities”. Partiu-se da análise de 163 resumos, após a realização de procedimentos de 

seleção como descrito na metodologia, chegando a uma seleção final de 12 artigos. A 

análise foi direcionada para a estrutura metodológica empregada nos artigos da amostra. 

Os resultados evidenciam que as pesquisas possuem um direcionamento para estudos 

quantitativos, tendo os professores como principais elementos de avaliação. Utilizam 

questionários estruturados, montados com escalas quantitativas para mensurar as 

percepções, sendo a escala Likert de 5 pontos a mais aplicada. Testes estatísticos de 

correlação entre percepção da gestão do conhecimento com características sócio 

demográficas também possuem destaque, principalmente os de Pearson e Spearmam. Não 

há um padrão definido no tocante aos critérios tamanho da amostra e forma de aplicação 

dos instrumentos de pesquisa. Diante do exposto, observou-se que não se tem um padrão 

metodológico a ser seguido na busca do estudo da gestão do conhecimento em 

universidades, porém o conhecimento de procedimentos adotados por outros trabalhos 

científicos, resumidos nesse trabalho, ajuda na elaboração de um arcabouço de pesquisa 

nessa área. 

Palavras-chave: gestão do conhecimento, universidades, revisão sistemática. 

 

ABSTRACT 

 

THE MANAGEMENT OF KNOWLEDGE IN THE UNIVERSITY ENVIRONMENT: A 

SYSTEMATIC STUDY 

 

The objective is to identify the main methodologies used for knowledge management at 

higher education institutions through a systematic literature review. From the CAPES’ 

journals database, articles were consulted in the period of 2013 to 2018, using the string 

"knowledge management and universities". Starting from the analysis of 163 abstracts, 

after applying a selection procedure as described in the methodology, achieving a final 

selection of 12 articles. The analysis was directed to the methodological structure used in 

the articles of the sample. The results show that the researches have a tendency for 

quantitative studies, using the teachers as main evaluation elements. They used structured 

questionnaires, assembled with quantitative scales to measure perceptions, of which the 

Likert scale of 5 points is the most applied. Statistical correlation tests between perception 

of knowledge management with socio-demographic characteristics also stand out, 

especially those of Pearson and Spearmam. There is no standard set regarding the criteria 

of sample size and the way of applying the research instruments. Given the above, it was 

observed that there is no methodological standard to be followed in the search for the study 

of knowledge management in universities, but the knowledge of procedures adopted by 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0570



 

 

other scientific works, summarized in this work, helps in the elaboration of a framework 

for research in this field. 

Keywords: knowledge management, universities, systematic review 

INTRODUÇÃO 

 

As organizações modernas estão inseridas em cenários de atuações a cada dia 

mais competitivos, sendo constantemente pressionadas pela concorrência e imersas na 

exigência acentuada de busca de formas de gestão que as diferenciem das demais. Estamos 

vivendo a chamada era da informação e do conhecimento, onde é exigido de empresas e de 

seus colaboradores uma nova dinâmica na forma como adquirem, criam, compartilham e 

disseminam o conhecimento.  

A busca e valorização do conhecimento não é algo que fica apenas no ambiente 

empresarial, nações que valorizam a educação e o conhecimento no seu núcleo social 

criam um ambiente favorável para a criação, compartilhamento e disseminação do 

conhecimento. Vale ressaltar que para as empresas que atuam no ambiente de educação 

superior esse desafio de contribuir para formação de uma sociedade do conhecimento não é 

nada fácil, pois os alunos e colaboradores que são engrenagens desse processo são 

oriundos de modelos educacionais passados, onde pouco se falava de propagação e 

valorização do conhecimento coletivo (Landes, 2000). 

A boa prática da gestão do conhecimento requer uma nova postura organizacional, 

onde os colaboradores e demais parceiros comerciais devem ser trabalhados literalmente 

como recursos organizacionais, municiados de informações, e essas devem ser relevantes 

para as suas rotinas de atuação. A forma de envolver todos nesse processo de saber e 

desenvolver os diferenciais competitivos nas empresas, transpassa por trabalhar um dos 

recursos mais valiosos do mundo moderno, a informação. A missão parece fácil, mas 

segundo Choo (2003, p. 27) “como as organizações usam a informação? Esta é uma 

pergunta muito mais complicada do que parece”.  

Os vários recursos disponíveis, atrelados ao uso rotineiro de sistemas de 

informações nos processos organizacionais, criam um volume enorme de informações, 

porém os gestores “frequentemente suspeitam que o conhecimento que desejam existe em 

algum lugar. O que lhes falta é uma maneira de acessar o ambiente de conhecimento e de 

identificar tipos específicos de conhecimentos, tanto interna quanto externamente” (Probst, 

Raub, & Romhardt, 2002:63). 

Surge então a busca pela chamada organização do conhecimento, considerada 

como aquela que integrar os processos de criação de significado, construção do 

conhecimento e tomada de decisões (Choo, 2003). 

Para Miskie (1996) a gestão do conhecimento deve ser vista sob o olhar de uma 

abordagem estratégica, sendo essencial fazer uma relação do conhecimento do indivíduo 

com o conhecimento organizacional, gerando assim um incremento na capacidade de ação 

de ambos. 

Pode-se afirmar que hoje o universo organizacional está inserido na chamada era 

da informações e conhecimento, Stewart (2002:29) afirma que a chamada “era da 

informação não é apenas um slogan, mas um fato; a economia baseada no conhecimento é, 

realmente, uma nova economia, com novas regras, exigindo novas maneiras de fazer 

negócios”.  

A junção dos fatores informações, tecnologia e competências humanas não é nada 

simples, sendo sua dinâmica formada por elementos complexos e desafiadores, envolvendo 
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várias áreas da ciência, como as ciências da informação, psicologia, economia e também 

vários aspectos organizacionais, como cultura, liderança, tecnologia, aprendizagem e 

estrutura (Lage, 2003). 

Nonaka e Takeuchi (1997) enfatizam a importância do envolvimento da iniciativa 

e participação dos indivíduos na geração de um ambiente do conhecimento, onde a 

expressão criação do conhecimento organizacional não é responsabilidade apenas da 

organização e sim da iniciativa e do envolvimento do indivíduo com o grupo.  

Os cenários coorporativos contemporâneos exigem mudanças nas formas da 

relação empresa – informação, os dados ao longo do tempo evoluíram de importância no 

ambiente organizacional de elementos unicamente informativos para elementos relevantes 

em decisões estratégicas. Os dados na atualidade possuem utilização como recursos 

organizacionais, deixam de ter unicamente o formato alfanumérico, passando a ter formas 

de apresentação variadas, que proporcionem uma maior compreensão após o seu 

processamento (O’Brien, & Marakas, 2013). 

Em meio a toda essa necessidade de se trabalhar a informação e conhecimento 

como elemento de diferenciação competitiva, surge o conceito de Gestão do Conhecimento 

(GC). A abordagem de Laundon e Laundon (2010), trata a gestão do conhecimento como 

um conjunto de processos capaz de elevar a possibilidade da organização aprender com seu 

ambiente, incorporando conhecimento aos seus processos de negócios e à tomada de 

decisão. 

Pelo proposto por Martinsons, Davison e Huang (2017) a gestão do conhecimento 

é uma atividade crucial para organizações, pois permite identificar, promover e difundir as 

melhores práticas, ao mesmo tempo em que melhora a produtividade e outras medidas-

chave de desempenho. 

Os estudos de García, Ortoll e López-Borull (2011) reforçam que deve ser dada 

relevância a identificação e exploração do conhecimento, isso permite que as organizações 

estejam alertas e respondam de forma proativa às necessidades do meio ambiente, 

facilitando o processo de tomada de decisões e implementação de ações direcionadas aos 

seus objetivos organizacionais. 

Em meio a todas essas alterações no ambiente social/organizacional estão as 

universidades. Elas desempenham um papel essencial no processo de transformação da 

sociedade, porque são instituições que influenciam diretamente o público, buscando o 

avanço do conhecimento, proporcionando transformações e desenvolvimento 

socioeconômico (Ovallos-Gazabon, De-La-Hoz-Escorcia, & Maldonado-Perez, 2015). 

As mudanças inerentes a sociedade moderna causaram necessidade de ajustes nas 

práticas educacionais, em especial na educação universitária. Essa enfrenta um novo 

desafio, onde os alunos são bem mais críticos, possuidores de fácil acesso às informações 

através da internet e redes sociais. Esse cenário questiona a postura e práticas que as 

instituições de ensino superior do século XXI devem adotar. Em países como o Brasil, 

onde os financiamentos estão diminutos, causando esfriamento no mercado de ensino 

superior e consequente diminuição das matrículas, em meio a debates políticos ferrenhos, 

causam nos líderes da educação superior frequentes conflitos e necessidades de se trabalhar 

na busca de diferenciais competitivos advindos dos seus ambientes interno e externo.  

De acordo com o pensamento de Hurtado (2012), as instituições de ensino 

superior possuem um importante papel na sociedade, pertinente ao crescimento econômico 

dos países, sendo assim são indiretamente obrigadas a implementar estratégias que 

trabalhem o conhecimento através da estimulação e inovação. 
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O entendimento é que o desenvolvimento e a transmissão do conhecimento se 

constituem como papel e tarefa das instituições de ensino superior, requerendo para tanto 

uma necessidade de se analisar as variáveis que estão inseridas nessa relação 

Para Cranfield (2011) o desafio das universidades ou instituições de ensino 

superior, é gigantesco, pois apesar de serem orientadas ao tratamento do conhecimento 

como objetivo principal, poucas delas tratam o assunto como processo capaz de estimular a 

inovação e melhorar sua eficiência no cenário em que atuam.   

Para Kofand e Chra (2017) a gestão do conhecimento é um dos principais 

impulsionadores do desempenho dos setores educacionais e um instrumento significativo 

para a rentabilidade, competitividade e sobrevivência. Assim, produzir, usar, compartilhar 

e gerenciar o conhecimento de forma eficiente é fundamental para que os setores da 

educação aproveitem plenamente o valor do conhecimento. 

Neste sentido, perante esse desafio institucional, o estudo e práticas da gestão do 

conhecimento pode oferecer as universidades modernas a possibilidade de se desenvolver 

um conjunto de práticas que auxiliem às organizações no processo de identificação, 

criação, armazenamento, troca e uso do conhecimento, contribuindo assim para o seu 

crescimento institucional e da sociedade em que está inserida.  

O presente artigo se propõe a fornecer elementos conceituais que permitam as 

organizações de ensino superior (universidades) e demais pesquisadores, conhecerem as 

práticas e métodos de pesquisa aplicadas nesse ambiente de ensino. O objetivo principal é 

identificar, através de uma revisão sistemática de literatura, as principais metodologias 

empregadas para se pesquisar a gestão do conhecimento em instituições de ensino superior. 

O artigo está assim estruturado: a primeira seção essa introdução, trazendo à tona 

alguns dos principais conceitos envolvendo a temática e objetivo proposto. A segunda 

seção descreve os procedimentos metodológicos aplicada nessa pesquisa. Na terceira seção 

são apresentados os resultados, através de uma síntese das principais análises da amostra, 

seguida de duas tabelas resumo, onde são descritos elementos pertinentes aos métodos de 

pesquisa utilizados, resultados obtidos e suas conclusões. Finalmente, são apresentadas as 

conclusões e considerações finais. 

 

METODOLOGIA 

 

Partindo do conceito de Sampaio e Mancini (2007) o presente artigo trata-se de 

uma revisão sistemática de literatura, onde busca elucidar e disponibilizar evidências 

relacionadas a uma temática proposta, utilizando-se para tal a aplicação de métodos 

explícitos e sistematizados de busca, seleção e análise crítica das informações garimpadas. 

Os autores ainda destacam que é primordial que dentre as informações selecionadas, as 

fontes tenham valor científico de peso para a temática pesquisada, possibilitando assim que 

o fruto do trabalho possua uma maior consistência e possibilidade de generalização dos 

resultados, tornando assim os seus resultados relevantes para o universo de pesquisa. A 

qualidade de uma revisão depende, substancialmente, da qualidade das fontes primárias 

disponíveis e escolhidas para fazerem parte do escopo da pesquisa. 

Para esse estudo, o processo de seleção e busca das evidências envolveu 

inicialmente dois examinadores. Esses atores da pesquisa definiram em reunião inicial a 

temática central a ser pesquisada, seguiu-se elaborando um protocolo de pesquisa, iniciado 

pela identificação da base de dados a ser pesquisada, definição das palavras-chave e 

estratégias de pesquisa. Para tanto ficou estabelecida a consultada a base eletrônica de 

periódicos da capes, utilizando-se no campo assunto os descritores em língua inglesa 
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“knowledge management and universities”, considerados artigos publicados em periódicos 

indexados e avaliados por pares, em qualquer idioma, com publicação de 2013 a 2018. 

Definidos os critérios e parâmetros para a seleção inicial, após buscas na base de dados, 

foram obtidos um número inicial de 163 artigos, esses possuidores dos parâmetros de 

pesquisa atribuídos, que apresentavam em seus títulos referências à temática estabelecida. 

Também ficou definido como direcionamento da pesquisa que só seriam considerados 

artigos que tratassem a temática através de pesquisa aplicada, tipo estudo de caso. 

A etapa seguinte foi a leitura em separado dos 163 resumos dos artigos 

selecionados anteriormente. Cada pesquisador procedeu com suas atividades de leitura de 

forma individual, buscando identificar evidências iniciais concisas das relações do material 

coletado com a temática pretendida. Essa busca por evidências teve como estrutura 

delineadora o objetivo do trabalho anteriormente apresentado. A etapa seguinte constituiu-

se de uma reunião para definição final do escopo amostral da pesquisa. Em comum acordo 

os membros do grupo de pesquisa chegaram a delimitação de um total de 15 artigos para 

serem lidos na íntegra e devidamente analisados na próxima etapa da pesquisa. A leitura 

integral dos artigos constatou que 3 deles tratavam unicamente de levantamentos 

bibliográficos e revisões sistemáticas sobre o tema, sendo assim esses foram excluídos do 

campo amostral por possuírem critérios de exclusão. 

Após todas etapas preliminares de seleção e delineamento da amostra serem 

concluídas, essa ficou composta por 12 artigos, os quais foram examinados por dois 

pesquisadores, buscando-se a elaboração de uma apresentação em forma de tabelas das 

seguintes variáveis: (a) identificação das pesquisas (ano, local); (b) objetivos das 

pesquisas; (c) características metodológicas das pesquisas; características das amostras; 

instrumentos usados para avaliar/mensurar GC (d) resultados encontrados. 

A análise dos artigos, descrita através do próximo tópico, está direcionada à 

observação das metodologias e procedimentos empregados nas pesquisas, estando assim 

em coerência com o objetivo de pesquisa pretendido.  

A figura abaixo descreve um resumo do processo metodológico adotado pela 

pesquisa. 

Figura 1: Processo Metodológico 
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Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para essa etapa da pesquisa foi adotada uma descrição geral das características 

presentes na amostra, sendo seguida de tabelas resumo onde são descritos os detalhes 

específicos de cada um dos artigos, dando ênfase aos aspectos e procedimentos 

metodológicos das pesquisas estudadas. Ao longo da discussão são apresentados entre 

parênteses os números (nº) pertinentes a localização dos artigos nas tabelas resumo. 

 

Caracterização geral da amostra da pesquisa 

No tocante aos anos das publicações existe uma predominância em 2015, porém é 

importante perceber que em todos os anos do intervalo definido como delimitador para a 

pesquisa existem trabalhos a serem avaliados, sendo o segundo maior percentual para 

aqueles com publicação em 2017, mostrando que a amostra escolhida para análise está 

atualizada e distribuída para o período pesquisado. O quadro 1 apresenta a distribuição dos 

artigos por ano de publicação. 

No aspecto local do desenvolvimento das pesquisas, não há uma concentração de 

trabalhos que mereça destaque para um determinado país, a supremacia é pequena para 

Colômbia onde foi fonte de 2 dos artigos selecionados (n.º 1 e 8), porém se agruparmos os 

trabalhos por continente a Ásia apresenta-se como destaque no tocante aos aspectos 

buscados na pesquisa. Das publicações selecionadas 7 são desse continente (nº 4; 5; 6; 9; 

10; 11; 12), seguidos de 2 da África (n.º 2 e 3), 2 da América do Sul (n.º 1 e 8) e 1 da 

América Central (nº 7). O quadro 1 resume essa distribuição por continentes. O quadro 2 

apresenta as referências dos trabalhos, caracterizações e método. Os números dos trabalhos 

apresentados se referem a numeração da primeira coluna do quadro 2.  
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Tabela 1 – Distribuição de ano e local das pesquisas 

                

Ano de 
publicação 

Quant. 
Percentual 

(%) 
 

Continente 
elaboração 

Quant. 
Percentual 

(%)   

2013 2 16,7% 
 

Ásia  7 58,3%   

2014 2 16,7% 
 

África 2 16,7%   

2015 4 33,3% 
 

América do Sul 2 16,7%   

2016 1 8,3% 
 

América Central 1 8,3%   

2017 3 25,0% 
 

Total 12     

  
 

  
 

  
 

    
Total 12   

 
        

                

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

Descrição dos métodos de pesquisa utilizados na amostra 

Quanto ao método de pesquisa, existe a predominância de pesquisas quantitativas 

no cenário amostral, essas constituem-se em 83,3% dos artigos estudados (nº 2; 4; 5; 6; 7; 

8; 9; 10; 11; 12), para as pesquisas qualitativas tem-se 8,33% (nº 1) enquanto a junção das 

duas formas (qualitativas-quantitativas) formam os outros 8,33% (nº 3).  

A variável tamanho das amostras não apresentou um padrão, houve variações 

significativas entre os estudos com o valor “n” variando entre 22 e 502 participantes, isso 

ocorreu por razões diversas, principalmente ligadas ao tamanho do universo de pesquisa e 

profundidade atribuída a ela. Essa redução das amostras, pode inclusive em alguns casos, 

ter comprometido os objetivos propostos das pesquisas estudadas. O artigo nº 9 teve como 

amostra 22 entrevistados, sendo esse o de menor número de participantes, já o artigo nº 11 

foi o mais robusto quanto a esse quesito, apresentando uma amostra de 502 participantes.  

Para as 2 pesquisas que apresentam aspectos qualitativos (nº 1 e 3) a escolha da 

amostra foi não probabilística intencional, onde foram escolhidos os entrevistados, um 

artigo optou por uma amostra probabilística (nº6), as demais pesquisas que apresentaram 

informações sobre essa variável, optaram por trabalharem com uma amostra não 

intencionais por conveniência. 

Quanto ao formato do instrumento de coleta de dados 10 estudos optaram por 

aplicarem questionários estruturados (nº 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 e 12), desses apenas um 

trabalho cita que foi aplicado o questionário de forma impressa (n°11), os demais 

utilizaram-se dos meios eletrônicos para distribuir e coletar as devidas respostas. A 

pesquisa que optou pelo método qualitativo aplicou um roteiro de entrevista 

semiestruturado (nº 1). Já o trabalho nº 2 utilizou mineração de dados, tendo coletado 

dados diretamente no portal da universidade pesquisada. No tocante a estruturação do 

questionário, 70% dos que optaram pela aplicação de questionários escolheram a 

elaboração de afirmativas, em que os participantes expressaram suas percepções sobre a 

variável pesquisada, através de uma escala tipo Likert de 5 pontos, como ocorreu nos 

trabalhos (nº 4; 6; 7; 8; 10; 11 e 12). Os trabalhos (nº 3; 9 e 5) optaram por uma escala 

binária, em que as respostas remetem às respostas sim ou não quanto a concordância com a 

pergunta.  

Em quatro dos doze artigos analisados os autores descrevem a adoção da 

aplicação de testes piloto para validar os instrumentos de coleta de dados, tendo os mesmos 

sofrido ajustes após a intervenção desses testes. 

Buscando a validação dos instrumentos de pesquisa, dois trabalhos descrevem a 

utilização do teste de alpha de Cronbach, sendo esses as pesquisas (nº 7 e 12),   
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Os artigos demonstram uma presença marcante da utilização de análises 

estatísticas, fundamentais para confirmar ou rejeitar as hipóteses de pesquisa. A estatística 

descritiva é o caminho inicial adotado e descrito por 41,6% dos pesquisadores (nº 4, 9, 10, 

11 e 12), onde são contabilizados dados pertinentes as variáveis ligadas aos perfis dos 

entrevistados, principalmente dados sociodemográficos. São acrescidos aos procedimentos 

anteriores tem-se os testes de correlações entre elementos dos perfis e aspectos pertinentes 

ao conhecimento e aplicação da Gestão do Conhecimento (GC) nos ambientes 

pesquisados. Dentre os testes de correlação aparecem descritos o de Pearson em 2 artigos 

(nº 5 e 12) e de Spearmam (nº 7). O teste ANOVA e post hoc também foi utilizado no 

trabalho de (nº 6). Vale destacar que o trabalho de (nº 2) que utilizou mineração de dados 

para sua análise não teceu maiores detalhes sobre as técnicas empregadas. Para o trabalho 

de (nº 6) os autores utilizaram o método de modelagem de equações estruturais (SEM – 

Structured Equation Modeling).  

Para o auxílio nos procedimentos dos cálculos estatísticos, nem todos trabalhos 

fizeram referência a qual foi programa escolhido, porém todos que citaram apresentaram o 

SPSS como o software utilizado, sendo esses os trabalhos de (nº 4; 7; 9; 11).   

No tocante a escolha dos atores a participarem do universo amostral, a maioria, 

66,6%, optou por aplicar os seus instrumentos de pesquisa com os docentes, trabalhos (nº 

2; 4; 5; 6; 8; 10; 11 e 12). Outros profissionais também foram inqueridos, entre eles: 

coordenadores (nº 1); diretores (nº 3) e profissionais administrativos (nº 9). 

Tendo em vista um melhor detalhamento das pesquisas presentes nesse trabalho, 

na etapa seguinte dessa discussão são apresentados dois quadros contendo os resumos dos 

principais elementos das pesquisas, sendo o primeiro descrevendo a caracterização geral da 

pesquisa e o método aplicado, já o segundo quadro apresenta um resumo dos resultados e 

conclusões de cada uma das pesquisas.    
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Quadro 1 – Caracterização e método 
 

    MÉTODO 

Nº AUTOR/ANO LOCAL OBJETIVO TÉCNICA DE 

PESQUISA 

PROCEDIMENTOS/AMOSTRA INSTRUMENTO 

1 Garcia 

Alsina, e 

Gomez 

(2015) 

Colômbia Conhecer o contexto em que 

ocorre a Gestão do 

Conhecimento nos grupos de 

pesquisa e como ele interage 

com as características desses 

grupos. 

Qualitativa Aplicação de uma entrevista, com 

coordenadores de grupos de pesquisa 

e chefe do centro de pesquisa de uma 

universidade. 

Roteiro de entrevista 

semiestruturado 

2 Dube e 

Ngulu 

(2013) 

África do 

Sul 

- Avaliar o perfil dos ativos 

do conhecimento, tendo 

como direcionamento as 

estratégias de retenção do 

conhecimento;  

- Avaliar o impacto de 

diferenças, sociais e étnicas 

no acesso à GC;  

- Oferecer sugestões sobre 

ajustes nas iniciativas de 

retenção de conhecimento. 

Quantitativa - Dados de caracterização dos 

pesquisados extraídos do Portal de 

Informação; acompanhado de 

análises institucionais. 

- Total da amostra 191 professores.  

Utilizou-se de mineração de 

dados diretamente no portal da 

universidade.  

3 Jain 

(2013) 

9 países 

da África, 

dos quais 

56% da 

amostra 

era da 

África do 

Sul 

-Explorar práticas de GC 

em bibliotecas 

universitárias nos países da 

África. 

- Verifique os motivos para 

praticar GC.  

- Identificar as atividades 

realizadas para praticar GC 

nas bibliotecas. 

- Determine os desafios 

associados à prática do GC. 

Quantitativa e 

qualitativa 

- Amostra intencional composta por 

25 diretores de bibliotecas. 

- Dados quantitativos analisados por 

contagens de frequência simples e 

tabulação cruzada, comparando 

respostas com variáveis 

demográficas. 

- Questionário estruturado (28 

questões objetivas + 2 questões 

abertas (qualitativas). 

- Apresenta possibilidade de 

resposta sim ou não, sobre as 

variáveis: razões para praticar 

GC; Iniciativas de GC 

implementadas;  

Desafios na GC. 
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Continuação Quadro 1 

    MÉTODO 

Nº AUTOR/ANO LOCAL OBJETIVO TÉCNICA DE 

PESQUISA 

PROCEDIMENTOS/AMOSTRA INSTRUMENTO 

4 Mohammad 

Q. e Ahmad 

Al-Qarioti, 

(2015) 

Kuwait Examinar como as 

variáveis GC se relacionam 

com o desempenho 

organizacional pelas 

perspectivas dos membros 

do corpo docente. 

 

Quantitativa - Amostra aleatória estratificada 

composta por (355) membros do 

corpo docente de várias faculdades 

na universidade do Kuwait. 

- Utilizou-se uma escala Likert de 5 

pontos.  

- Aplicado um estudo piloto, 10 

questionários para professores 

especializados, 

- Inicialmente foi utilizada a estatística 

descritiva (média, desvio padrão, 

variância, porcentagens) em seguida a 

estatística inferencial (teste T).  

- Buscando investigar diferenças 

entre a avaliação dos entrevistados, 

de acordo com a experiência e faixa 

etária, foram aplicados os testes 

ANOVA e Post Hoc. 

- Utilizou-se o software SPSS 

(versão 22). 

A coleta de dados primários foi 

realizada usando um 

questionário autoprojetado 

(usando os serviços de uma 

empresa contratada).  

Questionário com duas partes: 

Caracterização demográfica; e 

avaliação de variáveis (aquisição 

de GC, tecnologia da 

informação, Organização do 

conhecimento, Performance 

Organizacional 
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Continuação Quadro 1 
    MÉTODO 

Nº AUTOR/ANO LOCAL OBJETIVO TÉCNICA DE 

PESQUISA 

PROCEDIMENTOS/AMOSTRA INSTRUMENTO 

5 Kofand e 

Chra 

(2017) 

Curdistão Examinar a relação entre os 

processos de gestão do 

conhecimento e o 

desempenho (performance 

organizacional) das 

universidades privadas no 

Curdistão.  

Quantitativa  - Amostra composta por 12 

universidade privadas com 113 

instrumentos de pesquisa 

respondidos. 

- Aplicação do teste de Pearson 

cruzando as 7 variáveis pesquisadas 

com a performance organizacional. 

- Variáveis: Criação de 

conhecimento; Aquisição de 

conhecimento; Aperfeiçoamento do 

conhecimento; Armazenamento de 

conhecimento; Transferência de 

conhecimento; Compartilhamento de 

conhecimento; Reutilização do 

conhecimento; 

Questionário estruturado, 

enviado por email. 

 

6 Ra’ed 

Masa’deh 

(2017) 

Jordânia Testar se existe relação 

entre o processo de gestão 

do conhecimento e o 

desempenho no trabalho. 

 

Quantitativa - Amostra probabilística composta 

por 217 de professores universitários.  

- Utilizou-se a técnica de modelagem 

da equação estrutural, a fim de 

determinar qual o nível de 

relacionamento entre a GC com o 

desempenho no trabalho. 

- Questionário em escala de Likert de 

cinco pontos  

- Teste piloto com 7 professores. 

- O questionário final possuía 47 

itens. A técnica SEM foi utilizada 

para analisar os dados e estudar as 

relações causais. 

Os dados foram coletados 

usando um questionário 

estruturado para a coleta de 

dados primários 
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Continuação Quadro 1 
    MÉTODO 

Nº AUTOR/ANO LOCAL OBJETIVO TÉCNICA DE 

PESQUISA 
PROCEDIMENTOS/AMOSTRA INSTRUMENTO 

7 Gibrán e 

Igor Rivera.  

(2016) 

México Projetar e aplicar um modelo 

de Gerenciamento do 

Conhecimento (GC) no 

contexto de uma instituição de 

Educação Superior (SE) 

Quantitativa - O modelo estudado composto por 

seis dimensões: liderança, cultura, 

estrutura, recursos humanos, 

tecnologias da informação e 

medição, esses facilitam os processos 

de criação, armazenamento, 

transferência e aplicação de 

conhecimento. 

- Tamanho da amostra 36 pessoas. 

- A confiabilidade do instrumento 

confirmada calculando o valor alfa 

de Cronbach. 

- Trabalhou-se com este de Spearman 

para verificar correlações. 

- Utilizou-se escalas de tipo Likert, 

para avaliar o nível de 

implementação de capacitadores GC 

integrada por 41 itens e o grau de 

desenvolvimento de processos GC 

integrados por 24 itens. 
- Softwares utilizados SPSS versão 15.0. 

Modelo avaliado através de uma 

pesquisa de 65 questões aplicada 

a 36 entrevistados ligados ao 

conselho de administração de 

uma universidade mexicana. 

- Instrumento com afirmativas 

atribuindo-se escala de tipo 

Likert de cinco pontos. 

- Teste piloto aplicado 

 

8 Paez e 

Zamora 

(2016) 

Colômbia Analisar a relação entre gestão do 

conhecimento, inovação e 

pesquisa no contexto universitário 

- Análise aplicada em três 

variáveis: gestão do 

conhecimento, inovação e 

pesquisa. 

Quantitativa Amostra composta por pesquisadores 

e líderes de 24 grupos de pesquisa 

em uma universidade na região do 

Caribe colombiano. 

Questionário estruturado 

apresentando escala Likert de 5 

pontos. 
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Continuação Quadro 1 
    MÉTODO 

Nº AUTOR/ANO LOCAL OBJETIVO TÉCNICA DE 

PESQUISA 

PROCEDIMENTOS/AMOSTRA INSTRUMENTO 

9 Mostofa, e 

Mezbah-ul-

Islam 

(2015) 

Bangladesh - Descobrir os desafios e 

oportunidades associados às 

práticas de GC na Biblioteca 

da Universidade de Dhaka 

(Bangladesh).  

- Verificar a compreensão 

dos conceitos de GC entre os 

profissionais da biblioteca. 

- Explorar uma visão geral 

da GC e seu papel. 

- Identificar os motivos por 

não praticar a GC 

corretamente.  

- Recomendações e propor 

um modelo para melhor 

implementação da GC na 

biblioteca. 

Quantitativa - Utilizou questionários e entrevistas 

para coletar dados. Enviados para 25 

entrevistados e entre eles 22 foram 

devolvidos.  

- Dados quantitativos analisados 

usando SPSS versão 16. 

Questionário estruturado 

(enviados por e-mail), 

apresentando para cada um dos 

assuntos pesquisados 

afirmativas e opções para 

escolha de apenas de 1 resposta 

(identificando concordância com 

aquele aspecto ali descrito). 

 

10 Kaba, 

Abdoulaye, 

Ramaiah 

(2017) 

Emirados 

Árabes 

Unidos 

- Investigar e analisar se 

existe relação entre as 

características demográficas 

e o uso de ferramentas de 

criação de conhecimento.  

- Identificar a ferramenta de 

criação de conhecimento 

mais usada pelos 

participantes. 

Quantitativa Um total de 300 professores de 26 

universidades e faculdades 

credenciadas pelo Ministério da 

Educação dos Emirados Árabes 

Unidos participaram do estudo.  

- Instrumento enviado para 420, 

foram recebidos e válidos 300 

(71,42% da amostra pretendida). 

- Questionário on-line utilizando 

uma escala Likert de 5 pontos. 

- O questionário foi pré-testado 

com dez professores. 

- O questionário também foi 

apresentado a especialistas para 

análise e parecer. 
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Continuação Quadro 1 
MÉTODO 

Nº AUTOR/ANO LOCAL OBJETIVO TÉCNICA DE 

PESQUISA 

PROCEDIMENTOS/AMOSTRA INSTRUMENTO 

11 Wei et al. 

 (2014) 

Malásia Investigar as barreiras e 

estratégias de 

compartilhamento de 

conhecimento do pessoal 

acadêmico em 

universidades públicas e 

privadas na Malásia. 

Quantitativa - Universo composto por 

funcionários acadêmicos 

(professores) em universidades 

públicas e privadas. Amostragem de 

conveniência, não probabilística. 

- Trinta cópias dos questionários 

foram distribuídas em cada 

universidade, o que equivale a um 

total de 540 questionários. A taxa de 

resposta foi de 93%, formando 

amostra de 502 participantes, 

desenvolvida em universidades 

públicas e privadas. Houve 

abordagens pessoalmente, diferentes 

auxiliares de pesquisa foram 

contratados para ajudar a distribuir e 

coletar os questionários de cada 

universidade, isso contribuiu para 

elevação da adesão à pesquisa. 

- Uso SPSS na análise dos dados. 

O questionário estruturado 

adaptado da pesquisa realizada 

por Jain et al. (2007). Partes: 

Caracterização geral, cinco 

questões, depois Coleta de dados 

sobre a atitude geral em relação 

ao compartilhamento de 

conhecimento (CC), barreiras ao 

CC, estratégias para incentivar o 

CC e a eficácia do CC.  

- Utilizou-se escala Likert de 

cinco pontos. 

- Questionário piloto com 30 

professores. 
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Continuação Quadro 1 
MÉTODO 

Nº AUTOR/ANO LOCAL OBJETIVO TÉCNICA DE 

PESQUISA 

PROCEDIMENTOS/AMOSTRA INSTRUMENTO 

12 Suofi et al. 

 (2014) 

Irã Estudar a relação entre 

compartilhamento de 

conhecimento e agilidade da 

força de trabalho entre 

funcionários regulares da 

Universidade de Tecnologia 

de Malek Ashtar. 

Quantitativa - Amostra composta por 258 

respondentes. 

- 31 Questões associadas à agilidade 

da força de trabalho; 28 questões 

relacionadas ao compartilhamento de 

conhecimento  

- Escala Likert 1-5. 

- Teste de alphas de Cronbach 0,75-

0,90, acima do limite mínimo 

aceitável. 

- Estatística descritiva levantando: 

gênero; anos de educação e anos de 

experiência profissional. 

- Teste de Pearson para verificar a 

correlação entre força de trabalho, 

agilidade e componentes de 

compartilhamento de conhecimento. 

Dois questionários foram usados, 

sendo o primeiro para medir o 

compartilhamento de 

conhecimento e o segundo a 

agilidade da força de trabalho. 

Fonte: Elaboração própria (2018) 
 

 

 

 

 

 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0584



 

 

 

Quadro 2 – Principais resultados e conclusões dos artigos pesquisados 

Nº AUTOR/ANO PRINCIPAIS RESULTADOS CONCLUSÕES 

1 Garcia 

Alsina, e 

Gomez 

(2015) 

- As práticas CG nos grupos, são significantes nos processos de criar e 

compartilhar conhecimento científico e administrativo, favorecendo 

assim a socialização do conhecimento que é a base para atividade de 

pesquisa.  

- Planejamento é insuficiente, muitas vezes efetuado de maneira 

informal. 

- Presença de esforços para desenvolver processos destinados a 

identificar, armazenar e usar o conhecimento.  

- Os grupos possuem competências para identificar conhecimento 

(científico ou administrativo), através de vigilância tecnológica ou 

inteligência competitiva apresentam resposta eficiente ao ambiente 

externo. 

- A criação de conhecimento derivado de atividades administrativas é 

explicitada em documentos, porém existe acúmulo deles necessitando de 

um profissional e espaço adequado para devido arquivamento. 

- Poucos mecanismos para que ocorra o compartilhamento de 

conhecimentos tácitos entre membros de grupos diferente. 

- Pertinente ao processo de armazenamento, utilizam sistemas de 

informação gratuitos na Internet. Risco de perda de conhecimento, 

especialmente o científico, se os processos de tratamento e preservação 

não forem devidamente cuidados. 

- Presença da cultura de compartilhamento, gerada por boas relações 

interpessoais, estabilidade dos membros.  

- Poucas referências dos entrevistados quanto ao uso da GC nas suas 

rotinas. 

- Nos grupos existe a presença da hierarquia, a cultura do planejamento. 

- A disponibilidade de recursos econômicos e estrutura influenciam na 

capacidade produtiva dos grupos. 

- Quanto ao capital relacional, há colaborações internacionais para a 

produção científica. 

- Os grupos implementaram todo o ciclo do 

conhecimento, tendo as atividades de criação e 

transferência maior força. Isso possui ligação direta com 

o perfil dos pesquisadores e objetivos institucionais. No 

entanto, são predominantemente realizadas de maneira 

informal. 
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Continuação Quadro 2 
Nº AUTOR/ANO PRINCIPAIS RESULTADOS CONCLUSÕES 

2 Dube e 

Ngulu 

(2013) 

- Cerca de 18% dos funcionários da faculdade, que são pesquisadores 

classificados como trabalhadores de ouro, devem se aposentar em breve.  

- Abaixo dos 50 anos, existem cerca de 9% dos professores, esses 

provavelmente terão mais tempo para promover os objetivos da universidade, 

desses apenas 1% dos tem entre 30 e 39 anos.  

- Em um segundo momento do artigo os autores passam a descrever de uma 

forma muito narrativa/descritiva as políticas e práticas da GC na 

universidade, porém não são apresentados dados quantitativos. São abordadas 

as variáveis: 

 Enquadramento de retenção de conhecimento institucional; Gestão de 

talentos; Programas de tutoria; Debates sobre carreira e planos de 

progressão; Entrevistas de saída; Projetos de desenvolvimento de carreira. 

- Existem iniciativas não coordenadas que precisam 

ser simplificadas e aprimoradas antes que seja 

implementado um processo de retenção do 

conhecimento.  

-Não há um processo de auditoria dos ativos de 

conhecimento, identificando assim áreas de risco e 

avaliação dos mesmos.   

- São inexistentes políticas institucionais com 

princípios de desempenho coletivo, valoriza-se o 

desempenho individual.  

- O perfil institucional não é favorável a retenção de 

conhecimentos, isso dificulta a implementação de 

programas de gestão de talentos e mentoria. 

3 Jain 

(2013) 

- 96% dos entrevistados acreditam que a adoção da GC eleva a qualidade e 

produtividade dos serviços prestados por uma biblioteca. 

- O prática de relacionamento entre bibliotecas mostrou-se forte, onde 60% 

delas tiveram parcerias com outras bibliotecas, através de projetos conjuntos 

de pesquisa, consórcios de bibliotecas e empréstimos entre bibliotecas para 

compartilhamento de recursos. Assim ideias, processos, o trabalho e o 

treinamento mútuo são compartilhados, investigados e documentados. 

- Apenas 52% das bibliotecas reconheceram-se bem equipadas com 

tecnologias habilitadoras de conhecimento.  

- Apenas 48% das universidades possuíam um repositório do conhecimento 

central. 

- Apenas 20% das bibliotecas tinham provisão para treinamento em GC, 

variando. Em algumas situações, os incentivos foram incorporados nos 

sistemas de avaliação de desempenho, gerando bônus financeiro. 

- O estudo identificou os principais desafios na prática GC sendo: declínio 

constante do orçamento 88%, treinamento inadequado no sistema ligado à 

As bibliotecas pesquisadas não apresentam indícios 

da prática completa da GC. Todas atividades 

abordadas são vitais para praticar a GC nas 

bibliotecas, e a ausência delas significa 

implementação incompleta de GC ou nenhuma GC. 

Isso pode ser atribuído a implicações de recursos, ou 

a disposição da biblioteca em adotar o GC ou ambos. 

Ao mesmo tempo que, estudantes, faculdades e 

administração das universidades elevam suas 

expectativas nas bibliotecas acadêmicas, esse cenário 

exige dos profissionais mudanças nas suas atitudes, 

bem como abertura das instituições para 

implementação efetiva de práticas que reforçam a 

implementação completa da GC. 
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GC 76%, falta de diretrizes claramente definidas/estratégia de GC72%, 

tecnologia insuficiente 68%, falta de incentivos 60%, experiência limitada em 

GC 56% e falta de cultura de compartilhamento de conhecimento 56%. 

Continuação Quadro 2 
Nº AUTOR/ANO PRINCIPAIS RESULTADOS CONCLUSÕES 

4 Mohammad 

Q. e Ahmad 

Al-Qarioti, 

(2015) 

- Para o item gerenciamento de conhecimento de desempenho organizacional, 

existe uma média geral muito boa, com uma avaliação de pontuação média 

(3,75) e "escores médios" (3,45 - 4,10). 

- Os membros do corpo docente experimentam, habilidades e conhecimentos 

em um nível excelente como uma fonte de conhecimento extremamente 

importante com um escore médio (4.10), seguido por fontes externas fontes 

escritas, reuniões formais ou encontros informais, contatos com seus pares 

em outras universidades, intercâmbio de conhecimentos com seus colegas e 

que procedimentos formais como fonte de aquisição de conhecimento com 

pontuação média (3,45). Isso significa que os respondentes avaliam todos os 

itens desta variável em média "muito bom"  

- O uso da tecnologia de informação na GC, obteve uma média geral de 

muito boa, (3,64) e faixa de "escores médios" (3,29 - 3,82).  

- Quanto a organização de gerenciamento conhecimento, média geral (3,41) e 

faixa de "escores médios" para os tens (3,29-3,82). 

- No que se refere à performance organizacional, indicam uma média geral 

em um bom nível com um resultado médio geral (3,18). 

- Quanto a faixa etária, os entrevistados mais velhos percebem mais 

efetivamente o impacto da GC sobre o desempenho organizacional, para os 

idosos, o impacto da GC sobre o desempenho organizacional é superior aos 

membros mais jovens em um nível estatisticamente significante. 

- Os resultados do estudo mostram que o 

gerenciamento do conhecimento dos membros do 

corpo docente é "muito bom" com um escore médio 

(3.52) na escala de cinco pontos de Likert, o que 

indica que os componentes de gerenciamento do 

conhecimento estão altamente relacionados ao 

desempenho organizacional.  

- Quanto aos testes de correlação entre a percepção da 

GC com as variáveis tempo de serviço e faixa etária, 

mostram divergências significativas entre as 

percepções dos grupos, devendo a Universidade do 

Kuwait encorajar os membros do corpo docente de 

todas as faixas etárias a participar de workshops, 

seminários e conferências formais e informais para 

permitir mais oportunidades de aquisição e 

compartilhamento de conhecimento. 

5 Kofand e 

Chra 

(2017) 

Os testes de Pearson apontaram que para a amostra: 

- Existe uma relação positiva entre criação de conhecimento e desempenho 

organizacional. 

- Existe uma relação positiva entre aquisição de conhecimento e desempenho 

organizacional. 

- Existe uma relação positiva entre o aprimoramento do conhecimento e o 

desempenho organizacional. 

- Há uma relação positiva entre conhecimento e desempenho organizacional. 

Existe uma relação positiva entre transferência de 

conhecimento e desempenho organizacional em 

universidades privadas, em comparação com outros 

processos de gerenciamento de conhecimento. Além 

disso, encontrou as fraquezas do processo de gestão 

do conhecimento nos setores de educação e destacou-

se como criação de conhecimento, aquisição de 

conhecimento e aprimoramento do conhecimento. 
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- Há uma relação positiva entre transferência de conhecimento e desempenho 

organizacional. 

 

 

Continuação Quadro 2 
Nº AUTOR/ANO PRINCIPAIS RESULTADOS CONCLUSÕES 

6 Ra’ed 

Masa’deh 

(2017) 

Os pesquisadores examinaram os pesos de regressão padronizados para os 

indicadores da pesquisa e descobriram que todos os indicadores tinham um 

alto carregamento em relação às variáveis latentes. Além disso, todos esses 

itens atingiram o valor mínimo recomendado de fator loadings de 0,50; e 

RMSEA inferior a 0,10. 

- O processo de gestão do conhecimento teve uma 

influência significativa no desempenho da gestão do 

conhecimento. 

- Há relações estatisticamente significativas entre 

recursos, processos e desempenho da GC. 

- A KMPR (processo de gestão do conhecimento) 

tem um impacto positivo significativo no KMP 

(desempenho da gestão do conhecimento). Verificou-

se que o KMP teve um impacto positivo significativo 

sobre resultados dos trabalhos (JP). 

- O compartilhar do conhecimento com outros 

colegas de departamento aumentará sua vontade de 

colaborar e ampliar seus conhecimentos, bem como 

aumenta suas habilidades de resolução de problemas 

e aumenta sua eficiência no trabalho. O pessoal 

acadêmico e administrativo nos níveis de gestão de 

departamento e universidade deve apoiar e incentivar 

o compartilhamento de conhecimento entre 

universidades. 

7 Gibrán e 

Igor Rivera 

(2015) 

- Os índices de Cultura, Recursos Humanos, Estrutura, Criação, Loja e 

Aplicação exibiram um bom ajuste com os dados coletados, enquanto os 

índices de Liderança, Tecnologia da Informação, Medição e Transferência 

mostraram um ajuste aceitável para o modelo. Isso, por sua vez, mostrou que 

as variáveis definidas modelaram bem os dados. 

 

- Com base nesses resultados do teste de 

confiabilidade, pode-se concluir que o instrumento 

possui alta confiabilidade (0,96), indicando que os 

resultados obtidos são consistentes e coerentes. 

- Análises de correlações de Spearman para para 

avaliar as relações existentes entre processos GC e 

capacitadores da GC acusou correlação forte. 

- A cultura é tida como o facilitador mais influente 
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para suportar os processos de GC. Em contraste, a 

Tec. da Informação é um dos capacitadores menos 

relevantes para suportar processos KM. 

Continuação Quadro 2 
Nº AUTOR/ANO PRINCIPAIS RESULTADOS CONCLUSÕES 

8 Paez e 

Zamora 

(2016) 

Dimensão Gestão do Conhecimento 

- 59% dos pesquisadores têm clareza sobre o que é o gerenciamento do 

conhecimento e aplicam-lhe algumas ações nos seus processos. Além disso, 

os processos de gestão do conhecimento são considerados uma fortaleza para 

a inovação. No entanto, não há consenso sobre um conceito exato de 

gerenciamento de conhecimento 

- Os grupos de pesquisa não possuem um plano ou programa para a 

implementação de projetos e orçamentos para gerenciamento de 

conhecimento. 

- Os pesquisadores não realizam trabalhos colaborativos no gerenciamento do 

conhecimento 

A relação entre Gestão do Conhecimento e Inovação. 

- Não há um plano de gerenciamento de conhecimento institucional nem 

estratégias para fornecer conhecimento prévio a novos membros. 

- Os grupos de pesquisa possuem estratégias tácitas para controle, 

monitoramento e disponibilidade de informações. Eles não possuem 

indicadores de gerenciamento de conhecimento. 

- Os pesquisadores utilizam recursos tecnológicos individualmente, como 

equipamentos informáticos e computação em nuvem para armazenar 

documentos organizados. No entanto, eles não possuem sistemas de 

informação para armazenar seus conhecimentos e um orçamento para 

gerenciamento de conhecimento. 

- Existem lacunas de socialização do conhecimento entre os grupos de 

pesquisa: falta de relatórios internos, formas de comunicação ou 

fortalecimento do conhecimento adquirido, informações de projetos 

desenvolvidas e outras ações de pesquisa. 

- Não há indicadores ou um sistema para monitorar e avaliar a qualidade da 

informação. Não há plataforma de informação para gravar empresas com 

oportunidades de parceria. 

- Identificamos boas práticas, desafios e limitações da 

Gestão do Conhecimento em Grupos de Pesquisa. 

- A percepção dos pesquisadores e as ações que 

realizam corroboram a relação entre gerenciamento 

de conhecimento e inovação. No entanto, é 

necessário ter estratégias precisas e consistentes para 

garantir uma comunicação bem-sucedida entre todos 

os envolvidos no desenvolvimento da pesquisa. 

- Os resultados evidenciam a necessidade de definir e 

melhorar políticas de gerenciamento de 

conhecimento, processos de armazenamento e 

transferência de conhecimento. 

- Ausência de protocolos de comunicação, e 

divulgação interna. Consequentemente, localizar 

informações históricas sobre projetos é difícil, 

especialmente o líder do projeto deixou a instituição. 

- Os processos de Gestão do Conhecimento são 

incipientes e fracos nos grupos de pesquisa 

estudados, o seu efeito sobre a inovação é pequeno na 

prática. 
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Continuação Quadro 2 
Nº AUTOR/ANO PRINCIPAIS RESULTADOS CONCLUSÕES 

9 Mostofa, e 

Mezbah-ul-

Islam 

(2015) 

- Foi feita uma caracterização da amostra através de uma estatística 

descritiva. 

- Compartilham seus conhecimentos com seus colegas, 54,5% (de maneira 

formal), seguido de 27,3% (informal), enquanto (18,2%) não compartilham 

seus conhecimentos.  

Mais de 63% dos entrevistados concordaram que o compartilhamento de 

conhecimento está pobre na organização, sendo o principal problema 

relacionado à retenção de conhecimento, seguido de 27,27% que a sobrecarga 

de informação é o principal problema relacionado à retenção de 

conhecimento; 9.09% disse que a falta de informação é outro fator para a 

retenção de conhecimento. 

- Total de 36,4%, respondeu que a melhoria dos serviços de biblioteca e a 

gestão da explosão da informação são os motivos para a prática de GC, para 

22,7% afirmam que as práticas da GC estão ligadas à busca por melhorar a 

produtividade e 4,5% relatou que a gestão da rápida deterioração do 

conhecimento é o motivo da prática de GC em uma biblioteca acadêmica. 

- O conhecimento da GC é limitado, 31,8% afirmam isso. 

- Para 90,9%, as práticas da GC na biblioteca podem melhorar o desempenho 

dos profissionais. 

- Teste aplicado mostram que as variáveis percepção de satisfação com a GC 

e a experiência, foram estatisticamente insignificantes.  

- O gênero não está intimamente associado ao compartilhamento de 

conhecimento, diferenças foram estatisticamente insignificantes.  

- Os entrevistados entendem os conceitos de GC, mas 

os graus de suas compreensões são variados, 

concentrando-se principalmente na gestão do 

conhecimento explícito. Possuem consciência que as 

práticas da KM na biblioteca podem melhorar o 

desempenho dos profissionais. 
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Continuação Quadro 2 
Nº AUTOR/ANO PRINCIPAIS RESULTADOS CONCLUSÕES 

10 Kaba, 

Abdoulaye, 

Ramaiah 

(2017) 

-Caracterização da amostra através de uma estatística descritiva, variáveis 

sexo, idade, titularidade e classificação interna quanto professor, experiência 

na docência e pesquisa.  

- Mais de 56% dos inquiridos usam frequentemente ou sempre o 

gerenciamento de conhecimento pessoal, concentrando-se no conhecimento 

pessoal em vez do conhecimento organizacional 

- Por outro lado, Folksonomies é a ferramenta de criação de conhecimento 

menos utilizada pelos entrevistados, seguida por Mashups e Metadata. 

- A aplicação dos testes t mostrou que estatisticamente não há diferença 

significativa entre membros do corpo docente masculino e feminino no uso 

de ferramentas de criação de conhecimento. Da mesma forma, não 

significativas entre os membros do corpo docente afiliados às universidades e 

faculdades apoiadas pelo governo e outros participantes de universidades e 

faculdades privadas. 

- Ao lado do teste t, o teste de análise de variância (ANOVA) foi utilizado 

para verificar e validar hipóteses. Mostrando que há diferença 

estatisticamente significativa entre os membros do corpo docente de 

diferentes faixas etárias no uso de ferramentas de criação de conhecimento. 

Também revelam uma diferença estatisticamente significante entre as 

especialização variada e experiências de pesquisa, em relação ao uso das 

ferramentas de criação de conhecimento. 

- O estudo não revelou diferença estatisticamente significativa entre os 

membros do corpo docente de diferentes qualificações acadêmicas, rankings 

acadêmicos e experiência no uso de ferramentas de criação de conhecimento. 

- A ferramenta de criação de conhecimento mais 

utilizada pelos entrevistados é o gerenciamento de 

conhecimento pessoal, portanto, as instituições 

acadêmicas devem incentivar e apoiar o uso dessas 

ferramentas entre os membros do corpo docente. Isso 

pode ser alcançado através da provisão de 

ferramentas e dispositivos que sejam suficientes 

atualizados, e também através de treinamento, 

oficinas, etc. 

- Estatisticamente nenhuma diferença significativa 

entre membros do corpo docente masculino e 

feminino no uso de ferramentas de criação de 

conhecimento, portanto, as instituições acadêmicas 

devem incentivar a igualdade de produtividade do 

conhecimento entre membros do corpo docente 

masculino e feminino. Eles também devem dar-lhes 

deveres iguais e responsabilidades relacionadas ao 

KM organizacional. 

- Testes também apontam que criação de 

conhecimento pelos membros do corpo docente não 

está relacionado à filiação institucional.  

- Testes não revelaram correlação estatisticamente 

significativa quanto a qualificações acadêmicas, 

rankings acadêmicos e experiências no ensino em 

relação ao uso de ferramentas de criação de 

conhecimento. 
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Continuação Quadro 2 
Nº AUTOR/ANO PRINCIPAIS RESULTADOS CONCLUSÕES 

11 Wei et al. 

 (2014) 

- Estatística descritiva, onde são apresentados valores que descrevem o perfil 

da amostra quanto a raça, idade, designação e tipo de instituições.  

A segunda etapa aborda a concordância com afirmativas mais específicas da 

GC. 

- Os entrevistados das universidades públicas hoje têm exatamente a mesma 

consciência sobre a importância do compartilhamento de conhecimento no 

setor educacional em comparação com as de universidades privadas (4,21 

para ambos). 

- A importância do compartilhamento de conhecimento é claramente 

comunicada nas universidades públicas e privadas (classificações médias, 

3.88 e 3.92, respectivamente). 

- Os entrevistados estão dispostos a compartilhar informações e materiais 

didáticos (por exemplo, notas de aula, slides de PowerPoint e outros recursos. 

No entanto, eles fornecem uma pontuação ligeiramente menor sobre a 

disposição dos colegas de compartilhar informações. Eles compartilham, mas 

não veem nos parceiros de trabalho essa disponibilidade. 

- As universidades públicas geralmente encontra barreiras significativamente 

maiores no compartilhamento de conhecimento, em comparação com as 

universidades privadas. 

- Os entrevistados das universidades tanto públicas como privadas 

concordaram que a falta de recompensas e reconhecimentos é a barreira mais 

percebida para o compartilhamento de conhecimento. 

- Os entrevistados das universidades privadas são mais propensos a perceber 

a falta de recompensas e reconhecimentos como uma barreira importante, em 

O estudo revela que os pesquisados, em ambas as 

universidades, privadas e públicas, concordam com a 

importância do compartilhamento de conhecimento, 

porém as universidades privadas são mais eficazes e 

mais dispostas a compartilhar conhecimento. 

- Existem várias barreiras que dificultam atividades 

de compartilhamento de conhecimento, 

especialmente a falta de 

recompensas/reconhecimento, inadequação de 

sistemas de TI. 

- As atividades de compartilhamento de 

conhecimento podem ser promovidas com estratégias 

apropriadas. 

- As avaliações justas do desempenho são fortemente 

recomendadas em universidades privadas, enquanto 

as recompensas monetárias, o reconhecimento, a 

publicação de conhecimento em sites e nos boletins 

informativos e o uso de ferramentas e sistemas 

tecnológicos são altamente recomendados nas 

universidades públicas. 

- As ferramentas e sistemas de tecnologia são 

percebidos como as principais barreiras do 

compartilhamento de conhecimento nas 

universidades públicas e privadas. 
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comparação com as universidades públicas. - É necessário desenvolver estratégias para o 

compartilhamento efetivo de conhecimento, assim as 

universidades públicas e privadas da Malásia devem 

desempenhar um papel crítico ao envolver mais 

esforços nas atividades de compartilhamento de 

conhecimento para garantir que o seu pessoal tenha 

as plataformas adequadas.  

 

 

Continuação Quadro 2 
Nº AUTOR/ANO PRINCIPAIS RESULTADOS CONCLUSÕES 

12 Suofi et al. 

 (2014) 

- Existe uma relação positiva e significativa entre a dimensão cognitiva e a 

agilidade da força de trabalho que inclui criatividade; capacidade de resposta, 

flexibilidade e comunicação. 

- Relação positiva e significativa entre a dimensão relacional e os sete 

componentes da agilidade da força de trabalho, incluindo uma relação 

positiva e significativa entre a dimensão cognitiva e a agilidade da força de 

trabalho.  

- Houve correlação entre o componente cognitivo do compartilhamento de 

conhecimento e os sete componentes da agilidade da força de trabalho 

(inteligência; maturidade; perseverança e trabalho duro; criatividade e 

inovação; flexibilidade e informação e comunicação). 

O estudo detectou relações positivas e significativas 

entre vários componentes do compartilhamento de 

conhecimento, estruturais, relacionais e cognitivos e 

agilidade da força de trabalho.  

Fonte: Elaboração própria (2018)
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DISCUSSÃO 

O tema gestão do conhecimento (GC) já é profundamente estudado na literatura 

acadêmica a vários anos, nessa pesquisa buscou-se aprofundar o olhar para os 

procedimentos metodológicos utilizados, em especial estudos de caráter internacionais.  

Sendo assim essa pesquisa se propôs a conhecer o universo das pesquisas 

científicas, procedendo para tanto um levantamento sistêmico da literatura, com destaque 

especial para a forma, métodos e procedimentos que estão sendo adotados pelos trabalhos 

selecionados.  

Quanto ao método de pesquisa o estudo apresenta uma supremacia da utilização 

das pesquisas quantitativas, demostrando que os pesquisadores apresentam uma inclinação 

para obterem conclusões mais respaldadas em análises de dados apoiados por 

procedimentos estatísticos, isso reforça a necessidade dos cuidados, que os pesquisadores 

devem ter, com a definição das amostras e cálculos dos seus respectivos tamanhos dessas.  

No tocante a escolha dos entrevistados, 58,3% das pesquisas optaram por aplicar 

seus respectivos instrumentos de coleta de dados unicamente com os professores das 

instituições, o que deixa claro que esse ator organizacional (professor) é peça primordial 

para o entendimento das práticas de gestão do conhecimento em instituições de ensino 

superior. 

A definição do instrumento de coleta de dados a ser utilizado, seu formato e forma 

de aplicação também são essenciais para o sucesso e respaldo científico de uma pesquisa. 

Esse levantamento apresenta que os artigos avaliados demonstram uma tendência de 

estruturação das suas pesquisas quantitativas em questionário estruturados, elaborados 

através de questões ou afirmativas onde os respondentes escalonam sua percepção sobre 

determinado assunto, ou variável, através de uma escala Likert de 5 pontos. A utilização 

desse formato de questionário e uso da escala Likert permite aos participantes um grau de 

facilidade maior para expressarem seus sentimentos, pois esse formato já é 

demasiadamente utilizado em vários tipos de pesquisa, criando assim uma familiaridade 

entre o método e os pesquisados. 

A aplicação de testes piloto que ajustem e/ou validem a coerência e praticidade 

dos instrumentos a serem aplicados na coleta de dados, também se mostrou uma prática 

presente entre as pesquisas avaliadas. O teste piloto de uma pesquisa científica permite ao 

grupo de pesquisadores identificar dificuldades e divergências presentes no seu 

questionário, sendo muito válido a sua adoção como ferramenta de autoanálise e validação 

dos instrumentos de coleta de dados. 

As tecnologias de informação e de comunicação têm facilitado o processo de 

aproximação entre pesquisadores e pesquisados. A adoção por caminhos eletrônicos de 

envio e coleta dos instrumentos de pesquisa esteve presente de forma significativa nos 

artigos estudados. Essa prática eleva a possibilidade de trabalhos com amostras mais 

robustas e facilita a participação dos indivíduos pesquisados, porém, vale ressaltar que esse 

conjunto de facilidades não pode propiciar uma banalização com o preenchimento dos 

dados, através de respostas que não sejam coerentes com realidade encontrada no ambiente 

de pesquisa. Cada pesquisador deve proceder uma avaliação detalhada do perfil e tamanho 

da sua amostra para a partir disso tomar a melhor decisão sobre a aplicação do formulário. 

Os trabalhos também relatam a busca de projetar formulários de pesquisa que 

reflitam de forma clara e objetiva o que se pretende pesquisar, além da aplicação de testes 

de confiabilidade e validação dos instrumentos. A utilização de testes como o alfa de 

Cronbach, utilizados em alguns dos artigos, deve ser um elemento trabalhado em pesquisas 

quantitativas que envolvam a GC, pois reforça a idoneidade da pesquisa e alinhamento 

dessa com os objetivos pretendidos.  
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O conhecimento detalhado de características da amostra trabalhada, facilita a 

interpretação de fatores da gestão do conhecimento que muitas vezes estão interligados às 

características demográficas ou socioculturais dos públicos inseridos nas pesquisas. Os 

estudos aqui levantados, remetem a presença de uma estatística descritiva como etapa 

inicial dos procedimentos estatísticos. Essa postura de pesquisa é muito válida, pois 

demonstra entre os pesquisadores a preocupação de entender melhor o público pesquisado, 

realizando a partir disso as inferências conclusivas que envolvam o assunto da prática e 

conhecimento da GC. 

A estatística descritiva também permite base para aplicação de testes de 

correlação entre variáveis demográficas e/ou socioculturais com elementos pertinentes à 

percepção da gestão do conhecimento. Na amostra pesquisada, constata-se que os 

pesquisadores possuem uma tendência de aplicação dos testes de Pearson e Spearmam na 

busca por presença de correlações. Nesses testes, observa-se a necessidade de ter-se uma 

escala ordinal, o que reforça a utilização de um questionário com aplicação da escala de 

Likert. Entende-se que esses testes são alinhados, válidos e muito bem utilizados no 

ambiente de pesquisas acadêmicas, o que nos permite interpretar que as suas aplicações em 

pesquisas que envolvam a GC podem proporcionar resultados conclusivos bem 

interessante a respeito da interligação entre elemento. 

  Tomando-se por base unicamente a frequência de elementos e técnicas aplicadas 

nos artigos da amostra pesquisada, pode-se criar, como forma conclusiva, uma lista de 

características consideradas marcantes no tocante as metodologias aplicadas, permitindo 

assim descrever um perfil geral das pesquisas sobre GC aplicadas em instituições de ensino 

superior: 

- Pesquisa quantitativa; 

- Professores como principais elementos respondentes as pesquisas; 

- Questionário estruturado com afirmativas dispostas em escala Likert de 5 pontos; 

- Aplicação de teste piloto; 

- Utilização de meios eletrônicos para aplicação do questionário; 

- Utilização de testes de confiabilidade do questionário calculada através do valor alfa de 

Cronbach; 

- Aplicação da estatística descritiva; 

- Aplicação de testes de correlação de Pearson e Spearmam entre variáveis demográficas 

e/ou socioculturais com percepção de elementos ligados a GC; 
 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi apresentado uma visão geral de como estão sendo trabalhados os métodos de 

pesquisa científica, tendo a temática GC em ambientes universitários como elemento 

central. 

O uso de pesquisas quantitativas através da aplicação de questionários 

estruturados aos membros do corpo docente e/ou administrativos das universidades, tendo 

como diretrizes de análise o uso da estatística descritiva, apoiada por testes de correlações, 

apresentou maior frequência nos perfis metodológicos dos artigos da amostra. 

Não foi identificado nenhum trabalho brasileiro na amostra selecionada, podendo 

isso ser um indicador que as pesquisas brasileiras não estão sendo devidamente publicadas 

em bases internacionais. Fatores como profundidade da coleta de dados e métodos das 

pesquisas, bem como, pouco interesse em aprofundamento da relação GC – Universidades 

entre os pesquisadores, podem ser fatores relevantes na construção desse cenário. 
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Se isso por um lado pode ser visto como fator negativo, por outro é um importante 

indicador para que pesquisadores adentrem a esse universo de pesquisa, podendo para 

tanto utilizarem o levantamento dos procedimentos metodológicos descritos ao longo desse 

trabalho, como elemento balizador para seus futuros construtos. Não foi visto no estudo, 

pesquisas que envolvam a correlação de indicadores e resultados organizacionais com as 

práticas da GC entre os membros das organizações. O aprofundamento do estudo dessa 

relação também seria de muita valia para o universo de pesquisa, pois assim seria possível 

verificar se a GC está atrelada a uma possível melhoria de resultados organizacionais no 

ensino superior. 

Vale ressaltar que esse trabalho também possui suas limitações de pesquisa, pois 

ao se debruçar na análise de artigos com abordagens internacionais, deixa a margem 

estudos desenvolvidos no Brasil. Pesquisas futuras irão complementar esse estudo 

agregando publicações nacionais.   
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ANÁLISE DO PERFIL DE ASSOCIADOS INADIMPLENTES EM OPERAÇÕES 

DE CRÉDITO PESSOAL 

  

Resumo 

A análise dos critérios para a liberação de crédito exige das instituições financeiras 

métodos de gestão dos riscos de crédito, visando à minimização da inadimplência. O 

estudo tem por objetivo identificar fatores de riscos de inadimplência de recursos 

concedidos por uma cooperativa de crédito em operações de crédito pessoal. 

Metodologicamente a pesquisa é descritiva, com análise documental de 100 associados que 

tiveram operações de crédito pessoal no período de janeiro a abril de 2017. Os resultados 

indicam que a inadimplência está relacionada aos seguintes fatores de risco: 42% dos 

inadimplentes são homens, 16% com idade entre 44 e 55 anos, solteiros e/ou com união 

estável, 27% com profissões indicadas como sócios-administradores ou prestadores de 

serviços, com renda de até R$ 3.000,00. De forma geral os resultados destacam a 

importância da análise dos fatores de risco de crédito visando minimizar os riscos da 

concessão de crédito. 

 

Palavras-chave: Riscos de crédito, Inadimplência, Perfil de Associados, Gestão de Riscos. 

 

 

 

ANALYSIS OF THE PROFILE OF DEFAULT ASSOCIATES IN PERSONAL 

CREDIT OPERATIONS 

 

Abstract 

The analysis of the criteria for the release of credit requires financial institutions to manage 

credit risks, in order to minimize delinquency. The purpose of this study is to identify risk 

factors for defaults on resources granted by a credit cooperative in personal credit 

operations. Methodologically the research is descriptive, with documental analysis of 100 

associates who had personal credit operations from January to April 2017. The results 

indicate that the default is related to the following risk factors: 42% of the defaulters are 

men, 16% aged between 44 and 55, single and / or with stable union, 27% with professions 

indicated as managing partners or service providers, with income of up to R $ 3,000.00. In 

general, the results highlight the importance of analyzing credit risk factors in order to 

minimize credit risk. 

 

Keywords: Credit risk, Default, Membership Profile, Risk Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

A expansão da concessão de crédito vem exigindo das instituições financeiras a 

adoção de métodos e a análise de riscos, a identificação de critérios e a classificação dos 

candidatos ao crédito, permitindo identificar se é confiável ou não emprestar, visando 

reduzir riscos de inadimplência (Dal Magro, Mondini, & Hein, 2015). A liberação do 

crédito pode ser descrita como um dos instrumentos fundamentais para a economia e o 

desenvolvimento econômico de mercado, e que em um cenário de aumento na concessão 

de crédito, surge a necessidade de novos métodos e instrumentos de análise e classificação 

de riscos (Toledo Filho, Kroenke, & Sothe, 2009). 

Ferreira, Oliveira, Santos e Abrantes (2012), também ressaltam que o crédito é um 

instrumento indispensável para o desenvolvimento econômico e que houve crescimento 

nas operações de crédito, neste sentido o papel fundamental das instituições financeiras é a 

concessão do crédito, exercendo influência como agenciadores de recursos financeiros no 

mercado.  

No mercado financeiro, a palavra risco significa a incerteza de prever o 

comportamento de uma aplicação, representando um valor, estimado ou calculado, da 

probabilidade da ocorrência de um fato ou da sua gravidade. Pode-se definir risco também 

como a volatilidade de resultados inesperados, normalmente relacionados às possíveis 

perdas ou impactos negativos (Pires, Zani, & Zanini, 2013). 

 A definição do risco de crédito está relacionada ao não pagamento por parte do 

contratante em uma relação de crédito, por vontade ou por incapacidade de honrar a dívida. 

Dentre os principais elementos de riscos relacionados ao mercado financeiro estão as 

alterações dos valores das dívidas, grande concentração em um único ou poucos credores, 

avaliação errada da situação econômica do tomador e perda do valor das garantias dadas 

em um empréstimo (Ferreira et al., 2012). 

As cooperativas de crédito têm como uma das principais funções a concessão de 

crédito, sendo uma relevante fonte de receita, sob o intuito de diminuir as inadimplências e 

aumentar a receita financeira. Tais entidades se preocupam com os riscos e buscam efetuar 

levantamentos das pessoas para as quais está sendo concedido o crédito, cuja análise do 

perfil do associado serve como instrumento de apoio à decisão de conceder ou não o 

crédito, diminuindo assim os prejuízos financeiros decorrentes da inadimplência (Dal 

Magro et al., 2015). 

Semelhante às demais instituições financeiras, as cooperativas de crédito também 

estão preocupadas com a credibilidade e a confiança de seus associados, por isso investem 

em novas práticas de análise de crédito antes da sua concessão.  Há uma preocupação na 

melhoraria das análises e das classificações dos riscos de crédito, para que as instituições 

emprestem e recebam em seus devidos prazos, evitando situações que afetem as 

cooperativas de crédito e o sistema financeiro como um todo (Lima & Amaral, 2011). 

A concessão do crédito é atividade principal de uma cooperativa de crédito, todavia 

a análise dos critérios de concessão de crédito deve ser rigorosa, para viabilizar os índices 

de risco de crédito, e não afetar o seu desempenho enquanto entidade financeira, a solução 

é encontrar formas e meios de antecipar as decisões a serem tomadas, com a gestão da 

concessão do crédito, para que não perca oportunidade de negócios para os concorrentes, 

mas também não comprometa seu desempenho (Ferreira et al., 2012). 

Neste contexto surge a problemática da pesquisa: Quais os principais fatores de 

riscos de inadimplência de recursos concedidos por uma cooperativa de crédito?  O 

objetivo do estudo é identificar fatores de riscos de inadimplência dos recursos concedidos 
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por uma cooperativa de crédito, a partir do perfil dos associados que utilizaram créditos 

pessoais. 

O estudo contribui nas discussões da temática, identificando as classes dos 

devedores, analisando fatores relevantes que acarretaram riscos, verificando o 

procedimento de análise de crédito até a liberação, as características dos clientes devedores 

e os indivíduos sujeitos aos riscos na concessão do crédito. 

  

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 Nesta seção contempla-se a gestão dos riscos de crédito, abordando-se algumas 

práticas adotadas por instituições financeiras de modo a gerenciar esses riscos, a 

classificação dos riscos e resultados de estudos prévios. 

 

2.1 Gestão dos riscos de crédito 

 A função principal das instituições financeiras é prover recursos financeiros às 

pessoas, físicas ou jurídicas. Os empréstimos e financiamentos figuram um suporte ao 

desenvolvimento das empresas em âmbito nacional, assim, conceder crédito implica no 

empréstimo de uma quantia em dinheiro, mediante o compromisso de pagamento futuro 

(Guimarães & Chaves Neto, 2002). 

 Atualmente, o Brasil vem adotando um modelo de crescimento baseado na 

expansão da oferta de crédito e forte estímulo ao consumo. A situação em que o país se 

encontra, a forma de se manter em atividade é sem dúvida a busca pelo crédito nas 

instituições financeiras, de forma a manter e/ou aumentar o capital e giro da empresa 

(Campelo JR., 2014). 

 O risco de crédito incorrido pelos bancos se refere à possibilidade de o tomador do 

empréstimo descumprir suas obrigações contratuais, tornando a operação problemática e 

custosa para a instituição (Capelletto & Corrar, 2008). De todo modo, quem se torna 

vulnerável às operações de crédito são as instituições financeiras, constituindo-se a 

inadimplência um dos maiores transtornos à sua atuação eficiente, independente do seu 

tamanho ou faturamento (Sehn, & Carlini Jr., 2007, Freitas, Amaral, & Braga, 2008). 

 A mensuração dos riscos geralmente se baseia em critérios como: o montante do 

crédito concedido, o perfil econômico financeiro do candidato ao empréstimo, o destino do 

recurso, o prazo da operação e as garantias oferecidas. Esta é uma forma da instituição 

criar uma política para efetuar análises de riscos e detectar possíveis inadimplentes em 

meio aos riscos encontrados, de forma a evitá-los, mas isso não quer dizer que a instituição 

está livre de outros inadimplentes surgirem no decorrer do pagamento da dívida, pois 

geralmente os empréstimos e financiamentos são de médios a longos prazos, onde fica 

inviável calcular faturamentos futuros das empresas no caso de pessoa jurídica, ou saber se 

a pessoa ainda estará empregada, com possibilidade de pagamento no caso de pessoa física 

(Dal Magro et al., 2015). 

A concessão de crédito é atividade básica das instituições de crédito financeiro, 

constituindo-se as classificações de riscos de crédito em importante atividade de gestão. 

Nos momentos em que a economia como um todo estiver em dificuldade, a procura por 

crédito aumenta, consequentemente o risco de inadimplência também aumentará 

(Gonçalves, Gouvêa, & Mantovani, 2013). 

Dal Magro et al. (2015), descrevem que a função básica das instituições financeiras 

é prover recursos financeiros a toda e qualquer tipo de empresa, pessoa física e terceiros 

em geral, os financiamentos e empréstimos concedidos são as principais ferramentas do 

desenvolvimento econômico de um país. Também relatam que o risco de que os bancos 

tratam se refere a incapacidade ou descumprimento de pagamento por parte do tomador do 
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crédito, sendo assim a operação que até então era vantajosa para a instituição passa a ser 

uma problemática custosa para a mesma, sendo que para coibir tais problemas, as 

instituições desenvolvem e adotam políticas de gestão para preservarem seus capitais e 

apenas investirem em operações lucrativas.  

 Gonçalves, Borges, Moreira, Menezes, & Matos (2015) ressalvam que a principal 

política de crédito está relacionada ao perfil do associado, ou seja, é realizada uma análise 

com base no perfil das pessoas que buscam o crédito, geralmente a mensuração desse risco 

se baseia em cinco critérios como: o valor do crédito, o perfil econômico financeiro das 

pessoas, a destinação do recurso, o prazo estabelecido da operação e as garantias 

oferecidas por parte do candidato. 

  

2.2 Classificação dos riscos de crédito 

Para operacionalizar a gestão do risco de crédito, as instituições financeiras vêm se 

apoiando em uma infinidade de técnicas, visando minimizar suas perdas. Essas práticas 

envolvem desde investimentos em treinamentos de especialistas, até a utilização de 

modelos estatísticos que garantam maior confiabilidade e eficácia na análise dos 

candidatos à empréstimos (Freitas et al., 2008).  

A pesquisa de mercado permite conhecer as tendências, as opiniões e o perfil dos 

potenciais consumidores, as condições e a atuação dos concorrentes, uma vez que se 

houver retrospectos negativos do indivíduo analisado, com antecedentes de atrasos em 

operações do mercado econômico, essas informações podem minimizar o risco envolvido 

na montagem de um negócio e permite tomada de decisão com maior segurança (Amaral, 

Neves, Freitas, & Braga, 2009). 

A resolução Bacen nº 2682/99, dispõe sobre critérios de classificação das operações 

de crédito e regras para constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa, 

indicando que as instituições financeiras (e demais instituições autorizadas a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil), devem classificar as operações de crédito, em ordem 

crescente de risco, conforme indica a Tabela 1. 

Tabela 1 - Provisão das operações de crédito para as instituições financeiras 

Classificação Provisionamento Dias Vencidos 

AA 0% < 14 dias 

A 0,5% < 14 dias 

B 1% 15 a 30 dias 

C 3% 31 a 60 dias 

D 10% 61 a 90 dias 

E 30% 91 a 120 dias 

F 50% 121 a 150 dias 

G 70% 151 a 180 dias 

H 100% >180 dias 

Fonte: Resolução BACEN nº 2682/99. 

A Tabela 1, apresentada de acordo com a Resolução BACEN nº 2682/99, é 

utilizada na avaliação da ficha cadastral de qualquer cliente de uma instituição financeira 

que utilize de seus recursos, sendo mais encontrada em clientes devedores. De acordo com 

os dias de atraso no pagamento, há uma porcentagem do valor da dívida que é provisionada 

nas contas das instituições. 

Gonçalves et al. (2015), explica que o primeiro passo para definir o risco de crédito 

é delimitar seu conceito. A partir do momento que o crédito é liberado em conta, começa 

um círculo de probabilidades de que o mesmo não seja pago, total ou parcialmente, 

gerando provisões nas contas das instituições. Contudo, ressalta que apesar do 

desenvolvimento econômico-financeiro das cooperativas de crédito, ainda surgem 
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questionamentos sobre sua credibilidade, segurança e confiabilidade, até que ponto 

conseguem manter suas atividades se existir um grau de inadimplentes superior ao 

percentual de adimplentes. 

A análise dos riscos de crédito se faz presente nas preocupações dos gestores das 

organizações, por isso a importância da classificação dos riscos para análise e posterior 

tomada de decisão, como consequência do crescimento da demanda pelo crédito, a 

existência de outras metodologias para análise se tornou fundamental, como modelos 

estruturais e não estruturais, que possibilitam identificar riscos de inadimplência (Pires et 

al., 2013). 

O objetivo maior dos modelos de gestão de carteiras de crédito está em criar 

estimativas precisas da probabilidade de cada crédito ser pago e técnicas de classificação 

desses riscos, para contribuir com a minimização no impacto dos resultados financeiros, 

considerando dados ou porcentagens de inadimplentes aceitáveis de acordo com o porte da 

instituição (Cerri & Britto, 2014). 

  

2.3 Estudos correlatos 

Os estudos correlatos demonstram grande conhecimentos e informações referentes 

aos riscos de crédito, agregando instruções de análises e de gestão ao que se referem, tais 

como os de Francisco, Amaral e Bertucci (2012), Ferreira et al. (2012), Silva (2013), 

Gonçalves et al. (2013), Gonçalves et al. (2015), Dal Magro et al. (2015), Bianchet e 

Wernke (2016). 

Francisco et al. (2012), analisou dentre as operações de crédito, aquelas que geram 

maior risco de inadimplência para a cooperativa, com base no perfil do cooperado. 

Identificou quais estratégias podem ser apontadas para evitar possíveis falhas nas próximas 

analises de crédito, utilizando-se métodos do Sistema Financeiro Nacional, Sistema de 

Crédito Cooperativo e Sistema de Risco de Crédito. A partir do banco de dados de uma 

cooperativa de crédito, observou que as variáveis mais relevantes para identificar o risco de 

inadimplência foram a renda mensal bruta e o valor liberado na concessão do crédito. 

Ferreira et al. (2012) analisou o perfil de clientes inadimplentes ou com risco futuro 

de inadimplência nas relações de empréstimos pessoal em bancos de varejo no Brasil. A 

análise foi realizada com informações e dados quantitativos de 158 clientes de uma agência 

bancária situada na cidade de Viçosa – MG. Os resultados indicaram que o estado civil de 

solteiro estava relacionado com menor inadimplência. Quanto maior a renda, o tempo de 

relacionamento com o banco e o limite de cheque especial, maior a inadimplência. 

Verificou-se também que quanto maior a idade, menor a probabilidade de não pagamento. 

O resultado demonstrou que a inadimplência diminui com o aumento do grau de instrução 

do cliente. 

A pesquisa de Silva (2013) analisou as estratégias desenvolvidas pelas instituições 

financeiras brasileiras para a gestão de risco de crédito. A partir de um estudo detalhado 

das estratégias de gestão de risco de crédito, verificou se as instituições financeiras 

brasileiras fazem uso de modelos de risco de crédito, estando assim protegidas diante de 

um cenário de crise. A amostra foi composta por instituições financeiras brasileiras de 

capital aberto listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (atual B3). Como resultado das 

análises, destaca-se a preferência pela utilização dos modelos de Credit Scoring e Credit 

Rating. Diante do aumento da importância dos modelos de medição do risco de crédito é 

essencial avaliar os modelos utilizados pelas instituições financeiras brasileiras, a fim de 

verificar se os modelos são os mais adequados. Por fim, os modelos de gerenciamento de 

risco de crédito em conjunto com as garantias ou análise de comitê de crédito, pode 

diminuir o risco da inadimplência, dando mais solidez ao mercado financeiro brasileiro. 
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Gonçalves et al. (2013) aplicou   uma técnica de regressão logística na criação de 

um modelo de predição credit scoring com uma amostra de 20.000 dados de uma 

instituição financeira, utilizando os métodos de três subamostras: uma para construção do 

modelo e duas para sua validação. Os resultados apontaram que a decisão final sobre a 

concessão do crédito deve ser tomada com base no modelo logístico e na orientação 

estratégica da empresa. Se a prioridade for aumentar a participação no mercado, a 

instituição pode modificar sua classificação de clientes bons e maus pagadores, por 

exemplo, considerando como bons pagadores clientes com atrasos maiores do que 20 dias. 

Por outro lado, se a participação de mercado for considerada conveniente, a empresa pode 

optar por minimizar perdas com inadimplência e considerar como maus pagadores clientes 

com atrasos inferiores a 90 dias, restringindo, assim, o crédito. 

Dal Magro et al. (2015), identificaram o perfil de clientes que apresentam maior 

probabilidade de inadimplência em operações de crédito pessoal. A análise é de abordagem 

quantitativa com uma amostra de 150 clientes que possuíam operações de crédito pessoal 

em uma cooperativa de crédito de livre admissão, localizada na região Oeste de Santa 

Catarina. Os resultados evidenciam que a inadimplência está associada a clientes do gênero 

masculino, jovens, solteiros e/ou divorciados, com profissões de nível operacional e renda 

mensal baixa. Esses achados pressupõem que a idade, o gênero, o estado civil, a profissão 

e a renda são os fatores que determinam a ocorrência de inadimplência ou adimplência de 

clientes em operações de crédito. 

O estudo de Bianchet e Wernke (2016) identificou as práticas de gestão de riscos 

adotadas em quatro cooperativas de crédito em dezembro de 2015. Constataram que as 

quatro cooperativas utilizavam práticas de gestão de riscos nas categorias citadas pela 

Resolução BACEN nº 2682/99.  Conforme a amostra estudada, a gestão de riscos vem 

sendo utilizada nas cooperativas, mas ainda precisa de aprimoramento. Constataram 

também que os gestores das cooperativas estudadas julgam importante a utilização das 

práticas de gestão relacionadas aos diversos tipos de riscos no contexto das entidades que 

dirigem. Contudo, apurou-se que esses procedimentos não são totalmente utilizados no 

âmbito dessas entidades. 
Os estudos apresentados salientam a importância da análise dos diferentes perfis 

daqueles que buscam os recursos financeiros, pois é uma prévia de possíveis 

endividamentos, claro que, da forma que a cooperativa for rígida neste processo a mesma 

deve ter prospecção de negócio, pois essa é sua principal função: conceder crédito. Com 

base nos estudos correlatos, pode-se inferir que é relevante investir na melhoria de análise 

de risco e que a análise do perfil do cooperado é o principal meio de classifica-lo, 

identificando também que os modelos de gerenciamento de risco de crédito em conjunto 

com as garantias ou análise de comitê de crédito, pode diminuir o risco da inadimplência, 

dando mais solidez ao mercado financeiro brasileiro. 
 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa descritiva (Raupp & Beuren, 2012), 

decorrente do aprofundamento sobre o assunto gestão dos riscos de crédito. O tema 

apresentado foi estudado por meio da análise da carteira dos associados de uma agência de 

uma cooperativa de crédito, a fim de identificar os perfis que apresentam maior 

inadimplência em operações de empréstimo pessoal (pessoa física).  

 Em relação aos procedimentos da pesquisa, a mesma fundamenta-se em uma 

análise documental. Para Silva e Grigolo (2002), esse tipo de análise busca atribuir valor e 

conhecimento decorrentes de informações não analisadas, de forma a extrair deles alguma 

contribuição. 
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 Este trabalho utilizou como metodologia de análise a abordagem quantitativa 

(Fachin, 2006), utilizando dados cadastrais e financeiros de associados de uma cooperativa 

analisada.  

 A coleta de dados foi realizada entre os meses de janeiro a abril de 2017, junto a 

uma cooperativa de crédito situada na cidade de Chapecó, região Oeste de Santa Catarina. 

A cooperativa em questão disponibilizou dados de 100 cooperados (pessoa física) que 

possuem operações de crédito ativas junto à cooperativa, sendo estes determinados como a 

amostra da pesquisa. 

 Dentre os dados contidos nos documentos, foram retiradas as informações que 

deram origens às seguintes variáveis da pesquisa: inadimplência, idade, gênero, estado 

civil, profissão, renda bruta média mensal e bairro de residência. Para aplicação das 

técnicas estatísticas, as variáveis foram categorizadas. Após a análise dos 100 cooperados 

os dados foram organizados em quadros e tabelas visando identificar as características 

relacionadas à inadimplência. 

 A estruturação dos dados e dos resultados das análises são apresentados da seguinte 

maneira: na primeira coluna estão organizadas e distribuídas as variáveis que foram 

disponibilizadas pela cooperativa de crédito analisada. Da mesma maneira, na segunda 

coluna encontra-se a categorização não métrica com base nos dados disponibilizados pela 

cooperativa em questão. Na terceira coluna tem-se a categorização métrica das variáveis do 

estudo. A quarta coluna apresenta a quantidade de associados e na quinta e sexta coluna, o 

percentual de adimplentes e inadimplentes, respectivamente. Todas as categorizações 

foram elaboradas conforme informações contidas nas fichas cadastrais dos 100 associados 

analisados. 

 Diante dos dados, foi determinado as variáveis dos grupos. A primeira variável 

“inadimplência”, contém dois grupos de categorização não métrica, sendo: adimplentes e 

inadimplentes, e a categorização métrica foi classificada de acordo com a categoria 

anterior: 01 para adimplentes e 02 para inadimplentes. 

 Em seis categorias não métricas foi agrupada a variável “idade”: associados até 22 

anos; de 23 a 28 anos; de 29 a 34 anos; de 35 a 43 anos; de 44 a 55 anos e acima de 55 

anos, sendo assim as categorias métricas foram respectivamente: 01, 02, 03, 04, 05 e 06. 

 Em seguida a variável “gênero” foi separada em duas categorizações não métricas, 

masculino e feminino, sendo a categorização métrica 01 para masculino e 02 para 

feminino. Na sequência a variável “estado civil”, foram agrupados os 100 associados em 

cinco grupos de categorização não métrica: casado, solteiro, união estável, divorciado e 

viúvo, respectivamente de categorização métrica: 01, 02, 03, 04 e 05.  

 A variável “profissão” foi separada em 33 categorias não métricas: Agricultor, 

Aposentado, Assistente de apoio, Auxiliar administrativo, Auxiliar de escritório, Auxiliar 

de montagem, Auxiliar de serviços gerais, Balconista, Caixa, Carpinteiro, Coordenador de 

logística, Eletricista, Estofador, Garçom, Gerente, Mecânico, Motorista, Pedreiro, Personal 

Trainne, Polidor de mármore, Prestador de serviços, Professor, Promotor de vendas, 

Repositor, Secretária, Serralheiro, Sócio Administrador, Soldador, Supervisor, Técnico 

administrativo, Técnico instalador, Vendedor e Vigilante, e respectivamente em suas 

categorizações métricas: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33. 

 Por fim, a variável “renda média mensal” os associados foram separados em sete 

grupos, na forma não métrica, foram categorizados: renda de até R$ 1.000,00, de R$ 

1.000,01 a R$ 2.000,00, de R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00, de R$ 3.000,01 a R$ 4.000,00, de 

R$ 4.000,01 a R$ 5.000,00, de R$ 5.000,01 a R$ 7.000,00 e acima de R$ 7.000,00, 

respectivamente, com a categorização métrica de 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07. 
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 Para a possível identificação do perfil dos associados com maior inadimplência em 

operações de crédito pessoal, foi aplicada a análise descritiva dos dados, visando 

identificar as características e perfis relacionados à inadimplência. 

 

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 Apresenta-se nessa seção as características dos associados da cooperativa de 

crédito, na sequência a análise e os resultados quanto as características e o perfil de cada 

associado, as relações de adimplentes e inadimplentes. 

 A classificação de risco é feita com base no sistema que calcula todas as variáveis 

de cada perfil de associado, desde a sua base financeira, seu status financeiro, sua carteira 

atual e suas prospecções de negócios. 

A Tabela 2 apresenta as notas de risco e as respectivas probabilidades de 

descumprimento das obrigações financeiras. 

Tabela 2: Classes de risco e probabilidade de descumprimento 

Classes 

de Risco Descrição do tomador de crédito PD 

Identificação 

Amostra 

Total 

Amostra 

R1 Excepcional com menor probabilidade de inadimplência 0,03% -  
 

 

 

 

53 

R2 

Excepcional com probabilidade intermediária de 

inadimplência 0,22%  - 

R3 Excepcional com maior probabilidade de inadimplência 0,48% -  

R4 Excelente com menor probabilidade de inadimplência 0,56%  - 

R5 

Excelente com probabilidade intermediária de 

inadimplência 0,65%  - 

R6 Excelente com maior probabilidade de inadimplência 0,70% 1,00% 

R7 Ótimo com menor probabilidade de inadimplência 0,87% 1,00% 

R8 

Ótimo com probabilidade intermediária de 

inadimplência 1,03% 3,00% 

R9 Ótimo com maior probabilidade de inadimplência 1,20% 9,00% 

R10 Bom com menor probabilidade de inadimplência 1,37% 17,00% 

R11 Bom com probabilidade intermediária de inadimplência 1,53% 4,00% 

R12 Bom com maior probabilidade de inadimplência 1,70% 3,00% 

R13 Satisfatória capacidade de crédito 2,07% 7,00% 

R14 Moderada capacidade de crédito 3,22% 8,00% 

R15 Baixa capacidade de crédito 5,46% 10,00%  

 

 

 

47 

R16 Fraca capacidade de crédito 10,46% 16,00% 

R17 Risco Considerável 30,00% 17,00% 

R18 Risco Relevante 50,00% -  

R19 Risco Excessivo 70,00% 1,00% 

R20 Risco Extremo 100,00% 3,00% 

R99 Risco acima do tolerado pelo modelo    - 

Total 100,00% 100 

Fonte: Cooperativa de crédito. 

As classes de risco representam diferentes níveis de probabilidade de 

descumprimento. Cada classe representa uma nota de risco e pode variar de R1 a R20. 

Podendo ainda ser R99, neste caso significa que o tomador foi classificado com pontuação 

acima do máximo admitido pelo modelo. Quanto maior for o “R” maior será a 

probabilidade de descumprimento desse tomador. A seleção dos 100 associados ocorreu 
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nos meses de janeiro de 2017 a abril de 2017, com associados que tomaram créditos 

pessoais com garantia pessoal, ou seja, sem alienação de veículos ou imóveis.  

A cooperativa em questão consegue, através desta classificação, conceder ou não 

créditos a associados classificados nos graus de riscos acima descritos. A cooperativa opta 

pelo método de não conceder crédito com níveis de risco igual ou superior a R15. 

Associados classificados nesse nível de risco, ou acima dele, indicam maior probabilidade 

para inadimplência. As exceções são concedidas desde que sejam apresentadas garantias 

que supram as necessidades exigidas pela cooperativa.  

A Tabela 2 indica que dos 100 associados analisados, 53 são considerados 

adimplentes, ou seja, estão classificados nos níveis igual ou menor de R14, e 47 associados 

são considerados como inadimplentes, ficando em R15 ou superior a essa classificação de 

risco. Observa-se na Tabela 2 que o mesmo número encontrado na classe de risco R10 de 

17% associados com probabilidade de descumprimento de suas obrigações em 1,37% é o 

mesmo número encontrado na classe de risco R17, com probabilidade de descumprimento 

de 30%. 

 

4.1 Características e dados da amostra 

A Tabela 3 demonstra as variáveis analisadas com os dados de 100 associados. A 

Cooperativa em questão classifica os adimplentes associados com classificação de risco em 

R1 até R14, igual ou superior a R15 os associados são classificados como inadimplentes, 

ou seja, não são capazes de efetuar operações de crédito. Nas tabelas a seguir são 

apresentadas as variáveis, categorizações, quantidade, percentual adimplente (AD) e 

percentual inadimplente (IN). A Tabela 3 indica as variáveis de idade dos associados. 

Tabela 3: Idade dos associados 

Variáveis Categorização não 

métrica 

Categorização 

métrica 

Quantidade % AD % IN 

 

 

IDADE 

Até 22 anos 1 6 4% 2% 

De 23 a 28 anos 2 15 8% 7% 

De 29 a 34 anos 3 25 15% 10% 

De 35 a 43 anos 4 22 12% 10% 

De 44 a 55 anos 5 29 13% 16% 

Acima de 55 anos 6 3 1% 2% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 A Tabela 3 demonstra que 29 dos tomadores de crédito têm entre 44 e 55 anos e 

que 16% dos mesmos apresentam características de inadimplência na cooperativa, ou seja, 

assim como maiores tomadores de crédito, a maior concentração de inadimplentes está 

nesta faixa etária. Os menores tomadores de crédito se encontram na idade acima de 55 

anos, com 3 indivíduos a cada 100, sendo destes 2% considerados inadimplentes e 1% 

adimplente, e os maiores adimplentes são as pessoas entre 29 e 34 anos, com 25 

associados, sendo 15% adimplentes e 10% inadimplentes. 

Observou-se no estudo de Bianchet e Wernke (2016), que a prática de análise não 

está presente em todas as cooperativas e na cooperativa analisada ocorre o mesmo. 

A Tabela 4 indica a distribuição das variáveis de gênero e estado civil. A Tabela 4 

demonstra que o maior percentual de inadimplentes está relacionado às pessoas do gênero 

masculino, indicando também que pessoas do sexo masculino são os maiores tomadores de 

crédito. Também é no gênero masculino que é encontrado o maior número de 

inadimplentes que superam os adimplentes. O gênero feminino apenas 5% são 

inadimplentes em relação às 21 associadas. 
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Tabela 4: Gênero 
Variáveis Categorização não 

métrica 

Categorização 

métrica 

Quantidade % AD % IN 

GÊNERO Masculino 1 79 37% 42% 
Feminino 2 21 16% 5% 

Total - - 100 63% 47% 

 

ESTADO 

CIVIL 

Casado 1 25 15% 10% 
Solteiro 2 51 27% 24% 

União Estável 3 18 7% 11% 

Divorciado 4 3 1% 2% 
Viúvo 5 3 3% 0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 A Tabela 4 indica as cinco possibilidades de estado civil encontradas nos dados 

analisados, observando-se que a maior parte dos tomadores de crédito são os solteiros, com 

51% de todos os analisados, sendo destes 27% adimplentes e 24% inadimplentes. Os 

casados com 25% dos dados são considerados os mais adimplentes das operações de 

crédito. Os que menos tomam crédito são os divorciados e os viúvos, empatados com 3%, 

sendo que os viúvos são considerados todos adimplentes. 

 A Tabela 5 indica as variáveis das profissões da carteira analisada. 

Tabela 5: Profissão 

Variáveis Categorização não 

métrica 

Categorização 

métrica 

Quantidade % AD % IN 

 

 

 

 

PROFISSÃO 

Agricultor 1 2 1% 1% 

Aposentado 2 4 2% 2% 
Assistente de Apoio 3 1 1% 0% 

Auxiliar Administrativo 4 5 4% 1% 

Auxiliar de Escritório 5 1 1% 0% 
Auxiliar de Montagem 6 1 0% 1% 

Auxiliar de Serviços 

Gerais 

7 2 1% 1% 
Balconista 8 1 1% 0% 

Caixa 9 5 4% 1% 

Carpinteiro 10 1 1% 0% 
Coordenador de 

Logística 

11 1 1% 0% 

Eletricista 12 3 0% 3% 
Estofador 13 1 1% 0% 

Garçom 14 1 0% 1% 
Gerente 15 1 1% 0% 

Mecânico 16 7 5% 2% 

Motorista 17 1 1% 0% 
Pedreiro 18 1 0% 1% 

Personal trainner 19 1 0% 1% 
Polidor de Mármore 20 1 1% 0% 

Prestador de Serviços 21 20 8% 12% 

Professora 22 1 1% 0% 
Promotor de Vendas 23 1 0% 1% 

Repositor 24 1 1% 0% 
Secretária 25 1 1% 0% 

Serralheiro 26 1 1% 0% 
Sócio Administrador 27 27 12% 15% 

Soldador 28 1 1% 0% 

Supervisor 29 1 0% 1% 
Técnico Administrativo 30 1 1% 0% 

Técnico Instalador 31 1 1% 0% 
Vendedor 32 2 0% 2% 

Vigilante 33 1 0% 1% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A Tabela 5 apresenta como os maiores tomadores de crédito com 27% dos dados 

analisados, os sócios administradores de empresas. Em seguida, aparecem com20% os para 

prestadores de serviços, sendo estes os que apresentaram maior concentração de risco de 

inadimplência. A cooperativa ressalta que a concentração dos sócios das empresas como 

maiores inadimplentes, se dá devido não haver a devida separação de documentos da 

pessoa jurídica com aqueles da pessoa física.  

Os resultados encontrados se assemelham ao estudo de Dal Magro et al. (2015), que 

buscou em sua pesquisa identificar perfis de associados relacionados ao risco de 

inadimplência, analisando os dados e carteiras de um certo número de pessoas, 

evidenciando que a inadimplência está associada às pessoas mais jovens, do gênero 

masculino, solteiros e/ou divorciados, com rendimento mensal baixo e com profissões 

relacionadas aos níveis operacionais. 

A pesquisa de Silva (2013), destaca a importância dos modelos de medição do risco 

de crédito, sendo que é essencial avaliar os modelos utilizados pelas instituições 

financeiras brasileiras, a fim de verificar se os modelos são os mais adequados para uso da 

entidade. 

Gonçalves et al. (2013) argumentam que a agregação de algumas técnicas de 

análises de indivíduos com ou seu risco de crédito, podem afetar no ganho de mercado da 

entidade, devido à demora da liberação do crédito. No entanto, cada entidade adota um 

meio de análise dos seus indivíduos através dos seus sistemas internos, cabendo a cada 

entidade a classificação de risco entre adimplentes ou inadimplentes, ficando também 

sobre responsabilidade da entidade a agilidade nas análises a serem feitas, podendo 

concretizar suas prospecções de negócios. 

No Gráfico 1 apresenta-se a classificação e indicação dos riscos relacionados a 

faixa salarial. 

Gráfico 1: Renda Média Mensal 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 O Gráfico 1 categoriza a renda média mensal dos associados. Observa-se que a 

maior concentração dos tomadores de crédito é onde encontra-se o maior número de 

inadimplentes, na faixa de população cuja renda é menor, ou seja, de R$ 1.000,00 a R$ 

3.000,00. Posterior a esta renda, os índices têm uma queda e permanecem estáveis entre os 
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tomadores do crédito com percentuais de adimplentes e inadimplentes em operações de 

crédito. 

Francisco et al. (2012) utilizou métodos do Sistema Financeiro Nacional, Sistema 

de Crédito Cooperativo e Sistema de Risco de Crédito, referente a uma amostra retirada de 

um banco de dados de uma cooperativa de crédito, assim como o presente estudo, obteve 

variáveis relevantes que identificam e classificam determinados tomadores de crédito como 

risco de inadimplência futuro. Sendo uma das variáveis mais determinantes da análise a 

faixa salarial de cada indivíduo e, consequentemente, o valor da operação a ser tomado 

com o total do seu comprometimento financeiro. 

Os resultados obtidos com base nos 100 associados analisados permitiram concluir 

que a inadimplência na agência da cooperativa de crédito analisada está associada com 

pessoas na faixa etária de 44 e 55 anos (16%), do gênero masculino (42%), estado civil de 

união estável, faixa salarial de R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00 (16%) e profissões relacionados 

aos níveis de autônomos como sócio administrador de empresa e prestador de serviços, 

essas são as características dos mais propensos aos riscos encontradas na análise, com base 

nas diferentes variáveis apresentadas. 

 Esses resultados pressupõem que essas variáveis apresentadas são fatores que 

determinam a adimplência ou inadimplência de associados nas operações de crédito, tal 

análise pode contribuir na minimização de riscos na concessão de crédito. Os resultados 

apresentados se assemelham aos estudos de Dal Magro et al. (2015), Gonçalves et al. 

(2013), Ferreira et al. (2012), Francisco et al. (2012), que também identificaram que as 

variáveis de idade, gênero, estado civil, renda e profissão como associação de adimplentes 

e inadimplentes – são características de riscos que servem como fundamentação em uma 

classificação de risco, mediante a essas medidas que podem interferir em uma possível 

inadimplência futura, consequência do nível de risco que o indivíduo se encontra. 

 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 O presente estudo partiu do pressuposto de que as cooperativas de crédito estão em 

grande expansão e ampliação de suas ofertas de crédito. Esse crescimento financeiro é 

importante para as instituições, porém as torna vulneráveis e propensas aos possíveis riscos 

de inadimplências.  

 A pesquisa identificou os perfis pessoais relacionados com riscos de inadimplência 

futura, estruturada na carteira pessoal e financeira dos associados, considerando dados 

quantitativos, como renda, profissão, gênero, estado civil e idade (Ferreira et al., 2012). 

Evidencia-se nesse estudo a importância da adoção de métodos de análises de riscos 

de crédito. Sob a presente perspectiva, este estudo se propôs a identificar o perfil de um 

número de associados com maior probabilidade para inadimplência em operações de 

crédito.  

Uma das limitações é que os dados para classificação dos riscos de inadimplência 

se prendem muito ao que as pessoas obtêm de salário com seus patrimônios registrados e 

com dados financeiros retirados na consulta ao banco central. Observa-se, então, que 

outros dados podem ser relevantes nas tomadas de decisões, porém demanda de um tempo 

maior de análise, isso consequentemente afetaria na prospecção de negócios. Porém, não se 

descarta a possibilidade de implantação de um sistema que incorpore a plataforma da 

cooperativa e englobe os demais dados dos perfis dos associados, e assim como ocorreu no 

período analisado, possa-se identificar entre o gênero masculino, qual a faixa etária do 

respectivo sexo e a profissão dos mesmos. 

Os resultados demonstram que os fatores de risco têm relação com: gênero, idade, 

estado civil e profissão. Os resultados apontaram que 42% dos inadimplentes são homens, 
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16% com idade entre 44 e 55 anos, solteiros e/ou união estável, com profissões de nível 

administrativo/empresário e renda mensal baixa, como sócio administrador de empresas e 

prestadores de serviços. 

As limitações da pesquisa relacionam-se com as dificuldades de generalizar os 

resultados, devido a análise ser realizada em apenas uma agência da cooperativa de crédito. 

Além disso, analisou um número restrito de associados, sendo que um maior número de 

associados analisados os resultados obtidos poderiam apresentar diferenças. 

O estudo demonstra que este tipo de análise relacionada aos riscos de inadimplência 

e adimplência, com base nos perfis dos associados, é um fator a ser considerado no 

momento das liberações de crédito.  

Recomenda-se, para novos estudos, a análise de outras variáveis que possam 

identificar probabilidades para inadimplentes, além de um maior número de associados 

com um maior número de agências de crédito, podendo também efetuar a confrontação dos 

dados de forma a diferenciar dados de diversas localidades. 

De forma geral, os resultados alcançados permitiram identificar através de suas 

características, o perfil de associados que possuem probabilidade para o não cumprimento 

de suas obrigações financeiras, tornando-se um possível número na carteira dos 

inadimplentes, já que os mesmos foram considerados com um percentual de risco de 

crédito não aceito pela entidade. 
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Design Thinking (DT) has become a buzzword in the business and design world over the last years, 

and recently it has been introduced on the educational scenario to foster innovation, problem solution 

and student active participation. However, in distance education, the employment of design mentality 

is not recent as it goes back to the days of World War II, when the field of Instructional Design (ID) 

begins to be established as a methodology to solve educational problems. Despite the evolution of ID 

in recent years, DT has been presented as the design solution for the innovation society. In this 

article, we analyze the complementary use of DT and ID in the process of designing a distance 

learning course. The specific objective is to determine the contributions of ID and DT articulation in 

three main categories: process (strategies adopted to solve de educational problem), product 

(educational solution created) and people involved in the design process. Finally, we indicate a 

common basis and the contributions of human centered design for distance education. 

Keywords: design thinking, instructional design, innov-active methodologies, educational problem 

solution, human centered design. 

 

ARTICULAÇÃO DO DESIGN INSTRUCIONAL E DESIGN THINKING PARA 

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA EDUCAÇÃO MEDIADA POR TECNOLOGIAS  

Design Thinking (DT) se tornou uma expressão da moda no mundo dos negócios e do design nos 

últimos anos, e recentemente foi introduzida no cenário educacional como uma forma de promover a 

inovação, a solução de problemas e a participação ativa dos estudantes. No âmbito da educação a 

distância, porém, a adoção da mentalidade de design não é recente, visto que remota à época da 

Segunda Guerra Mundial, quando o campo do Design Instrucional (DI) começou a se estabelecer 

como uma metodologia para resolver problemas educacionais. A despeito da evolução recente do DI, 

o DT se apresenta como a solução de design para a sociedade da inovação. Neste artigo, analisamos 

o uso complementar do DT e do DI no processo de desenhar um curso a distância. O objetivo 

específico é identificar as contribuições da articulação entre DI e DT em três categorias principais: 

processo (estratégias adotadas para resolver o problema educacional), produto (solução educacional 

criada) e pessoas envolvidas no processo de design. Por fim, indicamos uma base comum e as 

contribuições do design centrado no ser humano para a Educação a Distância. 

Keywords: design thinking, design instrucional, metodologias inov-ativas, solução de problemas 

educacionais, design centrado no ser humano. 

 

  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0613



 

 

 

 

I. INTRODUCTION 

Design Thinking (DT) se tornou uma expressão da moda no mundo dos negócios e 

do design nos últimos anos, e recentemente foi introduzida no cenário educacional como 

uma forma de promover a inovação, a solução de problemas e a participação ativa dos 

estudantes quando associada com a aprendizagem baseada em problemas e projetos. No 

âmbito da educação a distância, porém, a adoção da mentalidade de design não é recente, 

visto que remota à época da Segunda Guerra Mundial, quando o campo do Design 

Instrucional (DI) começou a se estabelecer como uma metodologia para resolver problemas 

educacionais (REISER, 2001). 

As soluções de educação a distância precisam ser criativas como o processo de 

design ou adotando-se o pensamento do design, porque o processo de ensino-aprendizagem 

ocorre geralmente com o uso de artefatos tecnológicos e midiáticos. Mas, 

independentemente da modalidade educacional em foco, há um consenso sobre a 

necessidade de pensar e praticar a educação de uma maneira totalmente inovadora 

(STEINBECK, 2011). 

Na economia industrial, a informação era escassa e o ritmo das mudanças era mais 

lento; a aprendizagem ocorria em escolas e universidades separadamente da vida 

profissional. Hoje, na economia digital, há abundância de informação, e o ritmo das 

mudanças é acelerado; o mundo se tornou um lugar muito mais complexo, repleto de 

disciplinas, ferramentas e metodologias que requerem alto nível de conexões. A 

aprendizagem por toda a vida é requerida, mas não necessariamente a aprendizagem de 

conteúdo acadêmico, uma vez que esse é um tipo alternativo de aprendizagem. Agora os 

profissionais precisam desenvolver a capacidade de criar e inovar, de pensar criticamente 

diante de um mundo em constante mudança, cheio de influências e incertezas, e precisam 

desenvolvera capacidade de criar soluções para novo cenários, tanto no nível individual 

quanto no nível corporativo (GABRIEL, 2013). 

A despeito da evolução do DI nos últimos anos, incorporando em seu corpo teórico e 

em sua prática profissional as mudanças socioeconômicas e culturais da Era da Informação, 

o DT tem sido apresentado (BROWN, 2008, PLATTNER et al, 2011, STEINKBECK, 2011, 

CAVALCANTI & FILATRO, 2017) como a solução de design para a sociedade da 

inovação.  
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Neste artigo, descrevemos a contribuição dessas duas abordagens – DT e DI – para a 

experiência de criar um curso a distância, mais especificamente de criar interfaces para o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) de um curso a distância. À medida que 

mapeamos os limites e as possibilidades de cada abordagem, fomos capazes de criar 

soluções para um problema educacional específico. 

 

II. BREVE APRESENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS CONCEITOS DO DT E DO ID  

Design thinking é uma "abordagem que catalisa a colaboração, a inovação e a busca 

de soluções através da observação e da cocriação, com base no conceito de prototipagem 

rápida e na análise de diferentes realidades" (CAVALCANTI & FILATRO, 2017, p. 20). É 

composto por um processo, uma mentalidade, métodos e estratégias que visam colocar as 

pessoas e suas necessidades no centro do desenvolvimento de um projeto, usando a 

criatividade para gerar soluções e empregar o raciocínio para analisá-las e adaptá-las ao 

contexto real investigado. Em um paralelo ao design thinking, design instrucional é "o 

processo (conjunto de atividades) de identificar um problema (uma necessidade) de 

aprendizagem e desenhar, implementar e avaliar uma solução para esse problema" 

(FILATRO & PICONEZ, 2008, p. 5-6).  

O DT e o DI adotam fases bastante similares para resolver um problema. Um dos 

modelos de DT mais conhecidos, descrito no HCD Toolkit da IDEO, é inspirado no Human 

Center Design e também usa o acrônimo HCD para descrever as fases do DT: Hear (Ouvir), 

Create (Criar), Deliver (Entregar). Por outro lado, o mais conhecido modelo de DI usa o 

acrônimo ADDIE para as fases de Analysis (Análise), Design, Development 

(Desenvolvimento), Implementation (Implementação) e Evaluation (Avaliação). Assim, 

ambos os processos começam analisando o problema, então desenhando uma solução e 

finalmente entregando algo concreto para resolver o problema. 

No entanto, há algumas diferenças entre essas duas abordagens. A principal delas 

talvez seja que o DI nasceu vinculado à educação e tem as ciências da educação como um de 

seus pilares – alinhado com as ciências da comunicação e as ciências da administração. O 

DT é uma abordagem cujas origens se situam no campo do design e da administração, e 

apenas recentemente tem sido aplicado à educação. Diferentemente do DT, o DI tem um 

lastro teórico de décadas e por isso é muito mais rígido e ancorado na tradição. Também tem 

um corpo de conhecimentos bem estabelecido e soluções previamente ofertadas, enquanto o 

DT foca na capacidade de criar e responder rapidamente às mudanças do ambiente. Apesar 
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disso, se observarmos a história da evolução do DI, notaremos uma significativa 

aproximação da noção de soluções centradas nas pessoas – encontrada também no DT 

(REIGELUTH et al., 2017). 

De fato, desde o início do século 21, alguns teóricos do ID indicam pelo menos dois 

caminhos para o futuro do design aplicado à educação. Merrill & Wilson (2005), por 

exemplo, propõe duas estradas divergentes: a primeira estrada provavelmente levaria a um 

progresso substancioso em áreas como o desenvolvimento de ferramentas de design 

automatizadas, designs replicáveis e validação de aprendizagem orientada a objetivos. A 

segunda estrada poderia também poderia caminhar na mesma direção, mas teria de 

compartilhar os holofotes com outras disciplinas, e seria mais difícil prever os avanços, mas 

poderia incluir métodos aperfeiçoados de documentação e prática, assimilação de ideias, 

métodos de campos relacionados e maior atenção às necessidades das pessoas como seres 

humanos integrais.  

Nesse sentido, identificamos um conjunto de metodologias inov-ativas (FILATRO 

& CAVALCANTI, 2018) que endereçam ambas as necessidades: um clamor por 

automatizar certos aspectos do design instrucional, usando para isso a enorme capacidade 

das redes de computadores e os avanços em inteligência artificial, computação cognitiva e 

análise de dados; e uma clara demanda por capturar a perspectiva humana no processo de 

desenhar soluções educacionais, pela adoção de metodologias centradas no ser humano. 

Entre as metodologias inov-ativas que articulam princípios tanto do DI quanto o DT, 

podemos citar:  

1. Metodologias ativas – que a atividade humana é essencial para que os indivíduos 

aprendam, sabemos há anos; e isso fica ainda mais evidente no contexto da educação 

a distância, em que os aprendizes se tornam responsáveis por administrar seu tempo 

e gerir sua aprendizagem por sua própria conta e risco. Do contrário, nada acontece, 

por mais reconhecida que seja a instituição ofertante, por mais competentes que 

sejam os professores e equipe técnica e pedagógica, por mais atraente que seja a 

metodologia adotada. Mesmo com o rolo compressor das redes sociais, alegar que a 

aprendizagem é uma atividade social não é descoberta recente (Vygostsky, 1978). 

Assim, essa atividade não pode ser apenas individual, mas ela não se sustenta fora da 

atividade de grupos, comunidades e coletivos. 

2. Metodologias ágeis – Que o tempo é uma das variáveis mais importantes no mundo 

educacional, é difícil contestar. Carga horária, período letivo, hora/aula são 

expressões tão entranhadas nas escolas e universidades que parecem até ter ganhado 

status próprio. Educadores são remunerados por quanto tempo passam diante de uma 

turma, temas de estudo são distribuídos no plano de aulas com base em bimestres, 

semestres e férias, diplomas e certificações são expedidos com base na carga horária 
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cursada. Mas o tempo atual não é o mesmo tempo do passado. A dimensão virtual 

traz ao tempo uma nova configuração. A clássica situação didática, em que ensinar e 

aprender são tarefas simultâneas, não é mais a única forma de aprender. A 

linearidade, a sequencialidade, a sincronicidade têm sido desafiadas com novos 

arranjos que incluem trilhas de aprendizagem, microensino, microconteúdos e 

estratégias rápidas de aprendizagem, para não mencionar as mudanças no próprio 

processo de gerenciar o uso do design em educação, como SAM, SCRUM e mesmo 

a abordagem de DT, para mencionar apenas algumas.  

3. Metodologias imersivas – que a imersão parece ser uma solução para combater a 

falta de engajamento e os elevados índices de evasão, é um mantra cada vez mais 

repetido. O sonho de “aprender gostando” pressiona a educação para uma guinada 

em direção ao edutainment (educação combinada ao entretenimento) e à gamification 

(uso de elementos de jogos em situações que não são jogos). Esses tipos de 

tecnologias, como Sherry Turkle (1989) descreve, "podem dar-nos acesso irrestrito 

às emoções, aos pensamentos e aos comportamentos que estão bloqueados para nós 

na vida real". Mihaly Csikszentmihalyi (1997), um professor de psicologia 

conhecido por seus estudos sobre a felicidade e a criatividade, fala sobre o estado de 

fluxo, um estado mental de intensa concentração no qual tarefas antes consideradas 

difíceis se tornam fáceis, e tudo o que é feito é altamente agradável. O desafio a ser 

enfrentado "casa" com a habilidade de resolvê-lo, e a pessoa pode alcançar 

resultados que ela não pensaria ser capaz de alcançar. Nos games e na gamificação, 

por exemplo, o estado de fluxo imersivo é alcançado quando uma pessoa se vê entre 

a ansiedade e o aborrecimento durante um período de tempo delimitado 

(ZICHERMANN & CUNNIGHAN, 2011). 

4. Metodologias analíticas – e não podemos negar que corre por fora um clamor 

expressivo por personalização – que a propósito Montessori já defendia na primeira 

metade do século 20. Mas aqui se trata de uma personalização mais orientada a 

dados do que à sensibilidade humana e uma personalização embalada pelo 

reconhecimento de que as pessoas têm estilos e preferências de aprendizagem 

distintas, e pela visão mercadológica pós-industrial de que todos têm direito a 

individualizar os produtos e serviços que vão consumir. O sonho de criar soluções 

únicas plenamente customizadas está cada vez mais próximo da realidade, pela 

aplicação de tecnologias de análise de dados, que no campo da educação recebem o 

nome de learning analytics (ou analítica da aprendizagem). Essa é uma aplicação 

educacional do big data, um ramo da estatística desenvolvido originalmente no 

ambiente de negócios para analisar as atividades de negócios, identificar tendências e 

prever o comportamento do consumidor. O campo da educação tem recentemente 

buscado novas formas de aplicação que aumentem o engajamento dos estudantes 

provendo a eles uma experiência personalizada e de alta qualidade. 

Pensando nessas quatro tendências inovadoras, há um traço comum: a centralidade 

no ser humano, seja pelo protagonismo pessoal (principalmente por parte dos estudantes) em 

metodologias ativas, seja pelo respeito ao tempo dos outros nas metodologias ágeis, seja 

pela provisão de experiências de aprendizagem realmente engajadoras nas metodologias 

imersivas, seja na possibilidade de customização em massa das metodologias analíticas. 
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Nesse sentido, como e outros setores da vida social e econômica, o design é reconhecido no 

contexto da inovação como uma abordagem que captura a perspectiva humana. E isso tem 

um papel crucial na inovação porque esta não é mais puramente focada na tecnologia ou 

orientada à pesquisa e ao desenvolvimento (P&D), mas é cada vez mais voltada em serviços, 

na experiência do usuário e na sociedade (WHICHER, 2016, p. 41). 

No campo do design instrucional, Reigeluth et al. (2017) discutem a perspectiva de 

McCombs e Whisler (1997), que define a aprendizagem centrada no aluno como:  

"Combinar o foco no estudante individual (suas características hereditárias, suas 

experiências, perspectivas, formação anterior, talentos, interesses e necessidades), 

centralizando na aprendizagem (o melhor conhecimento disponível sobre aprendizagem e 

como ela ocorre e as práticas mais efetivas para promover os mais altos níveis de motivação, 

aprendizagem e desempenho para todos os estudantes). Com base na premissa de que as 

pessoas são únicas (por causa de sua herança genética e de suas experiências de vida) e 

aprendem em ritmos diferentes, eles concluem que a educação centrada no estudante é o 

único caminho para maximizar a aprendizagem – ajudando cada um deles a desenvolver seu 

potencial” (p. 449, Kindle Edition). 

O design thinking, por sua vez, dialoga com os princípios do design centrado no ser 

humano (HCD – human center design), que enfatize, comunica, estimula e explicita as 

características, habilidades e comportamentos inerentes ao ser humano, permitindo que seus 

desejos, necessidades e experiências sejam o ponto de partida para a projeção de soluções, 

produtos e serviços. 

De acordo com Krippendorf & Butter (2007), a abordagem HCD se apoia em quatro 

pilares: o entendimento de segunda ordem (quando o processo de design é realizado levando 

em conta as características de quem será o usuário final); significados (atribuídos a um 

produto, processo ou serviço com base em suas características, experiências, perspectivas e 

visões), rede de stakeholders ou partes interessadas (os usuários finais e as pessoas 

envolvidas no processo de design), interfaces (características cognitivas e sensório-motoras 

humanas), que permitem o contato com o produto, processo ou serviço a fim de prover 

experiências desejáveis).  

III. METODOLOGIA DE PESQUISA 

A pesquisa descrita adotou uma abordagem qualitativa, mais especificamente a 

“metodologia de pesquisa formativa” – um tipo de pesquisa baseada em design (design-

based research – DBR), que é “uma metodologia sistemática porém flexível projetada para 

aperfeiçoar as práticas educacionais por meio de análise, design, desenvolvimento e 

implementação iterativos, com base na colaboração entre pesquisadores e praticantes em 
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ambientes do mundo real, e que leve a princípios e teorias de design sensíveis ao contexto” 

(WANG & HANNAFIN, 2005, p. 6-7, apud REIGELUTH & AN, 2009, p. 378). O objetivo 

é aperfeiçoar um caso particular (um produto, um evento ou uma combinação deles) ou uma 

teoria de design através do processo de desenhar práticas ou processos instrucionais 

(REIGELUTH & FRICK, 1999; REIGELUTH & AN, 2009).  

A metodologia de pesquisa formativa está alinhada com a abordagem de estudo de 

cada conforme descrita por Yin (1984). De modo específico, o design é tipicamente uma 

aplicação específica da teoria. Conforme defendem Reigeluth e An (2009), esse tipo de 

pesquisa para aperfeiçoar um método ou teoria de design é o tipo de pesquisa mais produtivo 

quando o método ou a teoria está em seus estágios iniciais de desenvolvimento. A pesquisa 

formativa. A pesquisa formativa cria ou seleciona um exemplo consistente da teoria, e avalia 

formativamente aquele exemplo para identificar como cada elemento pode ser melhorado. 

Então ela coleta e analisa dados descritivos e formativos, com base na presença ou ausência 

de elementos na teoria e no caso estudado.  

Neste artigo, analisamos o processo de design do ACT (Adventist Communication 

Training – Treinamento para Comunicação Adventista), que articulou as abordagens de DI e 

DT na solução educacional proposta para um curso online.  O objetivo específico é 

identificar as contribuições da articulação entre DI e DT em três categorias principais 

propostas por Cavalcanti & Filatro (2017): o processo (as estratégias adotadas para resolver 

o problema educacional), o produto (a solução educacional criada) e as pessoas envolvidas 

no processo de design.  

IV.  INTEGRAÇÃO ENTRE DI E DT NO CONTEXTO INVESTIGADO 

O ACT – Adventist Communication Training foi criado para motivar e treinar cerca 

de 190 mil líderes de comunicação nas igrejas locais distribuídos por todo o mundo. O 

desafio inicial foi desenvolver um treinamento centrado no estudante que superasse questões 

globais como a diversidade cultural, idiomática e contextual de mais de 150 países.  

A fim de projetar a solução educacional, a metodologia ADDIE foi adotada, 

começando com a fase de análise contextual (FILATRO, 2015) realizada com a participação 

de um sponsor (patrocinador), um gerente de projeto, um coordenador de design instrucional 

e um especialista técnico. Para esse fim, várias reuniões presenciais e remotas foram 

realizadas com a liderança do Departamento de Comunicação da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia. Além disso, foi disponibilizada a documentação sobre as estatísticas da igreja 

ao redor do mundo assim como recursos de comunicação já existentes ou em fase de 
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produção, incluindo web sites, filmes e relatórios internos. O Relatório de Análise 

Contextual sistematizou informação sobre a) as necessidades de aprendizagem; b) o público-

alvo; c) as restrições e potencialidades institucionais, como segue. 

 

Figura 1 – Fragmento do Relatório de Análise Contextual do ACT  

 

Fonte: as autoras 

A partir dessa análise inicial, uma proposta de DI genérica para uma solução 

educacional híbrida foi apresentada: um programa de autoestudo a distância com a duração 

de 30 horas, apoiado por tutores on-line, combinado com um desafio prático colaborativo e 

presencial, conduzido por mentores locais, e oferecido inicialmente em quatro idiomas – 

inglês, francês espanhol e português. Seis unidades de estudo independentes formam esse 

curso online. Para cada unidade de estudo, foram desenvolvidas cápsulas teóricas, exemplos 

de boas práticas, entrevistas em vídeo, quizzes, minigames e atividades com feedback 

automatizado.  

Um tutor capacitado responde a questões específicas enviadas pelos participantes 

através da ferramenta de caixa postal do ambiente virtual de aprendizagem e do fórum de 

dúvidas disponibilizado para esse fim. Para o desafio prático colaborativo, uma maratona 

presencial baseada na abordagem de design thinking como estratégia de ensino-
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aprendizagem é conduzida pelos mentores locais, com atividades desenhadas para 

desenvolver uma solução colaborativa relaciona a projetos especiais na área de comunicação 

da igreja local. Resumindo, a solução educacional resultou na proposição do que chamamos 

de metodologias inov-ativas, coo representado no gráfico a seguir.  

Quadro 1 - Metodologias inov-ativas criadas para o ACT pela integração entre DI e DT 

Metodologias inov-

ativas 

ACT 

Metodologias ativas Maratona prática presencial na qual os estudantes participarão de 

desafios usando a abordagem do DT como uma metodologia de solução 

de problemas para criar soluções a problemas reais relacionados à 

liderança de comunicação frente à sua igreja local e comunidade.  

Metodologias ágeis Microconteúdos (cápsulas teóricas), minigames e projetos presenciais de 

design thinking. 

Metodologias 

imersivas 

Gamificação de conteúdo através dos minigames explorando incidentes 

críticos relacionados à liderança de comunicação. 

Metodologias 

analíticas 

Análise de dados registrados no ambiente virtual de aprendizagem a 

partir da gamificação estrutural para prover personalização.  

Fonte: as autoras 

 O uso de metodologias ativas, ágeis, imersivas e analíticas na organização das 

atividades e dos conteúdos do ACT foi grandemente influenciada pela integração dos 

processos e métodos do DI e do DT. Isso também foi alcançado pelo envolvimento de 

pessoas que tinham uma variedade de formações acadêmicas e profissionais e colaboraram 

para a criação de um curso online baseado em metodologias inov-ativas. Assim que a 

solução educacional proposta foi aprovada, a equipe avançou para a fase de design, 

composta pela elaboração da Matriz de Design Instrucional – um documento de 

especificação detalhado que registra os objetivos, conteúdos, atividades e duração, 

ferramentas e critérios de avaliação/gamificação, como segue. 

Figure 2 – Fragmento da Matriz de Design Instrucional para o ACT 
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Fonte: as autoras  

Na fase de desenvolvimento, conteúdos e outros recursos – como roteiros de estudo, 

entrevistas em vídeo e roteiros de games, questionários e templates – elaborados e 

submetidos à validação dos sponsors.  

A fim de iniciar a produção das mídias previstas para o curso, foi adotada a 

abordagem de DT em adição ao processo clássico de DI. Isso foi realizado em uma 

Brainstorming Meeting (reunião de chuva de ideias), da qual participou um time 

multidisciplinar composto de gerentes de projeto, designers instrucionais, web, gráficos e de 

jogos, produtor de vídeo, artista visual e o diretor de comunicação global – que atuaram 

como design thinkers para o projeto.  

Como parte da Brainstorming Meeting, o grupo participou inicialmente de uma 

apresentação de benchmarking de cursos a distância, com análise detalhada de dois tipos de 

interface emblemáticas para cursos a distância: 

1. interfaces baseadas em LMS – Learning Management Systems, incluindo: 

a. o modelo MOOC – Massive Online Open Courseware do Cousera; 

b. o modelo de unidades de estudo do projeto Open Learn, da Open 

University do Reino Unido; 

c. o modelo ancorado no LMS MoodleRooms para o curso a distância 

Formação de Tutores em EAD oferecido pelo UNASP Campus Virtual; 
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2. interface baseada em cenário, como a apresentado no modelo de autoestudo do 

curso Trilhas de Atendimento do SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas).
1
  

Depois de conhecer a proposta de design instrucional para o ACT – composta por 

conteúdos multimídia, atividades de autoestudo e atividades colaborativas, e outros recursos 

como guia de suporte tutoria e materiais de divulgação – os participantes do Brainstorming 

Meeting experimentaram algumas estratégias de DT propostas por Cavalcanti e Filatro 

(2017), como Definição do Desafio Estratégico, Persona, Brainstorming, Prototipagem 

Rápida e Matriz de Feedback.  

O primeiro passo foi definir o desafio estratégico que é uma frase que descreve o 

problema a ser superado durante a reunião. Ficou definido que desafio estratégico seria 

definir a identidade visual para o ACT, como ilustrado a seguir. 

Figura 3 – Estratégias de Design Thinking experimentadas pelos participantes  

da Brainstorming Meeting  

Persona – os participantes criaram personagens fictícias para o estudante típico, o 

tutor online típico e o diretor de comunicação típico no nível administrativo da igreja 

local. Cada persona tinha as mesmas características dos grupos de pessoas 

envolvidos no problema analisado. Com isso analisaram vários stakeholders 

envolvidos na oferta do curso.  

  
 

Persona do estudante Persona do tutor online 
Persona do diretor de 

comunicação 

Brainstorming – uma dinâmica de grupo que levou os design thinkers primeiro a 

criar e depois pela categorizar ideias geradas com o objetivo de resolver o desafio 

estratégico baseado nas descobertas feitas por meio da estratégia Persona. 

                                                           
1
 www.coursera.org; http://www.open.edu/openlearn; https://unasp.mrooms.net/; 

https://atendimento.sebrae-sc.com.br/cursos/trilhas/  
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Categorização das ideias criadas na dinâmica de brainstorming 

Prototipagem rápida – criação rápida de protótipos para representar visualmente as 

soluções propostas pelos design thinkers para o desafio de design analisado pelo 

grupo. 

   

Protótipo 1 – A Jornada Protótipo 2 – A Ponte Protótipo 3 – A Personagem 

Fonte: as autoras 

Essa sequência de estratégias resultou em uma variedade de ideias que foram avaliadas pelos 

participantes por meio da Matriz de Feedback, outra estratégia típica do DT. A matriz é 

composta por quatro campos (o que funcionou? o que pode ser aperfeiçoado? 

questionamentos? novas ideias?) e ajuda a avaliar os protótipos criados. Pela análise dos 

feedbacks, as ideias foram combinadas em um único protótipo. Esse protótipo foi 

desenvolvido como um recurso que subsidiaria a versão final da identidade visual do ACT 

contemplando as três metáforas – a Jornada, a Ponte e o Personagem, apresentado a seguir. 

Figura 4 – A identidade visual do ACT 

 
Versão inicial da identidade visual do ACT 
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Versão final da identidade visual do ACT 

Fonte: as autoras 

Após alguns refinamentos, o protótipo final foi apresentado a uma audiência 

qualificada de 800 líderes de mais de 60 países, reunidos em um evento de comunicação 

global communication realizado no Brasil. Na aplicação de um questionário anônimo, foi 

obtida o retorno de 237 respondentes (30% do total). Segue o registro das respostas. 

 

 

Fonte: as autoras 

Além das questões de múltipla escolha simples, os respondentes foram convidados a 

dar sugestões sobre como o programa ACT poderia fazer uma diferença para os líderes de 

comunicação nas igrejas locais. Entre as respostas abertas, podemos destacar a preocupação 
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com a tradução para diferentes idiomas e a contextualização para os diferentes países e 

culturas envolvidos na ação.  

V. OBSERVAÇÕES FINAIS  

 Da análise do processo, do produto e das pessoas, podemos concluir que a 

abordagem de DT pode complementar o processo clássico de DI, principalmente porque ela 

viabiliza a participação efetiva de vários stakeholders no macrodesign de uma solução 

educacional. Além disso, o DT permite que os design thinkers prototipem as soluções o que 

torna as ideias criadas visualmente concretas, ajudando na experimentação e validação de 

ideias. Esse nível de design implica inovação, e inovação são o que o DT já provou saber 

fazer. 

Entretanto, parece que o DT não se aplica tão bem ao nível micro do design, aquele 

dedicado ao desenvolvimento fino de unidades de estudo, telas ou páginas, incluindo as 

subetapas de autoria, roteirização e produção. Dada a quantidade de detalhes e o volume de 

trabalho envolvido, torna-se inviável incluir stakeholders em cada atividade requerida, assim 

como as várias dimensões de expertise requeridas para alcançar o melhor resultado final.  

Por fim, no processo de design do ACT, a integração do DI e do DT foi crucial para 

a proposição e a implementação do que chamamos de metodologias inov-ativas (descritas 

no Quadro 1). Essa experiência nos leva a acreditar que a articulação do DI e DT estimula o 

desenho de cursos que colocam o ser humano no centro do processo educacional pelo uso de 

metodologias ativas (focadas no protagonismo do aluno), metodologias ágeis (focados no 

aproveitamento do tempo), das metodologias imersivas (que visam proporcionar uma 

experiência de aprendizagem significativa às pessoas) e das metodologias analíticas (cujo 

enfoque é extrair significado de dados brutos a fim de possibilitar a adaptação da proposta 

educacional às características e necessidades individuais dos aprendizes). Essa combinação 

parece ser uma alternativa contemporânea para responder às demandas educacionais da 

sociedade digital. 
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ALIGNMENT OF GAIA LABORATORY SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS TO 

SAFE AGILE METHODOLOGY ANF G AND F LEVELS OF THE MR-MPS-SW 

QUALITY MODEL 

Attentive to the competitive Market, software development organizations seek to organize 

themselves in order to offer quality products and services, developed in ever shorter deadlines, 

besides being prepared to respond the market constant economic changes. For this, 

organizations use a software development process (SDP), which needs to be productive, 

flexible and with quality, as these characteristics will be reflected in the final product. One 

way for the organization increase its productivity and responsiveness to change is to use an 

agile methodology, such as the SAFe, which allows the scaling of these principles to all 

departments of the company. As for quality, reference models are used to measure it, such as 

MR-MPS-SW, a model that integrates MPS.BR, program that seek to improve Brazilian 

software processes. Looking to guide the development of their products, the GAIA Laboratory 

– ICT Solutions of UEL Computer Department developed a SDP of its own, which will be 

studied in detail so that an alignment to SAFe and MR-MPS-SW can be done. With this study, 

it is expected to find improvements that can be applied to the GAIA SDP. 

Keywords: Software development process, SAFe, MR-MPS-SW, MPS.BR, Software process 

improvement 

 

ALINHAMENTO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DA GAIA 

À METODOLOGIA ÁGIL SAFE E AOS NÍVEIS G E F DO MODELO DE QUALIDADE 

MR-MPS-SW 

Atentas ao mercado competitivo, as organizações desenvolvedoras de software procuram se 

organizar de forma a oferecer produtos e serviços de qualidade, desenvolvidos em prazos cada 

vez menores, além de estarem preparadas para atender às constantes mudanças econômicas do 

mercado. Para isso, as organizações utilizam um processo de desenvolvimento de software 

(PDS), que precisa ser produtivo, flexível e com qualidade, pois essas características serão 

refletidas no produto final. Uma maneira de a organização aumentar sua produtividade e 

rapidez de resposta à mudanças é utilizando uma metodologia ágil, como o SAFe, que 

possibilita o escalonamento desses princípios à todos os departamentos da empresa. Quanto à 

qualidade, utiliza-se modelos de referência para mensurá-la, como o MR-MPS-SW, modelo 

que integra o MPS.BR, programa que busca a melhoria dos processos de software brasileiros. 

Procurando guiar o desenvolvimento de seus produtos, o Laboratório GAIA – Soluções em 

TIC do Departamento de Computação da UEL desenvolveu um PDS próprio, que será 

estudado detalhadamente para que um alinhamento ao SAFe e ao MR-MPS-SW possa ser 

realizado. Com esse estudo, espera-se encontrar melhorias que possam ser aplicadas ao PDS 

GAIA. 

Palavras-chave: Processo de desenvolvimento de software, SAFe, MR-MPS-SW,  MPS.BR, 

Melhoria do processo de software 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o crescimento do uso e da criação de softwares, faz-se cada vez mais necessário que 

as empresas que produzam software organizem-se de forma a garantir mais produtividade, 

rapidez e qualidade nos produtos entregues. Tendo isso em mente, uma das opções mais 

indicadas é a utilização de um processo de desenvolvimento que, se utilizado de maneira 

correta, pode trazer inúmeros benefícios à organização, melhorando desde a qualidade do 

software produzido até o desempenho das equipes de desenvolvimento. 

Buscando oferecer rapidez e dinamicidade ao processo de desenvolvimento de software, 

foram desenvolvidos métodos denominados ágeis, que valorizam a interação  constante com o 

cliente e a entrega contínua e incremental de funcionalidades desenvolvidas em ciclos 

iterativos (Sommerville, 2011). Inicialmente, a metodologia ágil foi desenvolvida para ser 

aplicada apenas no setor de desenvolvimento, mas sua aplicabilidade em outros setores da 

organização foi percebida, como mostra o SAFe. O Scaled agile framework, SAFe, propõe a 

utilização das metodologia ágeis Scrum e XP (Extreme Programming) de forma que elas 

possam ser estendidas para abranger equipes de desenvolvimento que envolvam muitas 

pessoas ou para outros setores, podendo ser escalonada até abranger toda a empresa 

(Leffingwell et al, 2017). 

Quanto à qualidade, um PDS pode ser avaliado quanto a sua maturidade, um indicador 

métrico que busca classificar o processo de desenvolvimento em um determinado nível e com 

isso, oferecer estratégias para que esse supra características que não foram implementadas e 

melhore sua qualidade. Para avaliar a maturidade de PDS são utilizados modelos de 

maturidade, ou modelos de referência, que definem níveis e características esperadas dos 

processos (Pressman, 2011). O modelo de referência utilizado nesse trabalho foi o MR-MPS-

SW, modelo de referência MPS de software, um dos componentes do programa MPS.BR, que 

busca, a longo prazo, promover melhorias no processo de software brasileiro
 
(Softex, 2016). 

Identificando a importância de ter um processo de desenvolvimento que proporcione 

produtividade e qualidade ao produto final, o Laboratório GAIA – Soluções em TIC do 

Departamento de Computação da UEL desenvolveu o seu próprio PDS baseado em uma 

perspectiva de gerenciamento do PMBOK (GAIA, 2010). Para melhorar a capacidade de 

desenvolvimento da organização, sua produtividade e qualidade, tanto a do próprio processo 

quanto a agregada ao produto final, uma análise do alinhamento do PDS a uma metodologia 

ágil e a um modelo de qualidade pode ser feita.  

Portanto, a finalidade desse trabalho é analisar o alinhamento do processo de 

desenvolvimento de software da GAIA ao SAFe e aos níveis G e F do MR-MPS-SW, 

mapeando quais processos estão sendo implementados pelo PDS. Com os resultados dessa 

análise, será possível identificar quais melhorias precisam ser feitas para que a organização 

melhore sua capacidade de desenvolvimento. 

O trabalho esta organizado da seguinte forma: no capítulo 2 são apresentados detalhes 

sobre o SAFe, no capitulo 3 é descrita a forma de avaliação do MR-MPS-SW, no capítulo 4, o 
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PDS GAIA é esmiuçado, no capítulo 5 é apresentado o alinhamento e os resultados desse 

discutidos, e por fim, no capítulo 6 são expostas as considerações finais sobre o trabalho. 

2 SCALED AGILE FRAMEWORK (SAFE) 

Com a evolução do cenário de desenvolvimento de software e a demanda por aplicações 

maiores, mais sofisticadas e complexas, houve o incentivo para a formação de várias equipes 

com dezenas de desenvolvedores, tornando difícil gerenciar suas funções e sincronia. Além 

disso, empresas de grande porte encontraram dificuldades para implantação da metodologia 

ágil, devido à resistência cultural, falta de experiência dos gerentes de projeto com a 

metodologia e a dificuldade de interação dos diversos departamentos da empresa. 

Nesse sentido, Dean Leffingwell criou o SAFe (Leffingwell et al, 2017), uma metodologia 

ágil que pode ser estendida para abranger equipes maiores e outros departamentos da empresa, 

podendo ser escalonada até abranger toda a organização. A metodologia possui uma 

abordagem bem documentada e tem como base o Lean Thinking e as  metodologias ágeis, o 

Scrum e o XP. O Lean Thinking é uma filosofia e estratégia de negócios que busca aumentar a 

satisfação dos clientes através da melhor utilização dos recursos. Acredita-se que entendendo 

o que é o valor para o cliente, será possível eliminar desperdícios, provocando um 

melhoramento contínuo nos processos de produção e alavancando a competitividade da 

empresa.  

Assim, o SAFe combina os conhecimentos das metodologia ágeis no desenvolvimento de 

sistemas com a estratégia de desenvolvimento de produtos Lean, fornecendo melhorias na 

produtividade, qualidade e no engajamento dos funcionários. 

O SAFe encontra-se atualmente na versão 4.5 e apresenta quatro configurações. Neste 

trabalho será utilizado a configuração Portfolio SAFe, apresentado na Figura 1, ele é indicado 

para empresas que desenvolvem múltiplas soluções, o que requer um gerenciamento de 

portfólio para coordenação, estratégia e investimento dos projetos.  A configuração utilizada 

possui três níveis: Portfolio, Program e Team.  
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Figura 1. Configuração Portfolio SAFe. (Fonte: Leffingwell et al, 2017) 

Para uma melhor compreensão do alinhamento a ser realizado entre o SAFe e o PDS 

GAIA, as atividades do framework serão descritas e rotuladas nas próximas seções. 

2.1 Team Level 

Este nível fornece um modelo organizacional dos artefatos, papéis e processos necessários 

para que as equipes ágeis realizem suas atividades. Cada equipe escolhe sua metodologia, 

ScrumXP ou Kanban, e seus membros, que variam entre 5 e 9, se dividem nos papéis: Time de 

desenvolvimento, composto por desenvolvedores, testadores e outros especialistas que 

trabalham de forma colaborativa para entregar uma funcionalidade; Product Owner (PO), 

encarregado do backlog do time, organiza a lista de Histórias de Usuário, as tarefas de 

manutenção e refatoração; Scrum Master, funciona como um treinador da equipe ajudando os 

membros a passarem por impedimentos e promovendo um bom ambiente para o alto 

desempenho da equipe. 

Assim, cada time é capaz de planejar, desenvolver, testar e ajustar uma funcionalidade a 

cada iteração ou Sprint, realizando o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Adjust) e a entrega dessa 

funcionalidade no final. Cada iteração possui os seguintes eventos, alguns desses requerem 

mais de uma atividade: 

 Iteration Planning: reunião em que a equipe decide quais os objetivos e histórias serão 

entregues nessa iteração: 

o Estabelecer Velocidade (IPL01): a equipe quantifica a sua capacidade de realizar o 

trabalho dessa iteração. Cada membro avalia sua disponibilidade e tempo de 

aprendizado; 

o Análise e estimativa de Histórias (IPL02): cada caso de uso do backlog do time é 

discutido e suas dificuldades, complexidade e critérios de aceitação são avaliados, 

chegando a uma estimativa do tamanho da história; 
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o Elaborar Tarefas (IPL03): esta é uma atividade opcional, em que as equipes 

fragmentam os casos de uso em tarefas e as dividem entre si. Essa atividade é 

comum de ser feita em equipes novas, que ainda estão compreendendo sua 

capacidade e velocidade; 

o Estabelecer os Objetivos da Iteração (IPL04): após a compreensão do backlog, a 

equipe sintetiza um ou mais objetivos para a iteração; 

o Obter Comprometimento (IPL05): os membros da equipe e o PO concordam com as 

histórias a serem trabalhadas e os objetivos da iteração. Toda a equipe se 

compromete com os objetivos e o escopo permanece o mesmo durante todo o ciclo. 

 Iteration Execution: é quando a equipe desenvolve um incremento efetivo, de alta 

qualidade, funcionando e testado dentro do prazo de entrega. O foco do evento é 

entregar as histórias coma as quais a equipe se comprometeu na reunião de 

planejamento e atender os objetivos da iteração: 

o Acompanhar o Progresso da Iteração (IEX01): o acompanhamento requer 

visibilidade do atual estado dos casos de uso, testes, correções e outras atividades 

nas quais a equipe está trabalhando durante a iteração.  

o DSU – The Daily Stand-up (IEX02): reuniões diárias com 15 minutos de duração em 

que a equipe coordena o trabalho respondendo as perguntas: “O que fiz ontem para 

avançar em direção aos objetivos da iteração?”, “O que conseguirei fazer hoje para 

avançar em direção aos objetivos da iteração?” e “O que está nos impedindo de 

avançar em direção aos objetivos da iteração?”. Essas reuniões têm como objetivo 

identificar problemas e dependências, além de manter uma comunicação constante; 

o Gerenciar o Working-in-Progress (IEX03): Limitar o WIP é uma estratégia para 

evitar gargalos no desenvolvimento, ajudando a melhorar o fluxo de trabalho, o foco, 

o compartilhamento de informações e a ideia de propriedade coletiva. Esse controle 

força que a taxa de entrada de histórias e objetivos seja compatível com a capacidade 

do time; 

o Construir com Qualidade (IEX04): o SAFe prescreve um conjunto de cinco práticas 

de qualidade que contribuem para agregar qualidade às funcionalidades. São elas: 

Test-First, integração contínua, refatoração, trabalho em pares e propriedade 

coletiva. Incorporar qualidade desde o início do trabalho faz com que as entregas 

sejam mais rápidas, fáceis e menos onerosas; 

o Aprovação Contínua de Histórias (IEX05): aceitar que histórias foram 

completamente atendidas melhora continuamente o fluxo de trabalho. As equipes 

demonstram suas funcionalidades prontas antes de terminar a iteração assim, elas 

podem abordar problemas de forma rápida e eficiente, retrabalhando seus casos de 

uso sem trocar de contexto; 

o Automação de Testes (IEX06): sempre que possível, os critérios para o 

comportamento adequado do sistema, definidos pelas equipes e PO, são 

transformados em testes para avaliação de casos de uso. 

 Backlog Refinement (BRE01): ocorre uma ou duas vezes durante a iteração com o 

objetivo de refinar, analisar e estimas histórias de usuários e seus requisitos, 

encontrados no backlog do time; 

 Iteration Review (IRW01): reunião realizada ao final da iteração, a equipe mostra o 

trabalho feito ao PO e demais interessados, que analisam se o resultado é o desejado e 
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oferecem um feedback. Com o retorno, a equipe discute os porquês de não conseguirem 

completar suas tarefas, chegando à conclusão, geralmente, de que houve a descoberta de 

novos riscos, as prioridades foram modificadas, as estimativas estavam imprecisas ou 

houve excesso de compromissos. Esses problemas encontrados servirão para melhorar o 

planejamento das próximas iterações; 

 Iteration Retrospective (IRT01): ao final de uma iteração, os membros da equipe 

analisam se os objetivos propostos foram atingidos e o que pode ser melhorado para a 

próxima. A avaliação é baseada nas informações qualitativas e quantitativas 

apresentadas durante a Iteration Review; 

 Innovation and Planning Iteration (IPI01): é uma iteração que oferece às equipes a 

chance de explorar e inovar, obter novos conhecimentos e técnicas, trabalhar focado na 

parte técnica do sistema ou, como nenhuma funcionalidade está prevista para essa 

iteração, trabalhar as tarefas atrasadas devido a dependências e imprevistos. Caso esteja 

próximo de realizar a entrega de uma versão, as equipes podem utilizar essa sprint para 

realizar testes, verificação, validação e documentação finais do sistema. 

As equipes utilizam esses eventos para administrar e sincronizar o andamento de cada 

iteração, cuja duração é a mesma para todas. Para garantir que as funcionalidades criadas pelas 

equipes funcionam juntas, uma versão com todo o sistema integrado é entregue para avaliação, 

como descreve a atividade ADS01 do Program Level. 

2.2 Program Level 

O nível de programa abrange as equipes de desenvolvimento, os stakeholders e os 

recursos, direcionando-os que se dediquem ao desenvolvimento das soluções em andamento 

sejam elas produtos, serviços ou sistemas, internos ou externos à empresa. Para desenvolver 

essas soluções, os papéis e atividades desse nível estão organizados em torna da metáfora do 

Agile Release Train (ART), que como um trem tem cronograma de partida e chegada, 

velocidade padrão e planejamento previsível. Assim, os ARTs são organizações virtuais auto 

gerenciáveis formadas por equipes ágeis que planejam, executam e entregam juntas, em um 

fluxo contínuo. Dependendo da complexidade da solução, um ou mais ARTs serão necessários 

para o seu desenvolvimento. 

Os papéis desse nível são voltados a guiar e direcionar o andamento do ART, ajudando a 

alinhar as equipes de desenvolvimento a um objetivo comum: System Architect/Engineer, 

indivíduo que define a estrutura geral do sistema, determina os principais elementos e 

subsistemas, e também ajuda a definir os requisitos não funcionais e as interfaces das 

soluções; Product Management, é a voz do cliente, trabalha junto com os POs das equipes 

para entender as necessidades do cliente e garantir seu atendimento, sendo responsáveis pelo 

backlog do programa; Release Train Engineer (RTE), atua como o Scrum Master para o ART, 

otimizando o fluxo e garantindo que o trem ande dentro dos trilhos; Business Owners, é um 

pequeno grupo de stakeholders que têm a responsabilidade de garantir a adequação, 

governança e o retorno do investimento de uma solução desenvolvida. 

O backlog do programa possui as definições das aplicações, features e enablers, previstos 

para desenvolver um ART que atenda as necessidades do cliente e forneça uma boa arquitetura 
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ao sistema, respectivamente. Dessa forma, mantê-lo atualizado e organizado é essencial para o 

bom planejamento e andamento do ART. 

Para controlar o andamento do ART, utiliza-se o conceito de Program Increment (PI), 

período de duração fixa em que será desenvolvida uma parte maior, com valor incremental, do 

sistema, envolvendo pequenas funcionalidades desenvolvidas pelas equipes. Um PI tem 

duração de oito a doze semanas e, comumente, envolve quatro iterações de desenvolvimento e 

uma de Innovation and Planning, etapa em que ocorre também o planejamento da próxima PI. 

Os principais eventos e atividades que auxiliam na coordenação do ART são: 

 PI Planning: Todas as equipes e demais interessados realizam uma reunião, conduzida 

pelo RTE, para alinhar todas elas com o objetivo comum do PI: 

o Contextualizar o Negócio (PIP01): um executivo/proprietário descreve o atual estado 

do negócio e apresenta uma perspectiva sobre o quão bem as soluções atuais estão 

atendendo as necessidades dos clientes; 

o Apresentar a Visão do Produto (PIP02): o Product Management apresenta a visão de 

produto para as próximas 10 principais funcionalidades, geralmente; 

o Apresentar Visão de Arquitetura e Práticas de Desenvolvimento (PIP03): o arquiteto 

de sistema apresenta a visão da arquitetura. Além disso, um desenvolvedor sênior 

pode apresentar práticas propostas por metodologias ágeis que estarão sendo 

implantadas no próximo PI; 

o Apresentar o Contexto de Planejamento (PIP04): o RTE apresenta o processo de 

planejamento e os resultados esperados da reunião; 

o Reunião 1 das Equipes (PIP05): as equipes estimam suas capacidades para cada 

iteração e analisam quais itens do backlog serão necessários para realizarem as 

funcionalidades atribuídas a elas. Também desenvolvem seus planos preliminares, 

apontando riscos e dependências com tarefas de outras equipes; 

o Revisar os Planos Preliminares (PIP06): as equipes apresentam os objetivos, riscos 

potenciais e dependências de seus planos preliminares. Business Owners, Product 

Management, stakeholders e demais equipes analisam e fornecem informações; 

o Revisar o Gerenciamento e Solucionar Problemas (PIP07): é provável que os planos 

apresentados tenham desafios como o escopo, restrição de recursos e dependências, 

então o Product Management negocia e tenta solucionar tais problemas; 

o Comunicar Ajustes no Planejamento (PIP08): o Product Management descreve as 

mudanças feitas no planejamento do escopo e dos recursos; 

o Reunião 2 das Equipes (PIP09): as equipes continuam seu planejamento, realizando 

os ajustes necessários. Ao finalizarem, os business owners atribuem valores de 

negócios aos objetivos, estimando o impacto corporativo desses sobre a estratégia da 

empresa e suas prioridades; 

o Revisão Final dos Planos (PIP10): as equipes apresentam seus planos para todos e 

declaram seus objetivos, riscos e impedimentos. Se os planos forem aprovados pelos 

clientes, agregam-se os objetivos das equipes, sintetizando o objetivo do PI; 

o Identificar Riscos (PIP11): durante o planejamento, as equipes identificaram riscos e 

impedimentos que poderiam afetar suas capacidades de atingirem seus objetivos. 

Esses riscos são abordados de forma clara e discutidos; 
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o Votação na Confiança (PIP12): as equipes votam na confiança que têm para cumprir 

seus objetivos e os do PI; 

o Refazer Plano (PIP13): se necessário, as equipes refazem seus planos, até atingirem 

um alto grau de confiança; 

o Realizar Retrospectiva de Planejamento (PIP14): ao final da reunião, o RTE avalia o 

que ocorreu bem ou não e o que pode se melhorado para a próxima reunião. 

 Apresentar uma Demo do Sistema (ADS01): realizada ao final de cada iteração, fornece 

uma visão integrada entre todas as funcionalidades, antigas e novas. Com isso os 

stakeholders têm uma visão objetiva do andamento e desenvolvimento do programa e as 

equipes recebem um rápido feedback; 

 Inspect and Adapt: ao final de cada PI, o atual estado da solução é demonstrado e 

avaliado. As equipes refletem e identificam os itens do backlog que podem ser 

melhorados através de workshops, que são ótimas oportunidades para coletar dados, 

resolver problemas e buscar opções que possam aumentar a velocidade, a qualidade e a 

confiabilidade para o próximo PI, possibilitando que os ARTs evoluam constantemente: 

o Apresentar Demo do PI (I&A01): é diferente das demais demonstrações, uma vez 

que se limita a mostrar as funcionalidades desenvolvidas durante o PI. Durante a 

apresentação, os business owners, clientes e outros interessados ajudam cada equipe 

a avaliar o valor de negócio alcançado; 

o Revisão dos Indicadores Quantitativos (I&A02): as equipes coletam e discutem 

sobre os dados e as tendências observadas; 

o Retrospectiva (I&A03): as equipes realizam uma breve retrospectiva sobre o PI, 

buscando identificar questões e problemas que queiram abordar. Com os temas 

levantados, os participantes elegem os que serão tratados. Com isto decido, inicia-se 

o workshop de resolução de problema(s); 

o Concordar sobre o Problema Abordado (I&A04): o objetivo dessa atividade é alinhar 

a perspectiva de todos sobre o problema. As visões sobre do que se trata, onde 

ocorre e impactos que causam devem ser expostas sucintamente; 

o Analisar a Raiz do Problema (I&A05): recomenda-se o uso de um diagrama de 

Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe, que propõe o levantamento de 

causas e sub-causas das categorias do problema. Uma vez identificada as causas, 

procura-se reconhecer suas raízes utilizando a técnica dos 5 porquês, técnica que 

consiste em perguntar 5 vezes o motivo para o acontecimento do problema; 

o Identificar a Maior Causa Raiz (I&A06): os membros das equipes votam na causa 

que acham ser a maior causa raiz do problema; 

o Realizar Brainstorm (I&A07): são levantadas o máximo de ações corretivas para 

solucionar a raiz do problema; 

o Criar Itens de Melhoria para o Backlog (I&A08): as equipes votam nas três soluções 

mais prováveis, que serão transformadas em histórias e recursos para a próxima 

reunião de PI. 

 Gerenciar Fluxo do ART (GFA01): responsável por controlar o fluxo contínuo de 

entrega, integração e implantação de incrementos, além de identificar gargalos e 

oportunidades para melhorias. Sugere-se a utilização do Kanban para visualizar o 

progresso das atividades, além de se uma maneira fácil de mostra-los aos stakeholders. 

2.3 Portfolio Level 
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O nível de Portfólio contem os princípios, práticas e papéis necessários para iniciar e 

governar um conjunto de fluxos de valor. A estratégia e os investimentos financeiros são 

definidos nesse nível, utilizando práticas propostas pelo Lean Thinking alinhados com práticas 

ágeis. Os fluxos de valor (Value Streams) representam a série de etapas que uma organização 

segue para criar soluções, fornecendo um fluxo contínuo de valor para um cliente. Esses 

fluxos de valor são utilizados para definir e atingir os objetivos comerciais do Portfólio e 

organizar os ARTs para oferecer funcionalidades mais rapidamente. 

Cada portfólio possui uma conexão de duas vias com a instituição, estabelecendo os temas 

estratégicos e oferecendo um feedback constante aos stakeholders. Os temas estratégicos são 

objetivos de negócio específicos e detalhados que conectam o portfólio aos objetivos 

estratégicos da empresa. Já o feedback contem informações sobre o estado atual das soluções 

do portfólio, indicadores do desempenho dos fluxos de valores (KPIs), avaliações qualitativas 

da solução atual para o mercado, qualquer força, fraqueza, ameaça ou oportunidade 

encontrada. 

Os papéis desse nível incluem cargos de grande responsabilidade e governança: Lean 

Portfolio Management, os indivíduos com esse papel possuem o mais alto nível de tomada de 

decisão e responsabilidade financeira em um portfólio SAFe, são responsáveis por três áreas 

principais: estratégia e financiamento de investimentos, orientação ágil e governança Lean; 

Epic Owners, são responsáveis por coordenar os epics, soluções grandes que exigem uma 

análise e aprovação financeira antes de serem transformadas em features, divididas em 

histórias de usuário e implementadas; Enterprise Architect, responsável por coordenar 

múltiplos fluxos de valor, ajudando na estratégia para otimizar os resultados do portfólio. 

Com a perspectiva de que cada portfólio existe com o propósito de ser um conjunto de 

soluções alinhadas com a estratégia do negócio, entende-se que devem trabalhar dentro de um 

orçamento aprovado, já que os custos operacionais no desenvolvimento das soluções é um 

fator importante para o sucesso financeiro da empresa. Assim, nessa etapa, é adotada a prática 

Lean Budgets que minimiza os custos indiretos através do financiamento dos fluxos de valor e 

não dos projetos, permitindo uma tomada de decisão rápida pelos responsáveis que 

acompanham o dia a dia do desenvolvimento. 

As atividades realizadas nessa etapa são: 

 Realizar Reunião Estratégica (PTF01): realizada entre os executivos da empresa e os 

responsáveis pelo portfólio, tem como objetivo aprovar orçamentos e definir os temas 

estratégicos; 

 Realizar o Orçamento (PTF02): cada Value Stream pertencente ao projeto recebe um 

orçamento para cada PI, seguindo o método Lean Budgets; 

 Realizar o Acompanhamento (PTF03): utiliza-se um sistema Kanban para visualizar, 

gerenciar e analisar o andamento do projeto, desde a idealização até a conclusão. Uma 

parte importante deste processo são os Epics, que por serem grandes e poderem afetar 

mais de um ART necessitam de mais atenção. Assim, o Kanban desse nível é 

desenvolvido para idealizar, analisar, aprovar e rastrear os Epics, principalmente. 

3 MODELO DE REFERÊNCIA MPS.BR DE SOFTWARE 
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Modelos de referência são utilizados para mensurar a maturidade dos processos de 

desenvolvimento e assim, obter auxílio para implementar melhorias e aumentar a qualidade do 

processo como um todo. 

A Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro, SOFTEX, 

desenvolveu um modelo adaptado à realidade das organizações brasileiras, tendo como 

objetivo melhorar a capacidade de desenvolvimento de software, serviços e práticas de gestão 

de RH das indústrias de TIC (SOFTEX, 2016). Algumas vantagens da utilização do MPS.BR, 

segundo Couto (2007), são: os sete níveis do modelo permitem uma implementação mais 

gradual, sendo adequado às micros, pequenas e médias empresas de software; aplicação a 

custos acessíveis e adequados à realidade brasileira; a qualificação da empresa que utiliza o 

modelo é mantida por avaliações periódicas realizadas de dois em dois anos. 

O MR-MPS-SW define sete níveis de maturidade, iniciando em G e progredindo até o 

nível A: G (parcialmente gerenciado), F (gerenciado), E (parcialmente definido), D 

(largamente definido), C (definido), B (gerenciado quantitativamente) e A (em otimização). 

Para cada nível são prescritos processos que indicam para a organização onde colocar o 

esforço de melhoria. A avaliação desses processos é feita em termos de resultados esperados, 

sendo que cada processo possui um conjunto diferente. Mais uma característica do modelo é 

que os níveis são acumulativos, ou seja, se a organização estiver no nível F, ela deve satisfazer 

os resultados esperados dos processos do nível G e do F. 

Como o escopo do trabalho envolve apenas os níveis G e F do MR-MPS-SW, serão 

descritos apenas os processos envolvidos nesses níveis, segundo o Quadro 1, bem como seus 

resultados esperados. 

Quadro 1. Níveis de maturidade do MR-MPS-SW e seus respectivos processos 

Nível Processos 

F 

Medição – MED 

Garantia de Qualidade – GQA 

Gerência de Portfólio de Projetos – GPP 

Gerência de Configuração – GCO 

Aquisição – AQU 

G 
Gerência de Requisitos – GRE 

Gerência de Projetos - GPR 
Fonte: Adaptado de SOFTEX, 2016 

Os processos envolvidos nos níveis G e F são (SOFTEX, 2016): 

 Gerência de Projetos – GPR: estabelece e mantem planos que definem as atividades, 

recursos e responsabilidades do projeto. Também provê informações sobre o andamento 

do projeto, permitindo que correções sejam feitas quando desvios significativos no 

desempenho do projeto sejam identificados; 

 Gerência de Requisitos – GRE: gerencia os requisitos do produto e de seus 

componentes ao longo do projeto, identificando inconsistências e ajustando as 

mudanças para manter uma boa relação bidirecional entre requisitos e produtos; 
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 Aquisição – AQU: gerencia a aquisição de produtos que satisfaçam às expectativas do 

comprador; 

 Gerência de Configuração – GCO: define e acompanha as configurações dos produtos 

envolvidos no projeto, identificando, modificando, armazenando e disponibilizando a 

todos os envolvidos; 

 Garantia de Qualidade – GQA: assegura que os produtos, bem como a execução dos 

processos, estejam conforme o planejado e seguindo os procedimentos e padrões 

estabelecidos; 

 Gerência de Portfólio de Projetos – GPP: inicia e mantem projetos necessários, 

suficientes e sustentáveis para alcançar os objetivos estratégicos da organização. 

Também é responsável pela distribuição de investimentos, realizando uma qualificação 

contínua de projetos para verificar se justificam os investimentos recebidos; 

 Medição – MED: coleta, armazena e analisa os dados dos produtos, processos e projetos 

da organização. 

3.1 Resultados esperados no nível G 

Os resultados esperados para os processos de Gerência de Projetos e Gerência de 

Requisitos são apresentados nos Quadros 2 e 3, respectivamente. 

Quadro 2. Resultados esperados para o processo de Gerência de Projetos 

GPR01 O escopo do trabalho para o projeto é definido. 

GPR02 
As tarefas e os produtos de trabalho do projeto são dimensionados utilizando 

métodos apropriados. 

GPR03 O modelo e as fases do ciclo de vida do projeto são definidos. 

GPR04 
O esforço e o custo para a execução das tarefas e dos produtos são estimados com 

base em dados históricos ou referências técnicas. 

GPR05 
O orçamento e o cronograma do projeto, incluindo a definição de marcos e pontos de 

controle, são estabelecidos e mantidos. 

GPR06 
Os riscos do projeto são identificados e o seu impacto, probabilidade de ocorrência e 

prioridade de tratamento são determinados e documentados. 

GPR07 
Os recursos humanos para o projeto são planejados considerando o perfil e o 

conhecimento necessários para executá-lo. 

GPR08 
Os recursos e o ambiente de trabalho necessários para executar o projeto são 

planejados. 

GPR09 

Os dados relevantes do projeto são identificados e planejados quanto à forma de 

coleta, armazenamento e distribuição. Um mecanismo é estabelecido para acessá-los, 

incluindo, se pertinente, questões de privacidade e segurança. 

GPR10 
Um plano geral para a execução do projeto é estabelecido com a integração de 

planos específicos. 

GPR11 
A viabilidade de atingir as metas do projeto é explicitamente avaliada considerando 

restrições e recursos disponíveis. Se necessário, ajustes são realizados. 

GPR12 
O Plano do Projeto é revisado com todos os interessados e o compromisso com ele é 

obtido e mantido. 

GPR13 
O escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento e o cronograma do projeto são 

monitorados em relação ao planejado. 
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GPR14 
Os recursos materiais e humanos bem como os dados relevantes do projeto são 

monitorados em relação ao planejado. 

GPR15 Os riscos são monitorados em relação ao planejado. 

GPR16 
O envolvimento das partes interessadas no projeto é planejado, monitorado e 

mantido. 

GPR17 
Revisões são realizadas em marcos do projeto conforme estabelecido no 

planejamento. 

GPR18 

Registros de problemas identificados e o resultado da análise de questões pertinentes, 

incluindo dependências críticas, são estabelecidos e tratados com as partes 

interessadas. 

GPR19 

Ações para corrigir desvios em relação ao planejado e para prevenir a repetição dos 

problemas identificados são estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua 

conclusão. 
Fonte: SOFTEX, 2016 

 

 

 

Quadro 3. Resultados esperados para o processo de Gerência de Requisitos 

GRE01 O entendimento dos requisitos é obtido junto aos fornecedores de requisitos. 

GRE02 
Os requisitos são avaliados com base em critérios objetivos e um comprometimento 

da equipe técnica com estes requisitos é obtido. 

GRE03 
A rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de trabalho é 

estabelecida e mantida. 

GRE04 
Revisões em planos e produtos de trabalho do projeto são realizadas visando 

identificar e corrigir inconsistências em relação aos requisitos. 

GRE05 Mudanças nos requisitos são gerenciadas ao longo do projeto. 
Fonte: SOFTEX, 2016 

3.2 Resultados esperados do nível F 

Os resultados esperados para os processos envolvidos no nível F são apresentados nos 

quadros de 4 a 7, com exceção do processo de aquisição. De acordo com Guia do MR-MPS-

SW (SOFTEX,2016) processos podem ser excluídos do escopo de uma avaliação, ou de uma 

análise acadêmica como esta, se não forem pertinentes ao negócio da organização. Por isso, o 

processo de Aquisição será excluído da avaliação do PDS, pois não é executado pela GAIA. 

Quadro 4. Resultados esperados para o processo de Gerência de Configuração 

GCO01 Um Sistema de Gerência de Configuração é estabelecido e mantido. 

GCO02 Os itens de configuração são identificados com base em critérios estabelecidos. 

GCO03 Os itens de configuração sujeitos a um controle formal são colocados sob baseline. 

GCO04 
A situação dos itens de configuração e das baselines é registrada ao longo do tempo 

e disponibilizada. 

GCO05 Modificações em itens de configuração são controladas. 
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GCO06 
O armazenamento, o manuseio e a liberação de itens de configuração e baselines são 

controlados. 

GCO07 
Auditorias de configuração são realizadas objetivamente para assegurar que as 

baselines e os itens de configuração estejam íntegros, completos e consistentes. 
Fonte: SOFTEX, 2016 

Quadro 5. Resultados esperados para o processo de Garantia de Qualidade 

GQA01 

A aderência dos produtos de trabalho aos padrões, procedimentos e requisitos 

aplicáveis é avaliada objetivamente, antes dos produtos serem entregues e em 

marcos predefinidos ao longo do ciclo de vida do projeto. 

GQA02 
A aderência dos processos executados às descrições de processo, padrões e 

procedimentos é avaliada objetivamente. 

GQA03 Os problemas e as não conformidades são identificados, registrados e comunicados. 

GQA04 

Ações corretivas para as não conformidades são estabelecidas e acompanhadas até 

as suas efetivas conclusões. Quando necessário, o escalamento das ações corretivas 

para níveis superiores é realizado, de forma a garantir sua solução. 
Fonte: SOFTEX, 2016 

 

 

Quadro 6. Resultados esperados para o processo de Gerência de Portfólio de Projetos 

GPP01 

As oportunidades de negócio, as necessidades e os investimentos são identificados, 

qualificados, priorizados e selecionados em relação aos objetivos estratégicos da 

organização por meio de critérios objetivos. 

GPP02 Os recursos e orçamentos para cada projeto são identificados e alocados. 

GPP03 A responsabilidade e autoridade pelo gerenciamento dos projetos são estabelecidas. 

GPP04 
O portfólio é monitorado em relação aos critérios que foram utilizados para a 

priorização. 

GPP05 
Ações para corrigir desvios no portfólio e para prevenir a repetição dos problemas 

identificados são estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão. 

GPP06 
Os conflitos sobre recursos entre projetos são tratados e resolvidos, de acordo com os 

critérios utilizados para a priorização. 

GPP07 
Projetos que atendem aos acordos e requisitos que levaram à sua aprovação são 

mantidos, e os que não atendem são redirecionados ou cancelados. 

GPP08 
A situação do portfólio de projetos é comunicada para as partes interessadas, com 

periodicidade definida ou quando o portfólio for alterado. 
Fonte: SOFTEX, 2016 

Quadro 7. Resultados esperados para o processo de Medição 

MED01 
Objetivos de medição são estabelecidos e mantidos a partir dos objetivos de negócio 

da organização e das necessidades de informação de processos técnicos e gerenciais. 

MED02 

Um conjunto adequado de medidas, orientado pelos objetivos de medição, é 

identificado e definido, priorizado, documentado, revisado e, quando pertinente, 

atualizado. 

MED03 Os procedimentos para a coleta e o armazenamento de medidas são especificados. 
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MED04 Os procedimentos para a análise das medidas são especificados. 

MED05 Os dados requeridos são coletados e analisados. 

MED06 Os dados e os resultados das análises são armazenados. 

MED07 
Os dados e os resultados das análises são comunicados aos interessados e são 

utilizados para apoiar decisões. 
Fonte: SOFTEX, 2016 

4 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE GAIA 

O Laboratório GAIA - Soluções em TIC do Departamento de Computação da UEL 

desenvolve trabalhos em temas como infraestrutura, processos, sistemas e recursos humanos, a 

fim de auxiliar o uso de TI nas organizações. Estão envolvidos nesses trabalhos desde 

consultorias até o desenvolvimento de soluções inovadoras, sempre baseando-se na 

experiência acumulada em pesquisas acadêmicas realizadas na área (GAIA, 2017). 

Seu PDS é composto por 6 fases: Análise Inicial, Análise e Planejamento, Execução e 

Implementação, Validação e Testes, Entrega e Finalização. Além dessas etapas, o PDS é 

composto por mais duas componentes que atuam paralelamente aos demais, o Manter 

Requisito e Gerencia Portfólio. 

Como pode ser observado na Figura 2, o processo começa pela Análise Inicial, cujas 

tarefas são focadas em estabelecer o escopo e a viabilidade do projeto. Em seguida, ocorre a 

Análise e Planejamento que revisa e valida requisitos, define tarefas, elabora cronogramas e 

define prazos.  

A próxima etapa é a Execução e Implementação, que envolve a gerência de riscos e a 

garantia da qualidade, além das tarefas referentes à execução do projeto. Após a 

implementação ocorre a Validação e Testes, que, como um ciclo, volta para a fase de execução 

caso ocorra falhas. Paralelamente à essas duas etapas há o Manter Requisitos, que recebe, 

analisa e define o impacto de alterações nos requisitos e atualiza os documentos necessários. 

Após a validação e os testes serem concluídos, ocorre a Entrega, que realiza testes de 

integração, analisa resultados, executa correções e realiza reuniões de feedback com os 

clientes. Por último, acontece a Finalização, onde é feita a entrega final e uma 

confraternização. 

O Gerenciar Portfólio é responsável por manter o portfólio de produtos e serviços da 

organização, realizando reuniões estratégicas e de acompanhamento. 
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Figura 2. Processo de desenvovlimento de software GAIA. (Fonte: GAIA, 2010) 

A fim de estudar o alinhamento do PDS GAIA ao framework ágil e ao modelo de 

qualidade MR-MPS-SW, serão detalhadas e rotuladas as tarefas envolvidas nas etapas no PDS 

(Galhardi, 2016). 

4.1 Análise Inicial – ANI 

A análise inicial reúne as tarefas necessárias para iniciar o projeto, procurando 

principalmente, definir o escopo do projeto e obter o comprometimento de todos os 

envolvidos. Seu fluxograma pode ser visto na Figura 3. 
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Figura 3. Análise Inicial – ANI. (Fonte: GAIA, 2010) 

As tarefas envolvidas nessa etapa são: 

 Reuniões - PDS-ANI01: são reuniões realizadas entre os responsáveis pelo 

fornecimento dos requisitos e os responsáveis por recebê-los e gerenciá-los. É guiada 

pela definição das datas e pautas das reuniões e criação das atas assinadas das mesmas; 

 Estabelecer Escopo - PDS-ANI02: Um escopo inicial do projeto é desenvolvido, a fim 

de guiar as próximas etapas. É feito através do levantamento das necessidades do 

cliente, onde se estabelece o escopo e gera-se um WBS simplificado do projeto; 
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 Realizar Estimativas - PDS-ANI03: é estimado o tamanho do projeto, através da 

identificação de suas características e seguindo técnicas específicas; 

 Preparar ambiente - PDS-ANI04: prepara o ambiente para o desenvolvimento do 

projeto, incluindo seu planejamento, controle de acesso, versionamento, entre outros, de 

acordo com o padrão organizacional; 

 Analisar Viabilidade - PDS-ANI05: Verifica-se a viabilidade do projeto, analisando 

riscos, premissas e restrições identificados durante a elaboração do escopo. São 

determinados também os prazos e custos para o projeto; 

 Criar Project Charter - PDS-ANI06: se o projeto for considerado viável, reúnem-se 

todas as informações disponíveis em um único documento (Project Charter); 

 Realizar Reunião de Kick-off - PDS-ANI07: todos os participantes do projeto são 

reunidos a fim de se obter seus comprometimentos. É definida a pauta da reunião e 

apresenta-se o Project Charter. 

4.2 Análise e Planejamento – APL 

Essa etapa reúne as tarefas de análise e planejamento do projeto e de suas fases, sendo 

realizadas estimativas e planos. Seu fluxograma é extenso, por isso é apresentado dividido nas 

Figuras 4 e 5. 

As tarefas envolvidas na primeira parte, Figura 4, desta etapa são: 

 Levantar Requisitos - PDS-APL01: Necessidades e requisitos são levantados com o 

cliente. Procurando entender a situação, é realizada uma reunião entre os responsáveis 

pelos requisitos e o cliente, em seguida, os requisitos são elencados seguindo as 

necessidades e detalhados conforme o padrão da organização. Aqui também são 

modelados os casos de uso; 

 Expandir WBS - PDS-APL02: o WBS é melhor detalhado. Atividades e tarefas são 

derivadas da original e o domínio da aplicação é esmiuçado; 

 Revisar Requisitos - PDS-APL03: feito o levantamento e a expansão do WBS, os 

requisitos são reunidos, revisados e verificados seguindo critérios estabelecidos; 

 Validar Requisitos - PDS-APL04: Os requisitos classificados e verificados são 

apresentados ao cliente, a fim de obter sua validação e questionamentos por quaisquer 

alterações; 

 Definir Entregas - PDS-APL05: com os requisitos definidos, revisados e validados, o 

sistema especificado é dividido em entregas implementáveis para que seu 

desenvolvimento possa ocorrer de forma mais fluída e visível. É definido quais serão as 

entregas; 

 Manter Rastreabilidade dos Requisitos - PDS-APL06: é criado um relacionamento 

bidirecional entre os requisitos. Relacionamentos bidirecionais entre requisitos e outros 

ativos de projeto também são criados. 
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Figura 4. Análise e Planejamento – APL (Parte 1). (Fonte: GAIA, 2010) 

Na segunda parte da etapa, Figuras 5, estão as tarefas: 

 Planejar Indicadores - PDS-APL07: indicadores de desempenho são identificados e 

estabelecidos. Para isso, são identificados, primeiramente, os objetivos de medição, 

obtidos com a ajuda da elaboração de questões que devem ser respondidas a partir dos 

dados coletados. Com os objetivos definidos, é definido a política de quais, quando e 

como os dados serão coletados, determinando prioridades, descrevendo métodos de 

coleta e criando um Plano de Métricas; 

 Planejar Recursos - PDS-APL08: os recursos necessários para a realização das tarefas 

são identificados, sua disponibilidade é verificada e seu orçamento realizado. Por fim, 

uma lista com os recursos é criada e um plano de alocação de recursos é feito; 

 Análise de Risco - PDS-APL09: os riscos potenciais do projeto são identificados e 

qualificados de acordo com sua probabilidade de ocorrência. Os riscos também são 

qualificados segundo o impacto que podem causar no projeto. São elaboradas ações 

preventivas e corretivas para os riscos identificados, além de planos de contingência. 

Todas essas ações são organizadas então em uma única lista; 
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 Estimar Prazos e Custos - PDS-APL10: tarefas e recursos são elencados e dados de 

custos indiretos e de RH são coletados. Com essas informações, é possível estimar a 

duração das atividades e dos recursos, permitindo a realização de uma previsão de custo 

efetivo do projeto no geral; 

 Elaborar Cronograma - PDS-APL11: atividades, recursos, estimativas de prazos e 

custos são reunidos, adicionando uma margem para erros. Pontos de controle são 

definidos e então, o cronograma é elaborado; 

 Elaborar Tarefas - PDS-APL12: atividades e tarefas são identificadas e organizadas; 

 Planejar Testes - PDS-APL13: testes necessários para garantir a qualidade dos produtos 

parciais são pensados e então, é determinado o que testar, como os testes serão 

executados e como analisá-los; 

 Planejar Configuração - PDS-APL14: define o plano de gerenciamento de configuração. 

São definidos os ativos que serão gerenciados, o local de armazenamento, a 

configuração inicial de arquivos, pontos de revisão, ferramentas de gerenciamento de 

configuração e pontos de criação das baselines; 

 Revisar Planos - PDS-APL15: os planos criados até agora são revisados em sua 

consistência. A coerência de cada plano é verificada separadamente, para depois ser 

verificada como uma unidade. Os objetivos e aderência dos planos são analisados e, por 

fim, relacionamentos entre os mesmos são criados; 

 Disponibilizar Informações - PDS-APL16: as informações são reunidas na ferramenta 

de configuração, disponibilizadas, em um único ambiente, a todos interessados, e, 

opcionalmente, restrições de acesso podem ser aplicadas; 

 Definir Fase - PDS-APL17: A fase a ser desenvolvida é definida através da seleção das 

entregas implementáveis a serem realizadas; 

 Analisar Viabilidade - PDS-APL18: identifica-se o que falta ser realizado e seus riscos 

para, então, analisar a viabilidade do projeto. 
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Figura 5. Análise e Planejamento – APL (parte 2). (Fonte: GAIA, 2010) 

4.3 Execução e Implementação – EXI 

Nessa etapa estão envolvidas tarefas referentes à execução do projeto, controlando suas 

tarefas e andamento geral. Seu fluxograma é apresentado na Figura 6. As tarefas envolvidas 

nessa etapa são: 

 Executar Tarefas - PDS-EXI01: tarefas planejadas anteriormente são executadas e 

atualizadas em seu marcador de progresso; 

 Gerenciar Riscos - PDS-EXI02: O desenvolvimento do projeto é monitorado e seus 

riscos controlados através da identificação dos riscos potenciais, de acordo com o plano 

de riscos, execução de ações preventivas e corretivas, e registro dos riscos ocorridos; 

 Garantir Qualidade - PDS-EXI03: o código é verificado, padrões são controlados, o 

software versionado, são implementados planos de testes, dados do projeto e processo 

são coletados e analisados, tudo para garantir que os produtos estão em conformidade 

com o esperado e com os padrões, além de garantir que o processo está sendo seguido; 

 Gerenciar Comunicação - PDS-EXI04: garante que as informações necessárias são 

entregues às devidas pessoas no tempo certo; 

 Gerenciar Configuração - PDS-EXI05: revisa os baselines e os ativos de projeto que 

estão sob a gerência de configuração. 
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Figura 6. Execução e Implementação – EXI. (Fonte: GAIA, 2010) 

4.4 Validação e Testes – VAT 

A etapa de Validação e Testes é responsável por reunir as atividades referentes ao trabalho 

de testar unitariamente os resultados da fase executada. A Figura 7 apresenta seu fluxograma. 

 

Figura 7. Validação e Testes – VAT. (Fonte: GAIA, 2010) 

As tarefas envolvidas nessa etapa são: 

 Executar Teste Unitário - PDS-VAT01: testes unitários são realizados a fim de evitar 

erros de código e validar a fase; 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0649



 

 

 Analisar Resultados - PDS-VAT02: Analisa os resultados dos testes e valida o produto; 

 Realizar Correção - PDS-VAT03: efetua correções necessárias de acordo com a análise 

dos resultados dos testes. 

4.5 Entrega – ENT 

A etapa reúne as tarefas necessárias para implantar o sistema no cliente e obter seu 

feedback. Seu fluxograma pode ser visto na Figura 8. As tarefas envolvidas nessa etapa são: 

 Executar Testes de Integração - PDS-ENT01: testes de integração são realizados, 

segundo o plano de testes, para evitar erros no sistema; 

 Analisar Resultados - PDS-ENT02: analisa os resultados do teste de integração, 

identifica erros e valida o produto; 

 Executar Correções - PDS-ENT03: correções são feitas conforme os resultados da 

análise; 

 Implantar Resultado da Fase - PDS-ENT04: com a aprovação nos testes, é possível 

realizar a implantação do resultado da fase no cliente, reunindo os recursos necessários, 

configurando e testando seu funcionamento; 

 Realizar Reunião de Feedback (equipe e cliente) - PDS-ENT05: reunião para formalizar 

a entrega do resultado da fase para o cliente e receber feedback. Pode ocorrer a 

aprovação ou não do cliente. 

 

Figura 8. Entrega – ENT. (Fonte: GAIA, 2010) 
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4.6 Finalização – FIN 

Atividades necessárias para finalização do projeto, incluindo o contrato, são reunidas nesta 

etapa. Seu fluxograma pode ser visto na Figura 9. 

 

Figura 9. Finalização – FIN. (Fonte: GAIA, 2010) 

As tarefas envolvidas nessa etapa são: 

 Realizar Reunião de Entrega - PDS-FIN01: formaliza a entrega do produto ao cliente e 

o feedback do produto. Reúne-se informações e as apresenta em reunião, as lições 

aprendidas são capturadas e o feedback obtido e registrado; 

 Confraternização - PDS-FIN02: realiza-se uma confraternização para comemorar o fim 

do projeto. 

4.7 Manter Requisitos – MRQ 

Nessa etapa reúne-se as atividades ligadas diretamente ao gerenciamento de requisitos. 

Seu fluxograma pode ser visto na Figura 10. 

 

Figura 10. Finalização – FIN. (Fonte: GAIA, 2010) 
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As tarefas envolvidas nessa etapa são: 

 Receber Alteração - PDS-MRQ01: o cliente solicita alterações de requisitos. As 

alterações podem ser recebidas pelo help-desk, são registradas e compreendidas. Uma 

reunião pode ser marcada com o cliente; 

 Analisar Impacto da Alteração - PDS-MRQ02: as alterações recebidas são avaliadas 

junto à equipe. Discute-se sobre a viabilidade das alterações; 

 Definir Alteração - PDS-MRQ03: se a alteração for viável, é definido como e quando 

ela será feita; 

 Atualizar Documentação de Requisitos - PDS-MRQ04: Os produtos de trabalho são 

atualizados de acordo com as alterações definidas. 

4.8 Gerenciar Portfólio – GPT 

As atividades necessárias para gerenciar o portfólio de produtos e serviços da organização 

são reunidas nessa etapa. A Figura 11 traz o fluxograma da etapa.  

 

Figura 11. Gerenciar Portfolio – GPT. (Fonte: GAIA, 2010) 

As tarefas envolvidas são: 

 Realizar Reunião Estratégica - PDS-GPT01: essas reuniões são realizadas com o intuito 

de tomar decisões estratégicas, identificando e priorizando oportunidades. Ocorre 

também o direcionamento de investimentos e responsabilidades no gerenciamento de 

projetos, a atribuição das responsabilidades aos gerentes de projeto e a priorização dos 

investimentos; 

 Realizar Reunião de Acompanhamento - PDS-GPT02: essas reuniões são realizadas a 

fim de obter informações sobre o andamento dos projetos atuais e identificar possíveis 

ações necessárias. A partir dessas informações, é possível identificar e planejar 

soluções. 
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5 ALINHAMENTO DO PDS GAIA 

Feito o estudo de todas as características e detalhes do SAFe (capítulo 2), dos níveis G e F 

do MR-MPS-SW (capítulo 3) e do PDS GAIA (capítulo 4), foi possível procurar evidências 

nas atividades rotuladas do PDS GAIA da realização das atividades propostas pelo SAFe e dos 

resultados esperados do MR-MPS-SW, classificando-os considerando o quão implementados 

estão no PDS. Essa classificação seguiu o grau de rigorosidade apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1. Classificação quanto à implementação dos processos 

Porcentagem (X%) Nominal 

0% Não Implementado (NI) 

0% < X ≤ 25% Pouco Implementado (POI) 

25% < X ≤ 50% Parcialmente Implementado (PAI) 

50% < X ≤ 75% Implementado (I) 

75% < X ≤ 100% Totalmente Implementado 
Fonte: Adaptado de Galhardi, 2016 

Quadros contendo o alinhamento ao SAFe e ao MR-MPS-SW foram elaborados para 

melhor visualização das evidências e da classificação das atividades e resultados esperados. O 

Quadro 8 possui as informações de nível, atividade rotulada do SAFe (AR-SAFe), evidência 

da atividade no PDS (EA-PDS) e classificação do PDS (CL-PDS). Já o Quadro 9, que contem 

o alinhamento ao MR-MPS-SW, possui as informações de nível de maturidade, resultado 

esperado, evidência do resultado esperado no PDS (ERE-PDS) e classificação do PDS. 

Quadro 8. Alinhamento do PDS GAIA ao SAFe 
                                                      (continua) 

Nível 
AR-

SAFe 
EA-PDS 

CL-

PDS 
 Nível 

AR-

SAFe 
EA-PDS 

CL-

PDS 

Team 

IPL01  NI  

Program 

PIP04  NI 

IPL02 
PDS-ANI03 

PDS-APL09 
I 

 

PIP05 

PDS-APL01 

PDS-APL08 

PDS-APL09 

PDS-APL11 

TI 
 

IPL03 
PDS-APL02 

PDS-APL12 
TI 

 

 

IPL04 PDS-APL07 TI  PIP06 PDS-APL15 TI 

IPL05 PDS-ANI07 TI  
PIP07 

PDS-ANI05 

PDS-APL18 
TI 

IEX01 
PDS-EXE01 

PDS-EXI02 
I 

 

 PIP08 PDS-APL16 TI 

IEX02 PDS-EXI04 PAI  
PIP09 

PDS-APL08 

PDS-APL09 
I 

IEX03  NI  

IEX04 

PDS-EXI03 

PDS-VAT01 

PDS-ENT01 

TI 

 

PIP10 

PDS-APL15 

PDS-APL18 

PDS-APL07 

TI  

 

IEX05 

PDS-VAT01 

PDS-VAT02 

PDS-VAT03 

PDS-ENT01 

PDS-ENT02 

TI 

 PIP11 PDS-APL09 TI 

 PIP12  NI 

 

PIP13 

PDS-APL01 

PDS-APL08 

PDS-APL09 

TI  
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           (conclusão) 

Nível 
AR-

SAFe 
EA-PDS 

CL-

PDS 
 Nível 

AR-

SAFe 
EA-PDS 

CL-

PDS 

Team 

IEX06 
PDS-APL13 

PDS-VAT01 

TI 

TI 

 

Program 

PIP14  NI 

 
ADS01 

PDS-ENT02 

PDS-ENT05 
TI 

BRE01 

PDS-APL03 

PDS-MRQ02 

PDS-MRQ03 

PDS-MRQ04 

TI 

 

 I&A01  NI 

 I&A02 PDS-VAT02 I 

 I&A03  NI 

IRW01 PDS-ENT05 I  I&A04  NI 

IRT01 
PDS-VAT02 

PDS-ENT02 
I 

 I&A05  NI 

 I&A06  NI 

IPI01 

PDS-VAT01 

PDS-ENT01 

PDS-MRQ04 

PAI 

 I&A07  NI 

 I&A08  NI 

 GFA01  NI 

Program 

PIP01  NI  

Portfolio 

PTF01 PDS-GPT01 TI 

PIP02 PDS-ANI02 TI  PTF02 PDS-GPT01 I 

PIP03  NI  PTF03 PDS-GPT02 TI 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Quadro 9. Alinhamento do PDS ao GAIA ao MR-MPS-SW 
(continua) 

Nível 
Resultado 

Esperado 
ERE-PDS 

CL-

PDS 
 Nível 

Resultado 

Esperado 
ERE-PDS 

CL-

PDS 

G 

GPR01 
PDS-ANI02 

PDS-APL02 
TI 

 

G 

GRE03 
PDS-MRQ02 

TI 
 PDS-APL06 

GPR02 

PDS-ANI03 

PDS-APL08 

PDS-APL10 

PDS-APL12 

TI 

 

GRE04 

PDS-ENT01 

PDS-MRQ04 

PDS-APL03 

TI  

 

 
GRE05 

PDS-MRQ02 

PDS-MRQ03 
TI 

GPR03 

PDS-APL02 

PDS-APL05 

PDS-APL17 

TI 

 

 

F 

GCO01 
PDS-APL14 

PDS-APL16 
TI 

 

GPR04 
PDS-ANI03 

PDS-APL10 
TI 

 GCO02 PDS-APL14 TI 

 GCO03 PDS-APL14 TI 

GPR05 

PDS-APL08 

PDS-APL10 

PDS-APL11 

TI 

 
GCO04 

PDS-EXI01 

PDS-EXI05 
TI 

 

 GCO05 PDS-APL14 TI 

GPR06 PDS-APL09 TI  GCO06 PDS-APL14 TI 

GPR07 PDS-APL08 I  GCO07 PDS-EXI05 TI 

GPR08 
PDS-ANI04 

PDS-APL08 
TI 

 

GQA01 

PDS-VAT01 

PDS-APL15 

PDS-EXI02 

TI  

GPR09 
PDS-APL02 

PDS-APL16 
TI 

 

 GQA02 PDS-VAT01 TI 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0654



 

 

(conclusão) 

Nível 
Resultado 

Esperado 
ERE-PDS 

CL-

PDS 
 Nível 

Resultado 

Esperado 
ERE-PDS 

CL-

PDS 

G GPR10 PDS-ENT05 

PDS-APL15 

TI  F GQA02 PDS-APL15 

PDS-EXI02 

TI 

 

GPR11 PDS-ANI05 

PDS-APL05 

PDS-APL18 

TI  GQA03 PDS-VAT02 

PDS-ENT02 

PDS-EXI02 

PDS-EXI03 

PDS-EXI04 

TI 

 

 

GPR12 PDS-ANI07 

PDS-APL15 

TI  

 

GPR13 PDS-EXI02 TI  GQA04 PDS-VAT03 

PDS-ENT03 

PDS-EXI02 

PDS-EXI03 

TI 

GPR14 PDS-ANI01 

PDS-ANI07 

PDS-ENT05 

PDS-FIN01 

PDS-EXI04 

PDS-EXI02 

TI  

 

 

 GPP01 PDS-GPT01 TI 

 GPP02 PDS-GPT02 TI 

 GPP03 PDS-GPT01 TI 

GPR15 PDS-EXI02 

PDS-ENT05 

PDS-FIN01 

TI  GPP04 PDS-GPT02 I 

 GPP05 PDS-GPT02 TI 

 GPP06  NI 

GPR16 PDS-EXI02 

PDS-EXI04 

TI  GPP07 PDS-GPT02 TI 

 GPP08 PDS-GPT02 

PDS-EXI04 

TI 

GPR17 PDS-EXI02 

PDS-APL09 

TI  

 MED01 PDS-APL07 TI 

GPR18  NI  MED02 PDS-APL07 I 

GPR19  NI  MED03 PDS-APL07 TI 

GRE01 

PDS-MRQ01 

PDS-APL01 

PDS-APL04 

TI 

 MED04 PDS-APL07 TI 

MED05 PDS-EXI03 TI 

MED06 PDS-ECI03 TI 

GRE02 

PDS-MRQ02 

PDS-APL01 

PDS-APL03 

PDS-APL04 

TI 

 

MED07 

PDS-EXI04 

PDS-GPT01 

PDS-GPT02 

TI  

 

     
Fonte: Elaborado pelo autor 

Substituindo essas classificações nominais pela média dos intervalos que representam, foi 

possível calcular a média percentual para cada evento do SAFe. Com a média de cada evento 

calculou-se a média para cada nível, com exceção do nível Portfolio que possui apenas um 

evento, e com a média dos níveis obteve-se a média geral, concluindo que 63% do SAFe está 

implementado no PDS GAIA. O Gráfico 1 apresenta todas as médias citadas, lembrando que o 

maior valor possível de ser obtido é 88%, média do intervalo de 76% a 100%. 

Analisando os dados dos Quadros juntamente com o Gráfico, é possível perceber em quais 

pontos o alinhamento do PDS precisa ser melhorado. Dessa forma, constata-se que o PDS não 

implementa algumas atividades de comunicação entre membros da equipe de 

desenvolvimento, propostas pelo nível Team. O PDS tem baixo alinhamento com o nível 
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Program devido, principalmente, a implantação quase nula do evento de Inspect & Adapt, que 

prevê a discussão dos problemas enfrentados e uma forma de corrigi-los, não havendo nada 

parecido no PDS GAIA. Já com o nível de Portfolio, o PDS possui uma alta porcentagem de 

adesão, sendo a utilização do Lean Budgets a única mudança necessária para o completo 

alinhamento do PDS ao nível. 

Gráfico 1. Porcentagens do alinhamento do PDS GAIA ao SAFe 

 
Fonte: Resultados da pesquisa 

Utilizando a mesma lógica, obteve-se o Gráfico 2 que apresenta as médias de cada 

processo, dos níveis e a média geral do alinhamento do PDS ao MR-MPS-SW, que foi igual a 

83%. A adesão a três processos, Gerência de Requisitos, Gerência de Configuração e Gerência 

de Qualidade, atingiram valores máximo, ou seja, todos os seus resultados esperados são 

implementados. Apesar disso, o alinhamento com outros processos poderia ser melhorado, 

como na Gerência de Projetos, em que os resultados esperados que avaliam o registro e a 

correção de problemas não são satisfeitos. 

Gráfico 2. Porcentagens do alinhamento do PDS ao MR-MPS-SW 

 
Fonte: Resultados da pesquisa 
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Um ponto que se manteve totalmente implementado nos dois alinhamentos foi a gerência 

de requisitos, sendo considerado bem organizado e refinado por ambos. 

A seguir, são discutidas algumas mudanças que podem ser adotadas pelo PDS GAIA a fim 

de aumentar o seu alinhamento aos modelos estudados: 

 Uma nova etapa poderia ser inserida no PDS, sendo chamada de Análise de Problemas. 

Ela envolveria atividades para identificar e compreender os problemas enfrentados 

durante o desenvolvimento da iteração e discutiria ações que poderiam se adotadas para 

corrigir e evitar que tais problemas se repetissem, implementando as ações mais votadas 

ao final da reunião. Essas atividades atenderiam aos resultados esperados GPR18 e 

GPR19 e poderiam ser adaptadas para utilizar as técnicas propostas pelo evento de 

Inspect & Adapt do SAFe; 

 Poderiam ser adicionadas ao PDS duas reuniões que diminuiriam o problema de falta de 

comunicação apresentado anteriormente e aumentaria o alinhamento com o nível Team 

do SAFe. Uma das reuniões seria a primeira tarefa a ser realizada na etapa de Execução 

e Implementação, sendo discutidas as capacidades e a disponibilidade de cada membro 

da equipe, como propõe a atividade IPL01, que passaria a ser totalmente implementada. 

A outra reunião seria realizada ao final da etapa de Entregas, em que após receber o 

feedback do cliente, a equipe discutiria e analisaria os porquês dos pontos negativos e 

positivos que receberam, como propõe a atividade IRW01. Com essa análise, a equipe 

teria parâmetros para avaliar se os objetivos da iteração foram alcançados e o que 

poderia ser melhorado nas próximas iterações, realizando a atividade IRT01. Além 

disso, a descrição da tarefa Gerenciar Comunicação (PDS-EXI04) poderia ser 

modificada para envolver reuniões diárias como sugere o SAFe; 

 Aumentar a participação dos executivos e stakeholders levaria à uma melhor 

contextualização dos negócios e de seus valores, o que mostraria como as ações feitas 

pelas equipes de desenvolvimento afetam diretamente a empresa, já que elas 

influenciam em como os clientes a enxergam, valorizando e aumento o engajamento 

desses colaboradores com a organização. Dessa forma, a atividade do SAFe, PIP01 

poderia ser implementada e a PIP09 poderia se melhor aplicada; 

 Na etapa de Análise e Planejamento do PDS GAIA, antes de revisar os planos, uma 

votação na confiança em que cada membro dos times de desenvolvimento têm em 

realizar os planos estabelecidos poderia ser feita, realizando a atividade PIP12 do SAFe 

e reforçando pontos específicos dos planos que necessitam ser refeitos ou adaptados. 

Além disso, ao final dessa etapa, o gerente de projeto poderia expor aos demais 

envolvidos o que melhorou nessa rodada de planejamento em comparação com a 

anterior e o que ainda pode ser melhorado, implementando a atividade PIP14 do SAFe. 

6 CONCLUSÃO 

Seguindo o comportamento atual do mercado de desenvolvimento de software, em que 

produtos de alta qualidade são exigidos com prazos de entrega cada vez menores, requerendo 

uma alta produtividade, o Laboratório GAIA procurou desenvolver seu próprio Processo de 

Desenvolvimento de Software para alcançar essas exigências. Espera-se, então, que o PDS 
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seja maduro o suficiente para garantir a qualidade do próprio processo, e siga uma 

metodologia ágil. 

Assim, este trabalho estudou o alinhamento do PDS GAIA ao SAFe, um framework que 

utiliza as metodologias Scrum e XP, além de outras técnicas como Kanban e  Lean Thinking, 

para escalonar o uso de metodologias ágeis em equipes de desenvolvimento maiores e até em 

outros departamentos da organização. Também foi estudado o alinhamento aos níveis G e F do 

MR-MPS-SW, modelo de referência para software que compõe o programa MPS.BR 

(Melhoria de Processo de Software do Brasil). 

Através dos alinhamentos foram mapeadas as tarefas do PDS que satisfazem as atividades 

propostas pelo SAFe e/ou aos resultados esperados do MR-MPS-SW, sendo possível 

identificar quais melhorias precisam ser realizadas para que o PDS alcance melhores índices 

de adesão aos modelos estudados. 

Dessa forma, conclui-se que o PDS implementa boa parte do SAFe, precisando melhorar a 

comunicação entre seus integrantes e a resolução de problemas, e quanto ao modelo de 

qualidade, o PDS satisfaz completamente quase todos os resultados esperados dos níveis G e 

F, podendo melhorar o alinhamento com alguns processos, como a Gerência de Projeto e a 

Gerência de Portfólio de Projetos. A maioria dessas ressalvas poderiam ser satisfeitas com a 

adoção das mudanças propostas. 
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A CASE STUDY ABOUT SERVICES QUALITY IN A COMPANY OF IT 

AUTOMATION BANK SERVICES 
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The quality in services have fundamental role for the success of organizations, to know the 

need of the client, evaluate the quality of the services and to understand the expectation of the 

consumer should be the focus of all company that wants to remain competitive in the market. 

The present work aims to identify the processes used by a large company specialized in 

providing service maintenance for multifunctional printers and, based on the study, perform 

an analysis of the factors used in the search for quality of services, as well customer 

satisfaction. Managing processes to ensure quality has been a current debate in organizations, 

with this, they aim to achieve greater control of situations, visibility and greater safety for 

decision-making. This study was built with bibliographical base using the concept of both 

quality and services, reasoned with the case study done indirectly with the participation of 

employees of the company. Finally, it is concluded that providing quality service allows the 

companies to develop a competitive strategy, the safest way for the success of the 

organization is to build trust in relationships and customer satisfaction generates recognition 

in the market in which it operates and lasting stability. 

Keywords: services quality, IT services, bank automation 

 

UM ESTUDO DE CASO SOBRE A QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EM UMA EMPRESA DE AUTOMAÇÃO BANCARIA, AUTOMAÇÃO COMERCIAL 

E SERVIÇOS DE TI. 

A qualidade nos serviços têm papel fundamental para o sucesso das organizações, conhecer a 

necessidade do cliente, avaliar a qualidade dos serviços e atender a expectativa do consumidor 

deve ser o foco de toda empresa que queira manter-se competitiva no mercado. O presente 

trabalho tem como objetivo identificar os processos utilizados por uma grande empresa na 

prestação de serviços de manutenção de impressoras e multifuncionais, a partir do estudo 

efetuar uma análise dos fatores usados na busca da qualidade dos serviços, bem como, a 

satisfação do cliente. Administrar processos para garantir qualidade tem sido um debate 

presente nas organizações, com isso, almeja conseguir um controle maior das situações, 

visibilidade e maior segurança para a tomada decisão. Esse estudo foi construído com base 

bibliográfica a partir do conceito de qualidade e serviços, fundamentado com o estudo de caso 

feito de forma indireta com a participação de colaboradores da empresa. Por fim, conclui-se 

que prestar um serviço de qualidade permite desenvolver uma estratégia competitiva, o 

caminho mais seguro para o sucesso de uma organização está na confiança construída no 

relacionamento, a satisfação do cliente gera para a organização reconhecimento no mercado 

em que atua e estabilidade duradoura.  
Palavras-chave: Qualidade em serviços, serviços de TI, automação bancária  
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1 INTRODUÇÃO 

Prestar um serviço de qualidade é hoje uma estratégia eficaz na fidelização do cliente. Para 

Albrecht (1992, p. 24) “proporcionar qualidade total em serviços é uma situação na qual a 

organização fornece qualidade de serviços superiores a seus clientes, proprietários e 

funcionários”. Com o mundo cada vez mais globalizado e com clientes mais exigentes, a 

qualidade em serviços é considerada como uma das buscas empresarias mais desafiadoras da 

atualidade. As mudanças no mercado são constantes e a competitividade cada vez mais 

acirrada. Diante disto, as empresas sentem a necessidade de buscar um diferencial na 

prestação de seus serviços.  

Para Rangel e Cobra (1993, p.8) “Um bom serviço é aquele que vai ao encontro das 

expectativas do cliente ou consumidor. Um serviço é, sobretudo, uma forma de ampliar um 

produto vendido”. Segundo Johnston e Clark (2002, p.122) se a percepção, a experiência e os 

resultados do serviço atendem às expectativas do cliente, ele fica satisfeito. Para o autor, os 

clientes satisfeitos geram retorno positivo e muitos benefícios para a empresa. 

Com este contexto, entende-se que a qualidade nos serviços prestados é o caminho para o 

crescimento de uma organização. A empresa deste estudo está no mercado há mais de 30 anos 

com sólida presença no mercado de automação bancária, automação comercial e serviços de 

TI. Para tanto, não é mais suficiente manter-se no mercado, é preciso medir o grau de 

satisfação dos clientes e colaborados, identificar por meio de pesquisas as oportunidades, os 

pontos fortes e fracos e estar atentos às ameaças. As mudanças acontecem a todo tempo.  

O presente estudo tem como tema Gestão da Qualidade em Serviços – Um estudo de caso 

sobre a qualidade na prestação de serviço em uma empresa de automação bancaria, automação 

comercial e serviços de TI. 

O estudo decorreu com a análise focada em um dos serviços da empresa, que é a manutenção 

em impressoras e multifuncionais. Com a vivência neste ambiente, a ideia é contribuir com a 

empresa oferecendo uma análise com a visão de colaborador a fim de identificar o seu 

diferencial na sua performance atual e traçar novos caminhos que levam a satisfação dos 

clientes internos e externos. 

 

1.1 O Problema de Pesquisa 

A empresa deste estudo possui processos que possibilitam a entrega de serviços de qualidade? 

1.2 Objetivos 

Identificar os processos de atendimento no serviço de manutenção das impressoras e 

multifuncionais, bem como, a eficácia dos métodos usados para alcançar a qualidades destes 

serviços.  

1.3 Justificativa 

De acordo com o IBGE a relevância dos serviços na economia do Brasil é determinante para o 

desenvolvimento do país, o setor passou de 65,8% para 71,7% do valor do PIB entre 2003 e 

2015. Este mercado é competitivo e para manter-se é preciso renovação contínua, criatividade 

e qualidade nos serviços prestados.  

A empresa deste estudo passa atualmente por um processo de reestruturação, com 70% das 

suas ações vendidas para um Grupo Japonês. O presente trabalho se justifica por estudar a 

Gestão da Qualidade dos Serviços desta empresa para atender as necessidades de um dos seus 

clientes na manutenção das impressoras e multifuncionais. A qualidade dos serviços e os 
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meios utilizados para alavancar avaliações positivas junto aos órgãos competentes e as 

certificações obrigatórias, são fatores que aumentam o nível de confiabilidade dos clientes 

internos e externos, tornam as empresas mais competitivas e consequentemente contribuem 

para a permanência no mercado. O nome da empresa, bem como, o seu Cliente, serão 

mantidos em sigilo, informações numéricas serão adaptadas com a coerência necessária para 

apresentação do modelo original.  

1.4 Organização da Pesquisa 

O presente trabalho está dividido etapas. O primeiro capítulo aborda a introdução, que contém 

uma breve descrição do tema do trabalho seguido pelo problema de pesquisa que reflete o que 

se almeja com esta investigação que decorrerá com a resposta ao longo da análise, além do 

objetivo geral e justificativa que explicará com base bibliográfica a relevância do tema. 

Na segunda parte apresentam-se os fundamentos teóricos, com estudos bibliográficos, 

pesquisas em revistas e jornais, abordando o conceito de qualidade, com um breve resumo 

sobre as ferramentas utilizadas pela empresa do estudo, conceito de serviços, concluindo o 

capitulo com informações bibliográficas sobre a gestão da qualidade nos serviços.  

A terceira etapa do trabalho trata os métodos utilizados em sua elaboração, análise completa, 

instrumento de pesquisa e a coleta dos dados.   

O quarto capítulo apresenta a aplicação da ferramenta da qualidade utilizada pela empresa do 

estudo, as certificações obtidas com os trabalhos desenvolvidos, as proposições de melhoria 

no processo de atendimento, os processos internos utilizados na prestação dos serviços e os 

resultados obtidos com as mudanças nos processos e identificação das principais falhas.  

No quinto e último capítulo, encontra-se as considerações finais, as referências bibliográficas 

utilizadas no contexto e um questionário respondido sobre o processo adotado pela empresa 

no atendimento dos seus clientes e busca pela satisfação. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Qualidade  

Atualmente a busca pela qualidade vem se tornando a prática mais exigida pelas organizações 

e consequentemente pelos seus clientes. Com a globalização, a competitividade entre as 

empresas é cada vez mais acirrada, neste cenário o mercado passou a ser conduzido pelos 

clientes e consumidores.   

No que se refere a produtos e serviços comercializados no mercado, há muitas definições para 

qualidade. 

Para Barros (1996, p. 5). Existem diversas maneiras de conceituar qualidade. 

 “Qualidade é o que o cliente quer.” 

 “Qualidade é a satisfação do cliente.” 

 “Qualidade é um alvo em constante movimento.” 

 “Qualidade é a conformidade entre o que nós fazemos e o que os clientes 

querem.” 

 “Qualidade é criar riqueza, não necessariamente lucro.” 

 “Qualidade é a conformidade com as especificações.” 

Barros conclui que as frases relacionadas apresentam conceitos que transmitem um sentido 

correto do que seja a qualidade. Entretanto é importante que se entenda o mecanismo no qual 
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a qualidade se processa. Com isto, entende-se que a definição dependerá de fato do organismo 

que será inserido, do processo de qualidade.  

Segundo Miranda (1994, p.2) o conceito de qualidade e melhoria da qualidade refere-se 

adequação ao uso e ausência de defeitos.  

Os dois autores citados para fundamentar um conceito de qualidade, possuem visões 

diferentes, na primeira visão, Barros usa seis frases com o objetivo de deixar claro o conceito 

de qualidade, já Miranda, de forma resumida conclui que qualidade é apenas a ausência de 

defeitos. Para explicar este conceito de forma resumida, entendendo que este é um assunto 

muito amplo, Miranda (1994, p.2) complementa com precisão que “as organizações precisam 

gerar produtos e serviços em condições de satisfazer as demandas dos usuários finais-

consumidores, sob todos os aspectos”. 

 

A qualidade é claramente um conceito complexo, por essa razão, 

estudá-la e medi-la não pode ser um fato isolado. Ao contrário, a 

análise da qualidade deve ser compreensiva, envolvendo a expectativa 

do consumidor antes e depois do consumo do serviço e a sua 

percepção acerca dos benefícios que ele obteve. (COBRA, 2001, 

p.227). 

 

O autor fala da complexibilidade em conceituar qualidade e incluir o consumidor no processo 

como todo. Ainda buscando conceituar qualidade, agora com a visão voltada a gestão e os que 

os processos que a cercam, a literatura de Paladini, um grande estudioso deste assunto afirma 

que, “a gestão da qualidade pode ser definida, de forma sucinta, como direcionamento de 

todas as ações do processo produtivo para pleno atendimento do cliente”. Paladini (1995, 

p.18)  

2.2 Qualidade nos Processos de Serviços 

Para seguir com o estudo do tema qualidade nos processos de serviços, é preciso que se 

entender o que são processos. Segundo a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ 2008, p.5). 

“Processo é um conjunto de atividades preestabelecidas que executadas numa sequência 

determinada vão conduzir a um resultado esperado que assegure o atendimento das 

necessidades dos clientes e outras partes interessadas”. 

Para Gronroo (1995) a qualidade percebida de um serviço pode ter duas dimensões: a 

dimensão técnica e a dimensão funcional. A dimensão técnica está relacionada com o 

resultado do processo que produz um terminado serviço. Essa dimensão se refere a “o que” o 

cliente recebe e ao que fica com o cliente quando o processo de produção termina. A 

dimensão funcional está relacionada ao processo do serviço, ou seja, como o cliente recebe o 

serviço.  

A dimensão funcional citada pelo autor faz referência a importância do processo e das 

interações que ocorrem dentro de determinado processo na percepção do cliente. É importante 

ressaltar que a confiança que o cliente deposita na empresa pode definir questões importantes 

como, por exemplo, a visão do cliente sobre a qualidade, comprometimento e 

responsabilidades da organização. 

A figura abaixo apresenta de forma resumida a estrutura de um processo. 
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Figura 01 - Estrutura básica de um Processo 

Fonte: FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE - FNQ, 2009. 

 

De acordo com estudos feitos por Vergueiro (2002, p. 40), para determinar a qualidade em 

serviços, existem 10 elementos essenciais no processo de evolução, são eles: 

 Confiança – desenvolver o atendimento no tempo definido. 

 Resposta – disponibilidade para prover o serviço. 

 Competência – posse das habilidades e conhecimentos necessários para realizar 

o serviço. 

 Acesso – fácil aproximação e contato com o provedor, instituição etc. 

 Cortesia – polidez, respeito afabilidade de contato. 

 Comunicação – manter os clientes informados em linguagem que eles 

entendam; ouvi-los; explicar o serviço; esclarecer quaisquer opções ou custos; garantir ao 

cliente que o problema receberá atenção. 

 Credibilidade – crença de que se têm os melhores interesses do cliente em 

mente, confiabilidade, honestidade, etc. 

 Segurança – liberdade de perigo, risco ou dúvida. 

 Entendimento / conhecimento do cliente – fazer esforço para compreender as 

necessidades do cliente proporcionando-lhe uma atenção individualizada. 

 Aparência / apresentação. 

 

Um processo de atendimento, por exemplo, deve começar com a identificação das 

necessidades e desejos dos clientes. Segundo Pilares (1991, p.74), é exatamente por isso, que 

a preparação dos funcionários para o tratamento ao cliente deve fazer parte da preocupação da 

empresa. 

Atendimento diferenciado significa, pois, aquele que tem o respaldo 

da organização ao tratamento adequado que os funcionários 

dispensam aos clientes. Ele engloba o tratamento único que o 

funcionário dispensa a cada cliente, de modo amigável e preocupado 

transmitir-lhe o maior número possível de informações corretas. 

(PILARES 1991, p.74). 

Para Normann (1993, p.169) “uma organização de serviços dificilmente pode esperar que seus 

funcionários de contato mostrem aos seus clientes uma atitude diferente daquela que a 

administração e os superiores mostram para eles”. Com isto, o autor afirma que a as 

organizações precisam entender a importância dos funcionários de contato para alcançar a 

qualidade do serviço e para eficiência das organizações. O sucesso das organizações está 

diretamente interligado com o modelo de gestão adotado.   
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O diagrama abaixo demonstra de forma abreviada o modelo de gestão, para alcançar os 

objetivos traçados, os setores das empresas precisam definir planejamento, fazer avaliações 

constantes e propor melhorias a todo tempo. 

Figura 02 - Diagrama de Gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

onte: 

Fundação Nacional da Qualidade – FNQ – 2009 

 

Para Dantas, a empresa deve ter como objetivo a excelência no atendimento sempre, não 

adianta ser parcial, ele completa dizendo que “é preciso também dispor de bom roteiro de 

trabalho e de instrumentos adequados. Sem isso, fica difícil desenvolver uma ação racional e 

eficaz”. Dantas (2004, p. 36) 

 

Como umas das medições do desempenho do sistema de gestão de 

qualidade, a organização deve monitorar as informações relativas à 

percepção do cliente sobre se a organização atendeu os requisitos do 

cliente. Os métodos para obtenção e uso destas informações devem ser 

determinados. (STATDLOBER, 2006, p.23). 

 

E como é possível construir uma percepção de qualidade? 

A visão do atendimento consiste em um acompanhamento pelas organizações em padrões de 

qualidade, que podem determinar o valor do serviço e a satisfação do cliente.  

Grönroos (1995, p.89) define a ideia da qualidade de serviços deve ser, “aquilo que os clientes 

percebem”. Assim como outros autores já citados, Gronroos traz qualidade associada a 

percepção do cliente, fazendo entender que se o cliente está satisfeito a empresa pode 

considerar que os seus serviços estão no caminho do sucesso. 

 Segundo Zeithaml (1998, p.22) existe diferença entre as expectativas dos clientes 

quanto aos predicados de valor, e das percepções que a organização tem sobre essas 
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expectativas, o que corresponde a um erro entre o que a empresa entende que o cliente quer, 

esta visão tem que ser o que o cliente diz querer, em termos de atributos de valor. 

Fazendo um paralelo a estas afirmações, Paladini vem mostrar que além dos consumidores o 

processo precisa ser pensado para fornecedores e concorrente, deixando ainda mais amplo o 

conceito e aplicação dos processos de qualidade. 

 

A gestão da qualidade do processo inclui elementos básicos que, 

embora externos à empresa, são considerados parte relevante do 

próprio processo: os fornecedores e concorrentes. Os primeiros são 

considerados extensão natural do processo produtivo da empresa; os 

segundos, como referencial para as ações. (PALADINI, 1995, p.77)  

 

Para que ocorra implantação de processos, gestão e aplicação, as organizações precisam de 

pessoas capacitadas e treinadas para tais funções, “Investir no desenvolvimento das pessoas 

que realizam o trabalho nas organizações significa investir em qualidade dos produtos e 

serviços e, consequentemente, atender melhor os clientes e ampliar”. Tachizawa & Takeshy 

(2006, p.220) 

2.3 Serviços  

Poucas técnicas de processos são específicas para empresas de serviços, às existentes, na 

maioria das vezes decorre do modelo de produção. A representação de determinados 

processos de gestão de serviços, viabilizam o entendimento e a prática do mesmo. Já quando 

falamos em conceito de serviços, a literatura é rica em informações que definem ou buscam 

definir um conceito que englobe a amplitude da palavra e do que venha ser serviços.  

A busca de uma empresa em suprir a necessidade de outra empresa ou pessoa física, é 

chamada de serviço.  

Segundo Corrêa e Caon (2012, p.99) “As empresas, vivendo num ambiente competitivo como 

de hoje e do futuro, visam oferecer a seus clientes um “pacote de valor”. Esse pacote inclui 

parcelas normalmente consideradas como serviços e parcelas normalmente consideradas 

como bens físicos, ou “produto”. ” 

Para Las Casas (2008, p,14). Os serviços possuem as seguintes características: 

 Intangíveis: Não palpáveis, não se pode tocar.  

 Inseparáveis: Não se pode dividir ou separar. 

 Heterogêneos: Que pode ser comparado com outro. 

 Simultâneos: Que se realiza ao mesmo tempo. 

Segundo de Johnston e Clark (2002, p.43) Serviços são “a combinação dos resultados e 

experiências proporcionadas ao cliente e recebido por ele”.  

Segundo Grönroos, (apud Téboul, 99) um serviço é uma série de atividade que acontecem 

durante as interações entre cliente e estruturas, recursos humanos, bens e sistemas do 

prestador, com a finalidade de entender a uma ou várias necessidades do cliente.  

De acordo com estudo de Johnston e Clark (2002, p.55) o conceito de serviço é definido como 

o modo que “a organização gostaria de ter seus serviços percebidos por seus clientes, 

funcionários, acionistas e financiadores”. Em outras palavras o conceito de serviço é a 

proposição do negócio.  
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Para Corrêa e Caon (2012, p.75) O conceito de serviços é uma ferramenta importante de 

unificação das pessoas na tomada de decisão em geral e no atendimento a clientes em 

particular, dentro das organizações de serviço.  Para complementar esta opinião, busco 

alicerce nos estudos de Lovelock e Wright (2004, p.5) que conclui que “Serviços são 

atividades econômicas que criam valor e fornecem benefícios para clientes em tempo e 

lugares específicos, com decorrência da realização de uma mudança desejada no ou em nome 

do destinatário do serviço”.  

Define de certa forma o valor (e seus elementos principais) que a 

empresa de serviço pretende criar e entregar. Embora muitas vezes 

relacionado, não deve ser confundido com a missão da organização, 

que muitas vezes centra-se nos valores e políticas da organização mais 

do que no detalhe de o que e como a empresa pretende fazer para criar 

valor para seus clientes. (CORRÊA & CAON, 2012 p.75).  

Corroborando ainda para definição de serviços Johnston e Clark (2002, p.61) afirma que “[...] 

o conceito de serviço é uma ferramenta – chave que pode comunicar o conjunto de benefícios 

(resultado, experiência, operações, acompanhados dos benefícios psicológicos) para o cliente 

a fim de demonstrar o valor potencial do serviço”. 

O bom serviço que satisfaz ao cliente e atende às intenções 

estratégicas da organização é normalmente, o resultado de desenho e 

entrega cuidadosos de um conjunto de processos inter-relacionados. 

Frequentemente, os serviços falham porque foram inadequadamente 

desenhados e executados. Embora o processo de serviço seja apenas 

um elemento da operação, é a parte que envolve todas as demais 

atividades. (JOHNSTON & CLARK, 2002 p.200). 

Segundo Las Casas (2008, p.11). Há diferentes tipos de serviços a serem comercializados. Um 

consultor de uma empresa, por exemplo, quando comercializa seus serviços, tem como 

enfoque seu conhecimento.  

O serviço está em tudo, seja em processos de compra e venda de produtos, ou mesmo na troca 

de conhecimento. Não existe comercialização sem que envolve um processo de serviço, toda 

operação existe um processo futuro envolvido. Os processos em serviços envolvem diferentes 

atividades, mudanças e atualizações neste segmento ocorrem constantemente, tanto no cenário 

econômico como no empresarial. Os autores Johnston e Clark (2002, p.34) complementam 

que processo significa ações que produz resultado agregando valor ao produto ou serviço.  

Corrêa e Caon (2012, p.99) afirmam que para que as operações de serviço possam ter maior 

precisão sobre o que focalizar, grande esforço tem sido gasto no sentido de se gerarem listas 

de aspectos de desempenho. A figura abaixo mostra com clareza a representação de um 

processo. 
Figura 03 – Representação de um processo. 
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Fonte: FNQ, 2007. 

 

As empresas buscam cada vez mais atender as expectativas e satisfazer seus clientes. Segundo 

Johnston e Clark (2002, p.201) “a satisfação do cliente é afetada por muitos, se não por todos, 

aspectos da organização de serviço, incluindo, sem dúvida sua imagem de marca”. 

Corrêa e Caon (2012, p.99) propõem o estudo dos aspectos de desempenho (ou critérios de 

desempenho), como pontos considerados relevantes na escolha de um determinado serviço.  

Quadro 01 - Aspectos usados pelos clientes para avaliar desempenho em serviços 

Acesso: 
 Facilidade de acesso físico. 

 Facilidade de acesso remoto. 

Consistência: 
 Grau de ausência de variedade entre a expectativa e a entrega do 

serviço. 

Competência:  Grau de capacitação técnica da organização para prestar o serviço. 

Atendimento: 

 Grau de atenção dada pelos funcionários de contato, disposição para 

atender e auxiliar o cliente. 

 Grau de simpatia, educação e cortesia dos funcionários de contato 

com o cliente. 

Flexibilidade: 

 Grau de capacitação para alterar o pacote de serviços para melhor 

que melhor se ajuste à expectativa/desejo do cliente. 

 Rapidez e facilidade com a qual se executam alterações no pacote de 

serviço. 

Segurança: 

 

 Nível de segurança pessoal ou do bem do cliente que passa pela 

prestação de serviço 

Custo: 

 

 Custo, para o cliente, de ser cliente. Inclui o preço, mas pode incluir 

custos adicionais, como, por exemplo, o custo de ter acesso ao processo. 

Integridade: 

 Honestidade, sinceridade e justiça com o cliente de serviço é 

tratado. 

 Confiança de que o prestador honrará a garantia do serviço caso 

algo dê errado. 

Comunicação: 
 Habilidade de o prestador de serviço comunica-se com o cliente 

numa forma desejável 
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Limpeza:  Asseio de arrumação das instalações de serviço. 

Conforto:  Nível do conforto oferecido pelas instalações do serviço 

Qualidade dos 

bens: 

 Qualidade da especificação dos bens materiais que são parte do 

pacote de valor entregue. 

 Qualidade de conformidade e durabilidade dos bens e serviços 

Estética:  Aparência e ambiente das instalações do serviço. 

Fonte: Adaptação de Corrêa e Caon p.99 (2012) 

 

Para os autores Johnston e Clark (2002, p.33) O enfoque está no processo de serviço, “O 

processo é o elemento central de uma operação de serviço, e os gerentes na maioria dessas 

operações preocupam-se principalmente em gerenciar seu processo ou processos”. 

 

2.4 Gestão de Processos em Serviços 

A gestão de Processos deve ser capacitada para visualizar e rastrear os processos como todo, 

independentemente do tamanho da empresa, os processos são fundamentais e representam o 

negócio. A forma como estes processos são trabalhados pode definir o sucesso da 

organização, a entrega de um bom serviço depende em grande parte, da gestão dos seus 

processos. Para Johnston e Clark (2002, p.201) “um processo de serviço reúne atividades com 

recursos e é definido como o conjunto de tarefas ou atividades inter-relacionadas que, juntas 

em uma sequência apropriada, entregam o serviço”.  

Para entender melhor a gestão dos processos de serviços, é importante diferenciar bens de 

serviços. O quadro abaixo é uma adaptação dos autores Lovelock e Wright (2004) e Gronrros 

(1993). 

 

Quadro 02 - Comparação bens x serviços 

Bens Serviços 

Tudo aquilo que é de propriedade de 

alguém. 

Prestação de assistência ou realização de 

tarefas que contribuem para a satisfação das 

necessidades individuais ou coletivas. 

Produção e distribuição separadas do 

consumo. 

Produção, distribuição e consumo são 

processos simultâneos. 

Algo tangível, que se pode ver sentir e testar 

seu desempenho antes da compra. 

É uma atividade ou uma série de atividades 

de natureza mais ou menos intangível. 

Tudo aquilo que tem utilidade, com ou sem 

valor econômico. 

Não podem ser tocados, estocados ou 

guardados. 

Fonte: adaptação dos autores lovelock e Wright (2004) e Gronrros (1993). 
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Segundo Costa (2012, p.2012) o processo continua através de perguntas sobre quais processos 

internos à organização deve superar para conseguir ter um excelente tempo de entrega. Pode-

se detectar que é preciso diminuir o ciclo de produção e aumentar a qualidade do processo. 

De acordo com Johnston e Clark (2002, p.202), o principal benefício obtido pelo mapeamento 

dos processos de serviço é o surgimento de uma visão e de um entendimento compartilhado 

de um processo por todos os envolvidos e, assim uma realização de seu papel no processo de 

serviço do princípio ao fim. 

A ABNT NBR ISSO IEC 20000-1 especifica um número de processos de gerenciamento de 

serviços intimamente ligados, conforme figura abaixo: 

 

 

 

 

Figura 04 – Processo Gerenciamento de Serviços. 

Fonte: ABNT (2008a). 

 

Para melhorar o processo de entrega dos serviços, segundo Martins e Laugeni (2006, p 109) 

“a empresa deve determinar o que precisa fazer e depois como fazê-lo. Não se trata por tanto 

de necessariamente melhorar um trabalho existente, mas sim de verificar se o processo que 

inclui esse trabalho é realmente necessário e, se é necessário, como poderia ser realizado”. 

 

Um objetivo-chave do desempenho operacional é apresentar resultado 

consistente para os clientes. A maioria das organizações de serviço 

relata que confiabilidade é um dos fatores mais significativos para 

influenciar a satisfação do cliente, em outras palavras “diga o que faz 

e faça o que diz”. Esta seção considera dois aspectos do controle: A 

avaliação da capacidade de um processo e o papel dos sistemas da 

qualidade, como a ISSO 9000. (JOHNSTON & CLARK, 2002 p.200). 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0669



 

 

A análise dos resultados consiste em avaliar a aplicação dos processos, tem como 

objetivo alcançar as certificações e a confiança no mercado. Segundo Johnston e Clark (2002, 

p.154) o processo aplicado a serviços que tem variedade própria a faixa de tolerância é 

aceitável pelo cliente. 

 

 

 

Figura 05 – A avaliação da qualidade do serviço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gianesi Et.al, 1994 p.80 

 
3 METODOLOGIA 

3.1 Natureza e Tipo de Pesquisa  

Neste capitulo será apresentado a metodologia utilizada para a construção e desenvolvimento 

deste estudo, os meios usados na coleta dos dados, a análise e interpretação. 

A escolha foi por um estudo de caso, uma pesquisa de abordagem qualitativa. Conforme 

descreve o autor Yin (2001) o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que compreende 

um método que abrange tudo em abordagens especificas de coletas e análise de dados.   

Para Koche (1999), ao contrário do senso comum, o conhecimento se inicia quando o ser 

humano deixa de lado a sua postura passiva diante dos fenômenos e passa a se utilizar de 

método para coleta e observação. Nesta etapa, além de coletar as informações é muito 

importante a forma como estes dados são alisados e interpretados. Revisar as informações, 

bem como a literatura, situar o trabalho dento da área de pesquisa a qual pertence é 

imprescindível para o entendimento do leitor.  

Neste trabalho se apresenta um resumo da conceituação dos autores sobre qualidade em 

serviços, suas classificações e aplicação em uma organização de grande porte do segmento de 

automação bancária, automação comercial e serviços de TI. O estudo será focado nos 

atendimentos as impressoras e multifuncionais, com o objetivo identificar os processos de 
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atendimento e solução na manutenção destes equipamentos, o cumprimento do SLA 

contratado, reincidência e a eficácia dos métodos usados para alcançar a qualidades nestes 

serviços.  

4 PRÁTICAS DA EMPRESA DE ESTUDO 

4.1 Apresentação da Empresa e os Processos Utilizados na Prestação dos Serviços  

De acordo com a pesquisa realizada, a Empresa deste estudo é caracterizada como uma 

empresa de automação comercial, automação bancária e serviços de TI de um grande grupo 

japonês. São 135 anos de experiência global em TI no mundo e 36 anos de especialização no 

mercado nacional. 

A rede de serviços possui 1.000 mil técnicos de campo atuando diretamente, Fábrica própria 

localizada na cidade de Jundiaí, São Paulo. Atende aproximadamente 5.000 municípios no 

Brasil e tem operações em Portugal, Espanha, México e Argentina. 

Possui 29 unidades de serviços e 6 laboratórios para suporte no restante do Brasil. A figura 

abaixo mostra a estrutura do atendimento no território nacional. 

Figura 06 – Cidades Atendidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : Portal.intranet/home.aspx 

 
4.2 Ferramenta da Qualidade 

Segundo a ABNT NBR ISO IEC 9000- 2015 Uma organização focada em qualidade promove 

uma cultura que resulta em comportamentos, atitudes, atividades e processos que agregam 

valor através da satisfação das necessidades e expectativas dos clientes e de outras partes 

interessadas pertinentes.  

A qualidade dos produtos e serviços de uma organização é determinada pela capacidade de 

satisfazer os clientes e pelo impacto pretendido e não pretendido nas partes interessadas 
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pertinentes.  A qualidade dos produtos e serviços inclui não apenas sua função e desempenho 

pretendidos, mas também seu valor percebido e o benefício para o cliente. 

A adoção de um sistema de gestão da qualidade é uma decisão estratégica para uma 

organização que pode ajudar a melhorar seu desempenho global e a prover uma base sólida 

para iniciativas de desenvolvimento sustentável. A empresa deste estudo escolheu a 

ferramenta PDCA para melhoria continua e eficiência nos processos e qualidade do trabalho.  

 

Figura 07 - PDCA – Melhoria Contínua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://portal.intranet/OKI_2017_Abr17_RH_PDCA_ 

 

O que o ciclo PDCA, ferramenta de melhoria contínua, dado a sua eficácia, o PDCA pode ser 

usado em praticamente qualquer atividade, sendo dividido em quatro etapas sequenciais e que 

vem do inglês: P (Plan - Planejar), D (Do - Fazer), C (Check - Checar) e A (Act - Agir).  

Veja abaixo o detalhamento de cada etapa: 

 

P – Plan (Planejar) – Nesta fase estabelecemos uma sequência de ações com um objetivo. 

Planejar envolve quatro sub-etapas que são: identificação do objetivo; a sua observação, 

detalhando o que está em torno do mesmo; análise do processo, quando examinamos as 

relações entre as partes observadas e a elaboração do plano de ação, que ordenará as ações a 

serem feitas para superar obstáculos e atingir o objetivo desejado; 

D – Do (Fazer) – Nesta fase do ciclo que se põe em prática o que foi planejado. É uma fase de 

implantação, mas na qual devemos também ficar atentos a tudo que envolve a execução para 

identificar desvios do planejado ou novos elementos imprevistos, que serão considerados na 

etapa seguinte do ciclo; 

C – Check (Verificar) – Depois da execução, são verificados os resultados e desvios, bem 

como os aprendizados colhidos na implantação. Uma checagem detalhada comparará 

parâmetros e indicadores usados na fase de planejamento e ampliará nossa capacidade de 

entender as diversas interferências que afetam o planejamento e a execução das atividades. 

A – Act (Atuar) - Nesta fase atua-se corretivamente em relação às atividades nas etapas 

anteriores.  Examina, ao atingir a meta e o objetivo pretendido, se fizemos tudo da melhor 

maneira ou se campo para melhorar ainda mais o processo. Se o processo está maduro, ele 

deve ser padronizado. Quando o objetivo não foi atingido, vamos avaliar os problemas 
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detectados e suas causas raízes. É o momento de fazer ajustes, como a mensagem 

‘recalculando rota’ de um GPS veicular. 

A partir daí, o ciclo PDCA se reinicia.  

Figura 08 - Sistema de qualidade – Aplicando o PDCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

http://se0123.se.intranet 

 

Segundo a ABNT NBR ISO IEC 9000- 2015, o ciclo PDCA habilita uma organização a 

assegurar que seus processos tenham recursos suficientes e sejam gerenciados 

adequadamente, e que as oportunidades para melhoria sejam identificadas e as ações sejam 

tomadas. 

4.3 Certificações  

Conforme informações disponíveis no site da empresa, a mesma dispõe de certificado ISO 

9001, emitido pela Fundação Vanzolini e o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) ISO 14001, 

norma reconhecida internacionalmente. 

A ISO 9001 é o certificado que atesta a existência de um Sistema de Gestão da Qualidade é 

composto por equipes e processos mapeados e documentados, os seus principais objetivos 

são: 

 A manutenção e desenvolvimento da Política da Qualidade: 

 A melhoria contínua dos seus produtos e serviços; 

 O compromisso com a satisfação de seus clientes; 

 A otimização de seus processos. 

Já a ISO 14001 garante a implementação de uma política e objetivos ambientais que 

contemplem os requisitos legais, outros requisitos e informações referentes aos aspectos 

ambientais desenvolvidos nas atividades, produtos e serviços da empresa. 

O compromisso com a qualidade é um dos diferenciais desta empresa. Compreende todos os 

seus processos gerando uma eficiente interação entre as diversas áreas da companhia de forma 

a viabilizar a melhoria contínua da qualidade de produtos e serviços. Seu Sistema de Gestão 

da Qualidade é auditado periodicamente por organizações independentes.  

Para alcançar estas certificações é necessário desenvolver um trabalho de mapeamento de 

todas as atividades e processos desenvolvidos pelas Áreas, fazer um processo de 
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padronização, o objetivo é que o entendimento e execução destes processos sejam iguais para 

todos os envolvidos. 

Para Feigenbaum “A qualidade é uma filosofia de gestão e um compromisso com a 

excelência, e não um conjunto de técnicas para eliminação de defeitos”. 

As principais ações administrativas desenvolvidas para pleitear a certificado ISO 9001 são: 

Elaboração e divulgação das Its – Criação de Instrumentos de Trabalho, detalhamento das 

atividades.  

A figura abaixo mostra a divisão dos processos e como é o acesso a estes documentos. 

Figura 09 - Sistema de qualidade – Instruções de Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: se0123.se.intranet/links/instrucao 

 

Elaboração e Divulgação dos BITs – Detalhamento das atividades de forma resumida, suporte 

para desenvolvimento dos serviços, o documento é elaborado de forma clara, na linguagem 

técnica e dividido por modelo de equipamento e Cliente.  

Treinamento Técnico – A agenda de treinamento é divulgada pela filial responsável e os 

cursos são ministrados por funcionários de diversas áreas e pelo supervisor técnico.  

Fluxo de Tratativa de Reclamações – Serviços 

Plano de Ação 

Planejamento de ações –  

 Estudo dos meios e caminhos para chegar no problema e como resolver o 

mesmo. 

 Escolha de responsáveis por Área e função. 

 Determina prazo e local. 

 Justificar todos os processos e listar os procedimentos para se atingir a meta. 
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4.4 SWOT – Análise do Cenário Geral 

 

A análise SWOT tem o objetivo de visualizar forças e fraqueza para buscar uma 

solução voltada para cada deficiência. Um atendimento de primeira qualidade, por exemplo, 

pode vir a ser um ponto que representa uma força que a empresa possui, pois, além de ser um 

ponto positivo que possibilita a divulgação da marca torna a empresa um referencial junto ao 

mercado. O atendimento insatisfatório tem uma falta de retorno, leva a um ponto que 

representa a fragilidade que de certa forma, favorece os concorrentes. 

Para realização dessa ferramenta é necessário fazer uma avaliação das forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças.  

 

Análise dos pontos fortes e fracos; ameaças e oportunidades é uma 

ferramenta importante no planejamento estratégico, ajudando os 

planejadores a comparar os pontos fortes e fracos da organização com 

as ameaças e oportunidades externas. Esta análise dá a gerência uma 

visão crítica do ambiente interno e externo à organização. (BOONE & 

KURTZ, 1998, p. 121) 

 

A figura abaixo descreve de forma resumida as tendências de forças, fraquezas, oportunidades 

e ameaças, na busca para manter a qualidade nos serviços prestados, a diferenciação e a 

competitividade no mercado de Automação. 

Figura 10 - Análise e Swot 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos estudos 

 

Pontos Fortes 

* Marca tradicional com mais de 30 
anos de história no mercado 
nacional e 135 de experiência global. 
* Abrangência nacional com 
operações em outros 6 países. 
* Equipe técnica própria e 
qualificada. 
* Fábrica própria. 
 

 
 
 
 
 
 

Pontos Fracos 

* Equipe desmotivada - Empresa 
não possui plano de carreira; 
* Dificuldade no cumprimento do 
SLA contratado pelos clientes; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades 

* Interesse das empresas em 
comprar equipamentos que ofecem 
maior armazenamento de dados , 
segurança e rapidez; 
* Avanços Tecnológicos; 
* Soluções que oferecem alto grau de 
produtividade. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Ameaças 

* Novos entrantes; 
* Crescimento de empresas 
concorrentes; 
* Com o avanço da tecnologia 
alguns equipamentos tornam 
obsoletos com rapidez. 
* Instabilidade econômica atual. 
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4.5 Impressoras  

A empresa deste estudo oferece uma linha completa de impressoras para uso comercial, 

industrial e área médica. Independente da tecnologia fiscal adotada pela organização. As 

impressoras são homologadas para uso. A empresa fornece também modelos de impressoras 

específicas para etiquetas, recibos e tickets, entre outros. 

Se tratando de prestação de serviços a cobertura é ainda mais ampla, a equipe técnica é 

altamente treinada para prestar os serviços de manutenção às impressoras comercializadas e 

também equipamentos de terceiros. Atualmente o cliente com maior contrato de manutenção 

deste segmento é um grande fabricante Japonês. Este estudo tem como foco os serviços às 

impressoras deste fabricante, os modelos considerados para análise na prestação de serviços, 

medição de SLA, reincidência e qualidade no serviço de manutenção são os descriminados 

abaixo:  

MB491 –  

 Poderosos recursos 4 em 1: Impressão e Cópia frente e verso RADF, 

Digitalização e Fax Super G3 

 Velocidade de Impressão de 47 ppm (carta) / 45 ppm (A4)¹ 

Fonte: http://www.okidata.com/printers Acesso em 01/05/2017 

MPS5502 

 Impressões, cópias, digitalizações e fax em um equipamento A4 

monocromático. 

 Velocidade de Impressão e Cópias de até 55 ppm1 

Fonte: http://www.okidata.com/printers Acesso em 01/05/2017 

B431 

 Velocidade de Impressão de até 47 ppm; Impressão da primeira página em 

menos de 5 segundo 

 Impressão nítida e precisa em até 1200 x 1200 dpi 

Fonte: http://www.okidata.com/printers Acesso em 01/05/2017 

 

 

 

4.6 Resultados  

1  

4.6.1 Apurações SLA solução nos serviços de manutenção das Impressoras e 

Multifuncionais.   

 

A visibilidade dos resultados é muito importante para os clientes acompanhar a 

performance do seu prestador de serviços. Os relatórios de acompanhamento são ferramentas 

essenciais na medição de dados importantes, como por exemplo, o SLA. A empresa deste 

estudo possui sistemas que facilitam a divulgação destes dados com a precisão e a 

confiabilidade necessária, os números são calculados com base no contrato firmado entre 

contratante e contratada, buscando sempre a maior transparência nas informações. 
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O estudo revelou uma melhoria na performance, a pesquisa estudou um ano de 

prestação de serviços dos mesmos equipamentos e nas mesmas regiões. Foi possível 

visualizar o trabalho para recuperação e melhoria, com meta contratual firmada em 95 %, não 

houve aplicação de multa nos últimos dois meses estudados.   

Os gráficos abaixo apresentam dados reais, porém o nome do cliente não foi aqui 

mencionado para preservar as cláusulas de confiabilidade presente nos contratos. 

O Gráfico 1 – Apurações SLA solução, mostra de forma clara os prazos determinados 

em contrato, a quantidade de ocorrências atendidas no período com a análise das ocorrências 

atendidas dentro e fora do prazo, bem como, a meta pré-estabelecida. Os números 

apresentados mostram uma evolução de maneira progressiva, concluído que o plano de ação 

desenvolvido foi eficiente e trouxe o resultado positivo esperado.  

Já o Gráfico: 2 – índices de Chamados e Falhas demonstra que houve uma queda de 

abertura de chamados para os problemas identificados em atendimentos anteriores, aqui 

chamados de reincidência. Através deste relatório identifica-se o que ocasionou a falha, se foi 

diagnostico incorreto, qualidade da peça ou até mesmo pelo ambiente inadequado nas 

instalações. O acompanhamento destes chamados por meio de estudos em campo e relatórios 

possibilitou o acerto de procedimentos e treinamentos específicos. 

  

Tabela 01 - Levantamento SLA solução 

Mês Fechados no prazo Fora SLA Fechados SLA Meta 

fev/16 247 80 327 75,5% 95% 

mar/16 318 66 384 82,8% 95% 

abr/16 292 60 352 83,0% 95% 

mai/16 399 51 450 88,7% 95% 

jun/16 344 40 384 89,6% 95% 

jul/16 267 38 305 87,5% 95% 

ago/16 326 35 361 90,3% 95% 

set/16 258 31 289 89,3% 95% 

out/16 314 26 340 92,4% 95% 

nov/16 225 20 245 91,8% 95% 

dez/16 252 18 270 93,3% 95% 

jan/17 265 12 277 95,7% 95% 

fev/17 196 6 202 97,0% 95% 

12 meses 3703 483 4129 89% 95% 

Fonte: Dados primários 
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Gráfico 01 – Apurações SLA solução 

Fonte: Dados primários. 

Tabela 02 – Índices de falha. 

Fonte: Dados primários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 02 – Índice de Chamados e Falhas 

0,095224228 

0,111822947 
0,102504368 

0,127877238 

0,10616533 

0,082902963 

0,09890411 

0,079178082 

0,093150685 

0,068665919 
0,075146117 0,077008618 

0,055206341 

0,029411765 

0,053873034 
0,044554455 0,040920716 

0,03124136 
0,026094047 0,027123288 0,025753425 

0,041369863 
0,033912556 

0,027553576 0,028912983 0,025416781 

Indice de Chamados e Falhas 

Tx de Chamados Tx de Falhas

Apuração SLA Solução 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0678



 

 

Fonte: Dados primários 

 

5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que para manter-se competitiva no mercado e alcançar o sucesso almejado, o 

ponto de partida é prestar serviços de qualidade e com transparências nos processos. O serviço 

de qualidade já é considerado como ferramenta de competitividade nas organizações que 

buscam se destacar dentro do seu segmento. A tradição antes tão procurada pelos clientes, já 

não faz tanta diferença no mercado de serviços, existe sim o respeito pelas empresas 

tradicionalmente conhecidas, porém com o avanço da tecnologia e abertura dos mercados, os 

clientes buscam conhecer o perfil atual da empresa, realizando pesquisas sobre os 

relacionamentos destas empresas com seus atuais clientes, a posição com questões que 

envolvem sustentabilidade e meio ambiente, bem como, as certificações que comprovam esta 

visão e números positivos. A empresa que atende todos estes requisitos é vista como a mais 

preparada.     

Buscar a melhoria continua a qualidade em seus serviços, adequação aos processos, e as 

estratégias de negócios deve estar na essência de toda organização. Diante da demanda atual, 

as organizações sentem a necessidade de acompanhar as exigências céleres do mercado, 

antecipar-se às expectativas dos seus clientes, aprimorando a sua performance dentro do 

cenário global, com isto, a necessidade de investir em gestão da qualidade, aperfeiçoar os 

processos atuais, desenvolver novos processos que auxiliam no controle, que possibilitem a 

medição da satisfação dos clientes é o caminho mais seguro para se chegar ao sucesso.  

Utilizando-se de conceitos e situações reais adaptadas, foi possível visualizar um pequeno 

progresso por meio dos resultados apresentados dentro da empresa estudada. Cabe ressaltar 

que as análises aqui propostas foram direcionadas com objetivo de responder a seguinte 

pergunta: A empresa deste estudo possui processos que possibilitam a entrega de serviços de 

qualidade? 

Como resposta foram citados os processos usados pela empresa na busca da qualidade, a 

eficiência dos métodos atuais, a confiabilidade destes métodos e ferramenta da qualidade 

aplicada em todos os processos na gestão de serviços.  

O estudo de caso apresentado neste trabalho foi realizado em uma empresa específica do ramo 

de automação bancaria automação comercial e soluções de tecnologia, especificando apenas o 

serviço de manutenção das impressoras e multifuncionais. Para fundamentar o estudo e 
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concluir a apuração dos resultados, foi realizada uma entrevista com um colaborador da 

Gestão de Clientes que possui o embasamento necessário e resumiu com precisão todos 

aspectos relacionados à gestão da qualidade em serviços.  

Observou-se a importâncias das certificações da ISO 9001 e ISO 14001 para uma empresa, os 

métodos exigem das empresas não apenas organização, mas uma estrutura com processos 

definidos e embasados na qualidade. A ferramenta PDCA utilizada é conhecida pela 

eficiência e pelos resultados. 

 Conclui-se que encantar o cliente, é hoje um diferencial que requer um planejamento 

estratégico sustentável para os negócios, onde se percebe a gestão da qualidade como 

prioridade nas empresas influenciando diretamente o relacionamento e a confiabilidade dos 

clientes. 
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Software ecosystems constitute an open innovation environment by allowing external actos 

developing innovative software solutions in software producing organizations. This research 

proposes a process for the architectural design of a software ecosystem, having as output a 

architectural description that handles the complexity of a software ecosystem by partitioning 

the stakeholder concerns in different architectural viewpoints. The process is validated in a 

technical action research at a multinational financial institution for consumer credit that 

intends to create a software ecosystem to foster innovation together with Fintechs. This 

research complements previous research on the field on the design of software ecosystems 

architecture providing a descriptive and replicable process, addressing the different 

viewpoints in an enterprise architecture, such as the case of a software ecosystem.  

 

Keywords: Software Ecosystem, Software Ecosystem Architecture, collaborative software 

engineering 

 

PROCESSO PARA DESCRIÇÃO ARQUITETURAL DE UM ECOSSISTEMA DE 

SOFTWARE DE INOVAÇÃO EM SOFTWARE 

 

Ecossistemas de software formam um ambiente de inovação aberta ao permitir que atores 

externos atuam no desenvolvimento de soluções de software inovadoras em uma entidade 

produtora de software. Esta pesquisa propõe um processo para o projeto de arquitetura de um 

ecossistema de software, produzindo como produto final uma descrição arquitetural que trata 

a complexidade de um ecossistema de software ao particionar os interesses dos envolvidos 

em diferentes pontos de vista arquiteturais. O processo é validado em uma pesquisa-ação 

técnica em uma instituição financeira multinacional de crédito ao consumidor que tem a 

intenção de criar um ecossistema de software para fomentar a inovação junto à Fintechs. Esta 

pesquisa complementa as pesquisas prévias sobre o projeto de arquitetura de ecossistemas de 

software provendo um processo descritivo e replicável, tratando os diferentes pontos de vista 

existentes em uma arquitetura de uma organização, como o caso de um ecossistema de 

software.  

 

Palavras-chave: Ecossistemas de Software, Arquitetura de Ecossistemas de software, 

Engenharia de Software Colaborativa  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A inovação em tecnologia da informação desafia setores tradicionais da economia ao criar 

novos processos e produtos que transformam os modelos de negócios tradicionais. Como 

exemplo podem ser citados os casos do setor de hotelaria ao ver seu modelo de negócio 

desafiado por soluções como do Airbnb e no setor de transporte pela Uber (Sonder, 2016).   

As empresas conhecidas por Fintechs, denominadas assim devido contração de finance e 

technology, são startups com foco em serviços financeiros (Ventura, Tufano, Koenitzer, 

Drummer, & Stein, 2015), que oferecem serviços inovadores em nichos específicos da 

atividade financeira tais como: análise de risco de crédito, financiar pequenas e médias 

empresas baseadas em novos modelos de risco, realizar empréstimos a pessoas físicas sem 

utilizar as estruturas tradicionais do mercado financeiro.  

Para fazer frente a esta iminente concorrência, as instituições financeiras (IF) podem se 

aproveitar da capacidade de inovação das Fintechs, e assim, juntas colaborarem na criação de 

produtos financeiros que desafiam os modelos de negócio atuais e que possibilitam sua 

adoção em larga escala (Menat, 2016) (Chishti & Barberis, 2016).  

Dentre os modelos de integração corporativa para a produção de sistemas de software por 

meio de inovação aberta estão os Ecossistemas de Software (do inglês Software Ecosystems – 

SECO). Em um SECO, diferentes empresas, apoiadas por uma plataforma tecnológica 

comum dentro de um contexto de inovação aberta operam através do intercâmbio de 

informações, recursos e artefatos e que atuam em unidade em busca de um objetivo comum 

(Jansen & Cusumano, 2012). 

Manikas e Hansen (2013) definem ecossistemas de software como a interação de um 

conjunto de atores sobre uma plataforma tecnológica comum, que tem como produto uma 

série de soluções de software ou serviços, em que cada ator é motivado por um conjunto de 

interesses ou modelos de negócios conectado ao restante dos atores, enquanto que a 

plataforma tecnológica é estruturada de forma a permitir o envolvimento e a contribuição dos 

diferentes atores.  

Embora ecossistemas de software tenham recebido significante atenção da comunidade 

cientifica, Costa et al. (2013) afirmam que não é claro como um provedor independente de 

software pode tornar-se um elemento central em um ecossistema. Isto está relacionado ao fato 

de não haverem iniciativas para explorar como um produto de software realiza a transição 

para uma plataforma. 

Christensen et al. (2014) propõem a análise e desenvolvimento de ecossistemas de software 

sobre o prisma do conceito de arquitetura de ecossistemas cunhado em seu trabalho, que 

considera as estruturas de negócio, organizacional e de software como os elementos 

fundamentais em uma arquitetura deste tipo. Sobre esse conceito, analisam o estado inicial do 

ecossistema de telemedicina dinamarquês, e em decorrência desta análise, apresentam as 

mudanças necessárias em cada uma dessas estruturas para a evolução do ecossistema de 

acordo com os objetivos estratégicos esperados. Embora Christensen et al. (2014) sugiram 

que o conceito de arquitetura de sistemas possa ser aplicado tanto para a análise de um 

ecossistema existente quanto para a criação de um novo, o experimento aplicado é realizado 

em um ecossistema já existente, mesmo que não totalmente formalizado, e não é feita a 

prescrição de quais elementos devem ser partes fundacionais para a construção de um novo 

ecossistema, bem como a sua modelagem quanto à notação dos modelos a serem adotados. 

Kruize et. al. (2016) propuseram uma arquitetura de referência de ecossistema de software 

para o domínio de agricultura inteligente (smart farming) que permitisse mapear e avaliar 

projetos de SECO nesse domínio. Como funcionalidade chave, esta arquitetura de referência 

deveria permitir a fácil integração entre diferentes componentes desenvolvidos por 

fornecedores variados de uma maneira viável e consistente. A descrição da arquitetura de 
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referência concebida é feita de acordo com a apresentação de cada componente, sem adotar 

algum modelo notacional padronizado ou uma estrutura de pontos de vista arquiteturais. 

No estudo sistemático realizado por Pettersson e Andersson (2016) é apresentado que as 

abordagens utilizadas até o momento não endereçam todos os aspectos arquiteturais de 

SECO, e que os modelos adotados de outras áreas não são projetados de forma a considerar 

os aspectos inter-organizacionais e de interconexão necessários. O estudo ainda indica que a 

modelagem de SECO deve ser apoiada por um arcabouço que possibilite a modelagem 

completa de todo o ecossistema, com diferentes visões e aplicável em diferentes domínios. 

Como consequência, pode-se notar que nos trabalhos correlatos não há uma forma 

sistemática de projetar-se e representar uma arquitetura de ecossistemas de software. Desta 

forma, o problema tratado nesta pesquisa é a falta de um processo sistemático de descrição de 

arquitetura de ecossistemas.  

A descrição arquitetural resultante deste processo trata a complexidade de um ecossistema de 

software ao particionar os interesses dos envolvidos no ecossistema em diferentes pontos de 

vista. A descrição arquitetural permite ainda melhor compreensão do sistema e adaptação 

para outros domínios ao utilizar em sua modelagem elementos de um padrão como o RM-

ODP. 

O processo proposto é validado em um cenário real de uma IF que atua no mercado de 

crédito a pessoas físicas. Neste experimento, pretende-se formar um ecossistema de software 

para a inovação em software, um Ambiente Colaborativo para a Produção de Software 

(ACPS) entre a IF e a Fintechs para a criação de produtos financeiros disruptivos, mediante o 

uso intensivo de software. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. MODELOS DE INTEGRAÇÃO CORPORATIVA 

Segundo Weiblen e Chesbrougth (2015) há quatro formas de integração corporativa entre 

grandes empresas e startups. Estas formas dividem-se em dois grupos, um quando uma 

grande corporação pretende trazer criatividade de fora de suas fronteiras para dentro (outside-

in innovation) e outro, aproveitando-se da agilidade comum em empresas startups para 

impulsionar suas próprias inovações para o mercado (inside-out innovation).  

O Corporate Venture Capital (CVC) é mais complexo que o venture capital tradicional 

(individual, não corporativo), pois não busca apenas o retorno financeiro do investimento 

realizado, mas também deve apoiar a estratégia da empresa investidora. Como lado positivo 

está a capacidade de apoio a startups que necessitam de ativos complementares 

especializados, que demandam alto investimento financeiro. Adicionalmente a startup pode se 

beneficiar da credibilidade da organização investidora no mercado, além de acesso a 

especialistas e equipamentos da organização. Como lado negativo tem-se a possibilidade de 

limitação da inovação para a organização investidora, devido às restrições impostas pelos 

diferentes investidores e o alto tempo necessário que envolve esse tipo de investimento. 

A Incubação corporativa surgiu como forma de fomentar a inovação em grandes organizações 

criando unidades menores independentes para a realização de projetos de inovação. Como 

ponto positivo este tipo de integração corporativa possibilita o compartilhamento da base de 

clientes e acesso a equipamentos e tecnologias caras da empresa que incuba a startup. Como 

aspecto negativo, há o risco de superproteção por parte da empresa incubadora, prolongando 

o empreendimento e levando-o a poucas chances de sucesso. Adicionalmente, outro aspecto 

negativo é baixa probabilidade de realizar parcerias com competidores ou criar produtos que 

venham a criar novos modelos de negócio para o patrocinador corporativo. 

Já no Programa de startups, estabelece um modelo de integração corporativa, e a startup 

assume o papel de um fornecedor, e o foco está em utilizar produtos ou tecnologias da startup 
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e torná-los disponíveis para a organização patrocinadora. A corporação patrocinadora incuba 

uma multiplicidade de startups possibilitando que a patrocinadora tenha vantagem 

competitiva perante seus competidores ampliando sua atividade existente e lucrando a partir 

da inovação externa. Geralmente, neste modelo é criada uma unidade da organização 

responsável por ser a interface entre as startups participantes do programa e transferir a 

inovação criada dentro das diferentes unidades de negócios tradicionais da empresa.  

O modelo de plataforma possui uma lógica inversa aos programas de startup, seu objetivo é 

que as startups construam seus produtos utilizando a tecnologia fornecida pela corporação 

para expandir o mercado desta organização, uma abordagem de inovação de dentro para fora. 

A inovação por meio de plataforma ocorre quando um ecossistema de empresas produz 

inovações complementares, fortalecendo assim a plataforma em comum. Idealmente, uma 

grande corporação pode se posicionar como líder de uma plataforma e tirar proveito das 

inovações produzidas e comercializadas no âmbito dessa plataforma.  

Neste trabalho é abordado o modelo de integração do tipo plataforma, em que uma 

organização expõe seus processos e informações para que startups possam criar produtos 

sobre essa plataforma, sendo aplicado em um IF e Fintechs. 

 

 

2.2. MODELOS DE COLABORAÇÃO EM PRODUÇÃO DE SOFTWARE 

Dentre os diferentes tipos de integração corporativa, o modelo de integração do tipo 

plataforma demanda a integração entre diferentes empresas fazendo o uso intensivo de 

software, que é um componente facilitador da criação de novos produtos baseados em 

soluções tecnológicas.  

Para atender a esses modelos é necessário adaptar a produção de software, que 

tradicionalmente era realizada por apenas uma entidade para que seja possível ser realizada 

por um conjunto de agentes externos.  

Segundo Bosch e Bosch-Sijtsema (2010) há diferentes abordagens quanto à colaboração na 

produção de software, sendo possível categoriza-las  em cinco abordagens diferentes, sendo 

elas: integration-centric, release grouping, release trains, independent deployment e open 

ecosystem development.  

O modelo colaborativo do tipo de ecossistema demanda os seguintes impactos nos diferentes 

processos (Bosch & Bosch-Sijtsema, 2010): 

• Arquitetura: o principal foco arquitetural quando adotado este modelo colaborativo é 

prover uma plataforma tecnológica com interfaces que possibilitem que 

desenvolvedores externos possam estender as funcionalidades existentes da 

plataforma. A estabilidade das interfaces é de extrema importância pois evoluções 

nestas interfaces demandam alterações nas soluções desenvolvidas pelos outros 

participantes do ambiente; 

• Processos: cada participante do ecossistema é uma organização independente, desta 

forma um processo comum de desenvolvimento de software não é compartilhado, 

exceto para pontos específicos como validação de segurança. Deve-se notar que cada 

limitação adicionada no processo de participação do ecossistema pode impactar seu 

sucesso de adoção; 

• Organização: a entidade que provê a plataforma assume um papel central, mantendo a 

plataforma e coordenando as diretrizes definidas para o ambiente. Os desenvolvedores 

externos possuem um papel importante ao adicionar novas funcionalidades ao 

ecossistema.  

 

 

2.3. ECOSSISTEMAS DE SOFTWARE 
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O Ecossistema de software é um novo conceito na área da engenharia de software, que indica 

a mudança das organizações produtoras de software de um modelo fechado em direção a um 

ambiente de produção de software aberto, composto por atores externos que se tornam cada 

vez mais envolvidos no desenvolvimento de software. Este ambiente e os relacionamentos 

que ocorrem dentro dele formam um ecossistema de organizações com um interesse comum e 

intermediadas por uma plataforma tecnológica (Hanssen, 2012).  

Os ecossistemas de software podem ser considerados um tipo particular de ecossistemas de 

negócio, cujas interações entre os participantes ocorrem em volta de uma plataforma 

tecnológica comum, e os bens e serviços produzidos são as soluções e serviços de software e 

que viabilizam e provém apoio para a automatização de atividades e transações de negócio 

(Bosch, 2009) (Hanssen, Alves, & Bosch, 2014). 

Um exemplo de comunidade de organizações que podem ser vistas como ecossistemas são as 

participantes da plataforma de aplicativos da Apple (App Store) para o iphone e a plataforma 

de desenvolvimento Eclipse. O primeiro é um exemplo de ecossistema parcialmente fechado 

e controlado, e o último é um exemplo de ecossistema aberto permitindo liberdade de uso e 

no desenvolvimento da plataforma (Hanssen, 2012).  

As organizações participantes em um SECO podem ter diferentes relações quanto à 

plataforma centralizada de software, desempenhando diferentes papéis. Dentre os diferentes 

tipos de papéis em um SECO, os principais são  (Hanssen, 2012) (Manikas & Hansen, 2013): 

Keystone organization, Third party organizations e End-Users. 

A Keystone organization é  uma organização ou um pequeno grupo lidera de alguma forma o 

desenvolvimento da tecnologia de software central. Já Third party organizations utilizam a 

tecnologia central como plataforma para produzir soluções relacionadas ou serviços. E 

finalmente, End-users estabelece que os usuários que utilizam ou adquirem um produto 

parcial ou completo do ecossistema.  

 

 

2.3.2. PROJETO DE SECO 

A arquitetura em um SECO deve apoiar a natureza do ecossistema, seguir as definições feitas 

pelo gestor do ecossistema quanto às regras de negócio e restrições e permitir múltiplas 

funcionalidades e suas integrações de forma segura e confiável (Manikas & Hansen, 2013).  

Segundo Pellicicione (2014), uma das principais características de uma arquitetura de 

software em um ecossistema é a questão da abertura da plataforma, quando e o quanto da 

plataforma de software deve ser disponibilizado para os atores externos.  A arquitetura de um 

SECO é definida como "a essência de um sistema aberto que é construído em torno de uma 

plataforma de software ao adicionar e compor componentes que são muitas vezes 

desenvolvidos por atores externos" (PELLICICIONE, 2014).  

A arquitetura é o mecanismo responsável pela gestão da abertura de uma plataforma, já que 

ela controla como extensões serão construídas, adaptadas e integradas de acordo com as 

restrições e regras impostas pela arquitetura da plataforma. Segundo Pellicicione (2014) as 

descrições arquiteturais de ecossistemas precisam ser capazes de evoluírem e estarem 

sincronizadas com a evolução do ecossistema para que sejam úteis. A modelagem deve fazer 

uso de visões diferentes para modelar perspectivas diferentes, como os aspectos de software, 

negócio, comunicação e gestão do conhecimento.  

Apesar da importância que a arquitetura de software desempenha em ecossistemas de 

software, poucos trabalhos abordam a questão de como desenvolver uma arquitetura de 

software ou fazer evoluir uma já existente para que possa tornar-se facilitadora de um 

ecossistema emergente. 

Manikas, Hämäläinen e Tyrväinen (2016) definem um método genérico para a construção, 

análise e implementação de SECO. Este método é composto de três passos e um conjunto de 
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atividades para cada passo. Os passos do método são: pré-análise, projeto e avaliação e 

monitoria. 

A fase de pré-análise é o passo inicial para o projeto de um SECO que consiste na 

identificação das informações gerais e características do futuro ecossistema. Isto inclui 

identificar o domínio do ecossistema, o escopo que delimita as fronteiras do que é 

considerado parte ou não do ecossistema, seus princípios. Nesta fase são ainda identificados 

quais aspectos do ecossistema já existem e que poderão atuar de base para o ecossistema a ser 

criado (MANIKAS, HÄMÄLÄINEN E TYRVÄINEN;  2016). 

Já a fase de projeto, segundo o método proposto por Manikas, Hämäläinen e Tyrväinen 

(2016), os ecossistemas podem ser orientados a atores, orientado a negócio ou orientado a 

infraestrutura. Ecossistemas orientados a atores são aqueles que possuem uma rede forte de 

atores interconectados e que o incentivo a participar do ecossistema é o alcance da própria 

rede de atores.  Ecossistemas orientados a negócio por outro lado são motivados pelos 

potenciais benefícios e incentivos de negócio e não necessariamente possuem um alto número 

de participantes em sua rede. Ecossistemas orientados a infraestrutura são aqueles centrados 

na infraestrutura tecnológica para a criação de outras soluções. Nesta fase são identificados 

além da orientação do ecossistema, os atores participantes, os incentivos que levam a esses 

atores a participarem do ecossistema e suas contribuições ao ecossistema. Finalmente, são 

definidas as estruturas de tecnologia necessárias e as políticas de orquestração. 

Na fase de avaliação e monitoria consiste da avaliação do ecossistema, sendo executada após 

sua formação de forma constante. Nesta etapa deve ser identificado o que deve ser 

monitorado e quais são as ações passíveis de acordo com os valores encontrados nos 

indicadores definidos(MANIKAS, HÄMÄLÄINEN E TYRVÄINEN;  2016).  

O estudo sistemático realizado por Pettersson e Andersson (2016) mostra que as abordagens 

utilizadas até o momento não endereçam todos os aspectos arquiteturais de SECO, e que os 

modelos adotados de outras áreas não são projetados de forma a considerar os aspectos inter-

organizacionais e de interconexão necessários. O estudo ainda indica que a modelagem de 

SECO deve ser apoiada por um arcabouço que possibilite a modelagem completa de todo o 

ecossistema, com diferentes visões e aplicável em diferentes domínios. 

 

 

2.3.3. OPEN SOFTWARE ENTERPRISE MODEL 

Em ecossistemas de software, o grau de abertura de uma organização mantenedora de um 

ecossistema é de importância para a compreensão do funcionamento do ecossistema e das 

relações pertencentes a ele. Jansen et. al. (2012) propõe um modelo  que avalia a abertura das 

organizações proponentes de um ecossistema de software. O modelo proposto pode ser 

utilizado como um modelo de referência para que entidades produtoras de software 

estabeleçam as opções da produção de software a serem compartilhadas para a criação de um 

SECO.  

A figura 1 mostra o modelo que é composto por duas dimensões: a primeira com os cinco 

domínios que compõe a produção de software e a outra dimensão dos níveis de gestão: 

estratégico, tático e operacional. Os cinco domínios da produção de software são: 

governança, pesquisa e desenvolvimento, gestão do produto de software, marketing e vendas 

e serviços de consultoria e apoio.  

 

 

Figura 1 - modelo OSE (Open Software Enterprise Model) 
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Fonte: traduzido de (Jansen et al., 2012) 
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Para cada opção do modelo a ser considerada como aberta ou fechada na produção de 

software, o modelo considera como aberta as que envolvem a participação de todos os 

participantes em algum nível. O modelo define o quão aberta pode ser considerado a 

produção de software de uma dada organização, em que não se pode medir apenas como 

totalmente aberta ou totalmente fechada quanto à produção de software, mas sim que as 

organizações podem escolher qual o grau de abertura mais adequado conforme seus 

objetivos. 

 

 

3. MÉTODO DE PESQUISA 

Este trabalho utiliza o design science como método cientifico, que tem como objetivo 

investigar e desenvolver artefatos que interagem com o contexto de um problema para 

melhorar algo neste contexto. Como exemplo de artefato tem-se: um componente de 

software, componente de hardware, processo de negócio, método, técnica, etc (Wieringa, 

2014). 

O design science oferece um modelo para a realização de pesquisas com os seguintes 

elementos: contexto social, o contexto do conhecimento e o projeto do artefato, que engloba o 

projeto em si e a investigação das informações necessárias no contexto do conhecimento para 

a formulação do artefato (Wieringa, 2014).  

Dentro do contexto do design science, o processo proposto para a descrição da arquitetura do 

ecossistema de inovação em software agrega ao contexto do conhecimento enquanto a 

descrição arquitetural, produto do processo, é o artefato de projeto que atende aos interesses 

dos envolvidos na aplicação da pesquisa.   

A figura 2 exibe o modelo conceitual da pesquisa seguindo o modelo do design science. Os 

elementos estão agrupados na figura de acordo com os blocos utilizados pelo modelo provido 

pelo design science research (DSR) (Wieringa, 2014). 

 

Figura 2 - Modelo conceitual da pesquisa 

 

 

Fonte: Autores 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0690



 

 

Para a projeto do ecossistema de software em questão, são empregados trabalhos do contexto 

de conhecimento de ecossistemas de software que abordam o projeto de ecossistemas de 

software (Manikas et al., 2016) e quais os elementos da produção de software necessitam 

serem abertos a atores externos como parte da estratégia de orquestração do ambiente 

colaborativo, oriundos do modelo OSE (Jansen et al., 2012). Esses trabalhos são utilizados 

como modelos de referência de conteúdo em conjunto com o arcabouço de arquitetura do 

RM-ODP seguindo os preceitos da ISO/IEC/IEEE 42010:2011 para descrições arquiteturais, 

em um processo que descreve os passos necessários para a descrição arquitetural de um 

SECO. 

Os elementos que compõem a caixa do contexto social da pesquisa são os interessados do 

projeto, que farão uso do artefato a ser produzido e que consequentemente seriam possíveis 

patrocinadores da pesquisa. O artefato a ser produzido, a descrição arquitetural do SECO será 

introduzida para validação neste contexto de uso, onde há a intenção de colaboração entre IF 

e Fintechs para a produção de software de forma colaborativa.  

 

 

4. PROCESSO DE DESCRIÇÃO ARQUITETURAL DE SECO PARA INOVAÇÃO  

4.1 FASES DO PROCESSO DE DESCRIÇÃO ARQUITETURAL DE SECO 

O processo para a geração da arquitetura do SECO de inovação de software segue o método 

proposto em Czarnecki e Dietze (Czarnecki & Dietze, 2017) para modelar soluções centradas 

em arquitetura. Nele são utilizados modelos de referência de estrutura e de conteúdo. O 

modelo de referência de estrutura define a forma como o conteúdo será organizado. Já os 

modelos de referência de conteúdo fornecem conhecimento específico sobre um dado 

domínio de conhecimento. 

Para a identificação dos requisitos de um ecossistema de software para o projeto de um 

ambiente para a produção de software  entre diferentes organizações é utilizado o modelo 

Open Software Enterprise (modelo OSE) (Jansen et al., 2012). Do modelo OSE são utilizados 

os requisitos dos domínios de governança, e pesquisa e desenvolvimento de software. O 

arcabouço arquitetural RM-ODP é utilizado como modelo de estrutura e os modelos de 

referência de SECO como os modelos de conteúdo. 

O RM-ODP não prescreve uma ordem de como utilizar os pontos de vista na descrição 

arquitetural (Vallecillo, Linington, Milosevic, & Tanaka, 2012). Para isto, o processo gerador 

da arquitetura do SECO empregará o sequenciamento sugerido por Putman (2001) e 

Vallecillo (2012), em que se inicia a descrição pelo ponto de vista empresa, seguindo a 

especificação de forma iterativa e com a seguinte ordem entre as visões: informação, 

computação, engenharia e tecnologia. As diferentes visões podem impor restrições umas 

sobre as outras e normalmente, cada uma delas é revisada e refinada a medida que as outras 

são definidas.  

Os modelos de conteúdo de referência fornecerão conhecimento para a criação do ponto de 

vista empresa no processo gerador da arquitetura do SECO, e as outras visões descritas a 

partir deste ponto de vista, seguindo a seguinte ordem: informação, computação e engenharia. 

O processo para a descrição da arquitetura do SECO é mostrado na figura 3. Para cada 

atividade realizada há a saída de um artefato, representando uma visão do RM-ODP, que 

alimenta a etapa posterior, sendo que ao final de todas as etapas se tem o produto final do 

processo, uma descrição arquitetural do SECO de inovação de software, um ambiente 

colaborativo entre Fintechs e uma instituição financeira.  
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Figura 3 - Representação do processo de descrição da arquitetura do SECO 

Fonte: Autores 

 

A atividade "Especificar e modelar a organização do SECO" captura os requisitos específicos 

do ACPS utilizando os modelos referenciais de ecossistemas de software que fornecem o 

conteúdo do ambiente a ser modelado, dos seus principais elementos, atores, das relações 

entre eles e dos processos de negócio do ambiente. As entradas para esta etapa são os 

modelos de conteúdo de referência de SECO e possui como produto final a representação da 

organização do SECO, utilizando-se o ponto de vista empresa do RM-ODP e a linguagem do 

ponto de vista empresa.  

Na atividade "Especificar e modelar os elementos de informação do SECO", o objetivo é 

identificar a semântica e a sintaxe das informações pertencentes ao SECO. Para isto é 

utilizado o ponto de vista de informação do RM-ODP que identifica os objetos de informação 

ao examinar os processos existentes em um dado sistema, usualmente mapeados pela 

especificação da visão empresa, que é o produto da atividade anterior neste processo.  

O contexto de software do SECO, produto final da atividade "Especificar e modelar o 

contexto de software do SECO", representa os elementos computacionais necessários para 

atender os objetivos do SECO, para implementar os processos identificados na atividade 

“Especificar e modelar a organização do SECO” e quais informações identificadas na 

atividade anterior necessitam ser tratadas por recursos computacionais. Nesta atividade é 

utilizado o ponto de vista computação do RM-ODP, que capta os componentes de software e 

os detalhes das interfaces sem levar em considerações aspectos tecnológicos ou do ambiente 

que executará a plataforma técnica.  

Finalmente, a atividade "Especificar e modelar o contexto tecnológico do SECO" tem como 

objetivo descrever o contexto tecnológico do ambiente. Para isto, serão utilizados os pontos 

de vista de engenharia e o ponto de vista de tecnologia do RM-ODP.  

Após a execução das fases do processo gerador da descrição arquitetural do SECO, tem-se 

como produto final a descrição arquitetural do sistema todo. Essa descrição arquitetural 

descreve ainda os processos da organização do SECO para a produção de software 

compartilhada entre os atores, quais atores responsáveis por estes processos e quais os 
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recursos tecnológicos, de software e infraestrutura são necessários para atender aos processos 

do SECO. 

 

 

4.2. VALIDAÇÃO DO PROCESSO DE DESCRIÇÃO ARQUITETURAL  

De acordo com o design-science research, problemas de projeto que necessitem de novos 

tratamentos são tratados por meio do ciclo de projeto. O termo tratamento é utilizado ao invés 

de solução, pois, um artefato projetado pode resolver um problema apenas de forma parcial, 

ou até mesmo não resolve-lo (Wieringa, 2014). 

O resultado do ciclo de projeto é um artefato de projeto validado e não uma implementação 

no contexto social de uso do artefato. A implementação no contexto social de uso é chamada 

de transferência de tecnologia para o contexto dos envolvidos do projeto, da qual os 

projetistas originais do artefato não fazem parte. A transferência de tecnologia não faz parte 

do design-science research em si, sendo que a adoção do artefato pelas partes interessadas é 

realizada sem o envolvimento do pesquisador (Wieringa, 2014).  

A descrição arquitetural do SECO projetada nesta pesquisa é o artefato produzido que tem o 

tratamento aplicado em uma IF que pretende criar um SECO para inovação em software junto 

a Fintechs, utilizando-se pesquisa ação técnica para validação da arquitetura descrita, sendo 

inserida em um contexto real para experimentação. 

A pesquisa-ação técnica desta proposta será realizada em uma multinacional financeira com 

subsidiárias em mais de 20 países, líder em seu segmento no mercado europeu. Esta IF 

recentemente tem buscado engajar-se com empresas Fintechs para fomentar seu processo de 

inovação. Dentre estas formas de interação, a abertura de suas interfaces computacionais para 

a criação de novos produtos financeiros centrados em software tem ganhado importância, 

especialmente por ir ao encontro com as questões regulatórias na União Europeia. 

Atualmente, esta empresa já possui integrações de software com parceiros comerciais, para a 

venda de produtos financeiros como cartões de crédito, crediário e empréstimo consignado. 

Entretanto, estas parcerias apenas automatizam processos já existentes, enquanto a formação 

de um ambiente colaborativo com as Fintechs visa expor os processos e dados relevantes dos 

produtos desta instituição para que essas empresas aportem um processo mais rico de 

experimentação de ideias de novos produtos e novos processos, por meio da interface 

computacional do ACPS.  

Inicialmente, esta IF está atuando junto a uma Fintech que disponibiliza uma plataforma 

online de empréstimos a pessoas físicas onde o cliente pode realizar simulações e contratar 

um empréstimo submetendo toda a documentação necessária pela plataforma. O objetivo 

desta parceria é que a Fintech possa, por meio de sua solução, atuar como distribuidora de 

crédito e a IF desempenhar o papel de produtora dos financiamentos dentro da cadeia de 

valor.  

Neste primeiro projeto a IF ainda não disponibilizará um SECO para a interação com a 

Fintech, mas pretende-se que as experiências desta interação sejam aproveitadas no projeto 

do ACPS.  

Na execução desta pesquisa participam na IF o diretor de inovações, o arquiteto chefe de TI e 

um gerente de desenvolvimento responsável pelo projeto com esta Fintech. As informações 

coletadas para esta pesquisa são oriundas de entrevistas informais com estes atores, do 

documento interno da IF sobre como executar provas de conceito com Fintechs e material do 

grupo de estudo interno da IF sobre a interação de bancos com Fintechs e a criação de 

plataforma de Open Banking.  

O gerente de desenvolvimento da IF auxiliou na caracterização da Fintech além de uma visita 

feita à Fintech pelo pesquisador em conjunto com o time da IF participante do projeto em 
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parceria com a Fintech, em que foi possível capturar informações sobre o contexto da 

validação.  

Desta forma, a descrição arquitetural produzida na próxima seção faz uso de termos, jargões e 

procedimentos operacionais pertencentes a IF e Fintech parte desta validação.  

A seguir são apresentados, de forma parcial, o produto de cada atividade do processo aplicado 

ao contexto da IF especializada em crédito ao consumo e da Fintech. Todos os modelos 

utilizados nesta descrição arquitetural seguem a notação definida pela linguagem UML4ODP 

(BSI British StandardsISO/IEC 19793 - Information technology. Open distributed processing. 

Use of UML for ODP viewpoint specifications, 2014) que é uma extensão da UML para uso 

com especificações RM-ODP. 

 

4.2.1. ORGANIZAÇÃO DO SECO 

O ecossistema de software aqui projetado atua no domínio da produção de software para fins 

financeiros, e atuará como mecanismo para intermediar as interações entre empresas que 

possuem alta capacidade no desenvolvimento de produtos e serviços financeiros que façam 

uso intensivo de tecnologia de informação. 

O SECO é proposto pela IF que tem a ambição de fomentar a inovação aberta ao permitir que 

empresas Fintechs possam atuar em um ambiente de experimentação e em projetos de novos 

produtos financeiros que façam uso das informações e processos automatizados da IF.  

A abertura de informações dos clientes, produtos e serviços financeiros por meio de uma 

plataforma tecnológica visa possibilitar a IF a diversificar a forma de distribuir seus produtos 

financeiros existentes, fortalecendo sua marca, aumentar a relevância da marca e o 

relacionamento com o cliente ao ofertar novas formas de engajamento,  experimentar e criar 

novos produtos e serviços, possibilitando a criação de modelos de negócio diferentes, como 

também,  atuar em outros papéis na cadeia de valor, tanto como produtor, integrador ou 

distribuidor de produtos financeiros. 

Em contrapartida as Fintechs que participam do ecossistema aqui descrito têm a oportunidade 

de utilizar a credibilidade da marca da IF e de sua base de clientes, algo que usualmente este 

tipo de empresa não possui, além de ser possível a realização de experimentos e por a prova 

sua atuação em novas frentes de negócio. 

O SECO para inovação em software é caracterizado como sendo um ecossistema do tipo 

monárquico por ser regido em sua maior parte pela IF, que possui maior fatia de mercado, 

relevância de marca e realiza o investimento financeiro para a criação do SECO. Neste 

modelo monárquico, a IF é a responsável por coordenar as atividades do ambiente e ser a 

principal responsável pela manutenção da plataforma tecnológica comum a todos os atores. 

O SECO para inovação em software disponibilizará um conjunto de web APIs que proverão 

informações dos clientes, parceiros e produtos financeiros. O objetivo inicial da IF é que 

sejam criadas APIs referentes aos seguintes domínios de negócio, que são: clientes, 

empréstimos pessoais, cartões de crédito, crédito consignado e cobrança 

A figura 4 apresenta a estrutura da especificação do ponto de vista empresa, em que são 

representadas as comunidades que definem o contexto do ACPS e o campo de aplicação (pela 

etiqueta fieldOfApplication) do RM-ODP. 

A comunidade ACPS tem os processos de negócio identificados na figura 5, em que os 

processos são organizados nas três camadas de gestão (estratégico, gerencial e operacional) e 

agrupados conforme os domínios proposto pelo modelo OSE de governança e pesquisa e 

desenvolvimento de software. 

Cada processo da arquitetura de processos é então detalhado, identificando os atores, 

atividades, entradas e saídas destas atividades. A figura 6 exemplifica um dos processos da 

arquitetura, o processo “Divulgar inovações no ACPS”.  
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Os elementos descritos nesta atividade do processo de descrição arquitetural formam uma 

arquitetura de negócios que utiliza elementos do ponto de vista empresa do RM-ODP. A partir 

desta arquitetura de negócios é possível modelar os contextos de informação, de software e 

de tecnologia do ACPS nas etapas seguintes do processo de descrição da arquitetura do 

ACPS.  

 

 

 

 

 

Figura 4 - Estrutura da especificação do ponto de vista empresa 

 

Fonte: Autores 

 

 

4.2.2. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO DO SECO 

O objetivo do uso do ponto de vista de informação é modelar de forma abstrata as 

informações compartilhadas no ACPS, de forma independente de tecnologia e que por meio 

do modelo criado, as diferentes partes tenham compreensão das informações pertencentes ao 

ACPS. 

A semântica dos elementos do ACPS é representada por meio de objetos de informação que 

compõem o ACPS e os relacionamentos entre eles. A figura 7 mostra os objetos de 

informação do ACPS. 

No caso do esquema invariante da figura 7, destaca-se que para as Fintechs as informações 

mais relevantes estão atreladas a sua participação no ACPS como produtora de soluções que 
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estendem a plataforma provida pelo ACPS. A Fintech cria extensões, que são submetidas a 

um processo de certificação e são armazenadas em um catálogo de extensões.  
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Figura 5 - Processos da comunidade ACPS 

 

Fonte: Autores 

 

Do ponto de vista do gestor do ACPS, as informações mais relevantes são atreladas com seu 

papel de orquestrador e mantenedor do ACPS, expor APIs para extensão da plataforma 

tecnológica, coletar informações a respeito da operação da plataforma tecnológica, 

documentar as APIs criadas e promover eventos sobre o uso da plataforma em comunidades 

de Fintechs.  
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Figura 7 - Contexto de Informação do ACPS, representado pelos objetos informação em um 

esquema invariante. 

 

Fonte: Autores 

  

 

4.2.3. CONTEXTO DE SOFTWARE DO SECO 

O contexto de software modela os componentes e aplicações necessárias para apoiar os 

processos identificados na etapa “especificar e modelar a organização do ACPS” e as 

informações da etapa “modelar os elementos de informação do ACPS”, gerando assim a 

arquitetura de software da descrição arquitetural. Para isto é utilizado a linguagem do ponto 

de vista computação do RM-ODP.  

A figura 8 apresenta os objetos computação identificados e agrupados em uma estrutura 

multicamada. Foi adotado o padrão arquitetural em camadas por ser tratar de um ambiente 

que provê um conjunto de APIs web para as extensões a serem realizadas pelos parceiros, e 

este estilo é típico de arquiteturas web por separar os conceitos de interação do usuário com a 

plataforma, processamento da informação e gestão de acesso a dados em diferentes camadas 

(Vallecillo et al., 2012). 

O produto final da etapa “modelar o contexto de software do ACPS" é uma arquitetura de 

software que permite aos stakeholders compreenderem quais recursos computacionais serão 

necessários para apoiar os processos de negócio e colaboração do ACPS de uma maneira 

independente de tecnologia.  

 

 

4.2.4. CONTEXTO TECNOLÓGICO DO SECO 

O contexto tecnológico do ACPS encarrega-se de modelar a infraestrutura para apoiar os 

elementos mapeados no contexto de software. O processo gerador do ACPS faz uso, nesta 

etapa, das visões engenharia e tecnologia do RM-ODP. Entretanto, neste experimento será 

aplicada apenas a visão engenharia, já que durante o experimento a IF de crédito ao consumo 

não realizará a implementação do ACPS. 
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Figura 8 - Contexto de software do ACPS, representado pelos objetos computação. 

 

Fonte: Autores 

 

 

A figura 9 mostra a infraestrutura do ACPS, modelada em duas grandes estruturas, a primeira, 

que apoia o funcionamento da plataforma tecnológica, que demanda uma disponibilidade 

maior e escalável por prover os serviços para todas as extensões criadas no ACPS. A segunda 

estrutura é a responsável por prover os serviços de gestão do ACPS e processos que garantem 

o desenvolvimento colaborativo entre os participantes.  

A divisão da infraestrutura em dois diferentes blocos permite a evolução e gestão dos 

recursos de forma independente. Isto pode permitir por exemplo que a infraestrutura para os 

objetos de engenharia que apoiam a gestão e colaboração do ACPS possam ser associadas a 

uma tecnologia de computação em nuvem enquanto a plataforma tecnológica seja totalmente 

hospedada na infraestrutura da IF por questões de segurança e governança da IF.   
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Figura 9 - Infraestrutura do ACPS 

 

 

Fonte: Autores 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

A arquitetura descrita neste trabalho modelou a produção de software colaborativa entre um 

IF e uma Fintech. A inserção de novas Fintechs no ACPS leva a novas instanciações da 

arquitetura que pode sofrer alterações ao comportar Fintechs com estruturas diferentes da 

Fintech que participou na validação. A adição de novas Fintechs deve ser modelada utilizando 

novamente os cinco pontos de vista, aplicando o processo de forma análoga ao feito nesta 

validação.  

É possível notar na descrição arquitetural que a etapa que modela a organização do ACPS 

utilizando o ponto de vista empresa produz um artefato mais extenso e detalhado do que as 

outras atividades do processo. Isto se dá pelo fato do sistema sendo modelado, o ACPS, 

representar uma corporação que possui um objetivo definido, um conjunto de atores e uma 

gama de processos de negócio para que seus objetivos sejam atingidos. Desta forma, é 

possível concluir que a visão empresa é a mais relevante nesta modelagem, já que a partir das 
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informações presentes nela é que os outros pontos de vista são aplicados para a geração das 

outras visões.  

Nesta pesquisa foram utilizados os domínios de governança e pesquisa e desenvolvimento do 

modelo OSE. A descrição arquitetural resultante desta validação pode ser enriquecida 

conforme a maturidade do ACPS demande evoluções em suas funcionalidades, aplicando o 

processo de descrição da arquitetura para os outros domínios do modelo OSE, como os 

domínios de gestão do produto de software e marketing e vendas, resultando em um SECO 

em outro estágio do ciclo de vida de um ecossistema. Para isto a etapa três do roteiro 

pertencente a atividade especificar e modelar a organização do ACPS é aplicada para cada 

domínio do modelo OSE. 

Uma descrição arquitetural possibilita que a complexidade inerente de um sistema como o 

ACPS possa ser gerenciada ao tratar um conjunto de interesses de um grupo de stakeholders 

em pontos de vista, como por exemplo, o gestor do ACPS possui a maior parte de seus 

interesses descritos na visão empresa, enquanto o gestor da plataforma possui parte de seus 

interesses na visão computação e engenharia. 

A validação permitiu executar o processo de geração em um ambiente real de uso com as 

informações daquele contexto social. A partir dela foi possível modelar a descrição 

arquitetural do ACPS e analisar os modelos gerados. A análise do produto final permitiu 

entender as mudanças necessárias no processo para apoiar outras Fintechs ou a modelagem 

de um SECO que utilizasse outros domínios do modelo OSE. 

As contribuições desta pesquisa podem ser vistas por dois prismas, do contexto social, do 

ponto de vista dos utilizadores do artefato, e do contexto do conhecimento que agrega aos 

estudos de ecossistemas de software.  

Ao contexto social, esta pesquisa agregou à IF e às Fintechs terem um entendimento mais 

preciso sobre o que é necessário antes de abrir sua plataforma tecnológica e criar um SECO 

que envolva parceiros externos. Os modelos de conteúdo aportaram novos processos e 

atividades que enriqueceram a colaboração existente entre os participantes do ACPS. 

A identificação dos atores que participam de um ACPS, os processos, as competências 

necessárias e os recursos computacionais permitiram que a IF faça uma tomada de decisão 

mais assertiva quanto a criação de um ambiente colaborativo para a inovação na produção de 

software. Por meio da descrição arquitetural é possível selecionar quais elementos e 

processos são mais prioritários e traçar um plano de implantação faseado até atingir o estado 

completo da descrição.   

Do ponto de vista do contexto do conhecimento, esta pesquisa contribuiu com os estudos de 

ecossistemas de software ao propor um processo para o projeto de um SECO em formação e 

ao utilizar o RM-ODP como arcabouço arquitetural, onde até o momento não há uma 

abordagem padronizada para a modelagem deste tipo de sistema.   

O arcabouço do RM-ODP mostrou-se apropriado para a modelagem de uma arquitetura deste 

tipo, pois possibilitou a modelagem não apenas de sua plataforma tecnológica, mas de todo o 

ecossistema, com a respectiva arquitetura de negócios, de aplicação e tecnologia. Isto foi 

possível devido à estrutura dos pontos de vista do RM-ODP e de suas linguagens de ponto de 

vista que fornecem os elementos para a modelagem dos pontos de vista.  
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 O atual modelo linear de produção – adquirir matéria-prima, produzir, vender o 

produto a um consumidor final que o descarta quando não atende mais aos seus propósitos 

– traz embutido em si, diversos níveis de desperdícios. A Economia Circular tem como 

proposta combatê-los com o intuito de tornar esta relação – extração – produção – 

consumo mais sustentável (MACARTHUR, 2013). O princípio que permeia a mesma é 

evitar desperdícios minimizando o consumo dos recursos por meio de reciclagem de 

materiais e/ou energia após o seu uso. 

Alguns dos desperdícios identificados pela Fundação Ellen Macarthur (2013) são os 

que ocorrem durante a produção e ao final da vida de um produto. Para evitá-los, vários 

países estão adotando medidas para uma Economia Circular, tais como: comercializar o 

carro como um serviço, programas que visam reduzir os danos ambientais associados à 

extração de matérias-primas, ferramenta para aumentar a compra de bens usados e assim, 

tornar a reutilização uma parte-chave da economia, biblioteca de ferramentas para utilidade 

pública, acordos para reduzir o desperdício de embalagens de alimentos, dentre outros.  

Os desperdícios relacionados aos alimentos é um tema que vem gerando crescente 

interesse por parte dos estudiosos. Estes podem ser classificados em três categorias, 

segundo a Comissão Europeia (2014): perdas de alimentos durante a produção, resíduos 

alimentares inevitáveis após o consumo dos mesmos (por exemplo, cascas de banana) e 

evitáveis, isto é, produtos perdidos durante a fase de consumo. Diante deste contexto, é 

necessário ter uma gestão que evite os desperdícios durante a produção, distribuição e 

comercialização dos alimentos. 

No entanto, ainda há dúvidas sobre como a correta gestão dos desperdícios ao longo 

de uma cadeia de suprimentos pode beneficiar e fortalecer o conceito de Economia 

Circular. Assim, o objetivo deste artigo é melhorar a compreensão sobre esta gestão e 

analisar os diferentes níveis de desperdícios que ocorrem na logística e seus impactos 

dentro desta nova perspectiva de economia, buscando responder à seguinte questão de 

pesquisa: Qual é a relação entre a produção de literatura na esfera da Economia Circular e 

a prática da gestão de desperdícios por território analisado? Para atingir o objetivo 

estabelecido, será realizada uma análise bibliométrica, usando a base de dados ISI Web of 

Science. 

 

2. Referencial Teórico 

 O conceito de Economia Circular (EC) está presente na literatura desde o início da 

década de 80. Em 1982, Stahel apresentou a viabilidade de um sistema de auto-reposição, 

que não impactasse negativamente o desenvolvimento das empresas. Desde então, o 

conceito vem sendo reforçado por diferentes autores (PEARCE, 1990; ANDERSEN, 2007; 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0704



 

 

SU et al., 2013) e em diferentes áreas de pesquisa como na ecologia industrial 

(GRAEDEL; ALLENBY, 1995) e no desempenho da economia circular (STAHEL, 2010). 

 Segundo Young e Doberstein (2008), a EC representa a possibilidade de 

desenvolver um círculo fechado do fluxo de material ao longo de todo o sistema 

econômico. Já de acordo com Yong (2007), Yuan et al. (2006) e Klettner et al. (2013), esta 

é baseada em um círculo fechado que passa por diferentes níveis de recuperação que 

possibilitam a transformação de materiais em novos produtos e serviços, por meio do uso 

eficiente de recursos, evitando perdas desnecessárias.  

 Estas perdas são majoritariamente provenientes de desperdícios e ocorrem ao longo 

de toda a cadeia, desde a extração da matéria-prima até a fase do pós-consumo dos 

produtos finais. O conceito de desperdício está presente na literatura desde o século XIX e 

tem sido usado em relação à produção desde o início do século XX (KOSKELA; SACKS; 

ROOKE, 2012). De acordo com Formoso, Isatto e Hirota (1999), o desperdício pode ser 

definido como qualquer perda produzida por atividades que geram custos diretos ou 

indiretos, mas não adicionam nenhum valor ao produto do ponto de vista do cliente. Já 

para Bornia (2002), desperdício é todo insumo consumido de forma não eficiente desde 

materiais e produtos defeituosos, até atividades desnecessárias. O combate ao desperdício 

na produção começou a ser discutida por Shingo (1981) e é uma das bases para o chamado 

sistema de produção enxuta.  

 A Economia Circular tem estimulado cada vez mais novas práticas de gestão, 

permitindo a redução da procura de recursos naturais com a recuperação de desperdícios 

que podem ser convertidos em materiais ou produtos de potencial utilidade (LEITÃO, 

2015). 

 

3. Abordagem Metodológica 

 O presente trabalho tem como objetivo compreender qual a relação existente entre 

Economia Circular e a prática da Gestão de Desperdícios. Dessa forma, a metodologia 

utilizada consiste em um estudo bibliométrico, envolvendo técnicas quantitativa e 

qualitativa para fazer a análise do conteúdo publicado. De acordo com Prasad e Tata 

(2005), uma das maneiras de realizar uma bibliometria é a partir da análise de publicações, 

que possibilita a identificação da relevância do tema, da evolução de publicações ao longo 

dos anos e das áreas de conhecimento relacionadas a ela. Segundo Neely (2005), algumas 

bibliometrias podem explorar também citações, autores mais citados e tendências 

potenciais de pesquisa. A seguir, são apresentados os métodos que foram seguidos para 

conduzir a presente pesquisa. 

 

3.1 Estrutura do estudo e coleta dos dados 

 Um estudo bibliométrico inicia-se com a definição de palavras-chave para delimitar 

as áreas a serem pesquisadas. No presente trabalho, foram escolhidas “Circular Economy” 

e “Waste Management”. A base de dados utilizada para fazer a busca inicial foi o ISI Web 

of Science. Esta foi escolhida devido à sua abrangência e aos seus recursos embutidos que 

fornecem diferentes análises das publicações em relação aos autores, citações, fontes, anos 

de publicação, países, referências, entre outros. A presente pesquisa foi estruturada em dois 

métodos: 

 Método I: análise baseada na palavra-chave “Circular Economy”; 

 Método II: análise combinando as duas palavras-chaves “Circular Economy” e 

“Waste Management”.  

 As buscas foram feitas no período de 08 de junho a 02 de julho de 2017. Na base de 

dados foram feitas buscas com as palavras-chave “circular economy” e depois, esta mesma 
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com o segundo tópico “waste management”. Os resultados foram analisados tomando-se 

como base os territórios de origem, os anos de publicação, os principais autores, áreas de 

pesquisa e um mapa de rede feito através do VOSviewer, v.1.6.5. O auxílio de um software 

bibliométrico para fazer as análises pode trazer alguns benefícios como a construção de 

mapas de redes que ajudam a compreender a formação de grupos (clusters) de interesses – 

sejam eles formados por associação de autores que fazem a co-citação, periódicos que 

publicam artigos com temas relacionados ou a associação de palavras-chaves (VAN ECK; 

WALTMAN, 2009).  

 Os primeiros resultados dos métodos da pesquisa estão descritos abaixo: 

a) Método I: Utilizando a palavra-chave “circular economy” como tópico, foram 

econtrados 1277 trabalhos, sendo 755 artigos de congresso (59%), 437 artigos 

(34%), 62 revisões, 29 materiais editoriais, 3 resumos de reuniões, 2 notícias, 2 

revisões de livros, 1 carta e 1 correção.  

b) Método II: Utilizando as palavras-chave “circular economy” e “waste 

management” em conjunto, foram encontrados 96 trabalhos, sendo 61 artigos 

(63,5%), 20 artigos de congressos (20,8%), 14 revisões (14,6%) e 3 materiais 

editorias. 

 

4. Análise e Discussão dos Resultados 

4.1 Método I: “circular economy” 

 O primeiro fator que chama a atenção é a maior concentração em publicações feitas 

em congressos, a maioria deles entre 2010 e 2016. Este fato pode demonstrar que o tema 

ainda não atingiu a sua maturidade. Com relação a quantidade de publicações por país, a 

China se destaca com 726 publicações sobre o tema, representando cerca de 60% de todas 

as publicações. Em seguida vem a Inglaterra com 68 registros; Holanda, com 60 e Itália, 

com 50. A China, sendo um dos países mais populosos do mundo, deve sofrer com a 

escassez de recursos naturais e, portanto, demonstra uma maior preocupação com a 

Economia Circular.  Verifica-se também que os principais autores deste assunto são 

orientais: Y. Geng, com 32 trabalhos publicados; Qh. Zhu, com 12; T. Fujita, com 10 e Z. 

Liu, com 9. Os demais publicaram 8 artigos ou menos. Ao analisar o tipo de publicações 

que estão sendo feitas nos países, com exceção da China, o teor presente nas pesquisas é 

aparentemente buscar a aplicação dos conceitos da EC através de programas que visam 

reduzir os danos ambientais, combater a escassez de recursos e evitar os desperdícios na 

produção e após o uso dos produtos. 

 Em relação às publicações dos trabalhos em EC (considerando todos os veículos) 

ao longo dos anos, os mesmos tiveram um aumento significativo a partir de 2009. Entre 

2011 e 2014 o tema parece ter ficado em compasso de espera e em 2015, houve novamente 

um aumento significativo mantendo esta tendência de alta até a presente data (Figura 1).  

 

     Figura 1 – Quantidade de Publicações por ano 
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     Fonte: Autor, 2017 

 

 Dentre as principais áreas de pesquisa associadas às publicações em EC destacam-

se a Engenharia e Ecologia, de acordo com a Figura 2. Logo depois, estão a Economia de 

Negócios, Ciência da Tecnologia, Gestão de Operações, Ciência da Computação, 

Combustíveis Energéticos e Ciência dos Materiais. As demais áreas, como Administração 

Pública e Ciências Sociais, encontram-se com uma produção abaixo de 100 publicações 

cada. 

 

   Figura 2 – Quantidade de Publicações por área de pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fonte: Autor, 2017 

 

 Por fim, para este estudo, os dados coletados da base de dados ISI Web of Science 

foram analisados pelo software VOSviewer, v. 1.6.5, ano 2016, que tem como saída um 

mapa de rede. Nesta base de dados foram baixados todos os registros completos e 

referências citadas dos trabalhos encontrados. Com um número mínimo de 5 ocorrências, 

do total de 2.928 palavras-chaves presentes no conjunto de artigos, 105 atenderam ao 

critério (Figura 3). 
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  Figura 3 – Rede de palavras-chave gerada pelo VOSviewer, 1.6.5 para Economia Circular 

  Fonte: Autor, 2017 
 

 Os tamanhos dos círculos representam a quantidade de ocorrências da palavra-

chave e as cores representam os anos em que os mesmos foram publicados. É possível 

observar que o tema Economia Circular está presente desde 2012 e os termos que surgem 

relacionados a ela – “reverse logistics”, “sustainable development”, “supply chain”, 

“recycle”, “reuse”, “remanufacturing”, “sustainable manufacturing”, “sustainable 

consumption”, “zero waste” – demonstram uma preocupação cada vez maior com à 

sustentabilidade, eficiência no uso de recursos naturais, reciclagem, reuso e a questão do 

desperdício. O termo “waste management” aparece nesta rede a partir de 2014, o que 

revela a maior atenção com os diversos tipos de desperdícios ou perdas em uma produção. 

 

4.2 Método II: “circular economy” e “waste management” 

Ao contrário do método anterior, os dois temas em conjunto possuem um número 

de artigos publicados maior do que artigos de congresso. Este fato pode demonstrar que o 

tema é um assunto mais consolidado. Neste método foram encontrados 96 trabalhos. Esta 

quantidade mostra que o relacionamento entre estes dois temas é algo que, aos poucos, 

ainda está sendo abordado. 

 Com relação a quantidade de publicações por país, como mostra a Figura 4, a China 

se destaca novamente, com 11 publicações, representando 14% de todos os trabalhos 

relacionados aos temas EC e Gestão do Desperdício, porém, sem apresentar grandes 

discrepâncias entre os países.  

 

      Figura 4 – Quantidade de Publicações por país 
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        Fonte: Autor, 2017 

 

 Já quanto ao ano de publicação (Figura 5), os trabalhos relacionados a esses dois 

temas tiveram um aumento significativo em 2015, pois antes deste ano apenas 10 trabalhos 

tinham sido publicados.  

 

             Figura 5 – Quantidade de Publicações por ano 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fonte: Autor, 2017 

Em 2016, alcançou o seu auge com 36 publicações e também deve seguir em alta, 

visto que até o primeiro semestre de 2017 já foram publicados 22 artigos, isto é, mais da 

metade do ano anterior. 

 

          Figura 6 – Quantidade de Publicações por área de pesquisa 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
 

             Fonte: Autor, 2017 

 

Dentre as principais áreas de 

pesquisa, destacam-se a 

Ecologia e Engenharia, como 

observado na Figura 6. Logo 

depois, estão a Ciência da 
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Tecnologia, Combustíveis Energéticos, Ciência dos Materiais e Agricultura. As demais 

áreas encontram-se com uma produção de 2 publicações cada. 

 

Figura 7 - Rede de palavras-chave gerada pelo VOSviewer, 1.6.5 para CE e WM em 

conjunto 
 

 
 

Fonte: Autor, 2017 

  
Para a construção da rede de palavras-chave relacionando Economia Circular e 

Gestão de Desperdícios, todos os 96 trabalhos foram utilizados e todas as palavras-chaves 

selecionadas pelos autores foram mantidas, resultando em 311 termos. No entanto, 

somente 294 possuíam conexão entre eles.  

 A Figura 7 mostra os clusters que se formam pelo conjunto das palavras-chaves 

quando se relacionam os dois temas. As cores neste mapa representam os diferentes 

clusters formados. É possível observar que no maior grupo destacam-se os termos voltados 

para o desperdício de alimentos e sua prevenção: “food waste sorting”, “household waste”, 

“remanufacturing”, “recycling market”, “resource recovery”, “sustainable construction” e 

“waste prevention”. 

 O segundo maior cluster é composto por áreas sobre resíduos agrícolas, ecologia, 

impacto ambiental e biodiesel, o que revela a preocupação com os recursos naturais e o uso 

eficiente dos mesmos. Em seguida, nota-se que o tema Economia Circular aparece no 

terceiro grupo juntamente com os assuntos: evitar desperdícios, resíduos alimentares, 

avaliação do ciclo de vida (de um produto) e reuso; fato este que demonstra a relevância do 

tema WM dentro da CE. 

 O mapa de rede da figura 8 revela que as palavras-chaves “circular economy” e 

“waste management” aparecem entre os anos de 2015 e 2016. Neste período, relacionados 

a estes dois temas, também surgiram os termos “landfill”, “household waste”, “food waste 

sorting”, “recycling”, “reuse”, “waste prevention”, “resource recovery”, 

“remanufacturing”, “repair”, “zero waste” e “sustainable waste management”. Além 

disso, pode-se observar que a partir de 2014 a questão do desperdício começa a ser mais 
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desenvolvida, assim como os meios para evitá-lo – reciclagem e reuso, por exemplo. As 

palavras “waste” e “management” aparecem com frequência ao longo dos anos.    

 

Figura 8 - Rede de palavras-chave gerada pelo VOSviewer, 1.6.5 para CE e WM em 

conjunto 

Fonte: Autor, 2017 
5. Conclusão 

 No atual cenário do modelo linear de produção em que a finitude dos recursos 

naturais é um problema a ser considerado, a Economia Circular surge com a proposta de 

minimizar o consumo dos recursos e assim, evitar as perdas provenientes de desperdícios 

que ocorrem desde a extração das matérias-primas até a fase do pós-consumo dos produtos 

finais. Esta substitui o conceito de “fim-de-vida” pela restauração, recuperação e 

reutilização de produtos e materiais. 

 Com o objetivo de tornar a relação extração – produção – consumo mais 

sustentável, a Economia Circular estimula novas práticas de gestão que evite os 

desperdícios durante a produção, distribuição e comercialização dos produtos. Existem 

diversos tipos de desperdícios que variam desde a superprodução, estoques desnecessários, 

produtos defeituosos até perdas durante o transporte dos mesmos. 

  Diante deste contexto, vários países estão adotando medidas para uma Economia 

Circular, principalmente com programas que visam reduzir os danos ambientais associados 

à extração de matérias-primas. Entre os que possuem mais publicações sobre este tema 

estão China, Inglaterra, Holanda e Itália. Porém, quando se trata deste assunto relacionado 

com a Gestão de Desperdícios, os países que mais publicam são China, Espanha, Itália e 

Alemanha. A China se destaca com maior porcentagem de publicações em ambos os casos. 

 Com relação à quantidade de publicações por ano, segundo a base de dados 

utilizada, os primeiros trabalhos sobre “circular economy” foram publicados em 2004, 

enquanto este tema e “waste management” em conjunto, foram publicados apenas em 
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2009. Em 2016, ambos os trabalhos tiveram o seu auge com 282 e 36 publicações, 

respectivamente. Este fato demonstra o aumento do interesse pela sustentabilidade. 

 Por fim, nota-se que é possível estabelecer uma correlação entre a abordagem da 

Economia Circular e a prática da Gestão de Desperdícios de acordo com cada país ou 

território. Determinados países podem ser referências na conjuntura de implantação da 

Economia Circular, esta que visa a eliminação de desperdícios no sistema produtivo, sem 

necessariamente adentrar a Gestão de Desperdícios. 
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TELESSAÚDE, A TOOL OF TECHNOLOGICAL INNOVATION WITH 

PERSPECTIVES OF PROMOTION OF INDIGENOUS HEALTH IN THE STATE OF 

AMAZONAS 

 

Rejane da Silva Viana (Universidade do Estado do Amazonas) 

<rejaneviana@yahoo.com.br> 

 

This article aims to present the Telehealth System and its functioning, reporting its 

applicability and possibilities in the first steps of implementing the system in indigenous 

villages. Faced with the peculiar settings of the state of Amazonas, Telehealth and all its 

tools can alleviate the deficiency in the number of health professionals working in this 

region, giving access to health through the use of technology, especially in the regions of 

indigenous villages. Although the Federal Constitution of 1988 brought the concept of 

universalization of health care, we know that only the law does not make this right 

translate into reality. In this context, the implementation of the Telehealth tool is presented 

in an innovative format, with possibilities to reach a large number of locations, where it is 

difficult to access, making it possible to reduce the factors that impede care. The 

indigenous population in the state of Amazonas is numerous compared to the other states 

of the federation, and among the thirty-four (34) indigenous districts, seven (7) are entirely 

within the state and are areas of great territorial extension. It is hoped that this research will 

contribute to the discussions about the need to seek innovative formats for the 

implementation of the health care of the indigenous population in remote regions. 

Keywords: Amazon, telehealth, indigenous populations. 

 

TELESSAÚDE, UMA FERRAMENTA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA COM 

PERSPECTIVAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE INDIGENA NO ESTADO DO 

AMAZONAS  

 
 

Este artigo tem como objetivo apresentar o Sistema da Telessaúde e seu funcionamento, 

relatando suas aplicabilidades e possibilidades diante dos primeiros passos de 

implementação do sistema em aldeias indígenas. Diante das configurações peculiares do 

estado do Amazonas, a Telessaúde e todas as suas ferramentas podem amenizar a 

deficiência em número de profissionais de saúde em atividade nessa região, dando acesso à 

saúde com o uso de tecnologia, sobretudo nas regiões das aldeias indígenas. Embora a 

Constituição Federal de 1988 tenha trazido o conceito de universalização do atendimento à 

saúde sabemos que somente a Lei não faz com que esse direito se traduza em realidade. 

Nesse contexto, a implementação da ferramenta do Telessaúde se apresenta com um 

formato inovador, com possibilidades de atingir um grande número de localidades, onde é 

difícil o acesso, possibilitando a redução dos fatores impeditivo do atendimento. A 

população indígena no estado do Amazonas é numerosa em comparação com os demais 

estados da federação, sendo que dentre os trinta e quatro (34) distritos indígenas, sete (7) 

estão inteiramente dentro do estado e são áreas de grande extensão territorial. Espera-se 

que esta pesquisa contribua para as discussões sobre a necessidade de buscar formatos 

inovadores para a implementação do atendimento a saúde da população indígena em 

regiões remotas. 
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Palavras-chave: Amazonas, Telessaúde, populações indígenas.  

 

1-INTRODUÇÃO 

 

As configurações peculiares do Amazonas o diferenciam de outros estados 

brasileiros, sendo o estado com a maior população indígena, segundo o Instituto Brasileiro 

de geografia e Estatística – IBGE (2012), tem um reduzido número de profissionais de 

saúde em seus 62 municípios de grande extensão territorial onde muitas vezes o 

deslocamento só é possível por via fluvial, nesse ambiente a Telessaúde representa uma 

ferramenta de inovação para suporte onde há a impossibilidade de uma participação 

presencial dos profissionais de saúde sendo sua implementação capaz de promover 

atendimento em saúde, já que se inicia em cinco aldeias indígenas no Estado do Amazonas. 

Do ponto de vista do mercado, a Telessaúde se apresenta como uma alternativa 

econômica muito viável pelas variadas formas de utilização e pela abertura das crescentes 

demandas por produtos voltados para o atendimento à saúde, os governos podem ampliar 

suas áreas de atuação. Profissionalmente o mercado aponta para a necessidade de 

profissionais capazes de manusear ferramentas diferenciadas (TAVEIRA, 2012). 

Academicamente há um grande campo de atuação para profissional de 

telecomunicações, pela busca de novas tecnologias de informação e de incentivos a 

projetos de pesquisa em inovação, pois o instrumento de que falamos possibilita inúmeras 

formas de utilização indo desde a orientação de profissionais com mediação pedagógica até 

orientação prestada por meio de segundas opiniões nos diagnósticos (COSTA et al., 2017). 

No atual contexto mundial, com constantes transformações tecnológicas, alta 

competitividade, busca por qualidade em produtos ou serviços, cada vez mais o sucesso 

depende da capacidade da empresa inovar tecnologicamente, colocando novos produtos no 

mercado, a um custo-benefício para o cliente maior, com uma qualidade melhor e a uma 

velocidade maior do que seus concorrentes que possam ser traduzidas em benefícios para 

sociedade, dessa forma, as tecnologias são consideradas as mais clássicas das atividades 

inovativas, assume um papel de destaque, influenciando ativamente o processo de 

inovação tecnológica e dominando o estado da arte no que concerne a inovação. (HICKS, 

1999). 

WHEN (2011) compreende a Cadeia Produtiva de Saúde como um processo onde 

modernas tecnologias são usadas e a partir delas promover ações integradas e 

multiprofissionais, melhorando a qualidade de vida de uma população. 

 

Corroborando com essa ideia, em pesquisas acerca da temática "inovação 

tecnológica", o desenvolvimento e a exploração de tecnologias inovadoras, podem ser o 

motor do avanço e da prosperidade social (BJORN, 2006; PLANING, 2017). 

Essa pesquisa tem uma abordagem quantitativa, descritiva, a partir do levantamento 

de dados secundário com a técnica de coleta documental. Nesse contexto, esse artigo faz 

uma abordagem acerca da ferramenta de inovação tecnológica que traz possibilidades de 

acesso a um direito básico, a saúde, podendo incorporar ainda conteúdo e acesso à 

tecnologia e melhoria de atendimento.  

Indiscutivelmente há uma grande área a ser atendida e uma região com escassez de 

profissionais da área de saúde, segundo COSTA et al(2007) os dados  do Conselho 

Regional de Medicina do Amazonas dispunham à época de 3.178 médicos em atividade, 

sendo 2.972 na capital do estado médicos e 207 no interior. Diante disso, haverá 

possibilidade de expansão dentro das aldeias indígenas? 
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O artigo estará estruturado em cinco (5) partes e abordará o sistema único de saúde 

brasileiro e sua a integração do subsistema de atenção à saúde indígena, a estrutura de 

repartição para atendimento e o sistema de Telessaúde implementado no estado do 

Amazonas incluindo as aldeias indígenas dos municípios de Parintins e São Gabriel da 

Cachoeira. 

 

2- O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE BRASILEIRO E A INTEGRAÇÃO DO 

SUBSISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA  

 

A ideia do Sistema Único de Saúde (SUS) teve seus fundamentos postos a partir da 

Constituição Federal de 1988, mas foi regulamentado apenas em 1990, pelas Leis 

Orgânicas da Saúde (LOS) n. 8.080/90 e n. 8142/90 (BRASIL, 1988,1990). 

 

A finalidade era formular e executar políticas econômicas e sociais no campo da 

saúde, reduzindo os riscos de doenças assegurando condições para um acesso universal e 

igualitário ao sistema de saúde. A postura passaria a ser de prevenção, além de possibilitar 

um controle social, que proporcionaria participação da sociedade na gestão, através dos 

Conselhos Locais de Saúde (Brasil, 2012). 

 

A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas também foi integrada 

na Política Nacional de Saúde, com seus fundamentos igualmente contidos na Constituição 

Federal de 1988 e fundamentada nas Leis Orgânicas da Saúde reconhecendo as 

especificidades étnicas e culturais dos povos indígenas sendo que foi regulamentada 

apenas em 1999 pelo Decreto n.º 3.156 e pela Lei nº 9.836/99, de 23 de setembro de 1999, 

que estabeleceu o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no âmbito do SUS, passando a 

responsabilidade da saúde indígena para a União (BRASIL, 1999), assim, o distrito 

Sanitário Especial Indígena (DSEI) passa a ser o modelo central da gestão da saúde 

indígena sendo vinculados diretamente ao Ministério da Saúde e geridos por conselhos de 

saúde tendo participação indígena é a partir dos Distritos que devem ser propostas as 

políticas de saúde, que deverão buscar garantir o acesso à atenção integral à saúde, 

respeitando à diversidade social e cultural desses povos. 

 

A criação de 34 DSEIs é oficializada pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria 

nº. 254 em 31 de janeiro de 2002 e apenas em 2010 é criada a Secretaria Especial de Saúde 

Indígena – SESAI (BRASIL, 1999). 

 

 

 
Tabela 1 – Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) compreendido totalmente ou em parte no 

estado do Amazonas.  

Nº DISTRITO MUNICÍPIO SEDE UF 

4 Alto Rio Negro São Gabriel da Cachoeira AM 

5 Alto Rio Purus Rio Branco AC 

6 Alto Rio Solimões  Tabatinga AM 

18 Manaus Manaus AM 

21 Médio Rio Purus Labrea AM 

22 Médio Rio Solimões e afluentes Tefé AM 

24 Parintins Parintins AM 

27 Porto Velho Porto Velho RO 

31 Vale do Rio Javari Atalaia do Norte AM 

34 Yanomami Boa Vista RR 
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               Fonte: Dados do Ministério da Saúde 

 

 

 
 

 

Figura 1 – Mapa dos Distritos Especiais de Saúde Indigena - DSEIs 

 
                Fonte: Ministério da Saúde – MS (1999). 

 

 

O mapa do Ministério da Saúde – (MS) mostra a delimitação dos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) em todo o Brasil, com áreas muito extensas como 

pode ser observada na figura.  
 

A tabela 1 relaciona os dez (10) Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) 

que pelo menos em parte estão dentro da área compreendida pelo estado Amazonas, porém 

e podemos observar que apenas sete deles se encontram inteiramente dentro do Estado do 

Amazonas. 
 

Os DSEIs 5, 27 e 34 tem suas sedes em outros estados. Na tabela 1, podem ser 

visualizadas no mapa indicando os DSEIs e suas localizações.  

 

 

3- A REALIDADE INDÍGENA NO AMAZONAS  
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O estado do Amazonas é constituído por 62 municípios e uma população de 

3.341.096 habitantes numa área de 1.570.745,680 km², o deslocamento entre os municípios 

é feito em grande parte pela via fluvial com uma dificuldade maior em se tratando de área 

indígena, já que grande parte dessa população não se encontra nas sedes dos municípios 

como apontam os dados do IBGE (2010).   

 

A tabela 2 a seguir mostra a distribuição da população que se declarou indígena nos 

últimos sensos do IBGE (1990, 2010) e sua situação de domicilio, assim, nos três últimos 

Sensos a região norte apresenta números mais elevados da população indígena na área 

rural, onde o acesso, e os serviços médicos são mais escassos. 

 

Os dados do IBGE (2012) mostram a numerosa população indígena presente na 

região norte do Brasil, tendo ainda que ser considerado, uma grande variação de etnias com 

suas peculiaridades, ainda com grupos que permanecem isolados.  
 

  Tabela 2 - Participação relativa da população residente autodeclarada indígena, por situação do 

domicilio.  

 

 
 

Observando mais atentamente os sete (7) municípios com maiores proporções de 

população indígena do país, todos se encontram no estado do Amazonas sendo que em São 

Gabriel da Cachoeira tem o numero mais significativo na área rural.(tabela 3).    

 
Na análise das Unidades da Federação, o Estado do Amazonas possui a maior 

população autodeclarada indígena do País, com 168,7 mil; o de menor, Rio 

Grande do Norte, 2,5 mil. Excetuando o Estado do Amazonas, que possui 

população autodeclarada indígena superior a 100 mil, na maioria das Unidades 

da Federação (15) essa população situa-se na faixa de 15 mil a 60 mil indígenas. 

(IBGE – Senso 2010)) 

 

Tabela 3- Municípios com maiores proporções de população indígena do país, por situação do 

domicilio - Amazonas/2010. Percentual da população. 
 

Amazonas           Total 

2010 

      Urbana 

         2010 

 Rural 

2010 

 

São Gabriel da 

Cachoeira  

 

  

76,6 

  

57,8 

  

95,5 

Santa Isabel do Rio 

Negro 

 59,2  31,6  76,0 
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São Paulo de Olivença 

 

Atalaia do Norte 

 47,7 

 

   41,4 

          15,6 

      

           6,3 

  74,3 

 

    70,7 

 

Barcelos 

 

Amaturá 

 

Benjamin Contant 

  

32,5 

 

31,9 

 

29,4 

  

         12,3 

   

         10,9 

 

           5,6 

  

    48,1 

 

    55.0 

 

    65,6 

 

                                     ______________________________________________________________ 

                                     Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2010. 

 

4- O SISTEMA DA TELESSAUDE À PARTIR DE 2011 

 

É preciso direcionar a atenção para aos diferentes significados dados aos termos 

Telessaúde, Telemedicina e e-saúde. Embora muitas vezes sejam aplicados como 

sinônimos, MALDONADO et al (2016, p S3) diferencia bem os termos,   “a Telessaúde se 

refere a toda e qualquer espécie de utilização de serviços de informação em relação à saúde 

a partir de instrumentos de comunicação tecnológica, já a Telemedicina é uma categoria 

dentro da Telessaúde,” assim, os serviços da Telemedicina são serviços diretos voltados 

para profissionais como uma prestação de serviço ou da área de saúde, sendo o termo e-

saúde uma “convergência da Internet com a saúde, ou seja, “todo o tipo de serviço de 

saúde viabilizado pela Internet, incluindo comércio eletrônico” 

 

O tema ganha mais importância a cada dia, recomendou na resolução formulada na 

58ª Assembléia Mundial da Saúde que os paises implementem os produtos através da 

Internet; 

bem como o uso seguro de informações e comunicações 

Tecnologias em apoio a áreas de saúde. No Brasil o sistema Telessaúde foi implantado por 

meio DECRETO nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005 e nos trás por meio da tecnologia da 

informação a possibilidade de oferecer educação às equipes de saúde da família, com grande 

utilidade em áreas de difícil acesso como é o caso do estado do Amazonas minimizando as 

distâncias geográficas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

 

A partir de 2011, com a edição da Portaria Nº 2.546, de 27 de outubro de 2011 há 

uma Redefinição com ampliação do Programa Telessaúde, que passa a ser denominado 

Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes. O Decreto em seu artigo 2º esclarece que a 

Telessaúde Brasil Redes fornecerá aos profissionais e trabalhadores das Redes de Atenção 

à Saúde no SUS quatro (4) tipos de atividade compreendendo os serviços abrangidos pela 

Teleconsultoria, o Telediagnóstico, Segunda Opinião Formativa e a Tele-educação. 

 

A Teleconsultoria é a consulta feita por meio de instrumentos de telecomunicação 

bidirecional, sempre entre trabalhadores, profissionais e gestores da área de saúde e com a 

finalidade de “esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões 

relativas ao processo de trabalho”, podendo ser síncrona quando realizada em tempo real, 

por chat, web ou videoconferência ou assíncrona quando ocorrer por meio de mensagens 

off-line. 

Elas são geradas a partir das duvidas dos profissionais da saúde diante de diagnósticos e 

necessitam de uma segunda opinião sendo uma ferramenta de apoio (MALDONADO, 

2011). 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0719



 

 

O Telediagnóstico é definido pelo Decreto como o serviço que utiliza as tecnologias da 

informação e comunicação para realizar serviços de apoio ao diagnóstico através de distâncias 

(MALDONADO, 2011). 

 

            O gráfico a seguir mostra um número crescente de telediagnóstico apontando para 

uma atividade considerável no estado do Amazonas. 

 

                     Gráfico 1 – Quantidade de Telediagnósticos realizados no triênio, 2015 – 2017. 

 
 
      Gráfico 2 – Telediagnósticos, ano 2016 por município.

 
    

Segunda Opinião Formativa seria a “resposta sistematizada, construída com base 

em revisão bibliográfica, nas melhores evidências científicas e clínicas e no papel 

ordenador da atenção básica à saúde, a perguntas originadas das Teleconsultorias” 

(MALDONADO, 2011). 
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                              Gráfico 3 – Quantidade de profissionais cadastrados no triênio 2015-2017. 

 
  

Gráfico 4 - Numero de profissionais cadastrados demonstra a adesão dos profissionais do estado ao sistema. 

 

 
 

A Segunda Opinião Formativa é uma ferramenta que permite o desenvolvimento de 

atividades educacionais com utilização de problemas reais, dando uma melhor formação 

aos participantes.  

 

A quarta modalidade é a Tele-educação que são as conferências, aulas e cursos 

ministrados por meio das tecnologias de informação e comunicação. 

 
Art. 4º As Teleconsultorias, os Telediagnósticos e a Segunda Opinião Formativa 

serão respondidos pelos Núcleos Técnico-Científicos com base na melhor e na 

mais atualizada evidência clínica e cientifica disponível, adequada e 

pertinente ao contexto de origem da solicitação.  
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Parágrafo único. A resposta deverá ressaltar o conhecimento inerente à 

resolução do problema e que venha a contribuir com a educação permanente 

dos profissionais envolvidos, com vistas à ampliação de sua capacidade e 

autonomia na resolução de casos semelhantes.  

Art. 5º O prazo regular para envio da resposta à Teleconsultoria Assíncrona será 

fixado em protocolos estabelecidos por cada Núcleo Técnico-Científico, em 

comum acordo com o Comitê Gestor Estadual, não devendo exceder o prazo 

máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar do recebimento da consulta. 

 (grifos nossos) 

 

 

Os artigos 4º e 5º mostram os parâmetros que determinam o nível de atendimento 

exigido em cada modalidade.  

 

As atividades educacionais por web conferência para professores e especialistas 

trazem conhecimento e ocorre uma troca gratificante para todos que utilizam o sistema. 

 
        Gráfico 5 – Quantidade de atividades de tele-educação no triênio 2015 - 2017 

 
Fonte: relatórios internos, Universidade do Estado do Amazonas, 2017. 

 

 

 Gráfico 6 – Quantidade de participações de tele-educação no triênio 2015-2017. 

 
Fonte: relatórios internos, Universidade do Estado do Amazonas, 2017. 
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 Os gráficos a seguir apontam para números crescentes na área da tele-educação, 

tanto no volume de participantes como no número de atividades. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Mapa dos pontos de instalação das antenas do Telessaúde. 

 
Fonte: www.telessaudeam.org.br  

 

A localização dos pontos de instalação das antenas tem uma abrangência que atinge 

os municípios do estado do Amazonas, mas ainda tem áreas muito extensas de vazio. 

Percebe-se pelos pontos relacionados no relatório que  são postos de saúde, hospitais, 

Unidades Básicas de Saúde ou policlínicas, mas existem instalações específicas de 

Telessaúde. O Quadro 1, apresenta os pontos onde existem antenas de transmissão 

instaladas. 
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Quadro 1 – Pontos atualizados de antenas de transmissão instaladas, 2017. 
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FONTE: E-mail recebido por Marcio Pimentel (Reitoria), em 31/08/2016 - PDF); relatórios internos, 

Universidade do Estado do Amazonas, 2017. 

 

 

 

5- RECOMENDAÇÕES 

 

No Brasil, o índio é uma minoria, ou seja, é estimada em 200.000 pessoas. Segundo 

LANGDON (1999), não ha dados exatos sobre o tamanho da população não há uma 

cultura única indígena pertencendo a micro sociedades onde cerca de 40% dos 206 povos 

existentes, ou seja, 83 grupos, têm uma população de até 200 indivíduos, sofrendo 

“desnutrição, tuberculose, problemas de saúde bucal, parasitas, alcoolismo, alta 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0725



 

 

mortalidade infantil, baixa expectativa de vida etc. havendo ainda uma grande preocupação 

com a AIDS.  

 

Importante observar que os grupos indígenas estão em vários estados de contato 

havendo ainda grupos isolados assim os profissionais que lidam com saúde indígena 

devem estar familiarizados com a natureza do sistema indígena de saúde. 

 

Em 2009 e 2010, houve a implantação de Pontos de Telessaúde em áreas indígenas 

no Estado do Amazonas, localizados em áreas indígenas. Relata TAVEIRA (2012), que 

uma foi implantada na localidade de Iauaretê, município de São Gabriel da Cachoeira, 

junto ao Pelotão Especial de Fronteira - PEF e o Polo-base Yauaretê, que se encontra no 

mesmo distrito e pertence ao Dsei Alto do Rio Negro, agregando dez(10) comunidades 

indígenas, compreendendo cerca de 15 etnias, maioria de origem Tariano e Tukano. 

Considerada de grandes proporções nas Terras Indígenas do país, sua concentração 

populacional é de 3.137 indígenas e o Polo-base Umirituba, referenciado ao município de 

Barreirinha e ao DSEI Parintins. Está situado às margens do rio Andirá-Marau com cerca 

de 1.343 índios. Atualmente ambos os Pontos estão inativos. A pesquisa ainda relata que 

foram entrevistados dez gestores que faziam parte dos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas Alto do Rio Negro e Parintins. A pesquisa ficou prejudicada pela ausência de 

relatórios ou documentação sistematizada que pudesse ser analisada.  

Mesmo com as dificuldades foram identificados os seguintes pontos comuns 

presentes nas entrevistas:  

1- A importância de se considerar a diversidade cultural, o entendimento 

diferenciado da relação com os indígenas precisando ser considerada a medicina 

tradicional das populações indígenas do Estado;  

2- Ausência de: espaço adequado para a instalação do equipamento de 

transmissão;  

3- Dificil deslocamento do equipamento;  

4- Fornecimento com constante interrupção de energia elétrica  

5- Populações indígenas escolhidas tinham localização em áreas remotas e 

culturalmente diversas;  

6- A capacitação da força de trabalho é apontada como instrumento fundamental 

havendo dificuldade de fixar os profissionais nas regiões que eram de difícil 

acesso geográfico, pois a rotatividade prejudica o vínculo profissional paciente; 

 

Foi destacado que aspectos ligados à rotatividade profissional não é problema 

exclusivo da saúde indígena, mas teria origem no próprio formato de contratação.  

 

Os dados apresentados nos relatórios da Telessaúde no estado do Amazonas 

demonstram uma adesão dos profissionais da área de saúde e a Universidade do Estado do 

Amazonas - UEA tem um papel preponderante nesse processo. Apesar das grandes 

distâncias entre os municípios a UEA tem atuação e sede em todos os 61 municípios do 

interior mais a capital ela está integrada fisicamente ao convívio da população e por meio 

das atividades que desenvolve. 

 

Dessa forma, reúne todas condições de obter sucesso nas áreas indígenas.  O 

modelo propicia uma economia de tempo e recursos financeiros evitando deslocamentos 

desnecessários, embora nem tudo possa substituirá presença de um profissional, mas 

seguramente minimiza os problemas e o isolamento dos profissionais do interior. 
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A rede de colaboradores tende a crescer, mas ainda precisamos de mais parcerias, 

pois elas propiciam trocas valiosas e percebendo a necessidade de desenvolver 

competências necessárias para a utilização do Sistema de Telessaúde, a Universidade do 

Estado do Amazonas – UEA estabeleceu na matriz curricular dos cursos de Medicina e 

Saúde Coletiva, a disciplina Telemedicina e Telessaúde. 

 

O sistema de comunicação implementado pela Telessaúde se apresenta como uma 

alternativa capaz de minimizar os efeitos do isolamento de muitas áreas apesar da 

necessidade de melhorar a qualidade do sinal de internet, motivo de inúmeras reclamações 

dos habitantes do interior do estado. 
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BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THE TOPIC SHADOW IT, CONTENT AND 

CONCLUSIONS 

Antonio Gaspar Monteiro  (PUC - SP Pontificia Universidade Catolica) - agmjr@sapo.pt 

The problem with "shadow IT". With IT struggling to address these needs in a cost-

effective and timely manner, a "Shadow IT" is feverishly at work all across the enterprise. 

In Shadow IT, citizen developers rely more and more on makeshift solutions, including 

large, complex spreadsheets, homegrown databases, and ad hoc custom software 

development, all beyond the oversight, controls, and expertise of IT.” (SAPIR, 2014, 12) 

In this context, the research seeks to analyze through the bibliometric study, in articles and 

books, to identify, the problems and the solutions, that are being object of these works, and 

then to suggest a more in-depth study of the main problem and solution, that this theme 

shelters. The decision to address the issue "Shadow IT" meets the needs of companies, to 

protect themselves against the wave of corruption and interference that has settled in the 

business world and, especially, the great institutions. In this context, the objective of the 

article is to use the academic publications to identify the concentration of the problem and 

the solution that Shadow IT provides to users, the company, and society. It was possible to 

gather articles and academic works, which approach the theme, which we intend to 

analyze, in a statistical and thematic way. This study aims to present conclusions and 

limitations of the research, along with some recommendation for conducting future 

research on the main topic addressed in the article. 

KEYWORDS: Shadow IT, risk, bibliometric analysis, enterprise.  
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Tradução livre: O problema com "Shadow IT" 

A área de Tecnologia de Informação (TI), que está lutando para atender às necessidades de 

negócio de forma econômica e dentro do prazo, surge uma solução, que é denominada de 

"Shadow IT", e está sendo usada febrilmente no trabalho em toda a empresa. No “Shadow 

IT”, os desenvolvedores locais (internos/usuários), dependem cada vez mais de soluções 

improvisadas, incluindo planilhas amplas e complexas, bancos de dados domésticos e 

desenvolvimento de software customizado “ad hoc”, tudo além das vistas e do controle da 

área de TI e da própria organização corporativa. 

Neste contexto, a pesquisa busca analisar através do estudo bibliométrico, em artigos e 

livros, identificar, os problemas e as soluções, que estão sendo objeto destes trabalhos, e 

em seguida sugerir um estudo mais aprofundado do principal problema e solução, que este 

tema abriga. A decisão de abordar o assunto “Shadow IT” vem ao encontro das 

necessidades das empresas, de se protegerem contra a onda de corrupção e ingerência que 

se instalou no mundo dos negócios e, principalmente, das grandes instituições. Neste 

contexto, o objetivo do artigo é, utilizando-se das publicações acadêmicas, identificar qual 

a concentração do problema, e da solução que o “Shadow IT”, entrega aos usuários, à 

empresa, e à sociedade. Foi possível reunir artigos e obras acadêmicas, que abordam o 

tema, os quais se pretende analisar, de forma estatística e temática, auxiliado pelo guia 

prático exposto no livro “Managed Shadow IT – practical tools for self-assessment”, que 

analisa o tema sobre a ótica de sete critérios;  1)Reconhecer; 2)Definir; 3) Medir; 4) 

Analisar; 5) Melhorar; 6)Controlar; 7)Manter.  (THE ART OF SERVICE, 2017, p2.78)                                                                                                                     

No tocante, aos itens dos artigos, destacamos: (I) aos locais nos quais os estudos foram 

originados, (II) aos principais itens de publicação dos trabalhos, (III) as principais 

conclusões e (IV) aos destaques em termos de riscos e governança. Para cumprir esse 

objetivo, é realizada uma prospecção bibliográfica em portais de periódicos, uma análise 

bibliométrica e uma análise de citações dos artigos prospectados. Finalmente, conclui-se 

que a produção acadêmica sobre “Shadow IT”, ainda é pouco explorada, que a maioria das 

publicações tem origem na Europa, Estados Unidos e em periódicos estritamente 

relacionados com o campo acadêmico e prático de Tecnologia de Informação, que há uma 

forte concentração das pesquisas e é relevante o papel de pesquisadores vinculados a 

instituições empresarias. 

  

INTRODUÇÃO 

Este estudo aborda o tema “Shadow IT”, considerando: O problema com "Shadow IT". A 

área de Tecnologia de Informação (TI), se esforçando para atender a as necessidades do 

negócio de forma econômica e dentro do prazo. (SAPIR, 2014, 12). Em uma perspectiva 

de negócio, entende-se que ele se tornou uma alternativa, que em uma primeira vista 

resolve o problema, da elevada demanda, que a empresa tem, contra uma falta de recursos, 
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por parte da área de TI. Nesta perspectiva entende-se que o resultado desta pesquisa pode 

levar ao principal motivo desta prática e gerar material, que pode ser utilizado, pelas 

empresas na identificação, controle e solução do problema, ou mesmo aumentar a 

governança sobre estes itens, e diminuir o risco decorrente da sua utilização descontrolada. 

Este estudo objetiva e exibe conclusões e limitações da pesquisa, juntamente a algumas 

recomendações para a realização de pesquisas futuras sobre o principal tema abordado no 

artigo.  

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA – SHADOW IT 

Shadow IT é um fenômeno atualmente incompreendido e relativamente inexplorado. 

Representa todo o hardware, software ou qualquer outra solução usada pelos funcionários 

dentro do ecossistema organizacional que não recebeu nenhuma aprovação formal do 

departamento de TI. Mas quanto sabemos sobre esse fenômeno? O que está por trás da 

cortina? A segurança nas organizações está comprometida? (A view from behind the curtain 

(2014),https://doi.org/10.1016/j.cose.2014.06.007) 

No estudo de pesquisa relatado aqui, realizamos uma análise aprofundada do conteúdo dos 

artigos sobre Shadow IT, informando os principais problemas, preocupações e porque esta 

sendo utilizado, o que ele resolve, se é que resolve. O estudo utilizou a abordagem de 

investigar os fenômenos Shadow IT e suas descobertas e quando possível dar uma nova 

imagem do que é Shadow IT,  e ele se apresenta como perspectiva de solução de software. 

Este estudo oferece informações importantes sobre o fenômeno Shadow IT para 

profissionais de gerenciamento de informações e fornece um ponto em comum de pesquisa 

para a academia. 

Os principais artigos levantados neste estudo e dedicados ao tratamento da mesma 

problemática são: a) A new perspective on neutralization and deterrence: Predicting 

shadow IT usage; b) Shadow IT – A view from behind the curtain; c) Controlled Use of 

Shadow IT; d) Managing Technology Shadow IT; e) IT pros share blame for 'shadow IT' 

problem, survey shows; f) IT employees using non-approved SaaS a lot, according to 'The 

Hidden Truth Behind Shadow IT'; g) Missing cloud security awareness: investigating risk 

exposure in shadow IT; h) The impact of shadow IT systems on perceived information 

credibility and managerial decision making. 

 

Tradução livre: a) Uma nova perspectiva sobre neutralização e afastar: Previsão de uso de 

Shadow IT; b) Shadow IT - Uma visão por trás da cortina; c) Uso controlado de Shadow 

IT; d) Gerenciamento de tecnologia e do Shadow IT; e) Os profissionais de TI 

compartilham a culpa pelo problema de "Shadow IT", mostra a pesquisa; f) Funcionários 

de TI que usam SaaS não aprovados, de acordo com “A verdade escondida por de trás do 

Shadow IT'; g) Falta a consciência da segurança da nuvem: investigar a exposição ao risco 

do uso de Shadow IT; h) O impacto dos sistemas desenvolvidos no ambiente Shadow IT, 

sobre a credibilidade da informação percebida, e a tomada de decisões gerenciais. 
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3. METODOLOGIA 

Os objetivos e as questões da pesquisa serão abordados de forma descritiva a partir de uma 

análise bibliométrica (também conhecida como bibliometria) da publicação acadêmica 

sobre Shadow It. Os primeiros estudos de análise bibliométrica ocorreram no início do 

século XX e seu conceito pode ser encontrado em Spinak (1996) como a aplicação de 

análises estatísticas para estudar as características do uso e criação de documentos. 

Pesquisas científicas têm utilizado a bibliometria em diversas áreas e para diversos fins, 

tais como: mensurar a produtividade de autores mediante a construção de distribuições de 

freqüência de trabalhos publicados e identificar núcleos e áreas de dispersão sobre 

determinado assunto (CARDOSO et al., 2005).  Conjuntamente com a aplicação de outro 

método, a análise de citações, podem ser levantadas tendências de concentração em 

autores, em áreas de conhecimento, em instituições, em países e em veículos de divulgação 

(ex: periódicos) das pesquisas (PILKINGTON; MEREDITH, 2009). Desta forma, a análise 

bibliométrica aplicada conjuntamente aos estudos ou análises de citação verifica-se 

fundamental para o entendimento da comunicação científica (ROUSSEAU, 1998).  

Tal como preconiza o objetivo do estudo, este trabalho propõe-se a analisar como a 

pesquisa “Shadow IT” no âmbito acadêmico e profissional. Para isso, inicialmente 

(primeira etapa), fez-se em levantamento sobre os mais diversos estudos realizados que 

apresentassem algum indício de possível contribuição para a pesquisa sobre shadow IT. 

As fontes para a obtenção da massa de dados foram os portais da biblioteca da Pontifícia 

Universidade Católica, nos periódicos que disponibilizam um acervo, que condensa as 

publicações nacionais e internacionais dos mais variados temas de periódicos (acadêmicos 

e não acadêmicos), dissertações, teses, livros e congressos científicos. Dessa forma, a 

amplitude de informações sobre publicações de pesquisas presentes no acervo justifica a 

escolha destas fontes de dados para a corrente pesquisa. Em seguida (segunda etapa), foi 

conduzida uma análise estatística nas publicações prospectadas com o intuito caracterizá-

las em termos de canais de publicação dos trabalhos, países nos quais os estudos foram 

originados e tipos de pesquisa utilizados. Na terceira etapa, foram identificados os 

destaques abordados nos artigos. (I) aos locais nos quais os estudos foram originados, (II) 

aos principais itens de publicação dos trabalhos, (III) as principais conclusões e (IV) aos 

destaques em termos de riscos e governança 

 

Figura 1 - Estrutura da análise bibliométrica / análise dos itens tratados 

 

Fonte: Elaborado pelos autores  
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3.1 Primeira etapa da análise bibliométrica / análise de citações das publicações 

internacionais  

O levantamento inicial consistiu em uma busca, pelos portais da internet de artigos e livros, 

nos sites nacionais e internacionais. Os portais disponibilizam um acervo que condensa as 

publicações internacionais dos mais variados temas de periódicos (acadêmicos e não 

acadêmicos), dissertações, teses, livros e congressos científicos. Dessa forma, o potencial 

de informações sobre publicações de pesquisas internacionais presentes no acervo, portais 

escolhidos justifica a escolha destas fontes de dados para esta pesquisa.  Vale ressaltar que 

apenas artigos publicados em periódicos acadêmicos forma insuficientes para a pesquisa, 

sendo considerados artigos livros, anais de congressos, dissertações e teses.  

3.2 Segunda etapa da análise bibliométrica / análise de citações das publicações 

internacionais  

Esta etapa foi consagrada à caracterização das publicações acadêmicas extraídas na etapa 

anterior. Primeiramente, foi elaborado um gráfico para ilustrar os temas tratados nos 

artigos e publicações.  

Em seguida, foram construídas tabelas com distribuições de  frequência, e gráficos para 

caracterizar a distribuição das publicações com relação aos periódicos de veiculação das 

pesquisas e aos temas os quais os autores das pesquisas relacionam. A caracterização 

seguiu com a análise e classificação dos tipos de pesquisa utilizados em cada publicação.  

Para esta classificação, foi utilizada é apresentada e descrita no Quadro 1.  

Quadro 1 – Itens relevantes sobre Shadow IT 

Para efeito do corrente estudo, foi apontada que o Shadow IT pode ser um problema mas 

também pode ser uma solução. A partir da caracterização dos itens de pesquisa utilizados 

nos trabalhos Shadow IT, foi possível visualizar o que os pesquisadores vêm trabalhando 

os temas e realizando contribuições para a academia e principalmente para as empresas.  

3.3 Terceira etapa da análise bibliométrica / análise de citações das publicações .... 

internacionais  

Esta etapa caracterizou-se pela busca dos principais itens descritos na fundamentação 

teórica.  

4. RESULTADOS  

Esta seção dedica-se a expor os resultados obtidos com a prospecção e com a 

caracterização de publicações acadêmicas nos portais, estando o pesquisador como usuário 

da Pontifícia Universidade Católica, para acessar as bases de dados via internet. A data 

limite para a prospecção das publicações foi 31 de dezembro de 2017. Os resultados são 

apresentados pela análise bibliométrica e da análise de citações.  
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4.1 Resultados da primeira etapa: 

A pesquisa na base de dados a) Uma nova perspectiva sobre neutralização e afastar: 

Previsão de uso de Shadow IT; este estudo examina o papel da neutralização e da 

dissuasão ao desencorajar os empregados de usar Shadow IT: ferramentas, serviços e 

sistemas usados em uma organização, mas não autorizados pelo departamento de TI. 

O estudo fornece um contributo exclusivo para a literatura de segurança de TI, estudando 

os efeitos da neutralização em ambas as intenções (auto relatadas) e comportamento real, 

bem como examinar o sentimento como um mediador. A pesquisa baseia-se em 

funcionários de quatro organizações e descobre que a "metáfora da razão". A técnica de 

neutralização prevê a intenção Shadow IT e o uso real de TI Shadow. descobrimos isso. Os 

efeitos de neutralização e dissuasão influenciam do comportamento dos atores, em síntese 

estuda as pessoas. 

 b) Shadow IT - Uma visão por trás da cortina; c) Uso controlado de Shadow IT; d) 

Gerenciamento de tecnologia e do Shadow IT; e) Os profissionais de TI compartilham a 

culpa pelo problema de "Shadow IT", mostra a pesquisa; f) Funcionários de TI que usam 

SaaS não aprovados, de acordo com “A verdade escondida por de trás do Shadow IT'; g) 

Falta a consciência da segurança da nuvem: investigar a exposição ao risco do uso de 

Shadow IT; h) O impacto dos sistemas desenvolvidos no ambiente Shadow IT, sobre a 

credibilidade da informação percebida, e a tomada de decisões gerenciais. 

4.2 Resultados da segunda etapa  

De posse dos ... artigos prospectados, caracterizou-se a evolução da quantidade de 

trabalhos publicados em periódicos ......sobre o tema shadow IT, como mostra a Figura .... 

  

Figura .. - Artigos acadêmicos ..... sobre shadow IT  

Fonte: Elaborado pelos autores ...... 

Figura..- Distribuição dos Itens publicações sobre Shadow IT 

Fonte: Elaborado pelo autor Com base na ...... 

Figura ...  

Figura ...– exploração do principal. 

Fonte: Elaborado pelos autores Tomando como base a ..... 

  

4.3 Resultados da terceira etapa  

A partir da analise das referências bibliográficas de cada um dos artigos identificados, 

foram contabilizados os autores e as publicações mais recorrentes em termos de citação. A 
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partir da construção de um quadro foi possível visualizar os destaques em termos de 

autores e artigos com mais citações. O Quadro ... apresenta os ...autores destaques (com 

maior frequência relativa de citações) juntamente com as instituições e países aos quais são 

vinculados e/ou realizaram as pesquisas.  

 

 5. CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS 

FUTURAS Subjacente ao problema  Shadow IT. 

Para futuras pesquisas, sugere-se a realização de uma análise focalizando Shadow It, 

problema ou solução? 
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REFERENCE ARCHITECTURE DESCRIPTION PROCESS FOR USE IN A 

CRM PRODUCT LINE 

Luana Peres Silva (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São 
Paulo) luana_lperes@hotmail.com 
Jorge Luis Risco Becerra (Universidade de São Paulo) jorge.becera@usp.br 
 
Software development in a product line is aimed at agility in the delivery and cohesion 

between software architecture and business processes, through the planned reuse of 

software artifacts. Given the emergence of varieties of software systems such as 

Customer Relationship Management (CRM), organizations have sought to increase 

production and customize some modules of this system, by reusing components and 

applying experiences of development of CRM domain architectures. Although there are 

techniques for defining a product line, the process for describing a reference 

architecture to use it in a product line using knowledge of experiences and elements of 

the same domain has not yet been extensively explored. This work aims to propose a 

CRM reference architectural description through CRM domain information research 

and applies the representation of the architectures through the use of the views proposed 

by the RM-ODP framework, contributing to the process of creating reference line 

architectures products. In order to validate the proposed architecture, the architecture 

instantiation for a CRM system of an organization called 'Empresa Sec' was planned. 

 

Keywords: Product line; reference architecture, architectural description; CRM. 

 

PROCESSO PARA DESCRIÇÃO DE UMA ARQUITETURA DE REFERÊNCIA 

APLICADA NUMA LINHA DE PRODUTO CRM 

O desenvolvimento de software numa linha de produtos visa agilidade na entrega e 

coesão entre arquitetura de software e os processos de negócio, por meio do reuso 

planejado dos artefatos de software. Diante do surgimento de variedades de sistemas de 

software como os denominados Customer Relationship Management (CRM), 

organizações tem procurado aumentar a produção e customizar alguns módulos deste 

sistema, através do reuso de componentes e aplicando experiências de desenvolvimento 

de arquiteturas do domínio CRM. Apesar de existirem técnicas para definir uma linha 

de produto, o processo para a descrição de uma arquitetura de referência para utilizá-la 

numa linha de produto utilizando de conhecimento de experiências e elementos de um 

mesmo domínio ainda não foram amplamente explorados. Este trabalho visa propor 

uma descrição arquitetural de referência de CRM através da investigação de 

informações de domínio CRM e aplica a representação das arquiteturas através do uso 

das visões propostas pelo arcabouço RM-ODP, contribuindo para o processo de criação 

de arquiteturas de referência de linha de produtos. Para validar a arquitetura proposta foi 

planejada a instanciação da arquitetura para um sistema de CRM de uma organização 

denominada ‘Empresa Sec’. 
 

Palavras-chave: Linha de produto; arquitetura de referência; descrição arquitetural; 

CRM  
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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de software exige cada vez mais que seu funcionamento esteja 

alinhado com os processos de negócio, que tenha potencial de reuso e rapidez na sua 

entrega. Esta necessidade crescente faz do uso de linha de produto de software um 

método cada vez mais estudado e aplicado para desenvolver produtos de software.  

O processo de desenvolvimento de software numa linha de produtos visa agilidade na 

entrega e coesão entre arquitetura de software e os processos de negócio, por meio do 

reuso planejado dos artefatos de software. O desenvolvimento de software numa linha 

de produtos tem encontrado alguns desafios como: o reuso de componentes de software 

em instanciações da arquitetura de software de linha de produto, identificação e seleção 

de informações do mesmo domínio para se fazer uso na instanciação da arquitetura de 

software, e aplicar todos os conhecimentos coletados através desta investigação 

(NAKAGAWA et. al., 2013). 

Neste contexto, a engenharia de linha de produto de software visa a aplicação de uma 

reutilização sistemática pré planejada de artefatos de software em larga escala para 

aumentar a produtividade de software e reduzir o custo de desenvolvimento (THÜM et 

al., 2014). Um dos seus artefatos mais importante é a arquitetura de domínio da linha da 

linha de produto, produzida na fase de engenharia de domínio (CLEMENTES et. al, 

2003; ISO/IEC/IEEE 26550:2013), também denominada por alguns autores, como 

arquitetura de referência para a linha de produto (HERRERA; LOSAVIO; ORDAZ, 

2016). 

A construção de uma arquitetura de referência requer um processo robusto, que 

sistematiza o projeto e a sua representação para uso em qualquer domínio. Alguns 

processos, como o ProSA-RA2PLA proposto por Nakagawa et. al., 2013 tem tais 

características para a sua elaboração. Para o sucesso do uso de uma arquitetura de 

referência numa linha de produtos é fundamental ter uma descrição simples e inteligível 

para facilitar a comunicação e compreensão da mesma pelos stakeholders. Por outro 

lado, deve ser completa de forma a focar as vistas que interessam aos diferentes tipos de 

interlocutores. Pensando nisso, o arcabouço RM-ODP foi eleito para descrever a 

arquitetura de referência deste trabalho. 

O objetivo principal deste trabalho é propor um processo de descrição de uma 

arquitetura de referência do domínio CRM visando a sua utilização numa linha de 

produto, utilizando o processo ProSA-RA2PLA para elaboração das etapas do processo, 

o arcabouço RM-ODP para descrever a arquitetura conforme as visões de cada 

stakeholders e uso do padrão ISO/IEC/IEEE 26550:2013, para instanciar a arquitetura 

de referência na produção de novos produtos do mesmo domínio. 

O trabalho está estruturado conforme a seguir:   a primeira parte (seção 2) menciona o 

método de pesquisa utilizado para a elaboração deste trabalho.  A segunda (seção 3) faz 

uma breve revisão literária referente aos processos existentes para a criação e descrição 

de uma arquitetura de referência. A terceira (seção 4) visa mostrar como o processo de 

descrição de uma arquitetura de referência de CRM foi elaborada com foco em 

aplicação de uma linha de produto de software. A seção 5 apresenta o método de 

validação denominado pesquisa-ação técnica do processo de criação da arquitetura de 
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referência.   E por fim a última parte (seção 6) apresenta a conclusão do trabalho 

destacando os problemas encontrados e trabalhos futuros. 

  

1. MÉTODO DE PESQUISA  

O método de pesquisa aplicado a este trabalho consiste no uso do design science. 

O design science é inicialmente orientado ao domínio da aplicação, para posteriormente 

pesquisar no campo da ciência e encontrar soluções ou linhas de ações que possam 

orientar a pesquisa, e nestes dois pontos de vista, aplicação e ciência, o autor analisa e 

forma a pesquisa (WIERINGA, 2009). 

O emprego do design science, originou pergunta-chaves com o objetivo de realizar esta 

pesquisa. Essas perguntas são denominadas questões de conhecimento, as quais ajudam 

a explorar o contexto da problemática a ser investigada com base em pesquisas 

realizadas em artigos científicos, e questões de natureza pratica, as quais propõe 

especificar os elementos envolvidos que suportam a resolução do problema pretendido 

nesta pesquisa.  

Através do uso do método de pesquisa design science foi elaborado o modelo conceitual 

desta pesquisa, que visa entender o processo lógico cientifico utilizado para criar 

processo de descrição da arquitetura de referência CRM. A aplicação do design science 

é empregado para solucionar um problema identificado dentro de um determinado 

contexto, gerando um ou mais artefato.  

Neste trabalho o problema a ser investigado é em como descrever uma arquitetura de 

referência CRM, através de uma base de conhecimento do domínio CRM e aplica-la no 

contexto de uma linha de produtos do mesmo domínio. O artefato desta pesquisa é o 

processo de descrição da arquitetura de referência, que é fundamentado através do 

conhecimento científico proposto pelo processo ProSA-RA2PLA e pelos métodos para 

descrição arquitetural fundamentada pela ISO/IEC/IEEE 42010:2011, e as visões do 

arcabouço RM-ODP. A figura 1 ilustra o modelo conceitual deste trabalho. 

 

Figura 1: Modelo Conceitual da Pesquisa 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Esta seção apresenta uma revisão bibliográfica a partir de outras pesquisas acadêmicas 

para o entendimento sobre linha de produto de software e seus benefícios, o processo 

ProSA-RA2PLA (Nakagawa et al, 2013) para gerar uma arquitetura de referência CRM 

e aplica-la numa linha de produto, e os conceitos sobre descrição arquitetural. 

2.1. LINHA DE PRODUTO DE SOFTWARE E SUA ARQUITETURA 

LPS é uma abordagem de desenvolvimento de software que se concentra no reuso, 

combinando conceitos de plataformas e customização em massa (ISO/IEC 26550:2013). 

O uso de Linhas de Produtos de Software visa otimizar o processo de desenvolvimento 

de software, definir famílias de produtos e explorar sua variabilidade e semelhanças. 

Conforme apresentado por Pohl et al. (2005), as vantagens na utilização da abordagem 

linha de produto em relação ao desenvolvimento de um único sistema tornam-se 

perceptivas a partir do terceiro desenvolvimento do sistema de software. Os custos 

iniciais para implementar uma linha de produto são maiores devido ao tempo e 

investimentos necessários para fazer uma análise de produtos que farão parte da linha de 

produtos. Cada produto tem seus componentes analisados a fim de determinar quais 

características devem ser parte do domínio da linha de produtos (características comuns) 

e quais características são singulares na aplicação (variabilidade). 

As contribuições da LPS podem ocorrer na área de negócios, arquitetura, processo e 

organização (ISO/IEC 26550:2013). A área de negócios diz respeito ao planejamento 

estratégico da instituição, que decide utilizar a LPS para desenvolver aplicativos em um 

domínio específico. Assim, a instituição deve tomar decisões em muitos aspectos em 

função da linha de produto, como escolha de mercado e dos produtos. 

A contribuição para arquitetura é relativa à parte interna dos aplicativos que serão 

desenvolvidos. Com o uso da LPS, os aplicativos possuem uma arquitetura comum 

possibilitando o reuso. Outra influência da LPS é no processo de desenvolvimento, 

definindo como serão executadas as etapas de análise de requisitos, implementação e 

outras.  

Por fim, a linha de produto de software também afeta a organização das pessoas que 

trabalham no projeto, definindo as tarefas pelas quais cada pessoa é responsável. 

O arcabouço para o desenvolvimento da LPS, proposta por Pohl et al. (2005) e base 

utilizada pela ISO/IEC 26550:2013 é ilustrada através da figura 2. Este arcabouço 

define os processos no desenvolvimento de software em duas estapas: Engenharia de 

Domínio, na qual são definidas as propriedades de linha, gerenciamento, pontos comuns 

de aplicação e pontos de variação; e Engenharia de Aplicação, em que os aplicativos são 

desenvolvidos e personalizados. Ao final das disciplinas de Engenharia de Domínio e 

Aplicação, os seguintes artefatos são produzidos: requisitos, arquitetura, componentes e 

testes. 
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Figura 2: Processo de Engenharia de Linha de Produto de Software (Pohl et al., 2005) 

 

2.1.1. ARQUITETURA DE LINHA DE PRODUTO DE SOFTWARE 

A ISO/IEC 26550:2013 determina que uma arquitetura de linha de produto de software 

deve ser capaz de capturar os elementos comuns e as variáveis para se construir uma 

linha de produto que seja evolutiva.  

No processo de engenharia de domínio o principal objetivo da fase de projeto de 

domínio é produzir a arquitetura de referência (ISO/IEC 26550:2013), definindo a 

estrutura geral da LPS, que também é denominada como arquitetura de domínio 

(Nakagawa, et. al, 2013).  

A arquitetura de linha de produto também pode ser definida como a arquitetura de 

núcleo que captura o design de alto nível para os seus produtos, incluindo os pontos de 

variação e variantes documentados no modelo de variabilidade (ISO/IEC 26550:2013). 

Uma diferença entre o projeto de uma arquitetura para uma linha de produto e uma 

arquitetura de um produto individual é que a primeira requer características específicas 

do produto a serem consideradas (POHL et al., 2005) e esta arquitetura deve lidar com a 

diversidade de contextos, que podem estar presentes em diferentes produtos, em termos 

de hardware, comunicação com produtos externos e interface do usuário.  

A arquitetura de linha de produto é considerada como um ativo chave na engenharia de 

linha de produto de software, através do qual a complexidade de um ambiente baseado 

em variabilidade pode ser gerenciada. É utilizado como uma plataforma para uma gama 

de produtos, sendo responsável por descrever os aspectos comuns e variáveis entre eles. 

Problemas comuns que os arquitetos de linha de produtos precisam abordar é a decisão 

se todos os aspectos específicos do produto devem ser abordados pela arquitetura linha 
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de produto, ou se esses aspectos podem ser adicionados de forma modular, conforme a 

evolução desta arquitetura (ANDRADE, 2013). 

2.2. PROCESSOS PARA CRIAÇÃO DE UMA ARQUITETURA DE REFERÊNCIA 

Devido a importância da sistematização do processo para estabelecer uma arquitetura de 

referência, uma proposta denominada ProSA-RA (NAKAGAWA et al., 2013) foi criada 

com objetivo de sistematizar um conjunto de passos para a construção de arquiteturas de 

referência, sendo resultado de experiência na criação de arquiteturas de referências 

orientadas a aspecto para o domínio de engenharia de software. 

Para estabelecer arquiteturas de referência utilizando o ProSA-RA, as fontes de 

informações são investigadas e selecionadas de acordo com o domínio. A partir destas 

informações os requisitos arquiteturais são gerados e descritos gerando o desenho da 

arquitetura. A última etapa consiste na avaliação desta arquitetura. A figura 3 ilustra 

este processo. 

Para o uso de arquiteturas de referência na criação de linha de produto de software, 

Nakagawa et al. (2013), adaptam o processo ProSA-RA ao ProSA-RA2PLA, para 

elencar as arquiteturas de referência através da identificação, seleção e priorização de 

elementos de arquitetura de referência, construção da arquitetura de linha de produto, 

construção do modelo de variabilidade e avaliação da arquitetura de LPS. Este processo 

utiliza o modelo de referência RAModel (Nakagawa et al. 2013), que tem como base os 

principais elementos para constituir uma arquitetura de referência:  

 Domínio: elementos gerais do domínio, como, legislações e normas de domínio;  

 Aplicação: elementos relativos aos sistemas de software que pretendem ser 

abrangidos pela arquitetura de referência;  

 Infraestrutura: refere-se a um conjunto de elementos que suportam a organização 

dos outros três tipos de elementos numa estrutura que poderia ser utilizada como 

base de sistemas de software;  

 Elementos transversais: fornece suporte para a compreensão dos outros três tipos 

de elementos, por exemplo, a comunicação, a terminologia do domínio e as 

decisões que estão presentes ao descrever os outros elementos. 

O ProSA-RA2PLA usa uma abordagem iterativa de Planejamento, Construção e 

Avaliação para estabelecer uma arquitetura de linha de produto. Primeiro constrói a 

estrutura geral da arquitetura, com base na estrutura principal de nível mais alto das 

arquiteturas de referência. Posteriormente, este processo seleciona e prioriza os 

elementos contidos nas arquiteturas de referência e utiliza esses elementos, juntamente 

com outros artefatos pertinentes na engenharia de linha de produto, para retificar 

iterativamente a estrutura do ALPS e construir o modelo de variabilidade. Assim, o 

processo ProSA-RA2PLA aplica uma ou mais arquitetura de referência para a 

construção de uma arquitetura de linha de produto visando a uniformidade e refinando a 

variabilidade. 
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Figura 3: Processo ProSA-RA (Nakagawa et al., 2013) 

 

2.3. DESCRIÇÃO ARQUITETURAL 

Linguagens de descrição de arquiteturas de software fazem uso de uma descrição 

textual e de diagramas, que devem permitir a composição, abstração, reuso, 

configuração, heterogeneidade, e análise da arquitetura descrita. 

Uma linguagem para descrição arquitetural enfatiza estruturas de alto nível, omitindo 

detalhes de implementação e engloba algumas propriedades que se tornam desejáveis e 

importantes para a descrição da arquitetura de um produto. Além disso, deve ser 

simples, entendível e possibilitar uma sintaxe gráfica bem compreendida 

(ISO/IEC/IEEE 42010: 2011). 

O padrão ISO / IEC / IEEE 42010: 2011 propõe a estrutura conceitual de arquitetura 

fornecendo uma definição, estabelecendo suas relações com os outros modelos de 

descrição de arquitetura, e estabelecendo os requisitos para capturar requisitos 

arquiteturais, e documentar toda a arquitetura. Para o padrão, uma estrutura de 

arquitetura deve conter práticas comuns para descrição de arquitetura de um domínio, 

incluindo práticas para criar, interpretar, analisar e usar as descrições de arquitetura.  

Uma estrutura pode ser entendida como uma estrutura pré-fabricada que pode ser usada 

para organizar uma arquitetura em um conjunto de vistas complementares inter-

relacionadas. Uma estrutura de arquitetura identifica um conjunto de partes 

interessadas, um conjunto de suas preocupações, um conjunto de pontos de vista 

arquitetônicos que enquadram essas preocupações, e um conjunto de regras de 

correspondência que podem ser aplicadas em vistas de arquitetura governadas por esses 

pontos de vista de arquitetura. 

O modelo de referência ODP (Open Distributed Processing) é um padrão que define 

uma infraestrutura de modelagem para sistemas de tecnologia da informação com 

processamento distribuído e cria uma arquitetura que dá suporte à distribuição, à 

interconexão e à portabilidade. Alguns dos objetivos do ODP são: portabilidade de 
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aplicações entre plataformas heterogêneas, interconexão entre sistemas ODP e 

transparência na distribuição.  

O modelo descritivo contém a definição de conceitos, estruturação e notação para uma 

descrição normalizada de sistemas de processamento distribuído. Este é apenas um 

nível de detalhe para dar suporte ao modelo prescritivo e para estabelecer requerimentos 

para novas técnicas de especificação. 

A semântica arquitetural contém a formalização do conceito de modelagem ODP 

definido no modelo descritivo. A formalização é atingida interpretando cada conceito 

em termos da construção de diferentes técnicas de descrição formal padronizadas.  

O Modelo prescritivo contém as especificações das características que qualificam um 

sistema de processamento distribuído como aberto. Nele estão os requerimentos do 

modelo de referência, denominado RM-ODP (Reference Model of Open Distributed 

Processing).  O resultado deste modelo de referência possibilita a implementação de 

sistemas ODP que podem operar consistentemente e confiavelmente enquanto está 

permitindo a distribuição de objetos, recursos e atividades. 

A modelagem da arquitetura de um sistema utilizando os conceitos do RM-ODP deve 

ser organizada, conforme a ISO/IEC 10746-1:1998, usando as visões: visão de negócio 

(empresa), visão informação, visão computação, visão engenharia e visão tecnologia. 

 

3. PROCESSO DE DESCRIÇÃO DE ARQUITETURA DE REFERENCIA  

Diante da quantidade de desenvolvimento de arquitetura de software de um mesmo 

domínio, é comum encontrar softwares que tem os mesmos elementos na sua 

construção. E durante a construção destes softwares alguns artefatos do tipo documental 

são produzidos como documentos funcionais, documentos de requisitos de negócio, 

processos de negócio e descrições arquiteturais, que servirão de conhecimento para 

gerar novos softwares, e sob o contexto de arquitetura de referência, este conhecimento 

contribuirá para identificar as suas características (NAKAGAWA, BECKER, 

MALDONADO, 2014). 

A representação da arquitetura de referência deverá ser simples e inteligível para 

facilitar a comunicação e compreensão da mesma pelos stakeholders. Por outro lado, 

deverá ser completa de forma a focar as vistas que interessam aos diferentes tipos de 

interlocutores. Pensando nisso, o processo proposto para a descrição de uma arquitetura 

de referência de CRM utilizará o arcabouço RM-ODP. 

O processo de descrição da arquitetura de referência deve assegurar investigação e 

identificação dos principais requisitos e características de um software CRM.  Desta 

forma os passos do processo ProSA-RA2PLA serão seguidos para a criar a arquitetura 

de referência: 

Passo 1 – Planejamento  

Neste passo foram investigadas informações do domínio através de três arquiteturas de 

referência CRM, sendo duas arquiteturas de mercado: Siebel CRM e   Salesforce CRM; 

e uma arquitetura proposto por uma pesquisa científica onde cinco arquiteturas de 
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mercado são investigadas e utilizadas para compor uma arquitetura de referência CRM 

(CRUZ, 2015). As informações contidas nesta arquitetura foram coletadas e 

classificadas conforme as visões RM-ODP.  

Passo 2 -  Construção 

O design da arquitetura de referência é criado nesta etapa. Uma documentação de 

sistema de alto nível que define sua estrutura de destino geral (componentes e relações 

entre eles) de forma sistemática e consistente, e que será utilizada como a arquitetura de 

referência para uma linha de produto CRM deve documentar as visões de alto nível sem 

abordar os detalhes da distribuição do sistema e as tecnologias a serem utilizadas para 

sua instanciação (PUTMAN, 2000). As visões RM-ODP que atendem estas diretrizes 

são visão empresa, computação e informação. 

Passo 3 - Avaliação   

O processo de descrição é avaliado através do método de pesquisa-ação, que o 

instanciará em uma linha de produto CRM na empresa denominada “Empresa Sec”. 

3.1. PROCESSO 

No processo de descrição arquitetural a primeira ação realizada é a de análise do 

domínio, que investiga informações do domínio CRM, seleciona informações a serem 

utilizadas como referência para a arquitetura de referência CRM (NAKAGAWA et.al., 

2013). 

A pesquisa utilizou o conceito proposto por Nakagawa et.al. (2013) e investigou 

informações do domínio da arquitetura proposta por Cruz (2015). 

Esta arquitetura foi selecionada pelo autor através de investigação de arquiteturas de 

CRM existentes de mercado e através de pesquisas científicas. Para a seleção da 

arquitetura foram aplicadas as estratégias de seleção da arquitetura de CRM para 

integrar sistemas de front-office, back-office e mobile; conter módulos de apoio a 

tomada de decisão (gestão de marketing, gestão de clientes, etc.); conter canais com os 

clientes (agendamento de atendimento, URA, etc.). 

Após a investigação e seleção da arquitetura que será referência para compor a 

arquitetura de referência, os elementos da arquitetura do CRUZ (2015) são classificados 

conforme as visões do arcabouço RM-ODP. 

Após a etapa de classificação é criado o documento arquitetural de referência CRM. O 

documento é composto pela visão empresa, que descreve o objetivo, políticas dos 

sistemas, comportamento, processos do âmbito do CRM, as visões informação e 

computação, que descreve no contexto da solução através da identificação dos módulos 

de software, componentes e interfaces entre esses componentes. 

O requisito não funcional variabilidade é representado através da arvore de 

características na visão computacional, onde os componentes da arquitetura de 

referência CRM Cruz (2015) são mapeados de acordo com as informações e as suas 

interdependências são representadas. 
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O processo para gerar a descrição da arquitetura de referência CRM está ilustrado 

conforme figura 4. 

 

Figura 4: Processo de Descrição da Arquitetura de Referência 

 

4. PESQUISA-AÇÃO TÉCNICA 

Nesta seção apresenta-se a instanciação da descrição da arquitetura de referência CRM, 

seguindo o processo proposto. Para a instanciação é aplicado a pesquisa-ação técnica. A 

arquitetura de referência é instanciada no contexto de utilização de documentos 

decorrentes de experiências de projetos na construção de CRM realizados em na 

instituição organizacional. 

A instanciação é feita através da elaboração de um protótipo do artefato e da aplicação 

deste protótipo no contexto de pesquisa (WIERINGA, 2014). Este método de validação 

compreende em testar um artefato que ainda está em desenvolvimento, auxiliando o 

pesquisador a aprender sobre seus efeitos na prática, propiciando a validação do artefato 

em campo (WIERINGA, 2014).  

A pesquisa-ação é realizada no ambiente de fábrica de software de uma organização 

prestadora de serviços de transporte de valores, vigilância a bancos, vende e monitora 

sistemas de alarmes residências, que por motivo de confidencialidade será denominada 

como “Empresa Sec”.  

Pretende-se com esta pesquisa-ação, avaliar e identificar a aplicabilidade do processo 

em projetos reais existentes para a criação de produtos CRM. 

 

4.1. COLETA E CLASSIFICAÇÃO DA ARQUITETURA DE REFERÊNCIA DE 

CRM.  

Nestas etapas as informações contidas na referência de CRM proposta por Cruz (2015) 

são investigadas e listadas para gerar os requisitos da arquitetura. A visão, missão e 

estratégia da “Empresa Sec” para o CRM são definidos para facilitar a compreensão das 

arquiteturas atuais e a visão do futuro da arquitetura (CLOUTIER et al., 2010).  
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Os elementos da arquitetura de referência Cruz (2015) foram identificados e 

interpretados para o arcabouço RM-ODP para as visões empresa, informação e 

computação, conforme proposto por Meertens (2012). 

Esta interpretação é realizada devido a necessidade de cobrir a especificação de um 

CRM em ODP. Por se tratar de uma arquitetura de referência, o RM-ODP define 

conceitos de arquitetura que sejam suficientemente abstratos e precisamente definidos 

para permitir um possível mapeamento para qualquer método ou idioma Meertens 

(2012). 

Como resultado da etapa de classificação dos elementos da arquitetura de referência é 

gerada a lista de requisitos da arquitetura de domínio de linha de produto de CRM. O 

quadro 1 ilustra os elementos da arquitetura de referência e a sua classificação conforme 

ponto de vista empresa, informação e computação do RM-ODP. 

Elementos   Descrição  Visas RM-ODP 

Missão 
Missão: fornecer orientação, conhecimento, um plano 

arquitetônico e melhoria arquitetônica no domínio CRM; 
Empresa 

Visão 

Visão: Uma arquitetura completa no domínio CRM 

abrangendo as estratégias operacionais, analíticas e 

colaborativas de um CRM. 

Empresa 

Estratégia 

Operacional 

Estratégia operacional: extrair as melhores práticas em relação 

ao domínio CRM, e definir a Arquitetura de Referência com 

base nessas melhores práticas operacionais. 

Empresa 

Papéis Cliente, Colaborativo, Operacional, Comercial, Analítico. Empresa 

Funcionalidades 
Funcionalidades (processos) identificadas CRM - Entidades de 

Informação 

Informação, 

Empresa, 

Computação 

Componentes Componentes previstos para compor CRM 
Informação, 

Computação 

Quadro 1: Classificação conforme visões RM-ODP 

 

4.2. VISÃO EMPRESA 

Os requisitos classificados na etapa anterior como visão empresa são representados 

nesta etapa. Nesta visão permite estabelecer o ambiente de negócio no qual o sistema irá 

atuar, definição das comunidades deste ambiente, dos objetos e suas funcionalidades e 

responsabilidades no sistema CRM. 

Um CRM tem como principal função capturar e integrar dados de clientes de toda a 

organização, consolidar os dados, analisar os dados e depois distribuir os resultados 

para vários sistemas e pontos de contato do cliente em toda a empresa (LAUDON, 

2012).  
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Pode-se citar como requisitos gerais atribuídos à linha de produto CRM os seguintes 

aspectos:  

 Obter informações dos clientes a partir dos pontos de contatos existentes; 

 Possuir visão uniforme dos clientes através de todas as linhas de negócio 

(vendas, marketing, prestação de serviço, suporte, etc.) e através de todos os 

canais de interação; 

 Agrupar todas as informações coletadas referentes aos clientes; 

 Trabalhar sobre as informações agrupadas, transformando-as em conhecimento 

sobre os clientes, permitindo entender e antecipar suas necessidades; 

 Prover ofertas, serviços e suporte aos clientes através dos pontos de contato; 

 A partir destes requisitos e a identificação dos elementos que compõe o CRM é 

possível dar início a descrição arquitetural visão empresa e apoiar as descrições 

das visões informação e computação. 

O escopo da arquitetura de linha de produto CRM deve compreender todas as interações 

entre o cliente e a empresa, de forma que a empresa, que faz uso deste CRM possa 

utilizá-lo para o fornecimento de serviços, notificações ao cliente e analise de resultados 

dos serviços prestados. 

O CRM é apresentado como uma comunidade que abrange diversas outras comunidades 

especializadas, cada uma vinculada com uma característica especifica do CRM 

(colaborativa, operacional, analítica), sendo que cada uma dessas comunidades 

corresponde a papéis que são necessários para a realização de uma estratégia do CRM. 

Cada comunidade é caracterizada por um conjunto de papéis, e cada papel tem funções 

específicas desempenhadas dentro da sua comunidade. As interações entre os papéis de 

diferentes comunidades permitem a realização da comunidade maior que é o próprio 

CRM. As comunidades que compõem a estrutura da arquitetura do CRM são: 

 Comunidade Colaborativa – Todos os objetos que interagem com o cliente, são 

denominados como canais de contato. Estes objetos devem cumprir os papéis 

colaborativos, sendo especializados em canais de voz, portal de 

autoatendimento, web, interação direta, e-mail, etc. 

 Comunidade Operacional – Os objetos desta comunidade intermediam a 

interação entre o cliente e os sistemas de negócio de uma corporação. Nesta 

comunidade os processos e funções estão relacionados com três áreas principais: 

vendas, marketing e suporte ao cliente. 

 Comunidade Analítica – Estes objetos são responsáveis pela inteligência de 

negócios de forma a permitirem a análise dos hábitos dos clientes, a 

determinação dos valores dos clientes para o negócio e a determinação de novas 

regras de negócio a serem empregadas. Trata as informações de vendas, 

marketing e suporte ao cliente e as transformam em informações para serem 

utilizadas em relatórios analíticos.  

A estruturação dos papeis de cada comunidade e seus relacionamentos estão 

representados pela figura 5. 
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Figura 5: Comunidades da Arquitetura CRM  

O papel de um objeto da comunidade colaborativo (CO) é o de obter informações 

sobre o cliente em todas as interações, permitir a uniformidade na interação entre o 

cliente e a corporação independente do ponto de contato, além de prover os serviços 

e informações necessárias aos clientes. 

No caso dos papeis desempenhados pelos objetos da comunidade operacional há a 

especialização do papel denominado operativo (OP) em outros três papeis: força de 

vendas (FV), marketing (MK) e serviço ao cliente (SC), que tem como objetivo 

realizarem, respectivamente, a automação de força de vendas, automação de 

marketing e atividades relacionadas aos atendimentos de clientes. A seguir são 

detalhados cada papel: 

 Força de Vendas (FV): os objetos que tem como este papel devem 

automatizar todas as fases que envolvam processo de vendas, desde a 

gerencia de contatos, contratos até o acompanhamento de pedidos, serviços e 

suas interações; 

 Marketing (MK): este papel tem como função registrar opções de serviços e 

produtos escolhidos pelo cliente, gerenciar campanhas, workflows de 

contato, apresentar ofertas de produtos e serviços e desenvolver os perfis dos 

clientes para apoiar a equipe de vendas. Os objetos que assumem este papel 

se relacionarão diretamente apoiando os objetos de força de vendas. 

 Serviço ao Cliente (SC): os objetos com este papel assumem a função de 

atendimento, acompanhamento de atendimento, registro de estatísticas de 

atendimento e das partes envolvidas no atendimento. Os objetos com este 

papel se relacionarão diretamente com os objetos de força de vendas através 

da geração de informações para o processo de vendas e serviços prestados ao 

cliente.   
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Os objetos da comunidade Analítica devem cumprir o papel denominado também 

como analítica (AN) sendo que são possíveis interações com os objetos da 

comunidade operacional, para gerenciar campanhas de marketing e para a obtenção 

de informações sobre os clientes para integrar estas informações com outras áreas 

ou sistemas da organização. 

Para cada comunidade foi detalhada um ou mais processos. A figura 6 ilustra os 

processos pertencentes à comunidade Operacional. Estes processos abrangem as 

ações necessárias para as interações entre o cliente e os sistemas de negócio. Os 

processos estão relacionados diretamente com as áreas de vendas, marketing e 

suporte ao cliente. 

 

Figura 6: Processos da Comunidade Operacional. 

 

4.3. VISÃO INFORMAÇÃO 

Na fase modelar visão informação é descrito o sistema de informação em termos de 

estruturas, fluxo de informações e restrições relacionados com a manipulação das 

informações.  

Estas informações foram obtidas através dos objetos colaborativos, operacionais e 

analíticos da arquitetura de referência da Cruz (2015). Através de um mapeamento 

entre as entidades de informação da arquitetura de CRM de referência e análise das 

funcionalidades da Empresa Sec.  

Durante a Análise todas as entidades da Arquitetura Cruz foram inseridas na 

arquitetura de referência. Estas são: Cliente, Conta, Organização, Pessoa, Parceiro, 

Contato, Atividade de Vendas, Concorrente, Produto do Concorrente, Contrato, 

Lead, Prospecto, Oportunidade, Oportunidade Item, Citação, Previsão, Quota, 

Território, Cliente Produto, Ordem, Fatura, Produto/Serviço, Preço , Catálogo de 

Produtos, Atividade de Campanha, Campanha, Onda de Campanha, Fundos de 

Marketing, Segmento de Marketing, Orçamento de Marketing, Plano de Marketing, 

Resposta de Campanha, Lista de Marketing, Atividade de Serviço, Caso, 

CaseSolution, E-mail, Call, Comunicação, Portal, Usuário, Grupo, Vendas Equipe, 
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Equipe de Serviço, Agenda, Calendário, Relatório, Painel de Controle, Fluxo de 

Trabalho, Documento, Artigo de Conhecimento, Endereço da Pessoa, Item da 

Ordem, Função do Usuário, Login do Usuário, Contato do Usuário. 

A figura 7 ilustra a representação destas entidades, conforme arquitetura CRUZ 

(2015).  

 

Figura 7: Entidades e seus relacionamentos (Cruz, 2015) 

 

4.4.  VISÃO COMPUTAÇÃO 

O ponto de vista computação está relacionado com os processos operacionais, 

descrevendo as funcionalidades dos componentes e a relação entre as entidades 

identificadas na visão informação.  

A arquitetura de referência é composta por módulos no sistema CRM. Estes 

módulos são especificados nesta descrição como objetos da visão computacional do 

tipo Objeto Operacional, Objeto Colaborativo, Objeto Analítico. 

Objetos Operacionais: 

 Objeto Conta/Contato que satisfaz as funções de gerenciamento de conta, 

gerenciamento de contatos e informações do cliente (visão 360º do cliente); 

 Objeto Vendas que contém gerenciamento de atividades, gerenciamento de 

pipeline de vendas, rastreamento de concorrentes, gerenciamento de 

contratos, gerenciamento de leads, web para liderar captura, gerenciamento 

de oportunidades, gerenciamento de cotações, previsão de vendas, 

gerenciamento de cotas, gerenciamento de território, gerenciamento de 

pedidos e funções de gerenciamento de produtos e catálogo; 
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 Objeto de serviço que contém contratos de serviço, escalonamento e 

notificação de casos, roteamento de casos e filas, gerenciamento de casos, 

funções de gerenciamento de e-mail; 

 Objeto de marketing que contém gerenciamento de campanha, execução de 

campanha, marketing por e-mail, campanhas de marketing, gerenciamento 

de boletim e funções de gerenciamento de lista de marketing; 

 Objeto de Administração que contém autenticação de usuário, autenticação 

de equipe, autenticação de função e funções de permissões de campo; 

 Objeto de Agendamento que contém gerenciamento de calendário; 

Objetos Colaborativos: 

 Portal contém funções de portal de autoatendimento de clientes e funções de 

CRM móvel; 

 Contact Center System, que contém função de centro de contato; 

Objetos Analíticos do CRM: 

 Sistema de Gerenciamento de Documentos e Conhecimento, que contém 

funções de literatura de vendas, gerenciamento de documentos e 

gerenciamento de conhecimento; 

 Sistema de Gerenciamento de Fluxo de Trabalho, que contém função de 

gerenciamento de automação de processos de fluxo de trabalho; 

 Sistema de Relatórios e Análises, que contém painéis, relatórios, análise de 

vendas, análise de serviços e funções de análise de marketing; 

A figura 8 ilustra a especificação dos objetos computacionais da arquitetura de 

referência através de um diagrama de classe do UML. 

 

Figura 8: Visão Computacional 
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A relação entre os módulos, processos e informações da arquitetura de referência 

foram ilustradas mantendo a representação proposta por Cruz (2015). Na figura 9 

temos a representação do módulo de Conta e Contato.  

 

Figura 9: Módulo Conta/Contato (Cruz, 2015) 

 

4.4.1. ANALISE DE VARIABILIDADE DA ARQUITETURA 

Nesta sub etapa da visão computação é necessário modelar a variabilidade dos 

componentes CRM, visando a instanciação da arquitetura de referência em uma da 

linha de produto de CRM.  

Esta fase identifica a relação de todos os componentes identificados na visão 

computacional e representa as suas dependências através do uso da arvore de 

características. 

Os módulos da arquitetura de domínio da linha de produto são representados pelos 

pacotes e suas funcionalidades relacionadas como classes. A figura 10 representa as 

decomposições do módulo de Vendas.  

 

Figura 10: Decomposição do Módulo de Vendas 

A variabilidade da arquitetura de domínio será representada através da análise dos 

módulos e de suas relações, onde estão definidos os elementos UML de pacotes, e 
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classes da visão computacional. Etiquetas são utilizadas para indicar se uma classe 

ou pacote é ‘Mandatório’ ou ‘Opcional’.  

Uma classe ou pacote ‘Mandatório’ é um modulo do software que pertence a um 

elemento base da linha de produto e que implementa parcialmente ou totalmente 

uma ou mais funcionalidades. Qualquer alteração numa classe ‘Mandatório’ terá 

impacto e será necessária atualização em todos os produtos derivados da linha de 

produto. 

Uma classe ou pacote ‘Opcional’ é um módulo de software que pertence a um 

elemento base da linha de produto e que implementa parcialmente ou totalmente 

uma ou mais funcionalidades. No entanto, a sua implementação é opcional para os 

produtos instanciados a partir da linha de produto. 

 

5. CONCLUSÃO 

Primeiramente foi constatado que a metodologia de pesquisa design sicence 

orientou esta pesquisa para alcançar o objetivo de descrever uma arquitetura de 

referência de CRM, proporcionando as questões de conhecimento, de pesquisa e 

orientando os passos a serem seguidos para a realização de toda a pesquisa. 

A definição teórica sobre processos para gerar uma arquitetura de referência e de 

como utilizá-la numa de linha de produto proposto por Nakagawa et.al (2013) 

demostrou a sua relevância para a geração de uma arquitetura de domínio e a sua 

instanciação. A relevância foi dada tanto no aspecto conceitual, com o aumento do 

entendimento destes processos, como também no aspecto prático, observando-se a 

utilização das etapas previstas pelo processo ProSA-RA (Nakagawa et.al, 2013) no 

uso e adequação de informações do domínio CRM. 

A pesquisa-ação técnica deste trabalho mostrou relevância pela oportunidade de 

visualizar a adequação da descrição arquitetural de referência CRM ao instanciá-la e 

constatar o seu reuso numa linha de produto. Mesmo assim, ainda são necessárias 

futuras instanciações da arquitetura proposta para validar sua abrangência.  
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O software é um recurso crítico da nossa sociedade, pois é o elemento central de qualquer 

produto, processo ou serviço moderno. Apesar de muitas organizações realizarem suas tarefas 

através de projetos (Kerzner, 2013), os projetos de TI permanecem com altas taxas de 

fracasso e colocando bilhões de dólares em risco (Shenhar et al., 2018). A dificuldade nas 

interações sociais entre seus stakeholders é identificada como uma das causas de problemas 

em projetos (Iden & Bygstad, 2018). A comunicação inadequada ou deficiente historicamente 

está entre as principais causas de falha em projetos observadas na literatura (Dwivedi et al., 

2015; Klaus & Blanton, 2010; Kappelman, McKeeman & Zhang, 2006; May, 1998). Várias 

pesquisas apoiam a visão de que o planejamento integrado está associado ao sucesso do 

projeto e que os membros da equipe são mais comprometidos com a implementação de um 

plano quando têm a oportunidade de contribuir para o seu desenvolvimento (Thomas et al., 

2008). Os comportamentos coordenados mesclam os limites entre os membros do projeto e 

estimulam a formação de interesses comuns e atividades integradas, que são essenciais para o 

desenvolvimento bem sucedido do software (Kotlarsky e Oshri, 2005). A fim de coordenar é 

preciso se comunicar, e quando os canais de comunicação ou interações de comunicação são 

ricas, a transferência de informações críticas e conhecimento são facilitados (Hoegl et al., 

2003). 

  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0759



 

 

 

15
th

 CONTECSI USP - International Conference on Information Systems and Technology 

Management  

Consórcio (Doutoral) 

  

 

1.      Introdução 

  

O software é um recurso crítico da nossa sociedade, pois é o elemento central de qualquer 

produto, processo ou serviço moderno. Apesar de muitas organizações realizarem suas tarefas 

através de projetos (Kerzner, 2013), os projetos de TI permanecem com altas taxas de 

fracasso e colocando bilhões de dólares em risco (Shenhar et al., 2018). A dificuldade nas 

interações sociais entre seus stakeholders é identificada como uma das causas de problemas 

em projetos (Iden & Bygstad, 2018). 

A comunicação inadequada ou deficiente historicamente está entre as principais causas de 

falha em projetos observadas na literatura (Dwivedi et al., 2015; Klaus & Blanton, 2010; 

Kappelman, McKeeman & Zhang, 2006; May, 1998). Várias pesquisas apoiam a visão de que 

o planejamento integrado está associado ao sucesso do projeto e que os membros da equipe 

são mais comprometidos com a implementação de um plano quando têm a oportunidade de 

contribuir para o seu desenvolvimento (Thomas et al., 2008). Os comportamentos 

coordenados mesclam os limites entre os membros do projeto e estimulam a formação de 

interesses comuns e atividades integradas, que são essenciais para o desenvolvimento bem 

sucedido do software (Kotlarsky e Oshri, 2005). A fim de coordenar é preciso se comunicar, e 

quando os canais de comunicação ou interações de comunicação são ricas, a transferência de 

informações críticas e conhecimento são facilitados (Hoegl et al., 2003). 

 Os projetos requerem uma cooperação interprofissional e interorganizacional eficaz (Eskerod 

et al., 2015). Além disso, também é preciso que a cooperação ocorra com objetivos de tarefa 

claramente focados em mente, em prazos comparativamente curtos e de acordo com uma 

divisão de trabalho complexa entre os envolvidos na elaboração, concepção, produção e 

entrega do trabalho (Kerzner, 2013). O compartilhamento do conhecimento desempenha um 

papel crítico nesses projetos, uma vez que é necessária uma combinação de conhecimentos 

para explorar plenamente o potencial das equipes de projeto (Mueller, 2015). O impacto do 

compartilhamento do conhecimento é significativo nos resultados de projetos bem-sucedidos 

(Park e Lee, 2014; Pee et al., 2010). 

A inovação que ocorreu nas abordagens técnicas e metodológicas utilizadas para conceber e 

entregar software (Fuggetta & Di Nitto, 2014) possibilitou que muitas organizações 

passassem a experimentar as instalações de desenvolvimento de software distribuído para 

resolver problemas de falta de recursos e diminuir custos (Ebert, Kuhrmann & Prikladnicki, 

2016). Às vezes, a busca de vantagem competitiva obriga as organizações a procurar soluções 

externas em outros países, o que é chamado de Desenvolvimento de Software Global (DSG) 

(Jan et al., 2016). O software é desenvolvido em um ambiente multi-site, multicultural e 

globalmente distribuído. Engenheiros, gerentes e executivos enfrentam mudanças em muitos 

níveis, desde o técnico até o social e cultural (Henderson, Stackman & Lindekilde, 2016; 

Shrivastava, 2010; Iden & Bygstad, 2018), afetando a forma como o software é projetado, 

desenvolvido e entregue ao cliente. A complexidade desses projetos leva seus gestores a 

buscarem soluções de interação social para o sucesso de sua gestão (Iden & Bygstad, 2018). 

Nesse contexto, a busca por melhor coordenação e cooperação, contribui para esse objetivo. 
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Problema de pesquisa: 

A gestão de projetos de desenvolvimento de software distribuído (DSD) tem mais desafios e 

dificuldades do que o desenvolvimento tradicional, co-localizado (Damasiotis & Fitsilis, 

2015). O principal motivo citado por pesquisadores e profissionais é que, em um 

desenvolvimento distribuído, novas variáveis e desafios são adicionados ao já complexo 

problema de gerenciamento de projetos de software: separação física e geográfica entre 

equipes, diferenças sociais e culturais entre as pessoas (Mueller, 2015; Henderson, Stackman 

& Lindekilde, 2016) , diferenças de fuso horário, etc., que afetam a comunicação e a 

colaboração (Turkulainen, 2013), a resolução de problemas, a confiança e vários outros 

fatores que influenciam o sucesso do projeto.  

Os stakeholders são indivíduos ou grupos que podem contribuir sob a forma de conhecimento 

ou suporte para o projeto, podem impactar ou serem impactados pelo projeto (Bourne, 2005) e 

possuem seus próprios interesses nos desdobramentos e resultados do empreendimento. A 

distância física entre os stakeholders traz desafios maiores às possibilidades de contribuição 

para o benefício mútuo ao projeto, uma vez que gera problemas de comunicação, colaboração, 

confiança, entre outros.  

A interação social foi definida por Turner (1988, p.14) como "uma situação em que os 

comportamentos de um ator são conscientemente reorganizados e influenciam os 

comportamentos de outro ator e vice-versa". As interações sociais são os atos, práticas ou 

comportamentos dos stakeholders que tentem afetar ou levar em conta as experiências ou 

intenções subjetivas do outro (Turner, 1988). 

Os projetos de software sendo construídos socialmente necessitam de interação social entre 

os stakeholders para alcançarem seus objetivos.  Quando esses projetos são desenvolvidos 

por times distribuídos surgem desafios à interação social destes grupos de stakeholders que 

têm contribuído para o fracasso de vários empreendimentos.  

  

Objetivos e justificativa: 

 Para tratar esse problema a seguinte questão de pesquisa foi formulada: 

 

Qual é o impacto da interação social entre stakeholders em projetos de DSD? 

 

Os objetivos específicos abaixo serão alvo deste estudo: 

1. Identificar problemas de interação social em DSD. 

2. Propor um modelo/framework teórico-empírico para apoiar a interação social entre 

stakeholders em projetos de DSD. 

3. Avaliar o modelo proposto. 

 

O trabalho contribuirá para a teoria ao disponibilizar um framework validado para avaliar a 

interação social entre grupos de stakeholders em projetos de DSD. Do ponto de vista prático 
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entregará para os gestores uma maneira de solucionar os problemas referentes à interação 

social nos projetos existentes. 

Nessa perspectiva, este trabalho busca intervir em uma lacuna de pesquisa a partir dos temas 

interação social, coordenação e cooperação por não existir um framework para avaliar a 

interação social entre grupos de stakeholders. 

Justificativa 

A gestão bem sucedida de projetos de tecnologia da informação (TI) continua sendo um 

grande desafio (Liu, 2016; Carneiro, 2017). O Standish Group (www.standishgroup.com), 

uma organização de consultoria de pesquisa primária que se concentra no desempenho de 

projetos de software, informou que 71% dos projetos em 2015 falharam ou foram desafiados 

com relação a funções, orçamento e cronograma (Standish Group, 2016). 

Para superar ou mitigar falhas de projeto, Kotlarsky e Oshri (2005) argumentaram que o foco 

na literatura de SI tem sido sobre os aspectos técnicos; Os aspectos sociais foram 

negligenciados ou mal relatados. Em consonância com isso, Kautz et al. (2007) afirmou que 

pouca pesquisa ultrapassa os métodos de desenvolvimento de software e solicitou uma agenda 

de pesquisa que pudesse fortalecer a pesquisa de desenvolvimento de software a partir de uma 

perspectiva de ciências sociais. Além disso, McLeod e MacDonell (2011) reforçaram a 

necessidade de entender mais sobre questões-chave humanas e organizacionais, como a 

gestão das interações sociais entre os diferentes stakeholders. Se não avançarmos o 

conhecimento sobre interações sociais que levem ao aperfeiçoamento da coordenação e 

cooperação,  os riscos extras representados pela natureza dos projetos de DSD continuarão a 

contribuir para o alto grau de falhas em projetos. 

 

2. Quadro teórico de referência 

 Gestão de projetos 

Embora a Gestão de Projetos tenha recebido muita atenção da indústria e da academia, um 

grande número de projetos ainda não consegue atender aos seus requisitos em termos de 

atraso de tempo, superação de custos e restrições de qualidade (Holmes, 2001; Flyvbjerg, 

Bruzeliusm & Rothengatter 2003; Morris & Hough, 1987). Vários frameworks de gestão de 

projetos foram desenvolvidos até agora, três dos quais ganharam aceitação mundial da 

indústria e da academia, o Project Management Body of Knowledge (PMBOK) pelo Project 

Management Institute (PMI) (PMI, 2008), IPMA Competence Baseline (ICB) pela 

International Project Management Association (IPMA) (IPMA, 2008) e Project IN Controled  

Environments (PRINCE2) pelo Escritório de Comércio Governamental (OGC) do governo 

britânico (OGC, 2009). 

O ICB proposto pelo IPMA descreve detalhadamente as competências necessárias para o 

gerenciamento de projetos. Essas competências são classificadas em três categorias principais, 

que são as competências técnicas, as competências comportamentais e as competências 

contextuais. O ICB não é baseado em processos e está focado em habilidades, tarefas e 

atividades. 

O PRINCE2 é amplamente utilizado no Reino Unido e foi introduzido pela OGC em 1996. 

Foi fundamentalmente revisado em 2009 para se adaptar às mudanças no projeto e no 

ambiente de negócios e se ajustar com outros métodos OGC. O PRINCE2 é um framework de 
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GP orientado por processo que é prescritivo e fornece as técnicas e os modelos necessários 

para o gerente de projeto aplicar. 

O PMBOK é globalmente aceito como o principal padrão para GP (Pant & Baroudi , 2008; 

Morris, Jamieson & Shepherd, 2006; Thomas & Mengel, 2008). O PMBOK identifica dez 

áreas na gestão de projetos que são: Gestão da Integração de Projetos, Gestão do Escopo de 

Projeto, Gestão do Tempo de Projeto, Gestão da Qualidade do Projeto, Gestão de Riscos do 

Projeto, Gestão de Aquisições do Projeto, Gestão de Recursos Humanos do Projeto, Gestão da 

Comunicação do Projeto e Gestão das Partes Interessadas (stakeholders) do Projeto. Em 

termos de contexto de GP, o PMBOK e o PRINCE2 estão focados em habilidades, como 

processos, procedimentos e técnicas, enquanto o ICB se concentra em habilidades 

relacionadas ao comportamento humano, como liderança, motivação, etc. 

Winter et al. (2006) afirma que o pensamento do gerenciamento de projetos está focado em 

aspectos que enfatizam mais o planejamento e o controle do que nas habilidades 

comportamentais e isso é representado em frameworks de GP dominantes. Por outro lado, a 

importância das habilidades comportamentais, como liderança, conduta social e interação 

entre partes interessadas do projeto e participação ativa e responsabilidade, são reveladas em 

pesquisas (Turner & Muller, 2005; Cicmil & Marshall, 2005; Thamhain, 2004). 

Hughes & Cotterell (1999) e Kiountouzis (1999) afirmam que os projetos de software 

diferem, pois são imateriais, complicados, flexíveis e dependentes da tecnologia. Além disso, 

Xia & Lee (2004) afirmam que os projetos de sistemas de informação são inerentemente 

complexos porque lidam não apenas com questões tecnológicas, mas com fatores 

organizacionais, em grande parte além do controle da equipe do projeto. 

Damasiotis & Fitsilis (2015) desenvolveram um framework para avaliar a complexidade de 

projetos identificando fatores de complexidade e métricas indicativas para cada área de gestão 

do PMBOK. A estrutura do time foi identificada como fator de complexidade na gestão de 

recursos humanos, sendo suas métricas indicativas o número de stakeholders, a distribuição 

geográfica dos membros do time, as diferenças culturais e a disponibilidade de pessoal. O 

planejamento da comunicação também foi identificado como sendo fator de complexidade 

tendo como métricas indicativas a freqüência do reportes e o percentual médio esperado de 

trabalho gasto em processos de comunicação. 

Proposição 1: A qualidade das interações sociais entre os diferentes stakeholders impactam 

positivamente a coordenação e a cooperação em projetos de DSD.  

Partes interessadas (Stakeholders) 

A teoria das partes interessadas ou  stakeholders  argumenta que todas as pessoas legítimas ou 

grupos que participam das atividades de uma empresa o fazem para obter benefícios e que a 

prioridade dos interesses de todos os interessados legítimos não é evidente (Donaldson & 

Preston, 1995). O termo stakeholder é definido como qualquer grupo ou indivíduo que possa 

afetar ou ser afetado pela realização dos objetivos do projeto. Esta definição é freqüentemente 

citada pela maioria dos pesquisadores desde Freeman (1984) como a base do gerenciamento 

de partes interessadas, e é caracterizada como sendo uma das mais amplas, na medida em que 

pode incluir praticamente qualquer pessoa (Mitchell et al., 1997). O Project Management 

Institute (PMI, 2008) definiu as partes interessadas do projeto como indivíduos e 

organizações que estão ativamente envolvidos no projeto, ou cujos interesses podem ser 

afetados de forma positiva ou negativa como resultado da execução do projeto ou conclusão 

bem-sucedida do projeto. 

Nesta pesquisa a definição de stakeholder será a proposta por Bourne (2005): 
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“Os stakeholders são indivíduos ou grupos que têm interesse ou algum aspecto de direitos ou 

propriedade no projeto, podem contribuir sob a forma de conhecimento ou suporte, ou podem 

impactar ou ser impactados pelo projeto.” 

Proposição 2: Stakeholders que estabelecem parcerias cooperam mais facilitando a integração 

dos seus conhecimentos em projetos de DSD.  

Interações sociais em projetos de desenvolvimento de software 

O desenvolvimento de software pode ser percebido como um processo social envolvendo 

vários participantes (Ghobadi e Mathiassen, 2016; Kautz et al., 2007; McLeod e Doolin, 

2012), incluindo desenvolvedores, representantes de usuários e empresas, fornecedores, 

funcionários de operações de TI e consultores externos. Esses participantes devem integrar 

seus conhecimentos para alcançar o sucesso do projeto (Ghobadi e Mathiassen, 2016; Tesch 

et al., 2009). Claramente, a natureza e a qualidade das interações entre os participantes 

influenciam o desempenho e o resultado do projeto (McLeod e MacDonell, 2011; Procaccino, 

verner e Lorenzet, 2006). Por exemplo, é necessária uma combinação de conhecimento para 

explorar plenamente o potencial das equipes de projetos (Mueller, 2015) e ter um impacto 

significativo nos resultados bem sucedidos do projeto (Park e Lee, 2014; Pee, Kankanhalli e 

Kim, 2010). 

Quando o desenvolvimento de software trata da construção de novas aplicações que suportam 

as necessidades do negócio geralmente é organizado por projetos com objetivos fixos, 

orçamentos e limites de tempo, normalmente sob a responsabilidade da função de 

desenvolvimento de software (Sommerville, 2015). Existem várias abordagens metodológicas 

para o desenvolvimento de software (Beck e Andres, 2004; Boehm, 1988; Jacobson et al., 

1999; Royce, 1970; Schwaber, 2004). 

Os profissionais também podem estar separados fisicamente e geograficamente, criando 

desafios na comunicação e no compartilhamento de conhecimento (Mueller, 2015, 

Turkulainen et al., 2013). Esta divisão organizacional pode dificultar interações efetivas (Iden 

& Bygstad, 2018). 

Os projetos requerem uma cooperação interprofissional e interorganizacional eficaz (Eskerod 

et al., 2015), e eles também precisam que isso aconteça com objetivos de tarefa claramente 

focados em mente, em prazos comparativamente curtos e de acordo com uma divisão de 

trabalho complexa entre os envolvidos na concepção, produção e entrega do trabalho 

(Kerzner, 2013). 

Interações significativas são possíveis desde que exista confiança entre os participantes 

(Hoffmann e Söllner, 2014, Ojansivu e Alajoutsijärvi, 2015; Park e Lee, 2014) e se possa 

entender as perspectivas de cada um (Grabher e Ibert, 2010; Mueller, 2015). 

Conseqüentemente, o senso de parceria entre os membros do projeto tem sido considerado 

como um requisito para uma cooperação efetiva (Eskerod et al., 2015; Henderson, 1990; 

Kwak e Anbari, 2009; Turkulainen et al., 2015). 

O sucesso dos projetos reside na sua capacidade de integrar diversos conhecimentos e 

especialidades (Mueller, 2015). A desvantagem da diversidade, no entanto, é que também 

pode dificultar a integração do conhecimento (Solli-Sæther et al., 2015). Como Turkulainen et 

al. (2013) argumentaram: "A natureza temporária dos projetos torna o processamento de 

informações vulnerável a mal-entendidos e introduz barreiras de entrega de informações" (p. 

224). 
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Dougherty (1992) propôs que quem pertence a diferentes domínios do conhecimento possam 

realmente viver em diferentes "mundos do pensamento" e não só conhecer coisas diferentes, 

mas também interpretar as mesmas coisas de maneira diferente dos outros. O 

compartilhamento de conhecimento é importante para criar confiança e melhorar a eficácia da 

cooperação (Iden e Bygstad, 2018). Pesquisas sugerem, no entanto, que os desafios 

envolvidos no compartilhamento de conhecimentos entre os membros do projeto são 

generalizados e ocorrem falhas (Kotlarsky e Oshri, 2005). Consequentemente, a importância 

do conhecimento compartilhado é enfatizada nas pesquisas (Ghobadi, 2015; Ghobadi e 

Mathiassen, 2016; McLeod e MacDonell, 2011; Mueller, 2015; Park e Lee, 2014; Solli-

Sæther et al., 2015; Tesch et al., 2009). 

Proposição 3: Interações sociais mais significativas entre os stakeholders incentivam a 

cooperação, contribuindo para um compartilhamento de conhecimentos mais efetivo. 

A importância da coordenação para o trabalho colaborativo foi estabelecida em estudos 

prévios (Winograd e Flores, 1986). Malone e Crowston (1994, p.4) definiram a coordenação 

como "o ato de gerenciar interdependências entre as atividades realizadas para atingir um 

objetivo". 

Os comportamentos coordenados mesclam os limites entre os membros do projeto e 

estimulam a formação de interesses comuns e atividades integradas, que são essenciais para o 

desenvolvimento bem sucedido do software (Kotlarsky e Oshri, 2005). A fim de coordenar, os 

membros do projeto devem se comunicar, e quando eles possuem amplos canais de 

comunicação ou interações de comunicação ricas, a transferência de informações críticas e 

conhecimento é facilitada (Hoegl et al., 2003). No entanto, as falhas na comunicação são um 

grande problema no desenvolvimento de software (Kotlarsky e Oshri, 2005), o que leva a 

dificuldades em saber sobre com quem entrar em contato sobre o que, iniciar contato e 

compartilhar informações de forma eficaz (Herbsleb et al., 2000). A falta de comunicação 

adequada pode resultar em falha no software (Aladwani, 2002). 

Proposição 4: A qualidade da comunicação em projetos de DSD facilita a coordenação das 

atividades entre os stakeholders.  

Grande parte da literatura presume implicitamente que o planejamento compartilhado é 

crucial para a coordenação e apoia a visão de que o planejamento integrado está associado ao 

sucesso do projeto. Os membros da equipe estão mais comprometimento com a 

implementação de um plano quando tiveram a oportunidade de contribuir para o seu 

desenvolvimento (Thomas et al., 2008). Além disso, as práticas de planejamento que têm um 

evento de conexão, como uma reunião em que todas as partes estão presentes, por exemplo, 

são influentes para garantir o alinhamento dos objetivos (Reich e Benbasat, 2000). 

Proposição 5: O planejamento integrado com os diversos grupos de stakeholders facilita a 

coordenação dos projetos de DSD. 

Os métodos estabelecidos de desenvolvimento de software oferecem pouca ajuda para 

gerenciar as complexas interações entre atores, e os projetos muitas vezes adiam o tratamento 

de questões relacionadas à integração (Bygstad et al., 2010). Turner (1988, p.14) definiu a 

interação social como "uma situação em que os comportamentos de um ator são 

conscientemente reorganizados e influenciam os comportamentos de outro ator e vice-versa". 

Turner usou o comportamento em seu sentido mais amplo para incluir os movimentos abertos 

dos indivíduos no espaço, as deliberações secretas ou "mentais" dos indivíduos e seus 

processos psicológicos. Ele afirmou que a unidade básica da análise sociológica não é ação, 
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mas interação. Assim, a interação social é o processo fundamental em todas as organizações 

sociais. 

Com base em Turner, as interações sociais neste contexto são os atos, ações ou práticas dos 

membros do projeto que se orientam mutuamente para si mesmos, ou seja, qualquer 

comportamento que tente afetar ou levar em conta as experiências ou intenções subjetivas do 

outro . As interações sociais são criadas, sustentadas e alteradas ao longo do projeto de 

desenvolvimento do software. 

Para organizar a análise dos dados empíricos nesta pesquisa, foi utilizada os conhecimentos 

presentes na literatura de gestão de projetos e a perspectiva de Söderlund, segundo a qual a 

cooperação e a coordenação são os dois principais problemas que devem ser resolvidos 

quando pessoas com diferentes perfis profissionais e afiliações organizacionais interagem em 

um projeto (Söderlund, 2010). 

De acordo com Söderlund, a cooperação refere-se à realização de um esforço conjunto através 

da associação de várias pessoas em benefício mútuo. Um desafio fundamental na cooperação 

é alcançar um objetivo comum, mesmo em situações em que os interesses e preferências dos 

indivíduos diferem (março e Simon, 1958). Uma série de estudos no gerenciamento de 

projetos e desenvolvimento de software abordou o problema da cooperação. Nesse contexto, a 

parceria  (Eskerod et al., 2015, Kwak e Anbari, 2009, Turkulainen et al., 2015) e o 

compartilhamento do conhecimento (Ghobadi, 2015; Ghobadi e Mathiassen, 2016; McLeod 

and MacDonell, 2011; Mueller, 2015; Park e Lee, 2014; Solli-Sæther et al., 2015; Tesch et al., 

2009) são tópicos atuais. 

Söderlund (2010) afirmou que o problema da coordenação é a importância dos ajustes e ações 

sincronizados. Esse problema decorre da complexidade da tarefa e da necessidade de se 

comunicar e sincronizar atividades para alcançar eficiência de ação. A coordenação ainda 

pode ser problemática, embora o problema da cooperação tenha sido resolvido. No entanto, a 

necessidade de coordenação depende em grande parte da natureza da tarefa; Os fatores de 

contingência são principalmente incerteza, complexidade e ritmo (Shenhar e Dvir, 2007). A 

comunicação é um mecanismo clássico para lidar com o problema de coordenação (Aladwani, 

2002; Kautz et al., 2007; Otlarsky e Oshri, 2005; Park e Lee, 2014; Tesch et al., 2009; 

Turkulainen et al., 2015; Vincent et al., 2014), assim como o planejamento integrado (Reich 

and Benbasat, 2000; Strode and Huff, 2014; Söderlund, 2010; Thomas et al., 2008; Thomson, 

1967). 

Com base nas perspectivas de Söderlund sobre cooperação e coordenação, bem como os 

mecanismos clássicos derivados da literatura para lidar com esses desafios em projetos, 

propõe-se o seguinte. 

Para que os membros da equipe interajam socialmente eficaz e eficientemente em um projeto 

de desenvolvimento de software, deve existir cooperação e coordenação. Para cooperar, deve 

haver certo grau de parceria e compartilhamento de conhecimento. Para coordenar, deve 

haver certo grau de comunicação e planejamento integrado. Quando operacionalizamos esses 

conceitos-chave para os aspectos práticos dos projetos de desenvolvimento de software 

podemos descrever a interação social dos stakeholders, conforme a Figura 1. 
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Figura 1 - Interação social dos stakeholders 

A primeira construção é comunicação. Neste estudo a definição de comunicação utilizada 

será: "o grau em que os diferentes grupos de stakeholders criam e compartilham informações 

efetivamente durante o projeto de desenvolvimento". 

A segunda construção é planejamento integrado. O planejamento integrado ocorre quando 

duas partes participam das atividades de planejamento uma da outra (Reich and Benbasat's, 

2000). A definição utilizada neste trabalho será: “o grau em que os diferentes grupos de 

stakeholders  participam das atividades de planejamento do outro e integram seus processos 

de planejamento para que juntos formem uma totalidade”. 

O terceiro sub-conceito é a parceria. Henderson (1990) definiu-a como uma "relação de 

trabalho que reflete um compromisso de longo prazo, um senso de cooperação mútua, riscos e 

benefícios  compartilhados e outras qualidades consistentes com conceitos e teorias de tomada 

de decisão participativa "(p.8). Neste estudo o conceito de parceria foi elaborada para “o grau 

em que os os diferentes stakeholders têm metas mútuas, confiam uns nos outros e se vêem 

como parceiros no projeto de desenvolvimento”. 

A quarta  construção é o compartilhamento do conhecimento. Reich e Benbasat (2000) o 

definiram como “ a habilidade da TI e dos executivos para, num nível profundo, entender e  

estarem aptos a participar nos processos chave dos outros e respeitar os desafios e 

contribuições únicas de cada um” (p. 86). Considerando que o conhecimento compartilhado 

também é uma característica dos projetos de desenvolvimento de software, a definição usada 

neste trabalho será: "o grau em que os diferentes grupos de stakeholders estão bem 

informados sobre as áreas de conhecimento de cada um e podem participar nas atividades-

chave dos outros". A Tabela 1 oferece uma visão geral das definições das construções 

mostradas acima. 

Tabela 1 - Definição dos constructos de interação social em projetos de DSD. 

Coordenação Comunicação 
O grau em que os diferentes grupos de stakeholders 

criam e compartilham informações efetivamente durante 

o projeto de desenvolvimento. 

Planejamento 

integrado 

O grau em que os diferentes grupos de stakeholders  

participam das atividades de planejamento do outro e 

integram seus processos de planejamento para que juntos 

formem uma totalidade. 
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Cooperação Parceria 
O grau em que os os diferentes stakeholders têm metas 

mútuas, confiam uns nos outros e se vêem como 

parceiros no projeto de desenvolvimento. 

Conhecimento 

compartilhado 

O grau em que os diferentes grupos de stakeholders estão 

bem informados sobre as áreas de conhecimento de cada 

um e podem participar nas atividades-chave dos outros. 

 

3. Procedimentos metodológicos 

  

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador 

como instrumento fundamental, cuja preocupação principal incide sobre o estudo e a análise 

do mundo empírico em seu ambiente natural (Godoy, 1995). Este trabalho será conduzido 

através de uma pesquisa qualitativa com as características abaixo:  

 

Fundamentação teórica: 

● Revisão da literatura 

 

Pesquisa de Campo: 

● Entrevistas com membros de projetos de DSD 

● Grupo focal 

● Questionário aberto: Não será quantitativo. Serão perguntas abertas buscando entender  

em que medida o framework solucionará os problemas encontrados. 

 

Resultados: 

● Discussão e análise dos dados (entrevistas e questionário) 

● Triangulação dos dados 

 

A Tabela 2 identifica a questão de pesquisa e as proposições criadas, assim como a relação 

entre os objetivos propostos e os meios para atingi-los. 

 

Tabela 2 - Questão de pesquisa, proposições, objetivos e meios 

Questão de 

pesquisa 
Proposições Objetivos Técnica 
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Qual é o impacto 

da interação 

social entre 

stakeholders em 

projetos de DSD? 

P1: A qualidade das 

interações sociais entre os 

diferentes stakeholders 

impacta positivamente a 

coordenação e a cooperação 

em projetos de DSD. 

P2: Stakeholders que 

estabelecem parcerias 

cooperam mais facilitando a 

integração dos seus 

conhecimentos em projetos de 

DSD. 

P3: Interações sociais mais 

significativas entre os 

stakeholders incentivam a 

cooperação, contribuindo para 

um compartilhamento de 

conhecimentos mais efetivo. 

P4: A qualidade da 

comunicação em projetos de 

DSD facilita a coordenação 

das atividades entre os 

stakeholders. 

P5: O planejamento integrado 

com os diversos grupos de 

stakeholders facilita a 

coordenação dos projetos de 

DSD. 

1. Identificar 

problemas de 

interação social em 

DSD. 

Entrevistas 

c/membros de 

projetos de 

DSD 

2. Propor um 

modelo/framework 

teórico-empírico 

para apoiar a 

interação social 

entre stakeholders 

em projetos de 

DSD. 

Grupo focal 

3. Avaliar o 

modelo proposto. 

Questionário 

aberto 

Triangulação 

dos dados 

 

A unidade de análise do trabalho será a interação social entre grupos de stakeholders. Os 

dados serão coletados de pessoas (unidade de observação), enquanto que o nível de análise 

será indivíduos e projetos. 
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A Gestão de Riscos tem se tornado referência de boa governança corporativa ao redor do 

mundo, tanto no setor privado quanto no setor público. A administração pública brasileira 

tem estado atenta a esse movimento e, com vistas ao aprimoramento dos serviços públicos, 

diversos manuais e normativas sobre gestão de riscos estão sendo elaborados e aplicados. 

Em contrapartida, parece haver pouca reflexão acadêmica nacional sobre o tema, o que 

desperta preocupação para a disseminação de práticas organizacionais sem lastro teórico-

empírico. Nesse contexto, o objetivo deste artigo é mapear a produção científica nacional 

sobre gestão de riscos no setor público e apresentar uma revisão bibliométrica das 

publicações disponíveis em periódicos de classificação Qualis da CAPES nos estratos B2 

ou superior na área de administração. Um total de cinco publicações foram escolhidas entre 

941 analisadas, refletindo a escassa produção sobre o tema. Verificou-se que os artigos 

identificados se limitaram a recortes muito específicos da gestão de riscos, não 

correspondendo às questões e aos desafios da implementação das metodologias em nível 

organizacional e estratégico nos órgãos públicos. Ao final, foi proposta uma agenda de 

pesquisa para o início do preenchimento dessas lacunas. 

 

Palavras-chave: Setor público; Bibliometria; Governança Pública; Gestão de Riscos; 

 

PUBLIC SERVICE RISK MANAGEMENT: BIBLIOMETRICS AND RESEARCH 

AGENDA 

 

Risk Management is becoming reference on good corporate governance. Both public and 

private sectors benefit from this framework. Recently, Brazilian public administration is 

adopting those tools and techniques to improve internal control and to deliver better public 

services. Despite the diffusion of risk management on public administration, not enough 

academic articles and references are being found to support managers with theoretical 

support and experience clues on the implementation of those methodologies within public 

context. Consequently, the objective of this paper is to research Brazilian academic 

production of CAPES rated with Qualis B2 or superior within the management field. A 

total of five publications were selected among 941 articles analyzed due to the research 

main theme, showing a lack of publications on risk management organizational 

implementation at the public sector. Finally, it was proposed a research agenda to handle 

this research gap. 

 

Keywords: Public Sector; Bibliometrics; Public Governance; Risk Management 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Gestão de Riscos tem se tornado uma referência de boa governança corporativa ao 

redor do mundo (Power, Scheytt, Soin, & Sahlin, 2009). A adoção dessa prática se revela 

particularmente importante no setor público uma vez que reflete o anseio da população por 

serviços mais seguros e padrões de vida mais elevados, assim como catalisa um desejo de 

aprimoramento de processos decisórios em contextos de incerteza, de modo a maximizar 

benefícios e minimizar custos para a sociedade (HILL, 2006). Gerir riscos, em outros 

termos, teria o potencial de trazer a melhoria dos serviços prestados e da gestão dos 

recursos governamentais, que seriam traduzidos em maior bem-estar da população. 

Por meados de 2016, para o setor público, a gestão de riscos tem deixado de ser vista 

apenas como uma ferramenta técnica para se tornar um modelo direcionador de gestão, 

abrangendo valores e ideais como accountability, entendido como prestação de contas e 

responsabilização, reafirmando princípios do movimento da Nova Gestão Pública 

(Abrucio, 1997; Aragão, 1997; de Freitas Alves et al., 2017; Denhardt & Catlaw, 2017; 

Power, 2007). E do ponto de vista da Nova Governança Pública, uma literatura recente 

enxerga a necessidade da gestão de risco para o aprimoramento das capacidades 

institucionais de uma organização pública, funcionando como mecanismo para fortalecer a 

legitimação, gerar transparência e propiciar maior controle social (MOORE, 2013). 

A gestão de riscos no setor público mostra-se particularmente avançada na Grã-

Bretanha, Canadá, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Em 2001, no Reino Unido, 

o Tesouro britânico elaborou documento intitulado “Gestão de Risco: Uma visão 

estratégica”, que ficou conhecido como Livro Laranja (Orange Book) e que fornece 

elementos para o desenvolvimento e a implementação de processos de gestão de riscos nas 

organizações governamentais daquele país (Black, 2005). No Canadá, a secretaria de 

tesouro (Treasury Board of Canada Secretariat) desenvolveu mecanismos quanto aos 

riscos financeiros, auditoria interna, aquisição de serviços, tecnologia da informação e 

outros (CANADA, 2010). Em outros casos a gestão de risco também tem se difundido em 

países como Polônia (Raczkowski & Tworek, 2017) e Itália (Scarozza, Rotundi, & Hinna, 

2017). Ambos já contam com legislações que obrigam sua implantação no setor público, 

inclusive a partir de diretrizes da União Europeia. 

A literatura internacional aponta que, a despeito de diretrizes regulatórias, pouco tem 

sido feito de concreto para estabelecer sistemas de controle internos públicos baseados em 

gestão de riscos e que a mera introdução de modelos não seria suficiente para criar as 

condições para implementar práticas inovadoras em organizações públicas (Scarozza et al., 

2017). Aliás, se geridos inadequadamente, os sistemas de gestão de risco podem criar 

incertezas adicionais nas organizações e favorecer comportamentos oportunísticos de 

atores individuais procurando, por exemplo, afastar-se de responsabilidades (Arena, 

Arnaboldi, & Azzone, 2010; Power, 2007, 2009). 

Desde de 2012, a partir de iniciativas da Controladoria-Geral da União (CGU), a 

Administração Pública Federal Brasileira tem se aproximado de metodologias de gestão de 

riscos operacionais (Brasil, 2017). O Ministério do Planejamento e a CGU publicaram a 

Instrução Normativa Conjunta n. 01/2016 (BRASIL, 2016a) que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da sistematização de práticas de gestão de riscos para a totalidade dos 

órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. 

Em vista do que precede, a presente pesquisa considera relevante debater a produção 

científica nacional acerca do tema de Gestão de Riscos no setor público, considerando a 

função da academia de criar e disseminar o conhecimento. Este artigo tem como objetivo 

investigar o perfil da produção acadêmica sobre o tema de gestão de riscos divulgada em 
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periódicos classificados em estratos B2 ou superiores do sistema Qualis da CAPES em 

Administração, no quadriênio 2013-2016, com vistas a obter artigos de melhor qualidade. 

Justifica-se realizar este estudo, pois em busca extensiva em mais de 70 periódicos 

utilizados como base para esta pesquisa (vide Apêndice I), em outubro de 2017, não foi 

localizado estudo bibliométrico versando sobre esse tema. Esta pesquisa buscou, por meio 

de uma análise bibliométrica, trazer uma compilação sobre o assunto, possibilitando assim 

o surgimento de compreensões que sejam de utilidade para a comunidade acadêmica e para 

os profissionais da administração pública. 

Diante deste contexto, esta pesquisa estabeleceu como questões: qual é o perfil da 

produção científica nacional acerca do tema gestão de riscos no serviço público? Quais 

tipos de enfoque em gestão de riscos estão sendo implementados no serviço público? Quais 

são as metodologias utilizadas? 

O contributo teórico deste trabalho é identificar e consolidar as pesquisas sobre 

gestão de riscos na administração pública brasileira elaborando um panorama dos estudos 

realizados. Uma contribuição prática é a de apresentar aos gerentes públicos as 

possibilidades de aplicações da gestão de riscos e seus benefícios. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
Nesta seção estão registradas informações sobre: governança e gestão de riscos; 

modelos e frameworks de gestão de riscos; outras fontes e repositórios quanto à gestão de 

riscos; e gestão de riscos na administração pública brasileira. 

 

2.1. Governança e gestão de riscos 

A partir dos anos 1990, observa-se uma reestruturação do Estado brasileiro, que tem 

aderido à noção de governança, mais especificamente no que se refere à capacidade do 

Estado de implementar as políticas necessárias para o alcance dos objetivos comuns. Esse 

movimento pressupõe o aperfeiçoamento dos meios de interlocução com a sociedade, ao 

passo que sejam promovidas ações que garantam a maior atuação do cidadão e 

responsabilização dos agentes públicos (de Oliveira & Pisa, 2015). 

A governança pública inspira-se na governança corporativa que, por sua vez, é um 

instrumento teórico voltado para a análise dos mecanismos instituídos para controlar as 

empresas (Siffert Filho, 1998). Um sistema de governança corporativa é composto pelo 

conjunto de instituições, regulamentos e convenções culturais, que regula a relação entre as 

administrações das empresas e os acionistas ou outros grupos às quais as administrações, 

de acordo com o tipo de modelo, devem prestar contas (Lethbridge, 1997). 

Nessa perspectiva, pode-se dizer que as boas práticas de governança corporativa 

presentes nas entidades privadas têm a finalidade de maximizar seus resultados 

econômicos, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a perenidade dessas empresas. 

Entretanto, ao se pensar em governança corporativa na gestão pública, novos olhares sobre 

a coisa pública precisam ser levados em consideração (Slomski, 2000). É no contexto dos 

estudos de governança que a temática de gestão de riscos tem sobressaído, inclusive 

chegando a ser considerada um pilar para a boa governança e para gestão de organizações 

do setor público (Black, 2005). 

O estudo do risco não é propriamente novo e tem sido objeto de muitos ramos das 

ciências econômicas e sociais, assim como vários estudos em administração têm focado em 

como trabalhar com risco no nível das organizações. Segundo Simon (1947), os tomadores 

de decisão nas organizações possuem conhecimentos e informações limitados para analisar 

todas as alternativas possíveis a uma decisão, bem como para lidar com os desdobramentos 

incertos da decisão tomada (Simon & Barnard, 1947). As incertezas podem se transformar 
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em riscos, e precisam ser gerenciadas para permitir decisões mais confiáveis a partir de 

conhecimentos e competências que as organizações precisam ter e desenvolver (Pazos, 

2013). 

A visão tradicional de risco e do seu gerenciamento são tratados de forma mais 

aprofundada pela economia e teoria das finanças, com a associação ao retorno do 

investimento (Raczkowski & Tworek, 2017). Entretanto, o conceito de risco tem merecido 

revisões conceituais uma vez que as organizações estão sujeitas a vários outros tipos de 

riscos, cujas origens não são, necessariamente, financeiras. Risco, portanto, pode ser 

definido como a incerteza em alcançar um objetivo organizacional (Scarozza et al., 2017), 

podendo abranger instituições financeiras (Trapp & Corrar, 2005), empresas privadas 

(Martins, Boente, & Mól, 2013), instituições de ensino superior (de Souza Sedrez & Carlos 

Fernandes, 2011), dentre outras. Os riscos podem ainda ser categorizados em estratégicos, 

financeiros ou operacionais, em meio às diferentes áreas presentes na governança 

corporativa (Raff & others, 2001). Esses riscos merecem uma gestão igualmente 

importante, a fim de identificar seus fatores e receberem respostas oportunas para sua 

mitigação. 

Ainda sobre o tema de abordagens da gestão de riscos é possível encontrar 

diferenciações substanciais para segregar a aplicação dessas práticas de gestão, como é 

caso da Gestão de riscos corporativa (Enterprise risk management), Governança, risco e 

conformidade (Governance, risk and compliance), risco operacional, riscos em programas, 

projetos e portfólio, riscos políticos, riscos de reputação, riscos em cadeia de suprimentos, 

riscos quanto à continuidade de negócio, riscos cibernéticos e de segurança da informação, 

enfim, uma vasta abordagem quanto a temática de gestão de riscos em diferentes 

dimensões dos riscos (Hillson, 2016). 

A gestão de risco envolve a adoção de princípios de governança e o uso de técnicas 

para permitir o controle, a regulação e a mitigação de riscos no contexto do processo 

decisório (Ansell & Torfing, 2016). É nesse sentido que a gestão de risco é incorporada à 

gestão governamental e cumpre lembrar que, no setor público tal desafio é premente, uma 

vez que as organizações públicas lidam com atividades que sempre envolvem algum grau 

de risco, como a prestação de serviços de saúde, educação, proteção ambiental, assistência 

social, regulação de mercados, dentre outras (Chapman, 2011). 

A partir dos elementos apresentados, há necessidade de se estudar a implementação 

de processos de gestão de risco como forma de facilitar o alcance dos objetivos 

organizacionais, por meio da remoção ou mitigação de fatores que podem afetar o alcance 

das metas estabelecidas. É ainda particularmente necessário investigar as formas que os 

processos de implementação assumem e seu impacto na vida organizacional e no 

desempenho, uma vez que há muito pouca pesquisa no setor público (Scarozza et al., 

2017). 

A despeito dessa escassez de pesquisa, governos ao redor do mundo têm lançado as 

bases legais para o desenvolvimento de políticas e sistemas de gestão de riscos em 

organizações públicas, enquanto diversas instituições têm contribuído com modelos e 

metodologias para sua implementação, a partir de uma compreensão comum de que riscos 

organizacionais precisam ser identificados, monitorados e tratados de modo a garantir que 

os objetivos organizacionais sejam alcançados. A seção seguinte fornecerá um panorama 

desses modelos. 

 

2.2. Modelos e frameworks para a gestão de riscos 

Várias organizações ao redor do mundo têm contribuído com modelos de gestão de 

risco com metodologias para sua implementação. Uma das metodologias mais prestigiadas 
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no cenário corporativo internacional é a estabelecida pelo Comitê das  Organizações 

Patrocinadoras (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 

mais conhecido pelo acrônimo COSO) que lançou o Enterprise Risk Management (ERM) – 

Integrated Framework (Gestão de Riscos Empresariais – Modelo Integrado) em 2004 

(COSO, 2004). O COSO é uma entidade privada, sem fins lucrativos e que emite 

recomendações de grande prestígio na área de auditoria corporativa. A metodologia possui 

o objetivo geral de ajudar os gerentes de empresas e outras entidades a lidar melhor com o 

risco na consecução dos objetivos de uma entidade. O modelo é apresentado na forma de 

uma matriz tridimensional, demonstrando uma visão integrada dos componentes que uma 

administração precisa adotar para gerenciar riscos de modo eficaz, no contexto dos 

objetivos e da estrutura em uma organização. Para Hayne e Free (2014), a metodologia da 

ERM tem crescentemente definido a linguagem da governança e da responsabilização da 

gerência sênior ao redor do mundo (Hayne & Free, 2014). 

Já a norma ISO 31000, da International Organization for Standardization (cuja 

representante no Brasil é a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT), elenca  

princípios da gestão de riscos e ressalta que, para a eficácia desta gestão, convém que os 

princípios sejam atendidos em todos os níveis da instituição (ABNT, 2009). Parte-se da 

premissa de que a gestão de riscos é complexa e de difícil operacionalização, e a ABNT 

NBR ISO 31000 estabeleceu um conjunto de princípios e diretrizes genéricas, que podem 

ser aplicadas a qualquer tipo de risco, em atividades como: estratégias, tomada de decisões, 

processos, operações, projetos, produtos, serviços e ativos. O processo da norma objetivou 

estabelecer o contexto, identificar, analisar, avaliar e tratar o risco, e, ao longo do processo, 

comunicar e monitorar (ABNT, 2009). 

O framework M_o_R (Management of Risk – Gerenciamento de Riscos), 

desenvolvido pela OGC (Office of Government Commerce – Escritório de Comércio 

Governamental) é um guia elaborado para auxiliar organizações na tomada de decisão 

sobre os riscos que possam afetar o alcance de objetivos estratégicos, de programas, de 

projetos ou operacionais. Apresenta uma metodologia que aborda princípios, abordagem e 

processos em um conjunto de passos inter-relacionados usando técnicas e dimensões para o 

gerenciamento de riscos em organizações. Existem apontamentos e referências para a ISO 

31000 e não são concorrentes, mas complementares à gestão de riscos (OGC, 2010). 

No Guia Project Management Body of Knowledge (PMBOK) o risco é encarado 

como uma ocorrência discreta ou distinta que pode afetar o projeto positiva ou 

negativamente; e que suas causas podem incluir aspectos do ambiente, tais como práticas 

inadequadas de administração ou dependência de participantes externos que não podem ser 

controlados (PMBOK, 2004). O PMBOK define seis processos para a gestão de riscos de 

projetos que podem se sobrepor e interagir entre eles e com os processos das outras áreas 

de conhecimento (PMBOK, 2004). 

Existem vários outros modelos e frameworks para a gestão de riscos, inclusive 

modelos brasileiros, a exemplo do framework Brasiliano (BRASILIANO, 2009), porém 

são baseados em outros modelos já existentes. 

Estes frameworks e metodologias em diversos casos já vem sendo utilizado por 

organizações privadas, e existem outros repositórios e conteúdos sobre gestão de riscos 

mais voltados para o setor público, que serão discutidos na próxima seção. 

 

2.3. Outras fontes e repositórios quanto à gestão de riscos 

A Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) é 

um organismo internacional que reúne órgãos governamentais de fiscalização de contas e 

publicou, em 2004, diretrizes para normas de controle interno aplicado ao setor público, 
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bem como agregou os conceitos e diretrizes do controle interno preconizadas pelo COSO 

às especificidades do setor público. No documento da INTOSAI, o tema risco passou a ser 

discutido na administração pública não apenas associado ao retorno de investimentos, mas 

como perigo ou ameaça ao cumprimento dos objetivos da organização (Gerigk & Corbari, 

2011). 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa oferece diversos cadernos em 

governança corporativa. Desenvolveu em 2007 o “Guia de Orientação para Gerenciamento 

de Riscos Corporativos”, e 10 anos depois desenvolveu em 2017 o “Gerenciamento de 

Riscos Corporativos - Evolução em Governança e Estratégia” (IBGC, 2007, 2017). Ambos 

documentos trazem uma proposta mais aplicada das principais metodologias e práticas 

recomendadas e adotadas, e por se tratar de uma instituição sem fins lucrativos pode ter 

suas orientações presentes em qualquer setor, seja público ou privado. 

Na Universidade de Brasília – UnB existe um curso de pós-graduação em 

computação aplicada no qual há uma linha de pesquisa em gestão de riscos em que até o 

final de 2017 existiam 23 dissertações de mestrado voltadas para o setor público
1
. Embora 

tenham sido encontradas dissertações sobre gestão de riscos em outras universidades, não 

foram detectados trabalhos de nível equivalente aplicados ao setor público. 

Tanto os frameworks e modelos de gestão de riscos apresentados na seção anterior 

quanto as outras fontes e repositórios desta seção, estão influenciando fortemente as 

organizações públicas para aderir e implementar estes mecanismos de controle. Desse 

modo, o setor público brasileiro tem começado a acompanhar esse movimento trazido pela 

gestão de riscos e tem elaborado manuais, normativos e diretrizes acerca do tema. A 

próxima seção apresentará este contexto nacional. 

 

2.4. Gestão de riscos na administração pública brasileira 

Integrar a gestão de riscos como elemento-chave da responsabilidade gerencial, 

implantar uma abordagem de controle interno baseada no risco e incluir a gestão de riscos 

nos programas de apoio ao desenvolvimento das competências dos gestores públicos foram 

algumas das recomendações feitas ao Brasil em relatório da Organização para Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O relatório sugeriu a criação de uma cultura de 

gestão que promovesse a gestão de riscos como ferramenta estratégica do sistema de 

governança no setor público brasileiro (OCDE, 2011). Mesmo um pouco antes dessas 

recomendações da OCDE, já se observava a incorporação de abordagens de gestão de 

riscos para a contratação de produtos e serviços, como aquelas presentes na Instrução 

Normativa n. 04/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do 

Ministério do Planejamento (MP) e na Norma Complementar n. 04/2009 do Departamento 

de Segurança da Informação e Comunicações (DSIC) da Presidência da República 

(BRASIL, 2013), e outras normas relacionadas à auditoria e controle interno. Tais 

orientações, contudo, não diziam respeito a níveis organizacionais mais amplo, mas eram 

restritas a finalidades específicas como, por exemplo, compras e aquisição de serviços de 

tecnologia da informação. 

O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou levantamento, entre novembro de 

2012 e fevereiro de 2013, envolvendo 65 entidades da administração federal indireta, para 

avaliar a maturidade da gestão de riscos nessas organizações e desenvolver um indicador 

que pudesse ser aplicado para medir o nível de maturidade de entidades públicas na gestão 

de riscos (Brasil, 2017). Para isso foi concebido um modelo de avaliação que incorporando 

critérios dos modelos COSO ERM (COSO, 2004) e da norma ABNT NBR ISO 31000 

                                                 
1
 Repositório de teses e dissertações da UnB - http://repositorio.unb.br/handle/10482/16728 
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Gestão de Riscos – princípios e diretrizes (ABNT, 2009). Adicionalmente, foram 

realizadas auditorias em sete entidades selecionadas do levantamento, com o objetivo de 

desenvolver o método e os papéis de trabalho para conduzir auditorias de gestão de riscos, 

com base nos critérios do modelo de avaliação desenvolvido. 

Em 2016, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) e a 

Controladoria Geral da União (CGU) publicaram a Instrução Normativa Conjunta n. 

01/2016 (BRASIL, 2016a) que dispõe sobre a sistematização de práticas relacionadas à 

governança, à gestão de riscos e aos controles internos no âmbito de órgãos e entidades do 

Poder Executivo Federal. O normativo também estabeleceu que o dirigente máximo de 

cada órgão ou entidade passasse a ser o principal responsável pelo estabelecimento da 

estratégia de organização e da estrutura de gerenciamento de riscos, além do 

monitoramento e aperfeiçoamento dos controles internos da gestão. Cada risco mapeado e 

avaliado deve estar associado a um agente responsável para orientar e acompanhar as ações 

de mapeamento, avaliação e mitigação do risco. As tipologias de risco abrangidas pelo 

normativo são: riscos operacionais, de imagem ou reputação do órgão, legais e 

orçamentários. 

Também se estabeleceu a criação de um comitê em todas as organizações públicas 

para tratar dessas questões. Os comitês têm sob sua responsabilidade promover a adoção de 

práticas que institucionalizem a responsabilidade dos agentes públicos na prestação de 

contas, transparência, efetividade das informações e, dentro dessa finalidade, promover o 

desenvolvimento contínuo dos agentes públicos; garantir a aderência às regulamentações, 

leis, códigos, normas e padrões, com vistas a condução das políticas e à prestação de 

serviços de interesse público; bem como supervisionar o mapeamento e avaliação dos 

riscos-chaves que podem comprometer a prestação de serviços de interesse público. Todos 

os órgãos do Poder Executivo Federal também deverão formular e implementar políticas 

de gestão de riscos a partir de 2017. 

Quanto ao âmbito das organizações públicas brasileiras, outros manuais, normativos 

e publicações relevantes para a implementação da gestão de riscos foram desenvolvidos, 

como a Metodologia de Gerenciamento de Riscos do SISP – Ministério do Planejamento 

(BRASIL, 2016b) e o Manual de gestão de integridade, riscos e controles internos da 

gestão (BRASIL, 2017). 

Após a apresentação do referencial teórico sobre governança e gestão de riscos, dos 

modelos de gestão e do contexto do setor público brasileiro, a seção seguinte tratará dos 

procedimentos metodológicos utilizados neste trabalho. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O presente trabalho possui caráter descritivo, exploratório e foi realizado mediante 

um estudo bibliométrico. Utilizou-se coleta de dados documental (artigos científicos), e 

técnicas quantitativas de estatística descritiva. A bibliometria se mostra útil na avaliação da 

produção e comunicação científica, mediante a aplicação de métodos para analisar 

determinada área do conhecimento (Araújo, 2006). 

Este estudo tem por objetivo mapear a produção científica nacional acerca 

do tema gestão de riscos em organizações públicas. A pesquisa determinou como 

escopo os periódicos nacionais da área de “Administração Pública e de 

Empresas, Ciências Contábeis e Turismo”, segundo a classificação Qualis da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para o 
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quadriênio 2013-2016. Foi feito um recorte dos periódicos de estrato superior 

(Qualis ≥ B2) e, ao todo, 70 periódicos foram analisados e estão presentes no 

Apêndice I. 

Uma vez determinado o objetivo e escopo da pesquisa, foram adotados os 

procedimentos sugeridos por Crossan e Apaydin (2010) para a condução de estudos 

bibliométricos: (i) determinação dos critérios de seleção dos artigos científicos e o uso de 

palavras-chave; (ii) captação e agrupamento dos artigos; (iii) tabulação e tipificação dos 

achados; e (iv) síntese e análise dos resultados (Crossan & Apaydin, 2010). 

Os critérios de seleção dos artigos científicos foram: (i) buscar os artigos revisados 

por pares diretamente no site dos periódicos; (ii) buscar os artigos no mês de outubro de 

2017; (iii) selecionar a opção “todos os campos do texto”, nos sites dos periódicos; e (iv) 

não determinar corte temporal (pesquisa longitudinal). Os passos da busca foram: 

1- Inicialmente foi utilizado a seguinte query: (Gerenciamento OR Gestão OR 

Análise) AND (Riscos OR Risco) AND ("Setor Público" OR "Administração 

Pública" OR "Gestão Pública"), entretanto ao utilizar essa query houve baixo ou 

nenhum retorno;  

2- Optou-se, portanto, ampliar a busca utilizando isoladamente os termos: “riscos”; 

“risco”; “risk” e “risks”. Utilizando esses termos foram identificados 941 artigos, 

e estão registrados no Apêndice I; 

3- Filtragem dos artigos mediante os seguintes procedimentos: a leitura dos títulos e 

resumos dos artigos para identificar os artigos que estavam alinhados ao tema da 

pesquisa (gestão de riscos no setor público); 

4- Seleção dos artigos científicos que apresentaram aderência ao tema. Nesse 

sentido, foram selecionados 5 artigos de 4 periódicos. 

Após a determinação da amostra da pesquisa, os trabalhos foram lidos integralmente 

pelos pesquisadores e tiveram suas informações tabuladas. A presente pesquisa utilizou-se 

das seguintes categorias de análise: nome do periódico, ano de publicação, instituição de 

origem dos autores, trabalhos e autores mais citados. Para os artigos classificados como 

teórico-empíricos, categorizou-se ainda: natureza da pesquisa, poder (Executivo, 

Legislativo e Judiciário), esfera de governo, instrumentos utilizados para coleta de dados e 

técnicas de análise de dados. Ademais, foram realizadas análises de frequência e densidade 

das palavras-chave, palavras mais empregadas nos resumos, nuvem de palavras, rede de 

relações e referências mais citadas presentes nestes artigos. 

Os pesquisadores fizeram uso de softwares para tabular os dados (Microsoft Excel 

2007®) e para criar as nuvens de palavras as aplicações https://www.wordclouds.com/ e 

http://linguistica.insite.com.br/corpus.php. 

 

4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS E AGENDA DE PESQUISA 
A presente seção traz uma síntese dos elementos abordados no conjunto de artigos 

analisados, bem como uma proposta de agenda de pesquisa para a temática de gestão de 

riscos no setor público brasileiro. 

 

4.1. Apresentação dos Dados 

A Tabela 1 sintetiza as principais informações, características e aspectos 

metodológicos dos artigos analisados, o que propicia uma comparação relevante. A 

temática de gestão de riscos no setor público envolve uma produção brasileira bastante 

reduzida e recente, iniciando-se em 2011 e indo até 2016 (dos cinco artigos, três são de 

2015 em diante). 
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Gerigk e Corbari (2011) buscaram verificar se a vigência da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF) impactou positivamente sobre as organizações públicas municipais e se estas 

estão menos expostas aos riscos do seu ambiente (Gerigk & Corbari, 2011). Como 

problema de pesquisa, almejaram conhecer se com a vigência da LRF, os pequenos 

municípios da Região Sul do Brasil estariam menos expostos ao risco de seu ambiente. Os 

resultados encontrados demonstraram que os coeficientes de endividamento de longo 

prazo, de modo geral, reduziram-se após a LRF entre 1998 e 2008, o que indica que tais 

municípios podem propiciar mais retornos à sociedade, na forma de bens e serviços 

públicos. 

No estudo “Identificação de riscos em compras do setor público: um estudo de caso” 

(Santos, da Silva Pinto, Gomes, Silva, & de Sousa Damiani, 2011), os autores buscaram 

analisar uma aquisição do setor público (uma concorrência pública do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais - INPE) e identificar os riscos no processo. À luz do gerenciamento de 

riscos (GR) do Project Management Institute (PMI 2004), elencaram riscos nas etapas 

“Aprovação da Requisição de Compras” e “Projeto Básico”, bem como na capacitação dos 

agentes públicos envolvidos no processo de compras. 

Silva e Neto (2015) tiveram como objetivo identificar ações de mitigação de riscos 

para a administração pública federal na contratação de soluções de desenvolvimento de 

software com a metodologia ágil Scrum, que contém uma abordagem de engenharia de 

software que preconiza a agilidade, simplicidade, customização e assistência continuada 

para programas de computador, por meio de gestão de projetos de desenvolvimento (da 

Silva Pontes & Neto, 2015). A aplicação de survey permitiu identificar os cinco riscos de 

maior importância na contratação de desenvolvimento de software com métodos ágeis pela 

administração pública federal. Em seguida, foi realizado um grupo focal para discutir a 

mitigação dos riscos apresentados, que contextualizou as informações apresentadas no 

survey. Mesmo havendo pouco embasamento legal, concluiu-se que 

de desenvolvimento de software com a metodologia enfocada. 

-privadas no Brasil, a partir do 

marco legal que instituiu tal forma de implantação de equipamentos sociais no Brasil (Leis 

n. 8.666/1993 e n. 8.987/1995) (Campos Lima & Coelho, 2015). Foram avaliados, por 

pesquisa documental, como os fatores de riscos estão sendo alocados e distribuídos em 15 

contratos celebrados, buscando-se determinar como são mitigados os riscos inerentes entre 

os parceiros públicos e privados. Os contratos apresentam definição expressiva dos riscos 

envolvidos e de sua responsabilidade pelos parceiros. As evidências sinalizaram que os 

parceiros privados têm absorvido, formalmente, a maioria dos fatores de riscos elencados; 

contudo, há expressas medidas de mitigação dos riscos atribuídos nos contratos ao parceiro 

privado, pela intervenção em última instância do ente público envolvido. 

-privadas (PPPs) (da Cunha 

Barbosa & de Carvalho, 2017). As duas perguntas de pesquisa foram: “quais categorias de 

riscos estão presentes em projetos PPP em ambiente militar?”; “como a incidência dessas 

categorias nos projetos afetou o seu desenvolvimento?”. Os resultados sugeriram atenção a 

riscos técnicos (o que dificulta mudanças de especificações nos materiais adquiridos) e 

riscos jurídicos (especialistas em direito precisam atuar intensamente no processo), assim 

como apontaram aumentos indevidos de custos decorrentes de previsões frágeis 

(dificuldade de mensurar a demanda real de peças de reposição). 

 

Tabela 1 – Categorização dos artigos  
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 Artigos 

1 2 3 4 5 

Título do 

artigo 

Risco no 

ambiente 

público 

municipal: um 

estudo 

exploratório nos 

pequenos 

municípios da 

região sul do 

Brasil 

Identificaçã

o de riscos 

em compras 

do setor 

público: um 

estudo de 

caso 

Contratação do 

desenvolviment

o ágil de 

software na 

administração 

pública federal: 

riscos e ações 

mitigadoras 

Alocação e 

mitigação dos 

riscos em 

parcerias 

público 

privadas no 

Brasil 

Gestão de 

risco em 

projetos: 

um estudo 

ex-post de 

projetos de 

material de 

emprego 

militar 

Nome do 

periódico 

BASE – Revista 

de 

Administração e 

Contabilidade 

da Unisinos 

Revista de 

Gestão e 

Projetos - 

GeP 

Revista do 

Serviço Público 

RAP – 

Revista de 

Administraçã

o Pública 

Revista de 

Gestão e 

Projetos - 

GeP 

Classifica-

ção 

QUALIS 

CAPES 

B1 B2 B2 A2 B2 

Ano de 

publicação 

2011 2011 2015 2015 2017 

Autor e 

Instituição 

Gerigk, W. 

(Unicentro) 

Corbari, E. C. 

(UFPR) 

Santos, F.F. 

(UNITAU) 

Pinto, A. R. 

(ESPM)  

Gomes, L. 

M. (ITA)  

Silva, R. L. 

(UNITAU) 

Damiani, J. 

H. (ITA)  

Silva, R. E. 

(UCB) 

Neto, J. S 

(UCB) 

Lima, C. M. 

(UFC) 

Coelho, A. C. 

(UFC) 

Cunha, E. 

G. (USP) 

Carvalho, 

M. M. 

(USP) 

Enquadra

-mento do 

estudo 

Teórico-

empírico 

Teórico-

empírico 

Teórico-

empírico 

Teórico-

empírico 

Teórico-

empírico 

Objetivo Exploratória Exploratória Exploratória Exploratória Exploratóri

a 

Natureza 

da 

pesquisa 

Quantitativa Qualitativa Qualitativa Qualitativa Qualitativa 

Método Pesquisa 

documental 

Pesquisa 

documental 

Pesquisa 

documental, 

survey, grupo 

focal 

Pesquisa 

documental 

Pesquisa 

documental, 

entrevistas 

Tamanho 

da 

amostra 

Municípios da 

Região Sul que 

disponibilizara

m informações 

para o Tesouro 

Nacional entre 

1998 e 2008 

(média anual de 

Análise de 

uma 

concorrência 

pública do 

INPE 

Não foi 

detalhada 

15 contratos 

de parcerias 

público-

privadas 

Análise de 

três projetos 

militares 
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669 municípios) 

Esfera de 

governo 

Municipal Federal Federal Estadual Federal 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Depreende-se, dos estudos analisados, que a dimensão e a alcance de gestão de riscos 

ainda são vistos de maneira bastante limitada pela produção acadêmica nacional. Dois dos 

cinco estudos (Artigos 2 e 4) ainda tratam da administração de riscos no setor público sob 

um enfoque ainda bastante financeiro (apesar de reconhecerem a existência de outros tipos 

de risco), sendo que a literatura e as experiências internacionais avançam para os aspectos 

mais estratégicos e operacionais do risco nas organizações públicas. Os outros três estudos 

(Artigos 1, 3 e 5) restringem sua análise a processos de compras públicas, sendo dois deles 

na área militar (Artigos 1 e 5). Esses fatos denotam um recorte extremamente específico da 

gestão de riscos, mas que possivelmente decorre do fato das primeiras diretrizes 

governamentais terem enfocado o risco nas contratações públicas. Nesse sentido, as 

primeiras experiências analisadas possivelmente estavam influenciadas pela primeira 

exposição que tiveram com o assunto. É possível inferir que, tendo em vista os critérios 

adotados para a busca, até outubro/2017, não foram encontrados artigos publicados sobre a 

aplicação da gestão de riscos no nível das organizações públicas como um todo no Brasil. 

Todos os estudos são exploratórios, e envolvem pesquisas teórico-empíricas. Em 

relação à natureza da pesquisa, os estudos são qualitativos com exceção de um (Artigo 3) 

que usou dez variáveis e lançou mão de estatística descritiva além de coeficientes de 

variação. Apesar da pequena amostra, pesquisas nas três esferas de governo foram 

identificadas: federal (três), estadual (uma) e municipal (uma). Apenas dois estudos 

analisados fizeram referência aos modelos internacionais de gestão de riscos. Gerigk e 

Corbari (2011) mencionam os modelos do COSO e do INTOSAI, apesar de a pesquisa não 

os envolver diretamente. Santos et al (2011), por seu turno, trabalharam mais diretamente 

com o modelo PMI. 

 

4.2. Quantificação dos Dados 

Em relação às palavras-chave usadas nos artigos, verificou-se que 47 termos 

formaram 18 palavras-chaves (Tabela 2). Não houve repetição de palavras-chave entre os 

artigos, entretanto existem três palavras chaves-chave que possuem mesma semântica, são 

elas: gestão de riscos, gerenciamento de riscos e gestão de risco. Em todos os artigos há 

nas palavras-chave o termo “riscos”. A Tabela 2 apresenta as palavras-chave mais 

utilizadas pelos autores dos artigos analisados. 

 

Tabela 2 – Palavras-chave citadas pelos artigos 

Palavras-Chaves 

Administração Federal Gestão de Pessoas Projetos de Manutenção 

Administração Pública Gestão de Risco Projetos 

Alocação e Mitigação de 

Riscos 

Gestão de Riscos Risco no Ambiente Público 

Municipal 

Compras Identificação de Riscos Risco 

Financiamento de Obras 

Públicas 

Inpe Setor Público 

Gerenciamento de Riscos Parcerias Público-Privadas Tecnologia da Informação 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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A partir dos 47 termos levantados das palavras-chave, foi identificada a relação da 

densidade de frequência dos termos (Tabela 3), evidenciando-se assim os termos mais 

utilizados. Destaca-se que o termo “riscos” apareceu como o mais frequente. 

 

Tabela 3 – Densidade dos termos que formam as palavras-chave 

Densidade dos Termos 

Riscos 4 (9%) 

Gestão 3 (7%) 

Risco 3 (7%) 

Público 3 (7%) 

Administração 2 (4%) 

Projetos 2 (4%) 

Federal 1 (2%) 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Uma análise foi feita nas palavras dos resumos e foram identificadas as 20 palavras 

com maior frequência. A palavra mais presente é “riscos” com 16 repetições, como 

igualmente ocorreu nas palavras-chave. Na sequência, tem-se a palavra “pesquisa” com 9 

repetições, seguida por “metodologia”, “objetivo” e “software” com 5 repetições cada, 

todas as demais possuem menos de 5 repetições. A Tabela 4 apresenta as 20 palavras mais 

frequentes. 

 

Tabela 4 – Palavras mais usados nos resumos 

Posição Palavra Frequência Posição Palavra Frequência 

1 Riscos 16 11 Públicos 4 

2 Pesquisa 9 12 Ambiente 3 

3 Metodologia 5 13 Aquisição 3 

4 Objetivo 5 14 Contratação 3 

5 Software 5 15 Contratos 3 

6 Desenvolvimento 4 16 Dados 3 

7 Identificar 4 17 Legais 3 

8 Mitigação 4 18 Municípios 3 

9 Processo 4 19 Parceiros 3 

10 Público 4 20 Responsabilidade 3 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Ainda, sobre os resumos e frequência de palavras, a Figura 1 apresenta uma nuvem 

de palavras formada a partir das 40 palavras mais empregadas nos resumos. 

 

Figura 1 – Nuvem de palavras mais utilizadas no resumo 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Com relação à rede de relacionamento entre autores, observa-se que os 5 artigos 

foram elaborados por autores diferentes, onde cada autor participou da elaboração de 

apenas um artigo. Não houve concentração de instituições de ensino (entre os artigos), os 

únicos agrupamentos observáveis são quanto à unidade da federação, na medida em que 

São Paulo apresenta 46% dos autores, e quanto à região, onde as regiões sul e sudoeste 

possuem juntas 69% dos autores. Não houve frequência na publicação por instituição de 

ensino, o que aponta para uma possível falta de pesquisa contínua sobre o tema. 

Com relação aos periódicos utilizados, todos possuem disponibilidade on-line e 

gratuita. O periódico mais bem avaliado na área de “Administração Pública e de Empresas, 

Ciências Contábeis e Turismo” pela Qualis Capes é a Revista de Administração Pública 

(RAP), que possui classificação A2 e é a única que possui também SCImago Journal Rank 

(SJR) com indicador 9; os demais periódicos são Qualis Capes B1 ou B2. A Tabela 5 

apresenta as características gerais dos periódicos. Cumpre ressaltar que não se identificou 

publicação em periódicos especializados no tema gestão de riscos. 

 

Tabela 5 – Características dos Periódicos 

ISSN Nome do Periódico Qualis 

Capes 

SJR Índice h5 – 

Mediana h5 

1984-8196 BASE – Revista de Administração e 

Contabilidade da Unisinos 

B1 - 5 e 7 

2236-0972 Revista de Gestão e Projetos – GeP B2 - 9 e 17 

0034-9240 Revista do Serviço Público B2 - 9 e 11 

0034-7612 Revista de Administração Pública (RAP) A2 11 18 e 22 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

Os artigos analisados fizeram, ao todo, 128 citações a trabalhos brasileiros e 

internacionais, dessas 124 são diferentes. Observa-se, portanto, que há baixa concentração 

de citações de um mesmo trabalho, tendo apenas concentração de um mesmo autor, que é o 

governo brasileiro. 

Em 4 dos 5 artigos analisados há referências a publicações realizadas pelo governo 

brasileiro, tais como: Leis, Instruções Normativas, Decretos e Guias, correspondendo no 

total são 22 citações. A Tabela 6 apresenta as referências que possuem mais de uma 

citação. Observam-se referências à Constituição Federal e à Lei de Licitações e Contratos 

(Lei n. 8.666/1993) e a um artigo nacional de 2009. 

 

Tabela 6 – Referências com Repetição de Citações 

Frequência  Trabalhos Citados 
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3 Brasil. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília, DF: Presidência da República, 1988. 

2 BRASIL Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública e dá outras providências. Diário Oficial, 

Brasília, 22 jun. 1993. 

2 Guimarães, I.C., Parisi, C., Pereira, A.C., Weffort, E.F.J. (2009) The 

controllership relevance for risk management in non-financial companies: a 

study of risk managers’ and controllers’ perceptions. Revista Brasileira de 

Gestão de Negócios.11(32), 260-275. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Observação: Foram identificados ainda 2 trabalhos que possuem duas citações, entretanto são de 

versões diferentes, são eles: o livro “A guide to the project management body of knowledge 

(PMBoK)” publicação do Project Management Institute, nas versões dos anos 2004 e 2013; e o 

livro “Pesquisa social: métodos e técnicas” de autoria de Roberto Richardson versões dos anos 

1999 e 2008. 
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4.3. Discussão: Agenda de Pesquisa 

Apesar da recente obrigatoriedade de implantação de abordagens e metodologias de 

gestão de riscos, as organizações públicas do Poder Executivo Federal encontram, em 

2017, pouco respaldo teórico-empírico do meio acadêmico brasileiro na área de 

Administração acerca do tema. A produção se resume a cinco trabalhos cujos conteúdos 

ainda estão muito distantes dos desafios de implementação da gestão de riscos que os 

órgãos deverão enfrentar. A temática de gestão de riscos no setor público tem, portanto, 

um longo caminho a percorrer e as possibilidades de pesquisa sobre seu desenvolvimento 

são diversas. 

O envolvimento da academia, por meio de estudos empíricos, mostra-se relevante 

para uma maior compreensão da natureza e da dinâmica da expansão da gestão de risco em 

organizações públicas. Scarozza et al. (2017) realizaram estudo de caso em um órgão 

público italiano com uma abordagem qualitativa e longitudinal (2009 a 2015) sobre a 

implantação da gestão de risco, concluindo que a organização analisada sofreu 

significativas mudanças em estruturas, processos e papéis relacionados à gestão de riscos, 

o que teria confirmado um processo de aprendizagem organizacional (Scarozza et al., 

2017). O momento inicial de implantação da gestão de riscos no Poder Executivo Federal é 

bastante oportuno para o início de pesquisas de avaliação de impacto sobre a eficácia dessa 

nova metodologia. 

Abordagens de estudo de caso abrirão muitas frentes de pesquisa sobre gestão de 

riscos. Estudo de caso realizado na Finlândia demonstrou que o gerenciamento de riscos, 

em vez de reduzir a incerteza, criou incertezas inesperadas relacionadas aos frágeis 

desenhos de operacionalização e aos aspectos legais das soluções de gestão de risco, em 

particular sobre quais tipos de responsabilização seriam legalmente válidos (Vinnari & 

Skærbæk, 2014). O que já está sendo chamado de “riscos da gestão de riscos” (Scarozza et 

al., 2017) merece ser objeto de estudos no Brasil, em linha do que já está sendo feito no 

exterior. 

Outra possibilidade de estudos que se apresenta é a de avaliar a maturidade dos 

órgãos públicos nacionais em aderir a uma metodologia que encoraja o amplo 

reconhecimento de riscos e sobre a real necessidade de encará-los e mitigá-los, o que 

muitas vezes vai de encontro a estilos de gestão que muitas vezes ignoram e escondem 

problemas ou adiam o seu enfrentamento. Ademais, observa-se, por parte do Ministério do 

Planejamento, uma estratégia de implantação basicamente “top-down” (de cima para 

baixo) que parece desconsiderar os diferentes, e muitas vezes incipientes, níveis de 

governança dos órgãos públicos, conforme já identificado pelo TCU. Além disso, é 

necessário atentar-se ao risco da implantação de uma gestão de risco apenas para 

atendimento de exigências legais, o que parece se configurar como prática recorrente. 

Aliás, cumpre lembrar que a gestão de riscos tem sido fomentada, como em outras 

partes do mundo, por órgãos de controle. Uma questão que se coloca é sobre a 

conveniência de o controle interno ser o locus adequado de liderança da gestão de riscos ou 

se a gestão estratégica dos órgãos governamentais estaria mais apta para capitanear esse 

processo. Vinnari e Skaerbaersk (2014) identificaram estudos nos quais o alinhamento 

frequente da gestão de riscos com o controle interno proporcionou aos auditores 

oportunidades de ampliar sua esfera de poder e influência nas organizações (Vinnari & 

Skærbæk, 2014). Tal fenômeno também poderia ser estudado em organizações públicas 

brasileiras.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A gestão de riscos ganha espaço crescente em organizações privadas e públicas, 

tornando-se referência em boa governança corporativa. Este artigo, por meio de técnica 

bibliométrica, trouxe um panorama da produção nacional sobre gestão de riscos no setor 

público. Apenas cinco trabalhos de cunho exploratório foram identificados. Mesmo no 

cenário internacional o tema ainda é marcado por uma produção pequena e recente, mas 

cumpre reconhecer que os estudos brasileiros apresentam um descompasso em relação ao 

que há de vanguarda na discussão de gestão de riscos em organizações públicas. Enfoques 

ainda muito voltados para riscos financeiros e para aspectos limitados do gerenciamento de 

risco, como no caso de compras públicas, comprovam essa defasagem. 

A obrigatoriedade de implantação da gestão de risco no Poder Executivo Federal 

trazida pela Instrução Normativa conjunta n. 01/16 deverá exacerbar as lacunas entre a 

necessidade prática de implementação da administração de riscos no nível organizacional e 

o escasso amparo teórico-empírico nessa temática. Mas o cenário que se desenha apresenta 

vastas oportunidades de realização de estudos empíricos abordando o assunto. 

Primeiramente, é necessário que a academia investigue o significado dos sistemas de 

gerenciamento de riscos no contexto da estratégia organizacional, sobretudo na revisão de 

estruturas, processos e papéis nos órgãos públicos. A conveniência da liderança das áreas 

de controle interno deve ser objeto de avaliação e discussão. A maturidade dos órgãos 

públicos para aplicarem metodologias inovadoras e oriundas do exterior também precisa 

envolver maior reflexão. Como se observa, o meio acadêmico na área de Administração 

tem muito a contribuir com tema e pode colaborar para evitar a propagação de práticas 

organizacionais sem o devido respaldo teórico-empírico. 
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1981-5700 RAC ELETRONICA A2 7 

1982-7849 RAC. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA (ONLINE) A2 47 

0034-7590 RAE. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS A2 38 

0034-7612 RAP. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A2 30 

1984-6142 RAUSP - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO (SÃO PAULO. ONLINE) A2 35 
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1980-3508 INTERCOM (SÃO PAULO. ONLINE) B1 5 
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1678-4804 JOURNAL OF THE BRAZILIAN COMPUTER SOCIETY (ONLINE) B1 0 

2175-2753 META: AVALIAÇÃO B1 1 

1982-8918 MOVIMENTO (UFRGS. ONLINE) B1 16 

1809-2039 RAI: REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO B1 51 

1678-6971 RAM. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO MACKENZIE (ONLINE) B1 3 

1983-4659 REA REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DA UFSM B1 19 

1413-2311 READ. REVISTA ELETRÔNICA DE ADMINISTRAÇÃO B1 32 

1677-7387 RECADM: REVISTA ELETRÔNICA DE CIÊNCIA ADMINISTRATIVA B1 9 

1809-2276 REGE. REVISTA DE GESTÃO USP B1 56 

2316-2058 

REGEPE - REVISTA DE EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DE 

PEQUENAS EMPRESAS B1 1 

0102-7395 REVISTA ANGRAD B1 4 

1809-239X 

REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL B1 9 

2175-8077 REVISTA DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO B1 11 

1516-3865 REVISTA DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO (CAD/UFSC) B1 12 

1677-2067 

REVISTA PORTUGUESA E BRASILEIRA DE GESTÃO (RIO DE 

JANEIRO) B1 0 

1677-2067 

REVISTA PORTUGUESA E BRASILEIRA DE GESTÃO (RIO DE 

JANEIRO) B1 0 

0102-6992 SOCIEDADE E ESTADO (UNB. IMPRESSO) B1 6 

1518-4471 TEORIA & SOCIEDADE (UFMG) B1 0 

0103-3786 TRANSINFORMAÇÃO B1 2 

1518-9929 ADM. MADE (UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ) B2 10 

1806-2261 CADERNOS GESTÃO PÚBLICA E CIDADANIA B2 3 

1980-850X CIÊNCIA & EDUCAÇÃO B2 4 

1984-6606 E&G - REVISTA ECONOMIA E GESTÃO B2 3 

1984-6975 FACES: REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO (BELO HORIZONTE. ONLINE) B2 1 

2236-0972 GEP – REVISTA DE GESTÃO E PROJETOS B2 15 

2178-8030 GESTÃO & PLANEJAMENTO B2 4 

1808-5792 GESTÃO & REGIONALIDADE (ONLINE) B2 24 

1679-1827 

GESTÃO.ORG. REVISTA ELETRÔNICA DE GESTÃO 

ORGANIZACIONAL B2 0 

1517-3879 ORGANIZAÇÕES RURAIS E AGROINDUSTRIAIS (UFLA) B2 0 

1414-0896 REVISTA CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS (UNIFOR) B2 5 

1679-5350 REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIMEP B2 1 

0104-8740 REVISTA DE POLITICAS PUBLICAS (UFMA) B2 34 

1678-4855 REVISTA DESENVOLVIMENTO EM QUESTÃO B2 6 

0034-9240 REVISTA DO SERVIÇO PÚBLICO B2 11 

1984-3372 REVISTA ELETRÔNICA DE ESTRATÉGIA & NEGÓCIOS B2 7 

1983-6635 REVISTA GESTÃO ORGANIZACIONAL (RGO) B2 8 

2176-0756 REVISTA IBEROAMERICANA DE ESTRATÉGIA B2 11 

1982-8756 REVISTA ORGANIZAÇÕES EM CONTEXTO (ONLINE) B2 37 

1982-2596 

REVISTA PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO EM ADMINISTRAÇÃO 

(UFF) B2 9 

1517-672X REVISTA PRETEXTO B2 6 

2238-104X TEORIA E PRÁTICA EM ADMINISTRAÇÃO B2 1 

TOTAL 941 
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RESUMO 

Os projetos de doutorado interinstitucional, denominados projetos DINTER no Brasil, possuem 

características semelhantes às identificadas na literatura de gerenciamento de projetos, o que 

suscitou a concretização desta pesquisa. Este estudo teve como objetivo central identificar como 

os aspectos presentes no gerenciamento de projetos são aplicados na gestão de parcerias 

interinstitucionais temporárias de doutorado nas Instituições de Ensino Superior – IES. Com a 

finalidade de alcançar o objetivo estipulado, será realizada uma análise de conteúdo com os 

resultados obtidos da internet, os quais direcionarão a construção do termo de pesquisa que será 

utilizado na realização da revisão sistemática da literatura. Por fim, pressupõe-se que, apesar de 

serem denominados como projetos, algumas parcerias interinstitucionais não usufruem de todos 

os aspectos do gerenciamento de projetos para melhor gerir os doutorados temporários. 

Palavras-chave: Doutorado Interinstitucional (DINTER); Gerenciamento de Projetos; Parceria 

Interinstitucional; Ensino Superior. 

 

 

ABSTRACT 

Inter-institutional doctoral projects, called DINTER projects in Brazil, have characteristics 

similar to those identified in the project management literature, which led to the realization of this 

research. This study aimed to identify how aspects present in project management are applied in 

the management of interinstitutional temporary doctoral partnerships in Higher Education 

Institutions – HEI. In order to reach the stipulated objective, a content analysis will be performed 

with the results obtained from the internet, which will guide the construction of the research term 

that will be used in the systematic review of the literature. Finally, it is assumed that, although 

they are termed projects, some interinstitutional partnerships do not benefit from all aspects of 

project management to better manage temporary doctorates. 

Keywords: Inter-Institutional Doctoral Programs; Project Management; Inter-Institutional 

Partnership; Higher Education. 
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Introdução 

As diferenças existentes entre as regiões geográficas brasileiras são severas quanto ao 

aspecto sócio-econômico-cultural. Notoriamente, a inovação e o desenvolvimento tecnológico-

científico das regiões mais desenvolvidas distorcem ainda mais esta realidade se comparados às 

condições das regiões menos favorecidas do país (CAPES, 2017a). 

Com a observância das desigualdades regionais e localizacionais, o Governo do Brasil 

instituiu a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, agência 

fundacional subordinada hierarquicamente ao Ministério da Educação – MEC, para desempenhar 

o papel político-social de mediador e regulador dos profissionais pesquisadores e professores 

dentro do território nacional (BRASIL, 1961). 

Esta agência regula o Sistema Nacional de Pós-Graduação – SNPG emitindo normas e 

regulamentos para o bom funcionamento da pós-graduação strictu sensu (sentido estrito) em 

âmbito nacional, além de intermediar as relações intra e interinstitucionais em todo o território 

nacional e no exterior (CAPES, 2017a). 

Mecanismos de intermediação no cenário da pós-graduação brasileira, os mestrados 

interinstitucionais – MINTERs e os doutorados interinstitucionais – DINTERs foram instituídos 

pela CAPES para exercerem o papel de transferência tecnológica dos centros consolidados de 

ensino e pesquisa para regiões e localidades menos favorecidas pelo desenvolvimento industrial e 

científico (Mezzaroba & Maccari, 2017). 

Estes mecanismos são fomentados pela CAPES por intermédio do acréscimo de 

pontuação nas avaliações que os programas de pós-graduação das universidades brasileiras se 

submetem quadrienalmente. Assim, as Instituições de Ensino Superior – IES que já possuem o 

ensino e a pesquisa consolidados passam a subsidiar a sedimentação destes conhecimentos em 

outras IES, fortalecendo a área de conhecimento noutras localidades (Mezzaroba & Maccari, 

2017). 

As universidades que possuem programas de pós-graduação de alto desempenho, assim 

definidos pelo conceito máximo 5 – para programas nacionais – e pelos conceitos de 6 a 7 – para 

programas internacionais, podem propor à CAPES uma parceria a ser firmada com outras IES 

instaladas em regiões ou localidades nacionais ou internacionais menos favorecidas para uma 

relação de transferência do conhecimento (CAPES, 2017a). 

Segundo a CAPES (2017a), estas parcerias são denominadas “projetos MINTER”, nos 

casos de parcerias para oferta de mestrados interinstitucionais, e “projetos DINTER”, nos casos 

de parcerias para doutorados interinstitucionais, sendo fator restritivo a oferta destas duas 

modalidades simultaneamente para uma mesma instituição que receberá o apoio (instituição 

receptora) e a oferta de mais de um projeto de apoio interinstitucional a outras IES oriundos do 

mesmo programa de pós-graduação (instituição promotora). 

Estas parcerias firmadas entre as IES que ofertam o apoio e as que o recebem têm o fim 

primordial de transferir tecnologia e conhecimento, num mesmo nível de qualidade, de uma 

instituição que já os possui para uma outra que ainda não os tem, tudo com a finalidade de 

construir a capacidade de formação de docentes para a “nucleação” do conhecimento na região 

ou localidade da IES receptora, menos provida destes recursos (CAPES, 2017a). 

Conforme regulado nos editais de chamada da CAPES dos últimos três anos, todos os 

projetos DINTER e MINTER, submetidos à CAPES por meio do Aplicativo de Propostas de 

Cursos Novos – APCN, devem cumprir alguns requisitos básicos, dentre os quais pode-se 

destacar: o caráter temporário, a oferta única a uma turma de discentes e a integração realizada 

por dois coordenadores, representantes das IES promotora e receptora (CAPES, 2017c). 
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Estes requisitos básicos exigidos nos editais de chamada remontam à comparação entre os 

requisitos necessários para a criação de projetos DINTER/MINTER e os conceitos fundamentais 

de gestão que definem um projeto, o que indica certa semelhança entre ambos os objetos 

analisados. 

Estruturado para formar doutores, os projetos DINTER permitem um relacionamento de 

parcerias mais duradouras entre as IES promotoras e receptoras, posto o tempo de formação 

exigido pelo curso. Esta relação duradoura contribui com a realização de pesquisas quando o 

objeto estudado é o doutorado interinstitucional. 

Sob este ponto de vista, o doutorado interinstitucional pode ser considerado um dos raros 

projetos educacionais de solidariedade institucional que reúne simultaneamente requisitos de 

socialização concreta do conhecimento e de intercâmbio, seja nacional ou internacional (Torres, 

2014). 

As parcerias interinstitucionais DINTER, por analogia às atividades empresariais, podem 

ser consideradas como uma forma de aliança estratégica entre instituições de ensino superior, 

buscando ultrapassar as fronteiras geográficas, econômicas e sociais (Morais & Zilber, 2015). 

Notoriamente, diversos estudos têm enfatizado a aplicação de conceitos empresariais de 

gerenciamento de projetos à gestão nas instituições de ensino (Austin, Browne, Haas, Kenyatta, 

& Zulueta, 2013), porém, há uma certa escassez na academia que demonstre a aplicação dos 

aspectos de gerenciamento de projetos à gestão de parcerias entre instituições que promovam 

doutorados temporariamente. 

Tomando-se por base essas premissas e escolhendo-se como objeto de análise os projetos 

de doutorado de parcerias interinstitucionais, esta pesquisa pretende responder à questão: “Quais 

aspectos presentes nos conceitos do gerenciamento de projetos são aplicados à gestão de 

doutorados de parcerias interinstitucionais temporárias nas Instituições de Ensino Superior?”. 

O objetivo desta pesquisa é de, empiricamente, identificar como os aspectos fundamentais 

do gerenciamento de projetos são aplicados na gestão de doutorados de parcerias 

interinstitucionais temporárias nas Instituições de Ensino Superior. 

Dos resultados deste estudo, diversas instituições de ensino superior que promovem ou 

recepcionam projetos de doutorado interinstitucionais passarão a compreender melhor os 

mecanismos de gestão que podem ser aplicados no gerenciamento dos recursos e das restrições 

envolvidos nas parcerias. 

Fundamentação Teórica 

Características de um projeto 

Segundo o Project Management Institute – PMI (2017), os projetos são conceituados 

como sendo “um esforço temporário empreendido para entregar um produto, serviço ou resultado 

único”. Ainda, conforme indicado no guia PMBoK, para que se tenha um projeto bem 

caracterizado alguns elementos fundamentais precisam ser observados, quais sejam: produto, 

serviço ou resultado único; temporalidade do empreendimento; impulsionamento da mudança; 

criação de valor; e contexto de iniciação bem definido. 

Complementarmente, Shenhar & Dvir (2007) definem um projeto como “uma 

organização temporária com processos organizados para alcançar uma meta específica sobre 

restrições de tempo, orçamento e outros recursos. 

Tais características inerentes aos projetos e indicadas pela literatura de referência podem 

ser visualizadas de forma resumida na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Características representativas de um projeto 

Características 
Literatura de referência 

PMI (2017) Shenrar & Dvir (2007) 

Produto, serviço ou resultado único ●  

Temporalidade do empreendimento ● ● 

Impulsionamento da mudança ●  

Criação de valor ●  

Contexto de iniciação ●  

Processos organizados  ● 
Objetivos e metas definidos  ● 
Tripla restrição  ● 

Fonte: os autores. 

Aspectos do gerenciamento de projetos 

Assumindo-se a premissa de Shenhar & Dvir (2007) de que o sucesso das organizações – 

empresas, governos, instituições de ensino ou organismos sem fins lucrativos – dependem dos 

projetos, pode-se inferir que todos os projetos precisam ser gerenciados de alguma forma. 

Conceitualmente, o gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, 

habilidades, ferramentas e técnicas a todas as atividades que possam estar envolvidas com a 

realização do projeto, até que se cumpram os seus requisitos (PMI, 2017), conceito este que se 

complementa pela condução destas atividades até que se alcance o sucesso final previsto para o 

projeto (Shenhar & Dvir, 2007). 

Organizar as atividades de um projeto de forma pragmática e sistêmica contribui com o 

alcance de objetivos traçados, a satisfação das expectativas das partes interessadas, a 

previsibilidade, a resolução de problemas e antecipação de respostas aos riscos, otimização do 

uso de recursos, dentre outros (PMI, 2017). 

Por outro lado, projetos mal gerenciados, ou mesmo a ausência de mecanismos gerenciais 

aplicados, podem resultar em perda de prazo, estouro de orçamento, má qualidade dos resultados, 

retrabalho, expansão descontrolada do escopo, perda de reputação da organização, dentre outros 

problemas já identificados pelas organizações (PMI, 2017). 

Para se realizar o gerenciamento de projetos, pressupõe-se a aplicação apropriada de 

processos de gerenciamento identificados exclusivamente para cada projeto, como uma forma 

adaptativa de necessidade (Shenhar & Dvir, 2007; PMI, 2017), uma vez que assumir que todos os 

projetos são idênticos e, portanto, aplicar os mesmos conhecimentos, habilidades, ferramentas e 

técnicas, pode naturalmente conduzir os projetos à falha (Shenhar & Dvir, 2007). 

Partindo de pesquisas prévias, Shenhar & Dvir (2007) sugerem a aplicação do 

gerenciamento de projetos de forma adaptativa. Para estes autores, os projetos não podem ser 

considerados meras coleções de atividades que precisam ser completadas dentro do tempo 

estimado, mas sim devem ser empreendimentos temporários imbuídos da missão de entregar os 

resultados desejados pela organização. 

Confirmando este entendimento, o PMI (2017) avançou a compreensão sobre a forma de 

se gerenciar projetos de acordo com o ciclo de vida específico de cada projeto. Para os casos em 

que se têm o ciclo de vida adaptativo, o guia os considera as opções ágeis, iterativos ou 
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incrementais como classes de projetos adaptativos. Nestes casos, os escopos são aprovados antes 

do início de cada iteração e o projeto é totalmente orientado à mudança. Ressalva-se ainda que, 

para os casos de projetos com ciclos de vida mistos (adaptativos e clássico), o guia atribui a 

nomenclatura “projeto híbrido”. 

Já sob a ótica da “Abordagem Diamante” de adaptação dos projetos, caso-a-caso, aos 

riscos e seus benefícios, o framework NTCP (Novelty, Technology, Complexity, and Pace) sugere 

que alguns aspectos sejam necessariamente observados para que se possa melhor gerenciar um 

projeto específico (Shenhar & Dvir, 2007). 

Com base neste modelo, todos os projetos precisam ser avaliados sob as quatro dimensões 

do modelo antes de se definir quais graus de gerenciamento devem ser aplicados a cada caso. 

Quando observadas separadamente, cada dimensão contribuí com a definição de aspectos de 

gerenciamento que precisam ser aplicados (Shenhar & Dvir, 2007). 

A dimensão Novelty (Novidade, em tradução livre) representa a incerteza do alcance dos 

objetivos do projeto ou do tempo de inserção de seus resultados no mercado e reflete o tempo 

adequado para a concretização dos requisitos do produto, serviço ou resultado. A dimensão 

Technology (Tecnologia, em tradução livre) representa a incerteza do nível tecnológico envolvido 

com o desenvolvimento do empreendimento e reflete a intensidade, o desenho do produto e as 

habilidades técnicas necessárias. Complexity (Complexidade, em tradução livre) mensura a 

complexidade do produto ou serviço desenvolvido, das atividades necessárias e da organização 

do projeto e reflete o nível de burocracia e formalidade exigidos para gerenciar o projeto. Por 

fim, Pace (Ritmo, em tradução livre) representa a urgência do projeto e reflete a velocidade do 

planejamento e a autonomia da equipe (Shenhar & Dvir, 2007). 

Esta lógica adaptativa define que os conhecimentos, as habilidades, as ferramentas e as 

técnicas a serem utilizados nos projetos podem adotar diversas formas sobre os aspectos do 

gerenciamento de projetos. Segundo Shenhar & Dvir (2007), estes aspectos devem ser sempre 

adaptados ao formato do projeto avaliado, mas devem sempre estar presentes no gerenciamento 

de qualquer projeto, resumidos na Tabela 2. 

Tabela 2 – Aspectos inerentes ao gerenciamento adaptativo de projetos 

Aspecto (Shenhar & Dvir, 2007) Breve descrição 

Objetivo do projeto Conseguir resultados para a organização 

Plano do projeto Organização e processos para atingir os objetivos 

Planejamento Realizado no começo do projeto e replanejado se for o caso 

Abordagem gerencial Flexível e adaptada 

Trabalho do projeto Imprevisível, incerto e complexo 

Efeito ambiental O ambiente afeta o projeto durante a execução 

Controle Identificação de mudanças no ambiente e ajuste do plano 

Distinção Distinto de outros trabalhos 

Estilo de gestão Adaptabilidade de abordagem de acordo com o projeto 

Fonte: os autores. 
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Doutorado interinstitucional: aliança estratégica entre IES 

Historicamente, os projetos DINTER foram desenvolvidos pela CAPES como função 

política para a redução das desigualdades sociais encontradas entre as regiões e localidades 

brasileiras. Atualmente mais fortalecido, esta modalidade de parceria e cooperação 

interinstitucional permite às IES (Instituições de Ensino Superior) receptoras a iniciação mais 

robusta de linhas de pesquisa ou até de novas pós-graduações strictu sensu nas regiões dos polos 

receptores (Torres, 2014). 

Em outra via, quando concretizados os projetos propostos, as IES promotoras acrescentam 

pontuações nas avaliações periódicas realizadas pela CAPES/MEC como uma forma de 

compensação e estímulo ao apoio às questões político-sociais no cenário nacional (Mezzaroba & 

Maccari, 2017). 

As alianças estratégicas, em geral, são estudadas quando observadas as parcerias firmadas 

entre empresas ou entre empresas e instituições, ambos os casos em segmentos não 

concorrenciais entre si. Prática comum entre empresas e indústrias dos setores automobilísticos, 

biotecnológicos e de comunicações, este tópico é relativamente novo para a área da educação 

(Klotzle apud Morais & Zilber, 2015). 

Tais estratégias organizacionais podem assumir formas distintas, dentre as quais as mais 

reconhecidas são: contratos unilaterais (licenças, acordos de distribuição); participação acionária 

(minoritária ou majoritária); joint ventures internacionais; fusões e aquisições; e contratos de 

cooperação bilaterais (Klotzle apud Morais & Zilber, 2015). 

Tomando-se por comparação as características cooperativistas e de parceria atribuídas aos 

projetos de doutorado interinstitucional (DINTER) com as anteriormente citadas entre as 

empresas, pode-se enumerar pontos comuns como os fins a que se destinam a aliança, os 

objetivos a serem alcançados e a inovação proposta como resultante da aliança (Morais & Zilber, 

2015). 

As alianças estratégicas formadas entre as IES promotoras e receptoras nos projetos 

DINTER proporciona oportunidades de crescimento para ambas. As IES promotoras crescem 

através da excelência de seu ensino enquanto as IES receptoras têm a oportunidade de atuar 

localmente com a transferência tecnológica e de conhecimento (Morais & Zilber, 2015). 

Apesar de ser relativamente nova, as estratégias de parceria, aliança e cooperação entre 

instituições de ensino superior têm sido destacadas como alternativa relevante para o 

amadurecimento organizacional (Morais & Zilber, 2015). 

Método 

Este trabalho será desenvolvido sob a égide da abordagem qualitativa e utilizar-se-á de 

técnicas de coleta, de registro dos dados obtidos e de análise e interpretação dos dados, conforme 

indicado por Creswell (2014). A coleta e análise dos artigos foi sistematicamente realizada e a 

interpretação dos artigos selecionados foi criteriosamente ligada ao tema pesquisado. 

Protocolo da pesquisa já realizada 

Com o intuito de se obter resultados apurados para responder à questão de pesquisa e de 

se bem delinear o escopo estudado, a etapa de definição dos termos de busca foi realizada em três 

níveis, conforme ilustrado pela Figura 1. 
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Figura 1 – Desenho do protocolo de busca 

 

Fonte: os autores. 

Como ponto de partida no 1° Nível, realizou-se uma pesquisa aberta no site de buscas 

Google com os termos iniciais “DINTER”, “doutorado interinstitucional” e “projeto”, todos entre 

aspas, a qual retornou 11.100 resultados em 18 nov. 2017. Destes, foram lidos textos de páginas 

de sites e de documentos em formato *.pdf e *.doc dos resultados mais relevantes dentre os 100 

resultados iniciais, classificados pelo próprio site. 

Concluídas as leituras, no 2° Nível de afunilamento, foram utilizados para busca no 

Google Scholar o termo [("doutorado interinstitucional") AND (parceria OR cooper*) AND 

(gestão) AND ("ensino superior")], resultante do entendimento inicial sobre o tema em 

português. Desta busca retornaram 325 resultados, dos quais 20 resultados dentre os 100 

primeiros resultados (artigos publicados em periódicos e anais de congresso, dissertações e teses) 

foram selecionados pela leitura do título. Valendo-se de termo no idioma inglês que pudessem 

refletir o mesmo entendimento, procedeu-se a uma segunda busca no Google Scholar por meio do 

termo [("doctoral program*") AND (interinstitutional OR "inter-institutional" OR partner* OR 

cooper* OR joint) AND (manage* OR project) AND ("higher education")]. Desta busca 

retornaram 19.700 resultados aproximadamente, dos quais 20 resultados dentre os 100 primeiros 

resultados (artigos publicados em periódicos e anais de congresso, dissertações e teses) foram 

selecionados pela leitura do título. Os demais tipos de documentos foram desconsiderados em 

todas as pesquisas. 

Com 40 títulos selecionados (20 em português e 20 em inglês) e, já no 3° Nível de 

afunilamento, formou-se um corpus textual com os resumos de todos os documentos selecionados 

e se procedeu a análise de conteúdo com o uso do software IRaMuTeQ (Interface de R pour les 

Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires). Como resultado da análise, 

foram fontes de observação a ferramenta “análise de similitude” e “nuvem de palavras”, as quais 

direcionaram os pesquisadores à construção do termo adequado da pesquisa. 

Conhecidos os termos e identificados os aspectos necessários para se realizar a pesquisa, 

deu-se continuidade ao protocolo específico para a realização da pesquisa e análise dos 

resultados, conforme ilustrado na Figura 2. 

1° Nível
Google

2° Nível
Google Scholar

3° Nível
IRaMuTeQ

Termos iniciais da 
busca: “DINTER” 

& “Doutorado
Interinstitucional” 

& “projeto”

• Resultados (100)
• Termos

• Resultados (40)
• Títulos
• Resumos

• Corpus textual
• Termo final da 

pesquisa

Pesquisa
ProQuest
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Figura 2 – Desenho do protocolo de pesquisa 

 

Fonte: os autores. 

A pesquisa foi feita na base de artigos ProQuest com a utilização do termo [TI(doctoral 

program*) AND (higher education) AND (interinstitutional OR inter-institutional OR cooper* 

OR partner* OR joint)], a qual retornou 197 resultados. Após a aplicação do filtro para as 

classificações “Conference Papers & Proceedings”, “Dissertations & Theses” e “Scholarly 

Journals” no campo tipo de documento, pôde-se pré-selecionar 83 documentos considerados 

relevantes para a pesquisa. Destes, após a leitura dos títulos e resumos, 29 documentos foram 

considerados como resultados do 1° Nível da pesquisa possivelmente válidos. 

Por fim, o 2° Nível da pesquisa permitiu aos autores avançarem no tema estudado com a 

leitura completa destes 29 documentos. Das leituras completas, foram descartados 20 dos 

documentos científicos selecionados na fase anterior, devido ao fato de não atenderem 

minimamente aos critérios de classificação de “projeto” para a unidade de análise estudadas, 

conforme pré-estabelecido. Após a conclusão de todas as etapas do protocolo, foram selecionados 

nove documentos (sete artigos, um artigo de congresso e uma tese), todos classificados pelo 

método como sendo estudos de caso, conforme resumido na Tabela 3. 

Tabela 3 – Artigos selecionados e as características da unidade de análise 

Nr Autores 
Características de projeto 

a b c d 

1 Johnson, C.I.; Vergason, G.A.; Fallis, C.L.; Toth, F.D. (1986) # # # # 

2 Stewart, A.; Herrmann, A.; Smith, S. (1998) # # # # 

3 Harris, J.C.; Williams, K. (2001) #  # # 

4 Margulus, L.S.; Price, W.J.; Tracy, J.C. (2003) #  # # 

5 Luna, Gaye (2010) # # # # 

6 Ryan, M.V. (2011) # # # # 

7 Alvich, D.; Manning, J.; McCormick, K.; Campbell R. (2012) # # #  

8 Boyer, P.G.; Holtman, L.; Murphy, C.H.; Thaver, B. (2014) #  # # 

9 Leskošek, V.; Matthies, A-L. (2016) # # # # 

Fonte: os autores. 
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Registro dos dados 

Todos os dados da pesquisa foram registrados em planilha eletrônica no formato *xlms 

(MS Excel) e, no caso da análise de conteúdo, os registros foram assentados em planilhas e 

imagens resultantes da interface entre o software IRaMuTeQ e o software R, sendo todos os 

registros gravados em diretório único no endereço do Google Drive 

https://drive.google.com/open?id=1DFi9tyPuoMURRu-i7YZKObWIuWlzgtoU, o qual encontra-

se disponível para acesso público. 

Próxima etapa da pesquisa 

Em continuidade à pesquisa previamente realizada, propõe-se para este projeto que seja 

realizada uma pesquisa documental, a ser ratificada e complementada por intermédio de 

entrevistas e coleta de dados por meio de questionários, ambas direcionadas aos diretores de 

projetos de doutorados interinstitucionais no território nacional. 

Estes dados coletados serão tabulados e analisados em comparação aos conceitos 

preconizados pelas teorias usadas como lentes no estudo. 

Cronograma 

Para que os objetivos desta pesquisa possam ser atingidos, pretende-se seguir o 

cronograma diagramado na Tabela 4. 

Tabela 4 – Cronograma da pesquisa 

Etapa 
2018 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 

Revisão bibliográfica ● ● ● ● ●      

Elaboração do Projeto ● ●         

Ajustes do Projeto   ● ● ●      

Qualificação      ●     

Ajustes pós-qualificação       ●    

Coleta dos dados       ● ●   

Análise dos dados        ● ●  

Redação da Dissertação         ● ● 

Defesa          ● 

Redação de artigo científico          ● 

Fonte: os autores. 
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Resumo: Este trabalho tem como principal finalidade demonstrar a importância do 
sistema de rastreabilidade nos processos de produção, por meio do estudo da 
implantação de um sistema de identificação por QR Code (Quick Response Code), em 
uma linha de beneficiamento de leite UHT(Ultra Hight Temperature), visando aumentar a 
agilidade no processo de liberação e expedição do produto acabado e melhor controle 
interno de armazenagem, o modelo implantado dar-se-á desde a ordenha até o 
consumidor final. Trata-se de uma pesquisa de campo obtidas em um laticínio situado 
no município de Itapetininga-SP, onde realizou-se o estudo analítico e o 
acompanhamento da conversão do processo manual para o sistema informatizado. Por 
meio de pesquisa bibliográfica qualitativa, foi possível comprovar a importância dos 
sistemas de informações gerenciais e seus significativos impactos dentro das 
organizações, influenciando nos aspectos competitivos, permitindo um controle mais 
efetivo prevenindo instabilidades e falhas no processo, influenciando diretamente na 
qualidade do produto acabado. A Implantação da tecnologia QR Code na linha de 
produção de leite UHT visa otimizar o processo, garantindo a alta produtividade e uma 
eficaz rastreabilidade dos lotes, contribuindo assim com a gestão dos processos e 
logística, que são de suma importância dentro de uma organização. Pretende-se 
através dessa pesquisa obter resultados significativos para o laticínio em questão por 
ser o primeiro no Estado de São Paulo a implementar a tecnologia QR Code como 
ferramenta de gerenciamento em beneficiamento de leite.  
 
Palavras-chave: QR Code. Rastreabilidade. Processos. Leite UHT. 

 

Abstract: This work has as main purpose to demonstrate the importance of a system of 
traceability in production processes, through the study of the deployment of a system for 
the identification by QR Code (Quick Response Code), in a line of processing of 
UHT(Ultra Hight Temperature) milk with the objective to increase the agility of the 
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release process and shipment of the finished product and better control the internal 
storage, the model implemented will give from the milking to the final consumer.This is a 
field research obtained in one dairy located in the municipality of Itapetininga-SP, where 
he conducted the analytical study and the monitoring of the conversion from manual 
process to computerized system. By means of bibliographical research as qualitative, it 
was possible to prove the importance of management information systems and their 
significant impacts within organizations, influencing in all aspects of competitive, 
allowing a most effective control to prevent instabilities and failures in the process, 
directly influencing on the quality of the finished product. The Deployment of the QR 
Code technology in the production line of UHT milk aims to optimize the process, 
ensuring high productivity and efficient traceability of batches, thus helping with the 
management of processes and logistics, which are of paramount importance within an 
organization. It is intended through this research to obtain significant results for the dairy 
in question by being the first in the State of São Paulo to implement the QR Code 
technology as a management tool in the processing of milk. 
 
Keywords: QR Code. Traceability. Processes. UHT-milk. 

1. Introdução 

O século XXI é considerado a era da tecnologia, porém, com tanta informação e 

sistemas inteligentes ainda se percebe processos e sistemas extremamente manuais, 

os quais dificultam, retardam e tornam a cadeia obsoleta. Juntamente com a onda de 

qualidade de vida o indivíduo está cada vez mais preocupado em conhecer o alimento 

que está consumindo e sua procedência. 

A rastreabilidade é uma estratégia importante, que procura atender às 

necessidades das empresas, fornecedores e clientes. Muito utilizada já na área 

alimentícia, porém, no ramo de beneficiamento de leite é realizada de modo manual, 

dificultando a agilidade das informações, propensa a falhas na expedição do produto e 

gerando um acúmulo de documentos em formato de papel. 

A união entre a necessidade de informações ágeis e seguras por parte de 

clientes, auditores e da própria indústria nos levou a propor a implementação do QR 

Code (Quick Response Code) na indústria, acompanhando e controlando seus processos 

desde a ordenha. O sistema de informação alimentará os bancos de dados tornando o 

processo mais efetivo, eliminando possíveis falhas como a saída de produtos 

contaminados para o mercado, garantirá agilidade na conferência e contagem de 

inventários e, principalmente irá satisfazer o cliente quanto a origem do produto e 

processos seguros no que diz respeito a leite UHT através do uso do QR code (Quick 

Response Code). 
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2. Desenvolvimento 

Segundo ECKSCHMIDT (2009), a rastreabilidade pode ser definida como o 

processo para conhecer a origem de um determinado produto, identificar o caminho 

percorrido por ele ao longo da cadeia produtiva e, apontar o tempo deste percurso até 

chegar ao consumidor final. Sabe-se da preocupação da indústria em acompanhar 

seus processos e prevenir ou eliminar possíveis falhas. Percebeu-se a importância de 

uma pesquisa experimental sobre o assunto juntamente com a aplicação do sistema de 

informação conhecido como QR Code (Quick Response Code) e as melhorias e 

benefícios gerados pela integração da tecnologia em processos gerenciais de extrema 

importância em uma empresa de beneficiamento de leite UHT na região de 

Itapetininga-SP. 

Segundo REZENDE e ABREU (2010) desde os primórdios, os sistemas de 

informação gerenciais são usados. Os sistemas de informação são um recurso para as 

empresas auxiliando na racionalização do trabalho em seu ambiente. Para OLIVEIRA, 

(2014). O SIG Sistema de Informação Gerencial auxilia na tomada de decisão tática e 

estratégica. 

Para GAZOLLA NETO (2012) o termo QR deriva de Quick Response, que 

significa Resposta Rápida. É um código de barras 2D, podendo ser detectado e 

traduzido por celulares possuidores de câmera e aplicativo específico para leitura 

desse código. Isso é possível pela combinação de duas dimensões para a criação e 

leitura dos pontos, sendo que cada região do QR Code tem sua própria função, tais 

como posicionamento, alinhamento, versão da informação e de produto, e outras 

voltadas para segurança. 

Problemas podem ser identificados pelo monitoramento em todas as etapas, e 

sucessivamente corrigidos pelos produtores. Com um processo de rastreabilidade 

efetivo, é possível minimizar o tempo entre a ocorrência do problema e a identificação 

da fonte do mesmo, evitando uma maior ocorrência do problema, queda na produção, 

na qualidade e, consequentemente, um aumento de custos. 

Um produto pode ser crítico por várias razões: essencial à segurança humana, 

imposições judiciais, essencial para ser vendável, o valor do investimento requerido, 

instabilidade, etc. As ferramentas para controle de componentes críticos podem 
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implicar em acondicionamento de produtos em embalagens adequadas como o caso 

do leite UHT. 

Preocupados em atender as necessidades da organização em questão e de seus 

clientes, associamos o uso da tecnologia QR code em sua cadeia produtiva, tornando 

assim o sistema gerencial, com o diferencial que esta é a primeira empresa de 

beneficiamento de leite no Estado de São Paulo a utilizar essa tecnologia de maneira 

ampla. 

3. Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa experimental aplicada, voltada à análise de conteúdo 

levantado em documentos reais, através dos quais foram evidenciados os problemas 

citados no presente trabalho, envolvendo revisão bibliográfica para embasar a pesquisa 

torna-la praticável. 

4. Resultados 

A pesquisa bibliográfica realizada mostrou que o uso do QR code já é utilizado em 

alguns laticínios, principalmente na região sul do país, o que fortaleceu a ideia de 

implementá-lo na região sudeste, mais especificamente no Estado de São Paulo, com 

maior eficácia e como diferencial da tecnologia já utilizada a implantada nesse estudo 

se dará desde a matéria-prima até a mesa do consumidor.  

A rastreabilidade ainda é uma atividade recente na cadeia agroalimentar, apesar 

de ser uma prática de controle de qualidade de produtos muito difundida em outros 

setores produtivos. As pressões de segmentos de consumidores, cada vez mais 

preocupados com alimentos seguros, livres de contaminações e leis mais rigorosas por 

parte dos países desenvolvidos, têm desafiado a tradicional estrutura de mercado de 

produtos homogêneos, onde o preço é a informação relevante. 

Iniciamos a pesquisa e já realizamos o desenvolvimento de alguns testes para 

validar o uso do QR code (Quick Response Code) no laticínio, pudemos adquirir novos 

conhecimentos através do estudo da problemática em questão e linguagens de 

programação principalmente linguagem Java Script. 

Alguns resultados parciais obtidos nos testes ilustram a melhora da performance 

dos processos, um aumento da produtividade estimado em 12%, redução do tempo de 
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liberação de um lote do produto acabado para expedição, que antes durava em média 

8 horas diárias para apenas 3 horas, otimização do quadro de colaboradores uma vez 

que houve a redução de um quadro de 6 colaboradores na função de liberação para 

apenas 2 e maior confiabilidade por parte dos clientes. 

5. Considerações Finais 

Este estudo possibilitou, além de grande conhecimento específico, resultados 

para aplicações e testes de modo positivo e significativo para as partes envolvidas. O 

laticínio em pesquisa aprovou o uso QR code, estando o mesmo já investindo para 

implantação da mesma em todo seu sistema. 

Os benefícios propostos pelo uso do QR Code (Quick Response Code), justificam o 

investimento. Melhoria e agilidade da rastreabilidade do produto para auditorias 

externas e internas, confiabilidade no produto adquirido, aumento da produtividade, 

otimização dos processos e consequentemente o aumento das vendas do leite UHT 

uma vez que se pode ter na palma das mãos a cadeia produtiva inteira do produto 

adquirido para consumo.  
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Resumo: Na contemporaneidade o uso das novas tecnologias tem se tornado 
essencial para a interação social e no âmbito escolar sua relevância é indiscutível. O 
ensino de língua estrangeira vem se modificando devido ao incremento das novas 
tecnologias em sala de aula, pois estas são os principais instrumentos de acesso ao 
conhecimento atualmente. Assim, faz-se necessário que os educadores estejam 
conscientes da responsabilidade de oferecer ao aluno habilidades necessárias para 
seu desenvolvimento pessoal e profissional destacando-se, dentre elas, o domínio da 
tecnologia de informação com a capacidade técnica de leitura, interpretação e busca de 
dados, permitindo ao aprendiz a oportunidade de usar a língua-alvo com o intuito de 
tornar-se linguística e culturalmente competente. Tais recursos objetivam utilizar a 
língua em contextos autênticos e significativos, viabilizar uma comunicação dinâmica, 
flexível e multimidiática, incrementando a autonomia do aprendiz. As novas tecnologias 
ainda contribuem para os conhecimentos interculturais, promoção do desenvolvimento 
de uma consciência intercultural, consolidando conceitos de pluralismo, equidade e 
respeito mútuo. Pensando nisso, objetiva-se mostrar a importância do vídeo para o 
aprendizado de Língua Inglesa a partir de uma prática desenvolvida com alunos do 
Curso de Comércio Exterior da Fatec Itapetininga/SP em 2017. Gerou-se uma reflexão 
a respeito da relevância da atividade nas aulas não apenas como elemento lúdico e 
dinâmico, mas principalmente como ferramenta integradora e facilitadora de ensino e 
produção cultural que promove o aprendizado do idioma, o trabalho em equipe, a 
superação de dificuldades, a comunicabilidade, a imaginação e a sensibilidade.  
 
Palavras-chave: Recursos Digitais; Tecnologia da Informação; Línguas Estrangeiras 
Modernas; Ensino e Aprendizado. 
 

Abstract: In contemporary times the use of new technologies has become essential for 
social interaction and in the school context its relevance is indisputable. The teaching of 
foreign language has been changing due to the increase of new technologies in the 
classroom, as these are the main instruments of access to knowledge currently. Thus, it 
is necessary for educators to be aware of the responsibility of providing the student with 
the necessary skills for their personal and professional development, among which is 
the mastery of information technology with technical reading skills, interpretation and 
data search, allowing the learner the opportunity to use the target language in order to 
become linguistically and culturally competent. These resources aim to use the 
language in authentic and significant contexts, to enable a dynamic, flexible and 
multimedia communication, increasing the autonomy of the learner. The new 
technologies still contribute to intercultural knowledge, promoting the development of an 
intercultural awareness, consolidating concepts of pluralism, equity and mutual respect. 
With this in mind, the objective is to show the importance of video for learning English 
as a result of a practice developed with students from the Foreign Trade Course of 
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Fatec Itapetininga/SP in 2017. A reflection was made on the relevance of the activity in 
the classes not only as a playful and dynamic element, but mainly as an integrating tool 
and facilitator of teaching and cultural production that promotes language learning, 
teamwork, overcoming difficulties, communicability, imagination and sensitivity. 
 
Keywords: Digital Resources; Information Technology; Modern Foreign Languages; 
Teaching and Learning. 
 
 
1. Introdução 

Os recursos audiovisuais são indiscutíveis ferramentas no ensino de Língua 

Estrangeira, seja por seu caráter interativo e moderno, seja pela proximidade e 

interesse que despertam no aluno. Televisão, cinema, computador, vídeo, smart 

phones, tablets entre outros veiculam informações, ensinam linguagens, apresentam 

modelos de comportamento, transmitem valores, ideais, enunciam discursos e diálogos 

entre diferentes públicos e ambientes sociais. A razão disso é que o vídeo é sensorial, 

visual com “linguagens que interagem superpostas, interligadas, somadas, não-

separadas. Daí a sua força. Somos atingidos por todos os sentidos e de todas as 

maneiras. O vídeo nos seduz, informa, entretém, projeta em outras realidades, em 

outros tempos e espaços” (MORÁN, 1995, p. 28).  

Nesse sentido, objetiva-se aqui discutir a importância da produção de vídeos e o 

uso de recursos audiovisuais nas aulas de Língua Inglesa no curso de Tecnologia em 

Comércio Exterior na Fatec Itapetininga nos primeiros e segundos ciclos dos períodos 

diurno e noturno no ano de 2017.  

Pretende-se discorrer a respeito de como uma simples atividade se tornou uma 

relevante prática oral para aquisição e consolidação do idioma, salientando que a 

produção de vídeos pelos próprios alunos se constitui em ferramenta integradora e 

facilitadora no processo de ensino/aprendizado de língua estrangeira, haja vista que 

esta volta-se à pratica de ensino com aplicação de metodologias ativas a qual fomenta 

o protagonismo, a autonomia, a (re)significação de conhecimento, a sensibilidade, a 

imaginação, considerando ainda os saberes prévios dos estudantes (VELOSO, 2008).   

 

2. Desenvolvimento 

A força da linguagem visual está no fato de que ela é capaz de nos mostrar 

muito mais do que conseguimos captar e por nos atingir de muito mais maneiras do 

que percebemos. Quando entramos em contato com uma imagem, ela “encontra dentro 

de nós uma repercussão em imagens básicas, centrais, simbólicas, arquetípicas, com 
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as quais nos identificamos, ou que se relacionam conosco de alguma forma” (ARROIO 

e GIORDAN, 2006, p. 2). Sendo uma produção cultural, o audiovisual se vale de 

símbolos da cultura partilhados por um coletivo que codifica e transmite certa realidade.  

De fato, “não se trata de uma simples transmissão de conhecimento, mas sim de 

aquisição de experiências de todo o tipo: conhecimento, emoções, atitudes, sensações” 

(ARROIO e GIORDAN, 2006, p. 2). Nesse sentido, o uso de vídeo em sala de aula 

aproxima a prática educacional à realidade do aluno, ao cotidiano das linguagens de 

aprendizagem e comunicação da sociedade moderna.  

Além disso, dialoga com as novas tecnologias, fazendo com que o ambiente 

escolar seja mais dinâmico e acompanhe as mudanças sociais (PEREIRA, 2014, p. 

38). A prática do vídeo como ferramenta de aprendizado “combina a comunicação 

sensorial-cinestésica com a audiovisual, a intuição com a lógica, a emoção com a 

razão” (BAGNO e RANGEL, 2005, p. 78). Isso porque o vídeo explora o ver, o sentir e 

através dele experienciamos sensorialmente o outro, o mundo e nós mesmos 

(GRIFFITHS, 2008, p. 67). 

  

3. Metodologia 

O estudo foi desenvolvido a partir de pesquisas nas áreas de Práticas de Ensino 

com Aplicação de Metodologias Ativas e Novas Tecnologias, Processo de Ensino-

Aprendizado de Língua Estrangeira, em particular de Língua Inglesa. Abordou-se a 

perspectiva teórica e prática do uso de recursos audiovisuais e em especial do vídeo 

em sala de aula. A partir daí, refletiu-se acerca dos vídeos elaborados, relatando a 

importância dessa prática no processo de ensino e aprendizado de Língua Inglesa nos 

ciclos iniciais do Ensino Superior Tecnológico. 

 

4. Resultados 

Em sala de aula, o uso das novas tecnologias deve ter significado para o 

aprendiz para que estas sejam utilizadas como agentes motivadores da aprendizagem 

e organizadores do ensino. O professor, a partir de atividades que contemplem o uso 

desses recursos, deve privilegiar a ação reflexiva, o diálogo e a troca de saberes e 

experiências, resignificando os sentidos e os significados que carregam, fomentando o 

aprendizado colaborativo e significativo (TOSCHI, 2007, p. 82-3). 

Pensando nisso, a proposta de atividade foi que os alunos dos primeiros e 

segundos ciclos (diurno e noturno) do curso de Tecnologia em Comércio Exterior de 
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2017 deviam elaborar um vídeo com tema livre falado em Inglês, individual ou em 

grupos de até quatro integrantes e realizado em qualquer local escolhido por eles. Para 

os primeiros ciclos, o tempo mínimo de fala para cada aluno era de trinta segundos e 

nos segundos ciclos, o tempo mínimo para cada aluno era um minuto e meio.  

Não havia limite de tempo nem restrição temática, a única instrução obrigatória 

foi que o vídeo fosse inteiramente em Inglês, ou seja, que os estudantes entendessem 

que a atividade era uma prática oral – Speaking –, mas que envolvia todas as outras 

habilidades linguísticas, tais como produção de texto – Writing and Grammar –, leitura 

para elaborar o texto– Reading –, prática de pronúncia com leitura em voz alta – 

Listening –, além de competências como trabalho em equipe, liderança, postura, 

maneiras de lidar com a ansiedade e inibição, trabalhar a autoestima, superar limites, 

traumas, medos, etc.  

Vale ressaltar que as propostas serviram apenas como um elemento norteador 

da tarefa, pois o objetivo não era limitar nem impor uma forma adequada de 

apresentação. Pelo contrário, diversidade, criatividade, desinibição e comprometimento 

também faziam parte do objetivo da atividade.  

Ao final das apresentações, pode-se dizer que: 1) os vídeos tiveram duração 

bastante variada (trinta segundos a dez minutos), extrapolando a proposta e dando um 

caráter ainda mais elaborado à atividade; 2) verificou-se ampla diversidade temática: 

desde vídeos pessoais (monólogo), diálogos simples, leituras de textos curtos, 

dublagens de filmes até teatro filmado; 3) houve grande envolvimento e 

comprometimento indo do amadorismo até o refinamento cinematográfico (preparo 

cênico com cenário e figurino), apuro da linguagem e escolha vocabular (roteiro), 

organização fílmica (direção), esmero na apresentação (edição e arte), domínio de 

certas técnicas de filmagem, como fotografia, direção e até efeitos visuais; 4) os alunos 

mostraram real aprendizado, melhorando significativamente o nível do idioma, haja 

vista que superaram dificuldades e limitações, compartilharam informações e 

conhecimentos, ajudaram outros e foram ajudados, aprendendo de forma colaborativa 

e significativa; 5) a criação de vídeos foi de fato ferramenta integradora e facilitadora no 

processo de ensino e aprendizado, pois a atividade teve significado para os alunos e foi 

utilizada como agente motivador da aprendizagem e organizador do ensino; 6) maior 

interesse e motivação em aprender a Língua Inglesa: a disciplina traumática e 

frustrante para muitos, passou a ser vista como interessante, acessível e prazerosa.  

5. Considerações Finais 
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O uso dos recursos audiovisuais em sala de aula possibilita ao professor deixar 

de ser um mero transmissor de informações e se tornar um mediador que privilegia e 

fomenta a autonomia do aluno, despertando nele o senso crítico, refletivo e ativo. A 

ideia foi criar uma nova situação e um novo espaço onde se pudesse praticar o idioma 

Inglês, fomentando o protagonismo e a autonomia de aprendizado. Considerando que 

a imagem se mostra muito eficaz no imaginário do ser humano, além de estar muito 

presente em nosso cotidiano, verificou-se que o vídeo desempenha papel fundamental 

em sala de aula com sua capacidade de provocar emoções e sensações.  

O desafio, então, foi integrar de maneira consciente e crítica esse recurso nas 

aulas, ou seja, ensinar com tecnologia e não apoiado nela. Com essa proposta, 

verificou-se que os alunos aprenderam Inglês de forma significativa com relevância em 

seu cotidiano acadêmico e pessoal, respeitando a personalidade e os conhecimentos 

prévios do aprendiz, estimulando a criatividade, integrando conhecimento e partilhando 

experiências.  

A criação dos vídeos permitiu que cada estudante fosse protagonista de seu 

processo de aprendizado, desenvolveu e ampliou a competência de leitura crítica do 

mundo, promoveu a reflexão e a ação, fomentou a socialização de saberes, os diálogos 

entre pares e gerou motivação em aprender e a lidar com novas experiências dentro e 

fora do contexto escolar.  
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Resumo: Como a globalização e os avanços da tecnologia tornaram-se instrumentos 
de suma importância para os negócios, devido a velocidade e a comodidade das 
negociações, o projeto tem como objetivo propor a criação de uma plataforma 
financeira (site) chamada Exim Link Bank, a qual vem trazer ao mercado uma nova 
forma de auxiliar as companhias na gestão do planejamento para fins de 
financiamentos nas atividades de exportação e importação. Tal plataforma tem como 
propósito linkar, isto é, ligar, unir e conectar os importadores e exportadores com os 
principais Exim Banks mundiais e bancos de desenvolvimento facilitando o 
financiamento global do comércio exterior. Pois, visa assessorar os gestores no quesito 
financeiro, em razão de romper barreiras que os impossibilitam de ampliar as vendas 
de seus produtos e/ou serviços no comércio internacional, e com os importadores e 
exportadores do mundo inteiro mudando o paradigma tecnológico promovendo assim a 
ruptura da tecnologia para o auxílio monetário das exportações e importações globais. 
 
Palavras-chave: Comércio Exterior. Exim Bank. Plataforma Financeira. 
 
 
Abstract: Globalization and advances of the technology have become instruments of 
paramount importance for business, due to the speed and the convenience of the 
negotiations. That being said, the Exim Link Bank tool is a financial platform (Site) that 
has brought to the market a new way of helping companies in the management of 
planning for financing purposes in export and import activities. Such a platform aims to 
link, that is, connect and join the main Exim Banks worldwide facilitating the global 
financing of foreign trade. As it aims to advise managers on the financial aspect, by 
breaking barriers that make it impossible to increase the sales of their products and/or 
services in international trade, and with importers and exporters from all over the world 
changing the technological paradigm, thus promoting the breakdown of technology for 
the monetary assistance of global exports and imports. 
 
 Key words: Foreign trade. Exim Bank. Financial platform. 
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1. Introdução 

O Exim Bank é um banco estatal que tem como característica principal atuar 

com financiamento que possam fomentar o comércio internacional. (RIBEIRO, 2013).  

O banco teve sua origem, em 1934, no governo do presidente Franklin Delano 

Roosevelt, nos Estados Unidos, com o nome de Export-Import Bank of Washington. A 

finalidade inicial era assessorar e dar auxílio para as importações e exportações e 

também o intercâmbio das commodities entre os Estados Unidos e outros países. 

Tornou-se independente e autossustentável em 1945, e em1968 o banco alterou o 

nome para “Export-Import Bank of the United States”. A partir de então vem apoiando o 

financiamento de muitos projetos. (EXPORT-IMPORT BANK OF THE UNITED 

STATES). 

O Brasil não possui ainda um Exim Bank, contudo o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é o principal banco que realiza 

financiamentos para as exportações, entretanto, poucas empresas usufruem de tal 

benefício. 

Neste contexto, a plataforma Exim Link Bank foi idealizada com o intuito de 

conectar os importadores e exportadores com os principais Exim Banks mundiais e 

bancos de desenvolvimento, proporcionando às empresas do mundo todo uma opção 

de empréstimos disponibilizados por esses bancos para a internacionalização de 

produtos e/ou serviços com custos financeiros mais competitivos do que as 

apresentadas no mercado.  

Dessa forma, pretende-se contribuir com o aumento da participação de micros e 

pequenas empresas no âmbito internacional e com isso romper barreiras que os 

impossibilitam de ampliar as vendas no comércio externo. 

 

2. Desenvolvimento 

Perante um mercado competitivo e tão exigente há a necessidade de definir 

estratégias para captação de recursos e assim conseguir resultados mais eficazes 

dentro das organizações. Gitman (2010) relata que a administração financeira tem 

como finalidade o gerenciamento dos recursos financeiros da empresa, a captação 

desses recursos e aplicando-os de maneira eficiente.  
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No entanto, Lúcio Jr (2011) afirma que o essencial desse planejamento é 

determinar uma “visão de futuro”, ou seja, ter uma visão clara, compreensiva, sucinta e 

realista. 

Diante desse cenário, as empresas que almejam a internacionalização dos seus 

produtos e/ou serviços e para que sejam conhecidos cada vez mais, se faz necessário 

realizar esse planejamento dentro da organização para maximizar seus resultados e 

alcançar o objetivo através de seus controles, otimização de recursos e diminuição de 

desperdícios encontrados no decorrer dos processos. 

Isto posto, a plataforma Exim Link Bank tem como objetivo atuar como uma 

ferramenta de auxílio no planejamento das organizações. Dessa maneira o 

desenvolvimento profissional do site será construído com base nas diferentes 

linguagens de programação e suas aplicabilidades sendo que, dentre elas, as mais 

utilizadas para o projeto são: PHP, MySQL, HTML 5 e o JavaScript. 

 

3. Metodologia 

Para o projeto foi elaborado uma pesquisa qualitativa e bibliográfica de caráter 

exploratória e descritiva.  

Quanto aos dados, estes foram fundamentados em um levantamento bibliográfico 

por intermédio de livros, teses, dissertações, trabalhos científicos, revistas sobre o 

tema, jornais, sítios eletrônicos e outros instrumentos acessíveis à população de modo 

geral referente à área da pesquisa. (VERGARA, 2013). 

Com finalidade de produzir uma pesquisa de avaliação formativa, buscou 

conhecer os principais Exim Banks existentes, aprofundar a respeito dos bancos de 

desenvolvimento do Comércio Exterior e entender sobre as linguagens de 

programação utilizadas para a criação do site. 

 

4. Resultados 

De acordo com o Empresômetro, software criado pelo Instituto Brasileiro de 

Planejamento e Tributação (IBPT) que mostra em tempo real a quantidade de 

empresas abertas, existem mais de 19 milhões de empresas ativas e com grande 

potencial para realizar exportações no país.  

Nesse patamar, como a ascensão brasileira no mercado internacional é 

gradativamente maior a cada ano, se faz necessário estudar métodos que possam 
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reduzir os custos operacionais das empresas e incentivá-las a exportar produtos e /ou 

serviços cada vez mais. 

Após o estudo bibliográfico constatou-se que não existe uma ferramenta 

semelhante no mercado atual, dessa maneira a plataforma Exim Link Bank é um 

instrumento bastante relevante para as companhias de diferentes segmentos, pois 

pode auxiliar os gestores na gestão estratégica, com vistas a garantir um trabalho com 

qualidade e confiabilidade através do controle e o acompanhamento das ações 

realizadas desde o início do processo até a sua finalização. 

Com isso, foi elaborado um protótipo do site de forma gráfica dividido em cinco 

seções para definir posições, cores, estruturas, links e principais funcionalidades, como 

pode ser observado na Figura 1. 

 
Figura 1: Detalhe da plataforma Exim Link Bank – Home (página inicial) 
Fonte: https://marciaoliveira23.wixsite.com/eximlinkbank 

 1ª seção – “Home” – aqui se encontra um breve resumo das seções; 

 2ª seção – “Serviços” – relata os serviços que serão prestados pela empresa, 

apresenta os Exim Banks e os bancos de desenvolvimento, traz um simulador 

que serve para demonstrar aos usuários um espelho das parcelas do 

financiamento, o prazo de carência para o início do pagamento, e conta também 

com um aconselhamento financeiro para auxiliar as empresas em suas dúvidas 

quanto ao processo de financiamento, seja ele de curto ou longo prazo; 

 3ª seção – “Sobre” – aqui está explanado quem somos, o objetivo, bem como a 

missão, visão e valores da empresa; 
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 4ª seção – “Contato” – nessa janela encontra-se um pequeno formulário com o 

propósito de sanar dúvidas, acolher sugestões ou possíveis reclamações que o 

usuário possa ter, com vistas a melhorar cada vez mais a prestação de serviço; 

 5ª seção – “Blog” – a seção tem como intuito divulgar as notícias sobre o 

comércio internacional, balança comercial, investimentos, feiras e entre outros. 

 

5. Considerações Finais 

Este trabalho se pautou em exemplos como o da empresa Alibaba Group que 

iniciou suas atividades baseada no e-commerce com um serviço business-to-business 

para conectar os fabricantes da China com consumidores de outros países e 

atualmente movimenta bilhões sem ser fabricante. (BARBOZA, 2014). Há ainda de se 

mencionar os aplicativos da Uber que transformaram o modo de solicitar um carro para 

se locomover, sem ter uma frota e a Airbnb que revolucionou a maneira de reservar 

uma hospedagem e receber pessoas do mundo inteiro, sem ter hotel.  

Pode-se concluir que o Exim Link Bank é uma tecnologia disruptiva para o 

financiamento do comércio exterior, ou seja, uma mudança no paradigma tecnológico 

do setor financeiro, que visa conectar importadores e exportadores do mundo inteiro 

com os Exim Banks e bancos de desenvolvimento mundiais para que empresas 

necessitadas de auxílio financeiro possam se atualizar e alavancar a produção, 

tornando conhecidos seus produtos e/ou serviços no mercado internacional. 
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Resumo: O tempo entre os avanços de eixo tecnológico tem decrescido 
exponencialmente e mais rapidamente expandem-se os estudos em torno do assunto 
“máquinas inteligentes”, visando aprimorá-las e torna-las palpáveis a todos os 
segmentos que necessitem de soluções eficazes para problemas complexos e 
variados, sob uma perspectiva especialista em suas respectivas áreas de atuação.  
Em igual rapidez, cresce, incessantemente, o setor industrial; buscando atender a 
curva ascendente da demanda de consumo mundial. Para tal, novas tecnologias são 
buscadas, sejam para redução de custos ou para melhoria contínua da qualidade de 
produtos e processos. A transição de operadores humanos para máquinas tornou-se 
uma realidade. A Computação Cognitiva é um tema amplo e ambicioso, podendo ser 
descrito como uma simulação do pensamento humano através de computadores, que 
pode ser diferenciado da Inteligência Artificial por sua capacidade dedutiva e resolução 
de problemas intuitivos. Objetiva-se assim analisar a viabilidade de aplicação da 
referida tecnologia para gerenciamento e tomada de decisão no setor de produção 
industrial, sondando alguns dos potenciais benefícios que podem ser obtidos através 
desta. Utiliza-se para elaboração do presente resumo a análise teórica do tema por 
meio de pesquisa exploratória, qualitativa e bibliográfica. 
Palavras-chave: Computação Cognitiva. Gestão. Industria. Inteligência Artificial. 

 
Abstract: The time between technological advances has declined exponentially, and 
studies on the subject "intelligent machines" have been expanding in order to improve 
them and make them palpable to all segments that need effective solutions to complex 
problems and varied from a specialist perspective in their respective areas of activity. In 
the same rapidity, the industrial sector grows incessantly; seeking to meet the 
exponential curve of world consumption demand. For this, new technologies are sought, 
either for cost reduction or for continuous improvement of the quality of products and 
processes. The transition from human operators to machines has become a reality. 
Cognitive Computing is a broad and ambitious subject and can be described as a 
simulation of human thinking through computers, which can be differentiated from 
Artificial Intelligence by its deductive capacity and intuitive problem solving. The aim is 
to analyze the feasibility of applying the technology for management and decision 
making in the industrial production sector, probing some of the potential benefits that 
can be obtained through this. The theoretical analysis of the subject is used for the 
preparation of this abstract through exploratory, bibliographic and qualitative research. 
Keywords: Cognitive Computing. Management. Industry. Artificial intelligence. 
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1. Introdução 

Diante da evolução tecnológica, a Inteligência Artificial tornou-se uma opção real, 
consistindo na criação de máquinas capazes de executar tarefas humanas de forma 
autônoma, seja através de robôs ou sistemas.  

Seguindo o avanço nos estudos sobre os processos cognitivos humanos, surge 
uma nova ciência, sendo denominada: Ciência Cognitiva. Trata-se do esforço 
interdisciplinar para entender a mente e o funcionamento do cérebro humano de forma 
profunda, essa ciência envolve diferentes campos, como a psicologia, a neurociência e 
a Inteligência Artificial. Desta ciência emerge a grande aposta para o futuro, a 
Computação Cognitiva. 

Assim como em outros nichos do mercado, a produção industrial foi tomada pela 
tecnologia e é constituída majoritariamente por máquinas que apresentam uma alta 
performance por um baixo custo. A informatização das linhas de produção tornou o 
trabalho braçal obsoleto em grandes empresas, mas estas dependem ainda de uma 
gestão capacitada para a tomada de decisões complexas, como entender as variações 
do mercado e prever a avidez futura dos clientes com base em suas ações, 
sentimentos e preferências atuais. Para que isso ocorra, faz-se necessário a 
contratação de um especialista para gerir e analisar o processo produtivo e uma grande 
quantidade de dados simultâneos.  

Este artigo tem o propósito de estudar a aplicabilidade da Computação Cognitiva 
na área gerencial de nível estratégico de uma empresa no seu setor produtivo 
industrial. Objetiva-se assim, ao longo deste resumo, descrever o conceito de 
Inteligência Artificial (daqui para frente AI, do inglês Artificial Intelligence), de 
Computação Cognitiva e seus princípios, discutir a utilização da tecnologia no contexto 
industrial de processo contínuo, voltando-nos para áreas gerenciais  e apresentar um 
estudo relevante que contribua para disseminação do conhecimento sobre a 
Computação Cognitiva e suas possibilidades de aplicação, afim de induzir análises 
futuras mais profundas sobre a substituição do nível empresarial estratégico por 
máquinas inteligentes.  
2. Desenvolvimento 

O aumento da dependência tecnológica e o fascínio de diferentes áreas de estudo 
pela capacidade humana de pensar, fomentou o aprimoramento das máquinas em 
busca de proximidade e reprodução do pensamento humano. A Inteligência Artificial 
veio de encontro a essa necessidade, sendo descrita pela primeira vez como “Ciência e 
engenharia de fazer máquinas inteligentes” por John McCarthy em 1956. 

Alan Turing, em seu pioneirismo na Inteligência Artificial, em 1950, propõe 
através de seu artigo Computing Machinery and Intelligence a seguinte questão: 
Máquinas podem pensar? Mediante a esse questionamento, logo vê-se a importância 
de definir o termo “pensar”. Ao tentar realizar essa definição, Turing propõe uma 
substituição que lhe parece bastante próxima da questão original e sugere um “jogo de 
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imitação” que consiste em avaliar a capacidade de uma máquina em imitar o 
comportamento humano de tal forma que seja impossível a distinção entre a tarefa 
realizada por um humano ou uma máquina. Este procedimento passou a ser conhecido 
como o Teste de Turing, auxiliando nos anos que viriam a seguir o teste de máquinas 
para indicar seu grau de inteligência.  

No caso do projeto de AI, no sentido restrito do termo, existe uma preocupação 
menor por parte dos pesquisadores, com o grau de realidade psicológica dos modelos. 
Eles estão interessados numa versão mais abstrata da AI. Para tais pesquisadores é 
de pouca relevância a questão de se os processos empregados pela máquina na 
execução das tarefas são semelhantes ou não àqueles utilizados pelos seres humanos 
(TEIXEIRA, GONZALES, 1983, p. 46).  

Já a simulação cognitiva baseia-se prioritariamente no comportamento humano 
e na reprodução de ações inteligentes. Sendo “inteligência” uma demonstração da 
capacidade de aprender, relacionar e se adaptar à novas situações.  

 De acordo com Marcos Villas do TI Inside (2017) a IA pode facilitar a interação 
de informações de nível tático, gerenciar os recursos operacionais de uma empresa e 
auxiliar na expansão do modelo de indústria 4.0. 

Esse conceito abrange um conjunto de tecnologias operacionais (instrumentação e controle) 
e de tecnologias de informação que – quando utilizadas de forma planejada e coerente – 
traz uma revolução na forma como a produção, proporcionando mais qualidade, eficácia e 
eficiência às etapas do ciclo de vida de produto (projeto, produção, armazenamento, 
distribuição, utilização, suporte e aposentadoria) (VILLAS, Marcos, 2017) 

 Entretanto, ao falarmos de Computação Cognitiva a abrangência torna-se maior. 
Com a expansão da internet e o grande volume de interação e informação através de 
imagens, áudios e dados não estruturados, surgiu uma série de problemas que os 
sistemas programáveis não conseguiam resolver, fazendo necessário o 
desenvolvimento de uma nova solução, capaz de processar o crescimento exponencial 
de dados e de resolver problemas complexos, onde supõem-se não haver base 
algorítmica na consciência do sistema. 
 Pensa-se agora em uma nova possibilidade vindoura da IA sendo denominada: 
Computação Cognitiva. Uma área de ciência que prevê a simulação da inteligência e 
do pensamento humano, não se restringindo somente ao pensamento lógico e 
funcional, mas também ao aprendizado contínuo, sem necessidade de uma 
programação prévia, e à realização de tarefas intuitivas.  

O aprendizado de máquina visa dar aos computadores a capacidade de aprender sem 
serem explicitamente programados. Nos últimos dez anos, a área de aprendizado de 
máquina teve uma evolução espetacular. No passado, muitos projetos em inteligência 
artificial tentaram cunhar conhecimento sobre o mundo a partir de linguagens formais. Um 
computador pode tomar decisões automaticamente nessas linguagens formais usando 
regras lógicas de inferência. Entretanto, nenhum desses projetos obteve sucesso 
significativo. As dificuldades encontradas por esses sistemas mostraram a necessidade de 
os sistemas de inteligência artificial terem a capacidade de adquirir conhecimento extraindo 
padrões a partir de dados não trabalhados. Capacidade essa que é conhecida como 
aprendizado de máquina, que permite que computadores possam resolver problemas 
envolvendo conhecimento do mundo real e, consequentemente, tomar decisões que 
aparentam subjetividade. Um algoritmo simples de aprendizado de máquina, chamado 
regressão logística, pode recomendar se um parto deve ser natural ou cesariano. (FONTE, 
2017) 
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O termo “computação cognitiva” foi cunhado em primeiro momento pela IBM, nascido a 
partir do Watson. Abaixo, a declaração de Fabio Scopeta, líder Watson no Brasil, em uma 
entrevista de 2011:  

“O que estamos tratando com o Watson são sistemas cognitivos, são sistemas que não 
precisam ser programados, eles aprendem sozinhos, isso ocorreu pois os problemas 
humanos ficaram cada vez mais complexos”. (SCOPETA, 2011) 

 
A expansão industrial trouxe junto a ela a substituição, em primeiro momento, dos 

trabalhos braçais por robôs, que causou grande impacto no nível operacional das 
empresas. Novas soluções foram buscadas, a fim de reduzir uma das maiores 
despesas de uma empresa: salários. Esta evolução automatizou processos 
operacionais, mas, nunca tivemos tantos cargos administrativos e atuantes no nível 
tático. Através do desenvolvimento da tecnologia cognitiva, estes cargos gerenciais 
também tendem reduzir. E, em concordância ao curta Humans Need Not Apply (2014), 
“Assim como os músculos mecânicos diminuíram a demanda por esforço físico, mentes 
mecânicas também estão diminuindo a demanda de um esforço intelectual humano”.  

Grandes empresas de tecnologia, como a IBM, já desenvolvem sistemas cognitivos 
com objetivo de auxiliar organizações na sua gestão de informações de grande volume 
e na tomada de decisão.   

Apesar de ainda parecer distante, a pergunta passou de “Como?” para “Quando?” 
ao se tratar de substituição total de esforços humanos por computadorizados. E, ao 
contrário do que se pensa, estas máquinas e softwares não precisam ser perfeitos, só 
precisam ser melhores do que nós. Acredita-se que essa revolução tecnológica 
chegará apenas para aqueles que não estão preparados e que cargos altos e 
estratégicos continuarão intactos, entretanto é um engano. Devido aos seus altos 
salários, a motivação das empresas para substituir trabalhos de “colarinho branco” por 
máquinas é maior do que para trabalhos pouco qualificados. (HUMANS NEED NOT 

APPLY, 2014). 
3. Metodologia 

Do ponto de vista de sua natureza, essa é uma pesquisa aplicada, uma vez que é 
voltada à descrição e análise de conteúdo referente a utilização de sistemas cognitivos 
na indústria. Além disso, do ponto de vista da forma de abordagem ao problema, é uma 
pesquisa qualitativa, já que levanta questões gerais relacionadas a substituição do 
esforço intelectual humano por máquinas sem partir de dados específicos. Ademais, do 
ponto de vista dos objetivos, é exploratória, visto que busca evidenciar um problema, 
envolvendo revisão bibliográfica e análise de exemplos. E, do ponto de vista dos 
procedimentos técnicos, é utilizada a pesquisa bibliográfica, a partir de livros, artigos 
científicos, dissertações e teses pertinentes ao tema proposto. Este presente artigo 
explorará a viabilidade de utilização de sistemas cognitivos na gestão da produção 
industrial, sendo realizado um estudo com foco no levantamento bibliográfico pertinente 
à Inteligência Artificial e sua evolução dentro da indústria 4.0. 
4. Resultados 
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Desde os anos 70, os sistemas inteligentes tornaram-se uma alternativa real e 
interessante para as empresas, entretanto, devido a sua complexidade, ainda existem 
dificuldades em sua implementação.  

Todavia, de acordo com as pesquisas realizadas, a computação cognitiva objetiva 
ajudar na evolução econômica das industrias. Apesar do contragosto de sindicatos com 
relação à automatização, a realidade é que as máquinas já realizam trabalhos muito 
mais eficazes e eficientes, pois é fácil superar o desempenho humano (que é variável e 
impulsivo).  

Os incentivos são imensos para que as indústrias adotem a automatização, 
incluindo, principalmente, a da estratégia empresarial. Um sistema faz uma avaliação 
de similaridades úteis para então sugerir a solução adequada com menor custo, tempo 
e melhor desempenho de acordo com conhecimento concreto e dados de situações 
passadas e seus desenvolvimentos. Estes sistemas de software intangíveis que visam 
substituir profissionais especialistas também são muito mais rápidos e baratos do que 
robôs que automatizam tarefas manuais, o que torna essa revolução tecnológica mais 
próxima e atraente para as grandes organizações.  
5. Considerações Finais 

Esta pesquisa propôs, como objetivo geral, estudar elementos bibliográficos no que 
se refere a utilização da computação cognitiva para substituição de cargos 
organizacionais estratégicos.  

Constatou-se que, apesar da literal intangibilidade dos sistemas cujo objetivo é 
suceder cargos administrativos, sua aproximação é real e seus benefícios para as 
empresas adotantes são palpáveis e gigantescos. 

E, para finalizar, um trecho da conclusão do curta-metragem Humans Need Not 

Apply (2014): “[...] não é sobre como a automatização é ruim, mas sim como a 
automatização é inevitável. É uma ferramenta para produzir em excesso e com pouco 
esforço”.  
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No cenário econômico brasileiro e também mundial, o crescente nível de 

endividamento é um assunto que tem se tornado cada vez mais importante, pois com o 

aumento do nível de endividamento consequentemente aumenta-se os riscos dos endividados 

não cumprirem com seus compromissos até o vencimento, tornando-os assim inadimplentes 

(SILVA; FERREIRA, 2016). 

A partir de 1994, após o Plano Real, a inflação começou a se estabilizar na economia 

brasileira, no cenário econômico, essa melhora contribuiu na redução das taxas de juros, 

isenções em impostos, aumento do crédito, possibilitando assim a expansão do crédito 

(GAMBA; OLIVEIRA; MARTINS; SILVA, 2017). Esse quadro se acentuou devido à 

estabilidade econômica bem como à inclusão do sistema formal de crédito para a população 

menos favorecida (BERTONCELLO; LIMA, 2007).  

No Brasil tem crescido o número de jovens ingressos no ensino superior, assim como 

aqueles que são incluídos ao mercado de consumo. Isso faz parte de um processo de produtos 

e serviços financeiros oferecidos especificamente a um determinado nicho social. Ao 

ingressarem no ensino superior, esses jovens são alvos das instituições financeiras que 

propõem ofertas de crédito aparentemente sedutoras, como por exemplo, acesso a cartões de 

crédito, cheque especial, linhas de crédito vinculado a programas sociais, financiamentos 

estudantis, financiamento de automóveis, entre outros serviços (TEIXEIRA, 2010). 

Quanto aos jovens, esses em sua maioria movidos pela satisfação pessoal e 

influenciados por fatores emocionais de curto prazo, são cada vez mais atraídos por propostas 

publicitárias tentadoras, como o oferecimento de dinheiro fácil e sem burocracia, os tonando 

assim escravos de suas próprias dívidas (SILVA; SOUZA; FAJAN, 2015). Além disso, as 

propagandas transmitidas pelas redes sociais e sites em geral, atingem em sua maioria o 

público jovem, influenciados pela compra sem necessidade de uso e como consequência 

disso, está o endividamento, afirma Silva, Roazzi e Souza (2011).  

Considerando essa realidade que tem se mostrado cada vez mais alarmante no cenário 

nacional, buscou-se analisar seus possíveis reflexos no comportamento dos jovens 

universitários, tais como os fatores do endividamento e suas influências nas decisões de 

consumo dos jovens universitários da cidade de Hortolândia. 

Para melhor percepção do tema em questão foi definido o seguinte objetivo geral do 

estudo: avaliar os fatores do endividamento, bem como, os fatores que influenciam os jovens 

universitários nas tomadas de decisões com relação ao consumo. Especificamente, o trabalho 

teve como objetivos: avaliar o perfil dos estudantes endividados; identificar os fatores que 

induzem os jovens universitários ao consumo e ao endividamento; descrever as causas e 

consequências do endividamento excessivo dos jovens universitários. 

Para a construção do resultado, foi levado em consideração questões como o atual 

cenário econômico nacional, e sua relevância na decisão de escolha voltada ao consumo. 

Metodologicamente, adotou-se uma pesquisa de campo de caráter qualitativo e de 

forma descritiva, com dados obtidos por meio da aplicação de um questionário com 23 

questões em uma amostra de 335 alunos em duas diferentes instituições localizadas na cidade 

de Hortolândia. Foi possível identificar o perfil de consumo dos jovens graduandos tais como 

seu comportamento e conscientização quando o assunto são as finanças pessoais. 

Foram realizadas além da pesquisa de campo, consultas em artigos bibliográficos 

científicos e monográficos que abordam sobre o tema do endividamento no contexto geral, 

além de específicos a classe jovem. Aferindo de forma sistemática suas consequências no 

processo de planejamento e execução de consumo. 

Os resultados mostraram que grande parte dos alunos entrevistados, além de possuir 

um controle financeiro, tem consciência dos rendimentos ganhos. Embora sejam passivos de 

dívidas, sabem lidar com suas finanças pessoais, comprando de forma planejada e controlada. 
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Cumprindo seus compromissos antecipadamente, a maioria dos estudantes pagam suas 

compras à vista, além de realizarem aplicações.  

 

Gráfico 1 – Controle dos gastos mensais  

 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa 

 

Gráfico 2 – Compras 

 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa 

 

Contrário às expectativas iniciais do grupo, o presente estudo constatou uma pequena 

quantidade de endividados entre os jovens universitários de Hortolândia, embora não tenha se 

aprofundado na tentativa de explicar o porquê dessa característica, outros trabalhos poderiam 

aprofundar mais para entender as razões disso, ainda que se leve a crer que a instrução e a 

formação sejam os principais responsáveis por essa diferença. Outra sugestão para os futuros 

estudos é uma pesquisa semelhante em cursos que não estejam vinculados a finanças, uma 

vez que o presente artigo se concentrou unicamente nos alunos graduandos em 

Administração, constatando assim se essa realidade também se aplica as outras áreas do 

conhecimento e ensino. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um Protótipo de 
controle e medição do consumo de energia elétrica residencial, gerando ao usuário 
informação sobre os gastos domésticos que são decorridos dos equipamentos 
eletroeletrônicos durante períodos de semana, mês ou ano. Segundo o Ministério de 
Minas e Energia (2013), o Brasil está na décima colocação de consumo de energia 
elétrica residencial. Com base nesta informação, veio a ideia de criar um sistema 
automatizado com unidades de sensoriamento e acumulação de dados, dispondo de 
comunicação sem fio facilitando sua implantação e que, primordialmente, auxilie o 
consumidor informando-o sobre eventuais problemas diante de consumos elevados ou 
mesmo, decidindo sobre a desativação programada de dispositivos que consomem de 
maneira supérflua, otimizando assim o uso da energia elétrica. O Protótipo do projeto 
monitoramento automatizado residencial de custos (MARC) está sendo construído via 
plataforma Arduino, pois apresenta um baixo custo, grande quantidade de recursos, 
redes, transmissores e sensores.  
 
Palavras-chave: Consumo. Energia Elétrica. Protótipo. Medição. Arduino.  
 
Abstract: This work aims at the development of a prototype of control and 
measurement of the consumption of residential electrical energy, generating to the user 
information of the domestic expenses that are derived from the electrical and electronic 
equipment during periods of week, month or year. According to the Ministry of Mines 
and Energy (2013), Brazil is in the 10th place of consumption of residential electricity. 
Based on this information, came the idea of creating an automated system with sensing 
and data accumulation units, having wireless communication facilitating its 
implementation and that, primarily, help the consumer informing possible problems with 
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high consumption or, deciding on the programmed deactivation of devices that consume 
superfluously, maintaining only the essential, thus optimizing the use of electric energy. 
The prototype of the automated residential cost monitoring (MARC) project is being built 
via the Arduino platform, as it features a low cost, large amount of resources, relays, 
transmitters and sensors. 
 
Keywords: Consumption. Electricity. Prototype. Measurement. Arduino. 
 
1. Introdução 

O consumo de energia elétrica no Brasil é crescente conforme o portal EPE 

(2017), emergindo assim a necessidade de sistema automatizados para o melhor 

aproveitamento do recurso energia elétrica. Segundo Portal de Eletricidade (2016), o 

Brasil não sabe aproveitar os recursos que possui de uma forma otimizada, a fim de 

reduzir os gastos que são gerados pelos equipamentos eletrônicos. 

Diante desse fato, o objetivo do projeto MARC é propor melhor eficiência de 

aproveitamento, utilizando ferramentas como Arduino e linguagens de programação 

para que seja desenvolvido um Protótipo voltado à automação do consumo e medição 

de energia elétrica. 

 

2. Desenvolvimento 

Antes de definir os requisitos do Protótipo, é necessário conhecer alguns 

aspectos sobre a energia elétrica e o funcionamento da mesma. A forma de calcular os 

gastos de uma residência, mensalmente é feita da seguinte maneira: o consumidor 

deve pagar pela quantidade de energia utilizada multiplicada pela tarifa de energia 

classe B1, sendo que neste caso é calculado o custo de cada quilowatt por hora (kWh). 

Tomando por base, o Artigo 106 da Resolução 414 de 2010 da Agência Nacional De 

Energia Elétrica (ANEEL). 

 Segundo a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (2010), o 

valor total a se pagar residencial é incrementado com alguns tributos, como por 

exemplo: contribuição para iluminação pública, tributo municipal, e o imposto de 

circulação sobre mercadorias e serviços (ICMS), de responsabilidade estadual e muitos 

outros tributos. 

 A construção do Protótipo teve embasamento prático na normativa ABNT NBR 

5400:2004 (ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR-Norma Brasileira) 

que consiste em isolar todo o equipamento do Arduino em um compartimento que não 
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oferece risco nenhum a saúde do usuário, além de toda a estrutura interna como as 

placas logísticas, conectores e todo o restante estar devidamente isolado e funcional. 

 A partir do conhecimento sobre as normas regulamentadoras, através dos 

órgãos citados e em conformidade a bibliografia de Summerville (2011), instaurou-se o 

levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, assim fornecendo a definição 

do diagrama de caso de uso (Figura 1), fornecendo a base para a estruturação do 

hardware e a modelagem de dados do software, assim demonstrando as sub-rotinas 

durante o funcionamento do dispositivo. 

 
Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso 

Fonte: Elaboração Própria 
 

Foi escolhida a Plataforma Arduino pois fornece vastos recursos para utilização 

relacionados a linguagem de programação e até mesmo componentes dos mais 

diversos. O sistema irá coletar os dados de energia elétrica gasta pelos aparelhos 

conectados e então irá medir com coerência os mesmos e repassar para o usuário que 

poderá visualizar os dados através do seu computador ou smartphone.   

 Segundo McRoberts (2011), o Arduino seria uma plataforma de computação 

física ou embarcada, ou seja, um sistema que pode interagir com seu ambiente por 

meio de hardware e software. Definidos os objetivos do Protótipo e a utilização da 

plataforma Arduino para o controle, foram definidos o escopo do projeto, elencando os 

dispositivos de hardware para o funcionamento adequado do Protótipo. 

 

3. Metodologia 

Durante a coleta de informações, foram analisadas as normas regulamentadoras 

sobre sistemas elétricos, como a ABNT NBR 5410:2004, que demonstram a forma de 

utilizar e instalar produtos que controlam ou medem a energia elétrica e a forma correta 
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para a criação destes mesmos dispositivos. Além disto, também foi constatado em 

fontes bibliográficas possíveis formas de automação para a energia elétrica em 

residências no território brasileiro. Para a elaboração do Protótipo, utilizou-se o uso de 

recursos de engenharia de software, levantamento e análise de requisitos necessários 

ao funcionamento do Protótipo, empregando a  técnica de caso de uso, com a intenção 

de estruturação e otimização do código fonte. 

 

4. Resultados 

Em função da estruturação e a modularização das funções do Protótipo, cada etapa 

foi testada individualmente, constatando a coleta de dados, a interrupção de energia 

automática e a própria transferência de dados via rádio frequência. Desta forma, erros 

foram aparentes, favorecendo a percepção para corrigi-los, e resultando no 

funcionamento satisfatório do Protótipo.  

Nas simulações realizadas, dados coletados de eletrodomésticos conectados aos 

sensores foram enviados e acumulados no concentrador e, posteriormente, via 

conexão USB, transferidos ao software instalado em um notebook.  

Os dados processados se converteram em informações tais como:  quantidade 

consumida (total e individual), média ponderada e desvio padrão, convergindo em 

conhecimento útil ao usuário e apresentado em uma interface própria. 

 

 
O sistema, assim, possibilita ao usuário inteirar-se e promover ações como 

programação que tendem a ajustar mediante a automaticidade o hábito de consumo, 

otimizado e obtendo assim uma economia de energia. 
 

  
Figura 2 – Sistema MARC Sensor coleta (esq.), 
Concentrador acumulador (dir.) 
Fonte: Elaboração Própria 

Figura 3 – Interface visual do Software 
Fonte: Elaboração Própria 
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5. Considerações Finais 

A proposta inicial de ser um sistema automatizado de baixo custo se mostrou 

válida, pois, contabilizando o total de recursos usados, obteve-se um custo final de 

R$100,00. A plataforma Arduino possibilitou uma grande interação e integração entre o 

hardware e software, o físico com o lógico, tendo como resultado uma motivação de 

aprendizagem e concretização dos objetivos.  

Foi possível constatar que, com a tecnologia da informação, é possível otimizar, 

considerando como exemplo um dispositivo elétrico que   tende a consumir e este não 

tenha incumbência essencial, podendo então ser automaticamente desligado ou 

limitado em seu uso, gerando uma relativa economia de energia, ação básica para 

sistemas como este que apresentamos e outros, como o (SENTRON) da SIEMENS, 

porém com viabilidade de custo diferentes. 
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Resumo: Com a imensa quantidade de dados gerados nas operações diárias das 
organizações, utilizar a informação que está implícita nos dados se tornou um desafio 
constante para as tomadas de decisões das empresas. Assim, o objetivo deste trabalho 
foi caracterizar a produtividade dos funcionários de uma empresa de tecnologia, para 
subsidiar as tomadas de decisões referentes a gestão de carreira, políticas de cargos e 
salários, clima organizacional e motivação dos colaboradores. Na fundamentação 
teórica são apresentados os principais conceitos sobre Data Warehouse que sustentam 
a pesquisa os quais foram ancorados em práticas de pesquisas apresentadas em uma 
revisão da literatura. Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa 
experimental, que consiste na determinação de um objeto de estudo, na seleção de 
variáveis que sejam capazes de influenciá-lo, e na definição dos meios para controlar e 
observar os efeitos que esta variável manipulada possa produzir nesse objeto. Foram 
extraídos dados de produtividade de uma fundação de pesquisa e desenvolvimento, 
criado o cubo e executado a carga de dados, as próximas atividades realizadas foram 
as validações das informações extraídas e criação de aplicação web. Com isso, foi 
possível identificar os colabores mais produtivos, bem como quais projetos 
demandaram maior número de chamados e quais colaboradores participaram desses 
projetos, implicando assim positivamente no processo de gestão. 
 
Palavras-chave: Gestão da informação. Data Warehousing. Produtividade. 

Abstract: With the immense amount of data generated in organizations' daily 
operations, using the information that is implicit in the data has become a constant 
challenge for corporate decision-making. Thus, the objective of this study was to 
characterize the productivity of the employees of a technology company, to subsidize 
decision making regarding career management, position and salary policies, 
organizational climate and employee motivation. In the theoretical foundation are 
presented the main concepts on Data Warehouse that sustain the research which were 
anchored in practices of research presented in a review of the literature. In order to 
reach the proposed objectives, an experimental research was carried out, which 
consists of determining a study object, selecting variables that are capable of 
influencing it, and defining the means to control and observe the effects that this 
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manipulated variable can produce on this object. We extracted productivity data from a 
research and development foundation, created the cube and executed the data load, 
the next activities carried out were the validations of extracted information and creation 
of web application. With this, it was possible to identify the most productive 
collaborations, as well as which projects demanded more calls and which collaborators 
participated in these projects, thus implying positively in the management process. 
 
Keywords: Information management. Data Warehousing. Productivity. 
 
 

1. Introdução  

 Os dados são ativos da empresa e seu uso é sinônimo de poder, mas com a 

imensa quantidade de dados gerados nas operações diárias das organizações, utilizar 

a informação que está implícita nos dados se torna um desafio constante para as 

tomadas de decisões das empresas (MACHADO,2014). Diante deste cenário as 

organizações que conseguem tomar decisões rápidas, com foco na análise de 

tendências e padrões, são capazes de manter sua competitividade, inovação e redução 

de custos. 

Desta forma o Data Warehouse provê uma solução no suporte às tomadas de 

decisões. Independentemente da quantidade e fontes de dados é possível prover uma 

sólida e concisa integração dos dados para as empresas na realização de análises 

gerenciais estratégias de seus principais processos (MACHADO,2010).  

Assim, o objetivo deste trabalho foi caracterizar a produtividade dos funcionários 

de uma empresa de tecnologia, para subsidiar as tomadas de decisões referentes a 

gestão de carreira, políticas de cargos e salários, clima organizacional e motivação dos 

colaboradores. 

2. Desenvolvimento 

O ambiente de Data Warehouse é uma possível solução na obtenção de 

informação de forma eficaz, alinhada à gestão da informação, que permite analisar 

padrões, perfis e tendências de mercado (KIMBALL e ROSS,2013). 

Por meio do processo de ETL (Extract, transform and load) realiza-se a extração 

e transformação dos dados, finalizando-se na carga dos dados no Data Warehouse. Os 

dados extraídos podem ser providos de diversas fontes como banco de dados, 
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arquivos de plataformas, sistemas externos entre outros. Após a extração, os dados 

são limpos e padronizados na fase de transformação.   

A modelagem multidimensional é uma técnica de concepção e visualização do 

modelo de dados como um conjunto de medidas, que descrevem aspectos comum do 

negócio (MACHADO,2010).A visualização da modelagem multidimensional pode ser 

representada por um cubo, independente da quantidade de dimensões definidas 

(MACHADO,2010). 

Dimensões são elementos que participam do fato ou assunto de negócios. 

Sendo as possíveis formas de visualização dos dados. Caracterizando por não possuir 

atributos numéricos, pois são somente descrições e classificações dos elementos que 

participam de um fato (MACHADO, 2010). 

Medidas são atributos numéricos que representam um fato, sendo indicadores 

de desempenho do negócio relativo às dimensões que participam desse fato. São 

determinadas pela combinação das dimensões que participam de um fato e estão 

localizadas como atributos do fato (MACHADO,2010).  

Com o objetivo de aplicar as técnicas de Data Warehouse para tomadas de 

decisões relacionadas a carreira dos níveis de produtividade, foram definidas as 

seguintes dimensões: Tempo, Jira (ferramenta que permite o monitoramento de tarefas 

e acompanhamento de projetos garantindo o gerenciamento de todas as suas 

atividades em único lugar), Desenvolvedor, Projeto e o fato Produtividade. Para atender 

essa modelagem multidimensional foi utilizado o modelo estrela que se caracteriza 

como uma grande entidade central e um conjunto de entidades menores, apresentadas 

ao redor dessa entidade central. 

3. Metodologia 

A metodologia utilizada para desenvolver este estudo foi a pesquisa 

experimental (GIL, 2002). 

Os dados utilizados neste trabalho foram providos de planilhas eletrônicas com 

origem de dois sistemas. A primeira planilha foi  gerada a partir da API(conjunto de 

rotinas e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software ou 

plataforma baseado na Web) do Jira (do período de 2012 a 2017, a segunda planilha 

foi obtida do sistema de recursos humanos da gerência. Logo após a coleta dos dados  
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foi realizado o processo de ETL, que consiste extração, transformação e carga de 

dados, este processo foi realizado com o software PDI (ferramenta da suíte Pentaho 

usado para processo ETL). 

Com a ferramenta PSW (Pentaho Schema Workbench), foram identificados as 

dimensões e o fato do modelo estrela e publicado o cubo no Pentaho BI. No PUC 

(Pentaho User Console) foram criadas as consultas solicitadas pelo gerente da área e 

disponibilizadas em API, utilizando o plugin CDA (plugin do PUC com intuito de 

flexibilizar o acesso aos dados, expondo API’s das consultas criadas). Por meio das 

API’s disponibilizadas foi desenvolvida uma dashboard, no qual foram desenvolvidos 

tela de login, tela de dashboard com os gráficos de Quantidade de Jira por Cargo e 

Quantidade de Chamados por Projeto. 

4. Resultados 

Na Figura 1 apresenta-se o modelo multidimensional gerado para a criação do Data 

Warehouse. 

 

Figura 1: Modelo Multidimensional 
Fonte: Autor 

O conjunto de procedimentos realizados neste trabalho mostrou que os 

Analistas A (Júnior) tratam mais chamados que os Analistas C (Sênior). A partir da 

análise desse resultado, foi possível entender que, como  os analistas sêniores atuam 
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como líderes e tratam chamados com alto nível de complexidade, consequentemente 

demoram mais tempo para finalizar seus chamados. 

Essa informação pode subsidiar as decisões referentes à contratação de 

colaboradores para atender as demandas de projetos. No gráfico de quantidade de 

chamados por projeto foi possível extrair informação dos projetos com as maiores 

quantidades de defeitos, por meio disso foi possível perceber em quais projetos 

ocorreram mais problemas, o que motivou uma investigação para identificar quais 

profissionais trabalham nesses projetos e quais tipos de dificuldades encontraram. 

5. Considerações Finais 

Este trabalho apresentou um estudo sobre a realização de um processo de Data 

Warehousing com os dados de chamados da área de desenvolvimento de soluções 

operacionais. 

A partir da realização desse processo foi possível verificar quais são os 

profissionais que tratam mais chamados, informação essa que pode ser utilizada na 

alocação dos colaboradores aos projetos.  Além disso, identificaram-se os projetos com 

maiores quantidades de defeitos, o que possibilita a identificação de dificuldades e 

fragilidades dos colaboradores. 

Apresentados os conceitos teóricos e as análises, os objetivos descritos neste 

trabalho foram considerados atingidos. Assim, acredita-se que o conjunto de 

procedimentos utilizados neste trabalho pode auxiliar os gestores nas tomadas de 

decisões relacionadas à gestão de produtividade dos colaboradores. 
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Resumo: Há muito tempo que ir a restaurantes com a família e amigos é uma atividade 
comum, o mercado de restaurantes e estabelecimentos se consolidou e faz parte da 
vida das pessoas. Como ocorre em qualquer ramo, também na área de alimentação 
existem empresas grandes que se destacam e acabam por ofuscar empreendedores 
menores. Assim, este trabalho teve como objetivo desenvolver um aplicativo para a 
identificação e divulgação dos pequenos negócios do ramo alimentício da cidade de 
Indaiatuba. Na fundamentação teórica são apresentados alguns conceitos chave que 
sustentam a pesquisa: geolocalização, marketing promocional e redes colaborativas. 
Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa experimental. Para o 
desenvolvimento do aplicativo, denominado ToEat, foi utilizado o Android Studio e para 
gerenciamento dos dados o sistema gerenciador de banco de dados Firebase. O 
aplicativo foi avaliado por 36 alunos da Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba. A partir 
da avaliação do aplicativo. os entrevistados se mostraram muito interessados com o 
propósito do aplicativo, apoiando a divulgação de promoções pelos restaurantes e 
afirmando que utilizariam o aplicativo no seu dia a dia, sendo que quase 95% dos 
entrevistados responderam que o aplicativo é importante ou muito importante, por 
razões econômicas e sociais. Como um todo, o aplicativo foi considerado excelente por 
50% dos entrevistados, levando a atribuição de uma nota 8,75 ao ToEat. 
 
Palavras-chave: Redes colaborativas. Marketing promocional. Geolocalização. 

 

Abstract: It has been a long time since going to restaurants with family and friends is a 
common activity, the market of restaurants and establishments has consolidated and is 
part of people's lives. Like in any industry, there are large companies, these large 
companies stand out and outshine smaller entrepreneurs. Then, this work aimed to 
develop an application for the identification and dissemination of small businesses in the 
food industry in the city of Indaiatuba. In the theoretical foundation are presented some 
key concepts that support the research: geolocation, promotional marketing and 
collaborative networks. To reach the proposed objectives, an experimental research 
was developed. For the development of the application, called ToEat, was used Android 
Studio and for data management the database manager system Firebase. The 
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application was evaluated by 36 students from the Faculdade de Tecnologia de 
Indaiatuba, from the courses of Analysis and Development of Systems and Foreign 
Trade. From app evaluation. the respondents were very interested in the purpose of the 
application, supporting the main idea which is, publicize small food business using 
promotions and stating that they would use the application in their day, and almost 95% 
of the respondents answered that the application is important or very important, for 
reasons economic and social. As a whole, the application was considered excellent by 
50% of respondents, leading to the attribution of an 8.75 note to ToEat. 
 
Keywords: Collaborative Networks. Promotional Marketing. Geolocation. 
 
 

1. Introdução 

A chegada de grandes franquias do ramo alimentício, conhecidas mundialmente 

em cidades de pequeno porte, como a cidade de Indaiatuba, por exemplo, acaba por 

ofuscar os negócios locais e diminui o consumo da comida mais tradicional da cidade, 

o que contribui para que os pequenos empreendedores, com sua culinária autêntica, 

encerrem suas atividades na cidade. 

 Nesse contexto, os conceitos de marketing promocional, redes colaborativas e 

geolocalização podem ser utilizados para potencializar a atuação dos pequenos 

restaurantes no sentido de expandirem sua base de clientes, oferecendo serviços de 

qualidade a custo acessível. 

No mercado há diversos aplicativos que oferecem serviços alimentícios para os 

consumidores, porém poucos contemplam os pequenos empreendedores. Assim, esta 

pesquisa teve como objetivo desenvolver um aplicativo para a divulgação, localização e 

acesso  aos pequenos negócios do ramo alimentício da cidade de Indaiatuba. 

2. Desenvolvimento 

O Marketing Promocional é “...comunicação de marca com objetivo de 

incrementar a percepção de seu valor por meio de técnicas promocionais e pontos de 

contato que ativem a compra, o uso, a fidelização ou a experiência de produtos e 

serviços.” (AMPRO, 2011). Apesar de ser confundido com a propaganda, essa tem 

métodos diferentes, mesmo que com objetivos parecidos. Enquanto o marketing busca 

atingir o público na apresentação de um produto, a propaganda busca conduzir o 

comportamento do  consumidor em relação a um produto, deve ser capaz de despertar 
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emoções e o interesse dos consumidores  e, dessa forma, estimular a compra (COSTA 

e CRESCITELLI, 2003). 

 Com a evolução dos serviços de internet, o uso das redes colaborativas 

(BARBOSA, CAPPI e TAVARES, 2010) acabou se tornando uma estratégia 

comumente usada no meio empresarial. Dessa forma, a ideia foi utilizar esse conceito 

no aplicativo desenvolvido e fazer com que os usuários (consumidores e empresários), 

por meio de uma rede colaborativa,  possam satisfazer suas necessidades. 

Durante a concepção e criação do aplicativo, foram definidas as funcionalidades 

que deveriam estar presentes nesse para que fosse simples e objetivo. Tais 

funcionalidades são: 1) para os donos do estabelecimento: Efetuar Cadastro, Efetuar 

Login, Gerenciar Promoções, Gerenciar Informações, Efetuar Logout e 2) para os 

usuários dos estabelecimentos: Visualizar Promoções, Guiar-se ao Restaurante.  

3. Metodologia 

Para alcançar os objetivos da pesquisa foi utilizada a pesquisa experimental, que 

é um tipo de pesquisa científica que consiste em determinar um objeto de estudo, 

selecionar as variáveis que influenciam na pesquisa, definir as formas de controle e de 

observação dos efeitos que essas variáveis possam causar, no objeto de pesquisa 

(GIL, 2002). 

Quatro variáveis foram referências nesse processo: navegabilidade; simplicidade 

da interface; objetividade do aplicativo; assertividade do aplicativo. 

Com essas referências desenvolveu-se o ToEat, cujo nome resulta de uma junção 

de to + eat. O aplicativo buscou dar visibilidade para esses lugares e traçar rotas para 

que o cliente acesse o local. Tem um design simples e objetivo para que qualquer 

usuário possa utilizar. 

Para o desenvolvimento do aplicativo, foi utilizado o Android Studio que possibilita 

o desenvolvimento de aplicativos Android nativos. Para permitir que os dados enviados 

pelos usuários sejam compartilhados entre todos os utilizadores do aplicativo e fazer do 

sistema mais dinâmico, foi escolhido o sistema gerenciador de banco de dados 

Firebase. Todos os dados do ToEat são armazenados no Firebase, evitando a 

necessidade de instalação e utilização de um banco de dados local no smartphone do 

usuário. 
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O aplicativo foi avaliado por 36 alunos da Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba, 

dos cursos Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Comércio Exterior. Os 

estudantes utilizaram o sistema e responderam a um questionário de avaliação 

composto por oito questões que foram orientadas pelas quatro variáveis propostas. 

Esses estudantes foram convidados ainda a dar sugestões para melhorias do sistema. 

4. Resultados 

Para ficar disponível no ToEat, o restaurante deve fazer seu cadastro no 

aplicativo, para isso é necessário que o CNPJ do estabelecimento esteja vinculado ao 

ramo alimentício.Na Figura 1 as três telas representam o fluxo principal do aplicativo, 

no qual uma promoção é anunciada e vista por um usuário que pode se guiar até o 

restaurante utilizando a rota traçada no aplicativo Google Maps. 

  
 

Figura 1 – Principais telas do aplicativo 
 
O aplicativo foi disponibilizado para os usuários testarem por meio de aparelhos 

com o sistema  Android na versão 7.1 Nougat. A partir desses aparelhos foi possível 

acessar o aplicativo e todas as suas funcionalidades. 

A maioria dos entrevistados foram homens, com 77,8% no total. A pesquisa 

contou com um público jovem,uma vez que 86,1% dos usuários tinham até 30 anos. 
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Dos entrevistados, 94,5% responderam que a auto explicação do ToEat é Muito 

satisfatória ou Satisfatória. Como um todo, o aplicativo foi considerado excelente por 

50% dos entrevistados, levando a atribuição de uma nota 8,75 ao ToEat. 

5. Considerações finais 

Nos dados coletados do processo de experimentação do aplicativo, constatou-se 

um retorno muito positivo dos usuários, que viram no ToEat um aplicativo de simples 

utilização e que cumpre com o objetivo de pesquisa proposto. Assim, o aplicativo 

mostrou ser uma ferramenta que contribui com a divulgação e identificação de 

restaurantes locais, conforme seus propósitos. 

Por se tratar da primeira versão do projeto o ToEat suscita trabalhos futuros, 

como sugeridos pelos usuários por meio de suas críticas, comentários e sugestões 

deixados ao final da avaliação : adicionar foto na lista de promoções, trazer o preço 

estimado do trajeto até o restaurante, criação de um sistema de avaliação dos pratos, 

botão de pesquisa e filtro de distância e mostrar a porcentagem de desconto do prato. 
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Resumo: Em constante processo, a globalização permite a todo o momento a 

abertura e inovação de novos mercados, tornando inevitável a concorrência nacional e 

internacional. Junto a esses fatores, é crescente o consumo mundial devido ao 

aumento da população bem como sua renda. Essas e outras condições fazem com que 

os processos de exportação e importação aumentem significativamente, com isso, faz-

se necessário a adesão de procedimentos essenciais para um planejamento logístico 

adequado a distribuição de produtos ao redor do mundo, acompanhado de meios 

seguros que permitam uma boa armazenagem e entregas seguras aos clientes. Em 

conjunto a isso, é preciso cumprir a missão logística onde se deve zelar pela entrega 

do produto certo, no lugar correto, no tempo exato, nas condições certas ao menor 

custo possível para isso padronização se tornou o elemento principal, trata-se dos 

contêineres, projetados para facilitar o intercâmbio comercial e redução de gastos e 

garantia de um rápido manejo. De acordo com BNDES (2004), nos portos houve forte 

redução de mão de obra, manuseio e operações de embarque e desembarque e 

redução de tempo necessário para essas operações. Baseada em pesquisas 

bibliográficas, leitura de livros, artigos científicos, sites, dissertações e teses. Tendo 

como base o comércio internacional, o presente trabalho destaca o Modal Marítimo 

como o principal modal para transporte de cargas entre países que permite uma grande 

capacidade de carga e frete reduzido, e para acondicionar os produtos para o 

transporte até o destino são utilizados contêineres. 
 
Palavras-chave: Transportes. Multimodalidade. Viabilidade. Contêineres. 
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Resumo: Nos dias atuais, pressões dos consumidores referentes às boas práticas ambientais 
aumentaram, por consequência, estão sendo adotadas medidas como o reaproveitamento, a 
reciclagem e o descarte correto dos resíduos sólidos. Este estudo de caso busca propor a 
utilização de empresas de desmanches de veículos como um canal reverso para a destinação 
correta de veículos em final de vida útil, a fim de obter o aproveitamento total do produto 
reutilizando as peças em bom estado, devolvendo-as ao mercado e dando destinação 
adequada ao que não pode ser reaproveitado. Foi realizado um comparativo entre duas 
empresas do setor de desmonte e vendas de peças usadas, sendo um desmanche, e uma 
nova proposta neste ramo com processos inovadores com tecnologias desenvolvidas para o 
setor, e boas práticas ambientais.  
 
Palavras-chave: Indústria. Automotiva. Reversão. Desmanche. 

 

Abstract: Nowadays, consumer pressures regarding companies good environmental practices 
have increased, consequently, conscious environmental actions such as recycling, reuse and 
correct disposal of waste are being adopted. This case study try to propose the use of vehicle 
dismantling companies as a reverse channel for the correct destination of vehicles at the end of 
their useful life, in order to obtain full use of the product by reusing the parts in good condition, 
returning them to the market and giving adequate allocation for those who cannot be reused. 
Through these actions, increase the market of used parts and mitigate the pollution generated 
by the automobile industry. A comparison was made between two companies in the dismantling 
and sales of used parts, a dismantling, and a new proposal in his activities with innovative 
processes added to technologies developed for this sector, besides good environmental 
practice.  
 
Keywords: Industry. Automotive. Reversal. Dismantling. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O consumismo é o principal fator que estimula a geração de resíduos, produtos em final 

de vida útil acabam se tornando um grande elemento poluidor ao serem descartados em locais 

impróprios. A logística reversa vem de encontro a esta tendência sustentável, e visa atender as 

questões ambientais, e contribuir diretamente com a redução dos custos de produção. De 

acordo com Leite (2011), a logística reversa é uma 
área da logística que planeja, opera e controla o fluxo e as informações correspondentes, do retorno 
dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos 
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canais reversos, agregando-lhes valores de diversas naturezas: econômico, de prestação de serviços, 
ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, dentre outros. 

A logística reversa passa a ser uma necessidade, mas, ainda há setores produtivos em 

nosso país onde esta prática é um desafio, como na indústria automobilística, que busca 

renovar-se e reinventar seus produtos a fim de minimizar os impactos gerados. Segundo 

Portogente (2016), os desmanches são uma maneira de reaproveitar produtos de pós-consumo 

obtidos através da desmontagem, para depois serem reaproveitados ou reciclados e retornar 

ao ciclo produtivo. 

A importância do tema se deve aos potenciais ganhos de um fluxo reverso, minimizar os 

impactos ambientais com a destinação correta, a diminuição de roubos e furtos de automóveis 

(já que as peças serão de origem legal), combater a venda ilegal e abrir um leque de opções 

para consumidores de peças, além de promover o marketing verde para a indústria 

automobilística, com o apoio e incentivo. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 LOGÍSTICA E LOGÍSTICA REVERSA 

 

A logística segundo Leite (2011), tem por objetivo disponibilizar bens e serviços 

gerados, nos locais, tempo, quantidade e qualidade necessárias ao usuário. Após a década de 

90, passa também a preocupar-se também com o produto pós vida útil, o que é feito, como é 

descartado e como isso afeta o meio ambiente e a visão dos clientes quanto a empresa, surge 

então a Logística Reversa, que para Stock (1998) apud Leite (2011), é o papel da logística no 

retorno de produtos, disposição de resíduos, substituição de materiais, reuso, 

reaproveitamento, reparação, remanufatura e reciclagem de materiais. A lei de Política 

Nacional de Resíduos Sólidos 12.315, de 02/08/2010 (BRASIL, 2010), traz no Art. 3º Inciso XII, 

a Logística reversa envolve ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos, para reaproveitamento em ciclos produtivos ou outra 

destinação adequada. 

 

2.2 O PROCESSO DE LOGISTICA REVESA 

 

Segundo Leite (2011), a Logística Reversa divide-se em três campos de atuações: 

 De pós-venda: bens vendidos que não chegaram a ser utilizados e foram devolvidos por 

algum erro de processamento ou pedido, ou que apresentaram defeitos, falhas, garantia, 

avarias etc.; 
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 De pós-consumo: correspondente aos bens descartados que retornam ao ciclo, bens 

inservíveis ou ainda com condições de uso e produtos ao fim de vida útil; 

 Resíduos Industriais: resultantes do processo de fabricação que podem ser reaproveitados e 

constituídos em nova matéria prima, ou ser utilizado como fonte energética ou dado a 

destinação final correta.  

Segundo o artigo 33 da lei 10.305/2010 que trata sobre os resíduos sólidos (BRASIL, 

2010), são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, 

pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes e seus resíduos e embalagens, lâmpadas 

fluorescentes e produtos eletrônicos e seus componentes, porém não há orientação para 

algumas classes de materiais, dentre elas, automóveis. 

O projeto de lei PL 1862/2011 já aprovado pela comissão de meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável, que tramita na câmara dos deputados e segue pendente de 

votação, adiciona aos materiais no artigo 33 da lei, veículos automotores e seus componentes 

na obrigatoriedade de execução de logística reversa. 

Segundo Naveiro e Medina (2009), a União Europeia possui a Diretiva 2000/53/CE de 

18/09/2000 que estabelece principalmente medidas para prevenir a formação de resíduos de 

veículos inutilizados; outro exemplo é o Japão, no qual uma lei aprovada em 2005 incentiva a 

reciclagem de veículos em fim de vida. Essa lei envolve: 
os fabricantes de veículos (responsáveis pela reciclagem dos resíduos ASR, air bags e gases do 
sistema de ar condicionado), os usuários dos veículos (responsáveis pelo pagamento da taxa de 
reciclagem na compra de um veículo novo) e as empresas do setor de reciclagem (responsáveis pelas 
atividades de desmontagem, fragmentação, etc.) que devem estar devidamente registradas e 
certificadas (CASTRO, 2012, p.153). 

No Brasil, para Castro (2012), a falta de uma lei específica e de políticas públicas que 

tratem do assunto demonstra que o poder público não trata a reciclagem de veículos como 

uma prioridade. 

 

2.2.1 Desmanches 

 

Segundo Rodrigues (2016) a regulamentação dos desmanches acarreta na redução de 

roubos e furtos de veículos. A partir de 2014 quando a lei 12.977 que regula a atividade de 

desmontagem de veículos entrou em vigor, donos destes empreendimentos tiveram que se 

adequar cumprindo uma série de exigências, como o credenciamento junto ao DETRAN. 

A outra necessidade foi efetuar o controle da maior parte das peças retiradas dos 

veículos, cadastrando-as no DETRAN e identificando-as com uma etiqueta padrão do órgão, 

com código QRcode, que permite saber a procedência da peça, a baixa do veículo, nota fiscal 

de entrada, entre outras. A consulta pode ser feita também no site do DETRAN informando 

alguns dados e o número de identificação que consta na etiqueta. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este projeto tem por natureza, ser uma pesquisa aplicada, uma vez que é voltada à 

análise da utilização da Logística reversa de automóveis, na indústria automotiva e os 

resultados que se pode gerar para o setor. Da forma de abordagem ao problema, é uma 

pesquisa qualitativa, já que levanta problemas gerais sem partir de dados específicos. Do 

ponto de vista dos objetivos, é exploratória, visto que busca evidenciar um problema, 

envolvendo procedimentos técnicos, utilizada a pesquisa bibliográfica acompanhada de um 

estudo de caso, a partir de livros, artigos científicos, sites, dissertações e teses.  

 

4 RESULTADOS 

 

Neste trabalho utilizou-se como objeto de estudo uma empresa de desmanche e 

comércio de peças situada na cidade Itapetininga e a empresa Renova/Ecopeças situada na 

cidade de São Paulo. As empresas atuam no segmento de logística reversa de pós-consumo, 

com o retorno das peças desmontadas para reuso, remanufatura, reciclagem e até destinação 

final. Ambas possuem seus estabelecimentos legalizados junto ao governo, órgãos ambientais, 

e passam por fiscalizações e treinamentos e cumprem a determinação do DETRAN de praticar 

a desmontagem após a baixa do veículo e identificar as peças com a etiqueta padrão de 

rastreabilidade.    

É possível observar que ambas as empresas tornam-se viáveis financeiramente, visto 

que a empresa 1, embora com limitações quanto a gerenciamento, tecnologia e instalações, 

possui 17 anos de mercado com alta demanda, pois o preço de venda das peças é bem abaixo 

do que uma peça original no mercado, mesmo com o mercado de peças paralelas; e a Renova 

que pertence a um grupo de empresas muito conhecidas e estabelecidas no mercado. 

Uma análise de SWOT feita, visa facilitar a comparação das empresas. Empresa 1: 

carência na gestão de seus processos, sem procedimentos ou processos definidos e sem 

organização, sem o auxílio de tecnologia, com equipamentos simples e infraestrutura física 

ruim, não possui um sistema de vendas implantado, trabalha apenas com o ponto fixo e 

depende da vinda do cliente ao estabelecimento. Renova: possui uma forte aplicação gerencial 

em seus processos e organização, possui um rol de equipamentos, sendo alguns 

desenvolvidos especialmente para processos-chave e uma ótima estrutura física, o que 

proporciona uma grande vantagem em termos de produtividade e o e-commerce.  

No ambiente externo a Empresa 1 sofre a ameaça de empresas com melhores 

propostas de trabalho e organização; Renova de empresas que possam vir a copiar sua 

expertise e estabelecer concorrência. Outra ameaça são as autopeças paralelas, a grande 
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maioria empresas chinesas, que vendem produtos semelhantes aos originais, mas com valor 

mais baixo e se tornam um concorrente cada dia mais forte. Nas oportunidades a Empresa 1 

precisa investir em e-commerce e, além disso ambas precisam buscar veículos em outras 

praças, e ajustarem-se de forma a aceitar veículos de pessoas físicas.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desmanches ainda são uma das melhores maneiras para destinação correta de 

veículos em seu final de vida, porém a maioria deles no Brasil possuem características como 

as da Empresa 1, geralmente sem a organização, falta de processos e espaços adequados e 

pouco investimento em tecnologia. Empresas como a Renova seria um modelo mais adequado 

para se tornarem canais receptores para a logística reversa. O grande problema é a falta de 

apoiadores e de uma regulamentação para o tema, e a indústria automobilística outra parte que 

nada faz, por não haver uma obrigação legal.  

A partir da criação de um fluxo reverso, as peças desmontadas pelos desmanches 

poderiam abastecer os chamados seguros populares, fazendo com que o custo desse seguro 

se tornasse acessível a pessoas com menor poder aquisitivo, sem tirar a originalidade do 

veículo, além de fortalecer o mercado interno e desvalorizar as peças paralelas importadas.  
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Resumo: A análise técnica é um estudo muito antigo, baseado em dados históricos 
para se projetar a direção dos preços dos ativos. Onde se pode identificar tendências 
com base em dados retrocedentes, pois na maioria das vezes, os movimentos 
anteriores tendem a se repetir no futuro, isso com base nos sentimentos e na 
lembrança dos operadores. O objetivo deste trabalho é analisar algumas das principais 
empresas do setor do agronegócio brasileiro que possuem capital aberto. Para se fazer 
as análises, foi utilizado o profitichart lite, que é uma das plataformas de operação mais 
modernas da atualidade, a partir dela temos o acesso a vários indicadores que são 
utilizados para se ter uma probabilidade maior de acerto quanto à direção futura do 
mercado, onde foram utilizados para as análises deste trabalho: médias móveis 
exponenciais e pontos de suportes e resistências. As empresas Brasil Agro, BRF 
Foods, Fibria, SLC Agrícola e Terra Santa são algumas das principais companhias do 
setor do agronegócio brasileiro. Como resultados das análises desenvolvidas, tem-se a 
Brasil Agro e SLC Agrícola em alta, já que os indicadores técnicos estão apontando 
para cima. Para a empresa Fibria, observou-se que o gráfico do ativo está em 
movimento de alta, entretanto, o preço chegou a um ponto de resistência e pode sofrer 
o que é definido como correção dentro de uma tendência de alta, podendo até perder 
esta tendência. As empresas BRF Foods e Terra Santa estão em tendência de baixa, 
já que os indicadores técnicos estão apontando para baixo e sua cotação está em 
queda. Dessa forma, pode-se concluir que duas empresas analisadas estão em 
movimento de alta, e uma está em um ponto de indecisão e as outras duas em 
tendência de queda.  
.  
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Palavras-chave: Agronegócio. Bolsa de valores. Análise. Investimento. 

 

Abstract: Technical analysis is a very old study based on historical data to project the 
direction of asset prices. Where you can identify trends based on regressive data, 
because most of the time the previous movements tend to repeat in the future, this 
based on the feelings and the memory of the operators. The objective of the work is to 
analyze some of the main companies in the Brazilian agribusiness sector that have 
open capital. To make the analyses was used the Profitichart lite which is one of the 
most modern operating platforms of today, from it we have access to several indicators 
that are used to have a greater likelihood of hit on the future direction of the Market, 
used the following average exponential mobile indicators and points of brackets and 
resistors. Brazil Agro, BRF Foods, Fibria, SLC Agricultural and Terra Santa are some of 
the main companies in the Brazilian agribusiness sector. As a result is Brazil Agro and 
SLC agricultural, which are high, since the technical indicators are pointing upward. For 
Fibria It was observed that the graph of the asset is moving high, however, the price 
reached a point of resistance and can suffer what is defined as correction within a high 
trend, may even lose this trend. BRF Foods and Terra Santa are trending low, as the 
technical indicators are pointing downward and their quotation is falling. That way, it can 
be concluded that two companies analyzed are moving high, and one is at a point of 
indecision and the other two prone to fall. 
 
Keywords: Agribusiness. Stock Exchange. Analyze. Investment 

1. Introdução 

O presente trabalho tem como intuito mostrar de maneira técnica e prática a 

utilização de determinadas ferramentas de investimentos utilizadas por profissionais 

desta área. Compreendendo sua importância, essas ferramentas foram aplicadas em 

empresas com capital aberto, onde é possível sua negociação em Bolsa de Valores 

Mercadorias e Futuros. 

O trabalho foi realizado com base em análises feitas com auxílio de gráficos e 

ferramentas neles disponíveis, tais como: candlestick, médias móveis e pontos de 

suportes e resistências. O setor escolhido para o desenvolvimento da análise foi o 

agronegócio, com base, então, em empresas de capital aberto, dentre elas: Brasil Agro, 

BRF Foods, Fibria, SLC Agrícola e Terra Santa. 

O período histórico estudado foi de 2012 a 2017 e, a análise demostrou como os 

preços de suas respectivas ações oscilaram neste intervalo de tempo, deixando sinais 

onde a análise técnica se torna crucial para a compreensão do que está ocorrendo e o 

que pode ser feito para o investidor tirar proveito do momento em questão, 

identificando possíveis pontos de entradas e saídas de operações. A finalidade do 
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trabalho foi, portanto, demostrar as possibilidades de se investir nas ações das 

empresas do agronegócio.  

2. Desenvolvimento 

O trabalho foi inteiramente feito com foco principal na análise técnica, apenas os 

preços das ações das empresas foram levados em consideração. Das diversas 

ferramentas disponíveis as utilizadas foram o gráfico de candlestick, pontos de 

suportes e resistências e médias móveis exponenciais. A partir destes dados e, 

introduzindo as devidas ferramentas, foi possível chegar a uma conclusão.  

O gráfico de candlestick foi utilizado devido a sua fácil compressão e, em seguida, 

foram identificados e marcados pontos de suportes e resistências, que se baseia nos 

preços máximos e mínimos obtidos, em um dado período. Pode-se considerar como 

ponto de suporte, a área do gráfico onde o preço está abaixo do que estava antes, 

onde os compradores não deixam o valor cair abaixo deste ponto, porém, quando a 

força vendedora se fortalece, este ponto tende a ser rompido, levando o ativo a um 

preço mais baixo que o anterior. Já resistência é oposto do suporte, aí é onde a 

procura por vendas é maior. Após a análise de pontos de suportes e resistências, 

foram inseridas as médias móveis exponenciais.        

No gráfico de BRF Foods (BRFS3), por exemplo, período semanal, segundo as 

linhas traçadas como suporte e resistência, o suporte atual estava na região dos R$ 

36,00 e, sua resistência imediata, na casa dos R$ 46,00.  

 

 
Gráfico 1: BRFS3 semanal, pontos de suporte e resistência.  
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Fonte: PROFITICHART LITE (2018). 
 

As médias móveis exponenciais têm como objetivo confirmar novas tendências, a 

estratégia utilizada para se operar com este indicador é o cruzamento das médias, para 

compras, a média de período mais curto cruza a de período mais longo pra cima, 

confirmando a tendência de alta e, para vendas, ocorre o oposto. 

 

 
Gráfico 2: SLCE3 Semanal, analise utilizando média móvel exponencial de 21, 55 e 89 períodos. 

 
Fonte: PROFITICHART LITE (2018). 

 

3. Metodologia 
Este trabalho tem como objetivo mostrar o uso da tecnologia em favor do trader, ou 

seja, mostrar a possibilidade de se fazer análises gráficas de maneira rápida e prática 

utilizando uma plataforma de negociações, 

Foram realizadas análises em cinco das principais empresas do setor do 

agronegócio, estas são Brasil Agro (AGRO3), SLC Agrícola (SLCE3), Terra Santa Agro 

(TESA4), Fibria (FIBR3) e BRF Foods (BRFS3). 

A metodologia de análise para as empresas foi a análise técnica. A partir daí foi 

utilizado a plataforma profitchart lite, configurado para apresentar: médias móveis 

exponenciais, e pontos de suporte e resistência. 

 

4. Resultados 
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Por meio dessa pesquisa realizou-se uma operação, com base em análises 

técnicas envolvendo as empresas supracitadas. A operação foi uma venda em BRFS3, 

iniciada em 31 de janeiro de 2018. Utilizando a plataforma profitichart lite, para se 

realizar está operação foi utilizado apenas os pontos de suportes e resistências e visto 

que no último ponto de suporte o preço não teve “força” para subir até sua próxima 

resistência, assim, a venda foi dada na perda do suporte em R$ 35,61 e, finalizada em 

seu próximo suporte, em R$ 28,80. 

A operação teve total êxito e gerou um retorno de aproximadamente 19% em 17 

dias, observando está operação é possível de se acreditar se pode obter resultados 

positivos na Bolsa de Valores Mercadoria e Futuros. No caso da ação da FIBRIA, a 

estratégia foi a mesma, porém a operação teria sido na ponta compradora, já que seu 

preço rompeu uma região de resistência na casa dos R$ 53,00, em 18 de janeiro de 

2018. 

A Brasil Agro (AGRO3) e SLC Agrícola (SLCE3), utilizando as médias móveis 

exponenciais, conclui-se que ambas estão com víeis altista. A Brasil Agro acumula uma 

alta de 58% desde o último cruzamento de médias em agosto de 2015 e a SLC 

Agrícola acumula uma valorização de cerca de 125%, ocorrido cruzamento de médias 

por volta de fevereiro de 2017. Das cinco empresas analisadas, a que menos gerou 

atratividade foi a Terra Santa, já que ela está em congestão, sem tendência definida e, 

com um víeis mais baixista do que altista. É valido ressaltar que devido a ser um 

mercado de renda variável os investidores estão sujeitos a possíveis perdas já que 

estão expostos a riscos. 

 

5. Considerações Finais 
Considerando os resultados apresentados neste trabalho, concluímos que é 

possível de obter retorno financeiro atrativo investindo em ações das empresas do 

setor do agronegócio com a utilização plataformas de operações e indicadores gráficos 

Vale ressaltar que o investidor ou operador para conseguir alcançar os resultados é 

seguir à risca a análise e ter extrema disciplina na hora de se realizar as operações. 

 

6. Referências 
ADVFN. Análise Técnica. Disponível em: <http://br.advfn.com/educacional/analise-
técnica>. Acesso em: 28 de agosto 2017. 
INFOMONEY, Suporte e Resistência. Disponível em: 
<http://www.infomoney.com.br/educacao/guias/noticia/362870/suporte-resistencia-

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0859



 

 

conheca-mais-sobre-estes-conceitos-analise-tecnica>. Acesso em 17 de novembro 
2017. 
LEMOS, Flavio. Análise Técnica dos Mercados Financeiros. – São Paulo: Saraiva, 
2016. 
MATSURA, Eduardo. Comprar ou Vender? Como investir na bolsa utilizando a análise 
gráfica. – 6. ed. – São Paulo: Saraiva, 2006. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0860



 

 

DOI: 10.5748/9788599693148-15CONTECSI/REX-5611 

 

ALUMNI DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM COMÉRCIO EXTERIOR  

  

José Carlos Machado Ramos 
Centro Paula Souza – Fatec Itapetininga/SP 

jose.ramos7@fatecitapetininga.edu.br 
 

Leandro dos Santos Alves Carriel 
Centro Paula Souza – Fatec Itapetininga/SP 

leandro.carriel@fatecitapetininga.edu.br 
 

William Denis de Oliveira 
Centro Paula Souza – Fatec Itapetininga/SP 

william.oliveira40@fatecitapetininga.edu.br 
 

Orientador: Prof. Dr. Jefferson Biajone 
Centro Paula Souza – Fatec Itapetininga/SP 

jbiajone@gmail.com 
 

 
Resumo: O presente estudo busca abordar a questão da relação entre os ex-alunos e 
a Fatec Itapetininga durante o período de 2012 a 2017 do curso de Comércio Exterior. 
Com isso construímos uma página na internet utilizando a plataforma WIX, no qual 
temos a intenção de vincular acesso através de link no site oficial da Fatec de 
Itapetininga em sua página principal. Com esse projeto, a faculdade terá uma ajuda de 
seus ex-alunos, tanto na parte financeira como na vida escolar de seus alunos 
matriculados visto que os principais problemas enfrentados por uma instituição de 
ensino superior são esses. Em contrapartida, o ex-aluno possuirá grandes benefícios 
como participação de eventos da faculdade, cursos, viagens, informações de estágios 
etc. Estima-se que através do projeto será possível engajar e integrar os ex-alunos na 
faculdade, principalmente considerando a escassez de recursos em momentos de 
fragilidade econômica e política nacional. Desta forma, podemos considerar a 
possibilidade desses ex-alunos serem envolvidos para darem palestras, auxiliar em 
eventos internos e externos na faculdade, até mesmo na divulgação dos processos 
seletivos e boas-vindas aos novos estudantes. Com o uso de ferramentas através de 
website, podemos observar que a informação é disseminada de forma aberta a 
compreensão e em um meio comum (internet), torna-se mais acessível e viável aos 
interessados tirarem suas dúvidas sobre os assuntos abordados no projeto, além de 
alcançar um maior público para divulgar os cursos e as vantagens oferecidas aos 
alunos da faculdade e do curso de comércio exterior. 
 
Palavras-chave: Aluno.  Faculdade.  Ex-aluno.  Parceria. 
 
Abstract: This study addresses the issue of the relationship between the alumni and 
Fatec of Itapetininga during the period from 2012 to 2017, of the Foreign Trade course. 
With this we have built a webpage using the WIX platform, in which we intend to link 
access through the official Fatec website of Itapetininga on its home page. With this 
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project, the faculty will be helped by its alumni, both in the financial and in the school life 
of its enrolled students since the main problems faced by a higher education institution 
are these. In contrast, the former student will have great benefits such as participation in 
college events, courses, trips, information of internships etc. It is estimated that through 
the project it will be possible to engage and integrate alumni in college, especially 
considering the scarcity of resources in times of economic fragility and national politics. 
In this way, we can consider the possibility of these alumni being involved to give 
lectures, assist in internal and external events in college, even in the dissemination of 
selective processes and welcome new students. Through the use of tools through a 
website, we can observe that the information is disseminated in an open way to 
understanding and in a common medium (internet), it becomes more accessible and 
viable to the interested parties to get their doubts about the subjects addressed in the 
project, besides to reach a wider audience to publicize the courses and advantages 
offered to college students and the foreign trade course. 
 
Keywords: Student. College.  Alumni. Partnership. 
 

1. Introdução 

Devido a dificuldades que uma instituição de ensino superior pode passar com o 

decorrer de sua existência, como, por exemplo, o lado financeiro, manutenção, 

divulgação de projetos, palestras e cursos, a iniciativa de se fomentar a criação de uma 

associação de ex-alunos poderia ser uma solução para esses problemas.  

Com efeito, este trabalho tem como objetivo apresentar a iniciativa Alumni Fatec 

Itapetininga enquanto ferramenta de auxílio para essa instituição se relacionar com 

seus ex-alunos visando uma melhor captação e retenção de alunos, bem como poder 

contar com o seus ex-alunos para projetos diversos de crescimento e desenvolvimento 

da instituição.  

Para tanto, um portal da iniciativa Alumni Fatec Itapetininga foi elaborado, 

detentor de dados referentes às turmas de formandos de comércio exterior desde a sua 

existência (2012) até a última turma formada (2017), quais sejam, os nomes completos 

dos alunos e sua turma de formação. 

 

2. Desenvolvimento 

Para desenvolver o portal Alumni Fatec Itapetininga empregou-se a plataforma 

online WIX (vide Figura 1), que já na sua página inicial apresenta o logo dessa 

instituição junto com uma foto de sua entrada principal.  

Nesta mesma página inicial do portal, há um campo onde os interessados 

podem se cadastrar e participar do sistema, podendo interagir e deixar suas sugestões, 
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elogios e críticas. Também prevê o portal uma segunda página chamado BLOG, onde 

forma adicionados os dados das turmas de ex-alunos formados no curso de comércio 

exterior. 

 

Figura 1 – Página inicial do portal Alumni Fatec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte. Autores (2018) 

 

A página BLOG possui atualmente todos os nomes dos alunos formados em 

comércio exterior, as informações estão divididas por semestres e período em que o 

curso foi realizado. Nessa página pretende-se disponibilizar os nomes dos integrantes 

das turmas de 2012, em diante, concluintes do curso superior de tecnologia em 

Comercio Exterior da Fatec Itapetininga. 

 

3. Metodologia 

Empregou-se para a realização desta pesquisa uma revisão bibliográfica e em 

variados websites de associações alumni manifestas em instituições de ensino superior 

do Brasil e ao redor do mundo que fazem uso dessa iniciativa com relativo sucesso há 

anos, os quais serviram para apontar os benefícios alcançados para a instituição com o 

emprego dessa iniciativa.  

Além do levantamento de informações mencionado, um questionário foi aplicado 

aos alunos do curso superior de tecnologia em Comercio Exterior da Fatec Itapetininga 

com a intenção de se conhecer a opinião deles com relação a iniciativa Alumni nesta 

instituição. 
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4. Resultados 

Do questionário aplicado com os alunos do referido curso superior na Fatec 

Itapetininga, constatou-se que a maioria dos entrevistados (72%) não conhecia o que 

se tratava a iniciativa Alumni. (vide Figura 2). Todavia, 63% desse universo declarou 

enorme interesse em participar, atribuindo, ainda uma nota entre 8 e 10 à iniciativa que 

solicitada foi que avaliassem em uma escala de zero a dez (Figura 3). 

 

Figura 2 – Conhecimento sobre o ALUMNI. 

 
Fonte. Autores (2018) 

 

Figura 3 – Interesse de participação. 

 
Fonte. Autores (2018) 

 

Diante desses dados, conclui-se que a maioria dos alunos entrevistados 

desconheciam o Alumni, ou do que poderia se tratar essa iniciativa, porém, 

percebemos interesse dos alunos a participar, visto que grande parte das respostas do 
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questionário foram significativamente positivas. Com esses resultados concluímos que 

o projeto possui grande potencial de sucesso, tanto na implementação, quanto na sua 

continuidade e validade junto à comunidade de alunos e ex-alunos da Fatec 

Itapetininga. 

 
5. Considerações Finais 

O propósito deste trabalho foi apresentar a iniciativa Alumni e suas aplicações 

em potencial. Com efeito, a pesquisa nele realizado apontou que a maior parte dos 

alunos da Fatec Itapetininga desconhecem a existência do tema discutido, o que 

propicia uma oportunidade relevante para se explorar os benefícios apontados neste 

estudo em se ter essa iniciativa aplicada na instituição de Ensino Superior em questão.  

Ao chamar a atenção do público em geral para esta iniciativa e explicar como ter 

acesso e sobre a funcionalidade, o website apresentado pode contribuir para alavancar 

os recursos da Fatec Itapetininga.  

Pode-se concluir, portanto, que quando a informação é disseminada de forma 

compreensível ao entendimento comum, os recursos estudados que a iniciativa Alumni 

Fatec Itapetininga se tornam mais acessíveis, ampliando as possibilidades de 

expansão do conhecimento para a sociedade local e regional como um todo. 
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Resumo: O presente trabalho visa apresentar o blog GAMEX, que elaborado foi para a 
importação de jogos de vídeo game e/ou itens de colecionadores a fim de demonstrar a 
viabilidade da importação por meio dessa ferramenta digital, levando em consideração 
a possível tributação e o tempo de espera pelo produto. O estudo discute, com base na 
bibliografia pertinente ao tema, a criação do blog GAMEX segundo o seu propósito de 
apresentar os passos necessários para se realizar a importação que se inicia com a 
escolha do produto, pesquisa de preços em sites nacionais e internacionais levando em 
conta a taxa do dólar até a chegada do produto ao destino final. GAMEX conta com 
uma página inicial que tem informações sobre novidades do mundo geek como séries, 
animes, filmes, jogos, uma página dedicada aos lançamentos futuros separadas por 
mês e ano, uma página de quizes interativos que podem ser compartilhados com os 
amigos a fim de atrair público e manter o blog com um número constante de leitores. 
Há também em GAMEX um fale conosco para sanar dúvidas e expor opiniões, bem 
como a necessária legislação vigente no que tange a tributação, envios internacionais e 
o processo de importação envolvendo o produto game em questão. 
 
Palavras-chave: Importação. Tecnologia. Blog. Jogos. 
 
Abstract: The present work proposes to create a blog whose purpose is to discuss the 
potential of importing video game and / or collector's items in order to demonstrate the 
feasibility of import, taking into account the possible taxation and the time waiting for the 
product. The study discusses, based on the bibliography pertinent to the theme, the 
creation of the GAMEX blog whose purpose is to present the necessary steps to carry 
out the importation that begins with the choice of the product, research of prices in 
national and international sites taking into account the rate of the dollar until the arrival 
of the product at the final destination. The site / blog has a home page that has 
information on news from the geek world such as series, anime, movies, games, a page 
dedicated to future releases separated by month and year, page of interactive quizes 
that can be shared with friends at in order to attract the public and keep the blog with a 
constant number of readers, a Contact Us that will be the exclusive channel of the 
readers with us to solve doubts and expose opinions and mainly the theoretical part of 
the site that counts on the current legislation regarding the taxation , international 
shipments and the import process. 
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1. Introdução 

De acordo com Veloso e Brêtas (2016), os games movimentaram US$ 1,6 bilhão 

no Brasil e dentre em breve deveremos ultrapassar o México, alcançando a liderança 

de mercado desse produto na América Latina.  

Entretanto, Dana (2015) aponta que os preços dos jogos para os consoles no 

mercado brasileiro é considerado caro, uma vez que o custo da mídia física é 

expressivo, desde os insumos para sua produção até a distribuição ao consumidor, 

fazendo com que o preço seja um entrave para que os clientes adquiram os jogos.  

Isto posto, apresentamos com este trabalho o blog GAMEX, ferramenta digital 

que propõe uma alternativa de aquisição de jogos por meio da importação realizada 

online, de forma que o processo de compra e importação, do envio e possível taxação 

de jogos sejam de acesso esclarecido, sucinto e personalizado ao seu consumidor. 

2. Desenvolvimento 

De acordo com dados da Pesquisa Game Brasil (PGB, 2017), o principal meio 

pelo qual os gamers compram seus produtos é através do varejo físico. Apenas 2,5% 

dos usuários utilizam o mercado internacional para efetuar suas compras, onde o fator 

determinante para compra dos jogos é, sem dúvida, o preço. Segundo Gomes (2015), 

disso resulta que maiores negócios nesse promissor mercado deixam de ocorrer por 

falta de conhecimento sobre como economizar comprando no exterior. 

Se levada em conta uma taxa de dólar de US$ 3,24 atualizada em fevereiro de 

2018, podemos comparar o preço de alguns jogos no mercado interno com o mercado 

externo. Por exemplo, o jogo Mario Kart Deluxe pode ser encontrado no mercado 

interno em torno de R$ 279,90 e no mercado americano por US$ 57,95 (R$ 187,76) e 

no mercado asiático por US$ 52,99 (R$ 173,27). 

 O Blog GAMEX apresenta em sua página inicial novidades e lançamentos de 

games entre outras coisas. A partir do momento em que o leitor se identifique com um 

game, o mesmo pode obter no próprio site dicas de lojas internacionais na qual ele 

pode fazer comparações de preço. 
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Caso o leitor identifique a vantagem de adquirir o seu produto no mercado 

externo, o mesmo pode acessar a página “Porque importar?” para compreender como 

funciona o processo de importação e possível tributação de games de acordo com a 

legislação vigente, como a alíquota de ICMS e o cálculo de Imposto de Importação. 

 O site também conta com uma 

aba específica que trata sobre os 

envios Internacionais. Neste artigo o 

leitor ficará ciente quanto a variante 

tempo de espera pelo produto, os 

entraves que enfrenta a receita federal 

e os correios na entrega das 

encomendas. 

 
 

 

 

Dessa forma, o blog GAMEX apresenta de forma simples e de fácil 

entendimento os passos necessários para se realizar a importação: que vai desde a 

escolha do produto até a chegada ao destino final.  

3. Metodologia  

Figura 1: Detalhe de página do blog 

Fonte: Autores (2018).  

 
Figura 1: Detalhe de página do blog 

Fonte: Autores (2018).  

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0868



 

 

Por metodologia adotamos a pesquisa bibliográfica pertinente e o estudo de 

caso pertinente ao perfil gamer brasileiro, via dados apresentados pela Pesquisa Game 

Brasil (PGB 2017), que é realizada anualmente em parceria pelas empresas SIOUX, 

BLEND e a ESPM. 

Com relação ao blog GAMEX, seu desenvolvimento teve como base a legislação 

vigente no que tange o processo de importação; a forma em que os correios trabalham 

nos seus envios; e a política tributária adotada em cada estado brasileiro. 

 Para tanto, seu design partiu de linguagem simples para fácil compreensão dos 

usuários e contém informações pertinentes do processo de importação. GAMEX 

também foi idealizado para trazer notícias de cultura geek, análises e informações de 

jogos e lançamentos, séries em alta e livros. 

4. Resultados 

Após a divulgação do site, recebemos feedbacks, em relação ao conteúdo 

disponibilizado pelo site, por meio do Fale Conosco. Como forma de identificar os 

resultados ao elaborar o site GAMEX, realizamos uma entrevista com um dos usuários 

do blog, aqui denominado de Gamer_Z. 

Após comparar os preços do jogo Pokkén Tournament DX, a 22 de setembro de 

2017 Gamer_Z fez uso do Blog GAMEX para adquirir o jogo desejado no site Play-

Asia, o que lhe custou US$ 39,99 com frete de US$ 5,49.  

Com uma taxa de câmbio de R$ 3,27 (setembro 2017), Gamer_Z calculou que 

caso tributado, o valor seria de R$ 278,89, porém, como para o seu produto em 

específico não haveria tributação, este lhe custou ao final R$ 148,71 (vide figura 3). 

Gamer_Z finalizou a compra no dia 24 de setembro (vide figura 2), tendo 

recebido o produto a 20 de novembro em sua residência e sem a tributação, o que 

demonstrou a eficácia do Blog GAMEX, pois se outra alternativa de compra tivesse 

sido empregada, semelhante benefício dificilmente teria sido obtido.  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0869



 

 

  
Figura 3: Sistema de rastreamento.  

Fonte: Correios.                        

Figura 4: Plataforma Invoice. 

Fonte: Autor. 

  

5. Considerações Finais  

Em face do exposto, pode-se concluir que o Blog GAMEX é promissor no auxilio 

auxílio de consumidores de games a buscar formas alternativas de adquirirem seus 

produtos de forma econômica, pois se trata de uma ferramenta norteadora de 

procedimentos envolvendo a importação, nas tratativas relacionadas como os envios 

internacionais e, em especial, com o modo de tributação do produto. 

Com o blog GAMEX compras de games no exterior podem ocorrer com uma 

maior facilidade, com uma maior consciência financeira e um informe mais apurado das 

taxas envolvidas e, não menos importante, o tempo de entrega do produto. 
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Resumo: O website Vango trata-se de um website desenvolvido em linguagem de 
programação ASP.NET para que empresas com foco em transportes fretados, sejam 
elas na modalidade universitária/escolar ou de turismo, possam divulgar seus serviços 
de transporte e itinerários. Por se tratar de uma pesquisa que visa a prestação de um 
serviço, sua implementação ocorreu via desenvolvimento de um website na linguagem 
de programação ASP.NET utilizando-se da IDE Microsoft Visual Studio por meio de 
Webforms, com sistema de gerenciamento de banco de dados MYSQL. Com base no 
desenvolvimento do projeto, pode-se obter com análise das ferramentas atuais, o 
levantamento de requisitos elaborados com base nas ferramentas de modelagem 
estudadas para iniciar o desenvolvimento do website. Espera-se que este website 
facilite o acesso dos estudantes e viajantes que precisam de um transporte, consigam 
localizar um serviço que se adeque as suas necessidades, por outro lado, que sirva 
também de auxílio para que empresas consigam disponibilizar e divulgar seus serviços 
a esse público. 
 
Palavras-chave: ASP.NET.  Serviços. Transporte Universitário. Motor de Busca. 
 
Abstract: The Vango website is a site developed in a programming language. 
ASP.NET for companies focused on chartered transport, they are in the university / 
school or tourism modality, advertise their transport services and itineraries. Because 
this is a search, look for a notification of a service, its implementation available through 
the development of a website in the ASP.NET programming language using the 
Microsoft Visual Studio IDE through Webforms, with the bank management system of 
MYSQL data. Based on the development of the project, one can obtain the analysis of 
the current tools, the survey of requirements elaborated based on the modeling tools 
studied to start the development of the site. It is expected that this website will facilitate 
student access and the company offering a transportation service, a transportation 
location, a service, a service, a service, a service, a service, a service, a service, a 
accounting. public. 
 
Keywords: ASP.NET. Disclosure of services. University Transport. Search engine 
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1. Introdução 

 

O website Vango se trata de um portal desenvolvido em linguagem de 

programação ASP.NET para que empresas de transportes fretados, sejam elas na 

modalidade universitária ou de turismo, possam divulgar seus serviços de transporte e 

itinerários. 

Com a ideia de divulgar os serviços prestados por essas empresas, Vango 

possibilitará ao usuário empresarial cadastrar e exibir suas rotas de viagem como 

destinos, datas de partida e chegada, horários/turnos e demais informações de maneira 

que os usuários do transporte poderão ter acesso e contratar seus serviços. 

 

 
Figura 1 – Imagem da página inicial do website 
Fonte: Autor (2018) 

2. Desenvolvimento 

Segundo EIS (2011), linguagem de programação Web seria uma linguagem 

especifica para o desenvolvimento de sites e aplicações que inicialmente foi originada 

da linguagem base HTML (Hypertext Markup Language). 

A medida que o conceito de programação de páginas foi evoluindo, novas 

linguagens modalidade serversides (EIS, 2011) foram sendo adotadas e se tornaram 
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responsáveis por efetuar cálculos nos servidores e responder o navegador que retorna 

ao usuário. Atualmente o mercado conta com diversas opções como PHP, ASP.NET, 

JAVA, entre outras. 

Segundo Guimarães (2017), Active Server Pages (ASP) compreenderia uma 

tecnologia desenvolvida pela Microsoft para facilitar no desenvolvimento de websites 

através de uma estrutura de programação em Script utilizando-se de VBScript, JScript 

ou Python processadas pelo servidor, ou seja, é uma linguagem para geração de 

páginas HTML dinamicamente. 

O ASP.NET trata-se do sucessor da linguagem ASP com base em .NET 

Framework, sendo o desenvolvimento serem compatíveis escritos em qualquer 

linguagem compatível com o common language runtime (CLR), tendo como recursos, a 

programação orientada a objetos, separação de arquivos de apresentação do arquivo 

de código e classes prontas para uso, podendo compilar-se a partir das linguagens de 

programação Visual Basic, C#, HTML, CSS e JavaScript (MACORATTI, 2013). 

Com a linguagem ASP.Net, é possível trabalhar com WebForms, sendo um dos 

modelos utilizados abordando o conceito de drag and drop, o qual se refere ao uso de 

arrastar e soltar controle como botões, caixas de texto, gridviews, entre outros. Existe 

desde o ano de 2001, e é utilizado para facilitar o desenvolvimento Web, como a 

geração do código HTML e Javascript sozinho, sem precisar da programação 

especifica, porém pode se não ter muito controle do que foi gerado (PIRES, 2012). 

Atualmente, o ASP.NET pode utilizar-se a arquitetura de desenvolvimento MVC 

(Model-View-Controller), que veio como um sucessor do WebForms, fornecendo uma 

maneira de dividir a funcionalidade envolvida na manutenção e apresentação dos 

dados de uma aplicação, garantindo um maior controle sobre a aplicação e 

possibilitando uma manutenção isolada de ambos e um maior controle e segurança no 

desenvolvimento da aplicação. Dentre suas vantagens que interessarão para esta 

pesquisa, citamos Zaccanini (2017) que destaca a viabilidade a manutenção isolada 

das partes e o controle sobre as requisições. 

Em sistemas informatizados, muitas vezes é necessário o armazenamento de 

informações em banco de dados, o qual é necessário a utilização de um Sistema de 

Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD). 

Segundo Oliboni (2016), trata-se de um conjunto de requisitos e funcionalidades 

como segurança, integridade, controle de concorrência e recuperação/tolerância a 

falhas e administração de dados e subsistema. Dentre os SGBD mais utilizados, está o 
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MySQL, reconhecido pelo bom desempenho e bastante usado como backend para 

aplicações Web. 

O MySQL foi criado por Michael Widenius na companhia suíça TcX, tendo sua 

primeira versão lançada em 1995, sendo sua utilização multiplataforma compatível com 

Unix, OS/2 e Windows. O Mysql funciona como um servidor multiusuário e multitarefa 

utilizando-se o padrão SQL (Structured Query language), dentre as principais 

características em sua implementação, destaca-se sua distribuição gratuita, 

implementação leve e fácil integração com servidor Web (OFICINA DA NET, 2007). 

3. Metodologia 

Por se tratar de uma pesquisa que visa a prestação de um serviço, sua 

implementação ocorrerá via desenvolvimento de um website na linguagem de 

programação ASP.NET utilizando-se da IDE (Integrated Development Environment) 

Microsoft Visual Studio por meio de Webforms com sistema de gerenciamento de 

banco de dados MYSQL. Para tanto, ocorreu o levantamento de requisitos funcionais e 

não funcionais, elaboração de diagramas de Caso de Uso, Sequencia e Atividades que 

serviram como base para o desenvolvimento. 

 

4. Resultados 

Com base no levantamento de requisitos e dos diagramas, foi possível a 

elaboração do código fonte com base no desenvolvimento na linguagem de 

programação ASP.NET, utilizando-se banco de dados em MySQL de maneira que se 

conseguiu efetuar testes e avaliar desde a usabilidade, até a implantação e a 

viabilidade em sua utilização, criando-se a primeira versão funcional de teste do 

Website. 

 
Figura 2 – Imagem da página inicial do website 
Fonte: Autor (2018) 
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5. Considerações Finais 

Espera-se que este website facilite o acesso dos estudantes e viajantes que 

precisam de um transporte, consigam localizar um serviço que se adeque as suas 

necessidades, por outro lado, que sirva também de auxílio para que empresas 

consigam disponibilizar e divulgar seus serviços a esse público. 
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Resumo: Nós tencionamos, com este trabalho, à luz da resolução dos conflitos 
decorrentes do sistema burocrático que rodeiam os processos de importação e 
exportação na entrada dos portos e rodovias, o que nós acreditamos ser possível via 
emprego de um método de identificação automática que por meio de sinais de radio, 
pode armazenar e recuperar dados remotamente, ou seja, de etiquetas RFID. Com 
efeito, o sistema de etiquetas RFID possibilita uma identificação mais rápida, bem 
como rastrear, controlar/gerenciar produtos e documentos, por conta da comunicação 
de dados que é estabelecida via transpondes, etiquetas ou chips que fazem a 
transmissão dos dados de informação ao passar por um campo de introdução, como 
usado em pedágios da modalidade sem parar. 
 
Palavras-chave: Portos. Rodovias. Radio Frequência. RFID. 

 
Abstract: We intend, with this work, in the light of the resolution of the conflicts arising 
from the bureaucratic system surrounding the import and export processes at the 
entrance of ports and highways, which we believe to be possible via the use of a 
method of identification Automatic that by means of radio signals, you can store and 
retrieve data remotely, RFID tags. In fact, the RFID label system allows for faster 
identification, as well as tracing, controlling/managing products and documents, on 
account of the data communication that is established via transponders, labels or chips 
Which make the transmission of information data when passing through an introduction 
field, as used in mode tolls without stopping. 
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1. Introdução  

RFID (Identificação por radio frequência) é uma poderosa e versátil tecnologia 

para identificar, rastrear, controlar ou gerenciar produtos, documentos, animais ou 

indivíduos. Pode armazenar qualquer tipo de informações em seu software, que podem 

ser modificadas a qualquer momento ou bloqueadas para que qualquer alteração sem 

aviso prévio seja identificada com precisão e velocidade. 

A falta de estudos sobre o emprego do RFID em relações comerciais 

internacionais é uma das justificativas desse trabalho, à luz da expectativa de que sua 

realização também alcance a necessidade premente de se lidar com a problemática 

questão dos conflitos decorrentes da burocracia gerada pela fiscalização na entrada 

dos portos (ROSSI, 2017). 

Observando o mercado e a rotina imposta ao porto (excesso de documentações 

exigidas), nota-se que é promissor adotar novos recursos tecnológicos para a solução 

de conflitos. Os produtos são transportados em containers acoplados em caminhões. 

Em junho de 2015, 44,7 mil veículos passaram pelo porto de Paranaguá/PR para 

descarregar soja, farelo ou milho; o local tem capacidade de abrigar até mil caminhões 

simultaneamente, mas 2,5 mil caminhões passaram por lá no período de safra. 

(PORTAL TRANSPORTA BRASIL, 2015).   

Caminhões são veículos terrestres para transporte de bens e são o principal meio 

de transporte dos produtos exportados no Brasil, e merecem muita atenção, pois nos 

últimos anos vem enfrentando problemas. O excesso da demanda gera filas de 

caminhões nas entradas e adjacências dos complexos terminais de entrada do porto e, 

devido a um desrespeito no agendamento na chegada de cargas, a fiscalização torna-

se lenta e defasada. (BBC BRASIL, Abril 2013). 

O sistema RFID tornará este processo ágil e produtivo, devido alta tecnologia que 

inclui a leitura de informações com a ajuda de portais usualmente colocados em portas 

de entrada ou saída, docas, etc, e fazem a leitura do conteúdo cadastrado em seu 

software.  Se utilizado nos caminhões dentro deste contesto, apresentar-se-iam novas 

propostas para intervir positivamente no gargalo logístico presente nos portos (PRADO 

& MARIO, 2017). 

Nosso objetivo visa analisar as possibilidades de emprego da tecnologia RFID 

nas ações de entradas dos portos, explorar potencialidades e desafios de seu emprego 
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em termos de inovação a cadeia produtiva e logística, envolvendo fluxo de caminhões; 

extravio de cargas/produtos, segurança de cargas e custo com frete e condução. 

Segundo o G1, São Paulo (2013), a cada ano o fluxo de caminhões no porto de 

Santos e demais portos do Brasil vem crescendo, decorrente do aumento de 

importações e exportações no país, o que acarreta grande congestionamento não 

somente no porto como também nas rodovias, gerando perda de produtos in natura, 

roubo e extravio. 

Acreditamos que com a aplicação do sistema RFID nos caminhões que fazem 

transporte das cargas/produto, será possível realizar a conferência dos produtos 

contidos nos mesmos e checar os documentos envolvidos in loco. 

 

2. Desenvolvimento  

Um sistema RFID é composto por um leitor (às vezes chamado de um 

interrogador) e um transponder (ou tag) que, geralmente, tem um microchip com uma 

antena ligada a ele. Existem diferentes tipos de sistemas RFID, mas geralmente o leitor 

envia ondas eletromagnéticas com um sinal que a tag foi concebida para responder. 

Tags passivas não possuem fonte de alimentação. Atraem o poder do campo 

criado pelo leitor e usam para alimentar os circuitos do microchip; O chip então modula 

as ondas que a tag envia de volta para o leitor, que converte as ondas de novo em 

dados digitais. Tags ativas têm uma fonte de energia e transmitem seus sinais. 

Sistemas de localização em tempo real não respondem aos sinais do leitor, mas 

transmitem em intervalos definidos. Leitores captam esses sinais e um software é 

usado para calcular a localização da tag. (RFID JOURNAL BRASIL). 

Sendo o sistema rodoviário o mais usado para o escoamento da soja, o processo 

de verificação de documentos deve ser ágil e com precisão, o que não ocorre no 

cotidiano. De fato, o congestionamento gerado faz com que caminhões fiquem retidos 

na estrada e essa demora pode durar horas ou ate dias, por falta de acesso ao terminal 

portuário; a rotatividade do porto fica afetada, pois os caminhões chegam atrasados 

para carregar/descarregar mercadorias. Segundo o Sindicato da Agencias de 

Navegação Marítima do Estado de São Paulo, no período de super safra o prejuízo 

econômico gerado pode chegar a R$ 115 milhões.  

A solução seria aplicar o RFID nos caminhões contendo todas as informações 

sobre o transporte, o conteúdo a ser transportado e toda sua documentação, a leitura 
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dos dados pode ser feita a distancia e o motorista recebera a informação com 

antecedência caso haja um erro de documentação ou produto. 

Com a utilização do RFID sobre os caminhões, vislumbra-se a diminuição de filas 

e congestionamento nos portos, desburocratização na conferência, dado que o sistema 

atual conta a entrega física dos documentos necessários para entrada no porto, e sua 

conferência é feita automaticamente, concorrendo para a diminuição de extravios de 

carga, liberando ou bloqueando a carga mais rapidamente. 

Com efeito, no caminhão, com um chip RFID instalado, poderia armazenar 

informações da carga no formato EPC (Eletronic Product Code) tag conhecida por 

possuir uma alta capacidade de armazenamento de informações que pode ser 

atualizada quantas vezes forem necessárias. 

 Nas cabines das entradas dos portos ficarão os leitores (as tags de RFID podem 

ser lidas à distância, sem a necessidade de aproximação) e, ao passar por elas, as 

cargas e documentação serão conferidas automaticamente, apresentando qualquer 

violação que possa ter ocorrido. O sistema, por fim, rapidamente fará a liberação ou 

bloqueio da carga do caminhão, conforme a leitura realizada.  

 

3. Metodologia  

O desenvolvimento metodológico do presente projeto fez-se através da pesquisa 

bibliográfica de estudos teóricos e técnicos elaborados por especialistas no campo da  

Logística e da Tecnologia de Informática e sua relação com o Comércio Exterior, mais 

especificamente com a aplicação do Sistema RFID no transporte da soja destinada à 

exportação juntos aos portos brasileiros, tendo como base o Estudo de Caso de 

profissionais atuantes nessa área, encontradiços em obras literárias específicas, em 

sites especializados sobre o tema ora abordado e demais fontes físicas. 

Neste trabalho tratamos de um sistema já existente, porém aplicado de maneira 

inovadora, não explorada ainda. Para tanto, foram utilizados os dados de pesquisa 

realizada pela empresa Taggen Soluções RFID (MARCOS e PRADO, 2017), assim 

como sites de pesquisa na internet como instrumento para coleta de dados, tendo em 

vista as potencialidades da implantação deste sistema na entrada dos portos. 

Para tanto, procuramos sintetizar todo o conteúdo do material bibliográfico 

pesquisado referente ao tema, a fim de buscarmos os elementos fundamentais acerca 

das questões que envolvem todo o sistema informatizado do RFID e sua destacada 

importância nas atividades de transporte da soja destinada à exportação mediante 
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embarque nos portos nacionais, demonstrando sua relevância acerca da eficiência no 

controle da carga e demais implicações correlatas, tendo em vista o aperfeiçoamento 

dos serviços nas atividades da logística portuária e o aprimoramento da aplicação da 

tecnologia de informática no setor. 

 

4. Resultados 

Ao rever a aplicação do sistema RFID, observou-se a necessidade de retificar o 

que havíamos idealizado, sobre a garantia de segurança deste sistema; o mesmo faz a 

autenticação da carga de soja, mas não garante integridade do produto em alguns 

casos. Pensamos então na atualização dos containers, e instalar um sensor de modo 

que ele realize a leitura integral do produto carregado e apresente a diferença na 

distribuição do peso interno, dados esses obtidos pelo leitor do RFID junto ao sensor 

acoplado sob o container.  

Em contato com Yuri A. Abuázar, técnico em Medição e Processamento de 

dados, uma opção dentre as várias discutidas emergiu em termos de design para que a 

leitura do peso ocorresse via volume interno, garantido que os dados obtidos fossem 

direcionados para a tag de RFID.  Para tanto, o referido técnico elaborou os esquemas 

que apresentamos e discutiremos a seguir nas figuras de 1 a 4.  

 

 
 Imagem 1. Container padrão vista lateral 

Autoria. Yuri A. Abuázar (2018) 
 

 

 
 Imagem 2. Container padrão vista frontal 

Autoria. Yuri A. Abuázar (2018) 
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Com o emprego de containers padrão (vide figuras 1 e 2), o mesmo seria pesado 

para que o valor seja acrescentado aos dados do RFID e ao sensor do container 

localizado na parte externa do mesmo, em seguida os sensores internos fariam a 

leitura através do volume médio do grão (vide figura 3) e os dados coletados seriam 

enviados para o RFID atualizando a leitura para a transportadora.  

 

 
 Imagem 3. Corte lateral do container com a carga de grãos 

Autoria. Yuri A. Abuázar (2018) 
 

 

 
 Imagem 3. Lateral do container com o painel de leitura 

Autoria. Yuri A. Abuázar (2018) 
 

Na parte externa do container (vide figura 4) seria instalado um painel de acesso 

e leitura para checagem própria do motorista, ou outros. Até o mento é um modelo 

simples tendo em vista que pretendemos desenvolver a parte tecnológica e o designer 

em si com mais precisão, buscando sustentabilidade e economia. 

 

5. Considerações Finais  

A guisa de conclusão, depreende-se pelas potencialidades anunciadas que a 

aplicação do RFID poderá expandir suas aplicações e, em especial, no Comercio 

Exterior, pois pode a diversificação de seu emprego, a exemplo do que foi discutido 

nessa pesquisa, em muito pode facilitar os processos que envolvem a cadeia de 

distribuição. 
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Resumo: O presente estudo teve o objetivo de difundir e popularizar o conhecimento 
de espécies vegetais arbóreas próximas às dependências físicas de amplo acesso por 
pedestres do campus Lagoa do Sino, local pertencente à Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar), localizada no município paulista de Buri. Previamente, realizou-se 
levantamento bibliográfico sobre algumas informações específicas das espécies 
arbóreas, tais como nomenclatura científica e popular, centro de origem, características 
morfológicas, ‘usos da planta’ e ‘curiosidades da planta’. Na sequência foram inseridas 
estas informações, através da tecnologia QrCODE em placas de identificação em 
suporte com 50 cm de altura, fixas imediatamente ao lado das espécies vegetais 
elencadas. A partir do evento acadêmico anual, o qual intitula-se “Lagoa do Sino de 
Porteiras Abertas”, este evento possibilitou o acesso de centenas de estudantes de 
toda região ‘itapetiningana’ e pertencente à demarcação geográfica conhecida como 
‘Território Lagoa do Sino’. Após os estudantes terem a oportunidade de acessar as 
informações das espécies botânicas pelo QrCODE, os mesmos foram convidados a 
preencherem formulário e opinar a respeito da acessibilidade e informações contidas. 
O emprego desta tecnologia virtual contribui de maneira significativa como tema 
‘disparador’ de aprendizado sobre assuntos botânicos ligados diretamente às espécies 
arbóreas e traz a perspectiva de novas possibilidades de aprendizado botânico ao 
utilizar instrumento de comunicação tão frequente em nossa sociedade, o smartphone 
com o aplicativo digital de leitura QrCODE. Portanto, a partir dos resultados e 
observações obtidas concluímos que este estudo apresenta elevado potencial de 
aceitação como uma ferramenta consolidada de difusão de conhecimento. 
 
Palavras-chave: Extensão Universitária. Organografia Vegetal. QrCODE. Tecnologia 

da Informação. 
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Abstract: The present study aimed to disseminate and popularize the knowledge of 
tree species close to the physical facilities of wide access by pedestrians of the Lagoa 
do Sino campus, a local site of the Federal University of São Carlos (UFSCar), located 
in the Buri municipality. Previously, a bibliographical survey was carried out on some 
specific information of the tree species, such as scientific nomenclature; popular, center 
of origin; morphological characteristics, 'plant uses' and 'plant curiosities'. Then insert 
this information with the use of QrCODE technology on 50 cm high nameplates affixed 
next to the listed plant species. Through the academic event, held annually, entitled 
"Lagoa do Sino de Porteiras Abertas", this event made it possible for centenaries of 
students from all over the 'itapetiningana' region and belonging to the geographical 
demarcation known as 'Lagoa do Sino Territory'. After obtaining information, the 
information of the botanical species by QrCODE, they were asked to fill in the form and 
give their opinion about the accessibility and information contained. The use of virtual 
technology contributes significantly as a 'detachment' theme of learning about 
connected botanists to choose a perspective of new possibilities of botanical learning 
when using the instrument of communication so frequent in our society, the smartphone 
with the digital application of QrCODE. From the results and observations obtained, we 
conclude that this study presents a high potential of acceptance as a tool of diffusion of 
knowledge through a specific application. 
 
Keywords: Extension University. Information Technology. Plant organography. 
QrCODE. 

1. Introdução 

As dificuldades apresentadas pelos docentes em associar conceitos advindos da 

área do conhecimento de botânica, juntamente com a carência de materiais didáticos 

que abordem os conteúdos sobre identificação de espécies arbóreas, de forma 

contextualizada e interdisciplinar, podem ser citadas como causas que contribuem 

significativamente para a falta de interesse por temas de estudo na área da botânica. 

A difusão e popularização de conhecimento botânico pela Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar) campus Lagoa do Sino foi objeto de estudo de uma Atividades 

Curriculares de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão (Aciepe) desenvolvido na 

referida instituição e teve por objetivo propiciar e fomentar o interesse e, 

consequentemente, possível aprendizado de estudantes da Rede Pública de Ensino e 

demais visitantes por conteúdos de botânica a partir tecnologia QrCODE, o qual contou 

com a participação direta do primeiro autor (discente) e demais docentes pertencentes 

ao Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) da 

Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Itapetininga em parceria com discentes 

colaboradores e docentes orientadores lotados na UFSCar campus Lagoa do Sino, 

com atuação no curso de Engenharia Agronômica.  
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2. Desenvolvimento 

A partir de revisão bibliográfica em bases de dados científicas 

(www.sciencedirect.com; www.scielo.br), capítulos de livros e demais materiais técnico-

científicos diversos autores reportam soluções com o uso da tecnologia QrCODE (AL-

KHALIFA 2008) e como exemplo o uso do QrCODE para a identificação de objetos em 

um ambiente por pessoas com deficiência visual (GHIRON, MEDAGLIA e PERRONE, 

2009). Há ainda o caso do projeto “Artsonomy”, que possibilita aos usuários associar 

palavras-chave (tags ou keywords) em obras marcadas com um QrCODE, por meio de 

um aplicativo em dispositivo móvel.  

Outro a citar é o sistema "Mobile Magic Hand" que por meio de um código 

QrCODE, possibilita o usuário manipular um objeto sem ter de manter a câmera 

centrada no código visual (YOSHIDA, MIYAKOU e SATOU 2007). No geral, os textos 

foram elaborados de maneira a ser o mais ‘clean’ e atrativo possível, a fim de facilitar a 

compreensão a qualquer pessoa leiga em botânica). 

 

Figura 1 – Captura de tela exemplo do aplicativo QrCODE da espécie Ceiba crispiflora e QrCODE correspondente. 
Fonte: Autores (2018). 
 

O texto completo acerca do vegetal encontra-se legível por meio do QrCODE 

implantado em cada árvore que pode ser interpretado com qualquer leitor para 

dispositivos móveis. O aplicativo utilizado para a leitura foi o ‘QR Code Reader’, 

disponível gratuitamente no aplicativo ‘Google Play Store’. Com base na pesquisa e 
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experiência dos colaboradores os textos foram elaborados o mais simplificado e viável 

possível, a fim de facilitar a compreensão a qualquer pessoa leiga em botânica. 

3. Metodologia 

O percurso metodológico desta atividade teve início com o levantamento 

botânico das espécies, em especial quanto à nomenclatura científica e popular, centro 

de origem, características morfológicas, ‘usos da planta’ e ‘curiosidades sobre a planta’. 

A partir destas informações técnicas, foram gerados códigos de barras 

multidimensional também conhecidos como 2DCODE, ou QrCODE, e estes podem ser 

considerados como a evolução ao dos códigos de barras comuns. Diferentemente 

desses que possuem somente uma dimensão, os códigos ‘Qr’ são códigos de duas 

dimensões, representados por matrizes (DA COSTA, VAZ e VAZ 2015). 

As espécies catalogadas no campus foram Araucaria angustifolia; Camelia japônica 

L.; Philodendron sp.; Eucalyptus sp.; Spondias mombin L.; Artocarpus heterophyllus Lam.; 

Plinia cauliflora; Handroanthus heptaphyllus; Handroanthus albus; Syagrus romanzoffiana; 

Ficus clusiifolia; Cinchona officinalis ; Piptadenia gonoacantha; Schinus terebinthifolius Radd.; 

Ceiba speciosa ; Vernonia polyanthes Less.; Diospyros kaki L.; Bougainvillea sp. 

Posteriormente, foram fixadas placas de PVC contendo a tecnologia QrCODE no 

local que estão algumas árvores que integram o trajeto realizado por estudantes 

durante o evento acadêmico “Lagoa do Sino de Porteiras Abertas” no campus Lagoa 

do Sino pertencente à Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) propiciando de 

uma forma simplificada e nova o conhecimento aplicado em botânica.  

4. Resultados 

Os resultados obtidos pela enquete demonstraram tendência a viabilidade pela 

sua aceitação ao público visitante na amostra de 31 indivíduos presentes. 

Entretanto a perfeição na leitura dos códigos não foi alcançada, visto que uma 

quantia significativa da amostra obteve dificuldades na leitura do código QrCODE 

explicado pelo fenômeno que embora um QrCODE seja capaz de armazenar um 

número consideravelmente grande de informações, esses dados ficam dispostos de 

forma não organizada e semanticamente inviável para serem analisados 

posteriormente. 
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Figura 2 – Enquete respondida no evento disparador porteiras abertas. 
Fonte: Enquete elaborada pelos alunos colaboradores da Aciepe e adaptado pelo primeiro autor(discente). 

5. Considerações Finais 

A utilização desta tecnologia virtual contribuiu de maneira significativa como 

tema ‘disparador’ de aprendizado sobre assuntos botânicos, especialmente a aqueles 

ligados diretamente sobre espécies arbóreas, além disto, tal proposta apresenta a 

perspectiva de novas possibilidades de aprendizado botânico ao utilizar instrumento de 

comunicação tão frequente em nossa sociedade, o smartphone com o aplicativo digital 

de leitura QrCODE.  

A partir dos resultados e observações obtidas concluímos que este estudo 

apresenta elevado potencial de aceitação como uma ferramenta consolidada de 

difusão de conhecimento por meio de um aplicativo específico.  
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Resumo: O avanço das novas tecnologias pode ser percebido em diversas situações, 
na educação, na saúde e na organização da vida contemporânea. Este trabalho tem o 
objetivo de apresentar uma aplicação da tecnologia na segurança e prevenção de 
acidentes de trabalho, qual seja, a tecnologia QR Code na comunicação interna do 
mapa de risco pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Fatec de 
Itapetininga. Toda empresa, seja esta pública, privada, sociedade de economia mista, 
órgão de administração direta ou indireta, entre outras que admitam trabalhadores 
como empregados devem manter um serviço de CIPA por empresa e mantê-los 
regularmente funcionando (NR 5, 1978, item 5.2). Assim sendo, possível é entender a 
importância do desenvolvimento e uso de tecnologias na prevenção de acidentes e 
doenças decorrentes do trabalho. O QR Code (Quick Response Code) é código de 
barras bidimensional, criado em 1994 pela empresa japonesa Denso Wave. Mesmo em 
baixas resoluções, com imagens feitas por câmeras VGA, como aquelas encontradas 
nos celulares mais básicos, o código pode ser interpretado rapidamente e sem erros. 
(RIBEIRO, 2012). Dentro deste contexto, a CIPA da Fatec Itapetininga identificou os 
riscos do ambiente e os disponibilizou, não somente nos tradicionais painéis impressos, 
mas também adesivou todas as salas de aula, banheiros, corredores e demais 
ambientes com o QR Code que dá acesso as informações pertinentes, facilitando o 
acesso à informação, minimizando os riscos onde os mesmos possam existir. As 
contribuições do trabalho podem ser consideradas de cunho Prático, proporcionando 
maior segurança ao ambiente de trabalho. 

 

Palavras Chave: CIPA. QR CODE. Segurança do Trabalho. Informação. 
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Resumo: República App será um aplicativo móvel que terá a finalidade de facilitar os 
universitários brasileiros a localizar repúblicas estudantis espalhadas pelo país afora. O 
aplicativo apresentará as características de cada república como a região do país, a 
cidade, o bairro, a rua, o tipo de imóvel, a quantidade de cômodos, a quantidade de 
vagas de hospedagem, o valor e a forma de pagamento (diária, semanal ou mensal), 
além das comodidades: internet, vagas de garagem, telefone. O usuário poderá 
também encontrar as regras estabelecidas pelo proprietário. O aplicativo oferecerá o 
serviço de localização da republica por meio da ferramenta Google Maps facilitando 
ainda mais a procura, bem como marcando outras repúblicas na região desejada, 
mostrando os pontos de ônibus mais próximos e quaisquer estabelecimentos de 
utilidade pública e a distância entre a república e a universidade, no sentido de facilitar 
o seu acesso. A contratação da hospedagem na república se dará diretamente entre o 
universitário e o proprietário do imóvel por meio do próprio aplicativo. O aplicativo 
oferecerá uma opção por meio da qual o proprietário da república poderá fazer o 
cadastro não só da sua república, como também associá-la as diversas instituições de 
ensino próximas a ela: tempo médio de locomoção, cursos oferecidos, datas de 
vestibular, etc. O aplicativo será desenvolvido inicialmente para a plataforma Andoid e 
exigirá a cesso à internet. Não será exigido do usuário qualquer tipo de identificação – 
login; o usuário deverá apenas escolher o estado, a cidade na qual deseja realizar a 
pesquisa de repúblicas. 

 

Palavras Chave: República estudantil. Aplicativo móvel. Dispositivo Móvel. Android. 
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Resumo: Segundo um levantamento do Sebrae em 2014, o negócio de food-trucks 
movimentou R$140 bilhões no país. Cerca de 34% da população, como diz artigo da 
revista Exame, tende a comer fora de casa ou não cozinhar suas próprias refeições. 
Preços acessíveis e o atendimento rápido são pontos fortes que o cliente procura. 
Visando uma oportunidade de negócio dentro deste contexto, o projeto consiste na 
criação de um aplicativo móvel para auxílio na emissão, gestão e entrega de pedidos 
solicitados pelos seus clientes, voltado para estabelecimentos como fast-food, bares e 
restaurantes. O aplicativo funcionará como um cardápio detalhado, permitindo ao 
cliente fazer a escolha dos ingredientes, acompanhamentos além de visualizar os 
preços à medida que o pedido é elaborado. Outros recursos, após a confirmação e 
envio do pedido, são acompanhar o percurso que o entregador fará desde o momento 
que ele sai do estabelecimento até o destino, e também avaliar todo o processo de 
forma segmentada, ou seja, uma classificação para o atendimento, uma para entrega e 
outra para a qualidade do produto entregue. Serão implantados dispositivos móveis 
para auxiliar os clientes que frequentam o estabelecimento, sem a necessidade de um 
garçom ou alguém responsável pela determinada mesa no local. Os pedidos serão 
gerenciados por outro aplicativo móvel de uso exclusivo do estabelecimento, que 
organizará, por ordem de emissão, os pedidos realizados internamente e 
externamente, desta forma os colaboradores do estabelecimento poderão acompanhar 
também todo processo do pedido, e ao final obter um feedback do cliente. 
 
Palavras Chave: Lanchonete; Aplicativo Móvel; Delivery; Comunicação; Atendimento. 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0890



 

 

DOI: 10.5748/9788599693148-15CONTECSI/REX-5619 
 

SOUNDAROUND 
 

Victor Augusto Leonel Bragutti 
Centro Paula Souza – Fatec Itapetininga/SP 

victorbragutti@gmail.com 
 

Leandro Medeiros da Silva 
Centro Paula Souza – Fatec Itapetininga/SP 

Leandro.silva188@fatecitapetininga.edu.br 
 

Orientador: Prof. Ms. Marcelo Antonio Ribeiro Camargo 
Centro Paula Souza – Fatec Itapetininga/SP 

marcelocamargo@gmail.com 
 
Resumo: Este trabalho objetiva apresentar um aplicativo web de stream de música 
para músicos regionais e artistas pouco conhecidos. O PWA (Progressive Web App) 
'Soundaround' será desenvolvido para a divulgação de pessoas do ramo musical, 
muitos desses talentos não são reconhecidos, assim surgiu à ideia do PWA. No 
sistema, o usuário poderá fazer upload de seus álbuns musicais, sendo cada álbum 
poderá ter uma imagem como capa, o álbum não terá limite de música, porém a música 
terá um limite de tempo, não ultrapassando o limite de 59:59 minutos, ou seja, quando 
fazer o upload, serão de músicas individuais e não a compilação de um álbum inteiro. 
O usuário poderá descrever seus dados de contato para uma possível contratação, o 
sistema será apenas um meio de comunicação entre músicos e amantes de músicas, 
assim não tendo responsabilidade de ficar a par das negociações. No sistema também 
precisará conter uma barra de pesquisa, nela o usuário poderá pesquisar por 
música/álbum/compositor. Também haverá um sistema de ranking, uma música poderá 
ter curtida, quantidade de visualizações e aparecerá na tela inicial do sistema na barra 
de as mais ouvidas.O usuário do sistema também poderá criar suas playlists, poderá 
compartilha-las com outros usuários. 
 
Palavras-chave: PWA. Engenharia de Software. SoundAround. Aplicativo de Música 
 
Abstract: This work aims to present a web stream music application for regional 
musicians and little known artists. The PWA (Progressive Web App) 'Soundaround' will 
be developed for the dissemination of musical people, many of these talents are not 
recognized, so the idea of PWA came about. In the system, the user can upload their 
music albums, each album can have an image as a cover, the album will have no music 
limit, however the song will have a time limit, not exceeding the limit of 59:59 minutes, ie 
when uploading, will be individual songs and not the compilation of an entire album. The 
user will be able to describe his contact information for a possible contract, the system 
will be only a means of communication between musicians and music lovers, thus not 
having responsibility to keep abreast of the negotiations. In the system also it will have 
to contain a search bar, in which the user can search for music / album / composer. 
There will also be a ranking system, a song may have tanned, number of views and will 
appear on the system's home screen in the 'most heard' bar. The system user can also 
create their playlists, so they can share them with other users. 
 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0891
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1. Introdução 
 

Atualmente no Brasil, vários artistas têm dificuldades em crescer no ramo 

musical, onde existem poucas plataformas e as que existem são “limitadas” para 

pessoas que estão começando. Nosso aplicativo visa ajudar este nicho de mercado.  

O App. Baseia-se na enorme quantidade de artistas contemporâneos anônimos 

do qual não possuem certas condições financeiras ou oportunidades para divulgar o 

seu trabalho. 

Este projeto visa ampliar os meios de divulgação do meio artístico musical de 

todos os gêneros e classes sociais. 

 
2. Desenvolvimento 
 

Esse aplicativo tem como objetivo de auxiliar pessoas com grandes potenciais 

de crescimento no ramo musical e ajudar a expandir a música de determinado artista. 

Para isso, será feito entrevistas com músicos regionais, para ouvi-los e descobrir suas 

verdadeiras necessidades e aplicar em nosso projeto. Será feito também, uma analise 

de mercado, para averiguar a viabilidade de uso do aplicativo.  

A partir daí, será feita a elaboração dos requisitos funcionais e não funcionais do 

projeto, e após, a analise desses requisitos. A elaboração de diagramas sucede a 

analise de requisitos, que auxiliará na prototipação de telas e modelos de 

desenvolvimento. Terminada toda a documentação do projeto, será iniciado o 

desenvolvimento e logo após a disponibilização do aplicativo ao público geral. 

 
 

3. Metodologia 
 

Realizou-se uma pesquisa aplicada, bibliográfica e de levantamento. O projeto 

irá ao público depois que todos os levantamentos forem documentados na pesquisa 

bibliográfica. Foram empregadas as tecnologias PHP – (Hypertext Preprocessor - 

Personal Home Page), HTML (Hypertext Markup Language), CSS (Cascading Style 

Sheet) e JS (Javascript) para se desenvolver o protótipo funcional. 

 
4. Resultados 
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O principal objetivo do projeto é auxiliar artistas regionais e artistas com pouco 

reconhecimento. Baseado nos testes realizados em laboratório e nos testes de 

usabilidade, o aplicativo tem grande potencial de aceitação, dada a intensa demanda 

cultural e mercadológica detectada entre os músicos e usuários comuns.  

A expectativa é transformar o projeto em uma fonte de renda e deixa-lo cada vez 

melhor o atualizando e adicionando novas tecnologias para melhorar a experiência e o 

alcance da população aos artistas. 

Com a tecnologia de geolocalização, tanto pessoas da região, quanto pessoas 

que estão a passeio poderão conhecer artistas dos locais em que estão, essa 

tecnologia irá possibilitar os músicos expandirem seu grau de atuação, onde o músico, 

por exemplo, que faz shows em bares no sul de São Paulo seja reconhecido no norte 

dos país. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Tela de Login 
Fonte: Autor 

Figura 2 – Tela de Perfil 
Fonte: Autor 

Figura 3 – Tela de Inicio 
Fonte: Autor 
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5. Considerações Finais 
 

Baseando-se na absorção de informação realizada, pode-se concluir que os artistas 

encontram muita dificuldade em serem reconhecidos pelo seu trabalho, torna-se então, a 

plataforma 'SOUNDAROUD' a ferramenta perfeita para que esses obtenham uma forma mais 

rápida e eficaz de se conquistar um maior sucesso e reconhecimento dentre os mais diversos 

 
  

Figura 4 – Tela de Nova Música 
Fonte: Autor 

Figura 5 – Tela de Novo Album 
Fonte: Autor 

Figura 6 – Tela de Menu 
Fonte: Autor 
 

   

 
  

Figura 7 – Tela de Busca 
Fonte: Autor 

Figura 8 – Tela de Resultado de 
Busca. Fonte: Autor 

Figura 9 – Tela de Novo Album 
Fonte: Autor 
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públicos e gostos, uma vez que há como semear suas produções a níveis regionais e 

nacionais. 
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Resumo: Um dos principais desafios da moderna gestão pública é a implementação de 
governo aberto o qual permite que os cidadãos se tornem agentes ativos da máquina 
administrativa, passando a ter acesso às suas informações, documentos e 
procedimentos. Dessa forma, uma gestão democrática busca consolidar três pilares no 
seu contexto administrativo: a transparência, a participação e a colaboração. Por meio 
das tecnologias da informação e da comunicação, dados abertos podem ser 
empregados de forma estratégica, pois podem ser livremente usados, reutilizados e 
redistribuídos por qualquer pessoa, sujeitos, no máximo, à exigência de atribuição da 
fonte e compartilhamento pelas mesmas regras. Ainda, assumem importante papel na 
promoção da transparência, da participação e da colaboração em ações 
governamentais. Assim sendo, os conjuntos de dados disponibilizados pelo governo 
devem ser confiáveis e válidos, devem também ser úteis e, o mais significante, devem 
permitir que os cidadãos os transformem em algo que considerem valioso e importante. 
Nesse mesmo compasso, a participação e a colaboração devem ser significativas, 
direcionadas para metas estrategicamente estabelecidas com o envolvimento direto 
das partes interessadas nas decisões e na produção de valor para a sociedade. 
 
Palavras-chave: Governo Aberto. E-Gov. Dados Governamentais Abertos.  

 

Abstract: One of the main challenges of modern public management is the 
implementation of open government, which allows citizens to become active agents of 
the administrative machine, to have access to their information, documents and 
procedures. In this way, democratic management seeks to consolidate three pillars in its 
administrative context: transparency, participation and collaboration. Through 
information and communication technologies, open data can be used strategically, since 
it can be freely used, reused and redistributed by anyone, subject, at most, to the 
requirement of allocation of the source and sharing by the same rules. They also play 
an important role in promoting transparency, participation and collaboration in 
government actions. As such, government-provided data sets must be reliable and 
valid, useful, and, most significantly, should enable citizens to turn them into something 
valuable and important. At the same time, participation and collaboration must be 
meaningful, directed toward strategically established goals with the direct involvement 
of stakeholders in decisions and the production of value for society. 
 
Keywords: Open Government. E-Gov. Open Government Data. 
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1. Introdução 

Nada há de inovação na ideia de se usar novas tecnologias da informação e da 

comunicação – TICs – para suportar, aprimorar, expandir ou revigorar práticas 

democráticas. Silva (2012) afirma que os estudos sobre governo eletrônico – e-Gov, 

geralmente se concentram em demonstrar que a internet e as suas tecnologias 

associadas podem funcionar de forma a dar a voz política dos cidadãos comuns, 

incentivando-os a participarem de campanhas políticas, referendos e votações, 

promovendo maior interação com os seus representantes eleitos. 

Porém, na prática o que se constata é que e-Gov tem direcionado os seus 

esforços do uso da tecnologia para as atividades rotineiras dos órgãos públicos: 

prestação de serviços públicos, operações básicas do governo, engajamento dos 

cidadãos, procedimentos administrativos e reformas institucionais empreendidas em 

busca da inovação.  

Ao examinar as diversas iniciativas de e-Gov, Leite (2015) relata que a ação 

gerencial por meio das TICs entre cidadãos e órgãos governamentais tem se dado 

historicamente por meio de interações predominantemente consultivas.  

Isso não quer dizer que a participação e o engajamento dos cidadãos não sejam 

considerados nas estratégias dos governos. O mesmo autor também conceitua 

governança eletrônica como programas que estimulam os cidadãos a se envolverem 

nos processos políticos de supervisão por meio de uma variedade de tecnologias, 

desde e-mail até o uso de redes sociais. 

Outro ponto a se destacar é que os órgãos governamentais nunca foram vistos 

como agentes de tomada de decisões políticas, sendo tais decisões, em grande parte, 

de caráter técnico. Ao se executar o processo decisório dessa forma, a participação 

direta dos cidadãos se torna desnecessária.  

Oliveira (2012) apresenta um contraponto a essa perspectiva, colocando em 

dúvida o pressuposto de que os gestores públicos invariavelmente possuem 

conhecimento necessário para uma correta tomada de decisão.  

Ele defende que fica cada vez mais nítido que os órgãos governamentais tomam 

decisões que acreditam ser técnicas, porém de fato não são. Visto sob esse prisma, 

tende-se a concluir que as decisões tomadas por órgãos administrativos do governo 

estão longe de ser aquelas voltadas à agregação de valor para os cidadãos e, ao 

contrário, têm estreita relação com o mundo da política. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0897



 

 

2. Desenvolvimento 

O termo governo aberto é cunhado sob a filosofia e os métodos do movimento do 

desenvolvimento de softwares com código aberto, os quais podem ser alterados pelos 

usuários, bem como receber contribuições para a sua melhoria. Bassoti e Santos 

(2016) definem como governo aberto aquele por meio do qual os cidadãos não só têm 

acesso às informações, aos documentos e aos procedimentos, como também podem 

se tornar participantes ativos de todo o processo.  

Conceitualmente, o movimento do código aberto é propagado pelos seus 

defensores como transparente, participativo e colaborativo e o grande desafio de uma 

gestão democrática é consolidar esses três pilares no contexto administrativo. 

Transparência – De acordo com Oliveira (2012), a informação é essencial para a 

formação de competências democráticas básicas como a expressão de opiniões, as 

escolhas e a participação dos cidadãos na tomada de decisões. Na ausência de tais 

competências, os cidadãos não podem expor e nem debater as suas ideias.  

Dessa forma, a informação acessível em quantidade e qualidade se torna um pré-

requisito para o efetivo exercício da democracia. A ausência da informação 

impossibilita os cidadãos a acompanharem a prestação de contas dos seus 

representantes. Bassotti e Santos (2016) defendem que a transparência se refere à 

disponibilidade da informação à sociedade sobre as atividades do governo em tempo 

hábil e de forma confiável.  

Participação – Conceitualmente, a democracia participativa defende que os 

cidadãos se tornem mais conhecedores das perspectivas coletivas e dos seus 

interesses subjacentes para que possam deliberar de forma mais eficaz (OLIVEIRA, 

2012). 

Bassotti e Santos (2016) entendem que um governo democrático é consolidado 

por meio de debates e discussões na esfera pública. Reforçam que, ao aplicar este 

modelo aos órgãos governamentais, a participação pública representa o processo pelo 

qual os anseios, as necessidades e os valores coletivos são incorporados às tomadas 

de decisões governamentais, processo democraticamente legitimado ao se reconhecer 

que as decisões tomadas pelo governo têm sempre um caráter político, garantindo, 

assim, a equidade social reconhecida como um dos principais objetivos da 

administração pública e a participação popular como fundamental para alcançar tais 

objetivos. 
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Colaboração – Bassotti e Santos (2016) consideram que a colaboração 

representa uma forma de participação democrática diferindo das práticas tradicionais 

participativas e deliberativas que, muitas vezes, ocorrem em circunstâncias 

desconectadas das tomadas de decisões.  

Embora existam benefícios para assegurar que diversos pontos de vista sejam 

incorporados a uma ação governamental, argumenta-se que a colaboração, entendida 

como uma forma contemporânea de democracia participativa, exige a participação de 

indivíduos com experiência na temática junto com os tomadores de decisões 

governamentais no sentido de se criar soluções eficazes. 

Tal abordagem encontra as suas bases na moderna teoria da administração 

pública a qual entende como gestão pública colaborativa aquela que promove os 

processos no sentido de facilitar e operar mecanismos multiorganizacionais buscando a 

solução de problemas que não podem ser resolvidos simplesmente mediante ações 

isoladas (OLIVEIRA, 2012). A abordagem colaborativa tem sido potencializada pelas 

TICs dando origem a estruturas de redes interconectadas (SILVA, 2012). 

Open Data Handook define que “dados abertos são dados que podem ser 

livremente usados, reutilizados e redistribuídos por qualquer pessoa, sujeitos, no 

máximo, à exigência de atribuição da fonte e compartilhamento pelas mesmas regras”. 

Dessa forma, Dados Governamentais Abertos – DGA assumem importante papel 

na promoção da transparência, da participação e da colaboração em ações 

governamentais no sentido de cumprir o grande desafio da reforma e da remodelação 

da prestação de serviços públicos (BASSOTTI; SANTOS, 2016). Ao disponibilizar DGA, 

o governo intensifica a participação dos cidadãos, os quais passam a ser agentes 

ativos na identificação das suas necessidades. 

 

3. Metodologia 

Este trabalho se propôs demonstrar a caracterização do governo aberto e os seus 

pilares, bem como DGA como potencializador do e-Gov, por meio da metodologia de 

pesquisa de revisão bibliográfica sistemática baseada na literatura especializada sobre 

Gestão Pública, e-Gov e DGA. 

 

4. Resultados 

Procurou-se aqui apresentar uma abordagem de governo aberto como gerador de 

valor para os cidadãos. Já na esfera e-Gov, espera-se uma postura proativa dos 
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gestores no sentido de se implementar, desenvolver e avaliar a desejada visão aberta 

do governo caracterizada pelos pilares transparência, participação e colaboração. 

Como estratégia de implementação de e-Gov, DGA se apresentam como um 

poderoso agente de mudança para promover a democracia, pois permitem que a 

sociedade seja capaz de analisar e transformar dados de forma independente e de 

acordo com as suas necessidades.  

 

5. Considerações Finais 

Vale ressaltar que os conjuntos de dados disponibilizados pelo governo devem 

ser confiáveis e válidos, bem como úteis e, o mais significante, devem permitir que os 

cidadãos os transformem em algo que considerem valioso e importante. Nesse mesmo 

compasso, a participação e a colaboração devem ser significativas, direcionadas para 

metas estrategicamente estabelecidas com o envolvimento direto das partes 

interessadas nas decisões e na produção de valor para a sociedade. 
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Resumo: Neste trabalho propõe-se a reflexão sobre a implantação de um novo modelo de 
moeda digital como os Bitcoins no sistema financeiro brasileiro e sua repercussão. Sabendo a 
evolução e total importância do sistema de finanças, a criação de um modelo virtual pode 
alterar a economia que visa influenciar as diretrizes para sua relação com o comércio local e 
internacional. Buscando uma análise sobre um projeto de lei que transita no congresso (PL 
48/2015), que deve ser observado com extremo critério, onde refletir sobre os Bitcoins implica 
observar os pontos negativos e positivos.  De fato, como dinheiro vivo ele pode seu usado 
tanto para o bem como para o mal. Ulrich (2014, p. 27). Considera-se que após o surgimento 
dos Bitcoins surgiram outros novos modelos de moedas digitais, porém, no entanto a moeda 
digital em questão a que se refere este trabalho é o Bitcoin devido sua grande ascensão. 
Especificando que uma vez que não há uma autoridade monetária que rege a moeda digital, e 
isto implicaria na perda do controle monetário, situação a qual o Conselho Monetário Nacional, 
órgão que mantem o controle monetário no Brasil não se encontra inclinado a ceder tal poder. 
Considera-se a pesquisa e conhecimento deste trabalho como benefício mútuo, onde toda 
inovação repercute de forma precisa e direta no cotidiano das pessoas.  
  
Palavras-chave: Moeda digital. Valor Monetário. Sistema financeiro Brasileiro. 

 
Abstract: This paper proposes the reflection on the implementation of a new digital currency 
model such as the Bitcoins in the Brazilian financial system and its repercussion. Knowing the 
evolution and total importance of the finance system, the creation of a virtual model can change 
the economy that aims to influence the guidelines for its relationship with local and international 
commerce. Looking for an analysis of a bill that transits the congress (PL 48/2015), which 
should be observed with extreme discretion, where to reflect on Bitcoins implies observing the 
negative and positive points. In fact, as living money he can his used for both good and evil. 
Ulrich (2014, 27). It is considered that after the emergence of Bitcoins other new models of 
digital coins appeared, however, however the digital currency in question referred to in this work 
is the Bitcoin due to its great rise. Specifying that since there is no monetary authority governing 
the digital currency, and this would imply in the loss of monetary control, a situation which the 
National Monetary Council, which maintains monetary control in Brazil, is not inclined to give up 
such power. It is considered the research and knowledge of this work as a mutual benefit, 
where all innovation has a direct and direct repercussion on people's daily lives. 
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1. Introdução 

O Bitcoin se trata de uma viabilidade virtual de extremo potencial nos dias atuais, 

que na forma de criptomoeda, é válida como moeda de troca, ou seja, como dinheiro. 

Este fato abrange vários setores como bancos, comercialização local e internacional. 

Segundo ULRICH (2014) observa-se nos dias de hoje a crescente necessidade de 

inovações tecnológicas em nosso meio, onde o a cultura de um país já se encontra 

bem evoluída comparando aos tempos primórdios onde as negociações eram 

consideradas escambo, ou seja, como forma de pagamento por um bem ou serviço. 

Ao ressaltar a implantação da moeda virtual, destacam-se também os pontos 

negativos e positivos dessa proposta virtual, que deve ser analisado com o máximo 

rigor por se tratar de dinheiro, instrumento que agrega alto valor, onde sua falta ou 

excesso determina o rumo da economia de um país. 

Detêm-se a esta questão os pontos negativos e positivos que envolvem a 

questão de dinheiro digital nos dias atuais, e no caso o país que pretende adota-lo, pois 

implica segurança em primeiro lugar, ou seja, um dinheiro no qual a autoridade 

econômica local tivesse poder de negociação ou direção, e é sabido que isto não 

ocorre com o emprego de uma moeda digital visto o caso do Bitcoin se trata de uma 

moeda decentralizada, ou seja, não há um domínio sobre ela pertencente a alguma 

autoridade econômica de algum país, ou banco central. 

2. Desenvolvimento 

O que o Bitcoin representa pode variar de acordo com a ocupação e a realidade 

de cada pessoa. Mas, sem dúvida alguma, é uma tecnologia revolucionária, e isso 

independe de qualquer interpretação pessoal.  

Segundo informa o Banco Central do Brasil acerca das criptomoedas, alerta a 

instituição de que estas não são emitidas nem garantidas por qualquer autoridade 

monetária, por isso não têm garantia de conversão para moedas soberanas, e 

tampouco são lastreadas em ativo real de qualquer espécie, ficando todo o risco com 

os detentores. Seu valor decorre exclusivamente da confiança conferida pelos 

indivíduos ao seu emissor (BANCO CENTRAL, 2018). 
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Não há como elaborar uma análise que envolve valor monetário, no caso uma 

moeda sem antes conhecer o parecer fundamental da autoridade monetária do país a 

qual se restringe o assunto no caso o Brasil.  

Lançada em 2009, por um programador não identificado com o codinome de 

Satochi Nakamoto, que recentemente decidiu revelar-se como o empresário australiano 

Craig Wright criador da moeda virtual. Sendo assim Wright revelou a BBC (British 

Broadcasting Corporation) a evidencia de que realmente fora ele o autor da criação 

virtual. 

A criptomoeda Bitcoin digital peer- to-peer (par a par ou, simplesmente do 

ponto), sendo de código aberto, não dependendo de autoridade central, sendo o 

primeiro e o único no sistema de pagamentos totalmente descentralizado, segundo 

ULRICH (2014).   

Equivale observar as possibilidades que a tecnologia nos permite em tempos 

atuais. O presidente do Banco Central, em evento em São Paulo, alertou sobre o risco 

nas operações da moeda digital o  Bitcoin. Trata-se, portanto, de um ativo sem lastro e 

as pessoas compram porque acreditam que a moeda vai valorizar, ou seja uma típica 

bolha ou pirâmide que existem na economia há centenas de anos. Segundo 

especialistas do Banco Central do Brasil, uma bolha seria quando o preço se desvia do 

ativo fortemente do valor alcançado por este ativo, sendo assim essa queda repentina 

é chamada como estouro da bolha. 

  Compreendem-se as possibilidades de expansão da criptomoeda nos dias 

atuais e a segurança ao acesso globalizado por envolver transações financeiras de 

alcance internacional.  

No entanto, é de absoluta importância observar os aspectos positivos e 

negativos apresentados. Onde, com efeito, a moeda seria de colaboração ao sustar 

tais crimes como, propinas, arrombamento a caixas eletrônicos, assalto a postos de 

gasolina, assaltos a veículos de transporte de valores etc. E, por conseguinte, a 

violência deles derivadas em nosso país, porquanto cada transação financeira poderia 

ser realizada sem o eventual uso de dinheiro em forma de papel, colaborando, 

inclusive, para a diminuição de gastos envolvendo a emissão de notas ou moedas pela 

Casa da Moeda do Brasil.  

Essa viabilidade virtual de extremo potencial nos dias atuais, na forma de 

criptomoeda, sendo válida como moeda de troca, ou seja, como dinheiro. Este fato 

abrange vários setores como bancos, comercialização local e internacional Ulrich (2014 
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p23). Também é importante notar que muitas das potenciais desvantagens do Bitcoin 

são as mesmas enfrentadas pelo dinheiro vivo; este tem sido historicamente o veiculo 

escolhido por traficantes e lavadores de dinheiro, mas os políticos jamais seriamente 

considerariam abolir o dinheiro vivo (MERCADO BITCOIN, 2017).  

Em face do exposto, fica claro o desafio de manter a total segurança contra os 

hackers ou um vírus disseminado na rede, pois se tratando de uma moeda 

decentralizada, não há quem se responsabilize por ela e os eventuais prejuízos 

causados pela mesma. 

3. Metodologia 

Para a realização deste estudo foi empregada à pesquisa bibliográfica como 

forma de levantamento de dados e produção de informações (GIL, 2008).  

Dada as escolhas dos instrumentos necessários para elaboração desta 

pesquisa, foi utilizado sítio governamental, como por exemplo, o Banco Central do 

Brasil, a Câmara do Governo Brasileiro, e demais sítios informativos jornalísticos e 

econômico tanto nacional quanto internacional devidamente responsável e atualizados 

que asseguram responsabilidade pública, e os textos dos livros utilizados datam a partir 

de 2008, 2014, e 2016. 

4. Resultados 

A partir da análise elaborada, considerando as inovações tecnológicas nos dias 

atuais considera-se eficaz a presença de uma moeda virtual, com o intuito de trazer 

praticidade e rapidez.  

Nota-se porem, que não depende somente da boa vontade de usuários ou 

simpatizantes da ideia, há normas e regras práticas de um país que visam manter o 

controle, e o equilíbrio da economia em geral como no caso um sistema financeiro.  

Compreende-se que nesse caso o Bitcoin por não estar sujeito a nenhuma 

autonomia, não há como manter um controle, não há quem se responsabilize por 

quaisquer danos causados, é um risco variável visto que hoje os Bitcoins sofreu grande 

valorização em seu valor.  

O dinheiro aqui no Brasil como em qualquer outro lugar do mundo possui valor 

absoluto, considera-se é obvio que há uma diferença de valores de uma moeda de um 

país para outro, o que denomina - se variação cambial. Qualquer escolha ou decisão 
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tomada pelas autoridades competentes repercute de forma precisa e direta na vida da 

sociedade como um todo.  

5. Considerações Finais 

A moeda digital ou dinheiro digital maneira como se apresenta os Bitcoins 

denomina-se como inovação, transformação que visa facilitar e promover economia, 

pois da mesma forma que promove também gera redução, pois a Casa da Moeda do 

Brasil tem um custo para a produção e recuperação do atual dinheiro de papel, visto 

que o dinheiro em papel se deteriora com a má conservação causada pelo uso geral 

manual.  Consideram-se investimentos em sistemas de segurança como o de proteção 

contra hackers, lembrando que toda a criação tem seu lado positivo e o lado negativo, 

portanto não sendo isenta de vulnerabilidade e nesse caso não é diferente. 

A análise apresentada por este trabalho visa o conhecimento, não basta 

somente já estar disseminado o uso da moeda digital no Brasil ou em outros países, 

pois até defini-la com meio de moeda única digital entre tantas outras, existe um critério 

rigoroso de uma autarquia aqui no caso o Conselho Monetário Nacional órgão máximo 

do Sistema Financeiro Nacional. 
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Resumo: Este projeto trata-se do desenvolvimento de um aplicativo que irá auxiliar e 
facilitar os seus usuários na organização de malas de viagens, bem como um checklist 
do que cada um deseja levar em suas bagagens diminuindo riscos de esquecer algum 
item em suas casas. Esse checklist será gerado através das escolhas do usuário, com 
base no gênero, se masculino ou se feminino, no clima do destino, se quente ou frio, no 
tipo de transporte, se marítimo, aéreo ou terrestre e nas atividades previstas para 
realizar nos seus destinos. Dessas pré-escolhas, o aplicativo gera possíveis itens que 
são necessários para levar em bagagens para viagens, desde roupas, utensílios e 
objetos até documentos pessoais, podendo assim ser marcados e salvos no próprio 
programa para que o usuário se lembre do que ele deseja levar nessa viagem. Com um 
desenvolvimento criado para a plataforma Android, o projeto baseou-se em pesquisas 
e conhecimentos de turismo, tecnologia, linguagens de programação Java e 
especialistas em assuntos de codificação mobile. A justificativa social para a 
elaboração do projeto é a necessidade de promover novos meios de acessibilidade 
para os usuários de smartphones que escolhem praticidade em organizar suas malas, 
para o público geral e sem exclusividades, proporcionando tamanha interação objetiva 
e facilidade de seu uso. 
 
Palavras-chave: Bagagens. Aplicativo de Checklist. Android. Desenvolvimento. 
 
Abstract: This project is about the development of an application that will help and 
facilitate its users in the organization of travel bags, as well as a checklist of what each 
one wants to carry in their luggage, reducing the risk of forgetting something in their 
homes. This checklist will be generated through the user's choices, based on gender, 
whether male or female, in the climate of the destination, whether hot or cold, the type 
of transportation. Of these preselections, the application generates possible items that 
are necessary to carry in luggage for travel, from clothes, utensils and objects to 
personal documents, so they can be marked and saved in the program itself so that the 
user remembers what he wants to carry in this trip. With a development designed for the 
Android platform, the project was based on research and knowledge of tourism. The 
social justification for the design of the project is the need to promote new means of 
accessibility for smartphone users who choose convenience in organizing their bags for 
the general public, providing such objective interaction and ease of use. 
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Keywords: Luggage. Checklist application. Android. Development. 
1. Introdução 

Ao realizar uma viagem, seja sozinho, acompanhado ou com família é 

relativamente notório que muitas pessoas se esqueçam de alguns acessórios, peças 

de roupas e objetos em geral no momento de organizar as suas malas. Segundo Rizzo 

(2016), estar organizado e preparado para qualquer tipo de viagem levará o usuário a 

preparar suas malas com um número adequado de itens “só por precaução”, levando o 

que realmente precisa - nem mais nem menos. A dificuldade de fazer as malas sem se 

esquecer de algo importante em suas bagagens é muito comum com quase todas as 

pessoas.  

Tendo em vista este ponto crítico, este projeto visa reforçar e ajudar pessoas 

que desejam fazer suas malas sem se preocuparem de esquecer algum item fora de 

suas bagagens. “É sempre importante organizar a sua mala com antecedência para 

que não falte nada e caiba tudo o que você precise durante a estadia fora de casa.” 

(SABOIA, 2013). 

O objetivo principal é desenvolver um aplicativo que pode ajudar os próprios 

usuários na organização de suas malas, gerando uma lista de possíveis itens para se 

levar em viagens evitando esquece-los em suas casas. Arrumar mala significa ter que 

lembrar de muita coisa em um curto espaço de tempo. “É preciso checar o clima, 

pensar na quantidade de roupa para corresponder com os dias e o peso das bagagens 

para o avião.” (FALANGUE, 2017). 

 

2. Desenvolvimento 

Dado início ao desenvolvimento do aplicativo, foi realizado uma análise e 

levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais. Para a codificação e estrutura 

do corpo do aplicativo utiliza-se o software de desenvolvimento gratuito para plataforma 

Android, o Android Studio. “O SDK (Software Development Kit) do Android fornece as 

ferramentas necessárias para construir aplicativos Android. Ele é instalado com o 

Android Studio.” (DEITEL, 2016, p. 16).  

Nele está incluso o pacote de ferramentas bem como a de aplicação, o Android 

SKD e para a emulação do projeto, o Android Emulator disponibilizado e baixado 

através do AVD Manager incluso no próprio programa.  A versão Android utilizada para 

a criação do aplicativo foi a API Level 24, correspondente à plataforma do Android 7.0 
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Nougat e a linguagem e ambiente utilizados na codificação da aplicação foi o Java, 

incluso no Android Studio. Sobre o design do aplicativo, toda a sua criação, edição e 

manipulação de imagens, utilizou-se o software pago Adobe Photoshop CC 2017.  

O aplicativo já está em sua primeira versão de uso, disponível apenas para os 

seus desenvolvedores para testes, correções e aprimoramentos. O uso prévio deste 

aplicativo será através de smartphones apenas para a plataforma Android e todo o seu 

controle será feito através do próprio celular.  

 

3. Metodologia 

A metodologia utilizada para a elaboração da revisão bibliográfica deste projeto 

tem sido pesquisas em livros, e-books, monografias, dissertações e artigos de internet, 

com base em estudos sobre tecnologia e turismo e consulta com especialistas em 

desenvolvimento mobile. De acordo com Gil (2002), estas pesquisas são consideradas 

aplicadas, pois este projeto trata-se do desenvolvimento um aplicativo para dispositivos 

móveis. 

Os dados coletados estão sendo analisados por meios de uma revisão feita 

pelos próprios integrantes do grupo, no qual entrará em consideração a opinião de 

especialistas da área para o desenvolvimento eficiente do sistema até a versão final do 

aplicativo. 
 

4. Resultados 

Como resultados parciais do desenvolvimento, algumas telas do aplicativo já se 

encontram previamente desenvolvidas, como mostra a figura abaixo: 
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Figura 1 – Telas representativas do aplicativo em ordem respectivo da esquerda para a direita, sendo a 
primeira tela de escolha de idioma, tela de escolha de gênero, tela de escolha de clima do destino da 
viagem, tela de escolha de transporte da viagem e tela das atividades à escolher pelo usuário. 
Fonte: Autores (2018). 
 

As telas de geração de itens e checklist ainda estão sendo desenvolvidas. 

Algumas telas ainda poderão ser desenvolvidas e inclusas no aplicativo, trazendo mais 

configurações e novidades para uma nova versão do mesmo. 

 

5. Considerações Finais 

Ao estudar a ampla área de turismo e como ele ganha espaço no mundo virtual, 

com todas as informações em sua plenitude, considerou-se uma maneira de organizar 

malas para viagens de forma prática e fácil com o apoio da vasta tecnologia.    
 

Com a contínua ascensão do turismo a informação torna-se fundamental, uma vez que sem 

ela o mesmo não funcionaria, muito menos se expandiria. Daí a importância do acesso a 

informações precisas, confiáveis e relevantes para ajudar o consumidor na tomada de 

decisão. (O’CONNOR, 2001 p. 67). 

 

Considera-se que, o propósito deste projeto é expandir o uso de um aplicativo 

com praticidade pelo qual ele foi desenvolvido: ajudar pessoas que, como usuários 

deste programa possam usar um meio virtual para arrumarem suas malas e sobre o 

que poder levar em suas viagens, diminuindo os riscos de esquecimento e ausência de 

itens importantes que podem fazer grande falta aos viajantes.   
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Resumo: Este trabalho consiste no estudo da possibilidade de fabricação e 
comercialização de um kit para realização da massagem Shantala, o kit será 
comercializado através de e-commerce. O presente projeto visa incentivar a realização 
de novas pesquisas sobre a massagem Shantala e discorrer sobre sua história e os 
benefícios que ela pode proporcionar tanto para quem recebe (bebê) quanto para quem 
executa; a fim de que não só as mães, mas o público em geral tenham conhecimento 
da técnica de massagem Shantala, podendo inserir a massagem na rotina diária das 
crianças após seu nascimento, propiciando melhoria na qualidade de vida dos bebês a 
médio e longo prazo. Empregou-se como método a revisão bibliográfica, que tem como 
propósito oferecer maior familiaridade, tornando o assunto mais acessível. Dado o 
exposto, a massagem Shantala e a tecnologia se unem para construir uma ponte entre 
o futuro homem e sua afetividade, minimizando assim os efeitos negativos da falta de 
afeição, criando uma convivência social integrada e saudável. 
 
Palavras-chave: Massagem. Comércio Eletrônico. Criança. Tecnologia. 
 
Abstract: This work consists of a possible manufacture and commercialization of a Kit 
that will aid in the realization of Shantala massage, the Kit will be marketed through e-
commerce. The present project aims to encourage further research on Shantala 
massage and to discuss its history and benefits for both the recipient (baby) and the 
performer. So that not only the mothers, but the general public, are aware of the 
Shantala massage technique, and can insert the massage into the daily routine of 
children after birth, providing an improvement in the quality of life of the babies in the 
medium and long term. The bibliographical review was used as a method in a 
qualitative way, whose purpose is to provide greater familiarity, making the subject 
sharper. Given the exposed to Shantala massage. Given the exposed Shantala 
massage and technology, unite to build a bridge between the future man and his 
affectivity, thus minimizing the negative effects of lack of affection, creating an 
integrated and healthy social coexistence. 
 
Keywords: Massage. E- Commerce. Child. Technology. 
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1 Introdução 

É sabido pela ciência que o ser humano nasce totalmente dependente de sua 
mãe. Vem ao mundo em uma condição de desamparo. Aqui reconhece –se a 
importância da presença e, também, do toque da mãe para o bom desenvolvimento 
psíquico, físico e emocional da criança, ao praticar a massagem, além de resultados 
benéficos de curto prazo como alívio de cólicas e sono tranquilo, traz também, ao longo 
prazo (LEBOYER, 1996).  

Os benefícios se expandem para os pais, dando melhor compreensão do seu 
bebê, aprendendo a ler e respeitar os seus sinais, melhorar autoestima e confiança 
parental face a diferentes situações, tempo de qualidade com o bebê, probabilidade de 
maior envolvimento do pai, estimulando a lactação e atenuando a possibilidade de 
depressão pós-parto. Para a família, a possibilidade do envolvimento de irmãos mais 
velhos, intensificação do respeito, criação de um ambiente familiar calmo e tranquilo. 
Para a sociedade, aumento do contato físico positivo, diminuição de agressividade e 
violência, intensificação do respeito e empatia. 

Reconhece-se, também, o poder da cura dos componentes diversos da 
natureza, logo, pode-se criar óleos corporais para que facilite o contato entre mãe e o 
bebê. A soma de suas propriedades terapêuticas aos benefícios destacados aqui, 
eleva-se exponencialmente o bem-estar e proporciona benefícios diversos na junção 
da técnica com as ervas medicinais desenvolvidas e oferecidas através de um kit. 

O kit conterá um manual ilustrativo, óleo e sabonete para auxiliar na massagem, 
um CD com músicas e explicações sobre a massagem e, um questionário (carta-
resposta gratuito). Com o questionário, que acompanhará o kit, sendo este uma carta-
resposta gratuita indagando sobre os hábitos das mães ou quem for realizar a 
massagem, e como era a relação com o bebê antes e após a realização da massagem 
que, por sua vez, também, estará disponível no site oficial da loja e nas redes sociais. 

A venda do kit, posteriormente, será feita através de pedidos pela internet 
através de páginas e websites, lojas virtuais e plataformas eletrônicas 

Salienta-se que todos os componentes do kit, desde a embalagem até cada 
produto, conterão informações adequadas a pessoas portadoras de deficiência áudio 
visuais. O kit, como forma de agregar o tradicional à tecnologia, trará em todos os 
produtos QR Codes, que gerarão acessos diretos ao site oficial da empresa. Através 
deles será possível ter acesso à forma adequada de uso de cada produto, 
rastreabilidade da matéria-prima ao produto final, ter acesso às músicas, instruções, 
histórias e o passo-a-passo caso a pessoa não queira ler o manual. O questionário, 
também, poderá ser acessado via QR Code e, também, através do site da empresa, 
onde o cliente poderá de forma gratuita obter um cadastro e ter acesso a todo 
conteúdo. 

Será disponibilizado também um serviços de consultoria on-line, o SAC 
(Serviço de Atendimento ao Cliente) e, como forma de agregar valor humanitário ao 
projeto, parte do lucro será revertida em projetos sociais, com o intuito de alcançar 
todas as classes econômicas e enfatizar a responsabilidade social que, também, faz 
parte da ideia, a fim de fortalecer o vínculo e a credibilidade com os clientes, 
patrocinadores e parceiros, promovendo uma vez ao mês encontros em lugares 
predeterminados para a aplicação da massagem às pessoas que não tenham acesso à 
internet ou ao produto.  

Pretende-se, futuramente, introduzir, com a autorização dos órgãos 
responsáveis, a implantação da massagem Shantala como uma prática entre as mães 
que tiveram seus filhos dentro do sistema prisional e, após o tempo determinado, 
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quando seus filhos ficam sobre a tutela de outros responsáveis, elas possam praticar a 
mesma nos horários de visita. 

A escolha do e-commerce tem os seguintes propósitos: a comercialização sem 
internet torna-se uma concepção cada vez mais retrógrada; a venda através de 
plataformas digitais além de ser um meio mais dinâmico, versátil e personalizado, ele 
permite alcançar o mercado em escala global a nível nacional e internacional em 
qualquer horário e lugar; permite conhecer melhor o cliente e também é fundamental na 
redução de custos. 

2 Desenvolvimento 

A massagem Shantala é uma prática antiga, que foi transmitida pelos monges. 
Relata-se a história que a técnica da massagem Shantala foi divulgada pelos religiosos 
que a levaram junto às populações com o intuito de alcançar o equilíbrio funcional. A 
massagem, por sua vez, segundo historiadores, tem suas raízes na Yoga e na 
medicina ayurvédica, medicina tradicional na Índia, que na linguagem sânscrita 
significa: Ciência da Vida.  

A massagem Shantala foi difundida pelo autor e obstetra francês Fréderick 
Léboyer também conhecido por ser pioneiro do parto natural, em meados dos anos 70, 
em uma de suas expedições ao Hemisfério Oriental, na região de Kerala, na cidade de 
Calcutá ou Kolkata, como é também conhecida. Esta cidade tem como característica, 
ser a capital e a maior cidade do estado de Bengala Ocidental, na Índia, sendo uma 
das cidades mais populosas do país, apresentando problemas urbanísticos, tais como: 
a pobreza, a poluição, o crime e a congestão de tráfego.  

Aquela prática, que se tornou uma tradição oriental, era passada de geração a 
geração, de mãe para filha, quando estas iniciavam o seu período de gravidez. 
Intrigado com tudo o que vira, resolveu pesquisar mais sobre a massagem, o obstetra 
ao identificar que a massagem não tinha um nome específico, resolveu batizar a 
sequência de movimentos com o nome da mulher que a praticava: Shantala. 

Foi a partir daí que o médico começou a fotografar, com o consentimento da 
mulher, a sequência completa dessa técnica milenar. Mais tarde, publicou essas 
imagens no Ocidente. Fréderick interessou-se pelos benefícios que a massagem trazia 
ao bebê, não só em termos fisiológicos, mas também no que se direciona aos 
benefícios psicológicos. Tudo isso, por meio de um procedimento que ele considerava 
como um mescla típico oriental entre a poesia, a técnica e a sabedoria. 

A técnica é composta por vinte movimentos e, consiste em massagear a criança 
nua sobre as pernas da pessoa que irá realizá-la, movimentos estes que se estendem 
da cabeça até os dedos dos pés. A massagem após o nascimento, é uma continuação 
da relação e do contato íntimo que existia entre a mãe e o filho. Portanto, não é apenas 
uma massagem terapêutica, é uma interação fisiológica natural.  

O tempo de duração é de em média 20 minutos. Não necessita de uma 
tecnologia avançada para efetuá-la, precisa apenas de um toque firme, mais ao mesmo 
tempo com extrema suavidade das mãos sobre a pele, o toque está ligado às 
emoções. Quanto às repetições, o ideal é fazer cada sequência por três vezes e ir 
aumentando gradativamente com o tempo, no máximo dez repetições, de acordo com 
a aceitação do lactente, pois um dos objetivos é que o bebê goste da massagem. 

Recomenda-se a massagem Shantala, para crianças à partir de 30 dias de vida, 
sem previsão para o seu encerramento, pois com o passar dos meses, a criança fica 
menos interessada pela massagem, especialmente quando começa a engatinhar, a 
atenção fica dispersa e, é mais complicado deixá-la deitada, devido a isto, pode-se 
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realizar a massagem com o bebê sentado no colo. A massagem em si transmite 
sensação de segurança e amor. 

O local onde irá realizar a Shantala deve estar aquecido, evitando que o bebê 
passe frio, para que isso não ocorra, orienta-se que, aqueça-se o óleo e as mãos antes 
de tocar na criança e, escolha-se um horário adequado de acordo com a estação. 

O óleo corporal é utilizado para facilitar o deslizamento das mãos sobre o bebê, 
nunca se deve passar na face e nas mãos da criança. Como já foi dito, a criança tem 
que estar totalmente despida e ela deve estar calma e tranquila. 

Duas fraldas de pano ou toalhas macias, uma para colocar por cima de um 
impermeável, para deitar a criança, pois pode ocorrer de o lactente expelir urina 
durante a realização da massagem, o que é normal; e a outra deve estar seca para 
retirar o excesso do produto, se achar necessário. De acordo com Léboyer (1996: p. 
33), o relaxamento profundo proporcionado pela massagem e o bem-estar que o bebê 
vai sentir farão com que, muitas vezes, eles esvaziem a bexiga. 

É recomendado dar banho no bebê após o término da massagem, o banho é 
uma complementação da técnica na forma de relaxamento, além da sua função 
higiênica para retirar e o excesso do óleo, assim, para obter um resultado significativo. 
Após o banho recomenda-se que a bebê seja alimentado.  

Segundo BRÊTAS E SILVA (1998) a Shantala afeta diretamente os sistemas 
musculoesqueléticos, nervoso, circulatório e os processos bioquímicos e fisiológicos 
regulados também por esses sistemas. 

Por sua vez Campadello (2000), afirma que a massagem Shantala é excelente 
para os sistemas circulatório e linfático da criança, pois ativa a circulação sanguínea 
local, dilatando os vasos periféricos, promovendo um melhor aporte sanguíneo e o 
retorno venoso do sangue das veias para o coração. Fortalece o sistema imunológico 
do bebê aumentando o número de plaquetas, de hemoglobinas e das células 
vermelhas e brancas. 

Neste sentido, encontra base nas palavras de McCLURE (1996), que afirma que 
a massagem diária eleva o limiar de estimulação do bebê. Bebês que tem dificuldade 
para lidar com a estimulação constroem gradualmente uma tolerância.  

3 Metodologia 

O método de pesquisa a ser empregado nesse projeto é a revisão bibliográfica 
através de pesquisa na internet (Google Academic e Scielo), livros, periódicos, 
monografias e artigos, para obter uma quantidade de informações necessárias. 

4 Considerações Finais 

Diante dos males deste século (depressão, ansiedade, fobia, estresse e 
síndromes), a sociedade está adoecendo gradativamente, prejudicando e minimizando 
os benefícios da importância do vínculo sócio familiar, devido à falta de afetividade, 
gerando o isolamento social. 

Nesse cenário enfermo a técnica de massagem Shantala, vêm recuperando nas 
crianças os seus benefícios, promovendo um vínculo familiar saudável, que será 
maximizado no futuro cidadão, que estará formado em sua personalidade; um ser 
sócio, físico e mental saudável, que será propagado de gerações em gerações.  

O kit para a massagem Shantala, comercializado por meio de e-commerce, 
apresenta potencial mercadológico para auxiliar na execução das massagens, como 
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também, auxiliar na disseminação da mesma no Brasil, gerando qualidade de vida ao 
recém-nascido. 
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Resumo: A popularização dos dispositivos móveis nos últimos anos  tem levado a uma 
crescente demanda por aplicativos que facilitem as tarefas do dia a dia e ajudem no 
cotidiano daqueles que utilizam esse tipo de tecnologia. Nas atividades não poderia ser 
diferente. No entanto, na maioria das academias, o rotineiro gerenciamento das 
atividades físicas dos alunos ainda é feito manualmente, o que gera um trabalho muito 
grande, além de gastos com papel e impressões que muitas vezes são jogadas fora ou 
perdidas. Sendo assim, este projeto consiste no desenvolvimento de um aplicativo 
móvel onde, não somente academias, mas também educadores físicos e personal 
trainers, possam cadastrar seus clientes e realizar um acompanhamento das atividades 
físicas dos alunos. Além disso, o sistema disponibilizará ao usuário informações sobre 
avaliações físicas, aulas, professores, produtos disponíveis, horários de atendimento, 
seus dados no cadastro da academia, e frequência. O app conterá também a opção de 
alerta sobre alimentação, para que o aluno possa controlar sua dieta diariamente. 
Como resultado deste trabalho, foi possível obter um produto de fácil aplicação e 
viável, contendo funcionalidades que visam também a inclusão social de membros não 
habituados com o ambiente da academia, facilitando assim sua sociabilidade. 
 
Palavras-chave: Academia. Atividades físicas.  Aplicativos móveis. Desenvolvimento 
de Sistemas. 
 

Abstract: The popularization of mobile devices in recent years has led to a growing 
demand for applications that facilitate everyday tasks and help the day-to-day of those 
who use this technology. In the activities could not be different. However, in most 
academies, the routine management of student physical activity is still done manually, 
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which generates a very large amount of work, as well as spending on paper and prints 
that are often thrown away or lost. Therefore, this project consists of the development of 
a mobile application where not only academies, but also physical educators and 
personal trainers, can register their clients and follow a physical activities of the 
students. In addition, the system will provide the user with information on physical 
evaluations, classes, teachers, available products, service hours, their data in the 
academy register, and frequency. The app will also contain the food alert option so that 
the student can control their diet daily. As a result of this work, it was possible to obtain 
a product that is easy to apply and feasible, containing functionalities that also aim at 
the social inclusion of members not accustomed to the environment of the academy, 
thus facilitating their sociability. 
 
Keywords: Academy. Physical activities. Mobile applications. Systems development. 

1. Introdução 

Nos últimos anos, diversos dados vêm apontando que o uso de dispositivos 
móveis está aumentando cada vez mais no mundo todo. Um relatório da GSMA – 
entidade que representa operadoras móveis do mundo – todo aponta o Brasil como o 
país com mais smartphones conectados à internet na América Latina. São 234,6 
milhões de conexões sem fio no país no terceiro semestre de 2017, sendo 73% a partir 
destes aparelhos, 35% usando tecnologia 4G (AMPUDIA, 2017). 

A crescente popularização dos dispositivos móveis nos últimos anos tem levado 
a uma demanda incessante por aplicativos que facilitem as tarefas do dia a dia e 
ajudem no cotidiano daqueles que utilizam esse tipo de tecnologia. As pessoas fazem 
uso de vários aplicativos de diferentes finalidades, de acordo com o seu interesse e 
suas necessidades particulares. Existem desde aplicativos mais simples, como por 
exemplo, de gerenciamento de listas de tarefas, até mesmo mais complexos, tais como 
o aplicativo de um banco, onde são feitas consultas e transações que envolvem algo 
mais bem elaborado e necessita de uma maior segurança (SOARES, 2016). 

  No esporte, e para facilitar as atividades físicas do dia a dia, não poderia ser 
diferente. Existem hoje academias que fazem uso de sistemas computacionais para 
realizar o controle e acompanhamento físico dos alunos. No entanto, ainda na maioria 
das academias, o rotineiro gerenciamento das atividades físicas dos alunos ainda é 
feito manualmente através de “fichas cadastrais”, o que gera um trabalho muito grande, 
além de gastos com papel e impressões que muitas vezes são jogadas fora ou 
perdidas.  

Sendo assim, visou-se ao desenvolvimento de um aplicativo para auxiliar os 
mais diversos públicos: academias, alunos, professores, personal trainers, oferecendo 
controle dos exercícios e alimentação, e também o gerenciamento de dados cadastrais. 
Este aplicativo não busca eliminar o instrutor ou o educador físico, mas sim auxilia-los 
em suas tarefas, de maneira que possa verificar sua rotina de exercícios de sua 
residência, tendo acesso ao sistema remoto e off line.  

Essa solução visa facilitar a inserção do usuário no ambiente das atividades 
físicas e tornar a prática da atividade física prazerosa, não somente quando se 
encontra na academia, emitindo avisos do horário de sua alimentação, novidades 
quanto sua academia e notícias. Com este aplicativo será possível diminuir gastos, 
ampliar a gama de clientes, aumentando o fluxo financeiro das academias e 
diferenciando seu negócio em um ramo que se encontra em extrema expansão e 
competitividade. 
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2. Desenvolvimento 

 

No artigo “Importância da Tecnologia no Acompanhamento das Atividades dos 
Alunos de Academia” (BENTO et al., 2013), é mencionado que a tecnologia vem 
auxiliando diariamente nos ambientes esportivos, tanto quanto no monitoramento das 
reações corporais durante as atividades físicas. Os autores afirmam que as academias 
vêm crescendo de forma exagerada pelas cidades brasileiras, mas poucas utilizam a 
tecnologia como ferramenta para auxiliar o controle da evolução no acompanhamento 
dos seus alunos.  

Citando outro trabalho, eles afirmam que a utilização da tecnologia nas 
academias faz com que o profissional da área possa ter um controle rigoroso das 
atividades exercidas pelos alunos: “Com esse apoio tecnológico no acompanhamento 
do aluno o professor pode atingir níveis inalcançáveis se comparado sem o uso da 
tecnologia. Esta utilização permite o aumento da produtividade da academia com 
menor esforço e consequentemente maior lucro (FURTADO, 2007 apud BARROS et al, 
2013, p.7).  

Os autores realizam uma pesquisa para identificar os tipos de pessoas que 
praticam academia, e qual o seu nível de interesse em utilizar Tecnologias de 
Informação para auxiliar no seu treino e fazer o acompanhamento físico. Os resultados 
apontaram que dos 131 alunos entrevistados, 95% deles demonstram interesse na 
implantação de tecnologias na sua rotina da academia. 

Em seu trabalho de conclusão de curso, Marco Aurélio (2016) propôs a criação 
de um aplicativo móvel para academia, com a função de gerenciamento de fichas de 
exercícios, treinos e avaliações físicas dos alunos no ambiente das academias. Além 
disso, foi proposto o estudo das tendências atuais na área de desenvolvimento de 
aplicativos para Android, levando em consideração a abordagem de diversas técnicas, 
como por exemplo, a arquitetura cliente servidor utilizando a troca de requisições 
RESTful como forma de comunicação, o uso do SQLite para fazer o armazenamento 
de dados offline na base local do aplicativo, e também o uso de bibliotecas como 
Retrofit e frameworks como Spring e Hibernate que auxiliam no desenvolvimento 
tornando o código fonte mais bem estruturado, aumentando sua legibilidade e a 
robustez. 

Analisando os resultados obtidos pelo autor, foi possível destacar a relevância 
da utilização de tecnologias avançadas de informações no acompanhamento das 
atividades dos alunos de academia, e como estas podem ser utilizadas para estimular 
a prática dos exercícios físicos e auxiliar em todo o processo. É a partir desses dados 
que foram pensados os objetivos de desenvolvimento do nosso aplicativo.  

3. Metodologia 

Segundo a classificação proposta por GIL (2010), esta pesquisa pode ser 
denominada, quanto aos objetivos, como uma pesquisa exploratória porque tem como 
objetivo tornar o problema mais explícito, analisando e explorando o mercado de 
aplicativos móveis e de academias. E, quanto aos procedimentos técnicos, pode ser 
denominado de pesquisa experimental, bibliográfica, e estudo de campo, levando em 
consideração que, para o desenvolvimento do aplicativo, foi necessário o levantamento 
de dados sobre os diferentes públicos que frequentam as academias, ou buscam 
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praticar atividades físicas, a partir do qual possível o levantamento dos requisitos do 
sistema.  

O sistema foi desenvolvido utilizando tecnologias atuais, tais como Java, HTML, 
para o armazenamento de dados em PostGreSQL. O desenvolvimento do sistema se 
iniciou ao realizar uma pesquisa para obter conhecimento sobre o tema abordado, após 
diversas pesquisas, se deu inicio ao levantamento de requisitos e estudos de 
viabilidade, utilizando de conhecimento compreendidos a engenharia de software. Com 
todos requisitos encontrados foi feita a estruturação com base na linguagem de 
modelagem unificada para especificação deste projeto. 

Concluindo-se as etapas anteriores iniciou-se a programação em Java, obtendo 
um modelo para utilização em Desktop, relacionando o banco de dados em 
PostGreSQL para o armazenamento das informações. 

Com o modelo finalizado, o desenvolvimento em Android utilizando a plataforma 
Android Studio, realizando adaptações para o WindowsPhone e para Iphone, todas 
tendo em si as principais características mantidas, buscando também aproveitar as 
características de cada celular. 

4. Resultados 

Como resultado deste trabalho, foi possível obter um produto de fácil aplicação e 
viabilidade tanto para professores, educadores físicos como alunos, contendo 
funcionalidades que visam não somente o gerenciamento das atividades físicas e 
treinos, mas também a inclusão social de membros não habituados com o ambiente da 
academia, facilitando assim sua sociabilidade no espaço da academia.  

O sistema ainda se encontra em fase de desenvolvimento. A seguir são 
mostradas algumas telas do aplicativo.  

A Figura 1 apresenta o perfil do usuário, contendo todos os dados necessários 
para seu cadastro que incluirão campos obrigatórios e não obrigatórios, possuindo 
também informações sobre pagamento e vencimentos referente a sua academia. 

Figura 1.2 – Tela de Dieta 
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  A Figura 2 mostra a 

tela que referência a dieta de todo e qualquer usuário do aplicativo, tanto instrutores e 
alunos terão acesso a ela, sendo possível o instrutor incluir comentários sobre a 
mesma. Serão utilizados os dados de quais serão os alimentos, horários, sendo livre o 
número de refeições. O aplicativo usará de notificações para auxiliar o cliente sobre o 
horário correto para se manter alinhado a sua dieta. 

A figura 3 apresenta a sequência do treino do usuário permitindo a alteração a 
qualquer momento, modificando quantas serão as sequencias e exercícios, 
acumulando um histórico em seu cadastro, como na tela referente a dieta, o instrutor 
também poderá inserir comentários quanto ao treino que o aluno está tendo, qual seria 
a melhor maneira e se o treino está seguro para não acarretar nenhum dano ao 
mesmo. 
 
5. Considerações Finais 
 

Como resultado deste trabalho, foi possível obter um produto de fácil aplicação e 
viabilidade, contendo funcionalidades tais como o gerenciamento de frequência e 
dados cadastrais de alunos, acompanhamentos dos treinos, avaliações físicas e 
controle de dieta, que visam também a inclusão social de membros não habituados 
com o ambiente da academia. 

Seguindo com o desenvolvimento de aplicativo, a próxima etapa seria 
estabelecer o recurso offline, levando em consideração que o acesso à internet nem 
sempre será disponível para os usuários do aplicativo.  Assim, há a necessidade de 
criar uma base de dados local, onde os dados do usuário ficam armazenados 
temporariamente até que o dispositivo consiga ter uma conexão com a internet para 
sincronizar os dados com o servidor. Assim, seria possível abranger os mais diferentes 
públicos que buscam uma rotina de hábitos saudáveis, tanto no ambiente da academia 
como fora dele, além de estimular a frequentá-la, tornando mais prazerosa a prática da 
atividade física. 
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Resumo: O artigo aborda os fundamentos econômicos das transferências voluntárias 

intergovernamentais entre os Estados Federados e sua importância para assegurar a autonomia 

financeira dos entes subnacionais. Serão analisadas as espécies de transferências, suas 

classificações e seus objetivos. Além disso, serão apresentadas diretrizes para um desenho de 

um sistema de transferências intergovernamentais adequado: a flexibilidade, a preservação da 

autonomia dos entes federados, a previsibilidade e a regularidade das transferências e a 

capacidade de não inibir a arrecadação local.  
O estudo dos temas fundamentais serve de pano de fundo para a interpretação das normas 

jurídicas pertinentes à matéria e para a solução de conflitos entre os entes federativos no 

tocante à distribuição de encargos e à distribuição de recursos financeiros.  

 
Palavras-chave: sistemas de informação; transferências e repasse; excelência da gestão; 

gestão pública; gestão do conhecimento. 

 
 
 
Abstract: The article discusses the economic fundamentals of voluntary intergovernmental 

transfers between the Federated States and their importance to ensure the financial autonomy 

of subnational entities. The species of transfers, their classifications and their objectives will 

be analyzed. In addition, guidelines for designing an appropriate intergovernmental transfer 

system will be presented: flexibility, preservation of the autonomy of federated entities, 

predictability and regularity of transfers and the ability not to inhibit local collection. 

The study of the fundamental themes serves as a background for the interpretation of the legal 

norms pertinent to the matter and for the solution of conflicts between the federative entities 

regarding the distribution of burdens and the distribution of financial resources. 

 

Keywords: information systems; transfers and onlending; management excellence; public 

administration; knowledge management. 
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1 Introdução 

As transferências intergovernamentais constituem repasses de recursos financeiros entre entes 

descentralizados de um Estado, ou entre estes e o poder central, com base em determinações 

constitucionais, legais ou, ainda, em decisões discricionárias do órgão ou entidade 

concedente, com vistas ao atendimento de determinado objetivo genérico (tais como a 

manutenção do equilíbrio entre encargos e rendas ou do equilíbrio inter-regional) ou 

específico (tais como a realização de um determinado investimento ou a manutenção de 

padrões mínimos de qualidade em um determinado serviço público prestado). Tais 

transferências assumem as mais variadas formas e características, podendo coexistir em um 

mesmo Estado
1
 Vieira (2014-2013).  

Sob o ponto de vista do orçamento cedente, as transferências podem ser classificadas em 

transferências legais (ou automáticas) e transferências discricionárias ou voluntárias. Segundo 

Prado, Quadros e Cavalcanti (2003, p. 23), as transferências legais “são aquelas nas quais os 

critérios que definem a origem dos recursos e os montantes a serem distribuídos para cada 

governo estão especificados na lei ou na Constituição”. Ainda segundo os autores, as 

transferências discricionárias são as definidas em cada processo orçamentário e que resultam 

de negociações entre autoridades centrais, governos subnacionais e os representantes no 

Parlamento. Gomes (2009). 

Este artigo foi elaborado com base nos fundamentos de excelência do serviço público este 

modelo estabelece uma orientação integrada e interdependente para gerir uma organização. 

Considera que os vários elementos da organização e as partes interessadas interagem de forma 

harmônica e balanceada nas estratégias e resultados.  

O Modelo de Excelência da Gestão (MEG) baseia-se em um conjunto de fundamentos da 

excelência que expressam conceitos atuais que se traduzem em práticas encontradas em 

organizações de elevado desempenho, líderes de Classe Mundial. Os fundamentos da 

excelência refletem valores reconhecidos internacionalmente, e as suas principais fontes de 

referências são o Baldrige National Quality Program, a European Foundation for Quality 

Management e a International Organization for Standardization. 

A metodologia sustenta-se em três grandes etapas: levantamento e atualização dos 

fundamentos; conceituação e desdobramento dos fundamentos em requisitos; e construção do 

modelo de gestão preconizado. Esse processo é executado de forma abrangente e completa 

durante um ciclo de três anos. 

O artigo formaliza a entrega dos produtos relativos aos serviços “S5 – Desenho da situação 

futura dos processos incorporando os resultados identificados durante a análise de processos”, 

de acordo com contrato nº 014/2015 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão e ordem de serviço DIPLA nº 006. 

Apresentamos o detalhamento do processo “Gerir Convênios” no âmbito do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, considerando a legislação vigente e orientações 

dos órgãos reguladores, bem como as melhorias encontradas junto às áreas de negócio e ao 

Departamento de Transferências Voluntárias (DETRV). 

O material exposto tem como base os conceitos das práticas internacionais descritas pela 

Associação de Profissionais de Gestão de Processos (ABPMP) no Corpo Comum de 

Conhecimento (BPM CBOK) e nas bibliografias de Gestão de Processos que estão entre os 

padrões de maior aceitação na atualidade.  

                                                 
1
 Este conjunto de transferências coexistentes em um mesmo Estado é denominado de Sistema de Transferências 

Intergovernamentais. Para fins de análise da autonomia financeira das entidades descentralizadas, é muito mais 

relevante analisar os efeitos das transferências agregadas do que examinar cada modalidade de transferência 

isoladamente. 
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O Departamento de Transferências Voluntárias (DETRV) é um dos cinco departamentos 

vinculados a Secretaria de Gestão (SEGES), do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, conforme estrutura representada abaixo: 

 

 
 

Figura 1 - Organograma SEGES 

O DETRV é responsável pela gestão e manutenção do Sistema de Gestão de Convênios e 

Contratos de Repasse (SICONV). O Departamento é responsável pela formulação e 

atualização de diretrizes e normas a serem seguidas pelos órgãos setoriais e pelos diversos 

usuários do sistema por meio de parcerias firmadas entre União, entes da federação, ou ainda 

entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de projeto ou atividade para 

operacionalização das Transferências Voluntárias, por meio da celebração de Convênio, 

Contrato de Repasse e MROSC (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil 

estabelecido pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014). 

O DETRV é responsável pela implantação e manutenção da Rede SICONV. Por meio desta 

rede, é possível acompanhar indicadores gerencias das transferências voluntárias, bem como 

capacitar os usuários, trocar experiências e formar multiplicadores de boas práticas.  

O processo “Gerir Convênios” faz parte do macroprocesso Gerir Transferências Voluntárias, 

sendo utilizado como referência por todos os órgãos da administração pública usuários da 

rede SICONV. Nele estão contidas as análises das necessidades públicas, da efetividade da 

política pública. Considerado um processo finalístico, Gerir Convênios, reflete diretamente na 

execução das políticas públicas e agrega valor diretamente para a principal beneficiária deste 

processo, a sociedade. Vieira (2013) 

O processo é estruturado em três grandes blocos, sendo eles:  

a) Atos Preparatórios – engloba as etapas iniciais de análise das necessidades da 

sociedade frente as políticas públicas e orçamento, culminando com a celebração 

de contrato com o convenente. 

b) Execução - compreende, todas as etapas de execução do convênio, tais como 

execução financeira, realização de compras e pagamento ao fornecedor. 

c) Prestação de Contas – Da regularidade da execução do convênio, possíveis 

tomadas de contas especial e a análise do alcance das políticas públicas frente aos 

convênios executados.  

Representamos abaixo a cadeia de processos: 

Cadeia do processo Gerir Convênios: 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0924

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.019-2014?OpenDocument


 

4 

 

 
Figura 2 - Cadeia do processo Gerir Convênios 

2.  Processo: Gerir Convênios 

Convênio é um dos instrumentos de repasse utilizados pelo Governo Federal, que visa 

transferir recursos financeiros da União a entes da administração pública (órgão ou entidade 

da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta), para realização 

de investimentos que visem atender às políticas públicas, através de ações, tais como, 

aquisição de bens e serviços, em regime de mútua cooperação. 

O processo Gerir convênios, no âmbito da administração pública federal é apoiado pelo 

sistema de convênio – SICONV. Nele é realizada toda a gestão e acompanhamento dos 

convênios, desde a análise das propostas à prestação de contas dos repasses. 

Alguns atores são essenciais no âmbito do processo, são eles: 

 Proponente: órgão ou entidade pública ou entidade privada sem fins lucrativos que 

manifeste, por meio de proposta ou plano de trabalho, interesse em celebrar 

instrumento regulado por esta Portaria. 

 Concedente: concedente: órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou 

indireta, responsável pela transferência dos recursos, verificação da conformidade 

financeira, acompanhamento da execução e avaliação do cumprimento do objeto do 

instrumento. 

 Convenente: convenente: órgão ou entidade da administração pública direta ou 

indireta, de qualquer esfera de governo, consórcio público ou entidade privada sem 

fins lucrativos, com a qual a administração pública federal pactua a execução de 

programas, projetos e atividades de interesse recíproco por meio de convênios ou 

contratos de repasse.  

 Instituição financeira: instituição bancária federal ou estadual que tem por objetivo 

manter a conta do convênio, realizando os repasses aos convenentes sob determinação 

dos concedentes. 

 Fornecedor: empresa privada que presta serviços ou fornece bens aos convenentes, 

mediante formalização de processo de compra. 

Necessidades da sociedade são atendidas diretamente por convênios firmados entre 

Prefeituras e a União. Constantes são os esforços que visam garantir uma melhoria contínua 

dos serviços prestados e maior governança das ações, para evitar desperdícios, falhas, perdas 

de recursos, aplicação de recursos públicos em obras inacabadas, e parcerias que por vezes 

oneram o sistema públicos e não atendem a real necessidade da sociedade. Diante destas 

variáveis, visando atender as necessidades da sociedade, controlar os recursos aplicados e 

garantir serviços de qualidade, foram estabelecidos pelo DETRV as diretrizes que nortearam o 

redesenho do processo Gerir Convênios: 

 Garantir transparência ao processo; 

 Redução do tempo de execução dos contratos; 

 Incremento dos modelos com soluções digitais ao processo; 

 Rastreabilidade das informações; 

 Inclusão de protocolo em todo atendimento e interface com cliente/fornecedor; 

 Integração entre os atores envolvidos; 
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Aderência do processo a portaria nº 507/2011 (e suas atualizações), do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

Frente os direcionadores estabelecidos, foram realizadas três semanas de oficinas de 

redesenho de processos, com participação de diversos atores envolvidos, tais como 

representantes dos concedentes, dos convenentes, da instituição financeira e do Departamento 

de Transferência Voluntária.  

Ao final das oficinas foram definidos os novos modelos de referência para o processo Gerir 

convênios, que passarão a ser utilizados por toda a rede SICONV a partir da sua publicação. 

2.1 Resumo do Processo e detalhamento 

Gerir convênios abrange todos os processos executados pelo convenente e concedente da União. É composto por 18 processos, 

conforme resumo apresentado abaixo: 

Processo de operação: Manter Ente e Entidade:  

 Subprocesso Cadastrar Ente e Entidade: Realizar o cadastramento dos entes e entidades no sistema SICONV, de 

acordo com o perfil de acesso. 

  

 
Figura 3 - Subprocesso "Cadastrar Ente e Entidade" 

 Subprocesso Cadastrar Concedente / Órgão de Controle: Realizar o cadastro dos concedentes no sistema SICONV, de acordo com 

perfil. 

 
Figura 4 - Subprocesso "Cadastrar concedente" 

 Subprocesso Realizar Atualização de Cadastro: Manter atualizada a base de dados do SICONV, em decorrência do vencimento legal 

dos documentos. 
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Figura 5 - Subprocesso: "Realizar atualização de cadastro" 

 Subprocesso Realizar Liquidação: Cadastrar fornecedor 

 
Figura 6 - Subprocesso "Cadastrar Fornecedor" 

Processo de operação: Manter Usuário 

 Subprocesso Manter Usuário: Realizar o cadastramento, atualização e exclusão de cadastro de usuário no sistema 

SICONV, de acordo com o perfil de acesso. 

 
Figura 7 - Subprocesso "Manter usuário" 
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Processo: Levantar Necessidades 

 Subprocesso Levantar Necessidades: Identificar as necessidades da sociedade para posteriormente realizar melhorias 

com base nas necessidades filtradas e priorizadas.  

 
Figura 8 - Subprocesso "Levantar necessidade" 

Processo: Propor Políticas Para as Transferências Voluntárias 

 Subprocesso Propor Políticas Para as Transferências Voluntárias: “Estabelecer, a base de políticas públicas pré-

definidas, a forma pela qual deve-se adequar a oferta à demanda por serviços públicos em um horizonte de tempo 

determinado, estabelecendo os objetivos e metas a serem cumpridos, e para tal, dimensionando-se recursos físicos, 

humanos e financeiros para a consecução dos mesmos” ¹. 

  

 
Figura 9 - Subprocesso "Propor políticas para as transferências voluntárias" 

Processo: Formalizar Processo de Transferência Voluntária 

 Subprocesso Analisar Proposta Plano de Trabalho do Orçamento Impositivo: Selecionar um projeto para ser 

fomentado 
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Figura 10 – Subprocesso “Analisar Proposta Plano de Trabalho do Orçamento Impositivo” 

 Subprocesso Formalizar Processo de Transferência Voluntária: Selecionar um projeto, elaborado e encaminhado pelo 

proponente, para ser fomentado. 

 
Figura 11 – Subprocesso “Formalizar Processo de Transferência Voluntária” 

Processo: Verificar Impedimento das Emendas Individuais 

 Subprocesso Verificar Impedimento Técnico das Emendas Individuais: Verificação de impedimentos técnicos das 

Emendas Individuais no prazo de 120 dias após a sanção da LOA. 

 
Figura 12 - Subprocesso "Verificar Impedimento das Emendas Individuais" 

Processo: Reanalisar Plano de Trabalho e Plano de Sustentação 

 Subprocesso Reanalisar Plano de Trabalho e Plano de Sustentação: Reanalisar a proposta apresentada, visando 

identificar a aderência necessidade de ajustes documentais 
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Figura 13 – Subprocesso “Reanalisar Plano de Trabalho e Plano de Sustentação” 

 Processo: Realizar Celebração de Contrato 

 
Figura 14 – Subprocesso “Realizar Celebração de Contrato” 

 Subprocesso Realizar Celebração de Contrato: Celebrar contrato com o proponente.  

 
Figura 17 – Subprocesso “Formalizar contrato" 

Processo: Analisar Impedimento da Cláusula Suspensiva 

 Analisar Impedimento da Cláusula Suspensiva: Realizar análise do projeto básico e demais impedimentos para 

retirada da cláusula suspensiva.  
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Figura 15 – Subprocesso “Analisar impedimento da cláusula suspensiva” 

Processo: Execução Financeira 

 Subprocesso Execução Financeira: Emitir a ordem bancária ao Convenente ou a Instituição financeira. 

 
Figura 19 – Subprocesso “Execução financeira” 

 Processo: Paralisar Processo 

 Subprocresso Paralisar Processo: Paralisar processo após 180 dias sem execução ou por existência de 

denúncia/irregularidade. 

 
Figura 20 – Subprocesso “Paralisar processo” 
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 Processo: Analisar Viabilidade Físico Financeira 

 Subprocesso: Avaliar Viabilidade Físico Financeira Realizar a análise físico e financeira do projeto. 

 
 

Figura 21 – Subprocesso “Analisar Viabilidade Físico  Financeiro” 

  

Processo: Realiza Compra  

 Subprocesso Realizar Compra: Realizar a compra do material / serviço.  

 
Figura 16 - Subprocesso "Realizar Compra" 

 Subprocesso Formalizar Contrato: Fomentar contrato com a empresa que irá prestar o serviço / material.  

  

 Processo: Autorizar Objeto Contratual 

 Subprocesso Autorização de Início de Objeto Contratual: Verificar e aferir o resultado da compra e da execução do 

objeto contratado. 
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Figura 18 – Subprocesso “Autorizar Objeto Contratual” 

Processo: Executar Contrato 

 Subprocesso Executar Contrato: Fiscalizar e acompanhar o contrato, durante a execução do contrato.  

 
Figura 22 – Subprocesso “Executar contrato” 

 Processo: Acompanhar e Fiscalizar Convênios 

 Subprocesso Acompanhar e Fiscalizar Convênios: Realizar a verificação e aferição da execução do objeto 

contratado. 

 
Figura 23 – Subprocesso “Acompanhar e fiscalizar convênio” 

Processo: Pagamento 

 Subprocesso Realizar Liquidação: Liquidar a despesa. 
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Figura 24 – Subprocesso “Realizar Liquidação” 

 Subprocesso Realizar Pagamento: Realizar o pagamento ao fornecedor. 

  

 
Figura 25 – Subprocesso “Realizar Pagamento” 

 Subprocesso Realizar Devolução: Realizar devolução do pagamento indevido ao fornecedor. 

 
Figura 26 – Subprocesso “Realizar Devolução” 
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Processo: Efetuar Prestação de Contas 

 Subprocesso Efetuar Prestação de Contas: Realizar a verificação da aplicação do recurso desbloqueado. 

  

 
Figura 27 – Subprocesso “Efetuar prestação de contas" 

Processo: Instaurar Tomada de Contas Especial 

 Subprocesso Instaurar Tomada de Contas Especial: Apurar os fatos, identificação dos responsáveis e quantificação 

do dano causado ao erário. 

 
Figura 28 - Subprocesso “Instaurar Tomada de Contas Especial” 

 Subprocesso alterar contrato. 

  

 
Figura 29 - Subprocesso "Alteração de Contrato" 
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3 Análise 

 

Durante este 5 anos foram assinados 56.057 convênios totalizando o montante de R$ 

50.591.740.676,00. Como demostra a figura 30. Destes valores R$46.395.528.500,00 em 

repasses Federais orçamentários e R$ 4.196.216.615,00 de contrapartidas obrigatórias. O 

ministério da Saúde foi o órgão da administração que mais liberou recursos totalizando um 

montante de R$ 8.646 bilhões – tabela 33, seguidos pelo ministério da cidade, 

desenvolvimento social e turismo.  

Os recursos foram decrescentes após 2013. Com a implantação no novo SICONV e com a 

REDESICONV pela DETRV ao controles voltaram a serem implementados e iniciamos uma 

nova era, os recursos voltaram a serem liberados e montantes mais visíveis. 

 
Figura 30- valores orçamentarios liberados nos ultimos 5 anos (fonte paineis Siconv MPDG) 

 
Figura 31-- valores orçamentarios liberados nos ultimos 5 anos por órgão (fonte paineis Siconv MPDG) 

 

O estado de São Paulo recebeu R$ 176.818.419,00, seguidos pela Bahia, Pernambuco e Minas 

Gerais. 

22001166 22001155 22001144 22001133 22001122 
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Figura 32- estado que mais recebeu recuros da União nos últomos 5 ano(fonte paineis Siconv MPDG) 

O ministério da Saúde nestes 5 anos liberou R$ 8646 bilhões de reais para os estados.  O 

Distrito Federal foi o estado que mais recebeu recursos o montante de R$ 190.388.71,00 - 

tabela 34. 

 
Figura 33- valores totais por órgão ultimos 5 anos(fonte paineis Siconv MPDG) 

 

 
Figura 34- Estados que mais receberam recursos do ministério da Saúde nos ultimos 5 anos(fonte paineis 

Siconv MPDG) 

 

4 Suporte 

O processo Gerir convênios é apoiado pelos seguintes sistemas: 

 SICONV - Sistema de Convênios; 
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 SIOP - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento; 

 SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira; 

 CADIN - Cadastro Informativo; 

 SISBACEN - Sistema de Informações do Banco Central do Brasil; 

 CEDIN - Cadastro de Inadimplentes do Conselho Nacional de Justiça; 

 SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde; 

 SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro; 

 Sistema da Receita Federal do Brasil; 

 Sistema de Controle da Caixa Econômica Federal; 

 SIOPE - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação; 

 SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores; 

 SRP - Sistema de Registro de Preços. 

5 Conclusão 

O artigo demostrou como o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão atuava 

anteriormente como órgão central e gestor do sistema de transferências voluntárias da União – 

SICONV. 

A mudança desse papel foi substituído para o de orquestrador da governança das 

Transferências Voluntárias da União, fortalecendo a Gestão, deixando de ser mero 

desenvolvedor do sistema. Iniciamos com o mapeamento do processo, identificação dos 

steakholders, articulação com os órgãos de controle, e de todos os envolvidos no processo, de 

forma direta ou indireta. 

A necessidade de uma governança mais adequada aos tempos modernos nos levou a 

instituir a Rede SICONV, uma Rede que atualmente conta com 117 parceiros, que atua nos 

eixos de capacitação, gestão e transparência no âmbito das transferências voluntárias da 

União. 

A Rede de governança da gestão dos recursos públicos é formada pelos mais variados 

atores que interagem nesse sistema orgânico em todas as esferas governamentais, sejam eles 

Convenentes (estados, Municípios e Organizações da Sociedade Civil), Concedentes (órgãos 

da administração direta e indireta da União), Órgãos de Controle (Tribunal de Contas da 

União, Tribunal de Contas dos Estados, Controladoria Geral da União, Ministério Público 

Federal), Escolas de Governo (ENAP, ISC, Instituto Rui Barbosa), instituições financeiras ( 

Banco do Brasil, Caixa, Banese), entre outros, como Associações Municipais e Fundação 

Nacional da Qualidade. 

A integração, troca de experiências e a forte capacitação dos atores, promove a 

construção conjunta de melhorias sistêmicas, normativas e promove principalmente a 

elevação do grau de maturidade da gestão das transferências voluntárias por todos os 

parceiros.  

Para tanto, a Rede conta com um sistema de governança, com diversas iniciativas, entre 

elas a realização de comitês nacionais e regionais que promovem a multiplicação das 

informações e ações de gestão. Com isso, esforços duplicados foram dirimidos, 

entendimentos foram consolidados, novas parcerias seladas, gerando melhoria na efetividade 

das políticas públicas. 

Essas ações integradas geraram maior transparência na disseminação das formações por 

diversos canais e atores que fortaleceram o controle social. A governança em Rede, o 

envolvimento dos steakholders, dos órgãos de controle, as ações de transparência e 
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capacitação geram benefícios a gestão pública em geral e principalmente nos resultados 

entregues a sociedade. 
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ESTILOS DE LIDERANÇA MAIS INFLUENTES NA FORMAÇÃO DE EQUIPES DE 

ALTA PERFORMANCE: Um estudo de caso em uma empresa multinacional do setor 

químico.  

DESCRIÇÃO DO CARTAZ 

Devido alta competitividade no mercado atual as organizações estão buscando cada 

vez mais criar equipes altamente qualificadas. Embora seja um conceito novo, sua prática 

tem demonstrado inúmeros benefícios para as organizações como, flexibilidade, alta 

produtividade e conhecimento organizacional. Ainda que qualquer outra equipe consiga 

obter características semelhantes, somente equipes de alta performance as desenvolvem de 

maneira adequada, segundo Tonet (2009), os integrantes das equipes de alto desempenho 

obtêm padrões de desempenho elevados, seus membros necessitam ter competências, 

habilidades e atitudes que se enquadrem com o propósito da equipe. O ambiente e a falta 

de recursos podem acabar interferindo diretamente no desempenho, porém, uma equipe de 

alto desempenho é desenvolvida para dispor de habilidades a fim de superar quaisquer 

dificuldades. 

 Diante dessa realidade, a presente pesquisa buscou identificar quais os estilos de 

liderança são mais utilizados pelos líderes na formação de equipes de alta performance, 

seguindo o conceito de Maximiano (2000), estilo de liderança está relacionado com a 

maneira que um líder convive com os membros do ambiente no qual atuam seus liderados, 

seja um relacionamento de forma individual ou em grupos. São eles: o autocrático, o 

democrático e o liberal, sendo definido pelo líder cada qual para atuação de sua equipe. 

Simultaneamente a pesquisa procurou identificar qual era uma das características das 

equipes de alta performance.  O método adotado nesta pesquisa foi o estudo de caso 

desenvolvido  em uma empresa multinacional que atua no ramo da indústria química 

presente em vários lugares do mund,  dentre eles Brasil,  a unidade estudada nessa pesquisa 

é a cede no município de Hortolândia, na Região Metropolitana de Campinas. De acordo 

com Yin (2005), o estudo de caso busca identificar caracteristicas atuais em meio a 

ambientes da realidade que não são claramente definidos e evidênciados através de 

diversos fatores.  

 A escolha da empresa para estudar o tema se justifica pelo tamanho 

(multinacional) que tem nas suas equipes colaboradores de diversos lugares do mundo.  A 

pesquisa ouviu por meio de um questionário estruturado, 30 líderes de todos os níveis da 
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estrutura organizacional e as suas respectivas equipes da referida empresa no período de 

novembro de 2017 a janeiro de 2018.  Os resultados apontaram que os estilos de liderança 

liberal e democrático são os mais usados pelos líderes da empresa na sua gestão de 

equipes. Ao todo a grande maioria dos líderes em todos os três níveis da estrutura 

organizacional (estratégico, tático e operacional), 77% adotam o estilo liberal, ou seja, 

esses líderes dão liberdade e uma certa autonomia aos seus liderados para a tomada de 

decisão segundo Maximiano (2000),  23% se declararam praticantes de estilo democrático 

de liderança, que de acordo com SENAC (2015), informa que a liderança democrática 

incentiva o trabalho em equipe, no qual o líder toma decisões junto com os seus liderados, 

mas a palavra final é a do líder. Sendo os métodos adotados por todos os lideres, com 

exceção do estilo autocrático , que não foi usado devido a cultura da organização que preza 

pela ética, qualidade do ambiente de trabalho e participação dos membros da equipe nas 

tomadas de decisões. Seguindo a visão de Maximiano (2000), a forma autocrática de 

gerenciamento é definida pela autoridade, que demonstra a incompreensão dos 

subordinados do grupo. 

Limitado em estudo único à esta organização como mostra no gráfico 1. 

Gráfico 1:  Estilo de liderança 

 

Fonte: Dados de campo. 

 Além disso, o estudo indicou ainda que 64% dos liderados sentem totalmente integrados e 

que a sua colaboração dentro da equipe é fundamental para o atingimento dos objetivos da 
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empresa e em relação a competência e habilidade para as funções que exercem, segundo 

Parker (1994), ao desenvolver uma equipe de alto rendimento, seus membros deveram 

saber quais suas metas e obrigações dentro da equipe, pois desta forma conseguiram 

alcançar de maneira bem sucedida os desafios impostos a equipe. E 63% dos colaboradores 

declararam possuir estão aptos e muito instruídos para o desenvolvimento das suas funções 

dentro da empresa de acordo com os gráficos 2 e 3. 

Gráfico 2: Clareza das expectativas 

 

Gráfico 3: Competências e habilidades 
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Fonte: Dados de campo. 

A pesquisa evidenciou ainda que é fundamental no desenvolvimento de equipes de alta 

performance que os lideres desenvolvam uma relação transparente de confiança mutua 

com os seus liderados. As limitações do estudo se relacionam a própria abordagem 

metodológica adotada (estudo de caso). Por isso, os resultados deste não poderão ser 

generalizados. E para estudos futuros, recomenda-se realização de estudo de carracter 

quantitativo com vista a levantar mais informações sobre o tema.  

Palavras Chave: Estilos de Liderança, Equipes de alta performance, Desenvolvimento de 

equipes. 

MOST INFLUENT LEADERSHIP STYLES IN THE FORMATION OF HIGH 

PERFORMANCE TEAMS: A case study at a multinational chemical company. 

Abstract 

The present research sought to identify which leadership styles were most used by leaders 

in the formation of high performance teams. Likewise, the research looked for which was 

one of the characteristics of the teams of high performance. The method adopted in this 

research was the case study developed in a multinational company that operates in the 

chemical industry present in several places of the world among them Brazil and the unit 

studied in this research is the cede in the municipality of Hortolândia in the Metropolitan 

Region of Campinas. 

 The company's choice to study the subject is justified by the size (multinational) it has in 

its collaborating teams from different parts of the world. The survey heard through a 

structured questionnaire 30 leaders from all levels of the organizational structure and their 

respective teams from that company in the period from November 2017 to January 2018. 

The results pointed out that the styles of liberal and democratic leadership are the most 

used by company leaders in their team management. 
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USE OF ORAL HISTORY IN THE ANALYSIS OF THE EVOLUTION OF THE 

MANUFACTURING ERP SYSTEM 
 

Pelarin, André Luis, 0000-0002-2640-077X, (Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo: São Paulo, SP, Brasil) - andre.pelarin@gmail.com. 

De Almeida, Ari Ricardo, 0000-0002-9022-8417, (Universidade Metodista de São Paulo: São Paulo, SP, 

Brasil) - ari.almeida@metodista.br. 

 

This paper reports the implementation of an ERP system in the industrial area aiming at 

improvements in the standard of quality, cost and agility. After consolidation in the area using 

MRP II, the ERP was extended to the other areas of the organization. The methodology used 

in this study was oral history in an alternative way to make more relevant the results of 

academic research, this approach establishes as being of great relevance to the historical 

constitution of the profession. The objective of this work is to investigate the perception of 

organizational change that occurred with the implementation of a business management 

system (ERP) by the agents involved in this process focusing on project manager, project 

team and end users providing consistent data for analysis and execution of objectives 

proposed by the study. Two interviews were conducted with a consultant, being conducted 

face-to-face with a focus on the changes that occurred in the manufacturing module, through 

the implementation of MRP II. In the discussions proposed with the structured questionnaire, 

it was possible to notice that manufacturers of ERP systems have followed the evolutions in 

the manufacturing systems proposed especially integration in the management of the supply 

chain. In Brazil, ERP systems in manufacturing have presented updates to meet ancillary 

obligations imposed by the Treasury in the search for reduction of evasion. 

 

Keywords: systems, implementation; manufacturing, ERP, oral history. 

 

UTILIZAÇÃO DA HISTÓRIA ORAL NA ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO SISTEMA ERP 

NA MANUFATURA 

 

Esse artigo relata a implantação de um sistema ERP na área industrial objetivando melhorias 

no padrão de qualidade, custo e agilidade. Após a consolidação na área com uso do MRP II 

ampliou-se o ERP para as demais áreas da organização. A metodologia utilizada nesse estudo 

foi a História oral de modo alternativo para tornar mais relevantes os resultados das pesquisas 

acadêmicas, essa abordagem estabelece como sendo de grande relevância diante da 

constituição histórica da profissão. O objetivo deste trabalho é investigar a percepção da 

mudança organizacional ocorrida com a implantação de um sistema de gestão empresarial 

(ERP) pelos agentes envolvidos neste processo focando gerente de projeto, equipe do projeto 

e usuários-finais disponibilizando dados consistentes para análise e execução dos objetivos 

propostos pelo estudo. Foram realizadas 2 entrevistas com um consultor, sendo conduzida 

forma presencial com foco às mudanças ocorridas no módulo de manufatura, através da 

implantação do MRP II. Nas discussões propostas com o questionário estruturado, foi 

possível notar que fabricantes de sistemas ERP tem acompanhado as evoluções nos sistemas 

de manufatura propostas especialmente integração no gerenciamento da cadeia de 

suprimentos. No Brasil, os sistemas ERP na manufatura tem apresentado atualizações para 

atender obrigações acessórias impostas pelo Fisco na busca de redução a sonegação.   

 

Palavras-chave: Sistemas, implantação, manufatura, ERP, história oral. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo (Chung & Synder, 1999), em um ambiente competitivo, as organizações 

precisam adaptar seus negócios a fim de cumprir suas visões corporativas, contudo para que 

este objetivo seja alcançado é necessário que estejam estruturadas para o alcance desses 

objetivos. A fim de apoiar estes objetivos, a tecnologia da informação (TI) precisa estar 

alinhada à missão da organização. 

Neste contexto e, conforme trata (Chung & Synder, 1999), na década de 90, o software 

Enterprise Resource Planning (ERP) surgiu para oferecer uma solução de TI integrada 

tratando-se de um dos principais investimentos para muitas organizações. Os registros da 

evolução dos sistemas ERP, conhecidos por integrar todas as áreas de uma organização e 

favorecer o planejamento de necessidades de recursos evolução e funcionalidades, tem sido 

objeto de estudo por parte de pesquisadores como (Chen, 2001; Chung & Synder, 1999; 

Kumar & Van Hillegersberg, 2000; Pairat & Jungthirapanich, 2005; Wortmann, 1998) entre 

outros, os quais argumentam sob variadas óticas de estudo, como a análise dos processos de 

implantação e manutenção, dificuldades e oportunidades e a importância destes sistemas para 

as organizações e como dependem destes na geração de dados, planejamento e controle, 

benefícios e problemas associado a utilização com outros softwares e (Padilha & Marins, 

2005) reforçam este aspecto, contudo a abordagem tratada aqui será a de analisar a história 

oral com foco no consultor de ERP e assim complementar estudos sob esta ótica ao contexto 

dos ERPs.  

Apesar de várias pesquisas, (Chung & Synder, 1999) relataram que há pesquisas feitas 

para fornecer orientação aos gestores sobre o potencial de ERP para suas organizações e 

informações úteis sobre o ERP podem ser encontradas examinando a evolução tecnológica do 

ERP e MRP (material requirement planning). Este artigo ao analisar os sistemas ERPs a 

luz de uma entrevista estruturada e análise da história oral de um consultor auxiliará a estudos 

futuros sob esta ótica complementando aos ensaios teóricos anteriores e associando conceitos 

a experiência de campo. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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História Oral 

 

Relatos de (J. C. S. B. Meihy, 1994) cita que a história oral moderna surge por volta 

da década de 50, na Universidade de Columbia como necessário para registrar experiências 

vividas por combatentes, familiares e vítimas da Segunda Guerra Mundial possível através do 

uso da tecnologia disponível registrar relatos orais e narrativas ou história de vida proponentes 

de uma grande gama de fatores e desta forma uma opção para o estudo dos percursos pessoais 

e profissionais.  

Essa abordagem estabelece como sendo relevante para a constituição histórica de 

fatos e do contexto profissional permitindo conciliar as práticas, embates de classe, 

experiências vivenciadas bem como as contradições sociais e ideológicas da própria profissão 

como citado por (Demartini, 2001) e complementa ainda que as fontes orais possibilitam 

apreender não somente fatos desconhecidos, mas também representações de diferentes 

personagens envolvidos no processo educacional como professores, alunos, diferentes grupos 

étnicos etc. e neste contexto arguir sobre relações teóricas e reais. 

Ao conceber que a História Oral nos possibilita ponderar sobre diversos aspectos, 

permite através da conversa com pessoas, perceber e compreender mais sobre sua 

característica fundamental, estabelecer relações entre lembranças vividas do passado e de seus 

pares sociais enquanto constitutivos de uma memória coletiva segundo Coutinho (2011) e 

(LEITE PEREIRA, 2000) apontam como diálogo entre história, sociologia, antropologia entre 

outras de modo multidisciplinar. Ainda como conceito metodológico, (Queiroz, 1988) cita 

que a história oral pode ser uma técnica de coleta de dados, um termo amplo que recobre 

relatos a respeito de fatos não registrados por outro tipo de documentação ou se quer 

completar obtida por entrevistas de variadas formas e que registra a experiência de um 

indivíduo (história de vida). 

(J. C. S. B. Meihy, 1994) e (Levine & Meihy, 2001) ainda comenta que a história 

oral é um recurso moderno usado para elaboração de documentos, arquivamento e estudos 

referentes à vida social de pessoas e uma história do tempo presente e também conhecida por 

história viva. Como história dos contemporâneos, a história oral tem que responder a um 

sentido de utilidade prática e imediata.  

(ALBERTI, 1990), a história oral é um método amplo, de várias técnicas para coletar 

e analisar dados visando compreender acontecimentos históricos por meio das pessoas que os 

vivenciaram ou testemunharam e adequado para captar as diversas maneiras que os indivíduos 

apreenderam e interpretaram o acontecimento. 
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Segundo (J. C. S. B. Meihy, 2000) as narrativas orais são subdivididas em três 

modalidades de história oral denominadas como: historia oral de vida, história oral temática e 

tradição oral. 

 História Oral de vida - Sujeito primordial é o depoente, considerado o retrato oficial do 

depoente e a verdade está na versão apresentada, o narrador revela ou oculta casos, 

situações e pessoas. As perguntas devem ser amplas, colocadas em grandes blocos, de 

forma indicativa aos acontecimentos e na sequência cronológica da trajetória do 

entrevistado. O entrevistador não deve contestar o entrevistado. 

 História Oral Temática - A que mais se aproxima das soluções comuns e tradicionais de 

apresentação de trabalhos analíticos em diferentes áreas do conhecimento acadêmico. A 

entrevista é mais um documento, compatível com a busca de entendimentos (esclarecer) e 

atuação do entrevistador na condução mais explícita, Parte de um assunto específico e 

preestabelecido, objetividade direta em torno de um esclarecimento ou opinião do 

entrevistador sobre evento definido e tenha alguma versão de um acontecimento que seja 

discutível ou contestatória. Entrevistador mais ativo e pode contestar e detalhes da vida 

pessoal do narrador interessam por revelarem aspectos úteis à informação temática 

central. 

 Tradição Oral - A permanência dos mitos e visão de comunidades com valores filtrados 

por estruturas mentais referenciadas do passado remoto, manifestado pelo folclore e 

gerações anteriores e o entrevistado é mais coletivo e menos individual como estudos de 

tribos e clãs, que resistem à modernidade e a entrevista deve abranger pessoas apegadas 

nas tradições. 

Especificamente nesse estudo será utilizada a história oral de vida de um consultor e 

que apoiado em (Queiroz, 1988), “a história de vida se define como o relato de um narrador 

sobre a sua existência através do tempo, tentando reconstituir os acontecimentos que 

vivenciou e transmitir a experiência que adquiriu”.  Neste contexto, conforme (J. C. S. B. 

Meihy, 2000) possui um caráter subjetivo marcado pela experiência de vida narrando sua 

percepção dos fatos acerca do que ocorreu em sua existência individual e social permeada 

pela sua subjetividade e o pesquisador deve verificar se as hipóteses são efetivamente capazes 

de preencher as lacunas espaciais e temporais que possam emergir durante o depoimento e 

observar emoções, sentimentos, singularidades que são perceptíveis considerando as inflexões 

de voz do depoente, as expressões corpóreas e faciais não perceptíveis muitas vezes na forma 

escrita, tornando a história oral maior originalidade e aplicados como (Carvalho & Fischer, 

2006)e (R. Atkinson, 2007; R. K. Atkinson, 2002). 
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Qualquer método de pesquisa é criticado em relação a sua validade e a história oral 

compartilha críticas feitas às entrevistas e possíveis vieses, no entanto, (THOMPSON, 2014) 

argumenta para a documentação escrita pouco se critica. No contexto da subjetividade, 

(Alberti, 2004a, 2004b) explica que “jamais poderemos apreender o real, tal como ele é, 

apesar disso, insistimos em obter uma aproximação cada vez mais acurada dele, para 

aumentar qualitativa e quantitativamente nosso conhecimento” e ainda (ALBERTI, 1990) cita 

que cabe ao pesquisador buscar outras fontes, que confirmem ou não o que foi dito pois para a 

história oral se vale da memória dos depoentes e assim sujeito a vulnerabilidade a memória, 

risco do depoente distorcer a realidade, ter falhas de memória ou errar em seu relato bem 

como a representatividade dos informantes o que também não deixa de ser uma preocupação 

em qualquer técnica qualitativa. 

(J. C. S. B. Meihy, 1994) já citava a preocupação com a aceitabilidade e respeitabilidade do 

método comentando que num primeiro instante, grupos conservadores duvidam da história 

oral e insuficiente para explicar o conjunto social sendo algo passageiro, mas, se mostra 

constituir parte integrante sobre história contemporânea e o pesquisador deve ter a 

responsabilidade em manter a inteligibilidade dos fatos e para isto preparar-se para 

problematizar as situações não com o intuito de questioná-las ou verificar sua veracidade, mas 

sim o de respeitar a voz que foi dada ao depoente; nesta perspectiva, tudo que por ele foi dito 

deve ser tido como real considerando que foi ele quem vivenciou esse contexto, não nos 

cabendo julgar o que foi relatado e sim, analisar e interpretar as informações coletadas e 

posteriormente comparar com outros fatos. 

 

Conceitos, características e usos da história oral 

A história oral permite o diálogo entre diversas áreas no campo das ciências 

humanas, constituindo um esforço interdisciplinar de investigação (Camargo, 1984), 

concebida como método ou técnica de pesquisa com tipificações, especificidades e limitações 

e para (LEITE PEREIRA, 2000) multidisciplinar de diálogo entre história, sociologia, 

antropologia e educação, entre outras e diferentes autores que compõem sobre história oral ou 

que a utilizam conceituam conforme (ALBERTI, 1990) como uma metodologia de pesquisa e 

para (Queiroz, 1988) ser uma técnica de coleta de dados deste modo um termo amplo que 

recobre uma quantidade de relatos a respeito de fatos não registrados por outro tipo de 

documentação, ou cuja documentação se quer completar obtida com entrevistas de variada 

forma e que registra a experiência de um indivíduo (história de vida) ou diferentes indivíduos 

da mesma coletividade (tradição oral). (QUEIROZ, 1988, p.19). Segundo (J. C. S. MEIHY, 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0949



 

 

2002), “a história oral é um recurso moderno usado para a elaboração de documentos, 

arquivamento e estudos referentes à vida social de pessoas” e concebida como técnica, já 

(ALBERTI, 1990) um método de pesquisa (histórica, antropológica, sociológica, etc.) que 

privilegia a entrevistas com pessoas que participaram ou testemunharam acontecimentos, 

conjunturas, visões de mundo e assim aproximar o objeto de estudo, produzindo fontes de 

consulta (entrevistas) para outros estudos. Complementa (ALBERTI, 1990) que deve ser 

entendida como um método que utiliza técnicas para a coleta e a análise de dados com o 

objetivo a compreender acontecimentos históricos através das pessoas que os vivenciaram ou 

testemunharam captando como esses indivíduos apreenderam e interpretaram o 

acontecimento. 

Para (Denzin, 1989), a história de vida é compreendida como uma estratégia de 

pesquisa integrando a experiência biográfica e os processos de aprendizagem gerencial e sua 

relação ao indivíduo e suas interações, uma vez que o gestor interage com diferentes 

stakeholders e neste contexto aplica-se o estudo. Ainda (Delory-Momberger, 2012; Denzin, 

1989; Xing & Sims, 2012) reforçam esta diferença no método enfatizando a presença das 

emoções, as interações entre pessoas e eventos procurando compreender as forças que 

moldam, distorcem e alteram experiências vividas (Bertaux, 1993; Hatch & Wisniewski, 

1995) e possibilitam que os respondentes estabeleçam para si motivações, valores e escolhas 

de carreira (Delory-Momberger, 2012; Smith, 2012) complementa que vocações, motivações 

e expectativas são influenciadas pela interação com o meio ambiente e coletividade.  

Para (Hatch & Wisniewski, 1995) a possibilidade da abordagem de história de vida 

auxilia na compreensão de aspectos objetivos como dados do contexto econômico, político, 

histórico e social e subjetivo, permitidos por esta estratégia metodológica favorecer uma visão 

interdisciplinar das carreiras contemporâneas, enriquecendo investigações sobre o tema e 

ampliando a sua compreensão. 

 

Evolução do sistema ERP  

De acordo com (Kotter, 1996) justifica que, as organizações, impulsionadas pelas 

forças econômicas, estão cada vez mais preocupadas em reduzir custos, melhorar a qualidade 

de seus produtos e serviços, buscar novas oportunidades de crescimento e aumentar sua 

produtividade. 

A sigla ERP - Enterprise Resource Planning, significa mais do que planejamento de 

recursos, mas o foco na organização (Koch, Slater, & Baatz, 1999). Neste contexto, 

complementa (Chopra & Meindl, 2003) que o ERP permite rastrear a visualizar globalmente a 
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informação na organização e o longo da cadeia produtiva a suprimentos permitindo melhores 

decisões.   

(Corrêa, Gianesi, & Caon, 2001) cita conceitos de MRP (manufacturing resource 

planning), MRP II (Manufacturing Resources Planning) e suas funcionalidades e importância 

ao ERP. Neste contexto explora a importância em maior ou menor em função do setor ou da 

empresa e a forma de lógica de programação adotada (como a finita). Para os autores os 

módulos migrarão para uma situação "plug-in" em função de sua necessidade e fará uso da 

base de dados para gerar sugestões da ação mais adequada às necessidades particulares em 

questão. 

O contexto apresentado neste estudo tem como objetivo investigar a percepção da 

mudança organizacional ocorrida com a implantação de um ERP pelos agentes envolvidos 

neste processo (gerente de projeto, equipe do projeto e usuários-finais) focando as mudanças 

ocorridas do módulo de manufatura, através da implantação do MRP II. 

Segundo (Chopra & Meindl, 2003) a evolução dos Sistemas de Informação apoiados 

pela tecnologia forma impactantes neste processo aos ERP e uso MRPII e segundo os autores 

anteriores o MRP e MRP II possibilitaram às áreas industriais melhorias significativas no 

padrão de qualidade, custo e agilidade e o ERP utilizou a base sólida do MRP II, ampliando-

os para as demais áreas da organização.  

Na visão de (ADA, 2000) um ERP impacta a organização em diversos aspectos como 

cultura, tecnologia e organização com sua adoção exercendo controles produtivos, 

financeiros, informacionais em tempo real disponibilizando dados e informações para a 

tomada de decisão. 

O texto de (Orlicky) descreve e detalhada a lógica MRP e necessidades codificação de 

níveis e (Hehn, 1999) apresenta o ERP como uma evolução do MRP II e a integração e 

compartilhamento de dados e (Cunha, 1998) comenta como um modelo de gestão baseado em 

sistemas corporativos de informação buscando a integração dos processos para apoiar 

decisões estratégicas. 

O movimento do MRP que ocorre entre 1970 e início de 1980 motivado pela 

necessidade de integração entre as áreas na organização e facilitados pela tecnologia (Corrêa 

et al., 2001) e em 1990 maior possibilidade por ela de integração de dados a estruturas 

organizacional. Como exemplo deste contexto (Dempsey, 1999) comenta a interligação da 

manufatura e contabilidade a partir de outros aplicativos ao ERP e claro com a complexidade 

os problemas e cuidados associados. 
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(Akkermans & van Helden, 2002) em um estudo dando continuidade ao de Nah et al. 

(2001) apresenta 21 fatores de sucesso denominado CSF (Critical Success Factors) adotado 

numa implementação de ERP compilados de outras literaturas de Tecnologia da Informação, 

Reengenharia de Processos de Negócios (Business Process Reengineering) e Gerenciamento 

de Projetos (Project Management) como iniciar com modelos padrões de processos, genéricos 

e permitir adequação das funcionalidades através de parametrizações e personalizações; 

integrar áreas organizacionais; considerar custo de hardware, infraestrutura, aquisição da 

licença de uso, treinamento e implantação; periodicidade de atualizações (upgrades), 

correções de problemas e erros; dispor a alterações nos processos produtivos e administrativos 

para adaptação ao sistema;  impacto sobre os recursos humanos da organização bem como 

atentar ao cumprimento de prazos de instalação e orçamentos. Deste modo a participação 

ativa da alta gerência; gerenciar mudanças buscando reduzir o "medo" dos usuários; 

identificar os Usuários-chave; escolha do Gerente do Projeto; planejar e realizar treinamentos; 

adaptar o sistema à empresa e vice-versa (boas praticas); uso consultoria adequada (know-

how) e Quality Assurance com uso de modelos e solução mais simplificados. 

 

Em resumo, para (Davenport, 1998), o ERP através de um software que procura 

atender a todo tipo de organização influenciado por sua cultura, integrando dados e gerando 

informações, contribuindo para a estratégia, da organização. Desenvolvido para refletir as 

melhores práticas. A figura 1, apresentam as fases de evolução do sistema ERP. 

 

                    Figura 1 - Fases de evolução do sistema ERP 
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               Fonte: (DE OLIVEIRA, 2006) 

 

 

MÉTODO 

 

De acordo com (Fraser & Gondim, 2004) a entrevista é considerada uma modalidade 

de interação entre duas ou mais pessoas, de forma dirigida a um propósito definido que não é 

a satisfação da conversação em si mas de obter informações e por (Haguete & Haguete, 2001; 

Lodi, 1998) onde afirmar da preocupação com a diminuição das incertezas sobre o que o 

interlocutor diz e que valoriza o uso da palavra. 

Para (Lodi, 1998) a entrevista é uma opção de coleta de dados proporcionando 

oportunidades para motivar e esclarecer o respondente; permitir flexibilidade e escolher 

palavras apropriadas bem como controle sobre a situação e maior avaliação da validade das 

respostas mediante a observação do comportamento não verbal do respondente e deste modo 

como método utilizado neste estudo fora preparado um questionário semi estruturado e 

validado por especialistas da área. 
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Conforme (Chase, 2005; Riessman, 2005) citam em pesquisas narrativas possibilita o 

reduzido número de participantes pois uma única história de vida pode revelar 

comportamentos e técnicas, valores e ideologias (Delory-Momberger, 2012) e ainda 

(Riessman, 2005) afirma que caso a demanda tempo e dedicação seja limitada tanto dos 

participantes como pesquisadores não é recomendada grande número de entrevistados 

(Riessman, 2005) limitou-se neste estudo a um entrevistado devido a suficiente riqueza de 

dados para análise e continuidade aos objetivos propostos pelo estudo.  

Foram realizadas 2 entrevistas com um consultor, sendo conduzida de forma 

presencial e realizada no dia 15 e 16 de junho de 2017.  

O entrevistado foi um consultor, com mais de 35 anos de experiência profissional na 

implantação de sistemas ERP. A experiência em gestão foi um dos critérios adotados para a 

escolha deste participante. O consultor implantou em mais de 150 empresas os módulos de 

Planejamento Programação e Controle de Produção, Manutenção Industrial, Teoria das 

Restrições e Manufatura aplicada em projetos em 35 anos de experiência. Neste período 

acompanhou a evolução do sistema ERP e as melhorias implementadas por fabricantes de 

sistemas. 

O consultor é formado em Administração de Empresas, pós-graduado em 

Administração da Produção e Operações e mestre em Administração de Empresas. 

As questões foram baseadas na literatura sobre o assunto, que proporciona material 

sobre as melhorias e integrações que foram realizadas no chão de fábrica nos sistemas de 

planejamento das necessidades de recurso da empresa. 

Ainda sobre as questões, foram elaboradas com base em quadros teóricos que tratam 

da evolução dos sistemas ERP na manufatura nos últimos 30 anos.  

 

Análise dos Resultados 

Neste tópico, será realizada uma análise das respostas da entrevista realizada com o 

consultor. Desta maneira serão analisados os tópicos gerados para as perguntas que levam em 

consideração a evolução nos sistemas ERP. 

A primeira pergunta da entrevista tratou da evolução dos sistemas ERPs nos últimos 

35 anos. O consultor entrevistado ressaltou que a partir dos anos 90 houve grande processo de 

integração da manufatura com outras áreas da organização, por exemplo, previsão de 

demanda e gestão da qualidade, gestão de contratos. A partir dos anos 2000 a grande evolução 

ficou por conta da integração com a cadeia de suprimentos, integrando sistemas de apoio a ao 

Supply Chain. Também a gestão do relacionamento com clientes foi outra melhoria 
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incorporada neste momento dos sistemas ERPs. Outro ponto de destaque é a integração com o 

WMS (Warehouse Management System – Sistema de Gerenciamento do Armazém), que 

apoia o trabalho de armazéns e centros de distribuição. O consultor também destacou que os 

fabricantes de sistemas ERPs procuraram, ao longo do tempo, incorporar ao produto os 

modelos de gesto vigentes e outras funcionalidades, como mineração de dados e computação 

em nuvem. 

A segunda questão versou sobre as evoluções que tiveram maior impacto nos 

sistemas ERP a partir da década de 80. Os módulos disponíveis a partir da década de 80 foram 

complementados na década de 90, com ênfase para módulos de Engenharia e configurador de 

produtos. O módulo de configuração de produto é um módulo específico para empresas que 

desenvolvem um projeto único para clientes de acordo com configurações específicos para 

um determinado pedido do cliente. Outro módulo que sofreu evolução foi o módulo de 

manutenção industrial, englobando melhorias como calibração para controle da calibração de 

instrumentos de medição; Controle de Frotas para a gestão da frota, seus abastecimentos, 

manutenções, controle de documentação e do uso dos pneus, controle gerencial de 

manutenção industrial, permitindo o controle físico e financeiro da área de manutenção. 

Sobre a cultura organizacional, apontada como preponderante em projetos de 

implantação de sistemas ERPs, o consultor aponta que a implantação de um sistema ERP 

causa impacto na cultura organizacional. A cultura organizacional também é fator importante 

para o sucesso do projeto, porém o projeto de implantação impacta a cultura. Alguns 

profissionais encaram a mudança como uma oportunidade de crescimento profissional, 

enquanto outros são retirados da zona de conforto a qual estão acostumados. Isso geralmente 

causa conflitos durante o projeto. Como o centro de poder muitas vezes muda com um projeto 

deste porte e natureza, é natural que as pessoas que sentem algum tipo de insegurança e 

ameaça ao seu “status quo”, reajam de maneira nociva ao projeto. 

Na questão quatro, sobre o Lean Manufacturing e os sistemas ERPs, especialmente 

quando consideramos suas aplicações na manufatura. Os objetivos de um sistema ERP podem 

ser traduzidos como proporcionar informações com alto grau de acuracidade as organizações. 

Sobre o Lean Manufacturing, podemos perceber que existe uma integração de objetivos entre 

o Lean Manufacturing e as informações proporcionadas pelos sistemas ERP, sendo que é 

possível a integração entre filosofia do Lean Manufacturing e o sistema ERP. 

Na questão cinco foi explorada a evolução dos sistemas ERPS, quanto a adição de 

novos módulos para suporte a estratégia da gestão da cadeia de suprimentos (SCM – Supply 

Chain Management). Diversos módulos foram implementados para adicionar valor a SCM, 
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como por exemplo, Administração do Preço de Vendas para o controle e cálculo dos preços 

de vendas e suas margens; Avaliação de Fornecedores para gestão da qualidade de 

fornecimento, prazos e quantidades; Contratos de Venda e de Fornecimento para diminuir as 

transações diárias de Pedidos Vendas e de Compras quando estabelecido as condições de 

parceria; Controle de Embalagens para a gestão de embalagens retornáveis; Previsão de 

Vendas; Drawback realizando a gestão dos materiais contemplados nessa modalidade e 

auditados pelo Fisco; Zona Franca de Manaus é um módulo que contempla todos os controles 

exigidos pela legislação desta área; WMS – Gestão de armazéns com controle dos estoques  

por código de barras ou RFID – Identificação por Rádio Frequência; Gestão de Frete 

controlando os fretes e seus embarques; Gestão de Frotas com o controle efetivo de utilização 

e manutenção dos veículos da organização. 

Na questão seis, ao questionar sobre o aproveitamento do conjunto de informações 

dos sistemas ERPS, podemos extrair na entrevista que as empresas que apresentam alto grau 

de acuracidade em seus sistemas de informações aproveitam melhor os recursos 

proporcionados pela tecnologia da informação. Algumas empresas utilizam a acuracidade das 

informações para exportar informações para os sistemas BI (Business Intelligence). Outros 

grupos de empresas apresentam grau de maturidade baixo em relação aos sistemas ERP e não 

possuem a capacidade de aproveitamento das informações estarem em uma base única, 

utilizando planilhas eletrônicas para tratar os dados, o que provoca maior tempo para 

elaboração de relatórios e cruzamento de informações. 

Quanto ao porte da empresa, na questão sete, o consultor apontou que poucas 

empresas realizam teste de aderência ao escolher o ERP que melhor se adequa ao seu negócio. 

O teste de aderência consiste em uma série de perguntas, geralmente distribuídas por 

departamentos ou processos, que visam verificar a aderência do sistema ERP que será 

escolhido a organização e seus processos.  

Uma diferença fundamental apontada pelo consultor no que diz respeito aos 

processos de implantação se refere ao tempo de dedicação dos usuários-chave na implantação. 

Grandes empresas disponibilizam recursos para que um projeto de implantação de um sistema 

ERP possa ser acompanhado por usuários que disponibilizam tempo para o projeto. As 

pequenas empresas não dispõem de recursos e os funcionários absorvem as tarefas de 

implantação enquanto executam suas tarefas rotineiras, o que causa maior probabilidade de 

insucesso nos projetos neste segmento de empresas. 

Na questão oito foi discutido com o consultor o relacionamento da Teoria das 

restrições e os sistemas ERP na manufatura. O livro A Meta, escrito para difundir o conceito 
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da teoria das restrições nas organizações, é utilizado por muitos executivos da área de 

manufatura. A integração dos sistemas ERP com a teoria das restrições e tão frutífera que os 

fabricantes de ERP de classe mundial desenvolveram módulos que tratam da aplicação da 

teoria das restrições. As organizações interessadas em melhorar seus sistemas produtivos 

descobriram a aplicação e o uso dos módulos de APS (Planejamento e Produção Avançados), 

que utilizam as teorias difundidas por Goldratt no seu livro a Meta. O consultor destaca 

também a alta demanda das organizações pela implantação dos sistemas APS em suas 

operações.  

Ao discutirmos as questões fiscais na manufatura, exatamente por termos no 

horizonte a entrega do bloco K do sped fiscal, os módulos de manufatura dos sistemas ERPs 

terão importância fundamental neste processo de entrega desta obrigação acessória. Conforme 

discutido na entrevista, o bloco K é uma exigência recente. As empresas fornecedoras de 

software têm neste momento um novo desafio, que é o de encarar mais uma mudança imposta 

pelo governo para as obrigações acessórias do grupo do SPED. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo teve por objetivo tratar da evolução dos sistemas ERPs com base na 

experiência de um consultor que atua no mercado de software e já participou de mais de 150 

projetos de implantação de sistemas ERP, especificamente nos módulos de manufatura e 

materiais. 

Discutimos a evolução do sistema ERP nos últimos 30 anos, tempo no qual o 

consultor entrevistado vem atuando no mercado de implantação de sistemas ERPs na 

manufatura. 

Podemos observar durante a entrevista que as empresas nas quais o consultor tem 

experiência procuraram, ao longo do tempo, incorporar ao seu produto a tendências da área de 

manufatura, passando desde as modificações dos sistemas para atendimento dos requisitos de 

planejamento e controle de produção, melhorias para incorporar o controle de chão de fábrica, 

e aperfeiçoamento para sistemas de produção sob encomenda, que exigem a utilização de um 

configurador de produtos para atendimento dos requisitos do projeto do cliente. 

Um ponto discutido e que podem contribuir para novos estudos, é a diferença da 

cultura organizacional de pequenas médias e grandes empresas e seu respectivo impacto na 

implantação dos sistemas ERP. É notável na entrevista a verificação de que grandes empresas, 

passam por processos de implantação mais robusto do ponto de vista da utilização dos 
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recursos disponíveis para o projeto. A que se considerar essas variáveis na implantação do 

sistema ERP na manufatura em função do porte da organização e de outros fatores 

organizacionais, como a formação das pessoas envolvidas no projeto e os sistemas de 

meritocracia e motivação em organizações de maior porte. 

As filosofias japonesas que têm contribuído com a melhoria dos sistemas de 

manufatura, tem sido contemplada pelos fabricantes de software de acordo com o consultor, 

desde longa data, para acoplar aos módulos de manufatura funcionalidades que as auxiliam os 

sistemas aplicados na manufatura para diminuição de perdas de processos. Umas das 

filosofias destacadas no estudo foi o Lean Manufacturing. 

Outro aspecto considerado neste estudo é o relacionamento entre manufatura e 

gerenciamento da cadeia de suprimentos. Os fabricantes de software têm acompanhado a 

evolução da supply chain management, que integra a manufatura com a cadeia logística 

inbound e outbound.  

Como limitações deste estudo, podemos indicar a opção da realização da entrevista 

com um único consultor da área de manufatura e implantação de sistemas ERP. Desta forma, 

apenas as impressões de um consultor foram consideradas não permitindo generalização. 

Além disso, o consultor apesar da vasta experiência com a implantação de sistemas ERP na 

área de manufatura, não tem experiência com todos os ERPs de mercado, sendo que suas 

impressões podem ser expandidas para as empresas do porte no qual o profissional tem 

experiência.  
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Resumo: O uso das novas tecnologias está presente no cotidiano social e com isso 
estamos vivenciando novas formas de apropriação do conhecimento. O emprego de 
novas ferramentas de informação e comunicação (NTIC) permite a utilização de 
diversas redes de comunicação, dos recursos multimídia, entre outros, propiciando o 
acesso ao saber de maneira eficiente e veloz. Em âmbito escolar, essa realidade digital 
vem alterando significativamente o processo de ensino e aprendizado, fazendo com 
que sejam repensadas as práticas educacionais, os conteúdos a serem trabalhados em 
sala de aula, o novo perfil do educando e o papel do professor. Com o avanço das 
NTIC na educação, nota-se um grande crescimento na oferta de cursos a distância no 
Brasil e no mundo. Isso porque o mundo globalizado requer um indivíduo que não 
apenas conheça as novas tecnologias, mas que as domine em seus diferentes 
contextos de inserção. Nesse sentido, objetiva-se tratar das relações entre o EaD no 
Brasil e as novas tecnologias, discutindo como esse novo cenário tecnológico-social 
influencia no papel do docente em busca da democratização do saber, haja vista que 
essa modalidade educacional vem se tornando uma das possíveis formas de redução 
da desigualdade social.  
Palavras-Chave: Recursos Digitais; Tecnologia da Informação; Ensino e Aprendizado; 
Cenário tecnológico-social 
 
Abstract: The use of new technologies is present in social everyday life and with this 
we are experiencing new forms of knowledge appropriation. The use of new information 
and communication tools (NICT) allows the use of several communication networks, 
multimedia resources, among others, providing access to knowledge in an efficient and 
fast way. At the school level, this digital reality has significantly altered the process of 
teaching and learning, making it possible to rethink the educational practices, the 
contents to be worked in the classroom, the way the learner is seen and the role of the 
teacher. With the advancement of ICT in education, there is a great growth in the offer 
of distance courses in Brazil and in the world. This is because the globalized world 
requires an individual who not only knows the new technologies, but who dominates 
them in their different contexts of insertion. In this sense, the objective is to deal with the 
relations between the EaD in Brazil and the new technologies, discussing how this new 
technological-social scenario influences the role of the teacher in search of the 
democratization of knowledge, since this educational modality has become a of possible 
ways to reduce social inequality. 
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1. Introdução 

O uso das novas tecnologias está presente no cotidiano social e com isso 

estamos vivenciando novas formas de apropriação do conhecimento. O emprego de 

novas ferramentas de informação e comunicação (NTIC) permite a utilização de 

diversas redes de comunicação, dos recursos multimídia, entre outros, propiciando o 

acesso ao saber de maneira eficiente e veloz.  

Em âmbito escolar, essa realidade digital vem alterando significativamente o 

processo de ensino e aprendizado, fazendo com que sejam repensadas as práticas 

educacionais, os conteúdos a serem trabalhados em sala de aula, a maneira como se 

enxerga o educando e o papel do professor.  

A esse respeito, Pierre Levy (2001) afirma que os meios eletrônicos de 

informação são os principais instrumentos de acesso ao conhecimento em nossos dias 

e, por esse motivo, é preciso que os educadores estejam conscientes da 

responsabilidade de oferecer ao aluno habilidades necessárias para seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. Isso porque com o estabelecimento de novos 

paradigmas, inscrevem-se novas modalidades de ensino e mesmo de aprendizagem.  

Com o avanço das NTIC na educação, nota-se um grande crescimento na oferta 

de cursos a distância no Brasil e no mundo. Isso porque o mundo globalizado requer 

um indivíduo que não apenas conheça as novas tecnologias, mas que as domine em 

seus diferentes contextos de inserção. Levy (2001, p. 27-31) acredita que se faz 

necessário pensar em duas grandes reformas dos sistemas de educação e formação: 

aquela relacionada ao reconhecimento do que foi aprendido e àquele grande reforma 

educacional a que o teórico se refere e trata da adaptação dos dispositivos do 

aprendizado aberto e a distância (AAD) no cotidiano da educação.  

 

2. Desenvolvimento 

No âmbito educacional, a inclusão de novas tecnologias não pode ser feita de 

maneira aleatória apenas objetivando incrementar as aulas, ao contrário, esses 

recursos devem fazer sentido à prática pedagógica.  

Além disso, faz-se necessário estruturação do ambiente, capacitação contínua 

dos educadores, objetivos pedagógicos claros para que os educandos se sintam 

motivados e integrados. Na educação contemporânea, se estabelece uma nova relação 
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com o conhecimento, onde novas aprendizagens e o desenvolvimento de novas 

competências são necessários à formação do indivíduo.  

Nesse sentido, o novo perfil docente diz respeito principalmente à mudança de 

paradigma formativo onde o foco agora se dirige à autonomia e ao protagonismo do 

aprendiz. Pensando nisso, o docente nesse novo cenário tecnológico-social vê-se 

chamado a tornar-se um estimulador da inteligência coletiva de seus grupos de alunos, 

em vez de um mero receptáculo de conhecimentos (PIMENTEL, 2013, p. 58).  

Por essa razão é crucial se pensar na questão da Educação a Distância, na 

disseminação e sustentação do conhecimento a partir dessa modalidade de ensino, 

visando a competitividade e a adequação a este novo panorama econômico-social. 

 

3. Metodologia 

O estudo foi desenvolvido por meio de pesquisas nas áreas de Práticas de 

Ensino com Aplicação de Metodologias Ativas e Novas Tecnologias, Processo de 

Ensino-Aprendizado com foco na perspectiva teórica do uso de recursos multimídia em 

EaD no Brasil. A partir daí, refletiu-se acerca de como este novo paradigma 

educacional influencia nas práticas educacionais, nos conteúdos a serem trabalhados, 

no novo perfil do educando e no papel do professor no Ensino Superior. 

 

4. Resultados 

4.1 A questão da Educação a Distância no Brasil (EaD) 

Para Moran, citado por Silva, K. F. et al (2016), a Educação a Distância (EAD) é 

definida como sendo um processo de ensino/aprendizagem, mediado por tecnologias, 

onde professores e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente. Apesar do 

termo EAD se assemelhar a algo novo, essa modalidade de ensino é um 

aperfeiçoamento dos primeiros cursos a distância divulgados por correspondência, 

rádio e televisão, avanços esses permitidos com as constantes inovações tecnológicas 

na área da informática e internet. Segundo o PNE (Plano Nacional de Educação, 2014 - 

2024), os cursos de EAD estão crescendo em ritmo acelerado, principalmente nas 

instituições privadas, que notaram nessa modalidade um grande potencial lucrativo.  

Assim, essas instituições estão aumentando seu raio de atuação, buscando 

alunos em outras regiões sem a preocupação de aumentar os espaços físicos de suas 

instalações. As instituições públicas também ofertam o EAD e pode-se notar que, a 

educação em nível de graduação e pós-graduação no Brasil, que antes era restrito a 
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uma elite, está se mostrando uma alternativa para a democratização do saber e do 

conhecimento às populações menos favorecidas. Desta maneira se tornando uma das 

possíveis formas de redução da desigualdade social. 

De acordo com Dourado (2008), mesmo sendo a modalidade EAD no Brasil algo 

recente, se iniciando em 1996 com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB - n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996), há em seu artigo 80 algumas políticas 

educacionais que promovem seu desenvolvimento e difusão em território nacional. 

Pensando nisso, apoiada pelos usos das novas tecnologias da informação e 

comunicação (NTIC), que passam a ser incluídas nas políticas educacionais de acesso 

ao ensino superior, surge uma nova possibilidade de integração e inovação 

pedagógica, fazendo com que seja necessária a reconstrução do papel do professor.  

 

4.2 O papel do professor frente à realidade multimidiática 

 O método tradicional de ensino previa o docente como mero transmissor de 

informações, detentor do conhecimento e elemento central da sala de aula. A prática 

educacional estava baseada em assistir às aulas, acompanhar as explicações com 

ênfase em decorar e repetir conceitos com pouco (ou quase nenhum) foco na prática e 

reflexão. Com o advento das NTIC, o papel do docente visa a democratização do 

saber, o compartilhamento de informações, ou seja, o conhecimento construído de 

forma colaborativa.  

No método ativo, a centralidade está no aluno e o professor, agora mediador do 

conhecimento, se torna um facilitador do aprendizado, na medida em que a ênfase está 

na autoaprendizagem e reflexão a partir de aulas dinâmicas, interativas, criativas e 

reflexivas. Como mediador do conhecimento, o docente cria mecanismos para ativar o 

aprendizado dos educandos, promovendo e estimulando a interação, o trabalho em 

equipe, a imaginação e a curiosidade corresponsabilizando o aluno pela construção do 

próprio conhecimento.  

Isso equivale a dizer que cabe ao educador promover na dinâmica de sua 

prática pedagógica construções mentais variadas, como: leitura, interpretação e 

pesquisa, comparação e observação, obtenção e organização de dados, elaboração e 

confirmação de hipóteses, planejamento, aplicação, análise e tomada de decisões a 

partir da problematização da realidade e da inovação.  

Nesse novo cenário social, é mais do que urgente que a escola se reinvente em 

seus métodos, suas práticas e, principalmente, em suas relações humanas.  
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5. Considerações Finais 

No contexto educacional, entre outras prioridades, faz-se urgente a inserção das 

novas tecnologias visando as capacidades técnica, interpretativa, crítica e competitiva, 

haja vista que tais recursos contribuem para os conhecimentos interculturais dos 

aprendizes, aprimorando suas habilidades linguísticas, comunicacionais, reflexivas e 

promovendo o desenvolvimento da autonomia, do protagonismo, da responsabilidade, 

de uma consciência intercultural, pluralizada e global, consolidando conceitos de 

pluralismo, equidade e respeito mútuo.  

O ambiente escolar deve acompanhar e promover a compreensão desses novos 

paradigmas técnico-econômico-sociais, promovendo a aquisição de conhecimentos 

necessários para que o aluno possa lidar com um mundo dinâmico, altamente 

multimidiático e competitivo, que demanda uma postura independente e autônoma.  

Nesse constante processo de mudanças, é preciso que a escola siga essa 

dinâmica, gerando um ambiente de trocas de experiências e saberes, salientando a 

democratização do saber, a relevância dos recursos digitais na promoção de um ensino 

autônimo, significativo, com estratégias diversificadas que considere o contexto 

internacionalizado, as motivações mercadológicas, as diferenças culturais, as 

interdependências e as relações fronteiriças.  
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Resumo: O presente trabalho tem por finalidade apresentar as principais empresas do 
setor do comércio exterior negociadas na bolsa de valores e de mercadorias e futuros, 
a BM&FBOVESPA. Em um período de cinco anos é possível a visualização através de 
plataformas gráficas como uma determinada ação se comportou com o passar dos 
anos, com o auxílio de indicadores o estudo desse comportamento se torna viável e 
mais fácil o entendimento. Assim sendo, partimos da hipótese de conseguir lucros reais 
com esses movimentos de altas e de quedas das ações, entretanto vale ressaltar que o 
mercado de ações é de risco. O estudo constante é fator fundamental para a 
sobrevivência em um mercado cheio de riscos e obstáculos, porém existem as 
oportunidades, com isso, o mesmo demostra vários estudos e explicações sobre uma 
visão geral do mercado de ações, contendo citações de livros com uma visão mais 
teórica do assunto. Com uma projeção a longo prazo as maiores empresas brasileiras 
do comércio exterior serão beneficiadas com o aumento das exportações, incentivos de 
importações disponíveis no mercado nacional, crescimento das economias mundiais, 
dentre outros fatores que demostram a viabilidade de investimentos nessas empresas.   
 
Palavras-chave: Comércio Exterior. Mercado. Bolsa de Valores. Investimento. 
 
Abstract: The purpose of this paper is to present the main companies in the foreign 
trade sector traded on the stock and commodities and futures exchanges, BM & 
FBOVESPA. In a period of five years it is possible to visualize through graphical 
platforms how a certain action has behaved over the years, with the help of indicators 
the study of this behavior becomes feasible and easier the understanding. Thus, we 
start from the hypothesis of achieving real profits with these movements of highs and 
falls of the shares, however it is worth mentioning that the stock market is risky, where 
losses may occur midway. The constant study is a fundamental factor for survival in a 
market full of risks and obstacles, but there are opportunities, so it shows several 
studies and explanations about an overview of the stock market, containing quotations 
from books with a more vision the subject. With a long-term projection, the largest 
Brazilian companies in foreign trade will benefit from increased exports, import 
incentives available in the domestic market, growth in world economies, and other 
factors that demonstrate the viability of investments in these companies. 
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1. Introdução 

 
Com o intuito de levar conhecimento teórico, técnico e prático, compreende-se a 

importância desse mecanismo de investimento em empresas de capital aberto, ou seja, 

ações de empresas em expansão onde a excelência do estudo é fundamental. 

Este trabalho analisa as empresas com o auxílio dos gráficos como principal 

ferramenta, mas tornando se necessários recursos disponíveis no mesmo, tais como, 

as médias móveis exponenciais, gráficos de candlestick e o Fibonacci. O setor 

abordado será o comércio exterior, com foco nas empresas importadoras e 

exportadoras do mercado nacional, dentre elas; Vale, Petrobras, Suzano e outras. 

O estudo do histórico das empresas foi realizado do ano de 2012 a 2017 e 

demostrou como o mercado nacional e internacional interferem no valor da ação, onde 

a análise técnica e fundamentalista se torna crucial para a compreensão do que está 

ocorrendo com o preço da empresa negociada na bolsa de valores, e assim cria 

possibilidades de mensurar possíveis entradas e saídas das operações. Este trabalho, 

portanto, tem por finalidade demostrar as possibilidades de realizar investimentos em 

ações das empresas do comércio exterior. 

 
2. Desenvolvimento 

 
O trabalho foi desenvolvido com foco na análise técnica, das empresas estudas 

os dados levados em consideração foram apenas os preços de suas determinadas 

cotações negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros. A partir destes dados e 

utilizado as devidas ferramentas foi possível de se obter os resultados. As ferramentas 

utilizadas foram o gráfico de candlestick, médias móveis e retração e projeção de 

Fibonacci. 

No mercado financeiro, a projeção de Fibonacci é utilizada como um indicador 

de análise técnica, que tem como principal objetivo encontrar possíveis zonas de 

suportes ou resistências, ou seja, a resistência é uma zona de preços que a procura 

por compras se torna menor, consequentemente a tendência de alta perde a força. No 

suporte é a zona de preço onde a procura por compras é constante, assim os preços 

não tendem a cai. 
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No gráfico de Petrobrás (PETR4) período semanal segundo a retração de 

Fibonacci os suportes estão entre R$:17,40 e R$:15,27. 
 
Gráfico 1: Análise utilizando retração Fibonacci 

 
Fonte: Home broker Rico (2018). 

 
A média móvel exponencial (MME) é utilizada para confirmar novas tendências. 

Neste caso, a estratégia mais utilizada é o cruzamento das médias.  
 
Gráfico 2: JBSS3 semanal, análise utilizando média móvel exponencial de 55 e 89 períodos 

 
Fonte: Home broker rico (2018). 
 

O sinal para compra se dá quando a MME de período curto cruza para cima da 

MME de período mais longo e o sinal de venda quando a MME mais curta cruza para 

baixo da MME mais longa. 

Ao partir da hipótese que para realizar a aquisição de um determinado ativo é 

necessário um estudo detalhado, o presente trabalho se fundamenta em exemplos da 
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análise técnica nas ações a fim de demonstrar a importância de se compreender as 

razões da sua alta ou baixa, facilitando assim uma possível valorização do capital 

investido na empresa encolhida. 
 
3. Metodologia  

 

O presente trabalho tem como objetivo mostrar as principais empresas 

relacionadas ao comércio exterior brasileiro, onde será apresentada de uma forma 

breve a análise fundamentalista e com um foco maior a análise técnica. 

A análise gráfica aqui realizada teve como foco principal o histórico das cotações 

do ativo através dos gráficos, podendo acompanhar a evolução através do tempo. 

Foram analisadas as ações da VALE S.A. (VALE5), PETROBRAS (PETR4), JBS 

(JBSS3), GERDAU (GGBR4) e SUZANO PAPEL E CELULOSE (SUZB5). Os gráficos 

foram retiradas do Home Broker da Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Rico. Na 

análise fundamentalista os dados foram obtidos nos sites das empresas na aba do 

relacionamento com investidores e através conseguimos acompanhar os seus 

resultados anteriores, assim como os seus lucros, predas, fluxo de caixa, dentre outros.  

 
4. Resultados  

 
Com o objetivo de demonstrar resultados ao decorrer do trabalho foi realizada 

uma operação de compra na ação da Vale (VALE3), em novembro de 2017. Utilizando 

a plataforma gráfica Rico Trader e com o auxílio dos indicadores presentes na mesma, 

foi possível visualizar uma oportunidade que após romper o topo no gráfico diário em 

R$ 34,10, possibilitou uma nova entrada e logo em seguida traçar alvos em R$ 37,30 e 

R$ 40,75, isso utilizando a projeção de Fibonacci.  

A operação em questão foi um sucesso e a mesma possibilitou um retorno maior 

que 19% no período de 29 dias, assim demonstrando que é possível ter resultados 

positivos. Entretanto ouve um estudo maior sobre o mercado em que ela está 

posicionada, como por exemplo, os preços dos produtos vendidos pela empresa no 

mercado internacional, o balanço patrimonial, entre outros. Outro fator é a forte 

valorização do preço do aço e do minério de ferro teve no período, que impulsionaram 

as ações das mineradoras, em questão, a Vale. 

A ação da JBS (JBSS3) também no mesmo período de novembro, possibilitou 

uma compra após romper uma resistência em R$ 8,12. A mesma vinha de uma queda 
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que só após 24 dias começou a mudar e possibilitou uma possível alta, com isso as 

médias móveis exponenciais também indicaram a alta após se cruzarem para cima, 

então foi projetado o Fibonacci, que nos mostrou os alvos em R$ 9,10 e em R$ 10,31.  

Outra empresa do setor do comércio exterior que possibilitou a compra em 

dezembro de 2017 foi a Gerdau (GGBR4). Empresa que possui como atividade 

principal materiais básicos (siderurgia e metalurgia) que após romper uma tendência de 

baixa e um topo anterior em R$ 12,20, confirmou a tendência de alta com alvos em R$ 

13,57 e R$ 15,81, que são os alvos de 100% e 161,8% da projeção de Fibonacci. 

Entretanto vale ressaltar que é um mercado que envolve riscos, não são 

garantidos os ganhos e sempre projetar alvos e mensurar possíveis perdas é 

fundamental para a sobrevivência no mercado. 

 
5. Considerações Finais 

 
Por meio do resultado apresentado neste trabalho, podemos concluir que é 

possível obter um retorno atrativo investindo em ações de empresas relacionadas ao 

setor do comércio exterior com o auxílio de indicadores de análise gráfica e a utilização 

de plataformas gráficas que facilitam o entendimento sobre a movimentação do ativo 

no mercado financeiro.  

Um fator essencial para conseguir alcançar resultados é a disciplina na análise 

técnica, perdas podem ocorrer no meio do caminho, mas a procura de novas 

oportunidades e o estudo constante é fundamental para o sucesso no mercado e 

consequentemente ter uma vida financeira melhor. 
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Resumo: Ao longo do processo de transporte escolar, muitos alunos enfrentam atrasos 
e podem permanecer durante muito tempo no veículo até chegar ao seu destino, isso 
porque a comunicação entre motoristas e passageiros é mínima e os motoristas nem 
sempre conseguem ter decisões corretas sobre a melhor rota, planejando-as de forma 
intuitiva e imediata. Com base nesta problemática, este projeto sugere a criação de um 
aplicativo para dispositivos móveis que auxilie tanto os alunos, que podem saber em 
tempo real o trajeto do seu meio de transporte e evitar longos minutos de espera, como 
aos motoristas, que poderão tomar decisões mais precisas a fim de percorrer o trajeto 
de maneira eficiente. 
 
Palavras-chave: Aplicativo. Transporte Escolar. Comunicação. 

 

Abstract: Throughout the school transportation process, many students face delays and 
can stay in the vehicle for a long time to reach their destination, because 
communication between drivers and passengers is minimal and drivers cannot always 
make the right decisions about the best route, planning them intuitively and 
immediately. Based on this problem, this project suggests the creation of an application 
for mobile devices that helps both students, who can know in real time the route of their 
means of transport and avoid long minutes of waiting, as drivers, who can make 
decisions more precise to travel efficiently. 

 

Keywords: Application. School transport. Communication.  
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1. Introdução 

Este projeto pretende abordar o desenvolvimento de um aplicativo voltado ao 

setor de transporte escolar, usando como base os métodos de engenharia de software 

e linguagem de programação, cujo objetivo geral é a estruturação de uma ferramenta 

para auxílio gerencial e operacional que ofereça uma solução consistente e que 

agregue benefício ao público alvo, otimizando a forma como o serviço funciona, 

contribuindo para a economia de custos tanto para os condutores quanto para os 

passageiros e na praticidade do uso rotineiro do transporte escolar. 

Existem processos manuais que regem a interação entre o condutor e o 

passageiro, o que nem sempre é viável. Para escolher as melhores rotas é preciso a 

atenção do motorista para analisar quais pontos são necessários percorrer, pois algum 

passageiro pode estar ausente do veículo e dar voltas desnecessários comprometendo 

a qualidade da viagem, por demandar mais tempo e causar desconforto em alguns 

casos. 

Sendo assim, este trabalho levanta o seguinte problema de pesquisa: De que 

forma o gerenciamento do transporte escolar pode ser otimizado, para todos os 

envolvidos, através de um aplicativo mobile? 

A hipótese levantada é que com o desenvolvimento de um aplicativo, que 

forneça informações de rotas e um meio de comunicação mais rápido, os condutores 

possam tomar decisões de caminhos mais eficientes do que os caminhos tomados no 

processo atual, utilizando apenas um smartphone com conexão de internet. 

2. Desenvolvimento 

O transporte escolar busca oferecer uma forma “exclusiva e segura” de 

deslocamento de estudantes que precisam usufruir dela, desde crianças que estão 

começando sua vida escolar, até adultos exercendo a vida acadêmica. Esse transporte 

atende diferentes necessidades, sendo uma opção para aqueles que não preferem as 

diferentes opções de transporte público (ônibus circular, trem, metrô), a fim de evitar as 

deficiências oriundas destes serviços, como a alta demanda; o itinerário fixo; o 

ambiente hostil; e a falta de controle de tempo, causado por congestionamentos e 

outros atrasos, como aborda Tamanaha (2014). 

Ainda segundo Tamanaha (2014) o funcionamento do transporte escolar difere 

quanto à sua modalidade, seja público, isto é, assistido pelo Governo através da 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

0973



 

 

disponibilização de ônibus e vans adquiridos através de programas públicos, como o 

Caminho da Escola e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate); ou 

privado, “oferecido por autônomos, empresas ou escolas (no sistema de autogestão)” 

(TAMANAHA, 2014, p. 67) que prestam um serviço diferenciado. Além disso, as 

modalidades citadas podem estar atreladas ao tipo de mobilidade, seja urbana ou rural. 

Do ponto de vista sociológico, dado às características do transporte escolar, ele 

permite uma integração entre os estudantes, tal qual a escola faz, onde estes 

aproveitam o tempo de deslocamento para construir conhecimentos, analisar o mundo 

ao seu redor, “discutir, debater e tirar suas próprias conclusões sobre os problemas 

vivenciados no dia a dia” (TAMANAHA, 2014, p. 65). 

Os sistemas de informação geográfica, como o próprio nome diz, são sistemas 

que realizam tratamentos computacionais de dados geográficos e fornecem 

informações com base na localização espacial. Para que isto seja possível, a geometria 

e os dados neste sistema devem estar georreferenciados, ou seja, localizados na 

superfície terrestre sendo representada em uma projeção cartográfica.  

Segundo Davis e Câmara (2001), há pelo menos três grandes maneiras de 

utilizar um SIG: 

 Como ferramenta para produção de mapas; 

 Como suporte para análise espacial de fenômenos; 

 Como um banco de dados geográficos, com funções de armazenamento 

e recuperação de informação espacial. 

Segundo Santos (2007), com o grande avanço da tecnologia, os dispositivos 

móveis estão se tornando mais poderosos com relação às suas capacidades de 

armazenamento, processamento e comunicação, e mais acessíveis aos consumidores, 

ao mesmo tempo. Desde o início da era dos smartphones, eles se mostravam os 

dispositivos mais promissores do mundo. 

Os smartphones atingiram um maior público com o surgimento de um novo 

sistema operacional, “em 05 de novembro de 2007, o OHA (Open Handset Alliance) 

anunciou a plataforma Android” (SANTOS, 2007). 

 

3. Metodologia 
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O projeto foi detalhado através do levantamento de requisitos funcionais, que 

define o que o sistema irá fazer, e os requisitos não funcionais, que detalha como as 

funções serão feitas. Para a criação dos diagramas de caso de uso, classes, 

sequências e atividades foi usado o software Astah. Para a prototipação do projeto e 

criação das imagens utilizadas no aplicativo, foi utilizado o Adobe Fireworks. 

Para o desenvolvimento do aplicativo foi utilizado o Android Studio, que é um 

ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) oficial para desenvolvimento de 

aplicativos Android. Junto ao IDE, foi utilizado o Google Firebase, que é o serviço de 

nuvem para desenvolvedores móveis e que oferece muitas funcionalidades, incluindo 

database, autenticação, entre outros. Para o georreferenciamento e gestão de rotas, foi 

utilizado o API do Google Maps. 

4. Resultados 

    Esperamos com este projeto ajudar os motoristas do transporte escolar de 

Itapetininga a escolher as melhores rotas, fazendo com que os alunos permaneçam por 

menor tempo nos veículos e ao mesmo tempo proporcionar maior conforto com relação 

aos horários, pois podem prever os atrasos e escolher outros pontos de espera. 

Espera-se também que o custo de recursos tais como combustível e manutenção 

sejam menores uma vez que os caminhos ficam mais rápidos. 

5. Considerações Finais 

No decorrer do desenvolvimento deste projeto, podemos ver que a solução para 

o problema de comunicação no transporte escolar, pode se dar por falta de uma 

ferramenta, um aplicativo que atenda a necessidade dos alunos e do motorista. Este 

aplicativo pode trazer uma grande vantagem para as empresas que irão economizar 

com rotas eficientes e os alunos não terão mais transtornos de ficar esperando quem 

nem ao menos vai utilizar o transporte no momento. Esperamos com este projeto, 

ajudar os motoristas e donos de frota de veículos escolares a poupar tempo e dinheiro, 

e que os alunos tenham mais facilidade e praticidade para usar o serviço. 
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The challenge of relating the characteristics of the internet of things (IOT) to the 

criteria of success of projects 

 

ABSTRACT 

Internet of Things (IoT) can be defined as a new technology that allows the connectivity of 

daily objects with intelligence, providing immediate data for decision-making and 

enabling new intelligent services. The economic potential of the IoT market is in sharp 

expansion, generating practitioners' attention for a better understanding of IoT project 

management. However, many projects in IoT are not implemented or are not considered as 

success. Thus, this article has as main objective to identify and relate the characteristics of 

IoT initiatives to the success criteria of projects. This research is theoretical, taking a 

qualitative methodological approach and using the method of systematic review of the 

literature and content analysis. This article brings the contribution of identifying the 

relevance of the following characteristics in the context of success criteria of IoT projects: 

high investment to meet quality requirements; uncertain and dynamic requirements; 

increased quality of service; availability of immediate information for decision- making; 

strategic initiative; operational efficiency and better utilization of resources; new product 

or service; new technology; new market; and a new business model. 
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O desafio de relacionar as características da Internet das coisas (IOT) aos critérios 

de sucesso de projetos 

 

RESUMO 

Internet das Coisas (IoT) pode ser definida como uma nova tecnologia que permite a 

conectividade de objetos do cotidiano com inteligência, provendo dados imediatos para 

tomada de decisão e possibilitando novos serviços inteligentes. O potencial econômico do 

mercado de IoT está em acentuada expansão, gerando atenção dos praticantes por um 

melhor entendimento do gerenciamento de projetos de IoT. Porém grande número de 

projetos em IoT não são implementados ou não são considerados como sucesso. Dessa 

forma, este artigo tem como objetivo principal: relacionar as características da IoT aos 

critérios de sucesso de projetos. Esta pesquisa é teórica, tendo abordagem metodológica 

qualitativa e uso do método de revisão sistemática da literatura e análise de conteúdo. Este 

artigo traz a contribuição da identificação da relevância das seguintes características no 

contexto de critérios de sucesso de projetos de IoT: alto investimento para atendimento aos 

requisitos de qualidade;  requisitos incertos e dinâmicos; aumento da qualidade no serviço; 

disponibilidade de informação imediata para tomada de decisão; iniciativa estratégica; 

eficiência operacional e melhor utilização dos recursos; novo produto ou serviço; nova 

tecnologia; novo mercado; e  novo modelo de negócios. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Existem conceitos sobre Internet das Coisas (IoT) provenientes de diversas áreas 

do conhecimento. Um dos conceito advindos da área de tecnologia: IoT é a presença 

difundida de objetos inteligentes ao nosso redor (sensores, etiquetas, dispositivos móveis) 

interagindo e cooperando entre si, para atingir um objetivo específico de negócio (Atzori, 

Iera, & Morabito, 2010). Já como conceito proveniente da área de administração, a IoT é 

entendida como a possibilidade de todas as coisas físicas no mundo de se tornarem 

computadores que se conectam à Internet, tornando-se objetos inteligentes (Fleisch, 2010). 

Assim, existe na literatura uma visão sobre IoT de integração entre negócios e tecnologia 

por meio de objetos cotidianos inteligentes conectados em rede para atingir objetivos de 

negócio.  

As organizações têm interesse no sucesso dos projetos de tecnologia devido a 

necessidade de desenvolver iniciativas inovadoras para conseguir vantagem competitiva 

(Shenhar, Dvir, Levy, & Maltz, 2001). O entendimento de sucesso de projetos partiu de 

critérios da eficiência técnica interna do projeto (custo, prazo e qualidade) para critérios 

múltiplos, envolvendo objetivos estratégicos do negócio e interesses e necessidades das 

partes interessadas do projeto (Atkinson, 1999; Baccarini, 1999; de Wit, 1988; Lim & 

Mohamed, 1999; Pinto & Slevin, 1988; Shenhar et al., 2001). Logo, os critérios de sucesso 

de projeto estão relacionados aos objetivos estratégicos, à criação de valor e à vantagem 

competitiva (Shenhar et al., 2001).   

Conforme as previsões de alguns institutos de pesquisa de mercado, o potencial 

econômico do mercado de IoT está em acentuada expansão. Existe a previsão de 26 

bilhões de objetos inteligentes da IoT em 2020, significando um aumento de 30 vezes em 

comparação ao ano de 2009, com geração de receita superior a US$ 300 bilhões para os 

produtores e fornecedores de serviços baseados em IoT (Gartner, 2013). IoT tem previsão 

de criar US $ 14,4 trilhões de valor para empresas e indústrias no mercado global entre 

2013 e 2022 (Bradley, Barbier, & Handler, 2013). O Instituto McKinsey estima que o 

impacto econômico potencial das aplicações de IoT seja de US$ 2,7 trilhões à US$ 6,2 

trilhões por ano em 2025 (Manyika et al., 2013). Assim, justifica-se pela expansão 

econômica do mercado de IoT a atenção dos praticantes por um melhor entendimento do 

gerenciamento de projetos de IoT. 

 Porém, o gerenciamento de projetos de IoT enfrenta problemas. Um grande 

número de projetos em IoT não são implementados ou não são considerados como 

sucesso: 60% dos projetos em IoT se mantiveram no estágio conceitual e um terço dos 

projetos em IoT mesmo concluídos não foram considerados como sucesso (Cisco, 2017). 

Menos da metade dos projetos de IoT iniciados nas organizações não foram 

implementados no ambiente produtivo, e somente um terço das organizações que iniciaram 

projetos de IoT consideraram que ao menos um dos projetos teve sucesso (Delaney, 

France, Kapur, & Levy, 2017). Assim, identificar e relacionar as características da IoT aos 

critérios de sucesso de projetos é relevante para os praticantes no gerenciamento de 

projetos de IoT e, consequentemente, na exploração econômica do mercado de IoT.  

Conforme o contexto apresentado, esta pesquisa teve como questão orientadora de 

pesquisa: quais são as características da IoT e a sua relação com os critérios de sucesso de 

projetos? Assim, tem-se como objetivo principal deste artigo: identificar e relacionar as 

características da IoT aos critérios de sucesso de projetos. Para tanto foi realizada uma 

revisão sistemática da literatura. Seguiu-se procedimentos de coleta e análise de dados de 
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forma metódica, transparente e replicável, conforme modelo de três estágios: 

planejamento, condução e elaboração de relatório (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003).  

As principais contribuições do artigo são a identificação das seguintes 

características da IoT como sendo relevantes em relação aos critérios de sucesso de 

projetos: (1) atendimento aos requisitos de qualidade; (2) aumento da qualidade no 

serviço; (3) redução de perdas na utilização dos recursos; (4) atingir os objetivos 

estratégicos; (5) disponibilidade de informação imediata para tomada de decisão; (6) novo 

produto ou serviço; (7) nova tecnologia; e (8) novo mercado. Outra contribuição é a 

identificação de “segurança, privacidade e integridade dos dados e sistemas” como 

relevante barreira enfrentada pela IoT. 

O artigo está estruturado em cinco sessões, sendo iniciada por esta introdução, 

seguida da fundamentação teórica que aborda conceitos sobre gerenciamento de projetos, 

sucesso do gerenciamento de projetos e sucesso de projetos e critérios de sucesso de 

projetos. A sessão de procedimentos metodológicos detalha o modelo adotado da revisão 

sistemática da literatura. Na sessão de análise e discussão dos resultados é abordada as 

descobertas sobre a identificação e relação das características da IoT com os critérios de 

sucesso de projetos mencionados na literatura. Sessão de conclusões aborda as relações 

das principais descobertas da revisão sistemática da literatura, as limitações da pesquisa e 

as sugestões para pesquisas futuras. 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta sessão são revisados conceitos teóricos sobre sucesso do gerenciamento de 

projetos, sucesso do projeto e critérios de sucesso de projetos, a fim de suportar a 

discussão sobre a identificação de características de projetos baseados em IoT relacionadas 

aos critérios de sucesso de projetos. 

 

2.1  Sucesso do Gerenciamento de Projetos e Sucesso do Projeto 

 

Projeto pode ser compreendido como um esforço temporário utilizado para criar 

algo singular e único (Carvalho & Rabechini Jr., 2011), devendo ser gerenciado de formas 

distintas dentro das organizações para alcançarem os resultados esperados (Rabechini Jr., 

Maximiano, & Martins, 2005). Segundo PMI (2013: 5), “gerenciamento de projetos é a 

aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas de projetos, com o objetivo de atingir 

ou até mesmo exceder as necessidades e as expectativas dos clientes e demais partes 

interessadas do projeto”.  Assim, as organizações têm focado no sucesso dos projetos em 

razão da necessidade de desenvolvimento de iniciativas inovadoras para conseguir 

vantagem competitiva (Shenhar et al., 2001).   

O sucesso do gerenciamento de projetos está relacionado com os objetivos de 

custo, prazo e qualidade dos requisitos do projeto (de Wit, 1988). Já o sucesso do projeto 

relaciona-se como os objetivos e benefícios previstos pelo projeto para as partes 

interessadas, ou seja, é a eficácia de uma iniciativa singular para o cumprimento de seu 

objetivo inicial, permitindo que as partes interessadas usufruam dos benefícios esperados 

do projeto (de Wit, 1988). Assim o sucesso do gerenciamento de projetos e o sucesso do 

projeto são distintos necessitando de critérios (medidas a partir das quais o sucesso de um 

projeto é aferido) de sucesso complementares (Baccarini, 1999; de Wit, 1988; Pinto & 

Slevin, 1988).   

Apesar do sucesso de projetos estar comumente atrelado aos critérios de 
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eficiência de custo, prazo e qualidade, também denominado ‘triângulo de ferro’, esses 

critérios não são suficientes para avaliar com precisão o sucesso dos projetos pois retratam 

apenas a eficiência técnica e interna do projeto (Atkinson, 1999; de Wit, 1988; Pinto & 

Slevin, 1988). Assim, projetos considerados eficientes pelo ‘triângulo de ferro’ podem não 

atender às necessidades e requisitos das partes interessadas, não sendo considerados como 

sucesso; e  projetos que não foram eficientes, segundo o ‘triângulo de ferro’, podem ser 

considerados como sucessos por atenderem aos requisitos das partes interessadas do 

projeto (Atkinson, 1999; de Wit, 1988; Shenhar et al., 2001). Logo, o sucesso do 

gerenciamento de projetos pode contribuir para o sucesso do projeto, mas não previne o 

fracasso do projeto. Portanto, enquanto o sucesso do gerenciamento de projetos pode ser 

aferido por critérios de custo, prazo e qualidade do projeto, o sucesso do projeto deve 

considerar critérios adicionais relacionados às partes interessadas do projeto (Atkinson, 

1999; Baccarini, 1999; de Wit, 1988; Lim & Mohamed, 1999; Pinto & Slevin, 1988; 

Shenhar et al., 2001). 

 

2.2 Critérios de Sucesso de Projetos 

 

Considerando o contexto apresentado, foram propostos diversos modelos de 

sucesso de projetos. Um dos modelos apresentava duas dimensões de critérios para o 

sucesso de projetos (Lim & Mohamed, 1999): (1) “nível macro”, associada à satisfação 

das partes interessadas relacionadas aos produtos ou serviços gerados pelo projeto; (2) 

“nível micro”, associada aos interessados na execução projeto. Outro modelo de sucesso 

de projetos propôs os seguintes critérios (Freeman & Beale, 1992): (1) desempenho 

técnico, (2) eficiência da execução, (3) impacto gerencial e organizacional, (4) impacto na 

equipe do projeto e (5) inovação e produção do produto.  

 Shenhar, Dvir, Levy, e Maltz (2001) apresentam um modelo de quatro dimensões 

de critérios de sucesso de projetos, considerando o curto e o longo prazo: (1) eficiência do 

projeto; (2) impacto ao cliente; (3) sucesso organizacional; e (4) preparação para o futuro. 

Assim, os critérios de sucesso de projetos estão relacionados aos objetivos estratégicos, à 

criação de valor e à vantagem competitiva (Shenhar et al., 2001). Logo, é necessária uma 

abordagem contingencial para o gerenciamento de projetos, na qual os critérios de sucesso 

de projetos são relevantes conforme estratégia de negócios e tipos de projetos da 

organização (Shenhar et al., 2001).   

Assim, baseado na literatura pesquisada, foi elaborada a Figura 1: síntese dos 

critérios de sucesso de projetos, considerando e adaptando as dimensões propostas por 

Shenhar et al. (2001). A Figura 1 foi utilizada como referência teórica na sessão análise 

e discussão dos resultados, a fim de relacionar as características da IoT aos critérios de 

sucesso de projetos. 

 

Figura 1 – Dimensões e critérios de sucesso de projetos 
Dimensões de 

Sucesso 

Critérios de Sucesso Referências 

Eficiência do 

projeto 

Atendimento aos requisitos de prazo (Atkinson, 1999; Baccarini, 1999; de Wit, 

1988; Elattar, 2009; Freeman & Beale, 

1992; Lim & Mohamed, 1999; Pinto & 

Slevin, 1988; Shenhar et al., 2001) 

Atendimento aos requisitos de custo (Atkinson, 1999; Baccarini, 1999; de Wit, 

1988; Elattar, 2009; Freeman & Beale, 

1992; Lim & Mohamed, 1999; Pinto & 

Slevin, 1988; Shenhar et al., 2001) 

Atendimento aos requisitos de (Atkinson, 1999; Baccarini, 1999; de Wit, 
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qualidade (técnico e funcional)  1988; Elattar, 2009; Freeman & Beale, 

1992; Lim & Mohamed, 1999; Pinto & 

Slevin, 1988; Shenhar et al., 2001) 

Impacto ao 

negócio presente 

Medidas do desempenho econômico: 

(lucro, retorno sobre o investimento). 

(Atkinson, 1999; de Wit, 1988; Elattar, 

2009; Freeman & Beale, 1992; Shenhar et 

al., 2001) 

Aumento de vendas e maior 

participação no mercado 

(Shenhar et al., 2001) 

Aprendizado organizacional (Atkinson, 1999) 

Atingir objetivos estratégicos (Atkinson, 1999; Shenhar et al., 2001) 

Redução de perdas na utilização dos 

recursos 

(Atkinson, 1999) 

Impacto às partes 

interessadas 

Benefícios econômicos, sociais e 

ambientais da comunidade 

(Atkinson, 1999; Elattar, 2009) 

Benefícios percebidos (resolução de 

problemas) 

(Baccarini, 1999; Shenhar et al., 2001) 

Satisfação de uso (Baccarini, 1999; de Wit, 1988; Elattar, 

2009; Lim & Mohamed, 1999; Shenhar et 

al., 2001) 

Impacto ao 

negócio futuro 

Nova tecnologia (Shenhar et al., 2001) 

Novo mercado (Shenhar et al., 2001) 

Novo produto ou serviço (Shenhar et al., 2001) 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este artigo de revisão sistemática da literatura utilizou abordagem metodológica 

qualitativa com enfoque exploratório, por meio da análise de conteúdo, para atender ao 

objetivo de identificar e relacionar as características da IoT aos critérios de sucesso de 

projetos.  

Identificar o estágio atual de uma área de conhecimento científico é relevante para 

o pesquisador (Tranfield et al., 2003). Assim, estudos científicos baseados em revisão 

sistemática da literatura procuram sintetizar resultados do estágio atual de determinada 

área de conhecimento, por meio de procedimentos de coleta e análise de dados de forma 

metódica, transparente e replicável  (Cook, Mulrow, & Haynes, 1997). Logo, a revisão 

sistemática visa aumentar a confiabilidade dos resultados e limitar vieses e erros (Cook et 

al., 1997). Assim, a revisão sistemática da literatura tem sido utilizada em estudos de 

gestão de negócios a fim de aumentar o rigor metodológico dos estudos para os 

acadêmicos e no desenvolvimento de uma base de conhecimento confiável para os 

profissionais (Tranfield et al., 2003).  

Para responder determinada questão de pesquisa específica, as revisões da 

literatura são consideradas como sistemáticas, pois seguem critérios de seleção explícitos, 

além de interpretação crítica dos resultados (Briner & Denyer, 2012). Logo, as revisões 

sistemáticas contribuem para a qualidade e relevância das evidências da pesquisa, por 

meio de uma abordagem sistêmica que atende aos princípios de: (1) organização - questões 

específicas de revisão; (2) transparência - métodos explicitamente declarados; (3) 

replicação - forma da análise reportada permite que outros repitam a análise usando os 

mesmos procedimentos, atualizando as descobertas; (4) resumo - síntese das descobertas 

de forma organizada (Briner & Denyer, 2012).   

Utilizou-se a base de dados científicos Web of Science (WoS). A WoS abrange 

literatura de periódicos, anais de congressos, simpósios e conferências, possuindo uma 
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grande amplitude de rigorosos periódicos na seleção de seu conteúdo (Chadegani et al., 

2013). Assim, a WoS foi escolhida pela possibilidade de recuperação de conteúdo por 

meio do protocolo de pesquisa adotado, além da cobertura e relevância do seu conteúdo 

em relação ao tema deste artigo.  

Abordou-se a revisão sistemática seguindo o modelo de três estágios proposto por 

Tranfield et al. (2003): planejamento, condução e relatório. O estágio inicial de 

planejamento consiste em três fases: (0) identificação da necessidade da revisão; (1) 

elaboração da proposta da revisão; (2) desenvolvimento do protocolo da revisão. Já o 

estágio seguinte de condução consiste em cinco fases: (3) definição dos termos de 

pesquisa; (4) seleção da literatura; (5) refinamento da seleção da literatura; (6) extração 

dos dados e monitoramento do progresso; (7) síntese dos dados. O estágio final de 

relatório consiste das fases: (8) relatório e recomendações; e (9) apresentação de 

evidências na prática.  

As fases (0) identificação da necessidade da revisão e (1) elaboração da proposta 

da revisão foram apresentadas nas sessões de introdução e de referencial teórico deste 

artigo. A Tabela 1 contempla a fase (3) definição dos termos de pesquisa, apresentando na 

segunda coluna os detalhes da pesquisa e na terceira coluna a quantidade dos resultados da 

respectiva pesquisa. 

 

Tabela 1 – Termos de pesquisa 
Pesquisa Detalhes da Pesquisa Quantidade dos 

resultados da 

pesquisa 

Tema Características de Projetos baseados em IoT 

relacionados aos critérios de sucesso de projetos 

Não se aplica 

Palavras-chave Internet of Things; IoT; Management; Project; Success; Não se aplica 

Termos de pesquisa (1) TOPIC:("Internet of Things") OR TOPIC:(IOT) 

Refined by: TOPIC: (“project success”) 

Nenhum  

Termos de pesquisa (2) TOPIC:("Internet of Things") OR TOPIC:(IOT) 

Refined by: TOPIC: (project success) 

15  

Termos de pesquisa (3) TOPIC:("Internet of Things") OR TOPIC:(IOT) 

Refined by: TOPIC: (project) 

18 

Termos de pesquisa (4) TOPIC:("Internet of Things") OR TOPIC:(IOT) 

Refined by: TOPIC: (success) 

15  

Termos de pesquisa (5) TOPIC:("Internet of Things") OR TOPIC:(IOT) 

Refined by: TOPIC: (“project management”) 

Nenhum 

Termos de pesquisa (6) TOPIC:("Internet of Things") OR TOPIC:(IOT) 

Refined by: TOPIC: (project management) 

7 

Termos de pesquisa (7) TOPIC:("Internet of Things") OR TOPIC:(IOT) 

Refined by: TOPIC: (management) 

104  

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Já a Figura 2 contempla as fases: (4) seleção da literatura; e (5) refinamento da 

seleção da literatura. 

 

Figura 2 – Seleção e refinamento da seleção da literatura. 
Tópico da Revisão Detalhes do Tópico da Revisão 

Período de pesquisa Novembro de 2017 

Base de Dados Web of Science Core Collection 

Tipo de Documento Artigo revisado por pares 

Web of Science Index Social Sciences Citation Index 

Idioma  Inglês 

Ano de Publicação  Sem Restrição 
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Refinamento da 

seleção da literatura 

159 Resultados 

41 resultados excluídos por serem repetidos. 

Análise dos resumos dos 118 artigos não repetidos; 

94 artigos excluídos após análise dos resumos utilizando os seguintes critérios 

de exclusão: não abordavam os temas IoT, gerenciamento ou projetos, apesar de 

conterem as palavras-chaves de pesquisa; 

Leitura integral dos 24 artigos restantes. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A fase (6) extração dos dados e monitoramento do progresso foi realizada por 

meio da análise de conteúdo apoiada pelo software Atlas.Ti. Na análise conteúdo as  

informações são estabelecidas e compreendidas em categorias, conforme a análise do 

pesquisador, formando estruturas e padrões a serem analisados (Bardin, 2011). A análise 

de conteúdo pode ser entendida como um método de pesquisa para a interpretação 

subjetiva do conteúdo dos dados pelo processo sistemático de codificação e identificação 

de temas, estruturas ou padrões (Hsieh & Shannon, 2005). Na análise de conteúdo a 

interpretação do pesquisador deve dar significado ao dados analisados, buscando um 

caráter objetivo para a análise realizada (Bardin, 2011; Hsieh & Shannon, 2005). Assim, 

nesta pesquisa, a análise de conteúdo teve início com a leitura rigorosa dos artigos, seguida 

da identificação das unidades de análise (palavras, frases, sentenças, parágrafos) e 

categorização destas unidades de análises, originando significados.  

O software Atlas.Ti é considerado um dos principais software de análise de dados 

qualitativos assistidos por computador disponíveis, suportando a análise de documentos 

baseados em texto, áudio, vídeo e imagens (Paulus & Lester, 2016). O software Atlas.Ti é 

uma plataforma documental onde todos os aspectos de um projeto de pesquisa podem ser 

conectados, tornando-os visíveis na tela e acessados instantaneamente (Knopasek, 2008).  

Continuando as fases do modelo de revisão sistemática da literatura utilizado 

neste artigo, tem-se que a fase (7) síntese dos dados foi contemplada na sessão análise e 

discussão dos resultados; as fases (8) relatório e recomendações e (9) apresentação de 

evidências na prática, foram abordadas na sessão conclusões. 

      

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta sessão apresenta os 24 artigos selecionados, seguido dos conceitos de IoT 

utilizados e barreiras enfrentadas pela IoT. Segue-se com a identificação e a relação das 

características da IoT aos critérios de sucesso de projetos. 

 

4.1 Apresentação dos artigos selecionados 

 

Conforme apresentado na Figura 3, os 24 artigos selecionados têm data de 

publicação a partir do ano de 2012, com a seguinte distribuição da quantidade de artigos: 2 

em 2012, 2 em 2013, 3 em 2015, 8 em 2016 e 9 em 2017. Assim, nota-se que o tema 

pesquisado é recente, existindo grande concentração de publicações no período entre 2016 

e 2017. A Figura 3 indica que artigos selecionados provêm de 20 periódicos diferentes, 

com a seguinte distribuição: 3 artigos para Sustaintability, 2 artigos para Kelley School of 

Business, Internet Research e Technological Forecasting & Social Change, e 1 artigo para 

cada um dos demais periódicos. Assim, percebe-se uma diversidade de periódicos 

interessados no tema de IoT, sem concentração excessiva de publicações em determinados 

periódicos. 
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Figura 3 – Apresentação dos artigos selecionados 

Artigos 

Tipo de Estudo / 

Abordagem 

Metodológica 

Periódicos 

(Bardaki, Kourouthanassis, & 

Pramatari, 2012) 

Empírico / Mista 

Information Systems Management 

(Yang, Yang, & Plotnick, 2013) 
Technological Forecasting & Social Change 

(Kim & Kim, 2016) 

(Yu, Subramanian, Ning, & 

Edwards, 2015) 
International Journal of Production Economics 

(Ge, Sun, Chen, & Gao, 2016) 
Internet Research 

(Li, Tryfonas, & Li, 2016) 

Teórico 

(Zhou & Piramuthu, 2015) Journal of Business Ethics 

(Li, Hou, Liu, & Liu, 2012) Information Technology and Management 

(Kshetri, 2016) International Journal of Information Management 

(Uden & He, 2017) Journal of Knowledge Management 

(Zhou et al., 2017) Optimization Letters 

(Li, 2013) 
Kelley School of Businessess 

(Lee & Lee, 2015) 

(Marjani et al., 2017) IEEE Access 

(Byun, Kim, Ko, & Byun, 2017) Multimedia Tools and Application 

(Park, Park, Byun, & Park, 

2016) 

International Journal of Distributed  

Sensor Networks 

(Davidsson, Hajinasab, 

Holmgren, Jevinger, & Persson, 

2016) Sustainability 
(Lin, Shyu, & Ding, 2017) 

(Wong & Wong, 2016) 

Empírico / 

Qualitativa 

(Dweekat, Hwang, & Park, 

2017) 
Industrial Management & Data Systems 

(Papert & Pflaum, 2017) Electronic Market 

(Diaz-Diaz, Munoz, & Perez-

Gonzalez, 2017) 
Future Generation Computer System 

(Hsu & Yeh, 2017) Technology Analysis & Strategic Management 

(Hwang, Kim, & Rho, 2016) 
Empírico/ 

Quantitativa 
Information Development 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Na Figura 3 o tipo de estudo classifica o artigo em teórico ou empírico, assim 

como a abordagem metodológica classifica em quantitativa, qualitativa ou mista 

(quantitativa e qualitativa). Conforme Figura 3, 13 dos 24 artigos são teóricos, enquanto 11 

são empíricos. Assim, existe a predominância de estudos teóricos, típicos de conceitos ou 

fenômenos de pesquisa recentes e em desenvolvimento (Creswell, 2007). Já referente à 

abordagem metodológica dos 11 artigos empíricos, 5 utilizaram abordagem mista 

(qualitativa e quantitativa), outros 5 utilizaram abordagem qualitativa e apenas 1 utilizou 

abordagem quantitativa. Logo, a abordagem qualitativa está presente em 10 dos 11 estudos 

empíricos, caracterizando tipo de pesquisa exploratória para entendimento de conceitos ou 

fenômenos recentes, pouco pesquisados ou nunca abordados em determinado contexto 
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(Creswell, 2007). 

 

4.2 Conceitos de IoT utilizados 

 

Uma das primeiras análises realizados nos artigos foi o conceito que trazem de 

IoT. Conforme apresentado na Figura 4, os 24 artigos selecionados utilizaram conceitos de 

IoT distintos.  

 

Figura 4 – Conceitos de IoT utilizados nos artigos selecionados 
Artigos Conceito de IoT utilizado 

(Bardaki, 

Kourouthanassis, & 

Pramatari, 2012) 

Mundo onde "coisas" podem se comunicar automaticamente entre si, oferecendo 

serviços para o bem-estar dos humanos, servindo de base para o desenvolvimento 

de serviços e aplicações de compartilhamento de informações. 

(Li et al., 2012) Desenvolvimento de conceitos inovadores em tecnologia da informação e 

comunicação, transformando a velocidade e o padrão de troca de informações 

entre objetos remotos. 

(Li, 2013) Interconexão em rede de objetos cotidianos, auto-configurativa com o objetivo de 

interligar todas as coisas na cadeia de suprimentos global. 

(Yang, Yang, & 

Plotnick, 2013) 

Cada objeto único habilitado e conectado na rede representa a visão de uma  

Internet que se estende ao mundo real abraçando objetos do cotidiano. 

(Lee & Lee, 2015) Novo paradigma tecnológico concebido como uma rede global de máquinas e 

dispositivos capazes de interagir com entre si.  

(Yu, Subramanian, 

Ning, & Edwards, 

2015) 

Tecnologias incorporadas nos sistemas corporativos para facilitar o 

compartilhamento e a distribuição de informações.  

(Zhou & Piramuthu, 

2015) 

Os sensores em objetos físicos  conectados à Internet para comunicar informações 

sobre o ambiente facilitando a capacidade de responder de forma rápida e 

adequada. 

(Li et al., 2016) Futuro da Internet que integra vários tipos de tecnologias, incluindo sensores, 

comunicação, redes, arquitetura orientada a serviços e tecnologias de 

processamento de informações inteligentes. 

(Ge, Sun, Chen, & 

Gao, 2016) 

Rede que segue protocolos padrão que liga objetos para transmitir informações 

com o objetivo de realizar identificação inteligente de objetos por meio da 

localização dos objetos. 

(Kshetri, 2016) Tecnologia que irá reduzir os custos de transação associados às atividades 

financeiras e bancárias. 

(Davidsson, 

Hajinasab, Holmgren, 

Jevinger, & Persson, 

2016) 

Incorporação de computadores em objetos físicos e para torná-los mais 

inteligentes, distribuindo a inteligência e a interface de usuário entre vários 

dispositivos de computação. 

(Park, Park, Byun, & 

Park, 2016) 

Usuários e dispositivos conectados à internet para fornecer serviços mais 

inteligentes em espaços inteligentes. 

(Wong & Wong, 

2016) 

Em qualquer lugar, sensores, sistemas e servidores conectados para de forma 

inteligente identificar, localizar, rastrear, monitorar, comunicar e gerenciar 

atividades logísticas.  

(Hwang, Kim, & 

Rho, 2016) 

Cada coisa física está conectada à Internet e desempenha o papel de um 

computador. 

(Kim & Kim, 2016) Interação omnipresente entre objetos, seres e dados em ambiente físico e virtual, 

para definir e alcançar metas comuns, criando serviços convergentes e avançados 

(Byun, Kim, Ko, & 

Byun, 2017) 

Infra-estrutura global onde a comunicação mútua é conduzida entre pessoas e 

objetos inteligentes com o objetivo de fornecer serviços inteligentes em 

combinação com o conhecimento baseado na consciência situacional. 

(Dweekat, Hwang, & 

Park, 2017) 

Uma rede de dispositivos e tecnologias de detecção de informação em tempo real.  
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(Lin, Shyu, & Ding, 

2017) 

Sistemas cibercéticos para monitorar os processos de produção física e tornar 

possível a tomada de decisão descentralizada, comunicando e cooperando entre si 

e com os humanos em tempo real. 

(Uden & He, 2017) Infraestrutura de rede global dinâmica com capacidades de autoconfiguração 

baseadas em protocolos de comunicação padrão e interoperáveis onde as" coisas 

"físicas e virtuais têm identidades, atributos físicos e personalidades virtuais". 

(Zhou et al., 2017) Tecnologia de informação  que trará novos benefícios empresariais devido ao 

melhor desempenho do produto, novo serviço ao cliente, crescimento da demanda 

do mercado e melhoria da eficiência produtiva. 

(Diaz-Diaz, Munoz, 

& Perez-Gonzalez, 

2017) 

Consiste em interligar novos serviços aos mundos físico e virtual através de 

dispositivos eletrônicos distribuídos em casas, veículos, ruas, edifícios e muitos 

outros ambientes públicos.  

(Marjani et al., 2017) Plataforma de sensores e dispositivos para se comunicar dentro de um ambiente 

inteligente, permitindo o compartilhamento de informações de forma conveniente. 

(Hsu & Yeh, 2017) Infraestrutura de rede e serviço global de conectividade com capacidades de 

autoconfiguração, baseado em protocolos e formatos padrão e interoperáveis 

consistindo em coisas heterogêneas que possuem identidades e atributos físicos e 

virtuais. 

(Papert & Pflaum, 

2017) 

Integração entre sistemas de informação corporativa e objetos físicos inteligentes 

(identificação, localização, comunicação, detecção) que possibilitem serviços 

inovadores para gerenciamento de cadeia de suprimentos. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Na Figura 4, apesar de distintos conceitos de IoT, é possível identificar a 

existência de aspectos em comum: (1) nova tecnologia; (2) conectividade; (3) inteligência 

dos objetos do cotidiano; (4) dados imediatos para tomada de decisão; (5) novos serviços 

inteligentes. Assim, utilizando os aspectos comuns identificados, este artigo apresenta a 

seguinte definição de IoT: IoT é uma nova tecnologia que permite a conectividade de 

objetos do cotidiano com inteligência, provendo dados imediatos para tomada de decisão e 

possibilitando novos serviços inteligentes. 

 

4.3 Barreiras enfrentadas pela IoT 

 

A identificação de limitações e barreiras do projeto é importante na definição dos 

critérios de sucesso do projeto (Shenhar et al., 2001). A Figura 5 apresenta os 20 artigos, 

dos 24 selecionados, que mencionaram alguma barreira enfrentada pela IoT.  

 

Figura 5– Barreiras enfrentadas pela IoT 
Artigos Barreiras enfrentadas pela IoT 

(Bardaki et al., 

2012) 

Usuário: Falta de privacidade dos dados para aceitação e uso da IoT. Preocupação 

de seus dados serem utilizados sem autorização. 

(Diaz-Diaz et al., 

2017) 

Falha dos equipamentos e sistemas; falta de privacidade e de integridade dos dados. 

(Hsu & Yeh, 2017) Privacidade e segurança: resiliência a ataques, autenticação de dados, controle de 

acesso e privacidade do cliente em atividades pessoais, processos de negócios, 

transporte e proteção de informações. 

(Lee & Lee, 2015) Privacidade dos dados do usuário; Escopo de projeto incerto e de longo prazo; alto 

investimento financeiro para atender aos requisitos dos serviços: armazenamento, 

processamento, infraestrutura, tomada de decisões em tempo real. 

(Li et al., 2016) Segurança da infraestrutura, dos serviços e das informações. Privacidade e direito 

de acesso aos dados. 

(Uden & He, 2017) Modelos de negócios atuais não são suficientes para capturar e criar valor aos 

serviços da IoT; Exigência da integração e gerenciamento de dados e uso de 

sistemas de decisão baseados no conhecimento.  

(Zhou et al., 2017) As empresas hesitam no investimento devido as características de longo prazo e 
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alto risco da IoT; novos custos: recrutamento e treinamento de funcionários e 

parceiros; estabelecimento da infraestrutura. 

(Li, 2013) Privacidade dos dados. 

(Marjani et al., 

2017) 

Análise de dados requer grande infraestrutura para processamento e 

arvazenamento, medidas de segurança para garantir a integridade dos sistemas e 

privacidade dos dados. A arquitetura heterogênea da IoT é nova para os 

profissionais de segurança e, portanto, resulta em riscos de segurança maiores. 

(Davidsson et al., 

2016) 

Necessidade de modelos de negócios efetivos: regular a distribuição de custos e 

receitas para compartilhar e usar os dados coletados e as informações geradas e 

para fornecer serviços para usuários finais, empresas e outras organizações. 

Privacidade e integridade dos dados. Interoperabilidade dos sistemas e dispositivos 

de fornecedores distintos. Grande infraestrutura para armazenar e analisar os dados. 

Tornar fácil e intuitivo e vantagioso o uso dos serviços. 

(Park et al., 2016) Sobreposição de serviços de IoT aos serviços já existentes. Falta de padronização 

de dispositivos e sistemas. Alto custo dos dispositivos e sistemas.   

(Wong & Wong, 

2016) 

Necessária parceria de agentes com interesses e de indústrias distintas. Definição de 

regra para compartilhamento de dados, integração de sistemas e fluxo de 

informações entre as partes.  

(Dweekat et al., 

2017) 

Segurança,confiabilidade, integração e interoperabilidade dos sistemas. Privacidade 

de segurança dos usuários. Resistência das partes interessadas que acreditam que 

serão substituidas pelo novo serviço da IoT. Criação de modelos de negócios que 

trate a acessibilidade das informações, particionamento das receitas. Coordenação 

entre os membros da cadeia de serviços da IoT. 

(Hwang et al., 

2016) 

Falta de compreensão sobre as características e o valor dos serviços da  IoT. 

(Kim & Kim, 2016) Confiabilidade, segurança, privacidade e padronização dos sistemas e dispositivos; 

grande capacidade da infraestrutura; alto custo de investimento para alto risco 

envolvido; falta de um modelo de negócios de fácil entendimento. 

(Li et al., 2012) Falta de  padrões unificados para dispositivos e sistemas, aumentando o risco de 

falhas. Incerteza da tecnologia e modelos de negócios envolvidos. 

(Papert & Pflaum, 

2017) 

Falta de modelos de ecossistema com recomendações de criação de valor e 

implementação para serviços de IOT. 

(Yang et al., 2013) Vulnerável a ataques devido a características técnicas dos objetos: pouca recursos 

computacionais dificultando implementação de medidas de segurança complexas. 

(Zhou & 

Piramuthu, 2015) 

Falta de integridade dos dados. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Na Figura 5, pode-se identificar, em relação às barreiras mencionadas, os 

seguintes aspectos em comum: (1) segurança, privacidade e integridade dos dados e 

sistemas; (2) alto investimento financeiro para os sistemas atenderem aos requisitos dos 

serviços; (3) retorno de longo prazo e incerto; (4) necessidade da criação de um novo 

modelo de negócios; (5) falta de padronização dos sistemas e dispositivos; (6) falta de 

entendimento das partes interessadas dos aspectos tecnológicos e de negócios. Nota-se na 

Figura 5 a presença do aspecto “segurança, privacidade e integridade dos dados e 

sistemas” em 13, correspondente à 65%, dos 20 artigos. Assim, infere-se a relevância do 

aspecto ‘segurança, privacidade e integridade dos dados e sistemas’ no contexto das 

barreiras enfrentadas pela IoT. 

 

4.4 Critérios de Sucesso da IoT  

 

Nesta parte da sessão, identifica-se e relaciona-se as características da IoT aos 

critérios de sucesso de projetos apresentados na Tabela 1 da sessão referencial teórico 

deste artigo. 
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4.4.1 Eficiência do projeto  

 

A Figura 6 indica que 14 dos 24 artigos selecionados (que correspondente à 58%), 

abordaram características da IoT relacionadas aos critérios de sucesso do projeto da 

dimensão eficiência do projeto (atendimento aos requisitos de prazo, custo e qualidade), 

considerada mais tradicional, no contexto das dimensões de critérios de sucesso de projeto. 

 

Figura 6 – Características da IoT relacionadas à eficiência do projeto 
Características da IoT relacionadas à eficiência 

do projeto 

Artigos 

Requisitos (prazo, custo e qualidade) incertos e 

dinâmicos.  

(Lee & Lee, 2015; Zhou et al., 2017; Davidsson et 

al., 2016; Park et al., 2016; Kim & Kim, 2016; Li et 

al., 2012; Papert & Pflaum, 2017; Yu et al., 2015) 

Necessidade de flexibilidade de decisões para 

atender aos requisitos (prazo, custo e qualidade). 

(Bardaki et al., 2012; Zhou et al., 2017; Papert & 

Pflaum, 2017; Yu et al., 2015) 

Solução customizada. (Bardaki et al., 2012; Hsu & Yeh, 2017; Yu et al., 

2015; Zhou & Piramuthu, 2015) 

Projeto piloto e depois escalabilidade. (Bardaki et al., 2012; Davidsson et al., 2016; Park 

et al., 2016; Kim & Kim, 2016) 

Alto investimento para atendimento aos requisitos 

de qualidade. 

(Bardaki et al., 2012; Diaz-Diaz et al., 2017; Hsu & 

Yeh, 2017; Zhou et al., 2017; Marjani et al., 2017; 

Davidsson et al., 2016; Park et al., 2016; Kim & 

Kim, 2016; Li et al., 2012; Papert & Pflaum, 2017; 

Yu et al., 2015) 

Necessidade de integração das partes interessadas 

de tecnologia e negócios. 

 

(Lee & Lee, 2015; Davidsson et al., 2016; Papert & 

Pflaum, 2017; Yang et al., 2013; Zhou & 

Piramuthu, 2015) 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Identifica-se na Figura 6 as seguintes características: (1) requisitos incertos e 

dinâmicos (em 8 artigos); (2) necessidade de flexibilidade de decisões para atender aos 

requisitos (em 4 artigos); (3) projeto piloto e depois escalabilidade (em 4 artigos); (4) alto 

investimento para atendimento aos requisitos de qualidade (em 12 artigos); (5) necessidade 

de integração das partes interessadas de tecnologia e negócios (em 5 artigos). Assim, 

infere-se a relevância das características: (1) alto investimento para atendimento aos 

requisitos de qualidade e (2) requisitos incertos e dinâmicos no contexto de critérios de 

sucesso de projetos de IoT. Além disso, destaca-se que no conjunto de artigos analisados 

existe uma maior preocupação no atendimento aos requisitos de qualidade em relação ao 

atendimento aos requisitos de custo e prazo.   

 

4.4.2 Impacto às partes interessadas  

 

A Figura 7 apresenta que 13 artigos, correspondente à 54% dos 24 selecionados, 

abordaram características relacionadas aos critérios de sucesso de projetos da dimensão 

impacto às partes interessadas (benefícios econômicos, sociais e ambientais da 

comunidade; benefícios percebidos na resolução de problemas; satisfação de uso).  

 

Figura 7 – Características da IoT relacionadas ao impacto às partes interessadas 
Características da IoT relacionadas ao impacto 

às partes interessadas 

Artigos 

Benefícios percebidos na resolução de problemas: 

aumento da qualidade do serviço;  

(Bardaki et al., 2012; Byin et al., 2017; Davidsson 

et al., 2016; Díaz-Díaz, Muñoz, & Pérez-González, 

2017; Hwang et al., 2016; Kim & Kim, 2016; 
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Kshetri, 2016; Lee & Lee, 2015; Lin et al., 2017; 

Marjani et al., 2017; Uden & He, 2017; Yang et al., 

2013; Zhou & Piramuthu, 2015) 

Benefícios econômicos, sociais e ambientais da 

comunidade: uso mais eficiente e menor 

degradação dos recursos naturais (água, energia, 

ar), e dos recursos públicos (infraestrutura, 

serviços). 

(Davidsson et al., 2016; Díaz-Díaz, Muñoz, & 

Pérez-González, 2017; Hwang et al., 2016; Kim & 

Kim, 2016; Yang et al., 2013) 

Satisfação de uso: aumento na interatividade. (Bardaki et al., 2012; Díaz-Díaz et al., 2017;  

Kshetri, 2016; Lin et al., 2017; Uden & He, 2017; 

Zhou & Piramuthu, 2015) 

Satisfação de uso: aumento da segurança física. (Hwang et al., 2016; Lin et al., 2017; Yang et al., 

2013) 

Insatisfação de uso: aumento do custo no curto 

prazo. 

(Kshetri, 2016) 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Pode-se identificar na Figura 7 as seguintes características: (1) aumento na 

qualidade do serviço; (2) aumento na interatividade; (3) aumento da segurança física.; (4) 

uso mais eficiente dos recursos públicos; (5) uso mais eficiente e menor degradação dos 

recursos naturais. Nota-se que a característica aumento da qualidade do serviço está 

presente em 13 artigos. Logo, conclui-se a relevância da característica “aumento da 

qualidade no serviço” no contexto de critérios de sucesso de projetos de IoT.  

 

4.4.3 Impacto ao negócio presente 

 

A Figura 8 apresenta os 22, corresponde à 91%, dos 24 artigos que abordaram 

características da IoT relacionadas aos critérios de sucesso de projetos da dimensão 

impacto ao negócio presente (medidas do desempenho econômico; aumento de vendas e 

maior participação no mercado; aprendizado organizacional; atingir os objetivos 

estratégicos; redução de perdas na utilização dos recursos).  

Identifica-se na Figura 8 as seguintes características: (1) disponibilidade de 

informação imediata para tomada de decisão; (2) iniciativa estratégica; (3) eficiência 

operacional e melhor utilização dos recursos.  

 

Figura 8 – Características da IoT relacionadas ao impacto ao negócio presente 
Características da IoT relacionadas 

ao impacto ao negócio presente 

Artigos 

Disponibilidade de informação 

imediata para tomada de decisão. 

(Bardaki et al., 2012; Diaz-Diaz et al., 2017; Lee & Lee, 2015; 

Uden & He, 2017; Zhou et al., 2017; Kshetri, 2016; Li, 2013; 

Marjani et al., 2017; Byun et al., 2017; Davidsson et al., 2016; 

Lin et al., 2017; Wong & Wong, 2016; Dweekat et al., 2017; 

Kim & Kim, 2016; Li et al., 2012; Yang et al., 2013; Zhou & 

Piramuthu, 2015;) 

Iniciativa estratégica. (Lee & Lee, 2015; Uden & He, 2017; Zhou et al., 2017; Kshetri, 

2016; Li, 2013; Marjani et al., 2017; Byun et al., 2017; 

Davidsson et al., 2016; Lin et al., 2017; Park et al., 2016; 

Dweekat et al., 2017; Kim & Kim, 2016; Papert & Pflaum, 

2017; Li et al., 2012; Yang et al., 2013; Yu et al., 2015; Zhou & 

Piramuthu, 2015;) 

Eficiência operacional e melhor 

utilização dos recursos. 

(Bardaki et al., 2012; Diaz-Diaz et al., 2017; Lee & Lee, 2015; 

Uden & He, 2017; Zhou et al., 2017; Ge et al., 2016; Kshetri, 

2016; Li, 2013; Hwang et al., 2016; Marjani et al., 2017; 

Davidsson et al., 2016; Lin et al., 2017; Wong & Wong, 2016; 
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Dweekat et al., 2017; Kim & Kim, 2016; Li et al., 2012; Yang 

et al., 2013; Zhou & Piramuthu, 2015) 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Presença da característica “disponibilidade de informação imediata para tomada 

de decisão” em 17, correspondente à 77%, dos 22 artigos; “eficiência operacional e melhor 

utilização dos recursos” abordada em 18, correspondente à 82%, dos 22 artigos e 

“iniciativa estratégica” em 16, correspondente à 72%, dos 22 artigos. Portanto, conclui-se 

que as características (1) disponibilidade de informação imediata para tomada de decisão; 

(2) iniciativa estratégica; e (3) eficiência operacional e melhor utilização dos recursos, tem 

relevância no contexto dos critérios de sucesso de projeto de IoT. 

 

4.4.4 Impacto ao negócio futuro 

 

A Figura 9 apresenta 24, correspondente à 100%, dos 24 artigos selecionados. 

Assim, todos os artigos abordaram características da IoT relacionadas aos critérios de 

sucesso de projeto da dimensão impacto ao negócio futuro (nova tecnologia, novo 

mercado, novo produto ou serviço).  

 

Figura 9 – Características da IoT relacionadas ao impacto ao negócio futuro 
Características da IoT 

relacionadas ao impacto 

ao negócio futuro 

Artigos 

Novo produto ou serviço. 

 

  

(Bardaki et al., 2012; Diaz-Diaz et al., 2017; Hsu & Yeh, 2017; Lee & Lee, 

2015; S. Li et al., 2016; Uden & He, 2017; Z. Zhou et al., 2017; Ge et al., 

2016; Kshetri, 2016; Li, 2013; Marjani et al., 2017; Byun et al., 2017; 

Davidsson et al., 2016; Park et al., 2016; Lin et al., 2017; Wong & Wong, 

2016; Dweekat et al., 2017; Hwang et al., 2016; Kim & Kim, 2016; Li et al., 

2012; Papert & Pflaum, 2017; Yang et al., 2013; Yu et al., 2015; Zhou & 

Piramuthu, 2015) 

Nova tecnologia. 

Novo mercado. (Diaz-Diaz et al., 2017; Lee & Lee, 2015; Uden & He, 2017; Z. Zhou et al., 

2017; Ge et al., 2016; Kshetri, 2016; Li, 2013; Marjani et al., 2017; Byun et 

al., 2017; Davidsson et al., 2016; Park et al., 2016; Lin et al., 2017; Hwang 

et al., 2016; Kim & Kim, 2016; Li et al., 2012; Papert & Pflaum, 2017; Yu 

et al., 2015) 

Novo modelo de negócios. (Diaz-Diaz et al., 2017; Uden & He, 2017; Ge et al., 2016; Kshetri, 2016; 

Marjani et al., 2017; Byun et al., 2017; Davidsson et al., 2016; Park et al., 

2016; Lin et al., 2017; Hwang et al., 2016; Kim & Kim, 2016; Li et al., 

2012; Papert & Pflaum, 2017) 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Identifica-se na Figura 9 as seguintes características relevantes no contexto dos 

critérios de sucesso de projeto de IoT: (1) novo produto ou serviço.; (2) nova tecnologia; 

(3) novo mercado; (4) novo modelo de negócios.  Presença das características “novo 

produto ou serviço” e “nova tecnologia em todos os 24 artigos selecionados; “novo 

modelo de negócios” em 17, correspondente à 85%, dos 24 artigos; e “novo modelo de 

negócios” abordada em 13, correspondente à 54%, dos 24 artigos.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Por meio deste artigo, pode-se constatar o quão recente e de interesse crescente é 

o tema IoT, corroborando com pesquisas anteriores (Alamdar et al., 2017; Bardaki et al., 

2012; Lee & Lee, 2015; S. Li et al., 2016; Uden & He, 2017). A maioria das publicações 
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encontradas sobre o tema são teóricas e as poucas que trazem uma componente empírica 

têm abordagem predominantemente qualitativa, características de pesquisa exploratória de 

fenômenos recentes, pouco pesquisados ou nunca abordados em determinado contexto 

(Creswell, 2007).  

Dado ao carácter exploratório do artigo, uma primeira contribuição foi enumerar 

as diferentes definições de IoT trazidas pelos autores estudados. Tendo sido feita uma 

análise destes conceitos, foi possível propor a seguinte definição: IoT é uma nova 

tecnologia que permite a conectividade de objetos do cotidiano com inteligência, provendo 

dados imediatos para tomada de decisão e possibilitando novos serviços inteligentes. 

Este artigo identificou e relacionou as características da IoT aos critérios de 

sucesso de projetos. Desta forma, entende-se que seja um dos primeiros passos para a 

análise de como se dá o gerenciamento de projetos de IoT. Esta pesquisa traz como 

contribuição a identificação da relevância das seguintes características no contexto de 

critérios de sucesso de projetos de IoT: (1) alto investimento para atendimento aos 

requisitos de qualidade; (2) requisitos incertos e dinâmicos; (3) aumento da qualidade no 

serviço; (4) disponibilidade de informação imediata para tomada de decisão; (5) iniciativa 

estratégica; (6) eficiência operacional e melhor utilização dos recursos; (7) novo produto 

ou serviço; (8) nova tecnologia; (9) novo mercado; e (10) novo modelo de negócios. Outra 

contribuição da pesquisa é a identificação da relevância do aspecto “segurança, 

privacidade e integridade dos dados e sistemas” no contexto das barreiras enfrentadas pela 

IoT, além de inferir a maior relevância ao atendimento aos requisitos de qualidade em 

relação ao atendimento aos requisitos de custo e prazo em projetos de IoT.  

Este artigo significa uma contribuição inicial sobre IoT na área de Gerenciamento 

de Projetos, tendo sido relacionadas características da IoT aos critérios de sucesso de 

projetos. Porém, algumas limitações desta pesquisa convêm serem consideradas quando da 

interpretação da sua análise: (1) utilização exclusiva da base de dados científico WoS; (2) 

interpretação subjetiva dos autores desta pesquisa na análise de conteúdo da literatura 

selecionada; (3) como o tema IoT é recente e ainda incipiente na literatura da área de 

Gerenciamento de Projetos, a quantidade de artigos selecionados pelo protocolo de 

pesquisa foi limitada.  

Assim, sugere-se pesquisas futuras acerca do mesmo tema, que utilizem outras 

bases de dados científicos além da que foi utilizada nesta pesquisa, e utilizem também de 

publicações da chamada literatura cinzenta, a fim de validar as análises e conclusões 

apresentadas nesta pesquisa. Entenda-se por literatura cinzenta, informações produzidas 

nos níveis governamental, acadêmico e empresarial em formatos eletrônicos ou impressos 

não controlados por publicação, tais como: documentos normativos, relatórios, softwares, 

documentação técnica, teses, dissertações, material de conferências e documentos 

empresariais (Gelfand & Lin, 2013). Uma vez que a literatura cinzenta pode contribuir 

para o estado da arte do tema abordado, possibilitando rapidez e agilidade à pesquisa do 

fenômeno, mitigando a lacuna de informações da literatura acadêmica (Meyer, 2003).  
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Society is permeated by devices connected to information networks through the Internet. 
The mobility offered by mobile devices such as smartphones is a key element in today's 

information dynamics. Still, lack of security is one of the problems that most afflict 

Brazilians in recent years and mobile devices are being used to mitigate this problem. 

Thus, the objective of this research is to verify the usability of the Life360 Application with 

people from the city of Itajubá-MG, since the usability allows to understand the capacity 

and potential of use of the application. 

Keywords: Usability, Application, Family Safety, Life360. 

 

ANÁLISE DA USABILIDADE DO APLICATIVO DE SEGURANÇA LIFE360 

A sociedade está permeada por dispositivos conectados às redes de informações por meio 

da Internet. A mobilidade oferecida pelos dispositivos móveis, como os smartphones, é um 

elemento chave na dinâmica da informação na atualidade. Ainda, a falta de segurança é um 

dos problemas que mais aflige os brasileiros nos últimos anos e dispositivos móveis estão 

sendo utilizados para mitigar este problema. Assim, o objetivo desta pesquisa visa verificar 

a usabilidade do Aplicativo Life360 com pessoas da cidade de Itajubá-MG, uma vez que a 

usabilidade permite compreender a capacidade e os potenciais de uso do aplicativo. 

Palavras-chave: Usabilidade, Aplicativo, Segurança Familiar, Life360. 
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1. INTRODUÇÃO 

O mundo vem evoluindo rapidamente na área das comunicações e, com essa 

evolução, as redes sociais digitais e dispositivos como smartphones tornaram-se parte 

importante do cotidiano de grande parte da população mundial. Hoje, conta-se com vários 

mecanismos de integração que permitem ampliar o contato entre indivíduos e grupos 

sociais. Com relação a essa interação, Elger (2010) afirma que as "redes tecnossociais" 

propiciam a construção de novas possibilidades de ação para mudanças das políticas 

públicas, nas quais os indivíduos agem diretamente sobre seus objetos de interesse.  Desse 

modo, suas relações com o Estado são redefinidas quanto à formulação de políticas 

públicas e suas implementações e efetivações, à participação democrática da gestão 

municipal e às implicações da vida diária, dadas pelas reconfigurações urbana e 

comportamental. 

 A ideia de que as redes podem contribuir para uma mobilização de massas, no 

intuito de provocar transformações e suscitar discussões de interesse público, pode ser 

percebida pelas manifestações ocorridas por todo o mundo nas últimas décadas, 

abrangendo contextos e características distintos, tais como a Revolução Árabe, o 15M 

Espanhol, Occupy Wall Street, manifestações contra o governo de Erdogan na Turquia, em 

2013, entre outros (Malini & Antoun, 2013). A comunicação e o conhecimento sempre 

foram a base da civilização humana, mas a maior diferença é que, nas últimas décadas, a 

comunicação tem se dado, em grande parte, pelas redes tecnológicas, que proporcionam 

um novo significado a uma velha forma de organização social, ou seja, as redes (Castells & 

Cardoso, 2005). 

 A formação de redes sociais, segundo Rand, Arbesman e Christakis (2011), garante 

a manutenção do cooperativismo, que é o ponto central para o sucesso das sociedades 

humanas. Essas redes estruturam as relações humanas, que são dinâmicas e se modificam 

cada vez que um indivíduo rompe ou cria ligações com outros. A dinâmica destes laços 

altera profundamente a rede e, deste modo, permite que o cooperativismo seja mantido ou 

fortalecido. 

 Atualmente, as redes sociais virtuais e reais se confundem por meio do amplo 

acesso a dispositivos conectados à Internet, os quais utilizam software e sites que 

promovem interações entre indivíduos, grupos e redes de relacionamentos dinâmicos 

(Mcloughlin & Lee, 2007). Para se ter uma ideia da intensidade do uso das redes sociais 

digitais, a média de usuários ativos diariamente em março de 2016, no site do Facebook, 

foi de 1,09 bilhões, sendo que, deste total, 989 milhões de usuários utilizavam dispositivos 

móveis (Facebook, 2016). De acordo com o site Statista (2016), em abril de 2014, o 

aplicativo Whatsapp computou a média de 64 bilhões de mensagens diariamente. O mesmo 

site aponta que 1 bilhão de usuários estavam ativos mensalmente em fevereiro de 2016, 

acima dos 700 milhões em janeiro de 2015. Adicionalmente, os usuários deste aplicativo 

enviaram mais de 1,6 bilhões de fotos por dia. 

 Paralelamente, segundo uma pesquisa realizada pelo Datafolha
1
 em novembro de 

2015, a violência está entre os cinco temas que mais preocupam os brasileiros, juntamente 

com a corrupção, saúde, desemprego e educação. O medo causado pela ideia da violência 

                                                 
1
 Ver: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/11/1712475-pela-1-vez-corrupcao-e-vista-como-maior-

problema-do-pais.shtml  
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altera a vida diária das pessoas em todos os lugares, causando perda de qualidade de vida à 

medida que inibe a liberdade de movimento e de interação social dos cidadãos (Skogan & 

Maxfield, 1982). Uma das saídas das comunidades para tratar este problema é se auto-

organizarem de modo colaborativo como ocorre em outras áreas, por exemplo, a área da 

saúde (Benson et al., 2012). Segundo Fawcett et al. (1995), as ações dos membros de uma 

parceria comunitária provocam mudanças em programas, políticas e práticas em toda a 

comunidade, as quais provocam reformulações nas próprias agências e organizações, e 

permitem uma abordagem melhor sobre as questões relevantes da comunidade. Para 

exemplificar brevemente a prática deste modelo, no âmbito da vigilância comunitária 

encontra-se um exemplo da eficiência no uso deste modelo de auto-organização em um 

fato constatado em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, no ano de 2016, onde 

proprietários de postos de gasolina formaram um grupo no Whatsapp, incluindo a Polícia 

Militar, para a prevenção de assaltos. Como resultado, os índices de assaltos aos postos 

caíram 70% entre 2014 e 2016.  

 Neste contexto de auto-organização, o uso de aplicativos móveis como ferramenta 

tem sido utilizado. Especificamente para a área de segurança, podem-se destacar os 

seguintes aplicativos móveis: Commisur, Life360, ProtectMe, CityCop e Haus. Dentre 

estes, este estudo tratará do aplicativo Life360, desenvolvido pela empresa homônima. 

 Pela abrangência e efeito causado por esse amplo acesso às redes, os estudos de 

IHC (Interação Humano-Computador) tendem a deixar de analisar apenas a relação do 

indivíduo com o computador, e caminham para o entendimento sobre como as pessoas 

interagem umas com as outras na modalidade on-line (Wellman, 2001; Issa & Isaias, 

2015). Dentro do campo da IHC, o principal conceito estudado refere-se à usabilidade, uma 

vez que a compreensão dos elementos necessários para se aprimorar as interações entre 

ferramentas, problemas e pessoas em sistemas interativos é o ponto central para o 

desenvolvimento da interação humano-computador (Hornbæk, 2006). 

 Considerando a inserção de usuários em redes sociais utilizando aplicativos móveis, 

a avaliação de usabilidade de um dos recursos tecnológicos destinados à prevenção de 

eventos indesejados, como furtos, roubos e sequestros, permite produzir questionamentos 

sobre como esse aplicativo está em concordância com a cultura, a realidade sócio-

econômica, a capacitação e a atitude das pessoas em relação a esses recursos como 

ferramenta de suporte para a vida diária. Como objetivo desta pesquisa, busca-se, por meio 

de um questionário elaborado que atenda aos requisitos de um aplicativo destinado à 

segurança, avaliar qualitativamente a usabilidade do aplicativo Life360. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A usabilidade pode ser definida como sendo a "capacidade do produto de software 

ser compreendido, aprendido, operado e atraente ao usuário, quando usado sob condições 

especificadas" (ISO/IEC 9126-1, 2001). Em outras palavras, a usabilidade avalia a 

facilidade de se aprender a usar o sistema, a eficiência de uso e a capacidade de o sistema 

se comunicar com o usuário (Alpkaya, Sakarya, 2013), o que envolve aperfeiçoar as 

interações dos usuários com produtos interativos que lhes permitam realizar suas atividades 

cotidianas (Preece, Rogers & Sharp, 2002). Além disso, a usabilidade é afetada pelas 

funcionalidades do sistema, ou seja, como os elementos se apresentam e interagem com 

respostas aos usuários (Dix et al., 2004). 

 Usabilidade é um termo referente a uma amplitude de métodos que avaliam a 

interação do usuário com as interfaces de produtos e sistemas. A literatura relacionada à 

usabilidade, frequentemente, utiliza termos como UCD (User-Centred Design), IHC ou 
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UX (User Experience), que tratam os processos de design nos quais os usuários finais 

influenciam o andamento do projeto (Abras, Maloney-Krichmar & Preece, 2004). Estes 

conceitos revelam, em seus próprios nomes, que, muito além das características funcionais 

do software, é importante pensar os processos de construção do projeto segundo a visão do 

usuário final. No passado, estes conceitos eram trabalhados de forma dispersa, embora 

abordassem objetivos semelhantes. Nos anos 80, a usabilidade era comumente referida 

como user-friendly (amigável). Para consolidar as teorias existentes na época, Nielsen 

(1993) convergiu estes e outros termos correlatos em apenas um termo, usabilidade. 

 Nielsen afirma que a aceitabilidade é um dos fatores que indica se o sistema é bom 

o suficiente para satisfazer as necessidades e exigências do usuário. Nesse contexto, 

descreve as aceitações sociais e práticas de um sistema, enfatizando, na segunda, o 

potencial de o sistema ser útil (usefulness), que ainda pode ser compreendido pela utilidade 

(utility) e usabilidade (usability). O autor apresenta cinco constructos fundamentais da 

usabilidade, em que a “aprendizagem” é o grau de facilidade que o usuário tem em realizar 

tarefas básicas na primeira vez que utiliza o produto; “eficiência” se refere à velocidade 

com que os usuários realizam as tarefas, uma vez conhecendo a interface; “memorização” é 

definida pela facilidade com que o usuário, após determinado período de tempo sem 

utilizar o produto, consegue restabelecer sua proficiência no uso; “erros” caracteriza-se 

pela quantidade e gravidade de erros cometidos pelo usuário em comparação com a 

facilidade deste de recuperar-se dos erros; e, por fim, a “satisfação”, que significa o quão 

agradável é utilizar o produto. 

 Em diferentes momentos e contextos, a usabilidade recebe definições distintas, 

como se pode observar nas normas que surgiram ou foram atualizadas. Assim, serão 

apresentados os conceitos básicos de algumas normas ISO, que são as de maior impacto no 

universo da usabilidade. 

 A ISO 9241-11 (1998) objetiva definir a usabilidade e explicar como identificar as 

informações necessárias para se especificar ou avaliar a usabilidade em termos de medidas 

de desempenho e satisfação do usuário. As aplicações envolvem contextos de compras, 

design, desenvolvimento, avaliação e de fluxo de informações. Embora a ISO 9241-11 

apresente os procedimentos para se medir a usabilidade, o detalhamento de todas as 

atividades a serem realizadas está fora do escopo da norma. Sua característica envolve a 

aplicação em situações em que o usuário interage com a interface de um sistema para 

atingir seus objetivos. As definições utilizadas por essa norma são: 

• Usabilidade: capacidade de um produto ser usado por usuários específicos 

com efetividade, eficiência e satisfação em situações e contextos específicos de uso; 

• Efetividade: precisão e integridade com a qual os usuários alcançam os 

objetivos; 

• Eficiência: capacidade de concluir com precisão os objetivos alcançados 

pelos usuários em relação aos recursos utilizados; 

• Satisfação: uso confortável e atitudes positivas em relação ao uso do 

produto; 

• Contexto de Uso: usuários, tarefas, equipamentos (hardware, software e 

materiais) e o ambiente físico e social em que o produto é utilizado; 

• Sistema de Trabalho: sistema com o objetivo de alcançar objetivos 

específicos, composto por usuários, equipamentos, tarefas e um ambiente físico e 

social; 
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• Usuário: pessoas que interagem com o produto; 

• Objetivo: resultado pretendido; 

• Tarefa: atividade necessária para atingir o objetivo; 

• Produto: parte do produto para o qual a usabilidade pode ser especificada ou 

avaliada; 

• Medida: valor resultante da medição e do processo utilizado para obter esse 

valor. 

 Como citado anteriormente, a norma ISO/IEC 9126-1 (2001), diferente da ISO 

9241-11, concentra-se com maior profundidade em aspectos centrados no usuário, além das 

características de eficiência e eficácia do produto. Dentro desse contexto, essa norma 

apresenta uma observação de que os aspectos de funcionalidade, confiabilidade e 

eficiência, apesar de afetarem a usabilidade, não são classificados como aspectos diretos da 

usabilidade. 

 Além disso, a definição para os usuários é mais ampla e inclui operadores, usuários 

finais e usuários indiretos, uma vez que estes sejam dependentes ou influenciados pelo uso 

do software. Dessa forma, a usabilidade deve considerar todos os agentes e situações 

afetados pelo produto. Como definições, a norma apresenta: 

• Inteligibilidade: capacidade de o software ser compreendido pelo usuário 

como ferramenta apropriada para a realização de suas tarefas em condições 

específicas; 

• Apreensibilidade: capacidade de o software ser aprendido pelo usuário 

quanto à sua aplicação; 

• Operacionalidade: capacidade de o software ser operado e controlado pelo 

usuário. Pode ser afetada pela adequação, modificabilidade, adaptabilidade e 

capacidade para ser instalado. Corresponde à controlabilidade, tolerância a erros e 

conformidade com as expectativas do usuário; 

• Atratividade: capacidade de o software ser atraente ao usuário; 

• Conformidade relacionada à usabilidade: grau de conformidade do software 

com normas, convenções, guias de estilo ou regulamentações relacionadas à 

usabilidade. 

 A transição de uma abordagem centrada na interface para uma abordagem centrada 

no ser humano se torna evidente com a ISO 9241-210 (2010), que se fundamenta nos 

métodos baseados em UCD, que podem ser utilizados no ciclo de vida de um sistema. A 

usabilidade é mensurada em termos do resultado do uso do software em ambiente 

especificado, e não das propriedades do software. A norma apresenta o conceito 

fundamental do design centrado no ser humano com os seguintes dizeres:  

O design centrado no ser humano é uma abordagem para o desenvolvimento de 
sistemas interativos que visa tornar os sistemas úteis e utilizáveis, concentrando-se 
nos usuários, suas necessidades e requisitos e aplicando fatores 
humanos/ergonômicos e conhecimentos e técnicas de usabilidade. Esta abordagem 
melhora a eficácia e a eficiência, melhora o bem-estar humano, a satisfação dos 
usuários, a acessibilidade e a sustentabilidade; e neutraliza possíveis efeitos 
adversos do uso na saúde humana, segurança e desempenho (ISO 9241-210, 2010). 

 O propósito da ISO 9241-210 é o de fornecer requisitos e recomendações para o 
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processo de design de sistemas interativos centrados no ser humano. Exemplos de produtos 

abordados pela norma podem variar entre sistemas de “entrega, escritório, controle de 

processos, sites e aplicativos” (ISO 9241-210, 2010), além de “produtos de consumo como 

máquinas de venda automática, telefones celulares e televisão digital”. Contudo, a norma 

não envolve detalhes sobre o gerenciamento de projetos, métodos e técnicas necessários 

para o projeto centrado no ser humano, saúde ou segurança. 

 A ISO 9241-210 herda termos utilizados em normas anteriores. A saber, da norma 

9241-11 são utilizados os termos: “contexto de uso”, “eficácia”, “eficiência”, “objetivo”, 

“satisfação”, “tarefa”, “usuário” e a releitura do termo “usabilidade”. Outros termos 

foram apropriados de diversas outras normas, a saber:  

• Acessibilidade: herdada da ISO 9241-171, que a define como a usabilidade 

de um produto, serviço, ambiente ou facilidade por pessoas com a mais vasta gama 

de capacidades; 

• Ergonomia: herdada da ISO 6385, que a define como disciplina científica 

que visa compreender as interações entre humanos e outros elementos de um 

sistema, com a finalidade de otimizar o bem-estar humano e o desempenho geral do 

sistema; 

• Design Centrado no Humano: aplicação de fatores humanos/ergonômicos e 

técnicas de usabilidade em sistemas interativos, abordados no projeto e no 

desenvolvimento do sistema, com a finalidade de os tornarem mais utilizáveis; 

• Sistema Interativo: combinação de hardware, software e/ou serviços que 

recebe entrada e comunica saída para usuários; 

• Protótipo: representação de todo ou parte de um sistema interativo, que, 

embora limitado de alguma forma, pode ser usado para análise, design e avaliação; 

• Stakeholder: oriundo da ISO/IEC 15288, que o define como sendo o 

indivíduo ou organização com direito, compartilhamento, reivindicação ou interesse 

em um sistema ou em sua posse de características que atendam às suas necessidades 

e expectativas; 

• Experiência de usuário: percepções e respostas da pessoa resultantes do uso 

de um produto, sistema ou serviço. Abrange características físicas, psicológicas, 

comportamentais e culturais do usuário. Pode ser influenciada por condições 

externas e internas ao usuário e pela apresentação do produto. Os critérios de 

usabilidade podem ser usados para avaliar aspectos da experiência do usuário;  

• Interface de Usuário: termo utilizado na norma ISO 9241-110, que a define 

como sendo “todos os componentes de um sistema interativo (software ou 

hardware) que fornecem informações e controles para o usuário para realizar 

tarefas específicas com o sistema interativo”;  

• Validação: confirmação, mediante a apresentação de provas objetivas, de 

que os requisitos para um uso ou pedido específico foram cumpridos. Termo 

retirado da ISO 9000; 

• Verificação: confirmação, mediante a apresentação de provas objetivas, que 

os requisitos especificados foram cumpridos. Termo retirado da ISO 9000. 

 Por fim, o conjunto de normas ISO/IEC 25000 reúne em uma documentação 

abrangente de diversas outras normas internacionais, formando um corpo conceitual sobre 
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qualidade de software, denominado SQuaRE (Requisitos e Avaliação da Qualidade de 

Produtos de Software). Sua finalidade consiste em fornecer um guia para os processos de 

especificação de requisitos e avaliação da qualidade do software. Neste ponto, a 

usabilidade é um elemento pertencente a uma ampla variedade de conceitos referentes à 

qualidade. Mais especificamente, a ISO/IEC 25010, que é uma das partes da série 25000, 

revisa e sobrescreve a ISO/IEC 9126-1. 

 Além dos conceitos apresentados pelas normas ISO, outros autores fizeram suas 

definições de acordo com contextos específicos. Segundo Rubin e Chisnell (2008), a 

usabilidade pode ser qualificada de acordo com o quão “utilizável” é um produto ou 

serviço, e define o que torna algo utilizável como sendo a ausência de frustração do usuário 

ao utilizá-lo, ou seja, um produto é realmente utilizável quando o usuário pode realizar o 

que deseja, da maneira que espera que seja realizado sem dificuldades, obstáculos ou 

dúvidas. 

 Para ampliar o entendimento sobre a usabilidade, podem-se abordar diferentes 

teorias sob a perspectiva dos campos de estudos relacionados a ela, como as citadas 

anteriormente, de acordo com a literatura mais recente, que se aprofunda em cada aspecto 

que envolve a interação dos usuários com interfaces de sistemas computacionais. 

 UCD é definido por Lowdermilk (2013) como uma metodologia utilizada por 

desenvolvedores e designers para garantir que sejam criados produtos que atendam às 

necessidades dos usuários. Não é subjetiva e, muitas vezes, se baseia em dados para apoiar 

decisões no processo de desenvolvimento, a fim de evitar que o usuário cometa erros e 

perca tempo utilizando o produto. Visa garantir que o desenvolvimento seja focado nos 

objetivos corretos, ou seja, alcançar a satisfação dos usuários com a solução tecnológica 

adequada. 

 A ergonomia, por sua vez, é a ciência que se preocupa com a compreensão das 

interações entre os elementos humanos e os de um sistema, a fim de aperfeiçoar o bem-

estar humano e o desempenho geral do sistema (ISO 6385:2004, 2004). 

 Outra abordagem a respeito da usabilidade se dá por meio da experiência do 

usuário, campo de estudo conhecido pela sigla UX. Robier (2016) conceitua a UX como 

sendo o campo de estudo que busca oferecer uma experiência positiva em todos os 

momentos da interação do usuário com o produto, ou seja, do momento em que o 

consumidor deseja o produto, acessa o meio de compra, efetua o pagamento e recebe sua 

mercadoria. Assim, estabelece que toda informação deve ser simples (as pessoas devem 

compreendê-las instantaneamente) e emocional (ao provocar emoções que abordem e 

motivem as pessoas). 

 Para Power, Freire e Petrie (2010), a questão da usabilidade geralmente é abordada 

pela engenharia web sob diferentes aspectos de eficiência, eficácia e satisfação, e sugere 

que uma das dificuldades de se adotar conceitos de design acessível, no sentido de explorar 

as necessidades e suprir demandas de acessibilidade, se deve à sua lenta avaliação, o que a 

inviabiliza de se tornar uma prática comum nesta área. Em relação à acessibilidade, Rubin 

e Chisnell (2008) afirmam que a capacidade de um produto ser utilizado por pessoas com 

deficiências ou em condições especiais pode beneficiar pessoas que não se encontram 

nestas condições, o que, consequentemente, pode melhorar a usabilidade de um produto.  

 Além da usabilidade percebida do ponto de vista do indivíduo, há que se investigar 

os efeitos da aceitação individual sobre o contexto organizacional, uma vez que a 

ubiquidade tecnológica, ou seja, a presença difusa de diversos dispositivos tecnológicos 

interconectados, interfere nas dinâmicas organizacionais. De acordo com Wiredu (2014), 
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não é nova a compreensão de que a usabilidade móvel incorpora características pessoais e 

individuais, e transcende o contexto organizacional tradicional. No entanto, argumenta que 

os entendimentos das necessidades individuais persistem em ser limitados. Deste modo, o 

autor propõe um modelo psicológico social que une as abordagens organizacionais e 

pessoais, tanto por parte das aplicações quanto por parte dos usuários. Em resumo, busca a 

compreensão da usabilidade móvel das aplicações e do contexto de uso submetidos à 

interação entre o âmbito organizacional e pessoal. 

 Os desafios de avaliar a usabilidade em dispositivos móveis se refletem em suas 

limitações físicas e nas rápidas mudanças de padrões e tecnologias, ou seja, o tamanho 

limitado das telas, a apresentação do conteúdo, a limitação da capacidade de 

processamento e o armazenamento dos dados são algumas delas (Ayobami, Hector & 

Hammed, 2012; Nayebi, Desharnais & Abran, 2012; Hussain et al., 2015). Ademais, existe 

a dificuldade de se desenvolver interfaces gráficas agradáveis, com conteúdo sucinto e 

intuitivo, o que pode ser considerada uma das consequências do grande número de evasões 

dos usuários de aplicativos, isto é, aplicativos são instalados e utilizados poucas vezes e, 

em pouco tempo, encerram seu ciclo de vida. 

 Muitas vezes, a usabilidade aplicada a dispositivos móveis é pautada por conceitos 

voltados para aplicações desktop (Salgado & Freire, 2014). Isso pode representar um 

problema, uma vez que as características que envolvem a usabilidade de desktops são 

distintas das apresentadas em um smartphone (Hoehle & Venkatesh, 2015). Por exemplo, 

os formulários apresentados em páginas convencionais não necessitam reservar uma grande 

área para serem selecionados, uma vez que o dispositivo de entrada é o teclado ou o mouse, 

ao contrário do smartphone, que necessita do toque do usuário para ser selecionado, o que 

demanda um espaçamento adequado para uma seleção precisa. 

 Atualmente, as questões mais importantes sobre o desenvolvimento de sistemas de 

informação, sobretudo as aplicações móveis, concentram-se no aprimoramento de 

interfaces e aplicações amigáveis para atender as características de usabilidade (Ayobami, 

Hector & Hammed, 2012). 

3. MÉTODO 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar qualitativamente a usabilidade do aplicativo 

Life360 por meio de um questionário adaptado para atender as especificidades deste 

produto. O aplicativo utilizado nesta pesquisa foi selecionado dentre uma lista produzida 

por buscas, na loja de aplicativos do Android (Google Play), baseadas nas seguintes 

palavras-chave: segurança comunitária, vigilância solidária e vigilância comunitária. Após 

a busca, foram selecionados e testados os aplicativos Commisur, Life360, CityCop, 

ProtectMe e Haus. 

Os aplicativos foram avaliados levando em conta o cenário de utilização proposto 

neste estudo, ou seja, uma rede de proteção pautada pela comunicação e acompanhamento 

em grupo social. Para o teste dos aplicativos, utilizou-se um emulador de Android, 

chamado Droid4X, que permite realizar os testes deste sistema operacional em um 

computador. Dois dispositivos foram emulados e em cada dispositivo virtual foram 

instalados os aplicativos testados com contas de usuários diferentes para cada um deles. 

Além dos aplicativos testados, outro, denominado Fake GPS, foi instalado. O Fake GPS 

simula a geolocalização do dispositivo. Assim, foi possível simular diferentes pontos de 

localização de cada uma das contas, o que tornou possível a utilização plena das funções 

disponibilizadas pelos aplicativos testados. O Life360 foi eleito para a pesquisa por atender 

a fatores como: criação e controle de grupos, troca de mensagens e alertas e, ainda, a 
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geolocalização.  

 O estudo de campo foi o meio pelo qual o processo empírico deste estudo foi 

conduzido. Isso se deve pelo motivo de que este método visa estudar um único grupo ou 

comunidade em termos de sua estrutura social, ressaltando o modo de como seus 

componentes interagem (Gil, 1995). Para Günther (2006), este método revela-se 

interessante, sobretudo, do ponto de vista da pesquisa qualitativa, possibilitando diferentes 

abordagens e técnicas em um mesmo estudo.  

 A pesquisa foi realizada na cidade de Itajubá – MG e envolveu a participação de 

dois grupos distintos. O primeiro foi formado por cinco pessoas, sendo quatro com 

formação superior na área de tecnologia, com faixa etária entre 18 e 39 anos e renda entre 

três e cinco salários mínimos. O segundo grupo foi formado por quatro pessoas de perfis 

que variam em renda, idade, escolaridade e profissão. 

Por se tratar de um teste de aplicativo de segurança, o receio de compartilhar 

informações privadas em um aplicativo desconhecido requer a necessidade de algum tipo 

de confiança entre o participante e o pesquisador. Dadas essas condições, a seleção dos 

participantes ocorreu pelo método não probabilístico de amostra por conveniência.  

 A coleta de dados ocorreu com base na aplicação de um questionário estruturado, 

contendo questões de caráter demográfico, que coleta informações como sexo, renda, 

escolaridade, profissão e afinidade de uso de smartphones. Posteriormente, um 

questionário de usabilidade foi aplicado para o acompanhamento da qualidade de uso do 

aplicativo. Os dois grupos receberam as instruções necessárias para o início da pesquisa, 

onde foram esclarecidos o objetivo, a proposta do aplicativo, o preenchimento do 

formulário e como seguir a lista de atividades. Duas semanas de uso foi o tempo 

combinado com os participantes para que, então, os resultados fossem coletados. 

 Os materiais utilizados foram: o smartphone e a conexão de Internet do usuário 

participante, lista de atividades, questionário demográfico e de usabilidade. A lista de 

atividades contém 21 tarefas que guiaram os participantes no uso do aplicativo Life360, a 

fim de estruturar o processo, que resulta no uso homogêneo do aplicativo pelos usuários. 

3.1 Desenvolvimento do questionário 

 Durante a revisão da literatura, vários modelos de questionários de usabilidade 

foram encontrados, sendo que cada um deles apresenta uma perspectiva diferente do tema. 

Em muitos casos, as análises ocorrem por experimentos em laboratórios, com base em 

dados de desempenho e ambientes controlados (Seffah et al. 2001; Hong & Tam, 2006; 

Gafni, 2009; Uebelbacher, Sonderegger & Sauer, 2013; Burzacca & Paternò, 2013), ou 

ainda necessitam da avaliação de especialistas como, por exemplo, a avaliação heurística. 

Estes modelos, classificados como métodos analíticos, não se enquadram à proposta deste 

estudo e, por este motivo, os modelos de questionários voltados para métodos empíricos 

foram priorizados. Vale ressaltar que neste processo não foram encontrados modelos de 

questionários específicos para avaliar aplicativos de segurança. 

 Como resultado do processo de seleção dos modelos, cinco questionários foram 

destacados e seus conteúdos foram avaliados, a fim de constituir a base do conjunto de 

questões a serem utilizadas nesta pesquisa. Deste modo, segue uma breve descrição de cada 

um destes modelos.  

 Lewis (1995) elaborou para a IBM um questionário que visa avaliar a satisfação dos 

usuários de sistemas computacionais, chamado PSSUQ (Post-Study System Usability 

Questionnaire). O modelo foi desenvolvido sobre o conceito de psicometria, que analisa 
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modelos mentais e comportamentais das pessoas diante de determinadas tarefas. Avalia 

aspectos relevantes de usabilidade em ambientes de uso cotidiano e apresenta 19 questões 

sob três diferentes dimensões: utilidade do sistema (1-8); qualidade da informação (9-15) e 

qualidade da interface (16-18). A última questão envolve a percepção do usuário na 

totalidade do sistema. As dimensões e itens do questionário passaram por processos de 

validação de redundância e confiabilidade. Os testes revelaram que o questionário 

apresenta alto grau de generalização. 

 Posteriormente, Lewis (2002) fez uma revisão da validade do PSSUQ, a fim de 

verificar se a generalização do questionário ainda era satisfatória, mesmo com a evolução 

dos sistemas. A pesquisa baseou-se na análise de dados obtidos por meio de 21 estudos não 

publicados, realizados em laboratório pelo autor, obtidos durante cinco anos. A maioria dos 

estudos utilizou a mesma versão do PSSUQ em diferentes sistemas de reconhecimento de 

voz. Os resultados mostraram que, embora os dados analisados fossem diferentes em 

conteúdo e protocolo de aplicação, os fatores de estrutura, confiabilidade de escala e 

análise de sensibilidade foram consistentes com os estudos anteriores. O autor ainda 

conclui que a nova análise permitiu verificar que as questões 3 (Utilidade do Sistema), 5 

(Utilidade do Sistema) e 13 (Qualidade da Informação) se mostraram irrelevantes na 

investigação dos respectivos constructos, possibilitando uma versão resumida do 

questionário com 16 itens. 

 Brooke (1996) apresentou o SUS (System Usability Scale), cuja proposta é oferecer 

um questionário de baixo custo capaz de abranger uma grande amplitude de contextos. 

Possui 10 questões que permitem identificar características subjetivas, tais como 

necessidade de ajuda, treinamento e complexidade. 

 Outro questionário é o MPUQ (Mobile Phone Usability Questionnaire), um 

instrumento de coleta de dados direcionado a dispositivos móveis, elaborado por Ryu e 

Smith-Jackson (2006). Consiste em um questionário que aborda funcionalidades 

específicas de um dispositivo móvel, como telefones celulares, smartphones e PDAs. Em 

seu modelo, os autores reuniram diversos conceitos de usabilidade, e ainda os mais 

relevantes questionários até aquele momento, formando um grupo inicial de 512 questões 

distribuídas em mais de 20 dimensões de usabilidade. Por meio de testes de redundância, 

relevância e confiabilidade, o número de questões do modelo foi reduzido para 76, 

distribuído em seis dimensões que mesclam características afins, contidas nos 

questionários utilizados. As dimensões receberam os seguintes nomes: facilidade de 

aprender e usar; assistência e capacidade de resolver problemas; aspectos afetivos e 

propriedades de multimídia; comandos e uso mínimo de memória; controle e eficiência; e 

tarefas típicas para telefones móveis. 

 Hussain e Kutar (2009) elaboraram uma revisão da literatura voltada para modelos 

de avaliação de usabilidade para aplicativos móveis. Por meio desta revisão, três 

características foram tomadas como guia para a definição dos critérios subsequentes, sendo 

elas efetividade, eficiência e satisfação. O critério de elaboração e seleção das questões 

baseou-se no processo definido pelo Goal Question Metric (GQM), que orientou o 

desenvolvimento do questionário. Como resultado, o questionário aborda as seguintes 

características: Efetividade (Simplicidade e Precisão), Eficiência (Tempo Despendido e 

Características) e Satisfação (Segurança e Atratividade). A soma dos itens em cada 

característica totaliza 21 questões. 

 Hoehle e Vankatesh (2015) se valeram do guia de desenvolvimento para 

aplicativos, disponibilizado pela Apple, para definir as características de usabilidade a 
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serem mensuradas. Os autores fizeram uma revisão dos conceitos de usabilidade para dar 

respaldo ao processo de elaboração das questões. Embora as dimensões não sigam os 

padrões comuns de nomenclatura como eficiência, efetividade e satisfação, os autores 

afirmam que o resultado da avaliação de características gráficas e de uso resulta na 

satisfação e, consequentemente, na fidelização ao produto. A escolha do guia oferecido 

pela Apple, segundo os autores, se dá pelo fato de a empresa possuir um conhecido grau de 

fidelização de seus clientes e um reconhecido grau de qualidade em seus produtos. Ainda, 

afirmam que questionários baseados em diversas teorias de usabilidade resultam em 

questões confusas e redundantes, que, muitas vezes, dificultam a análise e a conclusão de 

quais aspectos do sistema apresentam maiores problemas. Por este motivo, seu trabalho é 

focado em uma abordagem específica. 

 Após a avaliação das questões, dimensões, complexidade e extensão de cada 

questionário, o PSSUQ foi escolhido para ser a base das questões utilizadas nesta pesquisa. 

Para o melhor aproveitamento das informações coletadas, algumas questões foram 

modificadas e outras adicionadas ao questionário. O termo "sistema" foi substituído por 

"aplicativo". Uma das questões foi alterada para enfatizar a melhoria da segurança familiar, 

em vez de questionar a melhoria da produtividade. Adicionalmente, foi realizada uma 

verificação da concordância das dimensões abordadas pelo PSSUQ em relação aos 

constructos abordados por Nielsen e pela ISO 9241-11, em que se verifica o aspecto da 

facilidade de lembrar não relacionada a nenhum item (Figura 1). 

Figura 1: Relação das dimensões de Lewis com as de Nielsen e ISO 9241-11. 

 

Fonte: Os autores. 

 Deste modo, uma questão referente à facilidade de lembrar foi adicionada ao 

questionário. Além disso, outras duas questões foram inseridas para investigar a intenção 

de uso e mensurar o nível de aceitação do aplicativo. Como resultado da relação das 

dimensões, o Quadro 1 apresenta os itens contidos no questionário final e suas respectivas 

dimensões. 

4. Levantamento dos Dados 

O Quadro 2 apresenta os dados dos participantes da pesquisa, no qual algumas 

nomenclaturas foram utilizadas para traduzir as informações do questionário demográfico. 

Os participantes encontram-se verticalmente nomeados com a letra P, seguida do número 

de identificação; o sexo feminino é descrito pela letra F e o masculino pela letra M; as 

idades são distribuídas por intervalos como descritos no questionário demográfico, bem 

como as rendas familiares com intervalos de salários mínimos; a escolaridade é sintetizada 

com as nomenclaturas PÓS para pós-graduação completa, SUP para ensino superior 

completo, MED para ensino médio completo e FUND para ensino fundamental completo; 
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as áreas de atuação profissional estão representadas por abreviações, onde TEC refere-se à 

tecnologia, EDUC à educação, ESTUD à estudante, ADM à administração e OPER a 

operário; o sistema operacional dos dispositivos de todos os participantes foi o Android; os 

dispositivos seguem com seus nomes comerciais descritos pelos participantes; e, por fim, o 

tipo de uso está enumerado entre um e cinco conforme a ordem das opções do questionário 

demográfico, o que também representa um grau de uso. 

Quadro 1: Questionário de usabilidade adaptado do PSSUQ. 

DIMENSÃO Nº ITEM 

Facilidade de Usar 

1 Foi simples usar este aplicativo. 

2 Foi fácil encontrar as informações que eu precisava. 

3 Foi fácil digitar as mensagens e inserir imagens no aplicativo. 

4 As informações na tela do aplicativo estão bem organizadas. 

Facilidade de 
Aprender 

5 Foi fácil aprender a utilizar o aplicativo. 

6 Os símbolos e botões são suficientemente intuitivos. 

7 Entendi como o aplicativo funciona na primeira vez que utilizei. 

Facilidade de 
Lembrar 

8 
Eu consigo me lembrar rapidamente como utilizar o aplicativo 
depois de um tempo. 

Tratamento de Erros 

9 
Sempre que eu cometi algum engano utilizando o aplicativo, pude 
desfazer o engano fácil e rapidamente. 

10 
O aplicativo ofereceu mensagens de erro que me disseram 
claramente como corrigir os problemas. 

11 
As informações (como ajuda on-line, mensagens na tela e outras 
documentações) oferecidas pelo aplicativo foram claras. 

Eficiência 

12 O aplicativo carrega as informações na tela rapidamente. 

13 O envio das mensagens aconteceu de forma rápida. 

14 
Eu fui capaz de completar as tarefas rapidamente utilizando o 
aplicativo. 

Eficácia 

15 
As informações do aplicativo foram efetivas em me ajudar a 
completar as tarefas.  

16 O aplicativo não parou de funcionar nem fechou nenhuma vez. 

17 
Eu acredito que poderia melhorar a vigilância comunitária 
rapidamente com este aplicativo. 

Satisfação 

18 A interface do aplicativo é agradável. 

19 Eu gostei de utilizar a interface do aplicativo. 

20 
Este aplicativo possui todas as funcionalidades e capacidades que 
eu esperava que tivesse. 

Aceitação 
21 Estou satisfeito com o aplicativo e pretendo continuar a utilizá-lo. 

22 Pretendo incentivar outras pessoas a utilizar este aplicativo. 

Fonte: Os autores. 

Os cinco tipos de usos definidos no questionário demográfico são descritos da 

seguinte forma: 
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• Apenas para ligações e mensagens de texto (1); 

• Faço ligações, envio mensagens e utilizo alguns aplicativos como Whatsapp, 

Facebook e Instagram (2); 

• Utilizo principalmente para jogar e alguns aplicativos como Whatsapp, 

Facebook e Instagram (3); 

• Utilizo para tudo que posso, mas tenho pouca habilidade em configurar e 

instalar aplicativos (4); 

• Utilizo para tudo que posso e tenho boa habilidade em configurar e instalar 

aplicativos (5). 

Quadro 2: Dados dos participantes obtidos por meio do questionário demográfico. 

 Gênero Idade Renda Escol. Profissão Dispositivo Uso 

P1 F 18-39 05-10 PÓS TEC GALAXY S6 5 

P2 F 18-39 03-05 PÓS TEC MOTO G4 5 

P3 M 18-39 03-06 SUP TEC ZENPHONE 6 5 

P4 M 18-39 03-07 PÓS TEC MOTO G PL 5 

P5 F 18-39 03-08 PÓS EDUC MOTO G5 PL 5 

P6 F 18-39 01-02 MED ESTUD GALAXY DUOS 3 

P7 F 18-39 02-03 MED ADM MOTO GT 2 

P8 M <18 01-02 FUND ESTUD GRAN PRIME 2 

P9 F 40-59 02-03 FUND OPER GALAXY DUOS 2 

Fonte: Os autores. 

 Como pode ser observado no Quadro 2, a homogeneidade dos cinco primeiros 

participantes permitiu classificá-los em um grupo e, como consequência, os demais 

participantes foram agrupados em um segundo grupo. Para melhor identificação dos 

indivíduos nos distintos grupos será adotada, a partir daqui, a nomenclatura dos grupos 

como A para o primeiro grupo, e B para o segundo, seguidos, respectivamente, por um 

número que corresponde ao número do participante. Desse modo, é possível iniciar as 

análises das observações de cada participante e relacionar suas atitudes e pensamentos com 

as teorias descritas anteriormente. 

 O questionário de usabilidade foi aplicado utilizando a escala Likert de cinco 

pontos. Considera-se o grau de concordância na ordem crescente de um a cinco, onde um 

significa “discordo plenamente” e cinco representa “concordo plenamente”. 

Adicionalmente, para cada questão, um espaço para observações foi disponibilizado para 

que os respondentes pudessem se manifestar livremente. Essas observações possibilitaram 

a identificação de problemas mais específicos relacionados a cada aspecto avaliado no 

questionário. Por meio dessas observações, foram realizadas análises das “falas” de cada 

participante.  

 Para facilitar a compreensão de cada aspecto de usabilidade avaliado no 

questionário, a análise se dará pelos grupos de questões referentes a cada constructo, a 

começar pela categoria “Facilidade de Usar”, com as questões de um a quatro. 

4.1 Facilidade de Usar 

 A Figura 2 apresenta as respostas das quatro primeiras questões do questionário de 

usabilidade, dadas pelos nove participantes do pré-teste. 

Na primeira questão, que investiga a simplicidade de se utilizar o aplicativo, 100% 

dos participantes do grupo A “concordaram parcialmente”, enquanto o grupo B ficou 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1008



 

 

dividido em 50% entre “concordo parcialmente” e “concordo plenamente”. Os motivos 

variaram entre os participantes. Por exemplo, o participante P3 esclarece que teve 

dificuldade em desativar a localização, enquanto o participante P2 afirma que a navegação 

é um pouco confusa. No grupo B, o participante P8 sugere a criação de um atalho para 

pedir ajuda. Ao contrário do que se imagina, usuários avançados, como os do grupo A, 

tenderiam a concordar plenamente com a facilidade de usar o aplicativo. Porém, as 

respostas não foram totalmente positivas. Inicialmente, é possível afirmar que o uso 

avançado de smartphones do grupo A o torna mais exigente, uma vez que possui maior 

experiência com outros aplicativos, o que justificaria a concordância parcial. 

Provavelmente, estas observações também serão explicadas por outras características 

investigadas nas demais questões. 

Figura 2: Respostas do questionário de usabilidade para o quesito Facilidade de Usar. 

 

 

Fonte: Os autores. 

 A segunda questão, que investiga a facilidade de encontrar as informações 

necessárias, fornece os primeiros indícios sobre o fato de a questão anterior não atingir a 

pontuação máxima, visto que, no grupo A, 60% “concorda parcialmente”, 20% “concorda 

plenamente” e 20% é “neutro”. No grupo B, 75% dos participantes “concordam 

plenamente” e 25% é “neutro”. Neste quesito, a simplicidade em utilizar um aplicativo está 

diretamente relacionada a todos os elementos de usabilidade, mas, em especial, pela 

intuitividade que, por sua vez, se refere à facilidade de compreender quais são e para quê 

servem os elementos visuais, bem como sua organização. Neste ponto, seria inconsistente 

afirmar que o grupo A não possui as qualidades necessárias para compreender o aplicativo 

de forma intuitiva. Portanto, é válido especular que não se trata da intuitividade do 

aplicativo, mas que, possivelmente, sua lógica difere dos padrões adotados por outros 

aplicativos, pois, assim como na questão anterior, a experiência de uso pode ter afetado a 

percepção dos participantes.     

 Quando perguntado aos participantes se “Foi fácil digitar as mensagens e inserir 
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imagens no aplicativo” apenas um participante do grupo B se manifestou de forma neutra. 

A justificativa do participante P6 é a de que teve dificuldades em inserir a imagem no 

perfil. Todos os outros participantes “concordaram plenamente”, o que possivelmente 

indica que, no caso específico do participante P6, houve um problema transitório de 

conexão. Neste caso, o aplicativo deveria fornecer algum tipo de informação ao usuário 

para esclarecer o fato. Usuários com maior experiência de uso podem estar habituados com 

este tipo de ocorrência, assim, torna-se condizente um participante do grupo B sentir-se 

inseguro com a inconsistência da resposta dada pelo aplicativo quando sua foto de perfil 

não é carregada rapidamente. 

 Quanto à organização das informações na tela do aplicativo, 60% dos participantes 

do grupo A responderam que “concordam parcialmente” que as informações estão bem 

organizadas, 20% “concordam plenamente” e outros 20% se manifestaram “neutros”. No 

grupo B, 75% dos participantes “concordam plenamente” e o restante “concorda 

parcialmente” que as informações estão bem organizadas. Essas respostas refletem alguma 

relação com a segunda questão, referente à facilidade de encontrar as informações 

necessárias, uma vez que se as informações estão bem organizadas, logo, a mesma 

percepção do usuário sobre essa organização refletirá em sua facilidade de encontrar as 

informações. Assim, entende-se que a estrutura do fluxo de navegação entre telas e a 

legibilidade das informações afetam negativamente, em maior proporção, os participantes 

do grupo A. Porém, quando se trata de um aplicativo que tem a finalidade de ser utilizado 

em situações de perigo, urgência e casos de importância elevada, não se pode relevar o fato 

de que o usuário não pode se confundir com as informações no momento de utilizá-lo, 

sobretudo em momentos de perigo, quando, possivelmente, a calma não será um fator 

presente. 

4.2 Facilidade de Aprender 

 O quesito Facilidade de Aprender é investigado pelas questões cinco, seis e sete do 

questionário de usabilidade, e suas respostas podem ser analisadas na Figura 3. As questões 

abordam critérios como facilidade de aprender, intuitividade dos símbolos e botões e 

compreensão do funcionamento do aplicativo no primeiro contato. 

Figura 3: Respostas do questionário de usabilidade para o quesito Facilidade de Aprender. 

 

Fonte: Os autores. 

 Quanto à questão cinco, que aborda o aspecto mais genérico do quesito, as 

respostas obtidas por meio do questionário para o grupo A foram de 80% para “concordo 

parcialmente” e 20% para “concordo plenamente”. Para o grupo B, 75% “concorda 

plenamente” e 25% se manifestou “neutro”. As observações feitas pelo participante P1, do 

grupo A, se referem à necessidade de consultar o celular do marido para entender o que 

aconteceria após cada ação. Possivelmente, por se tratar de um aplicativo que compartilha 
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informações pessoais, a insegurança sobre os resultados das ações executadas produziu 

incertezas de como utilizar o aplicativo. 

 Em relação à intuitividade dos símbolos e botões, P1 alega não ter considerado os 

mesmos suficientemente intuitivos, em contrapartida ao participante P3, que alega ter 

considerada satisfatória a intuitividade do aplicativo. Desse modo, as respostas para o 

grupo A foram divididas em 40% para respostas “neutras” e “concordo plenamente” e 20% 

para “concordo parcialmente”. No grupo B, a questão da intuitividade dos símbolos parece 

ser mais satisfatória, apresentando 25% para respostas “neutras” e “concordo parcialmente” 

e 50% para “concordo plenamente”. Entretanto, quando comparadas com as respostas 

obtidas na questão seguinte, referente ao entendimento imediato do aplicativo, essas 

respostas apresentam um deslocamento no sentido inverso, ou seja, para o grupo A, 40% 

declararam que “concordam parcialmente” e “plenamente” e 20% se declarou “neutro”, 

enquanto que, no grupo B, 25% das respostas foram “neutras” e “concordam plenamente” 

e, a outra metade, “concorda parcialmente”. Nesse sentido, pode-se dizer que embora o 

aplicativo não se apresente plenamente intuitivo ao primeiro contato para o grupo A, seu 

entendimento sobre o funcionamento do aplicativo é, em maior proporção, mais rápido do 

que para os participantes do grupo B.  

4.3 Facilidade de Lembrar 

 A Facilidade de Lembrar foi investigada pela oitava questão, em que a afirmativa 

era “Eu consigo me lembrar rapidamente como utilizar o aplicativo depois de um tempo”. 

As respostas coletadas para esse critério constam na Figura 4. Como respostas do grupo A, 

obteve-se 40% para “neutro”, 40% para “concordo plenamente” e 20% para “concordo 

parcialmente”, enquanto que, para o grupo B, as respostas para “neutro” foram 25%, para 

“concordo parcialmente” 25% e 50% responderam que “concordam plenamente”. Dentre 

as explicações dadas pelos participantes, o participante P1 alega que é necessário algum 

tempo para que seja possível lembrar o que cada função faz, por outro lado, os 

participantes P2 e P7 esclarecem que, embora não tenham deixado de utilizar o aplicativo 

por muito tempo, consideram que se lembrariam rapidamente de suas funções. Uma vez 

que dois participantes, de características e grupos distintos, compartilham da mesma 

percepção, o caso do participante P1 parece ser fortemente influenciado por sua percepção 

do funcionamento e entendimento dos símbolos e elementos textuais do aplicativo. 

Como se trata de um aplicativo voltado para segurança, o uso do aplicativo 

ocorrerá, principalmente, em situações específicas, diferentemente de outros aplicativos 

como o Whatsapp ou Facebook, que são comumente utilizados para entretenimento. Dessa 

forma, a capacidade de os usuários se lembrarem de como utilizar o aplicativo depois de 

algum tempo é um fator crítico para que sua finalidade seja efetiva. 

Figura 4: Respostas do questionário de usabilidade para o quesito Facilidade de Lembrar. 
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Fonte: Os autores. 

 

4.4 Tratamento de Erros 

 As três questões que avaliam o tratamento de erros causaram dúvidas por parte dos 

participantes. O entendimento de que o usuário comete enganos durante o uso de um 

aplicativo é claro para quem observa, mas, subjetivamente, para o próprio usuário, 

equívocos como acessar o menu errado quando se pretende enviar uma mensagem para um 

indivíduo, quando deveria enviar para o grupo, são ignorados, pois, dentre as tentativas, as 

falhas são esquecidas e o acerto sobrescreve essa percepção. As respostas para essas 

questões podem ser observadas na Figura 5. 

Figura 5: Respostas do questionário de usabilidade para o quesito Tratamento de Erros. 

 

Fonte: Os autores. 

 Na nona questão, os participantes P1, P4 e P9 afirmaram que não entenderam que 

cometeram erros. Por outro lado, os participantes P2 e P3 entenderam que quando enganos 

foram cometidos, puderam desfazê-los sem complicações. Assim, 40% do grupo A e 25% 

do grupo B responderam “neutro”. Para os que “concordaram plenamente”, foram 40% do 

grupo A e 75% do grupo B. Entende-se aqui que, para os participantes do grupo B, quando 

o engano não é percebido, possivelmente, o aplicativo foi efetivo em evitá-los, 

provavelmente pela percepção que se teve em relação à facilidade de usar. 

 Similarmente aos resultados da nona questão, na décima, que questiona se as 

mensagens de erros oferecidas pelo aplicativo os auxiliaram a corrigir o problema, os 

participantes P2, P3 e P7 não presenciaram ocorrências de mensagens de erro. Talvez o 

termo “erro” seja percebido como um evento extremo de falha. Nesse caso, em situações 

transitórias de falha ou lentidão na conexão, por exemplo, exibiriam avisos que não seriam 

caracterizados pelos usuários como um “erro”. Portanto, 60% dos participantes do grupo A 

e 25% do grupo B assinalaram neutro. Seria condizente modificar a questão e acrescentar 

um adendo mais explicativo, alterando o termo “erro” para “alerta”, de modo a esclarecer o 

que se deseja investigar. 

 Já na décima primeira questão, informações oferecidas pelo aplicativo têm por 

propósito orientar os usuários em suas tarefas, evitando “erros”. Nesse ponto, observa-se 

que 40% do grupo A e 75% do grupo B “concordam plenamente” que essas informações 

são claras. Entretanto, o participante P4 respondeu que “discorda parcialmente”, o que faz 

certo sentido, uma vez que nas duas questões anteriores não ficou claro para alguns 

usuários que mensagens e informações textuais não foram notadas. 

 Apesar do entendimento de que as questões desse quesito necessitam de melhores 

explicações, o esclarecimento pleno dos usuários sobre o que está acontecendo durante o 
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uso do aplicativo é fundamental para que se tenha certeza de que um alerta ou mensagem 

tenham sido enviados efetivamente. 

4.5 Eficiência 

 Nessa pesquisa, a questão da Eficiência foi avaliada de forma subjetiva, ou seja, é a 

percepção de eficiência que cada participante tem do uso do aplicativo que determinará a 

qualidade do aplicativo em executar as tarefas de forma ágil. As respostas obtidas para esse 

quesito podem ser conferidas na Figura 6. 

Figura 6: Respostas do questionário de usabilidade para o quesito Eficiência. 

 

Fonte: Os autores. 

 Quando indagado se o aplicativo carrega rapidamente as informações na tela, os 

resultados não foram plenamente positivos. A opção “concordo parcialmente” foi apontada 

em 40% das respostas do grupo A e 75% do grupo B. As justificativas foram de que a 

atualização da foto do perfil demorou muito, as imagens atrasam a serem enviadas e não há 

nenhuma informação sobre o status de carregamento. Os participantes P7 e P2 entendem 

que, provavelmente, a conexão com a Internet estava instável, o que poderia ser a causa da 

lentidão. Para o envio de mensagens, o aplicativo se comportou de forma satisfatória, 

atingindo 100% de plena concordância para ambos os grupos. 

 Na décima quarta questão, que investigou se os participantes foram capazes de 

completar rapidamente as tarefas, três pontos foram levantados. O primeiro foi apontado 

pelo respondente P1, quando diz que o termo “alerta” é utilizado para duas funções 

distintas, o que gera confusão e atrasa a efetivação da tarefa. O segundo ponto foi 

levantado por P3, que encontrou dificuldade em desativar a localização. O terceiro ponto 

foi levantado pelo participante P5, que considera a navegação um pouco confusa. Nesse 

quesito, 40% das respostas do grupo A apontam para a neutralidade, o que evoca os 

apontamentos realizados no aspecto Facilidade de Usar. Para o grupo B, 50% “concorda 

plenamente” que conseguiu concluir rapidamente as tarefas. 

4.6 Eficácia 

  Neste quesito, além de investigar a Eficácia no que se refere à capacidade de o 

aplicativo concluir as tarefas, foi averiguado se a finalidade do aplicativo atende a seus 

propósitos. As respostas desse critério constam na Figura 7. 

O décimo quinto item retoma a questão das informações oferecidas pelo aplicativo, 

do ponto de vista de sua eficácia em auxiliar os usuários. Para o grupo A, 60% das 

respostas foram “neutras” e 50% das respostas do grupo B foram “concordam 

parcialmente”. Possivelmente, os apontamentos realizados para o tratamento de erros 

afetaram negativamente este item. Ademais, foi verificada a necessidade de melhores 
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explicações para que o respondente tivesse parâmetros de referência no momento de 

responder a essa pergunta. 

Figura 7: Respostas do questionário de usabilidade para o quesito Eficácia. 

 

Fonte: Os autores. 

 Quanto à estabilidade do aplicativo, de modo geral, se comportou bem. As exceções 

foram referentes à qualidade de conexão apontada pelo participante P7, e ao estado em que 

se encontrava o dispositivo utilizado por P9, o que não contribuiu para uma utilização 

fluida do aplicativo. Nesse contexto, 100% dos respondentes do grupo A e 50% do grupo B 

“concordam plenamente” que o aplicativo não parou de funcionar em nenhum momento. 

As exceções somam 50% dos participantes do grupo B. Cabe aqui questionar se o 

aplicativo apresenta um bom desempenho em aparelhos com menor poder de 

processamento de dados, uma vez que os dois aparelhos Samsung Galaxy Duos 

apresentaram problemas. 

 A décima sétima questão busca, na subjetividade dos participantes, suas percepções 

sobre a capacidade de o aplicativo melhorar a segurança familiar. Dentro do grupo A, 60% 

“concorda plenamente” e 40% “concorda parcialmente” que o aplicativo pode melhorar a 

segurança familiar. Para o grupo B, 75% “concorda plenamente” e 25% é “neutro”. Nesse 

quesito, muitas considerações são levantadas pelos respondentes, que envolvem conceitos 

éticos e de segurança das informações. O participante P1 entende que o aplicativo tem 

maior função em monitorar crianças e que, entre adultos, alguns problemas de privacidade 

podem ocorrer, o que gera conflitos. Para o participante P2, trata-se de um risco ter seus 

dados roubados e utilizados para uso maléfico, todavia, assim como o participante P5, P2 

acredita que, em casos específicos, o aplicativo pode auxiliar. Para P8, essa questão foi 

avaliada como neutra, provavelmente por ser adolescente e não compreender a 

complexidade dos fatores envolvidos na questão da segurança e da privacidade. Em 

contrapartida, P3 e P4 entendem que o aplicativo não apresenta riscos, e que seu uso pode 

ser benéfico. É interessante notar que os dois últimos se tratam de usuários do gênero 

masculino. Talvez, as participantes do gênero feminino se sintam inseguras em revelar sua 

localização, entendendo que o aplicativo seja útil somente quando estão na posição de 

observadoras de seus filhos. 

4.7 Satisfação 

 A Satisfação é avaliada pela interface e aspectos gerais de uso do aplicativo. Quanto 

à interface, houve influência no resultado final da percepção dos usuários por fatores 

investigados nas questões anteriores. As respostas para esse critério estão dispostas na 

Figura 8. 

Com relação à questão 18, no grupo A, 20% respondeu “neutro”, 40% “concorda 
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parcialmente” e os outros 40% “concordam plenamente” que a interface do aplicativo é 

agradável. Para o grupo B, 75% “concorda parcialmente” e 25% “concorda plenamente”. 

Além da questão estética, a organização e a legibilidade interferem na percepção do usuário 

no que tange a uma interface agradável. 

Figura 8: Respostas do questionário de usabilidade para o quesito Satisfação. 

 

Fonte: Os autores. 

 Na décima nona questão, as dinâmicas envolvidas no uso, como navegação e 

interação do usuário com a interface, resultam em respostas um pouco diferentes das 

anteriores, pois, embora a interface não seja plenamente agradável, a maneira de utilizar 

produz um sentimento distinto. Para os participantes do grupo A, 40% “concordam 

parcialmente” e 60% “concordam plenamente” que gostaram de usar a interface. Para o 

grupo B, as respostas foram divididas em 50% para “concordo parcialmente” e “concordo 

plenamente”. 

 Um dos fatores que produzem um alto nível de satisfação é a capacidade de um 

aplicativo oferecer possibilidades inesperadas pelos usuários. Desse modo, quando 

indagado se o participante se surpreendeu com as funcionalidades do aplicativo, 40% do 

grupo A e 25% do grupo B responderam “neutro”, 20% do grupo A e 50% do grupo B 

optaram por “concordam parcialmente” e 40% do grupo A e 25% do grupo B manifestaram 

“concordam plenamente”. Para os participantes que se manifestaram neutros, as 

justificativas são de que, por se tratar de um teste, o uso foi superficial e, portanto, não 

produziu expectativas anteriores ao uso, o que poderia ser diferente se a busca dos 

participantes pelo aplicativo surgisse de uma necessidade real. Para alguns participantes, as 

justificativas estão relacionadas com as possibilidades de uso que o aplicativo oferece, 

além da segurança familiar. Por exemplo, o participante P4 diz que, em casos de perda ou 

roubo do aparelho, o aplicativo poderia auxiliar em sua localização. Todavia, sua resposta 

foi neutra por considerar que existem outros meios de se fazer essa localização. Para o 

participante P3, o aplicativo poderia auxiliar amigos que moram em cidades diferentes a se 

encontrarem. 

4.8 Aceitação 

 A Aceitação é um importante fator a ser investigado, uma vez que está diretamente 

ligada à percepção de utilidade do aplicativo. Nesse sentido, podem-se explorar potenciais 

de mercado ou ainda apresentar falhas no alinhamento entre a finalidade do aplicativo e a 

percepção dos usuários quanto a isso. No caso dessa pesquisa, não houve uma necessidade 

real de uso que partiu dos participantes e, portanto, a percepção de utilidade é afetada. As 

respostas deste critério podem ser observadas na Figura 9. 

As respostas “neutras” para a intenção de continuar utilizando o aplicativo foram de 
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20% para o grupo A e 25% para o grupo B. Aqueles que “concordam parcialmente”, foram 

60% no grupo A e 25% no grupo B. Por fim, os que “concordam plenamente”, foram 20% 

no grupo A e 50% no grupo B. 

Figura 9: Respostas do questionário de usabilidade para o quesito Aceitação. 

 

Fonte: Os autores. 

 A última questão vai além no senso de utilidade, ao investigar o potencial de 

difusão que o aplicativo apresenta. Entende-se a difusão, segundo a definição de Rogers 

(2010), como sendo o fenômeno de propagação de uma informação sobre determinada 

tecnologia dentro de um sistema social de comunicação. Portanto, analisar se o usuário 

pretende incentivar outras pessoas a utilizar o aplicativo resulta em informações sobre a 

percepção de uso do participante, não para si, mas para outras pessoas. Como resultado, no 

grupo A, 60% dos participantes “concordam parcialmente” e 40% “concorda plenamente”. 

Para o grupo B, 25% são “neutros”, 25% “concordam parcialmente” e 50% “concordam 

plenamente”. É possível dizer, diante das respostas obtidas nas duas últimas questões, que 

a percepção de uso para si reflete proporcionalmente na percepção de uso para outras 

pessoas. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em relação ao objetivo, entende-se que ele foi atingido de forma satisfatória, uma 

vez que o questionário se mostrou eficiente em apontar problemas de usabilidade de um 

aplicativo destinado à segurança. Os pontos críticos de usabilidade foram mostrados nesse 

processo e esses apontamentos repercutiram na aceitação de uso para fins específicos. 

Ficou evidente que o compartilhamento de informações pessoais, como a localização dos 

usuários, provocou insegurança nos participantes, pois não se desejava compartilhar essas 

informações em situações cotidianas entre casais. Desse modo, a abordagem para o uso do 

aplicativo exclusivamente para controle parental parece mais apropriada para o caso. 

Ainda, foi observado que quando se trata de uso do aplicativo entre casais, problemas de 

ética nas relações são apontados de forma negativa, que leva a questionamentos sobre 

privacidade. Entretanto, quando o uso se referia ao monitoramento de filhos, a percepção 

dos participantes foi positiva.   

 Como conclusão das análises das respostas obtidas, pode-se dizer que a usabilidade 

do aplicativo Life360 é satisfatória, mas que há aspectos de organização e elementos 

textuais de interface que necessitam de algumas melhorias. Esses aspectos afetaram outras 

dimensões de usabilidade. A eficiência foi afetada por apresentar uma navegação confusa 

entre as telas. Já a eficácia foi comprometida por não haver avisos sobre o que estava 

acontecendo após cada ação do usuário. Informações sobre êxito, falha e progresso de cada 

ação podem reduzir a insegurança do usuário sobre o que está ocorrendo, em especial 
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quando em um momento de tensão. Por esse mesmo motivo, foi difícil para os 

participantes avaliarem os tratamentos de erros do aplicativo. Consequentemente, a 

satisfação sofreu pequena depreciação por frustrar os participantes em alguns casos. Vale 

destacar o registro de casos em que os dispositivos não apresentaram um bom desempenho. 

 O critério da aceitação foi restringido pelas circunstâncias de uso, sendo estas as de 

um teste que não evoca as reais necessidades sociais por parte dos participantes, o que 

resulta em pouca expectativa sobre o aplicativo. Porém, salienta-se que quando se trata de 

um aplicativo de segurança, problemas como possuir duas funcionalidades com o mesmo 

nome, “Alerta”, ou ainda possuir uma navegação confusa, se tornam críticos para que a 

adesão ao aplicativo seja efetiva. Diante de outras soluções mais populares, como o 

Whatsapp, o Life360 não pode permitir que incertezas façam os usuários optarem por 

outros mecanismos que podem desempenhar um papel similar. Desse modo, não é possível 

afirmar com precisão se o Life360 está sendo efetivo em oferecer a solução ideal para a 

segurança familiar, sobretudo pelo contexto em que foi aplicado, que envolvia 

principalmente casais. Todavia, as falas dos respondentes indicaram que, em contextos 

específicos, o uso seria mais satisfatório. 

Além da usabilidade, outras questões importantes estão envolvidas no uso do 

Life360, sendo, uma delas, a segurança das informações. Muitos usuários se sentem 

inseguros em ceder informações pessoais, pois o risco desses dados serem usados para fins 

que não são de interesse dos usuários afeta suas percepções. Outra questão se refere à ética 

de ter sua localização monitorada integralmente, mesmo que por alguém da família. Dois 

dos participantes relataram que durante o uso do aplicativo, com seus respectivos cônjuges, 

houve a sensação de que suas privacidades estavam sendo violadas. O interessante é que 

este sentimento foi manifestado por parte das mulheres, enquanto que, para os homens, 

houve certo entusiasmo em utilizar o aplicativo. Possivelmente, no papel do homem, ter 

controle de tudo que acontece é algo positivo, por outro lado, para as mulheres, o uso do 

aplicativo pode vir no sentido oposto de um sentimento recente na história da liberdade 

feminina. 
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The importance of Information Technology (IT) for Accounting has manifested itself in 

several ways in recent years. ERP, SPED, Business Intelligence, XBRL are some of the 

key technological innovations that have recently impacted accounting development. The 

objective of this research is to verify how the IT theme has been treated in Brazilian 

accounting publications in the period between 2007 and 2017, in order to draw an IT 

landscape. Through a bibliometric study, it looked to identify the new trends and the 

growth of the IT knowledge in the field of accounting sciences, selecting the national 

accounting journals qualified by the Sucupira / Qualis Capes Platform as B3 or higher 

in the triennium 2013-2016. The present study is characterized as descriptive about the 

objectives, and bibliographical, according to the procedure. Among the findings of the 

research, SPED is the most frequent subject in the 83 selected publications, since it was 

a new subject, introduced in the year 2007, beginning of the period of our research. In 

general, there was a great dispersion of subjects, authors and universities, indicating that 

IT research is still quite diverse, since it is a new and vast subject. It was also verified 

that the academic production in the area was concentrated mainly in the first year, 2007, 

and in 2015 and 2016 and most of the methodology was characterized as being 

descriptive and survey. 

 

Keywords: Bibliometrics, Accounting, National Publications, Information Technology. 

 

A tecnologia da informação nas revistas de contabilidade nacionais: Um estudo 

bibliométrico 

 

A importância da Tecnologia da Informação (TI) para a Contabilidade tem se 

manifestado de diversas formas nos últimos anos. ERP, SPED, Business Inteligence, 

XBRL são algumas das principais inovações tecnológicas que recentemente impactaram 

o desenvolvimento contábil. O objetivo desta pesquisa consiste em verificar como o 

tema TI tem sido tratado nas publicações nacionais de contabilidade no período 

compreendido entre 2007 e 2017, de forma a traçar um panorama de TI. Através de um 

estudo bibliométrico, busca-se identificar as novas tendências e o crescimento do 

conhecimento do tema TI no campo das ciências contábeis, selecionando-se as revistas 

nacionais de contabilidade qualificadas pela Plataforma Sucupira/Qualis Capes como 

B3 ou superior no triênio 2013-2016. O presente estudo se caracteriza como descritivo 

quanto aos objetivos, e se qualifica, de acordo com o procedimento, como bibliográfico. 

Dentre os achados da pesquisa destaca-se o SPED entre os assuntos mais frequentes nas 

83 publicações selecionadas, pois foi um assunto novo, introduzido no ano de 2007, 

início do período de nossa pesquisa. De modo geral, percebeu-se uma grande dispersão 
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de assuntos, autores e IES, indicando que as pesquisas sobre TI ainda são bastante 

diversificadas, por se tratarem de assunto ainda novo e vasto. Constatou-se ainda que a 

produção acadêmica na área se concentrou principalmente no primeiro ano, 2007, e    

em 2015 e 2016 e a maior parte da metodologia se caracterizou como sendo descritiva e 

de levantamento. 

 

Palavras-chave: Bibliometria, Contabilidade, Publicações Nacionais, Tecnologia da 

Informação. 

 

 

1. Introdução 

Grandes mudanças têm impactado as organizações nos últimos anos, sobretudo 

em decorrência dos avanços tecnológicos ocorridos nas últimas décadas, como a criação 

e popularização de computadores e dos smartphones e o grande desenvolvimento da 

internet e das telecomunicações. 

A tecnologia de informação (TI) tem sido considerada um dos componentes 

mais importantes do ambiente empresarial atual, e as organizações brasileiras têm 

utilizado ampla e intensamente essa tecnologia, tanto em nível estratégico como 

operacional (Albertin & Albertin, 2008). 

O avanço tecnológico em geral e especialmente o avanço da TI, permitiram a 

existência de um número muito grande de opções informacionais, operacionais e 

logísticas à humanidade, que podem ser usadas pelas empresas visando agilizar seus 

processos e sistemas de informações. Os sistemas de informações gerenciais 

possibilitaram uma grande utilização de aplicativos genéricos e de tecnologias de apoio, 

aumentando sua integração e a velocidade de processamento de informações (Padoveze, 

2015). 

Conforme Sanchez e Martins (2013, p. 155), “o uso intenso de Tecnologia e 

Sistemas de Informação (TI) pelas empresas é uma realidade. Podemos estimar a 

evolução da importância dessa função nas empresas pelo desenvolvimento acelerado 

dos investimentos a ela associados”. No Brasil, o total anual de gastos e investimentos 

em TI nas empresas, medido como um percentual da receita, cresceu a uma taxa média 

de 6% ao ano no período de 1988 a 2016, representando uma média de 7,6% do 

faturamento líquido para grandes e médias empresas em 2016, segundo pesquisa anual 

do uso de TI da FGV-EASP (Meirelles, 2017). 

Os benefícios proporcionados pela TI para as organizações foram enumerados 

por Leite (2004, p. 78), classificadas basicamente em dois grupos: (i) benefícios 

tangíveis, tais como menores custos, ganhos de market share, aprimoramentos na 

qualidade etc. e (ii) benefícios intangíveis, melhorias na imagem institucional, melhoria 

no relacionamento com os clientes entre outros. 

Dentro desse contexto, uma das primeiras áreas a fazer uso da TI foi a contábil, 

devido aos seus processos rotineiros e de cálculos regulares com base no grande volume 

de dados numéricos, que necessitam ser realizados em curto espaço de tempo (Suwardy, 

Ratnatunga, Sohal & Speight, 2003). As empresas perceberam que a contabilidade 

ligada à informatização se torna uma grande ferramenta gerando uma vantagem 

competitiva, além de melhorar cada vez mais todo o processo (Oliveira, 2003). O 

impacto da TI nas ciências contábeis é muito amplo, cabendo destacar os sistemas ERP 

- Enterprise Resource Planning (Planejamento de Recursos Empresariais), que 

permitem a sincronização e o controle dos processos de uma empresa, em tempo real, 

por meio de tecnologia de informação avançada (Riccio, 2001). No âmbito nacional, 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1022



 

 

devemos mencionar o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, instituído pelo 

Governo brasileiro (Decreto n.º 6.022, de 22 de janeiro de 2007), visando à melhoria do 

controle de processos e apoio ao fisco, e ainda permite maior rapidez ao acesso às 

informações dos contribuintes (Ferreira, 2016).  

Outras inovações tecnológicas estão presentes na área contábil, em especial na 

contabilidade de custos, gerencial e controladoria, como, por exemplo, o Business 

Inteligence (BI), cujo propósito “é transformar dados em conhecimento, que suporta o 

processo decisório visando gerar vantagens competitivas”, de acordo com Angeloni e 

Reis (2006, p. 3). Menos conhecida, mas relevante para a contabilidade, a linguagem 

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) é outro exemplo de ligação entre a 

contabilidade e tecnologia, servindo para o intercâmbio de informações financeiras na 

internet (Garner, Henderson, Sheetz & Trinkle, 2013). 

Fica claro assim a importância do tema tecnológico para a contabilidade, na 

medida em que a TI cada vez mais facilita e otimiza o cumprimento do objetivo 

fundamental das ciências contábeis em fornecer informações úteis ao processo decisório 

das organizações. 

 

 

1.1.  Problema/Questão e Objetivos 

Sendo assim, surge o seguinte questionamento: “Como a TI vem sendo estudada 

nos últimos dez anos nas revistas de contabilidade nacionais?” Efetuando a pesquisa 

bibliométrica, busca-se verificar a resposta para a questão levantada, identificando-se os 

principais aspectos relacionados ao tratamento da TI nas revistas de contabilidade 

brasileiras qualificadas como B3 ou superior pelo Qualis CAPES no triênio 2013-2016, 

da área “Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo”, 

nacionais e que possuam no título do periódico “Contabilidade” ou “Contábeis” ou 

“Controladoria” ou “Accounting”. 

O objetivo desta pesquisa consiste, então, em verificar como o tema TI tem sido 

tratado nas publicações nacionais de contabilidade no período compreendido entre 2007 

e 2017. Busca-se, através de um estudo bibliométrico, identificar as novas tendências e 

o crescimento do conhecimento do tema TI no campo das ciências contábeis, com 

abordagem de diversos aspectos, tais como: (i) número de obras por ano de publicação; 

(ii) palavras-chave mais citadas nos artigos; (iii) autores mencionados mais vezes; (iv) 

principais tipologias de pesquisa; (v) periódicos com maior número de artigos; (vi) 

ranking das regiões das Instituições de afiliação dos autores; e (vii) assuntos mais 

abordados. 

1.2.  Justificativa 

Dentre os principais objetivos dos estudos bibliométricos relacionados por Vanti 

(2002), destacam-se: (1) identificar as tendências e o crescimento do conhecimento em 

uma área; (2) identificar as revistas do núcleo de uma disciplina; (3) estudar a dispersão 

e a obsolescência da literatura científica; (4) prever a produtividade de autores 

individuais, organizações e países; (5) analisar os processos de citação e co-citação; (6) 

avaliar os aspectos estatísticos da linguagem, das palavras e das frases; (7) medir o 

crescimento de determinadas áreas e o surgimento de novos temas. 

Roztocki, Pick e Navarrete (2004) mencionam a falta de publicações 

relacionadas à TI nos países em desenvolvimento, explicada pelos poucos gastos 

efetuados nas atividades de pesquisa. São escassos os trabalhos que fazem análises 

bibliométricas sobre a TI. E a situação se agrava quando olhamos pesquisas sobre TI na 

contabilidade. 
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Antonelli, Espejo, Almeida e Longui (2010) realizaram um estudo bibliométrico 

com foco nos impactos da TI, compreendendo publicações nacionais e internacionais no 

período de 2005 a 2009. Como achados, foi verificado uma preferencia dos 

pesquisadores por trabalhos empíricos e que o interesse por essa temática caiu nos 

últimos anos pesquisados, uma vez que houve queda na quantidade de artigos 

publicados. 

Recentemente, Pereira, Verocai, Cordeiro e Gomes (2016) buscaram verificar a 

abrangência da literatura sobre Sistemas de Informação e Inovação. Os autores também 

encontraram uma preferência por pesquisas práticas sobre o assunto e que o “ERP” foi o 

assunto mais recorrente nas pesquisas. 

Além da grande relevância do tema para as empresas, a TI é um tema que 

envolve a necessidade de um acompanhamento maior, face a sua característica de 

constante inovação, que pode provocar mudanças competitivas consideráveis. Em 

função disso, é relevante se efetuar um estudo bibliométrico para se obter uma avaliação 

do estágio de maturidade da produção científica nas revistas de contabilidade nacionais 

em relação à TI, de forma a orientar novas investigações visando o enriquecimento da 

literatura nesta área. 

O presente artigo se subdivide em cinco seções, começando por esta introdução 

ao assunto. A segunda seção aborda o referencial teórico, partindo de uma revisão da 

literatura, abordando os temas relevantes para a pesquisa. A seção três contempla as 

características metodológicas do artigo, citando, também, os processos a serem 

trabalhados no estudo bibliométrico. A quarta seção abordará a análise dos resultados e, 

por fim, na quinta seção, algumas considerações finais sobre o trabalho. 

2. Revisão de Literatura 

2.1 A Tecnologia da Informação e as Organizações 

Desde os anos 60, observa-se a importância da TI para as organizações, com 

ganhos proporcionados pela automatização de procedimentos e cálculos. O tema 

tecnológico que rondava as organizações por esta época era o “processamento de 

dados”. A maioria das empresas direcionava os recursos para o processamento 

centralizado de dados em mainframes (grandes computadores) e para os sistemas de 

controles operacionais, tais como faturamento, estoque, folha de pagamento, finanças e 

contabilidade (Rezende, 2002). 

Nos anos 1970/1980, com o surgimento dos microcomputadores e a ligação de 

uma rede de terminais aos mainframes, os sistemas de informações passaram a ter um 

poder de processamento suficiente para suportar aplicações grandes e complexas e com 

bastante confiabilidade. Foi nesse período que as empresas começaram a perceber 

ganhos cada vez maiores nos seus investimentos de TI (Feraud, 2004). 

No final da década de 1980 e início dos anos 1990, o mercado de computadores 

pessoais cresceu a uma velocidade extraordinária, impulsionado pela grande redução de 

preços e pelo forte aumento da capacidade de processamento. Os sistemas se tornaram 

mais sofisticados e podiam ser personalizados. Essa flexibilidade, aliada a custos 

declinantes e a  maior perícia para instalar e utilizar os PCs, estimularam as empresas a 

utilizá-los na solução de uma gama crescente de problemas de negócios (Feraud, 2004). 

O desenvolvimento dos pacotes de programas de computação comerciais 

culminou na década de 1990, com a introdução dos sistemas de planejamento dos 

recursos empresariais (ERP, do inglês Entreprise Resource Planning), produzidos 

originariamente pela empresa alemã SAP (Carr, 2009). Os ERP permitiram reduzir 

erros e trabalhos redundantes, bem como que os gerentes tivessem um sentido mais 

imediato de como o negócio estava funcionando como um todo, conforme Carr (2009).  
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A partir do início da segunda metade dos anos 1990, a então “informática” 

evolui de forma impressionante e passa a se conhecida como “tecnologia da 

informação” (TI), a partir do grande crescimento da internet, regulamentada para 

exploração comercial nessa época, e das telecomunicações. Assim, surgia um dos 

conceitos atuais de TI:  
TI é composta pelos recursos tecnológicos e computacionais para geração, 

processamento, gerenciamento, armazenamento e uso de dados e 

informações. Fundamenta-se basicamente nos seguintes componentes: 

hardware e seus dispositivos e periféricos; software e seus recursos e 

aplicativos; sistemas de telecomunicações, e pessoal associado (Rodrigues & 

Pinheiro, 2005, p. 103). 

Com a entrada no novo milênio, novas capacidades da TI foram desenvolvidas 

(por exemplo, comércio eletrônico e as redes sociais), influenciando fortemente as 

estratégias competitivas e a eficácia das operações (Turban & Volonino, 2013).  

Turban e Volonino (2013, p. 32) colocam ainda a questão bastante atual da 

computação em nuvem, “na qual a tecnologia é alugada ou disponibilizada em uma base 

permanente ou utilizada conforme a necessidade”. Os serviços na nuvem estão se 

expandindo e se tornando popular, especialmente em empresas menores, porque há 

espaço praticamente ilimitado para crescimento do serviço, segundo esses autores. 

Ainda segundo Turban e Volonino (2013, p. 2):  
“uma tendência estrategicamente importante nas tecnologias ao redor do 

mundo é o crescimento dos aplicativos interativos. Os aplicativos interativos 

conectam, comunicam, colaboram e são comercializáveis sob demanda, em 

tempo real e à distância. A capacidade de “atingir e responder” sob demanda 

tornou-se tecnicamente possível graças à integração das telecomunicações, da 

internet, das comunicações digitais em banda larga, do alto desempenho dos 

dispositivos móveis e da digitalização de todos os conteúdos de mídia”.  

Esses autores também acrescentam que “os novos desenvolvimentos em TI são 

importantes para todas as disciplinas de negócios, porque” provocam mudanças em 

diversas áreas: “no mercado, nas operações, no comércio eletrônico, na logística, nos 

recursos humanos, no setor financeiro, na contabilidade e no relacionamento com 

consumidores e parceiros de negócios”. (Turban & Volonino, 2013, p. 2) 

Para Turban e Volonino (2013, p. 5), as “organizações dependem da TI para 

poderem se adaptar às condições de mercado e ganhar uma vantagem competitiva. Essa 

vantagem tem vida curta se os concorrentes puderem reproduzi-la rapidamente”. 

Nenhuma vantagem dura todo o tempo. Carr (2009, p. 86) considera um “verdadeiro 

desafio para a empresa ser capaz de manter a vantagem por tempo suficiente para obter 

retorno concreto sobre o investimento ou, se possível, impulsionar a vantagem 

tecnológica em vantagens mais duráveis”.  

Para Carr (2009), as funções essenciais da TI tornaram-se disponíveis e 

acessíveis a todos. Com isso, o verdadeiro poder e a presença da TI começaram a 

transformá-la de um recurso potencialmente estratégico em um custo de manutenção 

que deve ser pago por todos, mas que não confere distinção a ninguém (Carr, 2009). 

Em função disso, outra questão sempre presente nas empresas relaciona o nível 

de investimentos em TI e desempenho financeiro. A literatura identifica uma série de 

estudos que apresentam evidências empíricas de que o gasto em TI está positivamente 

relacionado às medidas baseadas na contabilidade do desempenho da empresa (Dehning 

e Richardson, 2002, Henderson, Kobelsky, Richardson & Smith, 2010).  

Percebe-se a todo instante que a TI está sempre oferecendo novos recursos às 

empresas, de forma a mantê-las estrategicamente no mercado ou gerar algum tipo de 

vantagem competitiva. E a contabilidade valendo-se da TI atende satisfatoriamente estas 
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condições de sobrevivência e competitividade das empresas para enfrentar esses novos 

desafios. 

2.1. A TI na Contabilidade: Sistemas de Informações Contábeis 

A área contábil, responsável pelo registro de todas as transações ocorridas na 

empresa, necessita de um sistema de informação ágil e preciso, de modo a transmitir 

com dinamismo as informações para a diretoria. A parceria entre contabilidade e TI 

propicia a diminuição de erros e de custos do serviço. 

Nesse contexto, os sistemas de informações contábeis contribuem para o 

desempenho das atividades contábeis, uma vez que a dinâmica no armazenamento das 

informações possibilita auferir resultados mais precisos, em menor tempo. 

De acordo com Barbosa e Assis (2016, p. 12), contabilidade, custo e orçamento 

devem ser sempre enfocados como sistemas. A partir disso, segundo os autores, deve-se 

“desenvolver sistemas integrados que permitam o gerenciamento de relatórios 

gerenciais, fiscais e legais de forma online e em tempo real pela navegação das telas dos 

sistemas”: 

 
   Figura 1: Sistema Integrado de Gestão 

 

Fonte: Barbosa e Assis (2016, p. 12) 

Barbosa e Assis (2016, p. 12) expõem uma outra vantagem dos sistemas: “a 

possibilidade de gerar simulações nos seus diversos sub-sistemas, além permitir 

cálculos de probabilidades de risco operacional e riscos financeiros, para que as 

empresas, continuamente, possam ajustar melhor seus objetivos e suas estratégias.” A  

figura 1 apresenta o esquema do Sistema Integrado de Gestão e seus subsistemas. 

Souza e Passolongo (2005, p. 6) relatam que “todos os componentes do SI 

dependem do SIC para obterem dados e informações referentes aos resultados das 

operações da empresa e a outros assuntos.” Para os autores, “isto ocorre porque os 
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dados contábeis e financeiros são requisitados pelos sistemas de outras áreas para 

comporem seus relatórios”. 

Sacer e Oluic (2013, pp. 124-125) afirmam que “o sistema moderno de 

informação contábil é quase inimaginável sem o uso de tecnologia da informação 

apropriada”. Para esses autores, a TI contribui com a precisão das informações 

contábeis e proporciona maior qualidade a estes sistemas (Sacer & Oluic, 2013). 

Ademais, o Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo 

Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, é um avanço na informatização da relação 

entre o fisco e os contribuintes, modernizando a sistemática do cumprimento das 

obrigações acessórias transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e 

aos órgãos fiscalizadores. (Brasil, 2017) 

Os principais objetivos do Sped são: 
 Promover a integração dos fiscos, mediante a padronização e 

compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas as 

restrições legais. 

 Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes, 

com o estabelecimento de transmissão única de distintas obrigações 

acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores. 

 Tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, com a melhoria do 

controle dos processos, a rapidez no acesso às informações e a fiscalização 

mais efetiva das operações com o cruzamento de dados e auditoria eletrônica. 

(Brasil, 2017) 

 

De acordo com Riccio (2001, p. 47) os Sistemas de Informações Contábeis são 

oferecidos ao mercado na forma de “soluções completas e independentes (também 

chamados stand-alone), ou seja, preparados para suprir para todas as necessidades de 

uma organização na área contábil e econômico-financeira independentemente dos 

demais sistemas instalados”.  

Para Lepisto (2014, pp. 196-197), “a implementação do sistema ERP pode dar 

aos contadores mais tempo para análises de dados devido à eliminação de tarefas 

rotineiras”. O sistema ERP pode afetar a contabilidade gerencial em quatro formas 

específicas: i) eliminar empregos de rotina, ii) dar aos gerentes de linha melhores 

conhecimentos contábeis, iii) fornecer mais informações prospectivas e iv) ampliar o 

papel dos contadores gerenciais (Scapens & Jazayeri, 2003). 

Silva e Ávila (2014, p. 7) elencam exemplos de empresas brasileiras 

desenvolvedoras de sistemas ERP: o EMS e o Magnus da Datasul, Logix, da 

Logocenter, o ERP TOTVS, da TOTVS S/A, o ERP SANKHYA, da Sankhya Gestão de 

Negócios e o Conexus Alterdata, da Alterdata Software.  

Moorthy, Voon, Samsuri, Gopalan & Yew (2012, p. 2) observam que “a 

aplicação de TI na contabilidade gerencial tem se tornado popular recentemente, já que 

as organizações descobriram a importância da contabilidade gerencial em seu 

benefício”. Em função disso, “os órgãos profissionais de contabilidade de gestão, 

incluindo o Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) e a Association of 

Chartered Certified Accountants (ACCA), enfatizam que a TI tem o futuro para 

fornecer informações ao gerenciamento para uma melhor tomada de decisões” (Moorthy 

et al., 2012, p. 2). 

Por fim, ACCA (2011 apud Sacer & Oluic, 2013), destaca que a internet e a 

linguagem XBRL contribuem com recursos que alteram significativamente os relatórios 

financeiros. Do ponto de vista dos contadores, a tecnologia XBRL contribui com a 

coleta e análise de informações e ajuda a cumprir suas obrigações legais. 

2.2. Bibliometria 
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Rostirolla (2014, p. 1) caracteriza a bibliometria como “uma área de estudo da 

Ciência da Informação que analisa a produção científica, que com suas métricas e 

indicadores pode contribuir no desenvolvimento e progresso da ciência”. 

Ainda que seja uma área de estudos vinculada à ciência da informação, a 

bibliometria se mostra como uma importante ferramenta de gestão de informação, 

podendo ser utilizada por pesquisadores de diversas áreas do conhecimento (Rostirolla, 

2014). 

Diversos autores declaram o surgimento desta ferramenta deve-se a Edward 

Wyndham Hulme, no início da década de 1920, à época chamada de “bibliografia 

estatística” (Vanti, 2002; Araujo & Alvarenga, 2011). A primeira utilização da 

bibliometria aconteceu na obra “Traité de Documentatión” de Paul Otlet, 1934 (Araujo 

& Alvarenga, 2011, Medeiros & Vitoriano, 2015) e sua popularização como campo de 

estudo que utiliza modelos matemáticos e estatísticos se deu em 1969, por Alan 

Pritchard. (Vanti, 2002; Araujo & Alvarenga, 2011). 

Para Mueller (2013, p. 17), os objetivos e aspectos mensurados em estudos 

bibliométricos são: “autorias, coautorias, colaboração e redes de autores; avaliação e 

descrição da literatura, impacto e indicadores de literatura; produção e produtividade, 

visibilidade de autores e instituições; estudos de citação e cocitação”. 

Giusti, Campos e Trierweiller (2011) apontam que os resultados de estudos que 

utilizam esta ferramenta podem conter, entre outros: identificação de tendências e 

possível crescimento do conhecimento de uma determinada área; medição do 

surgimento de novos temas; análise do processo de citação e cocitação; e previsão da 

produtividade e elucidação da influência de autores, organizações ou países. 

Desta forma, com a aplicação da bibliometria, espera-se que seja possível captar 

as tendências da pesquisa sobre tecnologia da informação em ciências contábeis, 

realizar o levantamento dos principais autores e instituições que pesquisam nesta área, 

além de verificar a produção científica brasileira nesta temática. 

2.3.  Estudos Anteriores 

A bibliometria é uma metodologia de pesquisa já difundida, tanto na 

contabilidade quanto na área de sistemas e tecnologia de informação. Sendo assim, essa 

subseção versará sobre alguns estudos bibliométricos relacionados e/ou de áreas afins. 

O estudo de Cardoso, Mendonça Neto, Riccio & Sakata (2005) analisou as 

características metodológicas, distribuição, evolução e a temática das publicações 

científicas em contabilidade, analisando todas as publicações das revistas PPE, RAC, 

RBE, RAP, ERA e RAUSP, num período compreendido entre 1990 e 2003. A pesquisa 

encontrou apenas 60 artigos identificados como de contabilidade, de um total de 2.037 

artigos publicados nestes periódicos. Dentre os achados, verificou-se que, destes 60 

artigos apenas 2 artigos eram de sistemas de informação aplicados à ciências contábeis, 

ambos na RAUSP, o que sugere que, naquele período, este assunto não era visto com 

tanto interesse pelos pesquisadores de contabilidade. 

Antonelli et al. (2010) verificaram como estão sendo estudados os impactos da 

TI nas organizações através de publicações nacionais e internacionais, compreendidas 

no período entre os anos de 2005 e 2009, a fim de analisar as tendências temáticas e 

metodológicas sobre este assunto. Para isso, buscou-se artigos sobre a temática nos 

periódicos da área de contabilidade e administração qualificados como A2 e B1, além 

de buscas nas bases de dados Science Direct, Scopus e Emerald.  

Ainda na pesquisa de Antonelli et al. (2010), foi feita uma busca com os termos 

“contabilidade” (e accounting), conjuntamente com algum termo da TI, como “ERP”, 

“OLAP”, business intelligence, CRM e Tecnologia da Informação (Information 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1028



 

 

Technology). Posteriormente, foram excluídos da amostra aqueles que não tratavam 

especificamente do impacto da TI nas organizações. Sendo assim, a amostra final foi de 

38 artigos. Os resultados apontaram para uma preferência dos pesquisadores por estudos 

empíricos, relatando também a ausência de estudos normativos, sendo todos com 

abordagem positiva. Também foi levantado pelo estudo que o número de publicações 

reduziu de 2007 a 2009, contrariando a expectativa dos pesquisadores de que os estudos 

seriam tão frequentes quanto os avanços tecnológicos nas empresas. 

Munhão, Morais e Andrade (2012) buscaram, em seu estudo, analisar pesquisas 

com abordagem em Alinhamento Estratégico (AE) de Tecnologia de Informação (TI) 

em Contabilidade. Para isso, utilizou o banco de dados SciELO no período de 2005 a 

2010. Como achados desta pesquisa, identificou-se uma queda nas publicações sobre 

este tema de mais de 20% nas publicações no período contra um aumento de quase 50% 

nas publicações de outros temas nos periódicos contidos no banco de dados da SciELO. 

Por fim, é interessante citar o artigo de Pereira et al. (2016). Este trabalho visou 

verificar a abrangência da literatura sobre Sistemas de Informação e Inovação nos 

periódicos presentes nas bases ISI Web of Science, Scopus e SciELO. Os resultados 

apontam para uma maior recorrência à ferramenta Enterprise Resource Planning (ERP) 

em comparação a outras. Além disso, Pereira et al. (2016) encontraram que predominam 

as pesquisas práticas na literatura atual. 

Estas pesquisas anteriores, além de mostrar o estado da arte e outros estudos 

bibliométricos da área, servirão de base para a elaboração deste estudo, uma vez que 

elucida métricas, palavras de busca, formas e fontes de busca para cumprir com o 

objetivo que se propõe neste artigo. 

3. Metodologia 

O presente estudo se caracteriza como descritivo, quanto aos objetivos de 

estudo, uma vez que visa descrever a natureza da pesquisa de tecnologia da informação 

em ciências contábeis. De acordo com Gil (2002, p. 42), as pesquisas descritivas “têm 

como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno”. 

A pesquisa se qualifica, de acordo com o procedimento, como bibliográfica, 

tendo em vista que serão analisadas as pesquisas anteriores que versam sobre o assunto. 

Este tipo de pesquisa é desenvolvida baseando-se em material previamente elaborado. 

(Gil, 2002). 

Para cumprir os objetivos do estudo, foram selecionadas as revistas nacionais de 

contabilidade qualificadas pela Plataforma Sucupira/Qualis Capes como B3 ou superior 

no triênio 2013-2016. 

Foram considerados, neste estudo, como periódicos de contabilidade aqueles que 

se enquadram na área de avaliação da CAPES/MEC como “Administração Pública e de 

Empresas, Ciências Contábeis e Turismo” e que possuem em seus nomes as palavras 

“Contabilidade” ou “Contábil” ou “Contábeis” ou “Accounting” ou “Controladoria”. 

Dessa forma, foram encontradas 23 revistas que se enquadraram neste filtro. O Quadro 

1 elenca estes periódicos. 

A partir desta amostra de periódicos, buscou-se artigos que abordem assuntos de 

tecnologia da informação. O período escolhido foi de 2007 a 2017 e a busca foi feita 

através das páginas eletrônicas destas revistas. Os termos pesquisados foram os mesmos 

da pesquisa de Antonelli et al. (2010), com adição de alguns outros julgados 

importantes pelos autores. São eles: “business intelligence”, “BI”, “Tecnologia da 

Informação”, “Information Technology” (ANTONELLI et al., 2010), “Sistema Público 

de Escrituração Digital”, “SPED”, “TI”, “IT”, “ERP”, “Sistemas de Informação”, 
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“Sistema de gestão”, “Sistemas Integrados” e “XBRL”. Estes termos foram buscados no 

título, resumo ou palavras-chave dos artigos. As buscas ocorreram entre os dias 21 de 

julho e 12 de setembro de 2017. 

Realizada a busca foram encontrados, inicialmente, 148 artigos que se 

enquadravam nos critérios de seleção propostos. Em seguida, foi realizada a leitura 

prévia destes estudos, a fim de verificar se os mesmos se enquadravam no tema de 

tecnologia de informação, uma vez que alguns artigos, ainda que apresentassem os 

termos procurados, não falavam propriamente sobre tecnologia de informação e 

assuntos relacionados. Assim, nessa segunda etapa de análise, foram selecionados 83 

artigos, que compuseram a amostra do estudo bibliométrico. O Quadro 2 apresenta a 

lista destes 83 artigos. 

Após coletados os artigos, iniciou-se a análise dos mesmos. Primeiramente, foi 

feita uma análise “demográfica” dos artigos, onde foram explorados: o número de obras 

publicadas por ano, autores com mais estudos realizados na área, instituições e regiões 

das instituições com mais artigos publicados, revistas com mais estudos publicados e o 

número de citações dos artigos. 

 
Quadro 1: Lista de revistas selecionadas na pesquisa 

ISSN Título Estrato 

1983-8611 Advances in Scientific And Applied Accounting A2 

1984-8196 BASE - Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos B1 

0103-734X Contabilidade Vista & Revista A2 

1984-3925 Contabilidade, Gestão e Governança B1 

1984-882X Enfoque: Reflexão Contábil B1 

1519-0412 Pensar Contábil B2 

2179-4936 RACE - Revista de Administração, Contabilidade e Economia B3 

2178-7638 RACEF - Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace B3 

1984-6266 RC&C - Revista de Contabilidade e Controladoria (UFPR) B3 

1982-6486 RCO - Revista de Contabilidade e Organizações A2 

1981-8610 REPEC - Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade B1 

2176-9036 Revista Ambiente Contábil B3 

2237-7662 Revista Catarinense da Ciência Contábil B2 

1808-057X Revista Contabilidade & Finanças (Online) A2 

2175-8069 Revista Contemporânea de Contabilidade A2 

1984-3291 Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ B2 

2238-5320 Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade B2 

2318-1001 Revista Evidenciação Contábil & Finanças B3 

2446-9114 Revista Mineira de Contabilidade B3 

1809-3337 Revista Universo Contábil A2 

2237-3667 REUNIR: Revista de Administração, Ciências Contábeis e Sustentabilidade B2 

1982-7342 Sociedade, Contabilidade e Gestão B2 

2236-0263 Tecnologias de Administração e Contabilidade B2 

Fonte: Elaboração dos autores 

Quadro 2: Lista de artigos selecionados 

Autores Ano Título Revista 

Gomes, A. C.; Silva, 

T. B. J.; Lima Filho, 

R. N. 

2015 A tecnologia da informação contábil e a sua influência no 

trabalho individual dos profissionais de contabilidade em 

Senhor do Bonfim (BA) 

Revista Mineira 

de Contabilidade 

Silva Filho, G. M.; 

Leite Filho, P. A. M.; 

Pereira, T. R. L. 

2015 Sistema público de escrituração digital: benefícios e 

dificuldades na visão dos operadores de contabilidade do 

município de João Pessoa 

Revista Mineira 

de Contabilidade 

Carmo, L. M.; 

Gomes, M. Z.; 

Macedo, M. A. S. 

2016 Competências em tecnologia da informação e sistemas de 

informação: um estudo sobre a percepção de discentes em 

ciências contábeis 

Revista Mineira 

de Contabilidade 
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Moraes, J. J. A.; 

Carneiro, A. F.; Silva 

Neto, J. M.; Souza, J. 

A. 

2016 Sistema de Custos Público Municipal: Análise da Percepção 

dos Auditores de Controle Externo no Tribunal de Contas 

do Estado de Rondônia 

Revista Mineira 

de Contabilidade 

Ferreira, R. V.; 

Cherobim, A. P. M. 

S. 

2012 Impacto dos investimentos em ti no desempenho 

organizacional de empresas de panificação de minas gerais: 

estudo multicaso  

BASE 

Sanchez, O.; Martins, 

A. L. M. 

2013 Percepção de valor nos anúncios de terceirização de 

infraestrutura de ti: um estudo de eventos com empresas 

brasileiras 

BASE 

Sobragi, C. G.; 

Maçada, A. C. G.; 

Oliveira, M. 

2014 Adoção de computação em nuvem: estudo de casos 

múltiplos 

BASE 

Diehl, F. M.; Testa, 

M. G.; Luciano, E. 

M. 

2014 Um estudo de caso sobre a adaptação de usuários a 

mudanças de tecnologia da informação  

BASE 

Haberkamp, A. M.; 

Maçada, A. C. G.; 

Raimundini, S. L.; 

Bianchi, M. 

2010 Impacto dos investimentos em tecnologia da informação (ti) 

nas variáveis estratégicas das empresas prestadoras de 

serviços contábeis  

BASE 

Mauss, C. V.; Bleil, 

C.; Vanti, A. A. 

2009 XBRL na gestão pública com business intelligence (BI) BASE 

Borges, T. N. 2007 Gerenciamento dos Recursos Humanos Aplicados aos 

Sistemas de Informações Contábeis sob a Ótica da Gestão 

do Conhecimento  

Contabilidade 

Vista & Revista 

Gomes, S. M. S.; 

Silva, S. V. 

2007 Um Sistema de Informação Gerencial para Softhouse Contabilidade 

Vista & Revista 

Alves, L. C. O.; 

Silva, A. S.; Fonseca, 

A. C. P. D. 

2008 Implicações da Adoção do Modelo de Merchant na 

Avaliação do Uso da TI para Controle Gerencial do Serviço 

Público - Análise do Portal Comprasnet 

Contabilidade 

Vista & Revista 

Fellous, S. M.; 

Corrar, L. J.; 

Guerreiro, R. 

2008 Impacto da implantação de sistema de tecnologia da 

informação na gestão da cadeia de suprimentos sobre a 

performance de empresas industriais 

Contabilidade, 

Gestão e 

Governança 

Cunha, P. R.; Beuren, 

I. M.; Guerreiro, R. 

2014 Fatores Preditivos à Desinstitucionalização de Hábitos e 

Rotinas na Controladoria: Um Estudo de Caso 

Contabilidade, 

Gestão e 

Governança 

Ferreira, D. C.; Silva, 

R. B.; Silva, W. A.; 

Melo, D. R. A.; 

Souza, W. A. R. 

2015 Avaliação do Sistema de Informações Gerenciais da 

Assembleia Legislativa do Amazonas 

Contabilidade, 

Gestão e 

Governança 

Furini, L. R.; 

Dalbem, M. C.; 

Gomes, J. S. 

2015 Sistemas erps: uma Análise dos Resultados Obtidos pelas 

Empresas no Pós-implantação 

Contabilidade, 

Gestão e 

Governança 

Reina, D.; Tasca, T. 

A.; Miguel, J. J.; 

Reina, D. R. M. 

2011 Evidenciação do capital intelectual em empresas do setor de 

tecnologia da informação e do setor de telecomunicações 

listadas na BM&fbovespa nos anos de 2007 a 2009 

Enfoque: 

Reflexão 

Contábil 

Sebold, M.; Schappo, 

C.; Pioner, L. M.; 

Pioner, J. J. M. 

2012 Evolução da contabilidade brasileira: do governo eletrônico 

ao sistema público de escrituração digital – SPED 

Enfoque: 

Reflexão 

Contábil 

Vegini, D.; 

Casagrande, M. D. 

H.; Pfitscher, E. D.; 

Uhlmann, V. O. 

2012 Sistema de controle interno ambiental: estudo realizado em 

um hospital público 

Enfoque: 

Reflexão 

Contábil 

Leonardo, V. S.; 

Abbas, K.; Bulla, P. 

R. 

2013 Sistema de gestão ambiental como suporte na identificação 

dos custos com controle, preservação e recuperação do 

meio ambiente 

Enfoque: 

Reflexão 

Contábil 

Junqueira, E.; 

Bubach, C.; Louro, 

A. C.; Gonzaga, R. P. 

2017 Resistência à mudança no Sistema de Informação 

Gerencial: uma análise da institucionalização de estruturas e 

processos de TI em uma organização do Poder Judiciário 

brasileiro 

Enfoque: 

Reflexão 

Contábil 

Cosenza, J. P.; 

Laurencel, L. C. 

2007 A Importância da Capacitação do Contabilista Para o Uso 

de Novas Tecnologias de Informação 

Pensar Contábil 

Bellorio, M. Z.; 

Favato, V.; Ribeiro, 

K. C. S.; Rogers, P. 

2007 A Implantação de um Sistema de Gestão de Crédito (SGC) 

em uma Empresa do Setor Agroindustrial 

Pensar Contábil 

Juvenal, D. S. F.; 2007 A Evidenciação da Informação Contábil com Relação à Pensar Contábil 
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Campagnac, L. A. Tributação no Comércio Eletrônico: Um Estudo de Caso 

Santana, E. C.; 

Corrêa, C. R. 

2014 O Emprego do Sistema de Informação de Custos (SIC) do 

Governo Federal na Marinha do Brasil: Uma Análise 

Gerencial dos Custos no Setor Público  

Pensar Contábil 

Silva Filho, G. M.; 

Leite Filho, P. A. M. 

2016 Nível de Conhecimento dos Contadores em Relação ao 

Sped: Um Estudo Exploratório por Meio da Teoria de 

Resposta ao Item 

Pensar Contábil 

Fernandez, M. J.; 

Lana, R. A. 

2008 Inteligência Competitiva: uma nova ferramenta para o 

empreendedorismo 

RACE 

Mendonça, A. T. B. 

B.; Cherobim, A. P. 

M. S.; Cunha, S. K. 

2014 Sistemas setoriais de inovações sustentáveis: categorias de 

análise, tipologias e classificações para análise 

RACE 

Moraes, G. H. S. M. 2015 Indicadores de tecnologia na percepção de TI e de gerentes 

de negócios – uma análise comparativa 

RACE 

Klein, D. C. B.; 

Klein, R. H.; 

Luciano, E. M. 

2016 Technical debt em projetos de governo eletrônico no estado 

do rio grande do sul 

RACE 

Prado, E. P. V.; 

Castro, R. P. S.; 

Albuquerque, J. P. 

2010 Barreiras na implantação de sistemas de informação de uma 

instituição de saúde: A importância dos fatores humanos e 

de gerenciamento 

RACEF 

Cunha, M. X. C.; 

Souza Júnior, M. F.; 

Dornelas, J. S.; Maia, 

C. F. M. 

2011 Análise da implantação dos sistemas de informação em uma 

instituição federal de ensino de alagoas à luz da teoria 

institucional  

RACEF 

Rodello, I. A.; Pádua, 

S. I. D. 

2013 Um estudo empírico sobre os benefícios percebidos pela 

implantação de sistemas integrados de gestão com 

organizações do interior de São Paulo 

RACEF 

Löbler, M. L.; 

Visentini, M. S.; 

Lehnhart, E. R.; 

Klimeck, K. A. 

2015 Elaboração de instrumentos para mensurar os fatores 

influenciadores na aquisição e na implantação de sistemas 

de informação em micro e pequenas empresas 

RACEF 

Nascimento, E. M.; 

Cunha, J. V. A.; 

Barbosa, R. R. 

2010 Sistema de informação financeira de micro e pequenas 

empresas: Um estudo em Uberlândia/MG 

RC&C 

Nganga, C. S. N.; 

Leal, E. A. 

2015 Adoção e uso de um sistema ERP (enterprise resource 

planning) no processo de gestão de pequenas empresas: um 

estudo do sistema JIVA adotado por empresas de 

Uberlândia-MB 

RC&C 

Chacón, J. I. A. 2015 Auditoria governamental e tipos de serviços de auditoria 

prestados pela equipe de auditoria governamental 

RC&C 

Quintana, A. C.; 

Nova, S. P. C. 

2015 Olhando para a educação a distância: uma análise da 

produção científica divulgada em periódicos nacionais 

RC&C 

Eckert, A.; Santos, E. 

C.; Mecca, M. S.; 

Biasion, R. 

2011 Vantagens e desvantagens da implantação do sistema 

público de escrituração digital em uma grande empresa 

industrial 

RC&C 

Perez, G.; Zilber, M. 

A.; Cesar, A. M. 

R.V.C.; Lex, S.; 

Medeiros Junior, A. 

2012 Tecnologia de informação para apoio ao ensino superior: o 

uso da ferramenta moodle por professores de ciências 

contábeis 

RCO 

Reginato, L.; 

Nascimento, A. M. 

2007 Um estudo de caso envolvendo business intelligence como 

instrumento de apoio à controladoria 

Revista 

Contabilidade & 

Finanças 

Gianoto Junior, N.; 

Gomes, M. Z.; 

Marques, J. A. V. C.; 

Canan, I. 

2007 O Papel da Tecnologia da Informação na Formação do 

Profissional de Ciências Contábeis: um Estudo sobre as 

Percepções dos Professores das IES da Cidade do Rio de 

Janeiro 

Sociedade, 

Contabilidade e 

Gestão 

Carmo, L. M.; 

Gomes, M. Z.; 

Macedo, M. A. S. 

2015 Análise da Importância das Competências em Tecnologia e 

Sistemas de Informação para a Formação de Contadores 

sob a Perspectiva de Gênero 

Sociedade, 

Contabilidade e 

Gestão 

Marchiori, D. M.; 

Mainardes, E. W. 

2015 Qualidade Percebida de Serviços de Tecnologia da 

Informação: O Papel do Technostress e das Diferenças 

Individuais 

Sociedade, 

Contabilidade e 

Gestão 

Malaquias, F. F. O.; 

Malaquias, R. F. 

2014 Gestão de custos e gestão logística: o papel dos sistemas de 

informação 

Revista de 

Gestão, Finanças 

e Contabilidade 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1032



 

 

Oliveira Neto, J. D.; 

Kurotori, I. K. 

2009 O retorno do exame de suficiência do cfc Revista de 

Contabilidade do 

Mestrado em 

Ciências 

Contábeis da 

UERJ 

Fillol, A. G.; Feliu, 

V. M. R. 

2008 Utilidad de la direccion estrategica de costes: el caso de las 

autoridades portuarias del sistema español 

Revista de 

Contabilidade do 

Mestrado em 

Ciências 

Contábeis da 

UERJ 

Vicenti, T.; Starosky 

Filho, L.; Toledo 

Filho, J. R. 

2012 Evidenciação das inovações realizadas pelas empresas de 

tecnologia da informação 

Revista de 

Contabilidade do 

Mestrado em 

Ciências 

Contábeis da 

UERJ 

Oliveira, D. R.; 

Ávila, L. A. C. 

2016 Sped - sistema público de escrituração digital: um estudo do 

nível de qualificação dos profissionais contábeis em uma 

cidade do estado de minas gerais 

Revista de 

Contabilidade do 

Mestrado em 

Ciências 

Contábeis da 

UERJ 

Klering, L. R.; 

Schröeder, C. S. 

2011 Desenvolvimento de um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem à luz do Enfoque Sistêmico 

Tecnologias de 

Administração e 

Contabilidade 

Oyadomari, J. C. T.; 

Dutra-de-Lima, R. 

G.; Aguiar, A. B.; 

Baldussi, C. A. 

2012 Modelo de Remuneração Variável Atrelada ao Balanced 

Scorecard 

Tecnologias de 

Administração e 

Contabilidade 

Rodrigues, E. V.; 

Walter, S. A.; 

Borges, F. B. 

2015 Reestruturação dos Processos de Comercialização e Entrega 

Alinhada às Estratégias Organizacionais: Uso da 

Metodologia Sincronismo Organizacional 

Tecnologias de 

Administração e 

Contabilidade 

Oliveira, H. R.; 

Moraes, C.; Garcia, 

F.; Garcez, M. P.; 

Terlizzi, M. A. 

2016 Gestão Estratégica de Projetos e o Valor de TI para o 

Varejo 

Tecnologias de 

Administração e 

Contabilidade 

Hochsprung, R.; 

Borges, L. J.; Freitas, 

C. L.; Espíndola, E. 

E.; Ventura, C. 

2011 Obrigatoriedade da escrituração contábil nas micro e 

pequenas empresas na concepção dos contabilistas da 

grande florianópolis. 

Revista 

Ambiente 

Contábil 

Carneiro, A. F.; 

Mittmann, R. A. A. 

C.; Souza, J. A.; 

Rodrigues, S. 

2013 Sistema de custos municipal: desafios, obstáculos e 

percepção no caso do município de vilhena, rondônia 

Revista 

Ambiente 

Contábil 

Barbosa, J. S.; 

Ribeiro, F.; Consoni, 

S.; Soares, R. O.; 

Frega, J. R. 

2016 Impacto do fechamento da bolsa de valores de Nova York 

(NYSE) sobre o risco de mercado das empresas negociadas 

na BM&FBOVESPA: um estudo sobre a ótica da 

interdependencia entre mercados 

Revista 

Ambiente 

Contábil 

Ávila, J. R. M. S.; 

Ávila, L. A. C. 

2016 Estudo das relações entre sistemas integrados de 

informações e a prestação de serviços de escritório de 

contabilidade em uma cidade do estado de minas gerais 

Revista 

Ambiente 

Contábil 

Silva, L. M. 2007 A normatização da contabilidade governamental: fatores 

críticos que impactam as informações dadas aos usuários 

das informações contábeis 

REPEC 

Aguiar, A. B.; 

Frezatti, F. 

2007 Escolha da estrutura apropriada de um sistema de controle 

gerencial: uma proposta de análise 

REPEC 

Geron, C. M. S.; 

Finatelli, J. R.; Faria, 

A. C.; Romeiro, M. 

C. 

2011 SPED - Sistema Público de Escrituração Digital: Percepção 

dos contribuintes em relação aos impactos de sua adoção  

REPEC 

Holanda, V. B. 2010 Sistema de Informação de Custos do Governo Federal 

(SIC): Uma nova abordagem para a gestão pública 

REPEC 
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Andrade, A. C.; 

Sousa, F. C. A.; 

Colauto, R. D.; 

Pinheiro, L. E. T. 

2007 Políticas de Segurança em Sistemas de Informação 

Contábil: um estudo em cooperativas de crédito em MG 

Revista 

Contemporânea 

de Contabilidade 

Moreira, R. L.; 

Encarnação, L. V.; 

Bispo, O. N. A.; 

Angotti, M.; Colauto, 

R. D. 

2013 A importância da informação contábil no processo de 

tomada de decisão nas micro e pequenas empresas 

Revista 

Contemporânea 

de Contabilidade 

Faia,V. S.; Milan, J. 

B.; Gomes, J. S. 

2013 Avaliação do sistema de controle gerencial de uma empresa 

do setor químico: um estudo de caso 

Revista 

Contemporânea 

de Contabilidade 

Jordão, R. V. D.; 

Silva, M. S.; 

Vasconcelos, M. C. 

R. L.; Brasil, H. G. 

2016 Um caleidoscópio de perspectivas sobre o Sistema Público 

de Escrituração Digital - SPED 

Revista 

Contemporânea 

de Contabilidade 

Carpes, A. M. S.; 

Pertuzatti, E.; Merilo, 

R. M. 

2007 As melhores práticas  de controladoria: o balanced 

scorecard como ferramenta de gestão 

Revista 

Catarinense da 

Ciência Contábil 

Andrade, D. V. P.; 

Vasconcelos, N. V. 

C.; Hékis, H. R.; 

Queiroz, J. V. 

2011 Disclosure e accountability na gestão 

pública: uma investigação sobre a evidenciação de recursos 

para educação no Estado do Rio Grande do Norte 

Revista 

Catarinense da 

Ciência Contábil 

Mahle, M. M.; 

Santana, A. F. B. 

2009 Sistema Público de Escrituração Digital - Sped: um estudo 

nos escritórios de contabilidade no munícipio de 

Pinhalzinho/SC 

Revista 

Catarinense da 

Ciência Contábil 

Ruschel, M. E.; 

Frezza, R.; Utzig, M. 

J. S. 

2011 O impacto do sped na Contabilidade desafios e perspectivas 

do profissional contábil 

Revista 

Catarinense da 

Ciência Contábil 

Rocha, S. K.; 

Carvalho, F. N. 

2012 Análise da percepção dos acadêmicos egressos do curso de 

ciências contábeis das instituições de ensino superior 

públicas da grande Florianópolis sobre o sistema público de 

escrituração digital 

Revista 

Catarinense da 

Ciência Contábil 

Petri, S. M.; 

Koettker, B. H. S.; 

Oliveira, T. M.; 

Casagrande, M. D. H. 

2013 Escrituração fiscal digital (EFD): vantagens e desvantagens 

a partir da literatura selecionada 

Revista 

Catarinense da 

Ciência Contábil 

Macohon, E. R.; 

Beuren, I. M.. 

2016 Estágios evolutivos da contabilidade gerencial que 

preponderam em um polo industrial moveleiro 

Revista 

Catarinense da 

Ciência Contábil 

Silveira, T. B. J.; 

Raupp, F. M. 

2017 Os impactos da desoneração da folha de pagamentos em 

uma empresa de tecnologia da informação 

Revista 

Catarinense da 

Ciência Contábil 

Fernandes, C. M. G. 

M.; Costa, P. S.; 

Câmara, A. R. G. S. 

2007 Análise da relação entre volume de investimentos em 

sistemas de informação divulgados e valor de mercado das 

empresas brasileiras de capital aberto do setor de energia 

elétrica 

Revista Universo 

Contábil 

Silva, R. A.; Silva, E. 

P. S.; Adriano, N. A.; 

Galazzi, G. A. 

2007 A contabilidade governamental e os sistemas de 

informações gerenciais do governo federal brasileiro como 

instrumentos de controle social: a disponibilização das 

informações orçamentárias e financeiras pela internet 

Revista Universo 

Contábil 

Ferreira, A.; Santos, 

C. 

2008 Linguagem xbrl: suporte à consolidação de contas na 

administração pública 

Revista Universo 

Contábil 

Dameda, A. N.; 

Alves, T. W.; Ott, E. 

2011 Uso do custo corrente na avaliação de ativos de empresas 

de tecnologia da informação 

Revista Universo 

Contábil 

Schneider, L. C.; 

Vanti, A. A.; Ortega, 

A. C.; Thomaz, J. L. 

P. 

2014 Avaliação de processos de segurança da informação 

integrando as áreas de controladoria e tecnologia da 

informação 

Revista Universo 

Contábil 

Boina, T. M.; Avelar, 

E. A.; Souza, A. A.; 

Ribeiro, L. M. P. 

2015 Análise bibliométrica de trabalhos acadêmicos sobre o 

time-driven activity-based costing publicados em periódicos 

entre os anos de 2004 e 2013 

Revista Universo 

Contábil 

Soeiro, T. M.; 

Miranda, L. C.; 

Araújo, J. G. N. 

2016 Contradição institucional e mudança na alta administração: 

o caso de uma empresa nordestina de tecnologia de 

informação 

Revista Universo 

Contábil 
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Américo, E. O.; 

Silva, J. S.; Souza, R. 

V. O.; Macêdo, J. M. 

A. 

2011 Implantação do Sistema de Informação Contábil ERP em 

Indústrias Nordestinas: Uma Análise da Percepção dos 

Usuários após a Implantação de um ERP em duas Indústrias 

Nordestinas1 

REUNIR 

Souza, F. J. V.; 

Araújo, F. R.; Araújo, 

A. O.; Silva, M. C. 

2014 Análise das Práticas de Governança Eletrônica dos 

Municípios mais Populosos do Brasil: Um Estudo Baseado 

no Modelo de Mello (2009) 

REUNIR 

Fonte: Elaboração dos autores 

 

Em seguida, se aprofundou mais no conteúdo dos artigos. Nessa segunda etapa, 

foi investigado e elencado: as palavras-chaves mais recorrentes nos estudos, principais 

tipologias de pesquisa (quanto ao objetivo, aos procedimentos e à abordagem) e 

assuntos mais abordados. 

O estudo limitou-se apenas à revistas de contabilidade com extrato qualis igual 

ou superior a B3. O número de estudos poderia ser maior se o período fosse maior ou se 

o recorte do extrato qualis fosse mais abrangente. Além disso, o subjetivismo dos 

autores na análise dos artigos, que é inerente a toda pesquisa bibliométrica, também 

pode ser apontado como limitação.  

4. Descrição e análise de resultados 

Conforme mencionado na seção anterior, este artigo analisará as tendências das 

publicações sobre tecnologia de informação em periódicos de contabilidade 

classificados como B3 ou superior. A Tabela 1, a seguir, apresenta a evolução dos 

números de publicações por ano. 

Tabela 1: Número de publicações por ano               Tabela 3: Número de autores por artigo 

Número Quantidade % 

Um Autor 5 6,02% 

Dois Autores 25 30,12% 

Três Autores 24 28,92% 

Quatro Autores 22 26,51% 

Cinco Autores 7 8,43% 

TOTAL 83 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela 6: Região dos autores 

Região Quantidade % 

Norte 10 4,35% 

Nordeste 30 13,04% 

Sul 88 38,26% 

Sudeste 87 37,83% 

Centro-Oeste 5 2,17% 

Internacional 7 3,04% 

Sem Afiliação 2 0,87% 

EAD 1 0,43% 

TOTAL 230 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa.    Fonte: Dados da pesquisa. 

Como pode ser visto na Tabela 1, em 2007 foram publicados 13 artigos na 

temática de tecnologia de informações em periódicos de contabilidade, atingindo mais 

de 15% do total de publicações no período. Nos anos seguintes houve uma redução no 

número de artigos, ficando com 10 ou menos publicações até 2014. Contudo, nos 

últimos anos, o número foi superior, chegando a 13 artigos em 2015 e 11 artigos em 

2016, indicando que o assunto voltou a ser visto com maior importância pelos 

periódicos de ciências contábeis. Como a busca se deu até o começo do mês de 

setembro, é provável que em 2017 mais pesquisas sejam publicadas. 

Ano  Quantidade % 

2007 13 15,66% 

2008 5 6,02% 

2009 3 3,61% 

2010 4 4,82% 

2011 10 12,05% 

2012 7 8,43% 

2013 7 8,43% 

2014 8 9,64% 

2015 13 15,66% 

2016 11 13,25% 

2017 2 2,41% 

TOTAL 83 100,00% 
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A Tabela 2 demonstra a distribuição dos 83 artigos selecionados pelas revistas, 

visando identificar quais periódicos tem maior incidência de publicações de pesquisas 

sobre a temática de TI. 

A Revista Catarinense da Ciência Contábil lidera o ranking de revistas mais 

ativas na publicação de pesquisas na temática de TI em contabilidade, com oito 

pesquisas ao longo dos últimos 10 anos. A Revista Universo Contábil e BASE 

aparecem em segundo e terceiro lugar, com 7 e 6 publicações, respectivamente. As 

demais revistas mantiveram uma média de 4 publicações no período. As revistas 

Revista Evidenciação Contábil & Finanças e Advances in Scientific and Applied 

Accounting não apresentaram artigos publicados a partir de 2007 com essa temática, de 

acordo com os critérios de seleção da pesquisa. 

O número de autores por artigo fica concentrado (cerca de 85%) entre 2 e 4 

autores, como pode ser verificado na Tabela 3, 30% dos artigos possuem apenas 2 

autores. Apenas 5 artigos tiveram autoria de apenas um pesquisador, representando 6% 

de todos as pesquisas publicadas.  

Ao analisar os autores que mais publicaram, pode-se notar que há uma dispersão 

grande dos autores. 230 pesquisadores foram responsáveis pelos 83 artigos publicados. 

A pesquisadora Monica Zaidan Gomes foi a que mais publicou artigos sobre esta 

temática no período, com 3 artigos publicados em periódicos de contabilidade da 

amostra. 17 autores publicaram 2 artigos (discriminados na Tabela 4, a seguir) e os 

outros 212 têm autoria de apenas 1 pesquisa, o que mostra a grande pulverização de 

autores. Isso pode indicar que existem poucos pesquisadores especialistas nesta área. 

 
Tabela 2: Revistas com mais publicações no período 

Revistas Quantidade % 

Revista Catarinense da Ciência Contábil 8 9,64% 

Revista Universo Contábil 7 8,43% 

BASE 6 7,23% 

Enfoque: Reflexão Contábil 5 6,02% 

Pensar Contábil 5 6,02% 

RC&C 5 6,02% 

Revista Mineira de Contabilidade 4 4,82% 

Contabilidade, Gestão e Governança 4 4,82% 

RACE 4 4,82% 

RACEF 4 4,82% 

REPEC 4 4,82% 

Revista Ambiente Contábil 4 4,82% 

Revista Contemporânea de Contabilidade 4 4,82% 

Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ 4 4,82% 

Tecnologias de Administração e Contabilidade 4 4,82% 

Contabilidade Vista & Revista 3 3,61% 

Sociedade, Contabilidade e Gestão 3 3,61% 

REUNIR: Revista de Administração, Ciências Contábeis e Sustentabilidade 2 2,41% 

RCO - Revista de Contabilidade e Organizações 1 1,20% 

Revista Contabilidade & Finanças (Online) 1 1,20% 

Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade 1 1,20% 

Advances in Scientific And Applied Accounting 0 0,00% 

Revista Evidenciação Contábil & Finanças 0 0,00% 

Total 83 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Tabela 4: Autores mais profícuos nos artigos selecionados 

Autores Qntde Autores Qntde 

GOMES, M. Z. 3 GOMES, J. S. 2 

AGUIAR, A. B. 2 GUERREIRO, R. 2 
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ÁVILA, L. A. C. 2 LEITE FILHO, P. A. M. 2 

BEUREN, I. M. 2 LUCIANO, E. M. 2 

CARMO, L. M. 2 MAÇADA, A. C. G. 2 

CARNEIRO, A. F. 2 MACEDO, M. A. S. 2 

CASAGRANDE, M. D. H. 2 SILVA FILHO, G. M. 2 

CHEROBIM, A. P. M. S. 2 SOUZA, J. A. 2 

COLAUTO, R. D. 2 VANTI, A. A. 2 

Fonte: Dados da pesquisa 

A Tabela 5 mostra a distribuição desses autores por suas Instituições de Ensino 

Superior (IES). A Universidade Federal de Santa Catarina é a IES com mais autores 

afiliados, com 20 (8,70%). Em seguida, aparecem a USP, com 19 autores (8,26%) e a 

UFRJ, com 13 pesquisadores (5,65%). O destaque vai para as Universidades Federais, 

que são maioria no ranking, o que indica que estas são as principais IES no que tange a 

pesquisa. 

A região que teve mais autores nessa área de estudo foi a região Sul do Brasil, 

com 38,26% dos pesquisadores (88). A região Sudeste (87 – 37,83%) também teve 

grande representatividade na quantidade de autores. A região Nordeste aparece como a 

terceira com mais autores no período, com 30 pesquisadores (13,04%). As regiões Norte 

e Centro-Oeste tiveram poucos autores ativos nesta linha de pesquisa, com, 

respectivamente, 10 e 5 pesquisadores. A Tabela 6 apresenta, de forma discriminada, as 

regiões das IES dos autores. 

Tabela 5: Afiliação dos autores às IES 

IES Qntde % 

UFSC 20 8,70% 

USP 19 8,26% 

UFRJ 13 5,65% 

UFU 12 5,22% 

UFPR 9 3,91% 

UNISINOS 9 3,91% 

UFRN 8 3,48% 

Mackenzie 7 3,04% 

PUC-RS 7 3,04% 

UFMG 7 3,04% 

FURB 6 2,61% 

UFES 6 2,61% 

UFPB 6 2,61% 

UNIR 6 2,61% 

UFPE 5 2,17% 

Outras IES pulverizadas com 4 ou menos 90 39,13% 

TOTAL 230 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Partindo para as informações do conteúdo dos artigos, a Tabela 7 demonstra a 

relação das palavras-chave mais recorrentes nos estudos da amostra. Como era de se 

esperar, até pelo fato de serem termos de busca desta pesquisa, “Tecnologia da 

Informação” e “Sistemas de Informação” lideram o ranking, com, respectivamente, 19 e 

13 aparições nas palavras-chave dos artigos. Os dois, combinados, representam 11% das 

291 palavras-chave dos 83 artigos. 

Tabela 7: Palavras-chave mais recorrentes 

Palavra Qtde % 

Tecnologia da Informação 19 6,53% 

Sistemas de Informação 13 4,47% 

Sistema Público de Escrituração Digital 7 2,41% 
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SPED 4 1,37% 

Setor Público 4 1,37% 

Outras 208 palavras-chave pulverizadas 244 83,85% 

Total 291 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 

A Tabela 7 também mostra que há uma tendência a pesquisas sobre SPED, onde 

a combinação de “Sistema Público de Escrituração Digital” e “SPED” perfaz um total 

de quase 4% de todas as palavras-chave. Pode-se ver, também, que houve uma grande 

pulverização destes termos, sendo a grande maioria (quase 85%) tendo sido utilizadas 

três vezes ou menos. Isso é um indicativo de que há uma grande variedade de assuntos 

possíveis e que as pesquisas nesta linha ainda estão diversificadas, ou seja, investigando 

variados assuntos de TI. 

Outro indicativo dos assuntos tratados nos artigos pode ser visualizado na Tabela 

8. Ela mostra que, no período estudado, cerca de 16% dos artigos trataram sobre o 

Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), abordando diversos tópicos sobre esse 

tema. Outros assuntos com bastante recorrência foram estudos relacionando a TI com a 

Contabilidade Gerencial (15 – 18%), Sistemas de Informação (10 – 12%) e Tecnologia 

de Informação (9 – 10,84%). Os demais assuntos foram menos representativos, com 

menos de 10%.  

Tabela 8: Lista de assuntos abordados nos artigos 

Assuntos Qtde % 

Contabilidade Gerencial 15 18,07% 

SPED 13 15,66% 

Sistemas de Informação 10 12,05% 

Tecnologias de Informação 9 10,84% 

Estudo com Empresas de TI 7 8,43% 

ERP 6 7,23% 

Ensino 6 7,23% 

Gestão Pública 4 4,82% 

Outros assuntos pulverizados 13 15,66% 

Total 83 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Por fim, é interessante mostrar os procedimentos metodológicos dos artigos 

de TI selecionados. Para a categorização da metodologia, utilizou-se como base a 

classificação dada por Gil (2002), que segrega esta em três grupos: de acordo com o 

objetivo do estudo, de acordo com o procedimento e de acordo com o tratamento de 

dados. As Tabelas 9, 10 e 11 demonstram como estão distribuídos os artigos quanto à 

sua metodologia. 

Quanto ao objetivo, quase metade das pesquisas se apresentam como descritiva 

(49,40%). As pesquisas exploratórias também tiveram grande representatividade, com 

31 artigos dos 83 totais. Ainda 7 pesquisas se enquadraram como descritiva e 

exploratória ao mesmo tempo. Pesquisas classificadas como explicativas representaram 

apenas 5% do total de artigos. Ver tabela 9. 

Em relação ao procedimento abordado, destacam-se os levantamentos, com 26 

estudos (31%) e estudos de caso, com 20 artigos (24%). Pesquisas bibliográficas (10 – 

12%) e documentais (8 – 9,64%) também foram bem representativas. Em menor 

número, algumas pesquisas se enquadraram com mais de um procedimento 

metodológico, como pode ser verificado na Tabela 11.  
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Tabela 9: Metodologia quanto ao objetivo      Tabela 10: Metodologia quanto ao tratamento dos dados 

Tratamento 

de dados 
Quantidade % 

Quali-Quanti 9 10,84% 

Qualitativa 48 57,83% 

Quantitativa 26 31,33% 

Total 83 100% 

 

Fonte: Dados da Pesquisa    Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Já quanto ao tratamento dos dados, a maior parte das pesquisas se qualificam 

como qualitativas, representando quase 58% das pesquisas analisadas, totalizando 48 

artigos. As pesquisas quantitativas perfizeram um total de 26 estudos, mais de 31% do 

total da amostra. 10,84% das pesquisas se enquadraram simultaneamente como 

qualitativa e quantitativa, de acordo com a Tabela 10. 
Tabela 11: Metodologia quanto ao procedimento 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A Tabela 12 apresenta a lista de artigos mais citados. A verificação do número 

de citações se deu através da base “Google Acadêmico”. O artigo de Aguiar e Frezatti 

(2007) foi o mais citado, com 39 citações totais nos últimos 10 anos. Reginato e 

Nascimento (2007) também teve grande número de citações, com 31 desde sua 

publicação. Klering e Schröder (2011) e Moreira, Encarnação, Bispo, Angotti e Colauto 

(2013) também se destacam na lista de artigos mais citados, com mais de 20 citações 

em um período menor que os dois que lideram este ranking.  
 

Tabela 12: Artigos mais citados 

Artigos Autores Citações 

Escolha da estrutura apropriada de um sistema de controle 

gerencial: uma proposta de análise 
Aguiar e Frezatti (2007) 39 

Um estudo de caso envolvendo Business Intelligence como 

instrumento de apoio à controladoria 

Reginato e Nascimento 

(2007) 
31 

Desenvolvimento de um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem à luz do Enfoque Sistêmico 
Klering e Schröder (2011) 22 

A importância da informação contábil no processo de 

tomada de decisão nas micro e pequenas empresas 

Moreira, Encarnação, Bispo, 

Angotti e Colauto (2013) 
21 

SPED - Sistema Público de Escrituração Digital: Percepção 

dos contribuintes em relação aos impactos de sua adoção 

Geron, Finatelli, Faria e 

Romeiro (2011) 
18 

Tecnologia de informação para apoio ao ensino superior: o Perez, Zilber, Cesar, Lex e 15 

Objetivo Quantidade % 

Descritiva 41 49,40% 

Exploratória 31 37,35% 

Explicativa 4 4,82% 

Descritiva e 

Exploratória 
7 8,43% 

Total 83 100% 

Proced. Quantidade % 

Levantamento 26 31,33% 

Estudo de caso 20 24,10% 

Bibliográfica 10 12,05% 

Documental 8 9,64% 

Bibliográfica e Documental 5 6,02% 

Levantamento e Estudo de caso 3 3,61% 

Bibliográfica e Levantamento 3 3,61% 

Bibliográfica e Estudo de caso 3 3,61% 

Documental e Levantamento 2 2,41% 

Documental e Estudo de caso 2 2,41% 

Ex-Post facto 1 1,20% 

Total  83 100% 
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uso da ferramenta Moodle por professores de ciências 

contábeis 

Medeiros Jr. (2012) 

O impacto do SPED na Contabilidade desafios e 

perspectivas do profissional contábil 

Ruschel, Frezza e Utzig 

(2011) 
15 

A normatização da contabilidade governamental: Fatores 

críticos que impactam as informações dadas aos usuários 
Silva (2007) 14 

Modelo de remuneração variável atrelada ao Balanced 

Scorecard 

Oyadomari, Dutra-de-Lima, 

Aguiar e Baldussi (2012) 
11 

O retorno do exame de suficiência do CFC Oliveira Neto e Kurotori 

(2009) 
10 

Evidenciação do capital intelectual em empresas do setor de 

tecnologia da informação e do setor de telecomunicações 

listadas na BM&FBovespa nos anos de 2007 a 2009 

Reina, Tasca, Miguel e 

Reina (2011) 
7 

Utilidad de la dirección estratégica de costes: El caso de las 

autoridades portuarias del sistema español 
Fillol e Feliu (2008) 7 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5. Considerações finais  

O objetivo desta pesquisa foi apurar como o tema TI tem sido analisado nas 

publicações nacionais de contabilidade no período compreendido entre 2007 e 2017, de 

modo a identificar as novas tendências e o crescimento do conhecimento do tema TI no 

campo das ciências contábeis. 

Depois de levantadas e discutidas brevemente as principais informações do 

levantamento bibliométrico, abrangendo 83 artigos, pode-se verificar as tendências da 

pesquisa sobre tecnologia da informação em ciências contábeis, destacando-se a 

Contabilidade Gerencial e o SPED como assuntos mais tratados no período. Explica-se 

o SPED pelo fato de ter sido um assunto novo, introduzido no ano de 2007, início do 

período de nossa pesquisa, enquanto a contabilidade gerencial pode ser justificada pela 

sua abrangência em temas como sistemas de custos e sistemas de informações 

gerenciais.  Faz todo sentido também que as palavras-chaves mais encontradas sejam 

Tecnologia da Informação e Sistema de Informação, pois fizeram parte dos termos a 

serem buscados pelo filtro de busca de artigos a serem selecionados para o presente 

estudo.  

Além disso, a análise demográfica indicou alto número de autores com apenas 

uma publicação e apenas 18 autores com maior produção. Também revelou a 

predominância de artigos com 2 a 4 autores e a região Sul como principal origem dos 

autores das publicações. A Revista Catarinense da Ciência Contábil, a Universo 

Contábil e a BASE, vinculadas às IES da região Sul, foram as que mais produziram 

artigos com o tema TI. Constatou-se ainda que a produção acadêmica na área se 

concentrou principalmente no primeiro ano (2007) do período analisado e nos anos de 

2015 e 2016, mostrando uma evolução no número de publicações nesta temática nos 

últimos anos, contrariando Antonelli et al. (2010), que encontraram, em seu estudo, uma 

redução nas publicações. 

De modo geral, percebeu-se uma grande dispersão de assuntos, autores, IES, 

indicando que as pesquisas sobre TI ainda são bastante diversificadas, por se tratarem de 

assunto ainda relativamente novo e abrangente. 

Por outro lado, vale ressaltar que os resultados da presente pesquisa corroboram 

com os trabalhos de Antonelli et al (2010) e Pereira et al. (2016), que apontaram para 

uma maioria de pesquisas empíricas/práticas sob o foco de Tecnologia de Informação e 

suas vertentes.  

Como recomendações para futuras pesquisas, sugere-se a ampliação do estudo 

com a inclusão de periódicos internacionais e outros veículos de comunicação pública 
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de informações científicas, tais como anais de congressos nacionais e internacionais, 

teses, dissertações, livros etc. 
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Resumo 

 

Inovar é uma condição Sine qua non para qualquer empresa que queira sobreviver no 

mercado dinâmico dos dias atuais. É importante conhecer as mudanças do mercado, as 

necessidades e expectativas de seus clientes, visando adequar seus produtos e/ou 

serviços à elas e, com isso, prestar um serviço de qualidade na busca de melhores 

resultados. Nesse intuito, é imprescindível adotar em sua estratégia a gestão da 

informação que forneça aos gestores a informação correta, no momento correto. 

Somente assim é possível inovar, criando soluções que atendam às demandas exatas. 

Esse trabalho tem por objetivo apresentar como a gestão da informação se insere no 

contexto da gestão de inovação das organizações. Para tal, foi feita um estudo de 

múltiplos casos na área de engenharia. Apresenta um modelo teórico que auxilia os 

gestores na adoção de uma gestão de informações que levará a inovação nas 

organizações. 

 

Palavras Chave: Gestão da Informação, Inovação,  Gestão de conhecimento. 

 

 

Information Management in Innovation Management 

 

Innovating is a Sine qua non condition for any company  survive in a dynamic 

marketplace like nowdays. It is important to know the market changes, the customers 

needs and expectations, aiming to tailor your products and / or services to them and, 

therefore, provide a quality service with better results. In this sense, it is essential to 

adopt one strategy  an information management  that provides to a managers  the correct 

information at the right time. Only in this way is it possible to innovate, creating 

solutions that meet the market demands. 

This paper aims to present how information management fits on the context of  

innovation management in organizations. For that, a multiple cases study, on 

engineering  area, was made. It presents a theoretical model to assists managers to adopt 

an information management  that will lead to innovation in organizations. 

 

 

Keywords: Information management, Innovation, Knowledge management 
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Introdução 

 

A inovação tornou-se obrigatória para que uma empresa sobrevida no mercado, 

sobretudo em momentos de crise. Segundo Drucker in Krames (2010), a maioria das 

empresas, em vias de regra, não obtêm êxito nos negócios, por ficarem presas a 

produtos e/ou serviços que foram sucesso no passado. Para Drucker, “os executivos que 

não conseguem descartar os negócios lucrativos do passado, apesar dos sinais 

crescentes de fracasso iminente, serão responsabilizados pela má execução do futuro”. 

Apenas sabendo fazer o descarte de produtos/serviços ultrapassados a organização será 

capaz de inovar. 

Mas, é comum, no momento que se fala em inovação, encontrar o pensamento de 

inovação ligado a invenção. Porém, essa afirmação não é verdadeira pois nem sempre 

inovar é criar algo novo.  

É importante perceber as mudanças de mercado e necessidade dos clientes para obter 

sucesso, entregando exatamente que eles buscam. Para tal, gerenciar informações é 

imprescindível visando criar produtos e serviços inovadores. 

 

Referencial Teórico 

Gestão de Inovação 

Pôde-se notar na bibliografia analisada que o marco do conceito de Inovação veio com a 

teoria de desenvolvimento de Joseph Schumpeter (1997) onde autor apresenta o seu 

conceito de “fluxo circular”. Nesse conceito, a economia transcorre de forma natural e 

sem modificação; ou seja, todos os bens que são produzidos, serão consumidos. 

Segundo Schumpeter (1997,pg.28) “o sistema econômico não se modificará 

arbitrariamente por iniciativa própria, mas estará sempre vinculado ao estado precedente 

dos negócios”. É aí que surgem as inovações. Para que haja um crescimento econômico 

é necessário que algo novo aconteça e interrompa esse fluxo circular. Para o autor, essa 

inovação não acontecerá de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Segundo 

Schumpeter (2011, pg.74), entende-se por “desenvolvimento apenas as mudanças da 

vida econômica que não lhe forem impostas de fora, mas que surjam de dentro, por sua 

própria iniciativa”. Essas inovações produzem mudanças de forma qualitativas e levam 

ao rompimento do “fluxo circular”, consequentemente, levando a empresa a inovação. 

É importante situar que o conceito do autor foi desenvolvido no momento em que o 

mercado estava em processo de crescimento, onde a concorrência era pequena, ou quase 

nula, e existia, portanto, uma demanda reprimida. Com o passar do tempo, e a medida 

que o mercado cresceu e tornou-se competitivo, outras visões surgiram para inovação. 
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Mais adiante no tempo, o conceito de inovação veio se adaptando com as mudanças que 

acontecem no mercado e nas organizações.  Tomael, Alcará e Chiara (2005), baseadas 

em Barbieri (1997), afirmam que o conceito de inovação pode variar dependendo da 

área em que se estuda. Na área mercadológica é considerada qualquer modificação 

percebida pelo usuário, mesmo que não se faça nada que modifique fisicamente o 

produto. Na área de produção a inovação seria introduzir novidades materializadas em 

produtos, processos e serviços, novos ou modificados.  

Em contraponto com Schumpeter, Drucker (1950), demonstra que com o crescimento 

da concorrência no mercado a preocupação dos gestores deve ser outra. Não é mais a 

empresa quem criará as inovações e as colocará para que o mercado as compre, 

mudando assim o ciclo dito por Schumpeter. Segundo ele, a concorrência acirrada dá ao 

cliente o poder de transformar o mercado, ou seja, é ele quem define o que compra e a 

qualidade do produto que pretende comprar.  

Assim sendo, cabe às organizações conhecerem o seu cliente melhor para poder atender 

às suas expectativas. Para Drucker, o poder passou paras mãos do mercado. Conforme 

Drucker in Krames (2010), “o produto/serviço certo, para o cliente certo, com a 

distribuição adequada, por um preço adequado e no momento oportuno, fará os esforços 

de vendas a se reduzirem a quase nulo”. 

Nesse ponto, o conceito de inovação passa a estar ligado diretamente a Informação e 

conhecimento. Para alcançar o sucesso no “novo mercado” é necessário que as 

organizações conheçam bem as reais necessidades de seus clientes, buscando assim 

desenvolverem soluções inovadoras que as diferencie de seus concorrentes.  

O Conceito de inovação tomou, portanto, um novo rumo. Conforme visto em Girole, 

Lima e Patah (2012, p. 618), inovar, nesse novo conceito, é “a criação de um novo 

conhecimento ou a combinação de saberes existentes que podem ser transformados em 

novos produtos ou processos que tenham valor econômico”.  

É necessário, portanto, conhecer os conceitos de gestão de informação para entender 

como utilizá-la na busca de inovação. 

 

Gestão da Informação 

Como visto anteriormente, gerenciar informação nas organizações tornou-se primordial 

para conhecer como atuar no mercado de forma inovadora. As organizações modernas 

têm como obrigação, no mercado competitivo em que atuam, conhecerem a fundo as 

necessidades de seus clientes na busca de diferencial competitivo. Caso isso seja 

possível, permitirá ao cliente sentir um diferencial no produto ou serviço adquirido. 

Importante lembrar que um dos principais critérios de qualidade na prestação de 

serviços, ou de produtos, será a imagem que o cliente faz daquilo que adquiriu.  

Para tal, é mister conhecer os conceitos da gestão da informação que auxiliarão os 

gestores na inovação e, consequentemente, trarão o diferencial esperado. 

No intuito de realizar uma gestão eficiente, é fundamental entender, em primeiro lugar, 

o ciclo informacional apresentado por Marchand, Kettinger e Rollins (2001) (Figura 1). 

 O propósito da gestão do ciclo da informação está na possibilidade de melhorar a forma 

como as informações são utilizadas na tomada de decisão dos gestores, pois elas só 

farão diferença na organização caso sejam utilizadas de forma eficaz nas tomadas de 

decisão. (MARCHAND, KETTINGER E ROLLINS, 2001) 

O ciclo da informação inicia-se no momento em que se detecta uma necessidade de 

informação, ou seja, naquele momento em que se precisa, por exemplo, tomar uma 

decisão e não possui informações suficiente para embasá-la. Após a perceber essa 

necessidade, o gestor (ou profissional que tomará a decisão) buscará informações que o 

auxilie a solucionar o problema e tomar uma decisão mais precisa. 
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Neste momento, é primordial, que o profissional de informação entenda como o usuário 

buscará a(s) informação(ões) necessária(s), e como é possível acessá-la(s). Isso 

permitirá selecionar as informações consideradas úteis e, por fim, buscá-las em fontes 

fidedignas, evitando com isso a coleta de informações irrelevantes que trariam uma 

perda de tempo e que ocupariam um espaço inútil nos sistemas de informação da 

organização. Segundo Marchand, Ketinger e Rollins (2001), a coleta de informações 

relevantes, além de evitar essa sobrecarga de informações, determinará também a forma 

como a empresa se organiza. 

Após coleta, Alvarenga (2003) destaca a preocupação significante que deve existir no 

momento de entrar com os dados em um sistema de armazenamento e recuperação de 

informação. As informações devem ser classificadas, indexadas e focada nas 

necessidades dos usuários. Isso evita futuros problemas na sua recuperação, o que 

tornaria o sistema ineficiente. 

Segundo Pessoa (2016), a classificação tem por objetivo, além da organização, a 

segurança das informações, pois somente assim poderá ser criada uma política de acesso 

às informações de acordo com as permissões dos usuários. 

Após classificadas, as informações serão armazenadas em sistemas que, posteriormente, 

permitam serem recuperadas de forma eficaz, consequentemente, melhorando o 

embasamento nas tomadas de decisão. 

 A manutenção das informações será essencial, pois facilitará a sua utilização por parte 

do seu usuário. A correta manutenção economizará tempo e recursos, evitando 

informações irrelevantes, ou até mesmo uma recoleta de informações. E enfim o ciclo se 

fecha no momento em que o profissional faz o uso efetivo da informação. 

 

Figura 1 - A gestão do ciclo informacional 

 
Fonte: Marchand, Ketinger e Rollins (2001, p. 76) 

 

 

 

Segundo Tarapanoff 
não se chega à inteligência pelo acesso passivo à informação. A inteligência 

deve ser criada, e é ao longo desse processo de criação, o processo da gestão 

da informação e do conhecimento, que se vai elaborando um sistema útil às 

organizações, integrado em sua cultura e em seus cenários voltados ao futuro. 

(TARAPANOFF, 2006: 31) 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1048



 

 

Para a autora, a união do planejamento estratégico com gestão da informação, como 

interdependentes, possibilita uma convergência de ações que podem dar subsídios para 

a decisão estratégica. 

Segundo Pessoa (2016), não basta somente gerir a informação, armazenando-a de forma 

correta, sem utilizá-la para o negócio da organização. É importante conhecer e gerenciar 

como os usuários a utilizam. Para colocar em prática essa ideia será apresentado a 

seguir um modelo que auxilia os gestores nessa tarefa. 

 

Modelo de Alinhamento da Gestão da Informação e do Conhecimento (MAGIC) 

O modelo MAGIC foi desenvolvido no intuito de auxiliar gestores a conhecer a gestão 

da informação que existe na organização e planejar uma implantação que a torne eficaz. 

Segundo Pessoa (2016), após as pesquisas realizadas em pequenas e médias empresas 

de engenharia no Brasil, percebeu-se a necessidade de mudar do foco da gestão nas 

empresas. Autores como Laurindo et al (2001), Lutchen (2003), Barba-Sánchez , 

Martínez-Ruiz e Jiménez-Zarco (2007), Pessoal e Jamil (2010) e Jamil (2014), mostram 

que os gestores de TIC investem mais em tecnologias, esquecendo de alinha-la às 

informações necessárias e ao negócio da organização. Para Drucker in Krames (2010), 

nos últimos 50 anos o foco das pesquisas, na área de TI (Tecnologia da Informação), 

estava concentrado na tecnologia. Segundo o autor é preciso agora focar todos os 

esforços na informação, que foi negligenciada todo esse tempo. 

Nessa mudança de foco deve, portanto, segundo Pessoa et al (2016), primeiro analisar o 

negócio da organização para aí sim buscar às informações e adequar as ferramentas de 

TIC que irão suportá-lo. 

 O modelo MIAGIC, busca preencher a lacuna existente entre a gestão de informação e 

conhecimento com a área estratégica das organizações, auxiliando ainda na escolha 

correta das ferramentas de TIC que suportarão todas as tarefas e processos. 

O modelo foi baseado nos modelos de Luftman (2000) e de OI de Marchand, Kettinger 

e Rollins (2001), cujo foco era a gerência e uso eficaz da informação e das TIC; e no 

modelo de Jamil (2014), onde foram criados critérios para análises de desempenho antes 

e depois da implantação. O modelo MAGIC (Figura 2) auxilia os gestores (sejam eles 

estratégicos ou de áreas técnicas, como TIC) a, primeiramente, conhecer e mensurar em 

qual nível se encontra a gestão da informação e do conhecimento na organização. Em 

seguida, após ter ciência da real situação, o modelo apresenta alternativas que visam 

atingir um nível maior de alinhamento, o que, consequentemente, poderá trazer 

melhores resultados para organização. 
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Figura 2- Modelo de Alinhamento de Gestão da Informação e do 

Conhecimento (MAGIC) 

 
Fonte: Pessoa (2016) 

 

Para melhor entendimento, o modelo foi dividido em etapas que permitem um zelo 

maior na explanação e adaptá-lo à realidade de cada organização, uma vez que a análise 

inicial poderá levar a resultados diferentes em empresas diferentes.  

 

Etapa 1 – Sensibilização 

Na fase de sensibilização é aplicado o modelo MAEGI (Modelo de alinhamento 

estratégico e gestão da Informação e do conhecimento) (Figura 3), que permitirá aos 

gestores, no início, conhecerem em qual nível se encontra a gestão da informação em 

relação ao alinhamento com a estratégia da organização e as ferramentas de TIC 

existente.  

O modelo parte da necessidade de, além de conhecer a organização, sensibilizar os 

gestores a investirem em uma gestão da informação, que alinhe as ferramentas de TIC 

às tomadas de decisão estratégica. 

É importante, para uma elaboração do plano estratégico, conhecer a atual situação da 

organização. Caso contrário corre-se o risco de, ao final, não existirem parâmetros de 

comparação para mensurar uma possível melhoria dos resultados obtidos. 

O modelo MAEGI, assim como o modelo de Luftman (2000) e da visão de Porter 

(1986), parte do princípio de que toda empresa possui, ainda que em nível mínimo, um 

grau de alinhamento estratégico entre a gestão da informação e o negócio da 

organização. O modelo utiliza, como critérios de análise do nível de alinhamento, as 

três capacidades de informações básicas do modelo OI de Marchand, Kettinger e 
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Rollins (2001), bem como os critérios de governança dos setores de TIC e gestão do 

modelo de Luftman. Com isso, permite ao gestor ter uma visão ampla do foco dado pela 

organização na busca de melhor resultado operacional. Ademais, permite criar critérios 

que levem a organização a níveis mais altos do alinhamento estratégico. As pesquisas 

de Pessoa et al (2016) e Pessoa (2016) demonstraram ser o modelo MAEGI eficiente 

para atingir objetivo proposto. Nas entrevistas realizadas nas empresas de engenharia 

mostrou que, as empresas pesquisadas, estão classificadas no nível 1 e 2 do modelo 

MAEGI. Isso porque todas elas mostraram haver um interesse por parte da gestão em 

alinhar as informações, mas só fazem alguma coisa nesse sentido quando organizam e 

armazenam documentos ligados às normas técnicas com ISO9001.  

Foi possível perceber também que os diretores, no momento das entrevistas, se 

sensibilizaram da importância em se adotar uma gestão eficiente da informação e 

conhecimento em suas organizações. Daí o fato da primeira etapa ser nomeada de 

Sensibilização. 

Essa etapa (Sensibilização) é de fundamental, pois é baseado nela que serão criados 

parâmetros e métricas que apontarão a melhoria (ou não) dos resultados operacionais 

após adoção do modelo, que foi um dos maiores problemas detectados por Pessoa 

(2016). Sem parâmetros iniciais, por mais que haja uma melhoria, não há critérios que 

comprovem, tornando assim a gestão intuitiva e não profissional. 
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Figura 3: Modelo de alinhamento estratégico e Gestão da informação e do 

conhecimento (MAEGI) 

 
Fonte: Pessoa (2016, pg 71) 

 

Etapa 2 – Conselho de Especialistas 

A segunda etapa é de fundamental importância em relação ao negócio da organização. 

De posse das informações coletadas na etapa 1, é necessário conhecer as ferramentas e 

práticas de TIC, as pessoas envolvidas e os processos de negócio. Tripé essencial para 

uma gestão de qualidade. O foco dessa etapa está na gestão estratégica da organização. 

É aqui que será feito planejamento necessário para traçar objetivos e escolher os 

recursos que permitirão alcança-los. Essa etapa foi nomeada, no modelo, de Conselho 

de Especialistas e baseia-se nos conceitos da teoria da agência (JENSEN; MECKLING, 

1976).  

Segundo Monsma (2000, pg. 84), a teoria da agência “permite identificar problemas e 

contradições centrais nas relações entre principal e agentes e ajuda a entender porque 
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certas soluções são eficazes, mas não suficiente para explicar os arranjos específicos 

que se adotam na prática”. O autor destaca que a teoria da agencia está focada na 

“escolha racional”, onde, dentro de uma gama de opções, escolhe aquela que irá 

maximizar os resultados organizacionais.  

Portanto, o Conselho deve ser composto por diretor(es) da organização e profissionais 

externos de notório saber em áreas que complementem o conhecimento interno. O 

Conselho terá a função de prestar consultoria ao negócio da organização. A função 

básica da gestão é o controle, que, por sua vez, tem por finalidade “assegurar que os 

resultados do que foi planejado, organizado e dirigido se ajustem, tanto quanto possível, 

aos objetivos previamente estabelecidos” (CHIAVENATO, 2003, p. 176). Com esta 

visão, a função do conselho de especialistas, nessa etapa, será: 

- Análise do negócio: É de extrema importância que o conselho obtenha, 

junto aos gestores, um conhecimento profundo do negócio da organização, procurando 

se aprofundar nas necessidades, estratégias, custos, objetivo, missão, etc.; 

- Analisar processos: O conselho deverá mapear todos os processos 

existentes, encontrar possíveis falhas nesses processos, detectar processos que deveriam 

existir e fazer um redesenho dos processos que visem a atender às necessidades da 

organização; 

- Análise de pessoal: Também é de fundamental importância conhecer os 

profissionais envolvidos com a empresa, visando a fazer um gerenciamento por 

competência, alinhando  às necessidades da organização e da gestão estratégica que 

se propõe; 

- Análise de TIC: Analisar todas as ferramentas existentes, bem como as 

soluções adotadas, visando a alinhá-las às necessidades do negócio da organização. Este 

aspecto será melhor detalhado na próxima parte do modelo; 

- Capacitação de profissionais: essa função tem por objetivo capacitar 

profissionais internos, analisados na etapa anterior, em conjunto com os diretores, para 

que possam dar continuidade ao trabalho implantado. Não é intenção que a consultoria 

se perpetue, sendo a sua atuação pontual. O Conselho de Especialistas dará um apoio 

posterior aos profissionais capacitados e aos gestores para soluções futuras, participando 

de reuniões estratégicas convocadas pelos gestores, caso julguem necessário. 

Atento aos riscos da terceirização de serviços (consultoria), torna-se interessante o 

modelo apresentado nesse trabalho, onde o Conselho de Especialistas aparece como 

aliado da organização (cliente), por possuir profissionais de diversas áreas de 

conhecimento, o que possibilita uma discussão interdisciplinar, trazendo um ganho 

qualitativo às tomadas decisões do negócio da organização. Outro fator importante a ser 

levado em consideração é o tempo de prestação de serviço, pois poderá tornar a empresa 

contratante em “refém” do provedor, o que o tornaria vulnerável. 

No caso do Conselho de Especialistas (indicado), acontecerá uma atuação controlada, 

ou seja, com tempo definido para início e fim da intervenção externa (consultoria). 

Após este período, caso seja de interesse da organização, o Conselho poderá participar 

de reuniões estratégicas, esporadicamente, visando auxiliar os gestores nas tomadas de 

decisão futuras. Com isso a parceria tornar-se-á vantajosa e trará melhores resultados.  

No modelo MAGIC, é de suma importância a organização criar uma cultura de gestão 

da informação e do conhecimento, cujos valores e ações visam o desenvolvimento dessa 

prática na organização. Destarte, torna-se imprescindível um plano de capacitação e 

avaliação contínuo na organização, no intuito de aprimorar sempre esse aspecto. 
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Etapa 3 – Gestão da Informação e do Conhecimento 

Na etapa 3, é dada uma atenção especial ao ciclo da informação, que conforme autores 

como Choo (2003), Silva (2006), Silva e Ribeiro (2009), Barbosa e Nassif (2012), 

Estrela (2014), Jamil (2014), o cerne da gestão da informação e do conhecimento. O 

modelo MAGIC traz um avanço em relação ao modelo de Marchand, Kettinger e 

Rollins (2001) apresentado anteriormente, a saber: 

Percepção: O ciclo, para gestão da informação (assim como visto na figura 

1), inicia-se no momento em que o gestor, no momento que precisa tomar uma decisão, 

sente a necessidade de buscar mais informações sobre o que se está analisado, para 

estudar alternativas e, efetivamente, tomar sua decisão.  

Coleta: Nessa fase, segundo Jamil (2014), acontece a função de angariar, 

coletar e gerar informações e conhecimento. É fundamental entender onde buscar 

informações pertinentes às necessidades de cada usuário. 

Validação / Seleção: Essa é uma fase adicionada ao modelo original. Logo 

após coletadas as informações, é preciso validá-las junto aos usuários da informação. É 

importante destacar que o advento da internet e das redes sociais fez com que a busca e 

coleta da informação ficasse mais ágil. Porém, como visto em Silva e Ribeiro (2009), o 

excesso de informações exige formas inteligentes e eficientes de tratamento que 

permitem localizar, identificar e rentabilizar ao máximo o uso das mesmas. Não será 

proveitoso para a organização obter um excesso de informações e armazená-las se, no 

momento do seu uso efetivo, essas informações não forem precisas nem atendam às 

necessidades dos gestores e da organização. 

Para Moresi (2001), a informação tem as finalidades de conhecimento dos ambientes 

interno e externo de uma organização e auxiliam a organização a atuar nesses 

ambientes. Assim, devem ser classificadas segundo o nível de importância que elas 

terão no desempenho do negócio. Segundo o autor, os níveis encontram-se figura 4. De 

acordo com Moresi (2001), as organizações devem manter o seu esforço na busca de 

informações crítica, mínimas e em potencial, nesta ordem. As informações sem 

interesse devem ser reconhecidas, para que se evite esforça de coleta. 

Figura 4: Classificação da Informação 

 
Fonte: Moresi (2015) 
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Organização: Após seleção e validação das informações, surge a 

necessidade de organização. Neste ponto, é importante relembrar o que foi dito por 

Alvarenga (2003). A implantação de um sistema de GI eficaz deve recorrer a três 

estágios: a) Estágio anterior à entrada de itens no sistema de informação; b) estágio que 

corresponde à entrada do item no sistema; c) estágio pós-inclusão do item no sistema. 

Todo este cuidado visa a uma recuperação eficaz, que permita a aplicação conforme 

esperado. Uma preocupação significante está no momento de entrada dos dados, pois a 

classificação desta informação (sua organização e indexação) torna-se primordial, sob 

pena de, posteriormente, não se conseguir recuperar a informação desejada.  

Armazenamento: Nessa fase da gestão da informação, serão analisadas as 

melhores soluções de TIC que atendam a demanda. Nesse momento, o conceito do 

modelo SI-AP, de Silva e Ribeiro (2009), ganha importância ao lembrar que “a noção 

estática e analógica de documento (conteúdo + qualquer suporte material) é subordinada 

à noção operatória da informação”. Segundo os autores, nem toda informação está hoje 

no formato eletrônico, “como a panaceia da adoção entusiástica e ingênua de 

ferramentas de TIC fez crer que fosse”. Muitas informações podem estar em papéis, e 

até mesmo com as pessoas que as detêm. E não podem ser perdidas ou até mesmos 

substituídas, pois fazem parte de um histórico fundamental para o aprendizado 

organizacional. É importante, portanto, criar uma solução que consiga armazenar, de 

forma ativa e permanente, essas informações. 

Disseminação/Manutenção: Segundo Jamil (2014), essa fase avalia as 

formas de distribuir e dar pleno acesso aos acervos, para os interessados. A 

disseminação e a manutenção da informação ganham importância quando o assunto do 

conhecimento é tratado. Diversos autores, como Marchand, Kettinger e Rollins (2001), 

Capurro (2003) e Freire (2006) chamam a atenção para esse fato. 

A gestão do conhecimento é composta pelas atividades e processos de encontrar 

conhecimento existente em uma organização, sistematizar e organizá-lo para 

disponibilizá-lo para toda a organização, suportado por ferramentas de TIC. Para 

Marchand, Kettinger e Rollins (2001) e Capurro (2003), o conhecimento só será útil 

caso seja compartilhado. 

Por isso, é de suma importância que seja analisada, no momento da análise do negócio, 

quais são as reais demandas da organização, quais são as informações que serão 

necessárias armazenar para, aí sim, determinar as ferramentas de TIC que suportarão 

toda a solução. Essa escolha está ligada à quarta fase do modelo. 

Uso Efetivo/Tomada de Decisão: como foi visto, o fim do ciclo da 

informação terminará no momento em que os gestores, utilizando as informações e 

conhecimento adquiridos, tomam a decisão baseados nas alternativas listadas. 

Escolhem, dessa forma, aquela que lhes parecer mais favorável à organização, o que 

Monsma (2000) e Choo (2003) chamaram de escolha racional. 

Feedback/Monitoramento Estratégico: Essa etapa também foi 

acrescentada ao modelo original. Segundo Jamil (2014, p. 22), apud Almeida et al. 

(2014), o feedback, chamado por Jamil de valorização, “destina-se a estudar e apreciar 

os métodos quantitativos aplicados e as tentativas de apropriar valores financeiros e de 

outras grandezas relacionadas a indicadores, como produtividade, custo de oferta, 

preços, etc.”, e o monitoramento estratégico “se destina a perceber se a informação e 

conhecimento gerados poderiam ser aplicados para finalidades estratégicas, como 

tomadas de decisão e planejamento”. 

Essa fase é importante para o negócio, no que diz respeito à gestão estratégica. Assim 

como na etapa de sensibilização, é importante conhecer a situação da empresa, no início 
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do processo, criando indicadores e traçando metas a serem atingidas. Neste momento 

será necessário, novamente, avaliar esses indicadores, visando a comparar o resultado 

antes e após a implantação do método. Com os resultados, é possível saber se a 

organização atingiu as metas traçadas, se houve melhoria (ou não) dos indicadores 

analisados, se o nível do alinhamento estratégico da gestão da informação e 

conhecimento com o negócio da organização aumentou, e se as soluções de TIC estão 

suportando o negócio como deveriam. Com essas informações, é possível traçar novas 

metas, criar novos produtos e planejar novas melhorias para o negócio da organização. 

 

Etapa 4 – Suporte Tecnológico 

Essa etapa aborda as soluções em TIC que suportarão todo o processo. As tecnologias 

têm uma grande parcela de contribuição para uma implantação e manutenção, bem 

sucedida, da gestão proposta. 

É importante, porém, ressaltar mais uma vez, a inversão de prioridades no momento de 

elaborar a gestão. Como fica claro no modelo, primeiro, deve-se estudar o negócio, em 

conjunto com as necessidades do uso da informação e do conhecimento gerado, para só 

então escolher as ferramentas de TIC que suportarão toda a gestão. 

Segundo Jamil e Silva (2014), é necessário um estudo mais aprofundado, visando a 

permitir a utilização de toda essa infraestrutura que possibilite atingir os objetivos 

traçados na estratégia da organização. 

As ferramentas de TIC suportam a gestão da informação e do conhecimento, porém, 

conforme é visto em Pessoa e Jamil (2010), é importante lembrar que os profissionais 

devem possuir conhecimento necessário na gestão da informação e, por fim, das 

tecnologias que se adequem melhor a esse objetivo. Não se pode escolher a solução de 

TIC para depois implantar os processos. É primordial que, em primeiro lugar, 

conheçam-se as estratégias, os processos e as pessoas envolvidas, para, enfim, escolher 

a melhor tecnologia que atenda a essas necessidades. Para tal, além do gestor de TIC 

possuir esse conhecimento, é primordial que ele participe do planejamento estratégico 

da organização e as pesquisas realizadas mostram que isso não é uma realidade das 

organizações. (Pessoa e Jamil, 2010) e (Pessoa, 2016) 

Uma alternativa de modelo que auxilie os gestores de TIC na adoção de soluções 

alinhadas ao negócio é o modelo de Engenharia de Requisitos (ER). Segundo Kotonya e 

Sommerville (1998), ER é uma ferramenta que tem o objetivo de analisar as atividades 

envolvidas na descoberta, documentação e manutenção de um conjunto de requisitos 

para um sistema baseado em computadores.  

Segundo Rocha (2000), a Engenharia de Requisitos é a etapa inicial para se desenvolver 

um sistema, em que o “engenheiro de requisitos” (profissional responsável por elaborar 

o sistema), em contato com os profissionais que irão utilizar o sistema, busca levantar o 

maior número de informações possível, a fim de que o sistema funcione e atenda as 

expectativas da organização. Segundo o autor, a adoção de novos sistemas, 

principalmente os TIC, afeta os arranjos organizacionais e os sistemas de informação. 

Portanto, é importante analisar esses  aspectos, visando a entender e definir os processos 

básicos, as necessidades requeridas pela organização e definir bem os requisitos do 

sistema, de forma que atenda as necessidades da organização. É mister salientar que o 

sistema de requisitos auxiliará o responsável pela sua elaboração a conhecer e definir as 

soluções que atendam as necessidades da organização, antes da escolha da solução 

tecnológica, conforme discutido anteriormente. Portanto, baseado em Rocha (2000), as 

etapas de um processo de Engenharia de requisitos (FIGURA 5) são:  

Obtenção/definição: Essa etapa busca conhecer os requisitos necessários 

para implantação de soluções. Existe uma interação do(s) responsável(veis), que é feita 
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por meio de consulta aos utilizadores, documentos existentes de sistemas legados, 

conhecimento da abrangência da solução, análise das necessidades da organização e, se 

possível, análise de necessidades do mercado. Para Franceto (2005), existem várias 

técnicas conhecidas para atingir esse objetivo: entrevistas, prototipações, pontos de 

vista, cenários, casos de uso, etc.  

Análise e negociação: de posse dos requisitos levantados, analisam-se 

todos, em conjunto com os utilizadores, visando a negociar aqueles passíveis de 

implantação, e ainda, quais devem ser modelados (modificados), para que seja viável a 

sua implantação. É necessário, nessa etapa, cruzar os requisitos de setores diferentes, 

buscando negociar com as partes envolvidas a melhor solução para a organização. 

Documentação: Todos os requisitos serão então modelados e 

documentados de forma que sejam compreendidos por todos os interessados. Segundo 

Rocha (2000), essa documentação deve ser feita em linguagem gráfica de fácil 

entendimento. 

Validação: Essa etapa visa a analisar a documentação elaborada, em 

conjunto com as partes envolvidas, antes de serem utilizadas para escolha da solução 

final. Visa a corrigir possíveis problemas que, por algum motivo, podem ter passado 

desapercebidos. Essa etapa deverá se repetir até que a documentação dos requisitos seja 

validada e aceita por todos os envolvidos. 

Implantação: Nessa etapa, implanta-se a solução, seguindo os requisitos 

modelados e documentados. 

Análise das mudanças: Nessa etapa, os responsáveis pela implantação 

deverão analisar se as soluções adotadas surtiram o efeito necessário para atender os 

requisitos do sistema e de seus usuários. Como consequência, se atendeu as 

necessidades do negócio. Além disso, é importante criar uma rotina de avaliação 

contínua dos ambientes, interno e externo da organização, visando a possíveis correções 

das soluções adotadas e, até mesmo, a adoção de novas soluções que complementem ou 

substituam as que estão em vigor. 

 

Figura 5 - Ciclo da Análise de Requisitos para implantação de Sistemas de 

Tecnologia 

 
Fonte: Adaptado de Kotonya e Sommerville (1998), Rocha (2000) e Franceto 

(2005).ao  

OBTENÇÃO / 
DEFINIÇÃO 

ANÁLISE / 
NEGOCIAÇÃO 

VALIDAÇÃO IMPLANTAÇÃO 

ANÁLISE DE 
MUDANÇAS 
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Com isso fecha-se o ciclo do modelo e toda atividade deverá ser avaliada e inicia-se o 

ciclo novamente. 

 

Considerações Finais 

Conforme visto ao longo do texto, o mercado atual exige das organizações um 

conhecimento profundo em relação ao mercado no qual estão inseridas. Somente desta 

forma será possível criar inovações que darão a elas um diferencial competitivo que lhe 

permita avançar no mercado. Foi possível perceber que a inovação depende 

sensivelmente da gestão da informação. Não é possível atualmente gerar inovações sem 

conhecer bem a empresa, os clientes e o mercado.  

 O modelo MAGIC, apresentado nesse trabalho, dá aos gestores conhecimento sobre as 

falhas dos processos de gestão da informação, permitindo corrigi-las e adotar uma 

gestão que alinhará a estratégia do negócio, as informações e as ferramentas de TIC, 

que suportarão todo o processo. O modelo se mostrou eficaz nas entrevistas realizadas 

em Pessoa (2016) e foi possível perceber uma falta de alinhamento estratégico nas 

empresas pesquisadas. 

Após análise inicial, e seguido os passos do modelo, busca-se uma implantação eficaz. 

É importante o gestor, depois de implantar o modelo, reiniciar o processo de análise, 

utilizando o modelo MAEGI, que possibilitará nesse momento conhecer qual foi o nível 

de melhora da orientação da informação em relação ao negócio da organização. 

Somente assim as organizações poderão competir no mercado de forma mais 

competitiva, uma vez que as tomadas de decisão, principalmente na área estratégica, 

estarão baseadas em informações precisas, permitindo com isso que o gestor as tome de 

forma mais consciente. 

O foco dos estudos em questão foram as pequenas e médias empresas da área de 

engenharia. Como trabalhos futuros é interessante a aplicação do modelo em áreas 

diferentes da engenharia e empresas de maior porte; e até mesmo aumentar o número de 

empresas pesquisadas visando montar um perfil do alinhamento da gestão de 

informação com o negócio das organizações no Brasil.  
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Dados geográficos vem sendo continuamente produzidos a uma velocidade jamais vista. 
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os sistemas tradicionais de bancos de dados. Neste contexto, sistemas NoSQL são capazes 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Dados geográficos vem sendo continuamente produzidos a uma velocidade jamais 

vista. Um usuário de smartphone, por exemplo, publica voluntariamente sua localização, 

sua trajetória, sua velocidade, e ainda comentários ou recomendações associadas ao seu 

posicionamento. A disseminação de sensores dos mais diversos tipos registram dados 

espaço-temporais em instantes de tempo. Anteriormente, era comum a geração deste tipo 

de dados por órgãos específicos. No entanto, hoje eles são produzidos colaborativamente 

por usuários e sensores diversos. Fica evidente que o volume de dados geográficos neste 

contexto passou a ser tratado como uma problema de Big Data (Maia 2006) 

 Diversos estudos mostram que Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados 

Relacionais (SGBDRs) passaram a não suportar esta demanda gerada pelo volume de 

dados geográficos (Lizardo et al. 2014), (Zhang et al. 2014a), (Maia 2006). Os bancos de 

dados NoSQL, por sua vez, surgiram como uma solução para a questão de escalabilidade 

no armazenamento e processamento de grandes volumes de dados (Diana and Gerosa 

2010). Além do volume de dados, sistemas NoSQL são capazes de armazenar uma grande 

variedade de dados complexos (Madden 2012). Dados geográficos possuem aspectos 

peculiares, principalmente a respeito da sua codificação, de sua localização espacial, do 

tempo de observação, como também em relação ao registro de fatores externos (Borges et 

al. 2005). Assim, constata-se que dados espaço-temporais, mapas, e os mais diversos tipos 

de dados gerenciados por SIGs (Sistemas de Informação Geográficas) possam ser 

representados por modelos NoSQL. 

 Este trabalho apresenta um levantamento bibliográfico do uso de sistemas NoSQL 

para o suporte a dados geográficos. O objetivo deste trabalho é identificar modelos e 

sistemas NoSQL que foram adequados a este tipo de dado. Como resultado desta análise, 

constatou-se que esta adequação se encontra em expansão, e é evidenciada pelos diversos 

trabalhos levantados.  

 Este artigo está organizado em mais 4 seções. A segunda seção apresenta uma 

introdução aos modelos NoSQL. Na seção seguinte são apresentados alguns sistemas 

NoSQL que foram adequados para suportar dados geográficos. A Seção 4 relaciona e 

compara diversos trabalhos que fornecem serviços de gerenciamento de dados geográficos 

sobre storages NoSQL. Por fim, as conclusões e trabalhos futuros são apresentados na 

Seção 5. 

 

 

2. NOSQL E SEUS MODELOS 

 

 O termo NoSQL, que significa Not Only SQL, é uma tendência que veio com o 

intuito de solucionar os problemas e desafios gerados pelo Big Data (Vieira et al. 2012). O 

movimento NoSQL vem ganhando força devido a sua  capacidade de armazenamento de 

grande quantidade de dados. Além disto, a facilidade desta tecnologia em ser utilizada em 

ambientes distribuídos fez com que ela se tornasse ainda mais aplicada. 

 Para (Cattell 2011), um banco de dados é considerado NoSQL quando ele contém 

as seguintes propriedades: (i) Capacidade de escalar horizontalmente uma simples 

operação em muitos servidores; (ii) Capacidade de replicar e distribuir os dados ao longo 

de muitos servidores (partições); (iii) Ter um protocolo ou interface simples de 

comunicação, em contraste ao fornecido pela SQL; (iv) Um modelo de concorrência entre 
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transações mais fraca do que o estabelecido pela ACID (Atomicidade, Consistência, 

Isolamento e Durabilidade); (v) Utilização eficiente dos índices e memória RAM para o 

armazenamento de dados distribuídos; (vi) Capacidade de adicionar novos atributos 

dinamicamente nos registros de dados. 

 Originalmente, foram definidos 3 tipos de modelos de dados para NoSQL: chave-

valor, documentos e família de colunas. Entretanto, verifica-se que diversos autores na 

literatura consideram o modelo em grafos como um modelo NoSQL (Scheibel 2016). A 

seguir são apresentados os modelos chave-valor, documentos e grafos. O modelo de 

família de colunas não será apresentado pois constitui um modelo derivado do modelo de 

documentos, e que apresenta algumas limitações relacionadas ao contexto deste trabalho 

(Queiroz et al. 2013).  

 

 

2.1 Modelo Chave Valor 

 

 Os bancos de dados chave-valor também podem ser comparados a uma tabela hash, 

onde todo o acesso ao banco é feito através de uma única chave primária. Assim, 

comparado aos bancos de dados tradicionais, o modelo chave-valor seria uma única tabela 

com duas colunas, uma sendo a chave e a outra um valor (Sadalage and Fowler 2013).  

 O exemplo da Figura 1 utiliza o modelo chave-valor para armazenar informações 

de vendas. O cenário é constituído por clientes, seus pedidos e respectivos produtos. Um 

mesmo cliente pode realizar vários pedidos e os produtos podem fazer parte de mais de um 

pedido. Neste exemplo, optou-se por utilizar o nome de um atributo único para a transação 

seguido de seu valor. Por exemplo, os clientes tem como chave a string CPF seguida do 

número efetivo de seu CPF. Assim, sempre que é necessário verificar determinada 

informação de um cliente, usa-se esta chave para recuperar os demais dados contidos no 

valor, neste caso, Nome e DtNasc. 

 

Figura 1: Exemplo no Modelo Chave-valor 

 

 A modelagem dos dados é definida conforme necessidade. Neste caso optou-se por 

representar cada cliente, pedido, itens de pedido e produto em um par chave-valor 

específico. No entanto, era possível, por exemplo, representar um cliente, todos os seus 

pedidos, itens e produtos em um único par chave-valor.  

 

 

2.2 Documentos 

 

 O modelo orientado a documentos é constituído por coleções de atributos e valores, 

onde o atributo pode ser multi-valorado. Um documento, em geral, é um objeto com um 

identificador único e um conjunto de campos, que podem ser strings, listas ou documentos 

aninhados (Lóscio et al. 2011). O exemplo da Figura 2 demonstra a representação de dados 

para o domínio de vendas, agora utilizando o modelo de documentos. 

 Neste exemplo, é utilizado a notação JSON. Neste caso, optou-se por representar 
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um pedido com os dados de clientes e itens de forma aninhada. Além disso, produtos foram 

colocados como sub-elementos dos itens, pois assim era possível identificar mais 

rapidamente em cada pedido quais serão os produtos que estão sendo requisitados, bem 

como a quantidade deles com o valor individual e total dos produtos. 

 

Figura 2: Exemplo no Modelo de Documentos 

 

 

2.3 Grafos 

 

 O modelo orientado a grafos tem como objetivo representar os dados como grafos 

dirigidos, ou como estruturas que generalizam a noção de grafos. O modelo de grafos é 

mais interessante que os outros modelos quando informações sobre a interconectividade ou 

a topologia dos dados é mais importante, ou tão importante quanto os dados propriamente 

ditos (Angles and Gutierrez 2008).  

 O exemplo da Figura 3 apresenta uma solução para o mesmo problema abordado 

nos outros modelos. Para isto, foi elaborado um grafo em que cada nó representa alguma 

informação, como dados do cliente, dados do produto, dados do pedido ou dados dos itens 

que são a ligação dos pedidos com os produtos. 

 Os modelos NoSQL apresentados por esta seção constituem os modelos NoSQL 

elementares. Extensões sobre estes modelos são descritas pela próxima seção, no que se 

refere ao suporte a dados geográficos. 
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Figura 3: Exemplo no Modelo em Grafos 

 

 

3. SUPORTE A DADOS GEOGRÁFICOS EM NOSQL 

 

 Esta seção apresenta algumas adequações efetuadas em sistemas NoSQL para o 

suporte a dados geográficos. Inicialmente é apresentada uma extensão do modelo JSON 

orientado a documentos, conhecida como GeoJSON. Na sequência, é descrito o suporte a 

dados geográficos implementado pelos sistemas orientados a documentos e a grafos. 

 

 

3.1 GeoJSON 

 

 GeoJSON é um formato de intercâmbio de dados geoespaciais baseado na Notação 

de Objeto JavaScript (JSON). Ele define vários tipos de objetos JSON e a forma como eles 

são combinados para representar dados sobre recursos geográficos, suas propriedades e 

suas extensões espaciais. 

 Um objeto GeoJSON pode representar uma região do espaço (uma geometria), uma 

entidade limitada espacialmente ou um conjunto de entidades. O GeoJSON compreende os 

sete tipos de geometria definidas na especificação de Implementação de Recursos Simples 

OpenGIS para SQL. Sendo eles, Ponto, Multiponto 0-dimensional, Curva 1-dimensional, 

Linha, Multi-linhas, Polígonos de superficie bidimensional e Multi-polígonos. 

 O exemplo da Figura 4 demonstra o uso de alguns recursos que o GeoJSON 

oferece, com a utilização de objetos geométricos. Assim, no exemplo, é criado alguns 

objetos geométricos ao redor da Ilha de Florianópolis. Como pode ser visto nas imagens, 

foi marcado a Ponte Governador Pedro Ivo Campos com um ponto. Em seguida, foi 

marcado um polígono ao redor da área que se encontra o Resort do Costão do Santinho. O 

script GeoJSON apresentado ao lado da figura corresponde à definição deste polígono. Por 

fim, foi criado um retângulo para marcar aproximadamente os arredores da lagoa da 

conceição, e uma sequência de pontos para marcar o costão da Praia da Armação. 
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Figura 4: Exemplo de documento GeoJSON 

 

 

3.2 MongoDB e CouchDB 

 

 MongoDB e CouchDB são dois sistemas NoSQL orientados a documentos. Ambos 

utilizam o formato GeoJSON para a representação de dados geográficos. No CouchDB a 

extensão geográfica é denominada GeoCouch, e habilita a indexação e busca de dados 

geográficos armazenados no formato GeoJSON. Porém, o GeoCouch não suporta funções 

topológicas (Baptista 2014).  

 O MongoDB possui dois tipos de índices espaciais, um que é usado para dados 

armazenados como pontos sobre um plano Euclidiano, e o outro para suportar consultas 

que calculam semelhanças entre geometrias. As consultas espaciais podem ser para 

inclusão e/ou intersecção sobre objetos GeoJSON, ou para proximidade de um ponto. 

Segundo (Baptista 2014), o MongoDB é superior ao CouchDB no suporte a dados 

geográficos. Entretanto, o MongoDB apresenta algumas limitações, apesar de estar em 

constante atualização. Segundo os autores, o CouchDB-GeoCouch parece ter sido 

descontinuado. 

 

 

3.3 Neo4j 

 

 O Neo4J utiliza armazenamento nativo de grafos, com isso, ele apresenta um maior 

desempenho no processamento de grafos e pode utilizar técnicas de indexação a partir dos 

nós deste grafo, o que também contribui para um melhor desempenho (Machado 2015). 

Além disso, o Neo4j possui uma biblioteca que auxilia no suporte a dados espaciais, 

conhecida como Neo4j Spatial. Esta biblioteca contém vários utilitários que facilitam as 

operações espaciais. 

 Esta biblioteca contém alguns recursos, como por exemplo: (i) Utilitários para 

importação de arquivos do Open Street Map; (ii) Suporte a tipos de geometria, como: 

Ponto, Linha, Polígono e entre outros; (iii) Um índice RTree para pesquisas rápidas em 

geometrias; (iv) Suporte para operações de topologia durante a pesquisa, como por 

exemplo: contém, dentro, intersecção, cobre, entre outras; (v) Capacidade de realizar 
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operações espaciais em gráficos de dados; e (vi) Possibilidade de dividir uma única camada 

ou conjunto de dados em várias subcamadas ou visualizações com filtros pré-configurados. 

 Para a inserção dos dados é necessário a criação de uma camada que suporte seus 

dados. Uma das possibilidades de camada seria a SimplePointLayer, que é uma camada 

editável que permite adicionar pontos ao banco de dados, e se torna uma boa opção para 

quando há necessidade de pesquisas de proximidades. Outra opção para a criação de 

camada é a EditableLayer, que é uma camada editável que pode lidar com qualquer tipo de 

geometria (Ponto, Linha, Polígono,Multi-Pontos, Multi-Linhas e Multi-Polígonos). Ela 

armazena cada geometria separadamente em única propriedade de um único nó, e utiliza o 

formato de armazenamento  WKB (Well Know Binary). Este formato também é utilizado 

pelo PostGIS. 

 O Neo4j utiliza o JTS (Java Topology Suite) que é uma biblioteca de geometrias e 

operações geométricas. Assim, o JTS é o responsável pelas operações geométricas dentro 

do Neo4j, pois já contém as subclasses de geometria, que são: Pontos, Linhas e Polígonos, 

além de possuir as operações que existem dentro dessas geometrias. 

 

 

4. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE DADOS GEOGRÁFICOS BASEADOS 

EM NOSQL 

 

 Esta seção apresenta alguns trabalhos que adotam sistemas NoSQL para o suporte a 

dados geográficos. Em comum, todos os trabalhos tem por motivação a ineficiência dos 

SGBDRs para tratar grandes volumes de dados geográficos, e o correspondente suporte 

provido pelos sistemas NoSQL. Entretanto, o foco entre os trabalhos diverge em 3 linhas 

de atuação sobre sistemas NoSQL: (i) Serviços de Armazenamento, (ii) Interoperabilidade 

entre sistemas, e (iii) Processamento e Recuperação de Dados. As seções a seguir 

descrevem estes trabalhos para cada uma destas 3 linhas mencionadas. Ao final, um 

comparativo dos trabalhos ressalta as principais contribuições de cada um, bem como suas 

diferenças. 

 

 

4.1 Armazenamento NoSQL 

 

 O trabalho de (Maia 2006) relata o volume de dados gerado por Sistemas de 

Informação Geográfica Voluntária (SIGV). Os SIGV dão suporte a dados coletados por 

usuários voluntários, que são àqueles indivíduos proprietários de smartphones que criam e 

compartilham dados espaciais espontaneamente e por diferentes razões. O autor cita os 

sistemas do OpenStreetMap, Wikicrimes e Wikimapia como exemplos de SIGVs. Neste 

trabalho, o autor apresenta alguns experimentos utilizando os bancos de dados 

PostgreSQL, CouchDB e MongoDB. O uso do PostgreSQL nos experimentos utilizou uma 

arquitetura centralizada (em um único servidor), enquanto o MongoDB e o CouchBD 

foram dispostos sobre arquiteturas distribuídas (replicadas e fragmentadas). Em todos os 

cenários, o MongoDB apresentou um melhor desempenho sobre os demais. Com relação 

ao CouchDB,  em operações de consulta ele superou o PostgreSQL, porém nas inserções o 

PostgreSQL apresentou tempos de resposta inferiores. Apesar das evidências 

experimentais apontam para o melhor desempenho do MongoDB, o trabalho carece de um 

estudo experimental utilizando o PostgreSQL sobre arquiteturas distribuídas para uma 

comparação mais justa com os sistemas NoSQL.  

 Os trabalhos de (Zhang et al. 2014b) e (Lizardo et al. 2014) apresentam sistemas de 
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armazenamento sobre o MongoDB e o Cassandra, respectivamente. Em (Zhang et al. 

2014b) o  os autores destacam a adequação do MongoDB aos requisitos dos dados 

provenientes de SIGs. GeoNoSQL é um protótipo NoSQL espacial proposto em (Lizardo 

et al. 2014), e tem como base o sistema Cassandra, que utiliza o modelo de família de 

colunas. Os autores construíram recursos de indexação espacial utilizando uma biblioteca 

de recuperação de informação do Apache Lucene. Os estudos experimentais apresentados 

neste artigo demonstram que o GeoNoSQL é superior ao PostGIS tanto em consultas de 

busca por polígonos, quanto na busca de vizinhos mais próximos.  

 Um outro trabalho que propõe um sistema de armazenamento NoSQL e compara 

com SGBDRs é o HBaseSpatial (Zhang et al. 2014a). Neste artigo os autores desenvolvem 

um SIG distribuído utilizando o HBase, e definem um modelo de indexação próprio. O 

HBase é um sistemas NoSQL que utiliza o modelo chave-valor. Os experimentos 

apresentados no artigo demonstram que o HBaseSpatial apresenta um desempenho melhor 

que o MongoDB e o MySQL sobre grandes datasets e benchmarks sobre um cluster de 

máquinas. Os autores ressaltam as vantagens do modelo de indexação proposto comparado 

ao modelo de indexação nativo do MongoDB.  

 

 

4.2 Interoperabilidade 

 

 Os trabalhos de (Amirian et al. 2013), (Baptista et al. 2011) e (Scheibel 2016) tem 

como foco prover serviços para consumo de dados geográficos baseado em padrões 

visando a interoperabilidade de diferentes plataformas. Em (Amirian et al. 2013) o foco 

está em dados gerados por redes de sensores geo-referenciados, e que passam a ser 

consumidos por Serviços Baseados em Localização (Location-based Services - LBS). Os 

autores propõem um serviço de SIG baseado em tecnologias Web Service, e sua arquitetura 

orientada a serviços (SOA). Neste caso, os autores justificam o uso do SOA, ao invés do 

padrão OGC (Open Geospatial Consortium), por constituir um padrão não exclusivo a 

dados geográficos. Neste serviço, o sistema MarkLogic é utilizado como storage. 

MarkLogic é considerado um sistema NoSQL orientado a documentos, especificamente 

documentos XML. 

 Os trabalhos de (Baptista et al. 2011) e (Scheibel 2016) propõem serviços que 

permitam o armazenamento dos dados em diferentes storages. Em (Baptista et al. 2011), o 

foco está na interoperabilidade de sistemas NoSQL com SGBDRs através de uma interface 

de serviço que utiliza o padrão OGC. Neste artigo, os autores apresentam um experimento 

em que parte dos dados estão armazenados no PostGIS e o restante no CouchDB-

GeoCouch. Os resultados demonstram que os sistemas conseguem interoperar através de 

uma única interface de serviço. Nesta mesma linha, o trabalho de (Scheibel 2016) 

apresenta um serviço de armazenamento poliglota que considera diferentes modelos de 

sistemas NoSQL e também o modelo relacional. Diferente do trabalho anterior, (Scheibel 

2016) não se restringe a sistemas NoSQL específicos, e sim a modelos de dados NoSQL. 

Neste caso, os modelos NoSQL suportados são chave-valor, documentos e família de 

colunas. 

 

 

 

4.3 Processamento 

 

 No artigo (Jardak et al. 2014) os autores apresentam um framework de 
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processamento paralelo escalável para dados espaciais. O modelo de processamento 

utilizando é o framework Hadoop. Hadoop é um framework que aplica o modelo de 

processamento paralelo MapReduce, e originalmente considera que os dados a ser 

processados estão armazenados em seu sistema de arquivos distribuídos, o HDFS (Hadoop 

Distributed File System). No trabalho de (Jardak et al. 2014), o storage NoSQL HBase é 

utilizado. Apesar de os resultados mostrarem que o uso do Hadoop habilita um 

processamento mais escalável para problemas de processamento sobre dados espaciais, os 

autores evidenciam a dificuldade destas implementações e a necessidade de alternativas 

user-friendly. 

 SpatialHadoop (Eldawy 2014) é um outro framework construído sobre o Hadoop. 

Neste caso, o storage é o próprio HDFS. A contribuição deste trabalho é a agregação de 

índices e operações específicas para dados espaciais. O sistemas CloST (Tan et al. 2012) é 

um outro trabalho concorrente. Comparado ao SpatialHadoop, CloST permite definir a 

estrutura dos dados que serão armazenados. Segundo os autores, esta estrutura permite a 

compactação dos dados e a consequente otimização do espaço de armazenamento. Esta 

estrutura também é usada para particionar os dados através de atributos espaço-temporais 

definidos pela própria estrutura. Esta forma de particionamento evita uma varredura do 

conjunto de dados quando um intervalo espaço-temporal é fornecido sobre os atributos do 

particionamento. 

 

 

4.4 Comparativo dos Trabalhos 

 

 A Tabela 1 relaciona os trabalhos apresentados em termos do seu foco, sistemas 

NoSQL e SGBDRs utilizados, e o domínio dos sistemas relacionados. 

 Quanto aos sistemas NoSQL utilizados, há uma evidência de sistemas NoSQL 

orientados a documentos (CouchDB, MongoDB e MarkLogic), especialmente nos 

trabalhos com foco em armazenamento e interoperabilidade. Como representante de 

sistemas chave-valor, o HBase é utilizado por dois trabalhos. Por fim, o Cassandra aparece 

como representante único de sistemas baseados em família de colunas.  

 O uso do SGBDR PostgreSQL, com sua extensão PostGIS, se deve a experimentos 

realizados em (Maia 2006), e como uma alternativa de storage em um serviço que favorece 

a interoperabilidade entre diferentes sistemas em (Baptista et al. 2011). O trabalho de 

(Scheibel 2016)  aplica modelos NoSQL e Relacional para fornecer um serviço de 

armazenamento poliglota. A última coluna da Tabela 1 registra o domínio alvo dos 

trabalhos. A grande maioria dos artigos tem como domínio o suporte geral aos SIGs. 

Alguns poucos trabalhos definem  tipos mais específicos de dados e/ou serviços 

suportados.  

 A predominância de sistemas orientados a documentos é justificada pelo suporte a 

dados geográficos provido pelos sistemas MongoDB e CouchDB. Como mencionado 

anteriormente, os autores de (Baptista 2014) indicam que o MongoDB é superior ao 

CouchDB-GeoCouch no suporte às operações geo-espaciais. Os autores também relatam a 

descontinuidade do projeto GeoCouch. Segundo (Maia 2006), o formato GeoJSON, 

utilizado pelo MongoDB e GeoCouch, caminha para se tornar o padrão para 

armazenamento e intercâmbio de dados geográficos. Esta constatação corrobora com a 

predominância dos sistemas orientados a documentos identificada neste trabalho. 
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Trabalhos Foco Sistemas 

NoSQL 

SGBDR Domínio 

(Maia 2006) Armazenamento CouchDB e 

MongoDB 

PostgreSQL SIGV 

(Zhang et al. 

2014b) 

Armazenamento MongoDB - SIG 

(Lizardo et al. 

2014) 

Armazenamento Cassandra 

(+Lucene) 

- SIG 

(Zhang et al. 

2014a) 

Armazenamento HBase - SIG 

(Amirian et al. 

2013) 

Interoperabilidade MarkLogic - LBS 

(Baptista et al. 

2011) 

Interoperabilidade CouchDB PostgreSQL SIG 

(Scheibel 

2016) 

Interoperabilidade Poliglota Poliglota Trajetória de 

Objetos Móveis 

(Jardak et al. 

2014) 

Processamento HBase - Trajetória de 

Objetos Móveis 

(Eldawy 2014) Processamento HDFS - Espaço-Temporal 

(Tan et al. 

2016) 

Processamento HDFS - Espaço-Temporal 

Tabela 1: Comparativo dos Trabalhos Relacionados 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 Este artigo apresentou uma revisão do uso de sistemas NoSQL como suporte a 

dados geográficos. A escalabilidade limitada de sistemas gerenciadores de bancos de dados 

relacionais motiva o uso destes sistemas no contexto de grandes volumes de dados 

geográficos que vem sendo continuamente gerados. Esta limitação é evidenciada por 

diversos trabalhos analisados neste artigo. Destaca-se o surgimentos de modelos NoSQL 

específicos para dados geográficos, como o GeoJSON, além de serviços de armazenamento 

para o domínio de SIGS sobre storages NoSQL. Como trabalho futuro pretende-se 

estender a análise para comparar os modelos de indexação utilizadas pelos trabalhos, 

associando as estruturas de armazenamento utilizadas.  
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Impact of Technological Turbulence on the Innovative Capability of Industrial Companies 

 

ABSTRACT 

 

Companies have been driven in their strategies and operations in order to avoid the risks of 

technological turbulence. The aim of this study is to analyze the impact of the 

technological turbulence on the innovative capacity of industrial companies, considering 

the influence of dynamic capacities, in order to broaden the discussion about the role of 

technological turbulence in stimulating the capacity of companies to innovate. This is a 

quantitative study using a sample of 244 industrial companies. The research hypotheses are 

verified with the support of the multivariate analysis. The results indicate that the 

technological turbulence has an impact on the innovative capacity and that the dynamic 

capacities influence this relation. The results can contribute to the managers of industrial 

companies elaborate and implement their strategies considering these variables and their 

effects. 

 

KEY WORDS: Innovative capability, Technological turbulence, Dynamic capabilities, 

Industry. 

 

Impacto da Turbulência Tecnológica sobre a Capacidade Inovativa de Empresas Industriais 

 

RESUMO 

 

As empresas têm sido conduzidas em suas estratégias e operações de forma a evitar os 

riscos da turbulência tecnológica. Buscando ampliar a discussão sobre o papel da 

turbulência tecnológica no estimulo à capacidade das empresas para inovar, o objetivo 

desse estudo é analisar o impacto exercido pela turbulência tecnológica sobre a capacidade 

inovativa de empresas industriais, considerando a influência das capacidades dinâmicas. 

Trata-se de um estudo quantitativo que utiliza uma amostra com 244 empresas industriais. 

As hipóteses de pesquisa são verificadas com apoio da análise multivariada. Os resultados 

indicam que a turbulência tecnológica exerce impacto sobre a capacidade inovativa e que 

as capacidades dinâmicas influenciam essa relação. Os resultados contribuem para que 

gestores de empresas industriais elaborem e implementem suas estratégias considerando 

essas variáveis e seus efeitos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A turbulência tecnológica tem sido considerada como um risco a ser evitado pelas 

empresas, em função da dificuldade para lidar com suas consequências (Dai et al., 2018: 

97).  

A imprevisibilidade das mudanças nas tecnologias básicas e a velocidade com que 

essas mudanças acontecem têm gerado desafios críticos para os gestores, notadamente, 

para aqueles que conduzem os seus negócios em ambientes dinâmicos e competitivos (Tsai 

et al., 2015: 215).  

Esses aspectos têm proporcionado um entendimento de que a turbulência 

tecnológica representa ameaça aos negócios e, portanto, deve ser analisada com cautela e 

enfrentada com uma postura defensiva, por parte das empresas (Tsai et al., 2015: 2017). 

A turbulência tecnológica é definida, neste estudo, como a taxa de mudança nas 

tecnologias básicas, em um determinado setor econômico (Chen e Lien, 2013: 2219). 

Novas tecnologias básicas têm tornado obsoletos muitos dos produtos e serviços 

que exigiram muito esforço das empresas para chegarem ao mercado, também têm tornado 

ultrapassados os processos internos, cuidadosamente planejados e implementados pelas 

empresas para aprimorar a eficiência, e tudo isso em tempo cada vez menor (Lee e Tang, 

2018: 15). 

Há um consenso de que a turbulência tecnológica gera instabilidade no ambiente, 

eleva os riscos dos negócios e provoca aumento nos custos das empresas ao exigir 

frequentes atualizações em infraestrutura, reconfigurações de recursos, realinhamento de 

capacidades e renovação de competências (Teece, 2014: 339; Tsai et al., 2015: 220; Dai et 

al., 2018: 97).  

Diante dessas preocupações, os gestores das empresas passam a perceber a 

turbulência tecnológica elevada como um sério problema a ser enfrentado ou até mesmo, 

evitado, adicionando ainda mais dificuldades à já complexa tarefa de gerir os negócios em 

meio a tantas mudanças (Dai et al., 2018: 101). 

No âmbito acadêmico, essa percepção não tem sido diferente. Estudos recentes 

apontam que a turbulência tecnológica retira energia das empresas, dificulta suas decisões 

de investimentos, atrapalha sua acumulação de capacidades tecnológicas e inibe sua 

disposição para inovar (Carbonell e Escudero, 2015: 280; Dai et al., 2018: 101).  

Nesses estudos, há em comum a visão de que as mudanças nas tecnologias básicas, 

por serem imprevisíveis e velozes, não permitem que as empresas tenham tempo suficiente 

para avaliar as novas tecnologias e adquirir conhecimentos necessários para que a tomada 

de decisões possa ser racional e conte com uma perspectiva de longo prazo. 

Complicando ainda mais esse quadro, a taxa de mudança nas tecnologias básicas 

tem aumentado, sendo crescente também a descontinuidade e a imprevisibilidade dessas 

mudanças, o que torna mais complexo o desafio para as empresas (Jenkins, 2010; Tsai et 

al., 2015). 

Ocorre que a turbulência tecnológica pode estar sendo mal interpretada. A ênfase 

sobre aspectos negativos, adotada tanto por gestores empresariais quanto por acadêmicos e 

pesquisadores, pode estar encobrindo uma fonte de vantagem competitiva relevante. 

A observação dos impactos da turbulência tecnológica sobre variáveis 

organizacionais importantes, como a capacidade inovativa e, também, a análise de sua 

influência conjugada com outros fatores, como as capacidades dinâmicas, pode revelar um 

quadro bem diferente daquele tradicionalmente apontado na literatura acadêmica que trata 

da gestão estratégica da tecnologia. 
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A capacidade inovativa se refere a um conjunto de habilidades da empresa que 

facilitam o desenvolvimento de novos produtos e serviços para satisfazer necessidades do 

mercado (Akman e Yilmaz, 2008). Tratam-se de habilidades assimiladas ao longo de um 

certo tempo, sendo aprimoradas com experiências operacionais, capacitação funcional e 

desenvolvimento de competências em inovação (Figueiredo, 2017). 

A capacidade inovativa compõe um conjunto de habilidades operacionais das 

empresas, direcionadas para atividades específicas e concretas, juntamente com capacidade 

de operar sistemas, logística, produtiva e comercial, diferenciando-se das capacidades 

dinâmicas, que são associadas com níveis abstratos, responsáveis por atividades como 

coordenação, articulação, integração e configuração de recursos (Teece, 2014). 

Capacidades dinâmicas dizem respeito às habilidades da empresa para reconfigurar 

seus recursos, realinhar suas aptidões e renovar suas competências frente as condições 

mutáveis do ambiente de negócios (Chien e Tsai, 2012). 

Uma investigação sobre o papel das capacidades dinâmicas no relacionamento entre 

a turbulência tecnológica e a capacidade das empresas para inovar pode fornecer 

evidências para um novo olhar sobre a mudança tecnológica e reorientar a postura 

gerencial diante de seus desafios. Essa investigação ganha contornos relevantes ao se deter 

em examinar as mencionadas relações no setor industrial, que se destaca pelo uso da 

inovação como fonte de vantagem competitiva e enfrenta um ambiente de intensa mudança 

tecnológica. 

Neste sentido, o presente estudo apresenta a seguinte questão de pesquisa: Qual o 

impacto exercido pela turbulência tecnológica sobre a capacidade inovativa, considerando 

a influência das capacidades dinâmicas? 

O objetivo deste estudo é, portanto, examinar o impacto exercido pela turbulência 

tecnológica sobre a capacidade inovativa, considerando a influência das capacidades 

dinâmicas. 

O estudo tem, como estrutura, esse primeiro capítulo introdutório, seguido pela 

especificação da fundamentação teórica com as hipóteses lançadas. Em seguida, 

apresentam-se os aspectos metodológicos considerados na pesquisa, a discussão dos 

resultados e a conclusão. 

Trata-se de um estudo que pode contribuir com o arcabouço teórico existente, 

examinando relações entre aspectos relevantes para o desempenho em inovação das 

empresas e expondo evidências do papel da turbulência tecnológica nesse contexto, 

especificamente associado com a capacidade inovativa e com as capacidades dinâmicas de 

empresas industriais. 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. A CAPACIDADE INOVATIVA DAS EMPRESAS 

 

Neste atual ambiente de negócios, em que os concorrentes estão ávidos para 

expandir suas parcelas de mercado, onde os clientes assumem posições decisivas com seu 

poder de barganha e onde os lançamentos de novos produtos e serviços ocorrem em prazos 

cada vez menores, as empresas passam a considerar a inovação uma real fonte de 

diferenciação, com potencial de deixa-las mais competitivas, tornando-as confiantes em 

sua capacidade de entregar valor superior aos seus compradores (Singh e Stout, 2018). 

O desempenho competitivo, apoiado em produtos e serviços ajustados às 

necessidades dos clientes, com propriedades apreciadas pelos clientes e constituídos em 
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real valor aos olhos dos clientes, contribui para que as empresas alcancem posições de 

vantagens competitivas e possam, então, direcionar seus esforços para manter essas 

vantagens o quanto puderem, pelo maior tempo que conseguirem (Barney e Hesterly, 

2015). 

Para alcançar esse padrão de competitividade, as empresas necessitam dominar as 

tecnologias básicas e os mecanismos associados aos processos produtivos e comerciais 

(Freeman e Soete, 2008). 

O domínio de novas tecnologias básicas está intrinsecamente associado à 

capacidade inovativa, ou seja, as empresas que buscam operar na vanguarda tecnológica, 

precisam conhecer o processo de inovação, atuar de forma proativa sobre as atividades 

inovativas, a fim de se tornarem inovadoras em processos, produtos e serviços 

(Schneckenberg et al., 2015). 

Para que a capacidade inovativa seja traduzida em processos internos, produtos e 

serviços inovadores, as empresas necessitam acumular capacidades tecnológicas de 

inovação, e o fazem por meio de processos de aprendizagem organizacional (Figueiredo, 

2017). 

Esses processos de acumulação de capacidades inovativas não somente se 

desenvolvem por meio dos mecanismos internos de aprendizagem organizacional, mas, 

também, a partir de relações de cooperação externas, que aproximam as empresas de 

instituições de pesquisa científica e tecnológica, consultorias, empresas de testes, etc. 

(Figueiredo, 2017). 

Adicionalmente, as empresas carecem de compreender as condições de seu 

ambiente de negócios, entender como as mudanças nas tecnologias básicas irão afetar seu 

desempenho e o que precisará ser realizado para que essas mudanças não venham a 

prejudicar o seu desempenho (Lee e Tang, 2018: 13). 

No entanto, as mudanças nas tecnologias têm ocorrido em velocidade superior à 

capacidade de resposta das empresas. Muitas empresas, apesar do esforço, não conseguem 

acompanhar o ritmo das novas tecnologias que são lançadas no mercado, acabando por se 

colocar em situação desfavorável em relação aos concorrentes tecnologicamente 

preparados. 

 

2.2. O IMPACTO DA TURBULÊNCIA TECNOLÓGICA 

 

A velocidade crescente e a imprevisibilidade em ascensão caracterizam as 

mudanças tecnológicas que têm ocorrido nos dias atuais (Lee et al., 2017). 

Ambas estão em trajetórias ascendentes, o que torna a tarefa dos gestores 

estratégicos da tecnologia nas empresas muito mais complexa e crítica (De Toni et al., 

2016). 

O aumento da velocidade com que ocorrem as mudanças tecnológicas implica no 

surgimento de novas tecnologias básicas no horizonte das empresas, caracterizando-se por 

ciclos de vida cada vez menores e causando impactos significativos no desempenho dos 

negócios (Su et al., 2016). 

A imprevisibilidade crescente dificulta o estabelecimento de planos de longo prazo, 

obrigando as empresas a adotarem estratégias flexíveis, visando ganhar agilidade em seus 

movimentos no mercado e, ao mesmo tempo, tornando-as capazes de promover os ajustes 

organizacionais necessários para o alinhamento com as estratégias (Carbonell e Escudero, 

2015: 283; Chung e Low, 2017). 

A inovação contribui para a criação de conhecimento novo e se caracteriza como 

uma atividade com alto grau de imprevisibilidade e, mesmo contando com processos de 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1077



 

 

gestão que busquem torna-la uma atividade planejada e controlada, não se conhece, com 

antecedência e certeza, os resultados que poderão ser alcançados (Su et al., 2016). 

Medidas utilizadas para reduzir essa imprevisibilidade incluem o gerenciamento 

das atividades inovativas, mensurando, na medida do possível, os riscos envolvidos, tanto 

tecnológicos quanto econômicos, operacionais, comerciais e jurídico-institucionais. 

Neste sentido, a preparação e o controle utilizado pelas empresas para que seus 

projetos de inovação tenham êxito, acabam por enriquecer sua capacidade inovativa, 

tornando o fluxo de informações internas ágil o suficiente para que áreas relevantes do 

processo tenham condições melhores para tomar decisões e, fundamentalmente, 

estimulando a troca de informações com organizações externas, como universidades, 

instituições de ciência e tecnologia, consultorias especializadas e, até mesmo, parceiros 

que, embora concorrentes, cooperem em projetos conjuntos (Heckmann et al., 2016). 

Neste contexto, lança-se a seguinte hipótese de pesquisa: 

 

H1: A turbulência tecnológica exerce impacto positivo sobre a capacidade inovativa 

da empresa. 

 

2.3. O EFEITO DAS CAPACIDADES DINÂMICAS 

 

As capacidades dinâmicas são originadas da necessidade de adequações das 

empresas frente a um ambiente de negócios cada vez mais complexo, mutável, 

imprevisível e descontínuo (Heckmann et al., 2016). 

Capacidades dinâmicas dizem respeito às habilidades das empresas para 

reconfigurar seus recursos, realinhar suas capacidades e renovar suas competências frente 

as condições mutáveis do ambiente de negócios (Chien e Tsai, 2012). 

A reconfiguração de recursos se refere às medidas tomadas pelas empresas para 

adequar sua infraestrutura técnica, sua estrutura organizacional, seus recursos humanos e 

financeiros às novas necessidades derivadas de suas novas estratégias, por sua vez, 

ajustadas às condições do ambiente externo, cada vez mais instável e imprevisível (Teece, 

2014: 333). 

O realinhamento de capacidades tem o sentido de prover a organização com 

aptidões mais aderentes às necessidades de se conviver com um ambiente externo em 

processo de mudança, veloz e descontínua, em que as empresas são desafiadas a todo 

momento para oferecer soluções a uma nova realidade de negócios, volátil em tecnologias 

aplicadas, dinâmico em busca de novos produtos e serviços, implacável na substituição de 

fornecedores e competitivo em nível global (Teece, 2014: 333). 

A tarefa de renovação de competências envolve um processo complexo, interligado 

em sua essência pela prospecção de novas tecnologias, monitoramento de cenários de 

competição, adoção de tecnologias avançadas, disseminação de novos conhecimentos no 

tecido organizacional, oferta de valor competitivo aos clientes, captura de parcela 

significativa deste valor gerado (De Toni et al., 2016). 

Sob condições de imprevisibilidade e descontinuidade prevalecentes em ambientes 

tecnologicamente turbulentos, as capacidades dinâmicas podem contribuir para melhorar a 

habilidade das empresas na readequação de suas estratégias (Teece, 2014: 338). 

As capacidades dinâmicas podem estimular as empresas a olhar para o mercado de 

forma inteligente, perspicaz, prospectiva e proativa, estabelecendo uma orientação de 

contínua adaptação de estratégias competitivas às condições mutáveis do ambiente externo 

e sistemático ajustamento de estruturas e comportamentos internos, reconfigurando 
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recursos, realinhando capacidades e renovando competências com velocidade e eficácia 

(Teece, 2014: 343, Efra et al., 2018). 

Em adição, as capacidades dinâmicas podem encaminhar as empresas pelos 

movimentos da turbulência tecnológica, podem dotar a empresas de força suficiente para 

identificar e compreender a trajetória da mudança tecnológica, entender a velocidade como 

essa mudança se propaga e possíveis cenários competitivos, favorecendo a tomada de 

decisões antecipadas e exequíveis de serem implementadas nas organizações (Heckmann et 

al., 2016). 

Com esta habilidade para conviver com a turbulência tecnológica, as empresas 

podem atuar de forma proativa, mapear e compreender necessidades latentes dos clientes, 

demandas futuras de mercado que serão determinantes para o êxito econômico do negócio 

e conduzir a modernização em sua infraestrutura para que suas capacidades e competências 

possam ser atualizadas (Heckmann et al., 2016). 

Nesta posição, as empresas poderão encaminhar suas medidas organizacionais com 

maior certeza, estimular seus colaboradores a adotarem posturas competitivas, 

colaborativas, cooperativas, o que pode favorecer aumento na velocidade do fluxo de 

informações e maior consistência no compartilhamento do conhecimento. 

A partir desta discussão, lança-se a seguinte hipótese de pesquisa: 

 

H2: As capacidades dinâmicas moderam o impacto da turbulência tecnológica 

sobre a capacidade inovativa da empresa. 

 

2.4. MODELO CONCEITUAL E HIPÓTESES 

 

A partir da literatura reunida e analisada nesta investigação, considerando-se a 

oportunidade para apresentar contribuição ao estudo da capacidade das empresas para 

inovar e observados os potenciais efeitos da turbulência tecnológica e das capacidades 

dinâmicas, foram elaboradas duas hipóteses para o encaminhamento da pesquisa. 

Buscando diagramar as relações entre as variáveis investigadas e apontar as 

hipóteses lançadas, foi proposto um modelo conceitual apresentado na Figura 1. 

 

 

 

Figura 1 - Modelo conceitual proposto 

 

Observa-se, na Figura 1, que os constructos são representados por retângulos com 

os respectivos nomes, a linha contínua indica uma relação causal entre a variável 

independente ‘Turbulência tecnológica’ e a variável dependente ‘Capacidade inovativa’. A 

linha tracejada indica uma relação de moderação, papel desempenhado pela variável 

moderadora ‘Capacidades dinâmicas’. As hipóteses são nomeadas pela letra H e o 

respectivo número, sendo o sentido expresso dentro de parênteses, com o sinal ‘+’ 

indicando o efeito esperado. 
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O modelo conceitual proposto buscou refletir o objetivo da pesquisa, de examinar o 

impacto da turbulência tecnológica na capacidade inovativa, considerando a influência das 

capacidades dinâmicas sobre esta relação. 

 

 

 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

O estudo envolveu uma pesquisa que, ao ser aplicada (Casarin e Casarin, 2012), 

pudesse evidenciar a existência de relação direta entre a turbulência tecnológica e a 

capacidade inovativa de empresas industriais, estendendo seu alcance para verificar se as 

capacidades dinâmicas poderiam influir nessa relação, agora de forma indireta, atuando 

como variável moderadora. 

Seguindo os padrões de uma abordagem quantitativa (Creswell, 2010), a pesquisa 

fez uso de variáveis numéricas contínuas e recorreu a testes estatísticos, buscando 

subsídios para verificar a existência de relações funcionais entre as variáveis definidas no 

modelo, especificamente, a relação causal (Corrar et al., 2017) entre a ‘turbulência 

tecnológica’ e a ‘capacidade inovativa’ e relação de moderação (Vieira e Faia, 2014) das 

‘capacidades dinâmicas’ com a relação causal anteriormente mencionada. 

O exame das relações entre os constructos utilizou a técnica da análise 

multivariada, considerando o modelo com três variáveis, sendo aplicados os métodos da 

análise fatorial confirmatória, objetivando confirmar a confiabilidade e a validade das 

escalas de mensuração utilizadas, bem como a análise de regressão múltipla, buscando 

conhecer possível relação direta de causa e efeito entre ‘turbulência tecnológica’ e 

‘capacidade inovativa’, assim como identificar possível influência moderadora nessa 

relação, papel desempenhado pelas ‘capacidades dinâmicas’. 

Os construtos e indicadores utilizados na pesquisa foram extraídos de estudos 

prévios, dispondo de relações estruturais e de mensuração confirmadas em sua 

confiabilidade e validade. O construto ‘capacidade inovativa’ foi extraído da pesquisa de 

Akman e Yilmaz (2008), que apresentou Alfa de Cronbach de 0,86, sendo formado por 

seis indicadores com escalas validadas. O construto ‘turbulência tecnológica’ foi extraído 

do estudo de Chen e Lien (2013: 2219), que registrou Alfa de Cronbach de 0,81, formado 

por três indicadores, igualmente, com escalas validadas. O construto ‘capacidades 

dinâmicas’ foi extraído da pesquisa de Chien e Tsai (2012), que contou com Alfa de 

Cronbach de 0,81, sendo formado por seis indicadores, validadas as escalas. 

A amostra teve perfil não probabilístico, sendo formada por elementos alcançados 

em específica região, considerando restrições de tempo e custo de obtenção dos dados. O 

tamanho da amostra foi definido em 238 elementos (Hair et al., 2009), sendo obtidos, ao 

final do período de coleta, 244 casos completos. 

As empresas abordadas foram classificadas previamente em um cadastro contendo 

dados provenientes de bases da Secretaria da Receita Federal e do Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços, sendo selecionadas apenas aquelas empresas configuradas 

como pertencentes à indústria de transformação, com sede no município de São Paulo.  

Os respondentes dos questionários apresentaram perfil apropriado para o 

levantamento de dados, contabilizando-se gerentes ou responsáveis por decisões gerenciais 

no âmbito das empresas. 

Os dados foram obtidos pela aplicação de questionários estruturados e objetivos, 

constituídos por 19 assertivas, com respostas estruturadas em escala tipo Likert, com cinco 
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níveis de intensidade. A coleta dos dados ocorreu entre os meses de julho e outubro de 

2015, transcritos para bases de dados, sendo realizados os tratamentos e testes estatísticos 

com apoio dos softwares IBM/SPSS e MS/EXCEL. 

Foram utilizados três modelos estatísticos (Hayes, 2013) para o processamento dos 

testes de verificação das hipóteses. O primeiro modelo foi utilizado para os testes de 

verificação da relação direta entre as variáveis ‘turbulência tecnológica’ e ‘capacidade 

inovativa’. O segundo foi utilizado para os testes de verificação de relações diretas entre as 

variáveis ‘turbulência tecnológica’, ‘capacidades dinâmicas’ e ‘capacidade inovativa’ e, 

finalmente, o terceiro modelo foi utilizado para verificar o efeito moderador da variável 

‘capacidades dinâmicas’ sobre a relação entre ‘turbulência tecnológica’ e ‘capacidade 

inovativa’. 

 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Com o objetivo de examinar a existência e a força do impacto da turbulência 

tecnológica sobre a capacidade inovativa e, também, a direção e a força da influência das 

capacidades dinâmicas sobre esse impacto, os dados foram processados em etapas 

específicas e associadas aos modelos estatísticos. 

Os resultados numéricos, apresentados na Tabela 1, confirmaram que a turbulência 

tecnológica e as capacidades dinâmicas influenciam o comportamento da capacidade 

inovativa. 

 

Tabela 1 – Quadro sintético de verificação das hipóteses de pesquisa. 

Variáveis 
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Coef. 
(*)

 Sig. Coef. 
(*)

 Sig. Coef. 
(*)

 Sig. 

Constante 3,328e-16 0,0000 2,483e-16 0,0000 -1,1445 0,0001 

TT 0,6720 0,0000 0,1670 0,0000 0,3704 0,0000 

CD   0,7280 0,0000 0,7194 0,0000 

Int_1     0,2095 0,0000 

       

R
2 

0,4510  0,7270  0,7743  

∆R
2
   0,2760  0,3233  

Nota: (*) Coeficiente não padronizado.  

Nota: TT=Turbulência tecnológica. CD=Capacidades dinâmicas. 

 

De acordo com os dados constantes na Tabela 1, os resultados dos processamentos 

das regressões lineares para os três modelos, evidenciaram aumento do poder de 

explicação (R
2
) do comportamento da variável dependente CI (capacidade inovativa), a 

partir da ação das variáveis TT (turbulência tecnológica) e CD (capacidades dinâmicas), 

aspecto revelado pela diferença (∆) entre os resultados de R
2
 dos modelos (∆R

2
 = 0,2760 

para o Modelo 2 e ∆R
2
 = 0,3233 para o Modelo 3). 

O coeficiente da variável moderadora (Int_1 = +0,2095) indicou a existência de 

moderação positiva por parte da variável ‘capacidades dinâmicas’ sobre o impacto, 

também positivo (TT = +0,6720 no Modelo 1 e TT = +0,1670 no Modelo 2), da variável 

‘turbulência tecnológica’ na variável ‘capacidade inovativa’. 

Os resultados, encontrados na análise de regressão, mostraram-se estatisticamente 

significativos (p<0,05) ao nível de significância adotado (95%). 

Os dados elaborados para as verificações estatísticas permitiram a confecção de um 

gráfico demonstrativo da evolução da influência da turbulência tecnológica e das 

capacidades dinâmicas sobre a capacidade inovativa (Figura 2). 
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Figura 2 – Impacto sobre a Capacidade Inovativa. 

 

A Figura 2 traz um gráfico que exibe a influência exercida sobre a capacidade 

inovativa por duas variáveis, a turbulência tecnológica e as capacidades dinâmicas. 

O impacto direto da turbulência tecnológica é representado, no gráfico, pela área de 

cor cinza clara. À medida que a turbulência tecnológica aumenta, também cresce a 

capacidade inovativa. 

O efeito indireto das capacidades dinâmicas é representado, no mesmo gráfico, pela 

área de cor cinza escura. Com a elevação das capacidades dinâmicas, verifica-se, também, 

aumento na capacidade inovativa. 

O comportamento observado da trajetória do impacto causado sobre a capacidade 

inovativa, tanto proveniente da turbulência tecnológica quanto das capacidades dinâmicas, 

sugere a existência de ações positivas (estatisticamente significativas) de ambas as 

variáveis, o que acrescenta novas possibilidades de análise, frente aos resultados de outros 

estudos, identificados na literatura acadêmica, envolvendo variáveis empregadas nesta 

pesquisa. 

Os resultados encontrados sugerem novas perspectivas para o exame do papel da 

turbulência tecnológica sobre a capacidade das empresas para inovar. 

Tradicionalmente, a literatura acadêmica que trata do impacto da turbulência 

tecnológica sobre variáveis organizacionais enfatiza seus efeitos críticos, associados com a 

imprevisibilidade, que torna mais difícil as decisões de longo prazo (Chung e Low, 2017; 

Dai et al., 2018). Também coloca a incerteza como inibidor do investimento em projetos 

que requeiram volume significativo de recursos (Silva et al., 2017), considerando crítica a 

imprecisão envolvida na escolha da tecnologia a ser adotada em novos projetos (Lee et al., 

2017), o que traz consigo as dificuldades em adquirir novos conhecimentos (Tsai et al., 

2015: 220), dificuldades em construir novas competências de relacionamento 

compradores-fornecedores (Gao et al., 2015) e, também, dificuldades em reconfigurar 

recursos organizacionais (Teece, 2014: 335). 

Em síntese, essas pesquisas assinaladas, apresentam-se com ênfase em aspectos 

críticos, atenuando, por outro lado, potenciais aspectos relevantes da turbulência 

tecnológica que poderiam representar fatores favoráveis ao desempenho em inovação. 

Em contraponto à essa ênfase, os resultados desse estudo reforçam o entendimento 

do papel motivador da turbulência tecnológica em sua relação com a capacidade inovativa. 

A mudança acelerada na tecnologia básica contribui para o estímulo às empresas para que 

aumentem sua atenção com as atividades inovativas, expandam a alocação de recursos 

naquelas atividades, orientem sistematicamente seus colaboradores no sentido de otimizar 
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suas ações sobre as atividades inovativas, exerçam controle mais específico sobre os 

planos e os resultados dessas atividades. 

A turbulência tecnológica reflete uma situação de mudança veloz na tecnologia 

básica em um determinado setor (Chen e Lien, 2013: 2219), ou seja, essa mudança é 

específica para cada setor, mais rápida em alguns setores industriais, como o de 

automóveis, máquinas e equipamentos, mais suave em outros setores, como mineração, 

siderurgia e metalurgia. 

O setor de automóveis, por exemplo, encontra-se em um momento de turbulência 

tecnológica. Empresas centenárias, com amplo domínio de tecnologias básicas, como o 

motor a combustão, já enfrentaram, com êxito a convergência da tecnologia mecânica com 

a eletrônica, incorporando novas funcionalidades aos veículos (Kang et al., 2018). 

Esse setor assistiu à nova convergência entre a eletrônica com a computação, 

tornando ainda mais sofisticados os seus sistemas embarcados nos automóveis (Cosar et 

al., 2018).  

Neste momento, o cenário se apresenta em estágio de mudanças tecnológicas 

velozes, em que empreendimentos provenientes da área de tecnologia ultrapassam os 

limites setoriais e passam a oferecer ao mercado veículos movidos a eletricidade e 

controles de direção autônomos. As empresas automobilísticas, buscando se adaptar aos 

novos formatos do seu ambiente de negócios, concretizam projetos para o desenvolvimento 

de suas capacidades dinâmicas, seja por meio do aprimoramento interno, pela aquisição de 

empresas que detenham competências tecnológicas interessantes aos seus objetivos 

estratégicos ou pela formação de alianças com parceiros líderes em setores intensivos em 

tecnologia da informação (Bracke et al., 2017).  

Nesse sentido, empresas do setor de automóveis não estão evitando a mudança 

tecnológica, ao contrário, estão ajustando suas estratégias às novas condições do ambiente 

de negócios, construindo conhecimento novo, migrando para novos padrões tecnológicos 

e, com estas orientações, buscando aprimorar sua capacidade inovativa para se manterem 

competitivas (Jenkins, 2010). 

A indústria automobilística está se conectando ao setor de telecomunicações, bem 

como ao setor de software e Internet, que também se encontram em momento de 

expressiva turbulência tecnológica. 

O setor de telecomunicações conviveu com a migração da tecnologia básica da 

telefonia eletromecânica, para a eletrônica e, com a convergência digital, ingressou na 

esfera da digitalização de voz, dados, imagens e vídeos.  

Atualmente, esse setor se encontra em processo de mudança tecnológica veloz, com 

o surgimento do processo de digitização, em que se expande o uso de novas tecnologias de 

significativo impacto nos negócios, como Big Data (Hoeren e Raiser, 2018), Cloud 

Computing, Internet of Things (Kodama, 2018), Internet Mobile e uma série de tecnologias 

associadas. Ao contrário de se posicionarem defensivamente, respondem a essas velozes 

mudanças estimulando o enriquecimento de suas capacidades, conhecimentos e 

competências, aprimorando sua capacidade inovativa em prol de seu desempenho 

competitivo. 

O setor industrial de transformação, do qual foram extraídas as empresas 

investigadas nessa pesquisa, desempenha papel central no crescimento da economia 

nacional (Sonaglio, 2012). Entretanto, o setor tem diminuído sua participação na atividade 

econômica do país, caindo de uma participação de 21,6% no Produto Interno Bruto (PIB) 

para menos de 10%, em 2015 (Arend, 2015). 

Neste sentido, a pesquisa mostrou uma característica relevante para o conjunto de 

empresas industriais investigadas: apesar das dificuldades enfrentadas devido à situação de 
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fragilidade na economia nacional, as empresas compreendem a necessidade de manter sua 

capacidade inovativa atualizada. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A turbulência tecnológica impõe desafios críticos para as empresas, sendo 

percebida, inicialmente, como um problema a ser evitado ou contornado, considerando as 

empresas investigadas nesta pesquisa. 

As mudanças tecnológicas desafiam a capacidade das empresas para tomar decisões 

estratégicas, sob condições de incerteza, entre permanecer utilizando bases operacionais 

nas quais já conhecem a maioria dos problemas, ou migrar para novas tecnologias básicas, 

adentrando a um novo conjunto de conhecimentos, muitas vezes distantes de seu domínio 

tecnológico e que implicam em novos investimentos, orientações, instalações, habilidades 

e estruturas. 

As empresas que resistem à mudança tecnológica tendem a atenuar seu ímpeto 

inovativo. Por outro lado, empresas que embarcam vigorosamente no caminho da mudança 

tecnológica, também enfrentam problemas complexos e relevantes. 

Verificou-se, nesse estudo, que a turbulência tecnológica exerce impacto direto e 

positivo sobre a capacidade das empresas para inovar, estimulando o esforço 

organizacional destinado a aprimorar a execução das atividades inovativas e fortalecendo a 

capacidade das empresas para competir, principalmente para aquelas empresas que atuem 

em mercados competitivos e cujas mudanças ocorram com velocidade, muitas vezes, 

superior à capacidade de resposta das empresas. 

Outra constatação deste estudo foi que as capacidades dinâmicas exercem 

influência positiva sobre a relação entre a turbulência tecnológica e a capacidade inovativa, 

ou seja, o enriquecimento das capacidades dinâmicas amplifica o impacto positivo da 

turbulência tecnológica, fazendo com que as empresas expandam sua capacidade para 

inovar. 

O equilíbrio entre o ímpeto para estimular o enriquecimento de capacidades 

dinâmicas, almejando incrementar o impacto positivo da turbulência tecnológica sobre a 

capacidade inovativa e os próprios níveis de intensidade da turbulência, proporciona a base 

necessária para que as empresas possam se manter competitivas. 

A turbulência tecnológica impulsiona as empresas a adquirirem, cada vez mais, 

capacidade inovativa e as capacidades dinâmicas amplificam essa intensidade, fazendo 

com que se antecipem aos movimentos competitivos do mercado e desenvolvam 

capacidades organizacionais para suportar suas estratégias voltadas à competição, 

especialmente, sua capacidade para inovar. 

Com este posicionamento antecipatório, as empresas terão maiores chances de 

identificar modificações relevantes no mercado e poderão direcionar esforços, recursos e 

capacidades para a formação das competências que serão necessárias, exatamente no 

momento em que forem requeridas. 

Torna-se essencial para o futuro das empresas, aprender a conviver com a 

turbulência tecnológica e entender como utilizar o aprimoramento das capacidades 

dinâmicas, continuamente, para estimular a expansão da capacidade inovativa, cada vez 

mais integrada com a criatividade, a inteligência e a proatividade. 
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Resumo 

O processo de envelhecimento é um fato biológico normal e, devido à melhora da qualidade de 

vida e do aumento significativo no número de idosos, esse fator vem chamando atenção. Este 

artigo analisa os parâmetros que levam a problemas frequentes em idosos e as informações que 

podem melhorar os cuidados e até mesmo salvar vidas. É importante ressaltar a importância do 

tempo de socorro, fator predominante para salvar vidas. Com essa finalidade as informações 

analisadas possuem como objetivo específico desenvolver um sistema de monitoramento de 

idosos que permita auxiliar em seus cuidados. Como metodologia, realizou-se uma revisão da 

literatura sobre o envelhecimento humano, o que permitiu a criação de critério para 

desenvolvimento de um sistema que realize o monitoramento de sinais vitais em tempo real. 

Conforme identificado na pesquisa, os parâmetros essenciais a serem monitorados 

são:  frequência respiratória, cardíaca, pressão arterial, glicose e temperatura. 

Palavras-chaves: Sistema de monitoramento de Idosos, Gestão da Informação, Internet das 

Coisas. 

 

PARAMETERS STUDY TO CREATION A SYSTEM OF CONTINUOUS MONITORING 

OF VITAL SIGNS IN THE ELDERLY 

Abstract 

The aging process is a normal biological fact and due the improvement for quality of life and a 

significant increase in the number of elderly people, this factor comes to draw attention. This 

article analyse the parameters that lead to frequent problems in the elderly and information that 

can improve care and even save lives. It is important to emphasize the importance of the time of 

rescue, predominant factor to save lives. In this sense, the analyzed information has the specific 

objective of developing a monitoring system for the elderly to assist in their care. As a 

methodology, a review of the literature on human aging was made, which allowed the creation of 

criteria for the development of a system that performs the monitoring of vital signs in real time. 

As identified in the research, the essential parameters to be monitored are: respiratory rate, heart 

rate, blood pressure, glucose and temperature. 
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1. INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é um fato biológico do qual ninguém está livre. Com o aumento da tecnologia 

na área de saúde, o surgimento de novas vacinas, antibióticos, quimioterapia e tratamentos mais 

eficientes, doenças comuns têm sido melhor controladas, o que gerou um aumento da população 

de idosos em todo o mundo. De acordo com dados fornecidos pelo DATASUS (2010), o Brasil 

possui cerca de 21 milhões de idosos, com tendência de crescimento.  

Devido às inúmeras mudanças que ocorrem no organismo e que caracterizam o processo de 

envelhecimento, tem-se uma necessidade de proporcionar à pessoa idosa um cuidado e atenção 

maior com relação à saúde (NETTO, 2011, p. 68). A eficiência do acompanhamento nesta fase da 

vida é fator determinante na qualidade de vida do idoso, bem como na proteção de instalação de 

outras doenças (SOUSA, 2017 e ROLIM, 2017). 

Este artigo apresenta uma solução de monitoramento remoto através da internet de parâmetros 

fisiológicos importantes para acompanhamento, prevenção e tratamento de doenças que poderiam 

levar a internação  e demais prejuízos a saúde dos idosos, e sinais que pudessem também prevenir 

acidentes domésticos, que são causa importante de morbidade e mortalidade em idosos 

(LARSON, 2017).  

A Internet agrega, atualmente, uma vasta combinação de novos dispositivos e aplicações em um 

novo paradigma de serviços providos pela Internet das Coisas (IoT). Atualmente, não se acessa a 

Internet somente através de computadores e smartphones, mas, através de outros dispositivos 

conectados aos fabricantes, aos usuários e a outros dispositivos. Desta forma, abrem-se as 

possibilidades para o uso desta tecnologia na área da saúde e de toda a cadeia de suprimentos 

associada a ela. 

Para esta solução propõe-se uma plataforma flexível de Internet das Coisas (IoT) baseada em um 

Gateway de baixo custo para adequação dos sensores inteligentes à Internet.  

 

2. METODOLOGIA 

Através de uma pesquisa em referencial teórico correlato como, portal da CAPES, SciELO, 

PubMed, Web of Science, Scopus, Proquest, entre outros, uma análise exploratória e descritiva 

foi realizada para obter os dados desejados. 

Em uma abordagem qualitativa a pesquisa teve por finalidade avaliar quais parâmetros dos idosos 

são relevantes para monitorar o contexto já conhecido do indivíduo, controlar os riscos de 

desencadeamento de problemas, e, no caso de uma urgência, acelerar o tempo de socorro para 

minimizar ou anular as prováveis consequências relacionadas com o tempo de espera e,assim, 

preservar a vida.Como objetivo específico, toda informação coletada servirá de base para 

construção de um sistema de informações que permitirá monitorar os idosos e dar a eles um 

atendimento adequado. 

 

3.REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 PROCESSO DE ENVELHECIMENTO  

 

O envelhecimento está presente em todos os animais, refletindo, na sua maior parte, em 

mudanças biológicas. O processo de envelhecimento diz respeito às perdas das funções normais, 

que começam a ficar mais evidentes a partir dos 60 anos. O envelhecimento normal, que ocorre 
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através do tempo, acarreta mudanças naturais que podem levar a uma diminuição funcional 

fisiológica, aumentando a chance de adoecer (PROMOLAR, 2017).  

O processo de envelhecimento tem revelado efeitos maiores, devido ao passar dos anos, sobre 

uma série de variáveis clinicamente relevantes. As alterações fisiológicas, que ocorrem com a 

idade, são constantes na oitava e nona décadas, o que indica que indivíduos a partir dos 80 anos 

estarão perdendo funções rapidamente, sendo importante ressaltar que esses efeitos variam de um 

indivíduo para outro (CANÇAO, ALANIS E HORTA, 2011). Para os índices de avaliação para 

Fibrilação Atrial (FA) e Acidente Vascular Encefálico (AVE)  por exemplo, a idade é altamente 

relevante como fator de risco dos pacientes (YOSHIHISA, 2016). 

 

Na pesquisa realizada ficaram evidentes alguns aspectos que são importantes salientar, como o 

envelhecimento cerebral (CANÇADO, ALANIS E HORTA, 2011),alterações cardiovasculares 

como pressão arterial, saturação de oxigênio, ateroscleroses(AFIUNE, 2011), disfunções 

respiratórias (GORZONI, 2011), em razão da relevância dos parâmetros a eles associados. Essas 

doenças acompanham o processo de envelhecimento em alguns indivíduos (REMÉDIO DA 

TERRA, 2017), o que irá determinar diminuição da qualidade de vida, possibilidade de 

internações e até levar à óbito (HOMEANGELS, 2017). 

 

O envelhecimento aumenta as complicações causadas por doenças já existentes, principalmente 

as de caráter crônico. Os problemas de origem cardiovascular são os de maior incidência como 

hipertensão arterial, infartos, anginas, insuficiência cardíaca e AVE’s. Além destes, tem sido 

observado que doenças degenerativas do Sistema Nervoso como o Alzheimer, e doenças 

respiratórias como pneumonias e enfisemas, também com grande número de ocorrências 

(CARLOS E PEREIRA, 2015).   

 

Segundo o SUS, a principal causa de internação de idosos de 60 a 69 anos, em 2010, foram as 

cardiopatias não isquêmicas.  As taxas de internações por pneumonia e por DPOC (doença 

pulmonar obstrutiva crônica) foram muito parecidas em ambos os sexos: 56 mil internações por 

pneumonia e 30 mil por DPOC. Nos idosos entre 70 e 79 anos, as doenças respiratórias passam a 

ter maior importância, sendo duas vezes maiores as taxas de internação dos grupos Pneumonia e 

DPOC. Nos octogenários, a taxa de internação por doenças cerebrovasculares chega a ser 40% 

maior do que a dos septuagenários quando se trata de homens, e 120% quando se trata de 

mulheres (CHAIMOWICZ E CAMARGO, 2011). 

O diabetes mellitus (DM) vem crescendo a cada ano no Brasil em decorrência do aumento da 

expectativa de vida da população e, com isso, a faixa etária em que mais se acomete é a idosa. O 

número de prevalência da DM teve um aumento de 6,4 vezes entre 60-69 anos segundo o Estudo 

Multicêntrico sobre a Prevalência do Diabetes no Brasil. A hipertensão ocorre em diabéticos duas 

vezes mais do que em não diabéticos, deixando esses pontos intimamente ligados. (MARTINS et 

al., 2010). 

 

3.2 MONITORAMENTO DOS SINAIS VITAIS  

 

O monitoramento dos sinais vitais (SSVV) consiste na prática de observar e controlar os 

parâmetros relacionados à frequência respiratória, cardíaca, pressão arterial, glicose e 

temperatura (TEIXEIRA ET AL., 2015), pelo fato de refletirem alterações funcionais que 

precisam ser controladas\pelo potencial de originar uma doença ou por indicar a presença de 

uma já instalada.  
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Por esta razão, os sinais vitais devem ser monitorados com frequência e rigidez, de modo que os 

dados recebidos sejam sempre comparados aos valores de referência: temperatura, frequência da 

respiração, a pressão arterial (que consiste na pressão do fluxo sanguíneo na parede das artérias), 

glicose e frequência cardíaca, o pulso, que é a onda de contração e expansão das artérias, 

resultante dos batimentos cardíacos - 60-100bpm (VARELA, 2014). 

O monitoramento desses sinais pode ajudar a evitar patologias e diminuir as taxas de internação 

ligadas a eles. Durante a internação do paciente, seu monitoramento é realizado 24 horas, o que 

facilita a detecção de alterações em seus sinais. Após receber alta, alguns pacientes devem 

continuar sendo monitorados, porém os recursos disponíveis fora do ambiente hospitalar 

(esfigmomanômetro, termômetro, oxímetro de pulso) só fornecem dados esporádicos, criando 

uma lacuna no intervalo entre duas aferições, com grandes chances que alterações ocorreram no 

intervalo entre as medidas gerando risco para o paciente. Em alguns casos clínicos, 

monitoramentos contínuos deveriam ser feitos em casa, mas a execução desta prescrição é 

inviabilizada pela falta de praticidade apresentada pelos equipamentos com este tipo de 

monitoramento e pela necessidade de organização e disciplina específicas para que o paciente 

pause a sua rotina e faça a aferição e/ou registro de seus sinais vitais. (NARDES; CHEQUIM, 

2015).  Sendo assim, a utilização da IoT para monitoração destes sinais vitais oferece uma 

alteração significativa nos tratamentos de saúde e em monitoramentos de rotina, repercutindo 

diretamente na qualidade de vida de idosos. 

 

3.3 INTERNET DAS COISAS 

 A Internet das coisas (Internet of Things - IoT) é a atual da evolução da internet, onde 

dispositivos inteligentes estão conectados entre si e à Internet, o que foi facilitado com o advento 

da Internet Móvel.  Este termo recebe variações na literatura como por exemplo: Internet de 

todas as coisas (Internet of Evething – IoE), Web das Coisas (WoT), e Internet da Saúde 

(Internet of Health – IoH),dependendo dos aspectos associados à sua arquitetura que se queira 

valorizar na solução. 

 

Figura 1: Evolução da Internet até a inclusão da Internet das Coisas. 

 
Fonte: Os Autores adaptado de Perera, (2017) 
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A IoT concentra diversas tecnologias, como, por exemplo, hardware e firmware de sensores, 

serviços WEB, computação na nuvem e computação na borda, computação ubíqua, modelagem 

e armazenagem de dados, processamento de sinais e informação e telecomunicações.  

Devido às potencialidades oferecidas pelas tecnologias de IoT tornou-se possível o 

desenvolvimento de um grande número de aplicações. De acordo com Calvo et al. (2016) as 

aplicações típicas de Internet das Coisas (IoT) envolvem a coleta automática de informações de 

diversos sensores inteligentes distribuídos geograficamente e concentram a informação em 

computadores potentes. 

As características do IoT, incluindo uma ultra rede de alta capacidade de coisas, dispositivos e 

nível de heterogeneidade da rede e um grande número de eventos gerados por estas coisas, 

tornam o desenvolvimento de diversas aplicações e serviços uma tarefa bastante desafiadora.  

As soluções IoT, independentemente de sua arquitetura, normalmente são compostas de três 

componentes básicos – camada de percepção, camada de redes e camada de aplicação. A 

camada de percepção é formada pelos dispositivos, que incluem sensores inteligentes, máquinas, 

produtos ou gateways que contêm os módulos de comunicações. Dispositivos frequentemente 

incluem CPUs e plataformas de software embarcado que habilitam uma inteligência distribuída. 

Na camada de redes, várias redes sem fio ou cabeadas, usadas em várias combinações possíveis, 

habilitam uma comunicação remota. Vários protocolos são usados para a comunicação e 

habilitação de funcionalidades na solução. Um esforço de padronização está sendo realizado por 

diferentes fóruns de padronização. As plataformas de software incluem vários ambientes e 

sistemas de TI que provêm funcionalidades como a gerência dos dispositivos, gerência de dados, 

lógica do negócio e integração com outros sistemas empresariais de TI. A figura 2 abaixo ilustra 

os vários componentes da solução de IoT. 

 

Figura 2: Componentes de uma solução IoT. 

 
Fonte: Os Autores, 2017. 

 

A IoT, na camada de rede, possui uma intensa atividade de padronizações no 3GPP (3GPP, 

2017), ETSI (ETSI, 2017) y IEEE (IEEE, 2017),, nas quais há uma adequação da Internet e das 

tecnologias de acesso, para que sejam desenvolvidos os GAPs da atual estrutura da Internet e da 
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conexão dos objetos inteligentes à Internet, com QoS e segurança adequados aos novos serviços 

inteligentes que estão sendo incluídos. 

Além dos esforços de padronização, outras iniciativas de uma modelagem e arquitetura unificada 

estão sendo analisadas pelo Reference Architecture Model Industrie 4.0 (RAMI 4.0) (Adolphs, 

P. et al, 2015), pelo Industrial Internet Reference Architecture (IIRA) (CONSORTIUM, I. I. et 

al.) e pela Internet of Things - Architecture (IoT-A) (HEU, A. B. et al.). As arquiteturas e os 

modelos de implementação dão as diretrizes para o desenvolvimento das plataformas de IoT. A 

plataforma de monitoração de idosos tem como diretriz, a flexibilização para que, na sua 

evolução, possa ser facilmente adequada para a aderência à arquitetura e modelo de referência 

em uma futura versão.  

 

3.4 A GESTÃO DE INFORMAÇÃO 

A tecnologia de informação e comunicação (TIC) assumiu, na atualidade, uma grande 

importância no momento em que possibilita a difusão rápida de informações e, 

consequentemente, de conhecimento.  A geração de novos conhecimentos em velocidade 

acelerada sinaliza para a importância de controlar os processos de geração e sua difusão. Segundo 

Pessoa et al (2016), é necessário inverter a forma de trabalhar essa ideia. Para os autores a 

tecnologia está bem definida e estudada, precisando nos dias de hoje trabalhar as informações e o 

conhecimento gerado, sendo a tecnologia a ferramenta que suportará todos os sistemas que 

criarão valor aos produtos e serviços. 

 

Segundo Barreto (1999), “a informação sintoniza o mundo”. A informação pode ser caracterizada 

como adequação de um processo de comunicação efetiva entre receptor e emissor de uma 

determinada mensagem (Wersing e Nerveling, 1995).  Silva (2006),  conceitua informação para 

os dias de hoje. Segundo o autor,  

informação é um conjunto estruturado de representações mentais  e  

emocionais  codificadas (sinais  e  símbolos)  e  modeladas  com/pela  

interação  social,  passível  de serem  registradas  num  suporte  material  

qualquer  (papel,  filme,  banda magnética,  CD,  etc.)  e, portanto,  

comunicadas  de  forma  assíncrona  e multidirecionada (SILVA, 2006, p. 

25). 

 

Para Estrela (2014, pg.1), a informação só é útil se estiver devidamente tratada e organizada de 

forma a estar acessível e ser  usada. Portanto é significativo, no momento de criar um sistema de 

informações, entender todas as “formas” que ela se encontra para não deixar alguma informação 

importante, e até mesmo sigilosa, ficar disponível para pessoas indesejadas. Para tal, é 

fundamental uma boa gestão de informação pois, independente da área de estudo, a informação é 

um recurso fundamental. 

Partindo destes conceitos, a organização e distribuição da informação de maneira correta torna-se 

importante para a consolidação dos conhecimentos gerados. Informações organizadas e 

processadas geram novos conhecimentos (Pessoa, 2016). 

Segundo Choo (2003) existem dois obstáculos na criação de novos conhecimentos:  os 

conhecimentos e  experiências  se  encontram  dispersos  na  organização, concentrados em  

indivíduos ou unidades de  trabalho; e a grande dificuldade de “desaprender o que aprenderam no 

passado”. Neste contexto as empresas criam, organizam e processam as informações buscando 
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gerar novos conhecimentos.  Isso permitirá inovarem na criação  de  novos  produtos  e serviços  

e/ou  até mesmo melhorar  os  já  existentes.   

Segundo Marchiori (2002), a tecnologia na gestão da informação é vista como recurso a ser 

otimizado via diferentes arquiteturas de hardware, software e redes de tecnologia adequadas aos 

diferentes sistemas de informação.  

 

3.4.1 A gestão da informação no monitoramento de sinais vitais de idosos 

Na década de 80, programas de computador foram projetados para modelar os sistemas físicos do 

corpo, entre eles, o sistema cardiovascular e processos biológicos, como respiração. Estudos 

posteriores e novas tecnologias possibilitaram classificar e reconhecer padrões, para compreender 

subsistemas do corpo humano, levando a investigação de sistemas biológicos complexos e 

técnicas de inteligência computacional, visando interação dentre estes (LEITE, 2011).  

O monitoramento dos sinais vitais em idosos visa detectar situações de risco, permitindo sua 

interpretação em tempo hábil e possibilitando aos profissionais de saúde intervir rapidamente, 

evitando futuros problemas, e até salvando vidas.  De acordo com Potter e Perry (2004),os sinais 

vitais são medidas que fornecem dados fisiológicos que indicam as condições de saúde da pessoa 

que está sendo monitorada, o que evidencia o funcionamento e as alterações das funções do 

organismo.  

A coleta, aquisição, processamento e monitoramento dos principais sinais vitais, ocorrerão 

mediante restrições lógicas e temporais (Hanson, C. e Marshall, 2001). Sistemas de 

monitoramento, utilizando avanços tecnológico, vem rompendo com antigos processos, 

agregando valor e provendo vantagens no uso. 

Conforme visto em Pessoa (2016), no modelo MAGIC (FIGURA 3), a gestão de informação será 

regida pelo ciclo da informação. Segundo o autor, o ciclo se inicia no momento em que o usuário 

da informação, que no caso dessa pesquisa é o profissional da saúde que irá cuidar do idoso, 

precisa tomar uma decisão e não possui as informações necessárias para embasá-la. Após 

coletada, selecionada e validada, as informações serão organizadas, indexadas e inseridas em 

sistemas de informação, o que permitirá que os usuários  acessem as mesmas e a utilizem  no 

momento oportuno. Com isso o ciclo se fecha e torna a gestão da informação útil e eficaz. 

Baseado nesses conceitos, o sistema de monitoramento deve levar em consideração pontos-chave, 

a saber: capacidade de armazenar, recuperar, adaptar e disponibilizar as informações para as 

pessoas certas no momento certo.  

Essa pesquisa, no caso do monitoramento dos idosos, como início de um trabalho que criará um 

sistema de informação para esse fim, buscou conhecer os sinais (informações) que devem ser 

capturados pelos sensores, visando atender aos usuários do sistema (profissionais de saúde, 

acompanhantes dos idosos, etc). Essa preocupação visa conhecer, conforme visto nas referências 

teóricas de gestão da informação, as necessidades desses usuários, coletando, tratando, 

armazenando e entregando a eles as informações precisas.  
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Figura 03- Modelo de Alinhamento de Gestão da Informação e do Conhecimento 

(MAGIC) 

 

Fonte: Pessoa (2016) 

 

 

 

4. PLATAFORMA IOT PARA O MONITORAMENTO DE IDOSOS 

A Internet passa por um processo de adequação ao novo paradigma de IoT. Consequentemente, 

a camada de rede está em um processo de evolução e incorporação de novas interfaces e 

protocolos. Sendo assim, para a plataforma de monitoração de idosos, desenvolve-se uma 

arquitetura flexível, onde os protocolos de rede podem ser atualizados, conforme as 

padronizações avancem. 

Para prover esta flexibilização, um terminal móvel atua como um Gateway e foi introduzido na 

camada de rede para que a mesma possa ser adequada à arquitetura padronizada, em sua 

configuração definitiva. 
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Conforme estabelecido por Toma e Popa (2014) o papel do gateway IoT é de processar os dados 

coletados nos sensores/atuadores inteligentes IoT, estabelecer um comportamento de 

realimentação local e os enviar ao sistema de Datacenter/Nuvem para processá-los com soluções 

dedicadas.   

A plataforma de monitoramento de idosos foi desenvolvida com as seguintes diretrizes: fácil 

utilização, considerando que idosos não se sentem muito confortáveis com a tecnologia, 

agravados com a redução da visão e, eventualmente, acometidos de algum grau de artrite; não 

estigmatizantes, ou seja, não devem discriminar ou identificar-se com o idoso; prover 

privacidade e segurança para evitar que idosos não sejam alvos de ataques ou se tornem mais 

vulneráveis, considerando-se sua condição de fragilidade de saúde; baixo custo de dispositivos; 

baixo consumo de energia; capacidade bootstrapping; integridade da informação, uma vez que a 

informação é sensível e pode significar a vida ou a morte e; alta disponibilidade, onde o acesso é 

provido à rede através de um dispositivo móvel acessando a rede móvel ou, alternativamente, 

ligado a um acesso fixo através de WiFi. 

A plataforma de monitoramento de idosos precisa processar dados de dispositivos IoT de forma 

confiável e deve atender aos seguintes requisitos: Suporte de dados brutos nativos. Tanto em 

termos de recepção de dados quanto no processamento, a plataforma deve ser capaz de lidar 

nativamente com dados IoT. A plataforma de monitoração de idosos torna possível receber os 

dados de entrada em seu formato bruto JSON, arquivos de log e configuração. 

Segurança e privacidade. A plataforma garante uma operação ponta a ponta segura, incluindo a 

integração com sistemas de autenticação e autorização.  

Por último, mas não menos importante, a privacidade do usuário deve ser garantida pela 

plataforma, desde o suporte à proveniência de dados, até a criptografia e o mascaramento de 

dados. A plataforma possui uma interface NFC para habilitação e identificação do idoso, ou 

acompanhantes. 

Arquitetura da aplicação é baseada em microserviços, que casa perfeitamente com casos de uso 

direcionados por eventos. 

Derhamy et al. (2015) apresenta ambientes de desenvolvimento de soluções IoT na nuvem. 

Conforme apresentado por Malm (2016), a maioria das plataformas de M2M e IoT são baseadas 

na nuvem, usando soluções de Infraestrutura como Serviço (IaaS) ou Plataforma como Serviço 

(PaaS), de fornecedores como Amazon, Google, IBM, Microsoft, Cisco, Oracle e SAP e 

software de gerência de sistemas na nuvem de empresas como VMWare, BMC, CA 

Technologies. Ofertas de IaaS tipicamente incluem máquinas virtuais, armazenagem, 

balanceadores de carga e redes locais virtuais, disponível como recursos sob demanda. As 

ofertas de PaaS também incluem sistemas operacionais, ambiente de execução, bases de dados e 

ferramentas de desenvolvimento. A atual plataforma de monitoração de idosos é baseada em 

nuvem privada, usando solução própria de aplicação web em servidores próprios. Entretanto, em 

versões futuras, há o objetivo de utilização de aplicações baseadas em Mobile Edge Computing 

(MEC) e uso de IaaS ou PaaS. 

 

4.1 Camada de Percepção 

O desenvolvimento da camada de percepção considera a utilização de dispositivos inteligentes 

vestíveis (wearables), os quais estão providos com os sensores e atuadores necessários à 

monitoração dos idosos. Conforme pesquisa realizada pelo IERC (IERC, 2017), a preferência 

pela localização dos dispositivos vestíveis aponta para o uso como um bracelete ou um relógio 

de pulso, que vai ao encontro do produto que será desenvolvido para monitoramento de idosos.  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1096



 

 

Os dispositivos vestíveis são compostos de sensores inteligentes e atuadores ligados à Internet 

através de uma interface Bluetooth com um terminal móvel. Este terminal móvel atua como um 

Gateway que acessa a Internet através da rede móvel, ou através de uma interface Wifi ligado à 

rede fixa. Os dispositivos são compostos por um módulo de sensoriamento, um módulo de 

processamento, um módulo de transmissão e um módulo de alimentação.  

 Módulo de sensoriamento: consiste em sensores e conversores digitais que convertem 

sinais analógicos produzidos pelo sensor ao sinal digital. O sensor converte o fenômeno físico 

em um sinal elétrico. Atualmente, o dispositivo usado na plataforma possui sensor para medida 

de glicemia, sensor de temperatura, acelerômetro e dispositivo de localização, usando GPS. 

Outros sensores/atuadores são facilmente adicionados; 

 Módulo de processamento: Constitui de um microprocessador ou microcontrolador que 

controla os sensores, o módulo de interface Bluetooth e o módulo de interface NFC e, 

execução e o processamento de algoritmos inteligentes na coleta dos dados dos sensores. O 

dispositivo vestível usado na plataforma de monitoração de idosos é um Arduino Primo;  

 Módulo de Transmissão: Esta coleta a informação da CPU1 que em seguida transmite a 

um Gateway e a um terminal móvel, usando interface Bluetooth; 

 Módulo de alimentação: no dispositivo vestível, a principal fonte de energia é a bateria. 

Logo a unidade de alimentação fornece a alimentação da bateria para os demais módulos do 

dispositivo. 

 

4.2 Gateway 

A função do gateway de comunicação é unir os dispositivos vestíveis à Internet fornecendo 

acesso a recursos de processamento compartilhados.  

Marimoto (2005) afirma que um Gateway permite a passagem de dados entre computadores, 

tablets, e qualquer dispositivo que esteja conectado, estando “fisicamente localizado” entre as 

duas extremidades das redes. É possível a instalação de serviços que forneçam segurança ao 

usuário como um Firewall, que auxilia na proteção contra-ataques e invasões de hackers que 

possam tentar roubar suas informações e dados. A função de Gateway será executada pelo 

terminal móvel. 

Conforme abordado em Postscapes (2016) os gateways estão emergindo como um elemento-

chave para trazer dispositivos legados e de próxima geração para a Internet das Coisas (IoT). 

Eles integram protocolos na rede, ajudam a gerenciar o armazenamento e análise de borda dos 

dados e facilitam o fluxo de dados de forma segura entre dispositivos de borda e a nuvem. 

Um gateway também gerencia seus dispositivos de cliente, agrega os dados, e executa outras 

tarefas afins; 

Fornece comunicação mútua através da realização de conversão de protocolo de comunicação 

entre o dispositivo vestível e a Internet, usando por um lado a interface Bluetooth e, por outro, a 

interface da rede móvel ou WiFi, na camada de rede. Na camada de aplicação, a comunicação 

com o servidor é realizada usando HTTPS; 

O gateway, muitas vezes funciona como um gateway de seleção de serviço (SSG), que permite 

aos usuários ligarem-se a várias sessões, serviços em rede sob demanda. 

A arquitetura de Serviço WEB utilizada é RESTful. De acordo com Oracle (2016), é um estilo 

arquitetônico que especifica restrições, como a interface uniforme, que, se aplicada a um serviço 

                                                 
1

Unidade de Processamento Central 
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da Web, induz propriedades desejáveis, como desempenho, escalabilidade e facilidade de 

modificação, que permitem que os serviços funcionem melhor na Web. Por estes motivos, é 

utilizado no sistema desenvolvido.  

Além disso, optou-se peloWeb Service pois ele tem como principais características: 

• Interoperabilidade: permite a comunicação entre arquiteturas diferentes; 

• Transparência de localidade: não precisa saber onde estão os objetos; 

• Independência de plataforma: objetos podem estar distribuídos em plataformas diferentes; 

• Neutralidade de linguagem: objetos se comunicam mesmo em linguagens diferentes. 

A aplicação no servidor foi desenvolvida em Java. 

 

5. CONCLUSÃO            

 

O envelhecimento é um processo inerente à vida e pode ser acompanhado de alterações 

funcionais que podem colocar a vida do idoso em risco, caso não seja dada a devida atenção. 

Entretanto, mesmo se o idoso não tiver nenhum distúrbio previamente diagnosticado, a 

senescência  implica em um aumento considerável nos riscos de desenvolvimento de doenças.  

Independente do contexto no qual o idoso esteja inserido,é de suma importância o monitoramento 

dos principais sinais vitais,para que ele tenha um acompanhamento adequado de seu estado geral. 

Isso pode prevenir doenças ou tratá-las em estágios primários com menores danos e evitando 

procedimentos como internação. Um monitoramento constante pode levar à diminuição do tempo 

de atendimento, em caso de alterações do coração ou do cérebro, ou acidentes como quedas ou 

queimaduras. Como foi visto no artigo, o tempo de atendimento é sempre um fator primordial, 

pois pode preservar a vida e evitar consequências mais graves.  

Sendo assim, parâmetros como frequência cardíaca, temperatura e saturação de oxigênio e 

glicemia são dados importantes a serem monitorados de forma constante para que seja feita uma 

prevenção eficiente de situações que posam por a vida do idoso em risco, ou alterar a sua 

qualidade de vida. 

Apresenta-se, neste artigo uma plataforma flexível de monitoração de sinais vitais do idoso. Em 

trabalhos futuros, agregar-se-ão novas funcionalidades, com estudo de sensores, e 

desenvolvimento de um sistema agregando capacidade de monitoração do bem-estar do idoso. 
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Resumo 

 

Diante da competitividade das organizações, a Gestão do Conhecimento e a Manufatura 

Enxuta vêm se mostrando fundamentais. Para manter a concorrência no mercado, as 

organizações estão em constate busca por redução nos desperdícios e pela valorização 

do capital humano. O objetivo deste artigo é conhecer por meio da literatura as práticas 

de Gestão do Conhecimento para Projetos de Manufatura Enxuta. Este estudo foi 

realizado por meio de análise bibliométrica na base de dados Web of Science, no 

período de 2007 a 2017. Os resultados apontam que a tendência das publicações está 

para o conhecimento das aplicações das ferramentas da manufatura enxuta e a 

reutilização do conhecimento adquirido pelos funcionários no seu dia a dia de trabalho. 

A contribuição deste trabalho está na oportunidade de sugerir a reutilização do 

conhecimento organizacional em projetos de Manufatura Enxuta, neste sentido é 

necessário que as empresas busquem extrair o conhecimento adquirido por seus 

funcionários nos seus setores de trabalho, na tentativa de reduzir custos. 

Palavras-chave. Gestão do Conhecimento, Manufatura Enxuta, Bibliometria.   

 

Abstract 

Faced with the competitiveness of organizations, Knowledge Management and Lean 

Manufacturing are proving to be fundamental. To maintain competition in the market, 

the organizations are in constant search for reduction in waste and for the valorization of 

human capital. The objective of this article is to know through the literature the 

practices of Knowledge Management for Lean Manufacturing Projects. This study was 

carried out through bibliometric analysis in the Web of Science database, from 2007 to 

2017. The results indicate that the tendency of the publications is for the knowledge of 

the applications of tools of lean manufacturing and the reutilization of the knowledge 

acquired by the employees in their day to day work. The contribution of this work is the 

opportunity to suggest the reuse of organizational knowledge in Lean Manufacturing 

projects, in this sense it is necessary that companies seek to extract the knowledge 

acquired by their employees in their sectors of work, in an attempt to reduce costs. 

Key words. Knowledge management, Lean Manufacturing, Bibliometria 

 

1 Introdução  
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Para manter a competitividade no mercado, uma das características das 

organizações é estimular o aprendizado organizacional e fortalecer a interação entre as 

pessoas.  O compartilhamento dos conhecimentos adquiridos na organização contribui 

para a melhoria do desenvolvimento dos projetos institucionais. 

Para Kogut e Zander (2003) o que vai determinar o sucesso da organização é a 

capacidade que ela tem de  transformar o conhecimento existente no plano das ideias de 

seus funcionários em aplicação no plano de ação institucional, o que Oliveira Jr. (2001) 

coloca como uma forma de superar a concorrência de modo que se atue como agente 

organizador de conhecimento tornando-o aplicável para gerar novos conhecimentos.   

Tanto a Manufatura Enxuta quanto a Gestão do Conhecimento são conteúdos 

que possuem mecanismos para auxiliar o desenvolvimento de projetos em uma 

organização para possibilitar a competitividade.    

Dessa foram surgiu o questionamento se existe alguma relação entre Gestão do 

Conhecimento e as práticas da Manufatura Enxuta. E se existir tal relação, quais são as 

suas características? 

Para responder esta questão foi realizada uma pesquisa bibliográfica na base de 

dados da Web of Science no período de 2007 a 2017. 

Esse artigo busca extrair dessa pesquisa bibliográfica as características das 

diferentes abordagens da Gestão do Conhecimento para projetos de Manufatura Enxuta 

discutindo que o uso desses conteúdos em conjunto, possibilita a melhoria do 

desempenho organizacional.             

 

2 Gestão do Conhecimento  

 

Atualmente a economia sem fronteiras, exige que as organizações tornem-se 

competitivas, para isso é necessário que elas compreendam as mudanças que ocorrem 

no seu ambiente. Este cenário se dá em razão da modernização da era industrial para a 

era informacional.  

Para Nonaka (2008), as organizações bem sucedidas são aquelas que estão em 

constante busca de novos conhecimentos para transformá-los em novas tecnologias ou 

produtos.  Para Canongia et al. (2004), a organização competitiva é aquela que engloba 

excelência, não só na eficiência técnica como também na capacidade de produzir e 

aplicar seus próprios conhecimentos. Além disso, Almeida e Costa (2008) têm a visão 

que para implantar a gestão do conhecimento, é necessário construir uma cultura na 

organização e criar uma infraestrutura, que facilite o aprendizado organizacional.    

Para Almeida e Costa (2008) a vantagem competitiva só está presente em uma 

organização que aprende, ou seja, aquela que sabe explorar o conhecimento tácito e 

explícito. O conhecimento tácito é aquele que está interiorizado (na mente) nas pessoas, 

ou seja, aquilo que elas aprendem no seu dia a dia, são as experiências do cotidiano. 

Este tipo de conhecimento é de difícil acesso porque está enraizado nas pessoas 

(Takeuchi e Nonaka, 2008). Para as organizações é importante que o conhecimento 

tácito seja transformado em explícito. Isso pode ocorrer por meio de reuniões, 

seminários e palestras.  Takeuchi e Nonaka (2008), afirmam que o conhecimento surge 

a partir de eventos em que os colaboradores explicitam suas experiências para que elas 

possam ser transformadas em conhecimento organizacional. 

Para Davenport (2000), a administração da informação deve ser centrada no ser 

humano uma vez que, a informação e conhecimento são criações humanas. O autor 

afirma que as pessoas têm um papel fundamental no cenário organizacional.  

Notou-se até este ponto que o assunto mais abordado entre os autores é criação, 

aquisição e compartilhamento de conhecimentos entre os indivíduos na organização. 
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Dessa forma compreende-se que o sucesso da organização está na sua capacidade de 

gerir o seu próprio conhecimento. 

 

 

3 Manufatura Enxuta (Lean Manufacturing) 

 

A manufatura enxuta originou-se no Japão mais especificamente no sistema 

Toyota de produção. Este sistema possui uma filosofia de negócio baseada na cultura e 

no desenvolvimento incentivando as pessoas a melhorarem suas atividades 

continuamente.  

De acordo com Womack  et al. (1992), o Japão possui uma cultura diferente da 

cultura americana por esta razão a produção em massa não funcionaria no Japão. Diante 

dessa percepção, Eiiji Toyoda e Taiichi Ohno construíram uma nova abordagem 

visando e eliminação dos desperdícios e redução de custos, o que aconteceu por 

necessidade de transformação dessa produção nascendo dessa maneira a manufatura 

enxuta.  

Para Liker e Meier (2007) e Liker (2005), o Sistema Toyota de produção está 

baseado em quatro pontos (4P’s): i) planejamento a longo prazo (philosophy), as 

decisões administrativas devem ser tomadas com muita cautela; ii) processo correto 

para produzir resultado certo (process), criar um fluxo do processo em que os problemas 

possam ser resolvidos imediatamente; iii) incentivar as pessoas (people) a melhorarem 

continuamente de maneira que elas sintam orgulho do seu próprio trabalho; iv) 

resolução de problemas (problems solution), a organização precisa ter a capacidade de 

resolver problemas e aprender a enfrentá-lo caso ocorra novamente.  

As quatro seções do sistema Toyota estão apresentadas de maneira mais 

detalhada na figura 1. 

 

 
Figura 1. 4P’s do modelo Toyota - Fonte: Liker (2005). 

 

Existem várias definições para a manufatura enxuta, Womack e Jones (1998) a 

definem como uma melhor maneira de gerenciar uma organização utilizando o foco nos 

funcionários, cliente, e fornecedores. Que a produção deve ser feita com menos esforço 

físico, menos equipamentos, menos tempo e maior quantidade.       

Para Shah e Ward (2003), a manufatura enxuta adota uma abordagem de várias 

práticas para garantir a eficiência dos serviços por meio de uma interação sistemática, 

de modo que os produtos sejam entregues ao cliente no tempo certo sem desperdícios.    
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Para Tortorella, Fetterman e Anzanello (2017), a manufatura enxuta é um 

modelo de negócio que valoriza o ser humano como elemento principal para 

sustentabilidade contínua na organização. 

Já para Godinho Filho (2004) a manufatura enxuta é um modelo de gestão 

estratégica que auxilia os gestores a atingirem os objetivos propostos pela organização, 

com qualidade e produtividade. 

Observou-se que a manufatura enxuta é um modelo de negócio baseado na 

valorização do capital intelectual. Compreende-se dessa maneira que utilização do 

conhecimento humano pode reduzir custos e evitar desperdícios.   

 

4 Abordagem Metodológica  

 

O objetivo dessa revisão é mapear a produção científica a fim de encontrar 

artigos que mencionem Gestão do Conhecimento e Manufatura Enxuta para conhecer o 

grau da relação existente entre esses dois temas.  

Para realizar a revisão sistemática da literária foi necessário desenvolver o 

protocolo que será apresentado no quadro 1 
Palavras-chave Pesquisadas Knowledge managment, Lean 

manufacturing  

Operador boleano  AND 

Bases de dados  Web of Science  

Áreas da pesquisa  Knowledge managment, Lean 

manufacturing 

Critérios de exclusão  1- Foram eliminados os artigos que 

não possuiam no resumo as expressões: 

“gestão do conhecimento” ou “lean 

manufacturing”;  

 

Idioma  Inglês 

Tipos de documento Artigo 

Ano de Publicação  2007 a 2017 

Quadro 1: Protocolo de pesquisa 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

5 Resultados e Discussões  

 

Para essa pesquisa foram consultados dados gerais dos artigos disponíveis 

especificamente na base de dados Web Of Science. Foi realizada a consulta nesta base 

de dados para verificar o total de artigos disponíveis sobre Gestão do Conhecimento e 

Manufatura Enxuta, no período de 2007 a 2017.  

A pesquisa foi feita por meio das palavras-chave: knowledge management and 

Lean Manufacturing, que resultou em 142 artigos. 

Em continuidade a seleção dos artigos que realmente tratavam da gestão do 

conhecimento e da manufatura enxuta, foi feita a leitura dos resumos dos artigos. 

Encontrou-se 42 artigos selecionados para análise detalhada. A figura 1 apresenta o total 

desse conjunto selecionado de artigos por ano de publicação.  
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Figura 1: distribuição de artigos por ano. 

Fonte: Elaborado pelos autores  

Observa-se que as publicações sobre este tema nesse conjunto de artigos se 

iniciaram em 2008 com apenas um artigo publicado e permaneceram baixas até 2011. 

Cresce no ano de 2012, mas volta a cair em 2013. A partir do ano de 2014 as 

publicações voltam a crescer. Isto se dá em razão da compreensão da importância do 

conhecimento organizacional para manter a vantagem competitiva.  

Na Figura 2 são apresentadas as categorias de método de pesquisa identificado 

nesse conjunto de artigos selecionados. 

 

 
Figura 2: tipos de método de pesquisa dos artigos selecionados. 

Fonte: Elaborado pelos autores  

 

Observa-se que a maioria dos trabalhos publicados foram pesquisas 

bibliográficas, o que pode ser uma tendência no interesse em refletir sobre essa relação 

temática com o momento contemporâneo das organizações. Em seguida, vem a 

categoria estudo de caso, visando-se aplicar na prática comparando com a teoria para 

entender o comportamento das organizações a respeito do tema. Em terceiro lugar está a 

aplicação de survey nas organizações, que é uma forma de verificar se as empresas estão 

aplicando a gestão do conhecimento em projetos de manufatura enxuta nas 

organizações, de maneira a identificar tendências em agrupamentos específicos. Em 

quarto lugar estão empatados: a simulação e a modelagem com quatro trabalhos cada 

uma. Este resultado se dá em função da preocupação dos autores em construir sistemas 

para colaborar com o desenvolvimento das organizações.  

 

No Quadro 2 são apresentados, em ordem decrescente, os periódicos que 

publicaram sobre Gestão do Conhecimento e Manufatura Enxuta.   
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Item Periódico Quant 

  INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS & 

PRODUCTION MANAGEMENT  
4 

2 PROCEDIA CIRP 3 

3 INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH 

PLANNING AND MANAGEMENT 
2 

4 MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING 

REVIEW  
2 

5 INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITY & 

RELIABILITY MANAGEMENT 
1 

6 TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS 

EXCELLENCE  
1 

7 ENGINEERING MANAGEMENT JOURNAL    1 

8 ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH    1 

9 PRODUCTION PLANNING & CONTROL  1 

10 INTERNATIONAL DAYS OF STATISTICS AND 

ECONOMICS 
1 

11 REVISTA INTERNACIONAL DE PRODUTIVIDADE E 

GESTÃO DE DESEMPENHO  
1 

12 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF 

MECHANICAL ENGINEERS 
1 

13 ORGANIZATION STUDIES 1 

14 PROCEDIA MANUFACTURING 1 

15  IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 

TECHNOLOGY AND SOCIETY (ISTAS) 
1 

16 JOURNAL OF MANUFACTURING TECHNOLOGY 

MANAGEMENT  
1 

17 RISKS AND RESILIENCE OF COLLABORATIVE 

NETWORKS 
1 

18 INTERNATIONAL JOURNAL OF LOGISTICS 

MANAGEMENT  
1 

19 JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION    1 

20 KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS 1 

21 PRODUCTION PLANNING & CONTROL  1 

22 STUDIES IN CONTINUING EDUCATION  1 

23 IEEE TRANSACTIONS ON SEMICONDUCTOR 

MANUFACTURING 
1 

24 PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT: TOWARDS 

KNOWLEDGE-RICH ENTERPRISES (PLM 2012) 
1 

25  IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING  
1 

26 ROBOTICS AND COMPUTER-INTEGRATED 

MANUFACTURING 
1 

 Total  32 

Quadro 2: Periódicos que publicaram sobre o tema. 

 Fonte: Elaborado pelos Autores 

 

No quadro 3 são apresentados, em ordem decrescente, os eventos que 

publicaram sobre o tema escolhido para a pesquisa.  
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Item Eventos Quant. 

1 ASME 2012 11TH BIENNIAL CONFERENCE ON 

ENGINEERING SYSTEMS DESIGN AND ANALYSIS 

2 

2 PROCEEDINGS OF THE 3RD INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON PROJECT EVALUATION (ICOPEV 2016) 

1 

3 10TH INTERNATIONAL DAYS OF STATISTICS AND 

ECONOMICS 

1 

4 2015 9TH ANNUAL IEEE INTERNATIONAL SYSTEMS 

CONFERENCE (SYSCON) 

1 

5 2015 IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 

TECHNOLOGY AND SOCIETY (ISTAS) 

1 

6 2014 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 

TECHNOLOGY MANAGEMENT AND EMERGING 

TECHNOLOGIES 

1 

7 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

PRODUCTION RESEARCH - REGIONAL CONFERENCE 

AFRICA, EUROPE AND THE MIDDLE EAST AND 3RD 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUALITY AND 

INNOVATION IN ENGINEERING AND MANAGEMENT 

1 

8 PROCEEDINGS OF THE 6TH INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON BUSINESS EXCELLENCE 

1 

9 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING 

MANAGEMENT (IEEM 2009) LOCAL: HONG KONG, PEOPLES R 

CHINA DATA: DEC 08-11, 2009 

1 

Total  10 

Quadro 3: Eventos que publicaram sobre o tema. 

 Fonte: Elaborado pelos Autores 

 

No quadro 4 são apresentados dentre os temas pesquisados os assuntos mais 

abordados relacionados ao que foi pesquisado.  
Assuntos mais abordados relacionados aos Temas Total de Vezes 

Criação, Compartilhamento e gerenciamento do 

conhecimento organizacional 

23 

Aplicações das práticas do Lean Manufacturing 11 

Desenvolvimentos de ferramentas para dá suporte a 

projetos de Lean Manufacturing 

08 

Quadro 4: Assuntos mais abordados relacionados aos Temas.  

Fonte: Elaborado pelos autores  

 

Este resultado demonstra a preocupação dos autores a respeito do conhecimento 

existente dentro da organização, as aplicações das práticas Lean e o desenvolvimento de 

ferramentas para suporte a projetos organizacionais. 

Nos trabalhos pesquisados os autores trataram o conhecimento como vantagem 

competitiva na organização. Apontam nos estudos que será necessário as empresas 

adotarem um novo modelo de criação, compartilhamento e gestão do conhecimento.  

Em onze dos trabalhos pesquisados foram mencionados que o sucesso das 

aplicações das práticas Lean depende do conhecimento que os funcionários adquiriram 

nos setores de trabalho. Reforçam ainda que uma das barreiras principais para a adoção 

do Lean é a falta de gestão do conhecimento organizacional.  

 

6 Tendências e Achados a partir da Bibliometria 

 

Yadav et al. (2017) realizaram um estudo a respeito das aplicações das 

ferramentas da Manufatura Enxuta. Os autores afirmam que o conhecimento existente 
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sobre as aplicações das ferramentas Lean são escassas e dispersas dificultando dessa 

forma a aquisição e gestão desse conhecimento para explicitá-lo na organização.  

Zhou (2016) fez um estudo a respeito da implementação da Manufatura Enxuta 

em pequenas e médias empresas de diversos segmentos na região nordeste dos Estados 

Unidos. O autor verificou que a grande barreira para implantação do Lean está 

relacionada a fatores humanos, seja na cultura organizacional ou na falta de 

conhecimento das pessoas a respeito das aplicações das ferramentas Lean. 

Dora, Kumar e Gellynck (2016), estudaram os fatores que influenciam na 

adoção da produção Lean nas PME no setor de alimentos. Afirmaram que muitos 

estudos exploram as aplicações das ferramentas Lean e se esquecem do elemento 

principal de implementação que é o conhecimento existente no ambiente 

organizacional.     

Gupta, Sharma, & Sunder (2016), realizaram um estudo a respeito das 

aplicações das ferramentas Lean por meio de uma revisão de literatura. Identificaram 

que não há um padrão para implementação do Lean, por isso eles sugerem o 

desenvolvimento de um modelo, ou seja, uma estrutura padrão para os serviços Lean. 

Van, & Wilderom (2016), em seus estudos das práticas Lean descobriram que é 

necessário que os responsáveis pela implementação deixem o modelo conservador e 

adotem o novo modelo de compartilhamento de informações para gerar conhecimento. 

Widiasih, Karningsih, & Ciptomulyono (2015), realizaram uma pesquisa para 

verificar os fatores de risco da implantação Lean. Descobriram que um dos fatores de 

risco é a falta de conhecimentos das ferramentas do Lean e o compartilhamento de 

informações entre os funcionários. 

Hu, Mason, Williams, & Found (2015), realizaram um estudo sobre as práticas 

do Lean e  identificaram  que o envolvimento dos funcionários nos planos de ação da 

empresa e o compartilhamento do conhecimento é  um dos fatores críticos de sucesso 

para projetos Lean. 

Maksimovic  et al. (2014), realizaram um estudo sobre o gerenciamento do 

conhecimento nas empresas de engenharia, identificaram que uma das preocupações das 

empresas o  ciclo de vida do conhecimento. 

Nordin e Othman (2014) apontaram que os fatores de sucesso para 

implementação do Lean é baseado no compromisso, no conhecimento e nas habilidades 

dos funcionários responsáveis pelo projeto. 

Kreimeier e tal, (2014), concluíram em seus estudos  que  o maior desafio para a 

organização manter sua competitividade é o gerenciamento do fluxo de conhecimento 

entre usuários e fornecedores.  

Malmbrandt e Åhlström (2012), realizaram pesquisa por meio de questionários 

acerca das práticas Lean e verificaram que há uma deficiência no fluxo de informação 

nas organizações.  

Zapp, Hoffmeister e Verl (2012), desenvolveram um sistema de informação 

baseado no sistema wiki para o gerenciamento de conhecimento em projetos Lean para 

pequenas e médias empresas. A principal vantagem desse sistema é a flexibilidade na 

gestão de conteúdo. 

Lebouteiller, Boxberger, Gomes, Lebaal, & Schlegel (2012), contribuíram para o 

mundo competitivo das organizações construindo um sistema de informação para 

recuperar o conhecimento existente na empresa para facilitar o desenvolvimento de 

projetos Lean.   

Boxberger, Lebouteiller, Boudouh,, & Gomes (2012), desenvolveram um 

sistema para recuperar os conhecimentos adquiridos pelos funcionários na organização 

para possível recuperação posterior, evitando assim o retrabalho. 
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Morton,, Michaelides, Burns, & Backhouse (2009), realizaram um estudo de 

caso em uma empresa que implantou as práticas lean. O autor verificou que o bom 

desempenho da organização se deu em função do conhecimento que os funcionários 

adquiriram durante o período de implantação do lean.  

Herron e Hicks (2008) verificaram que um dos fatores principais para o sucesso 

da implantação das práticas Lean é a capacidade de mudança de culturas entre os 

indivíduos para que eles possam transferir o conhecimento tácito para conhecimento 

explícito.  

Esta pesquisa aponta, que as tendências das publicações, para o desafio das 

organizações encontrarem uma maneira de gerenciar o seu conhecimento de modo que 

seja reutilizado por novos funcionários na resolução de problemas sem precisar 

reinventar soluções, o que aumentaria o tempo da curva de aprendizagem e o custo das 

soluções.  

Observou-se também, na pesquisa, que um dos assuntos mais discutidos entre os 

autores é a falta do compartilhamento das experiências adquiridas pelos funcionários no 

dia a dia de trabalho.  

 

7 Considerações Finais 

 

Este estudo traçou um panorama analítico a respeito das produções sobre os 

temas Gestão do Conhecimento e Manufatura Enxuta, nas publicações na base Web of 

Science, no período entre 2007 e 2017.  

Os dois temas possuem o mesmo objetivo: melhorar a produtividade da 

organização. Apesar de seguirem caminhos diferentes, há uma sinergia entre eles que é 

a busca da competitividade por meio do ambiente organizacional.      

A Gestão do Conhecimento busca a competitividade por meio da criação 

aquisição e compartilhamento do conhecimento. Enquanto que a manufatura enxuta 

trata da competitividade por meio das aplicações de ferramentas que buscam a redução 

de custo e desperdícios.   

Neste estudo observou-se que a gestão do conhecimento pode exercer um papel 

importante na implantação das práticas das ferramentas Lean. Para isso é necessário que 

a manufatura enxuta utilize as ferramentas da gestão do conhecimento como suporte 

para seus projetos.  

A principal contribuição deste trabalho está na constatação do que parece estar 

faltando na literatura, a integração desses dois temas de maneira que a manufatura 

enxuta possa utilizar o conhecimento organizacional como fator primordial na 

implantação das práticas Lean.   

Portanto, a Gestão do conhecimento e a Manufatura Enxuta exercem um papel 

fundamental na organização, uma vez que associadas, fornecem subsídios importantes 

para o desenvolvimento competitivo da organizacional.  
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Abstract 

This paper describes a methodology to integrate high performance teams focused on 

software development, with the purpose of achieving effective results, through the 

execution of their activities in the most satisfactory way possible. An organization is more 

productive when its employees work collaboratively and seek to achieve the established 

goals and objectives. To achieve a high-performance team, it is necessary that each 

member possess the appropriate technical and interpersonal skills and take advantage of 

their maximum capacity, so that together they effectively perform the tasks required by the 

client. This work presents a methodological proposal based on several previous works and 

that aims to solve a problem that is presented in a software development company in 

northwestern Mexico. 

 

Keywords: High performance team, software development, work environment, skills. 
 

Una metodología para integración de equipos de alto rendimiento en una empresa de 

desarrollo de software 

 

Resumen 

En el presente trabajo se propone una metodología para integrar equipos de alto 

rendimiento enfocados en el desarrollo de software, con la finalidad de lograr resultados 

efectivos, a través de la ejecución de sus actividades de la manera más satisfactoria posible. 

Una organización es más productiva cuando sus empleados trabajan colaborativamente y 

buscan alcanzar los objetivos y metas establecidos. Para lograr que un equipo sea de alto 

rendimiento, es necesario que cada integrante posea las habilidades técnicas e 

interpersonales adecuadas y se aprovechen a su máxima capacidad, para que en conjunto 

realicen eficazmente las tareas requeridas por el cliente. Este trabajo presenta una 

propuesta metodológica sustentada en diversos trabajos previos y que pretende resolver 
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una problemática que se presenta en empresa desarrolladora de software del noroeste de 

México. 

 

Palabras clave: Equipo de alto rendimiento, desarrollo de software, ambiente laboral, 

habilidades. 
 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La creciente demanda en el mundo laboral de mejorar los procesos de una organización, 

debido al avance en la tecnología y en las necesidades del cliente, las organizaciones optan 

por la búsqueda de cómo hacer más eficiente sus actividades laborales. Para lograr una 

mayor productividad en organizaciones donde se labora con equipos, es necesario que se 

tenga un buen ambiente laboral y una alta satisfacción de los empleados, lo cual conlleve al 

cumplimiento total de los objetivos de la organización y al alcance de altos resultados. 

El objetivo del presente artículo es proponer una estrategia para la integración de equipos 

de alto rendimiento, que permita llevar a cabo eficientemente la ejecución de tareas, 

aprovechamiento de las mejores prácticas y la promoción de un clima de trabajo 

colaborativo en la organización. 

Este documento muestra un avance del proyecto que se realiza en una empresa de 

desarrollo de software en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. La situación que existe 

actualmente en esta organización es que, cuenta con la necesidad que cada empleado se 

adapte más rápido a las funciones requeridas por el equipo y cliente, para que de esta 

manera se lleve una gestión de las actividades o servicios brindados por la organización 

con mejores índices de cumplimiento de indicadores o metas propuestos, con el objetivo de 

sobresalir en la competencia laboral y mantener a clientes leales y satisfechos. Además, de 

que cada empleado tenga mayor facilidad de demostrar sus habilidades técnicas, a partir de 

la práctica de un ambiente laboral sano y que estimule el trabajo colaborativo.  

En las siguientes secciones se describen el marco teórico, los elementos a considerar en la 

propuesta de solución tomando en cuenta el entorno organizacional de la empresa de 

estudio, la metodología propuesta, avances preliminares de la implementación y las 

conclusiones. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se describen los conceptos fundamentales relativos con este trabajo y que 

corresponden a la gestión del conocimiento; equipos de alto rendimiento; objetivos, metas 

e indicadores; modelos de equipos de alto rendimiento; y algunos estudios relacionados. 
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2.1. Gestión del conocimiento (GC) 

La GC es un proceso sistemático que incluye el crear, capturar, transferir, compartir, 

recuperar y almacenar datos, información y habilidades mediante el uso de información 

adecuada y tecnología de red, con la finalidad de compartir con otros el conocimiento 

(Arpaci, 2017; Shokri-Ghasabeh & Chileshe, 2014). Una adecuada GC conlleva a que una 

organización tenga una alta participación de sus empleados y una cultura organizacional 

sólida. La cultura organizacional se caracteriza por la creencia y aceptación de los 

objetivos, hábitos, creencias y valores que identifican a un individuo con su organización 

(Hanaysha, 2016). 

Por otro lado, las mejores prácticas o buenas prácticas suponen una herramienta de apoyo a 

la GC. El término de mejores prácticas o buenas prácticas tiene su origen en el mundo 

empresarial y hace referencia a algo que funciona y que ha obtenido los resultados 

esperados. Trabajar con buenas prácticas, supone identificar, diseminar y compartir 

conocimientos y experiencias exitosas y contrastadas en el logro de objetivos (Muntaner et 

al., 2016). 

 

2.2. Equipos de alto rendimiento 

Un equipo de alto rendimiento es aquel grupo de personas que logra excelentes resultados, 

tiene un alto compromiso entre los miembros del equipo y comparten un objetivo en 

común (Bard, 2015; Richards, Carter, & Feenstra, 2012). Un equipo sin metas claras o sin 

indicadores de desempeño puede ser inconsciente de los requerimientos a realizar, 

alejándose de ser un equipo con buen funcionamiento (Mcdermott et al., 2017). 

Richards et al. (2012) describen 4 factores críticos que se destacan en los equipos de alto 

rendimiento. Estos son un clima positivo, buena comunicación, metas compartidas, y 

conflicto constructivo. Un clima positivo se refiere al grado en que una organización 

enfatiza la apreciación, reconocimiento y preocupación por el bienestar de los empleados 

(Liu & Cross, 2016). Una buena comunicación permite facilitar la toma de decisiones, 

expresar las ideas claras y mantener informados a los demás (Warrick, 2014). El tener 

metas compartidas consta que estas sean claras y que todos los miembros del equipo 

trabajen en el alcance de ellas (Qeli, 2015). Y el conflicto constructivo corresponde a que 

se valoren las diferencias de opinión y perspectivas de cada integrante del equipo (Holmes, 

2005). 

La construcción de equipos de alto rendimiento es una clave importante para la ventaja 

competitiva y puede muy bien determinar el éxito o fracaso futuro de muchas 

organizaciones (Dina, 2010). Para que una organización establezca equipos eficientes, 

debe proveer a sus empleados de herramientas que permitan formar a miembros de equipos 

competentes con la realización de sus actividades laborales, ya sean normas de grupo, 

liderazgo efectivo, retroalimentación continua y procedimientos de planificación de las 

actividades necesarias a realizar (Parker, 2008). 

El trabajo correcto en equipo puede mejorar significativamente el rendimiento, la 

efectividad, la eficiencia, la moral, la satisfacción en el trabajo, la unidad de propósito, la 
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comunicación, el pensamiento innovador, la calidad, la velocidad en hacer las cosas y la 

lealtad a una organización (Katzenbach & Smith, 1993). 

 

2.3. Objetivos, metas e indicadores 

Una meta es un fin por el cual se lucha obtener una aspiración o deseo en un cierto tiempo 

determinado. Para el cumplimiento de una meta es necesario definir la finalidad de cada 

objetivo, el cual es el paso que se debe realizar para alcanzar dicha meta. A la vez, existen 

criterios que ayudan a determinar y verificar el desempeño de estos objetivos, mediante 

indicadores, los cuales son útiles para medir la eficiencia y productividad de cada actividad 

en la organización (Thompson et al., 2015). 

Se debe tener en cuenta que, para tener indicadores efectivos, se deben crear objetivos 

eficientes. Uno de los métodos más usados para la definición de objetivos es el SMART, 

este acrónimo significa específico, medible, alcanzable, relevante y a tiempo (Bjerke & 

Renger, 2017). También existe otra metodología, la cual fue creada por Intel y es usada en 

muchas empresas de software llamada OKRs. Los OKRs es una técnica que apoya alinear 

los objetivos de los empleados con los objetivos estratégicos de la empresa y que permite 

gestionar resultados clave para la verificación del cumplimiento de los objetivos 

(González, 2016). 

Stebbins (2015) describe 4 indicadores de desempeño (KPI) para el alcance del éxito de 

equipos de alto rendimiento teniendo como base el maximizar los resultados y el 

compromiso del equipo. Esto se realiza con la implementación de una estrategia efectiva 

para abordar cada uno de los cuatro KPI de éxito, que se mencionan a continuación: una 

visión común, estrategia y acciones claras; responsabilidades definidas y reportes de 

desempeño; aprovechar la diversidad y liderar con el ejemplo; y apoyar el bienestar, 

trabajo y necesidades de los miembros del equipo. 

 

2.4. Modelos de equipos de alto rendimiento 

Un modelo de equipos de alto rendimiento proporciona un marco de trabajo que muestra la 

secuencia de fases en las que se forma, desarrolla y mejora un equipo a través de un 

proceso continuo de evaluación y refinación continua del sistema del equipo. Este marco es 

útil porque enfatiza que los equipos deben ser estructurados y gestionados como un sistema 

y que es necesario un proceso sistemático para que los líderes de equipo y los miembros 

sean eficaces (Aldag & Kuzuhara, 2015). 

Harris (2013) propone un modelo denominado STAR Team Model integrado por un líder 

facilitador. Este líder debe ser alguien con pensamiento estratégico, excelente capacidad de 

colaboración y de dirigir equipos diversos. El modelo opera con un enfoque de 3 

dimensiones de éxito, siendo: obtención de resultados, gestión eficaz de los procesos de 

trabajo y mantención de relaciones saludables. 

Scholtes et al. (2013) en su modelo identificaron los siguientes 10 atributos que están 

asociados con equipos eficaces: claridad en las metas del equipo, plan de mejora, papeles 

claramente definidos, comunicación clara, comportamientos benéficos, decisiones bien 
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definidas, participación equilibrada, reglas establecidas, conciencia del proceso grupal y 

uso del enfoque científico. 

Por último, Hill & Anteby (2006) proponen en su modelo a un equipo como un sistema 

que está compuesto de múltiples factores interrelacionados, los cuales para maximizar el 

rendimiento deben apoyarse mutuamente. Algunos factores que involucra el modelo es la 

efectividad en resultados con el equipo en general; la composición del grupo; el diseño de 

tareas y funciones respectivas de cada integrante; los factores organizativos como la visión, 

misión y objetivos estratégicos; y la cultura que se vive dentro del equipo como normas y 

valores. Los líderes de equipo deben trabajar para asegurar que la cultura del equipo esté 

en alineación con los factores de diseño, resultados y medidas de la efectividad.  

 

2.5. Algunos estudios relacionados 

De acuerdo con Sims (2013) Bull Information Systems una compañía de tecnología de la 

información, buscaba pasar todas sus operaciones a la nube, debido al alto crecimiento 

significativo de demanda en los clientes, buscando siempre el ofrecer servicios de mayor 

calidad. Para esto, la organización se concentró en realizar una estrategia para el alcance de 

un alto rendimiento en sus procesos. Esta estrategia contemplaba la creación de un foro 

designado a compartir los objetivos de la compañía, con el fin de aumentar el compromiso 

y comunicación de todos los empleados. También, el desarrollo de un programa de 

empleados potenciales, enfocado al desarrollo de habilidades técnicas y sociales que 

permitan el crecimiento personal de cada empleado y el aumento de la productividad en la 

organización. 

Otro estudio llevado a cabo por la organización Visy Board Plastics Factory (2009), 

describe cómo a través de la adopción de un equipo de alto rendimiento, se vio favorecida 

de no cerrar la operación de una planta de embalaje de plásticos y reciclaje. Para solucionar 

el problema del posible cierre, la compañía requería cooperación de los gerentes y un 

deseo compartido por la supervivencia de la planta en cada uno de los empleados. Entre los 

principales cambios necesarios se encontraban la mejora de la calidad, mejora de sistemas 

y eficiencia, de los cuales algunos cambios fueron iniciados por los propios empleados en 

lugar de la alta dirección. También una mayor participación, canales de comunicación más 

claros y una toma de decisiones más transparente entre los empleados y la alta gerencia. 

Por último, se establecieron reglas de conducta y comportamiento dentro de la empresa. Al 

contar con reglas basadas en valores fue posible resolver conflictos potenciales de 

individuos con distintos tipos de autoridad, creando una cultura saludable y cooperativa. Al 

final, Visy Board contó con una empresa alta en optimismo, apoyo hacia compañeros que 

contaran con menores capacidades o habilidades técnicas para el desarrollo personal de 

cada empleado y fortalecimiento del espíritu de equipo. 

 

3. ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

En los procesos de desarrollo de software, hay ciertos factores que impactan en la 

efectividad y productividad en equipos de trabajo. Estos equipos, además de depender de 
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las capacidades técnicas, deben considerar los tipos de comportamiento que mantienen los 

individuos, a partir de un patrón observable de conducta (Yilmaz et al., 2017).  

Debido a que en la organización de estudio se le dificulta la integración de equipos y la 

adaptación rápida de los integrantes, ante la necesidad de ofrecer un mejor servicio al 

cliente, es viable el proponer una metodología que permita el conocer las habilidades 

técnicas e interpersonales, el aprovechamiento de buenas prácticas y los pasos necesarios 

para que un equipo sea de alto rendimiento, esto con la finalidad de que el equipo de 

trabajo aumente su productividad en sus actividades laborales y se favorezca un ambiente 

de colaboración. 

A partir de la revisión literaria sobre equipos de alto rendimiento, se identificaron varios 

trabajos que serán de apoyo para la propuesta metodológica, teniendo como principales 

estudios a los desarrollados por: Aldag & Kuzuhara (2015), Warrick (2014), Harris (2013), 

Scholtes et al. (2013), Richards et al. (2012) y Hill & Anteby (2006). 

Gran parte de los modelos de equipos de alto rendimiento engloban varios elementos en 

común como comunicación efectiva, metas y objetivos claros y bien definidos, roles y 

reglas establecidos y buen clima de trabajo. 

Por otro lado, los modelos consultados también hacen énfasis en aspectos particulares. En 

primera instancia se tiene a Harris (2013) el cual propone para que un equipo alcance altos 

resultados necesita a un líder eficaz, el cual posea un pensamiento estratégico y alta 

conciencia en la fomentación de colaboración y en la definición de objetivos claros. 

Para Hill & Anteby (2013) un equipo debe verse como un sistema compuesto de múltiples 

factores interrelacionados, los cuales si se ve afectado uno de ellos es posible que afecte a 

otro factor dependiente, es decir, si se tiene un bien bienestar común en el equipo, es más 

probable que se tenga una buena comunicación. 

Además, todos los integrantes del equipo deben conocer sus roles, misión, objetivos y 

metas, para tener claro los procedimientos de trabajo y la participación involucrada de cada 

integrante en cada actividad laboral (Scholtes et al., 2013). 

Otro punto por destacar es tener presentes las características que hacen a un equipo el ser 

de alto rendimiento, de esta manera se generan normas de grupo que faciliten alcanzar esas 

características deseadas, ya sea liderazgo efectivo, alto compromiso en las funciones y 

responsabilidades de cada integrante, reuniones con tomas de decisiones correctas, 

desempeño alto en cada integrante, actitud positiva, entre otras más (Warrick, 2014). 

Para que se lleve a cabo de manera organizada las tareas de un equipo, es recomendable el 

uso de alguna herramienta tecnológica que facilite la administración de proyectos y la 

interacción entre los integrantes del equipo. De esta manera, se tiene registro de todos los 

pendientes, avances o dificultades que se han presentado o superado a lo largo del 

transcurso de los proyectos asignados a cada equipo de trabajo (Aldag & Kuzuhara, 2015). 

Las estrategias para integrar equipos efectivos varían según el objetivo y conformación de 

estos mismos, pero siempre es necesario conocer las habilidades de cada integrante, para 

poder tener claro el cómo pueden desempeñarse de la mejor manera y además de cómo 

pueden ser estas útiles para los demás integrantes del equipo (Richards et al., 2012). 
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Para la problemática definida en este trabajo, se consideró conveniente la combinación de 

algunos modelos de equipos de alto rendimiento, así como también las medidas necesarias 

para el alcance de las características más relevantes de equipos de alto rendimiento y 

elementos de la GC para la solución de la problemática existente. 

 

4. METODOLOGÍA PROPUESTA 

De acuerdo con la problemática de la organización, se propone el desarrollo de una 

metodología que permita la integración de equipos de alto rendimiento, la cual consta de 

las siguientes 4 fases y que se muestran en la figura 1.  

 

 
Figura 1. Metodología para la integración de equipos de alto rendimiento 

 

A continuación, se describe brevemente cada una de las fases que forman parte de la 

metodología de la investigación. 

 

Fase I: Análisis de la situación actual 

Consiste en estudiar cómo se desempeña la organización, a través de la recaudación de 

información del personal o a partir de observación directa, para que de esta manera se 

tenga una percepción de los hábitos de trabajo y del ámbito laboral. 
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En esta fase se contempla el I.1) análisis de la cultura organizacional, el cual permite 

identificar los valores y conductas que se vive dentro de la organización; y el I.2) análisis 

de la integración de equipos de trabajo, que consiste en observar cómo se planifican los 

equipos, bajo que lineamientos o fundamentos se crean y el cómo llevan a cabo sus 

actividades diarias. 

 

Fase II: Identificación de habilidades del personal 

El objetivo de esta fase es identificar las habilidades técnicas e interpersonales del personal 

de interés, que están involucrados en equipos de trabajo. Así también, del uso de una 

herramienta tecnológica para la captura de esas habilidades. 

Para la II.1) identificación de las habilidades técnicas e interpersonales, se sugiere 

obtenerlas a partir de la información documentada de la organización y de la aplicación de 

una encuesta que apoye a recaudar las habilidades técnicas e interpersonales no 

documentadas. De esta manera se logra tener la información más actualizada de cada 

integrante. 

Se prosigue con el II.2) registro de las habilidades en una herramienta tecnológica, ya sea 

una base de datos proporcionada por la empresa, donde pueda llevarse a cabo el registro de 

datos personales, formación académica, cursos, certificados y habilidades técnicas e 

interpersonales de cada empleado. 

 

Fase III: Diseño e implementación del modelo 

En esta fase se describen los criterios que apoyen a la integración de equipos de alto 

rendimiento, teniendo como objetivo el plantear un modelo que sea de utilidad a seguir, 

para que un equipo de trabajo logre alcanzar las características de un equipo de alto 

rendimiento. 

Esta fase consta de las siguientes 10 etapas: III.1) Alcance del diseño e implementación del 

modelo, determina cómo se llevará a cabo la ejecución del diseño e implementación del 

modelo, es decir, si se aplicará a toda la organización, a un equipo piloto o a un 

determinado número de equipos seleccionados y monitoreados por la persona responsable 

del trabajo de investigación dentro de la empresa. III.2) Conformación del equipo es la 

selección del número de integrantes depende de la complejidad del proyecto y de las 

habilidades técnicas necesarias para realizarlo. Es recomendable que el número de 

integrantes no sea muy grande, debido a que la comunicación y gestión del equipo llega a 

complicarse, generando problemas de coordinación en la ejecución de tareas o formación 

de sub-equipos; y ni muy chico, porque se tiende a haber mayores problemas en la toma de 

decisiones, falta de nuevas ideas u opiniones y falta de cohesión. Se sugiere en equipos de 

desarrollo de software que el tamaño del equipo sea preferentemente de 5 ó 7 integrantes. 

Además, en la conformación de equipos siempre es requerido un líder de equipo. El líder 

de equipo debe ser alguien con alto liderazgo, comunicativo, firme en toma de decisiones y 

responsable, el cual siempre debe estar capacitándose en habilidades interpersonales, 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1122



 

 

además de poseer alto dominio de habilidades técnicas. III.3) Establecer responsabilidades 

se definen las diferentes responsabilidades en base a las habilidades poseídas de cada 

integrante. Todos los integrantes deben tener claro cuáles son sus entregables y qué 

recursos requieren para llevar a cabo su trabajo; como también cada uno de los integrantes 

debe conocer las responsabilidades de los demás, tener presente sus tareas básicas y cómo 

estas impactan en el trabajo colaborativo del equipo. III.4) Detección de habilidades 

iniciales del equipo de trabajo, es detectar las habilidades colaborativas de comunicación, 

bienestar común, retroalimentación, toma de decisiones, liderazgo y aprendizaje continuo 

dentro del equipo de trabajo asignado, a partir de la aplicación de un cuestionario al líder 

de equipo, con la finalidad de identificar cómo percibe las habilidades colaborativas del 

equipo actual. III.5) Establecer normas de trabajo, aquí un equipo debe poseer 

comportamientos apropiados para llevar a cabo eficientemente sus tareas diarias y el 

alcance de sus metas propuestas. Para esto, hay que conocer cómo deben establecerse 

normas dentro del equipo. Estas, pueden ser establecidas a nivel gerencial a todos los 

equipos de trabajo o que cada equipo de trabajo establezca sus propias normas que faciliten 

la productividad y el logro de altos resultados.  Se recomienda que se establezcan en los 

equipos normas de comunicación, bienestar común, retroalimentación, toma de decisiones, 

liderazgo y aprendizaje continuo. III.6) Definir mejores prácticas, es definir las mejores 

prácticas asociadas a que un equipo trabaje colaborativamente y promueva altos resultados, 

a partir de la identificación de acciones y experiencias exitosas que han tenido algún 

equipo dentro o fuera de la organización. III.7) Determinar la misión del equipo, es 

determinar una misión que es vital para el cumplimiento de las tareas de cualquier equipo 

de trabajo, ya que es el propósito y deber a cumplir con el proyecto a trabajar. La misión 

puede establecerse contestándose algunas de las siguientes preguntas: ¿cuál es la necesidad 

del proyecto? ¿Qué se planea hacer? ¿Cuáles son los satisfactores requeridos por el usuario 

final? ¿Cuál es el propósito o valor del equipo? III.8) Definición de objetivos, consiste en 

que el equipo cree objetivos orientados al logro de resultados, en base a la misión 

establecida anteriormente. El periodo de definición de objetivos debe ser al inicio de algún 

proyecto, y estos deben ser establecidos por todos los integrantes del equipo de trabajo. Un 

método popular para definir e identificar las características que debe establecer un 

objetivo, es el modelo SMART. Este acrónimo describe que un objetivo debe ser 

específico, medible, alcanzable, pertinente y contar con un tiempo definido. III.9) 

Definición de indicadores de desempeño, son métricas que permiten conocer el logro de 

algún objetivo. Es necesario que se definan conforme a los objetivos planteados por el 

equipo, para que validen la obtención de los resultados esperados. Los indicadores pueden 

ser cuantitativos o cualitativos, dependiendo del propósito del proyecto y de lo que se 

busque medir. Estos, pueden definirse contestándose las siguientes preguntas: ¿Cuál es tu 

resultado deseado? ¿Cómo vas a medir el progreso? ¿Cómo sabrá que ha logrado su 

resultado? III.10) Selección y uso de una herramienta tecnológica, consiste en la selección 
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y uso de una herramienta tecnológica colaborativa que se adecue a las necesidades del 

equipo de trabajo u organización. Esta herramienta debe brindar las siguientes funciones: 

planeación de reuniones, mensajes instantáneos, planeación y monitoreo de actividades o 

tareas, compartición de archivos y creación de tableros de proyectos. 

 

Fase IV: Evaluación y obtención de resultados 

Tiene como objetivo la obtención de resultados y evaluar los resultados obtenidos a lo 

largo de las fases de la metodología, a partir de indicadores y retroalimentación de los 

integrantes del equipo de trabajo. También de evaluar si la implementación de la 

metodología fue suficiente para que un equipo logre ser un equipo de alto rendimiento. 

Para la IV.1) Obtención de resultados, se propone recaudarlos a partir del cumplimento 

parcial o total de los objetivos propuestos por los equipos de la organización para la 

culminación del servicio brindado al cliente, y de aquellos resultados obtenidos por la 

implementación de la metodología. 

Se prosigue con la IV.2) Evaluación de indicadores, que tienen la finalidad de verificar los 

resultados obtenidos con los resultados esperados. Estos indicadores, son aquellos 

establecidos por el equipo y aquellos relacionados con el cumplimento de la metodología. 

Por último, se lleva a cabo la IV.3) Evaluación del equipo en cuestión a sus resultados, con 

el motivo de determinar si los resultados alcanzados, impactaron en que el equipo 

obtuviera características de alto rendimiento. 

 

5. AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

A continuación, se presentan las actividades realizadas para el desarrollo de la integración 

de equipos de alto rendimiento, a partir de la implementación de las diferentes fases 

planteadas en la metodología, la cual se encuentra en proceso de aplicación en una empresa 

de desarrollo de software situada en el noroeste de México. 

Actualmente se tienen avances en la primera fase correspondiente al análisis de la situación 

actual, para lo cual fue necesario percibir la cultura organizacional que se vivía 

inicialmente en la empresa y el procedimiento de trabajo en la planificación y ejecución de 

tareas dentro de los equipos. 

El primer contacto en la empresa se obtuvo con el director de operaciones del área de 

Ingeniería de Software, el cual describió que en general se tiene un clima laboral favorable 

entre los empleados de la organización, ya que se promueven eventos de convivencia e 

inculcación de los valores desde el primer día de trabajo de un nuevo empleado hasta el día 

actual en que alguien está laborando. 

En la organización se incentiva a que los empleados tengan una actitud positiva y respeto 

al colaborar con los demás, ya que permite que la elaboración de tareas fluya con mayor 

rapidez y facilidad. El conocer bien a la gente que te rodea, permite saber cómo trabajar 

con ellos y crear confianza mutua entre ellos mismos, al momento de tener que ejercer las 

responsabilidades y obligaciones que tiene cada empleado con su equipo de trabajo. 
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En cuestión a la integración de equipos, estos normalmente son conformados cada uno por 

cinco integrantes, de los cuales 3 integrantes son desarrolladores, 1 líder de ingeniería de 

software y 1 probador de software. 

Los equipos son asignados de acuerdo con el criterio de los clientes, siendo la 

conformación de equipos entre 4 o 5 personas. Esta planificación de equipos tiene como 

fundamento solamente las habilidades técnicas de cada empleado, sin considerar las 

habilidades interpersonales. 

La labor diaria depende de los objetivos planteados y de la forma de trabajo planteada por 

el líder, el cual es la persona que coordina el desarrollo de los proyectos, motiva a sus 

integrantes, organiza y estructura los proyectos, asigna y evalúa las tareas a cada uno de 

sus integrantes. 

Los medios de comunicación entre los integrantes son muy variados, siendo que si se 

encuentran dentro de la organización optan por comunicarse directamente, en caso de no 

estar en contacto directo utilizan aplicaciones como por ejemplo Skype o Slack. Por otro 

lado, las plataformas de trabajo varían también según la preferencia de cada equipo y el 

uso de entorno de trabajo que manejen según el lenguaje de programación. 

 

6. CONCLUSIONES 

Conforme a la investigación realizada y avances de la implementación, puede identificarse 

que en las organizaciones de desarrollo de software cada vez se preocupan más por 

fomentar valores y propiciar un clima laboral favorable en sus empleados, debido a que es 

un trabajo que requiere creatividad e innovación en el diseño o creación de código, que es 

la base para el desarrollo de aplicaciones, servicios o productos que demanda el cliente. 

Las organizaciones de desarrollo de software que utilizan metodologías ágiles destacan por 

requerir equipos multidisciplinarios, por lo que es recomendable que estos posean altas 

capacidades en habilidades interpersonales, siendo adecuado que se motive una cultura 

organizacional que refleje oportunidades en que los empleados se fortalezcan mutuamente 

con las habilidades distinguibles o fuertes que predominan en cada uno de ellos. 

A partir de la metodología propuesta, se busca que la organización lleve un proceso de 

conformación y gestión de sus equipos más estandarizado, e identifique las nuevas 

habilidades que van adquiriendo sus empleados y estas sean documentadas dentro de la 

organización. Con la documentación de las habilidades se facilita el establecer 

responsabilidades que estén más acordes a cada empleado y que realicen un trabajo con 

mejor productividad. 

En base a la literatura, el definir mejores o buenas prácticas es un método factible para 

identificar aquellas actividades o sucesos que pueden ser aprovechados por la organización 

y que motiven a mejorar los procesos o actividades que ejerce cada integrante del equipo. 

Teniendo definidas buenas prácticas, se incentiva a que los indicadores establecidos sean 

más exigentes o se cumplan satisfactoriamente los objetivos planteados. 

Se espera que con la implementación total de la metodología la organización se beneficie 

en la productividad conjunta en los equipos de trabajo y halle una mejor planeación en la 

asignación de personal y ejecución de las actividades laborales de cada integrante. 
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Además, facilitar el bienestar, la comunicación y el desempeño de responsabilidades de 

cada empleado, a partir de iniciativas que permitan lograr que un equipo trabaje de manera 

conjunta y colaborativa. 
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Smart Cities Innovation: A Bibliographic Search 

 

The concept of innovation linked to the management of smart cities has been gaining 

strength among companies, governments, the media and the academia in recent years, with 

the aim of boosting economic development and, above all, improving citizens' quality of 

life in general. However, in the scientific environment the subject is recent and still little 

explored. Thus, we reached the following research problem: What is the current 

configuration of the literature specialized in smart cities, in important databases of search 

of scientific publications? To answer this question, a bibliographical research was carried 

out in four relevant research bases. After collecting and systematizing the data, it reached 

46 scientific articles published in periodicals and events in the area. From the reading and 

analysis of the works it was possible to infer that the theme is still not very explored, and 

with the predominance of exploratory research. 

Keywords: Smart city; Innovation; Bibliographic research 

 

Inovação em Smart Cities: Uma Pesquisa Bibliográfica 

 

Resumo: O conceito de inovação atrelada a gestão de smart cities ou cidades inteligentes 

vem ganhando força entre as empresas, governos, mídia e a academia nos últimos anos, 

com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico e principalmente melhorar a 

qualidade de vida dos cidadãos em geral. No entanto, no meio científico o tema é recente e 

ainda pouco explorado. Dessa forma, chegou-se no seguinte problema de pesquisa: Qual a 

configuração atual da literatura especializada em smart cities, em importantes bases de 

busca de publicações científicas? Para responder a esta pergunta, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica em quatro relevantes bases de pesquisa. Após a coleta e sistematização dos 

dados, chegou-se em 46 artigos científicos publicados em periódicos e eventos da área. A 

partir da leitura e analise dos trabalhos foi possível inferir que o tema é ainda pouco 

explorado com a predominância de pesquisas de caráter exploratório.  

Palavras-chave: Smart city; Inovação; Pesquisa bibliográfica 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, as cidades enfrentam desafios complexos para atender aos objetivos de 

desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que se atentam para as demandas 

sociais e procuram soluções para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos (Schaffers 

et al., 2011). Este fenômeno tem sido visto em tanto grandes metrópoles como em cidades 

pequenas, que também são afetadas pelas consequências da crescente competitividade dos 

mercados internacionais (Pique, 2013).  

A vertente de estudos das áreas urbanas do futuro mostra que a inovação e 

tecnologia desempenham, desde sempre, um papel importante neste cenário. A medida em 

que as inovações tecnológicas avançam rapidamente, elas criam um mercado em expansão 

para produtos e soluções em cidades em todo o mundo (Angelidou, 2015). Questões como 
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inovações na educação, em redes entre empresas e governos, presença de cidadãos e 

empresas exigentes para impulsionar a inovação e a qualidade dos serviços mostram 

grande potencial em auxiliar na construção desses novos espaços urbanos (Schaffers et al., 

2011). 

O conceito de smart cities ou cidades inteligentes vem ganhando força entre as 

empresas, governos, mídia e a academia nos últimos 15 anos para se referir ao uso da 

inovação e tecnologias (tanto de infraestrutura, quanto de informações) na gestão urbana 

para impulsionar o desenvolvimento econômico e principalmente melhorar a qualidade de 

vida dos cidadãos em geral (Kitchin, 2015). Nessa área de estudo, as cidades e as áreas 

urbanas são consideradas não só como objeto de inovações, mas também como 

ecossistemas de inovação que promovem as capacidades coletivas de inteligência e co-

criação das comunidades para projetar cenários inovadores de forma ativa (Schaffers et al., 

2011).  

O conceito de inovação pode ser entendido como um processo pelo qual diversas 

bases de conhecimento são recombinadas para criar novas e valiosas saídas (Bengtsson, 

2015). A inovação ocorre nos espaços urbanos em vários âmbitos. Dentro das 

organizações, por exemplo, existe uma crescente necessidade de processos e produtos 

inovadores, devido a competição e características dos mercados atuais (Silva & Glessia, 

2013). Existem também ambientes, conhecidos como ecossistemas de inovação nos quais 

atores representantes do governo, indústria e a academia se articulam em prol de melhorias 

criativas que construam valor para a sociedade (Koslosky, Moura & Gauthier, 2015). 

 Fica clara então, a relação intrínseca entre inovação e as cidades inteligentes e a 

importância do desenvolvimento de pesquisas nesta área do conhecimento. Porém, existe 

uma lacuna de pesquisa no que diz respeito a inovação aplicada de maneira mais ampla, 

como gestão e política e não apenas em se tratando de novas tecnologias (Schuurman et al., 

2012; Nam & Pardo, 2011). Sendo assim, emerge a seguinte pergunta de pesquisa: Qual a 

configuração atual da literatura especializada em smart cities, em importantes bases de 

busca de publicações científicas? Para responder à pergunta de pesquisa proposta o 

presente trabalho tem como objetivos selecionar, coletar, analisar e comparar 

sistematicamente artigos acadêmicos que tenham relação com o tema em questão. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

Cidades inteligentes são aquelas que oferecem um melhor conjunto de atributos 

para empresas, atividades econômicas e para a sociedade como um todo. Elas incluem 

simultaneamente melhores ativos tangíveis sob a forma de elementos físicos facilmente 

mensuráveis , ou seja, rodovias, aeroportos e mais elementos indefinidos, como a imagem, 

a qualidade da governança e as características sociais e culturais (Pique, 2013). O discurso 

da cidade inteligente não deve retratar um local imaginário ou utópico, para onde 

convergem todos as ideias de desenvolvimento sustentável e de democratização do acesso 

e bom uso da informação, ao contrário, deve apontar para uma forma pragmática e factível 

sobre como tais ideias podem ser materializadas (Weiss et al., 2015).  

Apesar do crescente interesse no tema, autores apontam que o conceito de “cidades 

inteligentes” ainda não tem universalidade, portanto é interessante observar qual a 

perspectiva com o quais trabalhos são realizados (Albino, 2015). Para efeito de 

comparação no Quadro 1 são apresentados em ordem cronológica, 11 diferentes conceitos 

de smart city, presentes em trabalhos atuais da literatura especializada. 

  

Artigos Conceito de smart city 
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Batty, Axhausen, 

Giannotti, Pozdnoukhov, 

Bazzani, Wachowicz, & 

Portugali (2012) 

Uma cidade na qual as tecnologias são fundidas com as infraestruturas 

tradicionais, de maneira coordenada e integrada 

Schaffers, Komninos, 

Pallot, Trousse, Nilsson 

& Oliveira (2011) 

Ambientes de inovação aberta e orientada para os usuários para experimentar e 

validar serviços baseados em Internet 

Pique (2013) 
Cidades onde a inovação ocorre e contribui para um melhor desempenho 

econômico dos territórios e uma maior qualidade de vida do cidadão 

Zanella, Bui, Castellani, 

Vangelista, & Zorzi 

(2014) 

Cidades em que o objetivo é uma melhor utilização dos recursos públicos, 

aumentar a qualidade dos serviços oferecidos aos cidadãos, reduzindo os custos 

operacionais das administrações públicas 

Kitchin (2015) 

Uma cidade inteligente é aquela cuja economia é cada vez mais impulsionada por 

inovações, criatividade e empreendedorismo tecnicamente inspirados, 

promovidos por pessoas inteligentes 

Angelidou (2015) 

A cidade inteligente inclui metas tecnológicas e orientadas para a eficiência e o 

avanço do capital humano através do desenvolvimento da economia do 

conhecimento 

Weiss, Bernardes, & 

Consoni (2015) 

Espaços geoeconômicos críticos para o acesso aos fluxos globais de 

conhecimento, às redes transnacionais para a geração de riqueza e criação de 

valor, por meio de ecossistemas institucionais técnico-científicos públicos, 

privados e de arquiteturas empresariais propícias ao fomento de soluções 

inovadoras e inclusivas 

Aquino, Ramos, Pereira 

& Frery (2015) 

Um sistema urbano que utiliza tecnologia de informação e comunicação para 

trazer mais interatividades tanto aos aspectos de infraestrutura como aos serviços 

públicos em geral 

Albino, Berardi & 

Dangelico (2015) 

Não apresenta um conceito, trazendo com base na revisão teórica um apanhado 

dos conceitos da literatura.  

Komninos, Bratsas, 

Kakderi & 

Tsarchopoulos (2016) 

As cidades inteligentes são criadas por uma convergência de processos de cima 

para baixo e de baixo para cima, em que forças de mercado e planejamento 

estratégico se reúnem para construir redes de banda larga, sistemas operacionais 

urbanos, sistemas e softwares, que mudam o funcionamento e a vida nas cidades. 

Weiss, Bernardes & 

Consoni (2017) 

As cidades inteligentes fornecem serviços interoperáveis, que facilitam a 

conectividade para transformar processos de governo internamente entre as 

agências e departamentos e, externamente, para cidadãos e empresas.  

Quadro 1: Conceitos de Smart City 

Fonte: Elaboração dos autores 

 

Aliado a estes conceitos surge a necessidade de novos padrões de inovação, para 

atender sistemas que são demasiadamente complexos (Bach et al., 2010). A transformação 

das cidades tradicionais em cidades mais inteligentes exige esforços de inovação em 

diversos âmbitos como planejamento, gerenciamento, operações, governança, economia e 

mobilidade (Schuurman et al., 2012, Naphade et al., 2011), para evitar que a rápida 

urbanização se transforme em uma crise (Nam & Pardo, 2011).  

Bes e Kotler (2011) descrevem que a inovação é caracterizada quando algo (tanto 

produto quanto serviço) é concebido e possui aplicabilidade prática, atendendo uma 
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necessidade percebida ou declarada. O desempenho da inovação é analisado em termos de 

novidade e eficiência. Além disso, a colaboração profunda com universidades, consultores, 

concorrentes e as empresas em outras indústrias contribuem para a novidade da inovação 

em termos de novos produtos, processos e mercados (Bengtsson, 2015). Esse processo 

pode acontecer de duas formas principais: radical – um novo produto ou serviço – ou 

gradual – melhorias contínuas ao longo do tempo, podendo inclusive ser originada pelo uso 

de novos modos de aplicação das tecnologias já existentes (Bes e Kotler, 2011). 

Nas teorias de smart city, o seu próprio conceito pode ser apresentado atrelado a 

esta noção, configurando-se como ambientes de inovação aberta, orientada pelos cidadãos 

(Schaffers et al., 2011). Estes ambientes urbanos teriam uma grande capacidade de 

inovação (Xu & Wu, 2012). Inovação nas smart cities podem acontecer ainda em 

ambientes específicos. Esse tipo de ambiente é caracterizado por espaços com intensas 

atividades de inovação e redes de contatos bem desenvolvidas entre os atores participantes. 

Os ecossistemas de inovação são modelos complexos de relações entre agentes 

econômicos, em um contexto de desenvolvimento de tecnologias e inovações (Dubina et 

al., 2017). Esse tipo de conformação tem grande impacto local e regional (Koslosky; 

Moura; Gauthier, 2015). Dentre os atores envolvidos nessa network, Koslosky, Moura e 

Gauthier (2015) citam como principais o governo, a indústria e a academia. Ainda, a 

perspectiva da mídia e da cultura podem ser integradas nesse conceito, em um ecossistema 

voltado para produção de inovação e conhecimento (Carayannis; Campbell, 2009).  

 

3 METODOLOGIA 

No presente trabalho, realizou-se uma pesquisa bibliográfica de natureza 

exploratória e de caráter descritivo, com a finalidade de responder o problema de pesquisa 

proposto. A pesquisa bibliográfica, tem por objetivo revisar a literatura especializada 

existente acerca das principais teorias relacionadas ao tema proposto, podendo ser 

realizado em livros, periódicos, artigos de jornais, sites da internet entre outras fontes 

(Pizzani et al., 2012, Vergara, 2003). Neste tipo de pesquisa o documento é o objeto de 

estudo, onde as análises são construídas por meio do contato direto dos pesquisadores com 

obras que tratem do assunto em questão (Sá-Silva et al., 2015). 

Para a aplicação da pesquisa é necessário que critérios que delimitam o universo de 

estudo sejam adotados, de modo a orientar a seleção do material que será analisado. Os 

critérios devem ser definidos quanto ao: parâmetro temático, o parâmetro linguístico, as 

fontes de consulta e o parâmetro cronológico de publicação. Após a realização dessa 

seleção, para identificar as informações e as relações existentes no material selecionado, 

deve-se aplicar a leitura como a principal técnica (Lima & Mioto, 2007). 

Nas análises quantitativas aplicadas ao material, utilizou-se o auxílio de recursos 

tecnológicos, uma vez que a tecnologia é considerada como uma forte aliada da pesquisa 

bibliográfica, que passou a ter imensa popularidade após o aumento das possibilidades 

digitais (Araújo, 2007). Principalmente as análises quantitativas são muito facilitadas pelos 

avanços tecnológicos, contando com a world wide web como um importante meio de 

comunicação para a ciência e a academia (Vanti, 2002).  

As bases de busca usadas para a pesquisa foram: SPELL, SCOPUS, Periódicos 

CAPES e Emerald Insight, devido a sua relevância para as áreas do conhecimento 

envolvidas na pesquisa e por disponibilizarem artigos de acesso livre. Foram considerados 

trabalhos acadêmicos, revisados por pares, artigos publicados em periódicos, eventos e 

livros. Para armazenar, gerenciar e comunicar os dados, foi utilizado o programa Mendeley 

®. As linguagens inseridas no trabalho foram a portuguesa e inglesa. No Quadro 2 são 

apresentadas as palavras-chave pesquisadas por idioma: 
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IDIOMA PALAVRAS-CHAVE 

Português Inovação; Cidade inteligente; Cidades inteligentes 

Inglês Innovation; Smart City; Smart Cities 

Quadro 2 - Palavras-chave 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

Dessa forma, o presente trabalho se propõe a realizar uma pesquisa bibliográfica, 

quantitativa, sobre o tema “inovação em smart cities”, considerando as publicações feitas 

até o ano de 2018, para que seja possível traçar um panorama atual das publicações nesta 

área. 

 

4 RESULTADOS 

 A coleta de dados foi conduzida em quatro bases de pesquisa, de acordo com a 

metodologia proposta. Foram considerados apenas artigos publicados em revistas e em 

anais de eventos, na língua inglesa e portuguesa. As palavras-chave foram pesquisas no 

título, resumo e palavras-chave do artigo. No Quadro 3 estão apresentadas as bases e os 

respectivos resultados das buscas. 

 

 
Bases Nº de artigos 

Scopus 619 

Periódicos Capes 70 

Spell 0 

Emerald Insight 4 

Quadro 3 – Resultados por base 
Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

 A totalidade dos artigos foi indexada no software Mendeley®. Após a eliminação 

dos duplicados obtiveram-se 671 artigos que atenderam aos requisitos preliminares. Com a 

exclusão por leitura de títulos mantiveram-se 109 trabalhos e após a análise dos resumo e 

palavras-chave, 53. Finalmente depois da leitura na íntegra dos artigos, 46 foram 

considerados relevantes para a análise. A seguir são apresentadas os dados e análises feitas 

com base na leitura destes artigos. O Quadro 4 traz as referências dos trabalhos em 

questão.  

 

Nº Referência 

1 (Bach, Wilhelmer, Palensky, 2010) 

2 (Schaffers, Komninos, Pallot, Trousse, Nilsson, Oliveira, 2011) 

3 (Nam, Pardo, 2011) 

4 (Naphade, Banavar, Harrison, Paraszcz, Morris, 2011) 

5 (Schuurman, Baccarne, De Marez, Mechant, 2012) 

6 (Xu, Wu, 2012) 

7 (Molinari, 2012) 
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8 (Rantakokko, 2012) 

9 (Schaffers, Ratti, Komninos, 2012) 

10 (Maeda, 2012) 

11 (Qingrui, Suping, Jun, Lihua, 2012) 

12 (Cosgrave, Arbuthnot, Tryfonas, 2013) 

13 (Zygiaris, 2013) 

14 (Estrada, Soto, D'Arminio, 2013) 

15 (Vicini, Bellini, Sanna, 2013) 

16 (Wang, Chen, Zheng, 2014) 

17 (Yuan, Li, 2014) 

18 (Citrigno, Graziano, Lupia, Saccà, 2014) 

19 (Veeckman, van der Graaf, 2014) 

20 (Villanueva-Rosales, Cheu, Gates, Rivera, Mondragon, Cabrera, Larios, 2015) 

21 (Ojo, Curry, Zeleti, 2015) 

22 (Kraus, Richter, Papagiannidis, Durst, 2015) 

23 (Jiang, Zhou, 2015) 

24 (Dupont, Morel, Guidat, 2015) 

25 (Ojasalo, 2015) 

26 (Lea, Blackstock, Giang, Vogt, 2015) 

27 (Dameri, Ricciardi, 2015) 

28 (Parsa, Rahimzad, Huston, 2015) 

29 (Boulos, Tsouros, Holopainen, 2015) 

30 (Chatfield, Reddick, 2016) 

31 (Marinic, Walravens, Ranaivoson, 2016) 

32 (Mainka, Castelnovo, Miettinen, Bech‐ Petersen, Hartmann, Stock, 2016) 

33 (dos Santos, 2016)  

34 (Chatfield, Reddick, 2016) 

35 (Alba, Avalos, Guzmán, Larios, 2016) 

36 (Khomsi, 2016) 

37 (Meijer, Thaens, 2016) 

38 (Bork, Buchmann, Hawryszkiewycz, Karagiannis, Tantouris, Walch, 2016) 

39 (Abella, Ortiz-De-Urbina-Criado, De-Pablos-Heredero, 2017) 

40 (Taylor Buck, 2017) 

41 (While, Tucker, Ruffini, Valcarenghi, Campelo, Simeonidou, Bourg, 2017) 

42 (Yarime, 2017)  
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43 (Marek, Campbell, Bui, 2017) 

44 (Zhuhadar, Thrasher, Marklin, de Pablos, 2017) 

45 (Praharaj, Han, Hawken, 2017) 

46 (Beretta, 2018) 

Quadro 4 – Artigos da pesquisa bibliográfica 
Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

 Pode-se observar que as publicações no tema inovação em smart cities, nas bases 

pesquisadas, começaram em 2010 e a mais recente já de 2018, demonstrando o quão jovem 

são as pesquisas neste âmbito. O ano de 2015 apresentou o maior número de publicações, 

totalizando 10 artigos. Na Figura 1 estão ilustradas as frequências de publicação por cada 

ano. 
 

 
Figura 1 – Ano das publicações 
Fonte: Elaboração própria (2018) 

 Considerando os meios de publicação dos trabalhos, periódicos e eventos 

científicos dividiram-se em frequências iguais, como pode-se observar na Figura 2. Todos 

os meios de veiculação, tanto periódicos como eventos tem como língua oficial o inglês.  
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Figura 2 – Frequência de periódicos e congressos 
Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

 No Quadro 5 estão evidenciadas as revistas científicas identificadas nesta pesquisa 

e a frequência em que aparecem. A maioria delas (16 revistas) tiveram apenas um artigo 

como representante. No entanto, a revista Social Science Computer Review teve dois 

trabalhos e a revista Cities quatro, sendo as mais representativas no estudo em questão.  

 

Nome do periódico Frequência 

Cities 4 

Social Science Computer Review 2 

City, Culture and Society. 1 

Computer 1 

Computers in Human Behavior 1 

Creativity and Innovation Management 1 

Elektrotehniski Vestnik 1 

Journal of Intellectual Capital 1 

Journal of Optical Communications and Networking, 1 

Journal of Strategy and Management, 1 

Journal of the Knowledge Economy 1 

Journal of theoretical and applied electronic commerce research 1 

Procedia Computer Science. 1 

Sustainability Science 1 

Technology Innovation Management Review 1 
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Urban Affairs Review 1 

Urban forestry & urban greening, 1 

Urban Studies 1 

Quadro 5 – Periódicos de publicação dos artigos  
Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

 Nos 46 artigos da pesquisa foram identificados 130 diferentes autores. Destes, 

apenas 5 tiveram mais de um trabalho publicado no tema, e nenhum deles teve mais de 

dois. Isso aponta ao fato de que o tema das smart cities com foco em inovação, 

considerando as bases de pesquisa analisadas, ainda não conta com autores de publicação 

expressiva.  

 

Autores  Frequência 

Chatfield 2 

Komninos 2 

Larios 2 

Reddick 2 

Schaffers 2 

Quadro 6 – Autores mais representativos 
Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

Para os 46 artigos foram encontradas um total de 197 palavras-chave. Pode-se 

perceber assim, uma grande variedade de temáticas envolvendo inovação e smart cities. 

Das palavras apenas 18 se repetiram. No Quadro 7 são apresentadas as palavras que 

tiveram mais de uma ocorrência. Devido ao tema pesquisado pode-se observar que dentre 

as palavras-chave encontram-se diversas com termos como inovação e smart city/cities. 

Outras palavras chamam a atenção como living labs (laboratórios vivos em português) e 

internet of things (internet das coisas em português).  

 

Palavra-chave Frequência 

Smart city/cities 35 

Living Lab 9 

Innovation 6 

Open Innovation 4 

Internet of Things (IoT) 3 

Case study 2 

Citizen engagement 2 

Citizen-centric e-governance 2 

Environmental sustainability 2 

Future internet 2 

Information technology 2 
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Japan 2 

Public service 2 

Resource dependence theory 2 

Service innovation 2 

Social embeddedness 2 

Sustainable 2 

Urban innovation 2 

Quadro 7 – Palavras-chave 
Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

 Quanto aos tipos de pesquisas identificados na amostra, a predominante foi a 

pesquisa teórica (47,8%), seguida do estudo de caso (45,7%). Além disso foram 

encontradas duas pesquisas-ação (4,3%) e uma etnografia (2,2%). Este tipo de 

configuração evidencia o quão jovem é a área de pesquisa, por estar ainda numa fase forte 

de pesquisas exploratórias. Os estudos teóricos são adotados de modo a propor estruturas e 

modelos de parâmetro para pesquisas futuras e os estudos de caso, que são popularmente 

empregados para desconstruir e avaliar criticamente a eficácia das estruturas de políticas 

urbanas, especialmente no contexto de cidades inteligentes e digitais (Praharaj et al., 2017). 

 

 
Figura 3 – Tipos de pesquisa 
Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Para responder a pergunta de pesquisa: Qual a configuração atual da literatura 

especializada em smart cities, em importantes bases de busca de publicações científicas?, 

realizou-se uma pesquisa bibliográfica em quatro relevantes bases de pesquisa, acerca do 
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tema em questão. Após a coleta e sistematização dos dados, chegou-se em 46 artigos 

científicos publicados em periódicos e eventos da área. A partir da leitura e analise dos 

trabalhos foi possível inferir que o tema é muito atual e ainda é pouco explorado, não tenho 

nenhum autor com publicação de número expressivo. As pesquisas são em sua maioria de 

caráter exploratório, predominando as abordagens teóricas e os estudos de caso. Só foram 

encontrados trabalhos na língua inglesa, apesar da busca ter contemplado os termos 

também na língua portuguesa.  

Para trabalhos futuros sugere-se a expansão das temáticas da pesquisa bibliográfica, 

para tentar ilustrar o panorama geral dos assuntos correlacionados as smart cities. Além 

das possibilidades de aprofundar a temática da inovação para as cidades inteligentes em 

outras abordagens que não tenham sido exploradas ainda.  
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Uso Estratégico De Mídias Sociais No Desenvolvimento De Novos Produtos: uma 

proposição de análise com o uso do modelo de Kano 

 

RESUMO 

Oferecer produtos que estejam de acordo com as necessidades e os desejos dos 

consumidores é essencial para as empresas. Assim, o estudo de satisfação do consumidor 

possibilita às organizações identificarem os pontos fortes e fracos de seus produtos. Na 

chamada Era do Conhecimento, as mídias sociais estão presentes na vida das pessoas. 

Além de uma forma de lazer, as pessoas costumam compartilhar opiniões, experiências e 

expectativas sobre produtos por meio delas. Dessa forma, se torna oportuno avaliar o 

conteúdo disponível em mídias sociais, de forma a auxiliar as organizações a 

compreenderem o nível de satisfação dos consumidores para com os produtos. O presente 

trabalho teve como objetivo propor uma metodologia para aplicar o modelo de Kano ao 

contexto de mídias sociais, a fim de verificar se essa análise pode cooperar para o 

desenvolvimento de novos produtos. Para a aplicação da metodologia foi escolhido o ramo 

de smartphones. Foram analisados ao total 1800 comentários da plataforma Amazon,com 

divididos entre nove modelos diferentes. A partir dos resultados, pode-se verificar a 

mudança do nível de satisfação ao longo dos anos de forma a concluir que a metodologia é 

aplicável, dada as condições de contorno, podendo oferecer resultados interessantes para as 

organizações. 

Palavras-chave: Satisfação do consumidor, Modelo de Kano, Desenvolvimento de 

Produtos. 

 

Strategic Use of Social Media in New Product Development: An Analysis Proposition 

Using the Kano Model 

 

ABSTRACT 

To offer products that fit the needs and desires of consumers is essential for business. 

Thus, the consumer satisfaction study enables organizations to identify the strengths and 

weaknesses of their products. In the so-called Age of Knowledge, social media is present 

in people's lives. In addition to a form of leisure, people often share opinions, experiences 

and expectations about products through them. In this way, it is opportune to evaluate the 

content available in social media, in order to help organizations understand the level of 

consumer satisfaction with products. This paper aims to propose a methodology to apply 

the Kano model to the context of social media, in order to verify if this analysis can 

cooperate for the development of new products. For the application of the methodology 

was chosen the branch of smartphones. A total of 1,800 reviews of the Amazon platform 

were analyzed, divided into nine different models. From the results, one can verify the 

change in the level of satisfaction over the years in order to conclude that the methodology 

is applicable, given the boundary conditions, and can offer interesting results for the 

organizations. 

Key words: Consumer satisfaction, Kano Model, Product Development 

 

Petra Pfeiffer, 0000-0002-5512-1382, (Universidade Federal de Santa Catarina, Santa 

Catarina, Brasil) - petrapfe@gmail.com 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1144



 

 

Martin De La Martinière Petroll, 0000-0001-7280-9202, (Universidade Federal de Santa 

Catarina, Santa Catarina, Brasil) - martin.petroll@ufsc.br 

 

Ana Maria Simões Ribeiro, 0000-0001-5807-4510, (Universidade Federal de Santa 

Catarina, Santa Catarina, Brasil) – anasimoesribeiro@gmail.com 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Durante muito tempo, a tecnologia era vista apenas como uma ferramenta para 

melhorar a vida cotidiana. No entanto, com o passar do tempo a tecnologia ultrapassou a 

esfera coletiva ou empresarial, deixando de ser apenas utilizada como máquina para 

facilitar o trabalho, começando a adentrar a esfera pessoal (Boutellier & Heizen, 2014). 

Estima-se que aproximadamente 40% da população mundial tenha acesso à internet 

(Statista, 2016). A internet oferece inúmeros mecanismos ao consumidor, como compras 

online, verificação de serviços, marketing digital, entre outros. Todos esses elementos 

fundamentam a era conhecida como Era do Conhecimento ou da Informação. Além de 

serviços oferecidos no contexto da internet, uma nova forma de utilização da ferramenta 

ganhou intensidade: as mídias sociais. Conforme Kotler e Keller (2012), mídias sociais é o 

conceito que engloba todo o tipo de troca de informação virtual, como o compartilhamento 

de textos, imagens, áudio, vídeo e notícias. Portanto, é um meio de troca de informações 

entre usuários. Essas trocas podem ocorrer via plataformas de conversação como Facebook 

(maior rede social do mundo) ou Whatsapp (aplicativo gratuito para compartilhamento de 

texto, imagens, áudios e vídeos), estendendo-se para fóruns e sites interativos de serviços. 

No contexto de estudo de comunicação de marketing, uma das formas de 

comunicação interpessoal extremamente eficazes é o marketing boca-a-boca. (Lee & Han, 

2008). A comunicação boca-a-boca nada mais é que a troca de informação entre 

consumidores; o simples fato de falar sobre qualquer produto, um serviço, uma marca ou 

até mesmo um filme (Gesenhues, 2013). O marketing boca-a-boca é extremamente 

poderoso, de forma que Kotler e Keller (2012) fazem questão de ressaltar que as empresas 

estão cientes desse fato. Na era da informação, esse tipo de comunicação também ganhou 

espaço, e passou a ser compreendido como online reviews, ou seja, comentários online. 

Mudambi e Schuff (2010) definem comentários online como a avaliação virtual de um 

produto, reproduzida no contexto de mídias sociais. Ainda, Lee e Han (2008) propõem que 

o objetivo dos comentários online é o de compartilhar experiências e, dessa forma, 

contribuir para o processo decisório de outros clientes. 

Comentários online possuem uma grande importância no estudo da comunicação. 

Conforme Brightlocal (2014), 88% dos consumidores confiam em comentários online da 

mesma forma que confiam em comunicação boca-a-boca. Outra pesquisa realizada revela 

que 90% dos respondentes afirmam que suas decisões de compra são influenciadas por 

comentários online (Gesenhues, 2013). Essas pesquisas demonstram que potenciais 

consumidores levam em consideração a opinião de outros usuários, que compartilham a 

experiência de uso do produto e também sua satisfação para com ele. 

Satisfação do consumidor pode ser compreendida como um sentimento ou 

julgamento pessoal baseado em experiências prévias, expectativas, sentimento de 

realização e a qualidade percebida (Kotler & Keller, 2012; Zhu et al., 2010; Magaldi & 

Citelli, 2007; Besterfield et al., 1998; Oliver, 1980). Portanto o conceito de satisfação é 

pessoal, ou seja, é subjetivo e intrínseco a cada pessoa. Para compreender melhor a 

satisfação do consumidor e dessa forma auxiliar empresas a desenvolver e melhorar 

produtos, o professor Noriaki Kano da Universidade de Tóquio desenvolveu, em 1980, um 
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modelo que propõe que os consumidores são influenciados por três diferentes requisitos de 

produtos: os requisitos obrigatórios, os unidimensionais e os atrativos (Zhu et al., 2010).  

A compreensão desses requisitos auxilia as organizações a definirem ações 

estratégicas no desenvolvimento de produtos podem ser empregadas para o aumento da 

satisfação do consumidor (Klein, 1999; Sauerwein et al., 1996;). Para o desenvolvimento 

de novos produtos, Filho (2009, p.15) afirma “em regra geral os novos produtos surgem 

quando existe uma oportunidade no mercado capaz de torná-los atrativos aos olhos do 

consumidor”. Dessa forma, percebe-se que um dos desafios no desenvolvimento de 

produtos é compreender as oportunidades de mercado atrativas aos olhos do consumidor. 

Considerando que comentários de mídias sociais revelam importantes informações 

sobre o nível de satisfação do consumidor para com o produto e as possibilidades do 

modelo de Kano, chegou-se a seguinte pergunta de pesquisa: como as empresas podem se 

utilizar de comentários de mídias sociais avaliados pelo modelo de Kano para o 

desenvolvimento de novos produtos? Sendo assim, delineou-se como objetivo geral: 

propor um método para a avaliação de comentários de mídias sociais pelo modelo de 

Kano.  

Quanto à relevância da proposta de pesquisa, pode-se ressaltar a contribuição ao 

campo da administração. A satisfação do consumidor não é uma variável linear, ou seja, 

quanto mais investimento maior será a satisfação (Klein, 1999), dessa forma, Conforme 

Zhu et al., (2010), o modelo de Kano é uma ferramenta bastante disseminada no estudo da 

satisfação do consumidor, pois auxilia as organizações a compreenderem quais 

funcionalidades de seus produtos impactam na satisfação do consumidor e de qual forma. 

Sabe-se que as mídias sociais são extremamente relevantes para a sociedade atual. Uma 

pesquisa revelou que em 2015, em média, usuários despenderam 109 minutos diários 

utilizando mídias sociais, o que ilustra sua relevância para a geração atual (Statista, 2016).  

As informações, disponíveis através das mídias sociais, são de extrema relevância, 

tanto para as empresas quanto para os consumidores. Dessa forma, faz-se importante 

estudar como esse modelo pode ser aplicado no contexto de mídias sociais e como as 

organizações podem se utilizar dessa análise para desenvolverem suas estratégias, de forma 

a contribuir para o campo do estudo da administração e para o contexto empresarial. No 

entanto, não há literatura que agrupe o tema mídias sócias e modelo de Kano, em forma de 

aplicação qualitativa. Assim, pode-se perceber a oportunidade de convergir os temas e 

apresentar uma pesquisa original, que contribui para com o desenvolvimento da 

administração. 

A pesquisa se torna viável, pois faz análise de dados públicos, oferecidos por uma 

plataforma de mídias sociais, como base de informações para a pesquisa. Além da 

viabilidade por parte da obtenção dos dados, o Laboratório de Engenharia Mecânica da 

Universidade Técnica do Estado da Renânia do Norte Vestfália (WZL), Alemanha, 

cooperou para o desenvolvimento da pesquisa, oferecendo profissionais capacitados para 

auxiliarem na correção do trabalho e as ferramentas necessárias para que os dados fossem 

facilmente convertidos do website analisado para o programa, que serviu de base para a 

análise dos mesmos. A Universidade também cooperou de forma a fornecer livros, artigos 

e seu ambiente para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O século XXI é marcado pelo domínio da ciência e da tecnologia. A velocidade 

com que informações são repassadas e a dinamicidade do mercado são elementos centrais 

nesse período da história, conhecido como a Era do Conhecimento (Contini, 2001). Dessa 
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forma, a atual fase vivida pela sociedade se caracteriza pela velocidade de informações, 

conhecimentos e desenvolvimento tecnológico. A tecnologia, portanto, é responsável por 

encurtar barreiras geográficas, possibilitar a disseminação rápida de informações, 

conhecimentos, circulação de bens, dentre outros (Filho, Araújo, Cavalcanti & 2003).  

Conforme Nonnenberg (2010), pode-se observar um grande índice de crescimento 

econômico de diversos países asiáticos que investiram em tecnologia, como China, 

Cingapura e Coreia do Sul, por exemplo, que tiveram uma taxa média anual de 

crescimento durante os anos de 1951 até 2007 de 7,3%, 7,4% e 6,9%; respectivamente. 

Boutellier e Heinzen (2014) afirmam que empresas que tentam ignorar novas tecnologias 

perdem mercado, como no caso da Kodak (empresa que foi líder por anos, do ramo de 

fotografias) que teve uma expressiva perda de mercado, por não investir nas câmeras 

digitais como seus concorrentes (Teich, 2008). Dessa forma, conciliar todos os 

impulsionadores do desenvolvimento tecnológico é um desafio, mas se bem aplicados, 

podem gerar vantagem competitiva e impedir prejuízos e perdas de mercado para as 

organizações (Boutellier & Heizen, 2014). 

Assim como a tecnologia a inovação não está restrita a um produto ou processo, as 

empresas podem inovar em diferentes frentes, como no desenvolvimento de produto ou até 

mesmo em novas formas de comunicação com o consumidor (Jung & Caten, 2012). A 

inovação está intimamente relacionada ao processo criativo e ao desenvolvimento de 

ideias, no entanto, é necessário que o projeto de inovação seja coordenado, possuindo um 

planejamento bem definido, para gerar vantagem competitiva (Boutellier & Heizen, 2014). 

Dessa forma, as organizações precisam estar atentas ao processo de desenvolvimento 

tecnológico e no processo de inovação, uma vez que, a Era do Conhecimento é marcada 

pela rápida mudança de produtos, mercados, de repasse de informações e a quebra de 

fronteiras geográficas, tornando o mercado mais competitivo (Boutellier & Heizen, 2014; 

Kotler & Keller, 2012).  

No contexto da Era do Conhecimento, surgem as mídias sociais, como esferas das 

relações sociais, inerentes a humanidade, mas com a peculiaridade de serem baseadas em 

aparatos e processos tecnológicos (Tomaél, Alcará, Chiara, 2005). A característica 

principal das redes sociais é a contínua troca de informações e conhecimentos, onde cada 

indivíduo compartilha opiniões e visões pessoais com aqueles pertencentes à rede 

(Nascimento & Luft, 2015). Todos os meios da internet que possibilitam a exposição de 

opiniões e troca de informação entre indivíduos são considerados no âmbito das mídias 

sociais (Formentin et al., 2014).  

Conforme uma pesquisa realizada pela Statista (2016) no ano de 2015, usuários 

despenderam, em média, 109 minutos diários utilizando mídias sociais, ficando evidente a 

importância dessas tecnologias para o ser humano moderno. Percebendo a relevância das 

mídias sociais, as empresas encontraram nelas uma forma de estender suas campanhas para 

um grande número de pessoas, com baixo custo, como um eficiente e direto canal de 

comunicação entre consumidor e fornecedor (Hahn et al., 2016). 

 

2.1 Marketing Boca-a-boca e Satisfação do Consumidor no meio eletrônico 

Ao criar um produto, é necessário que o público a quem se destine esse produto 

tenha informações sobre o mesmo, que ele seja informado, persuadido e lembrado dos 

benefícios e do por que comprar o produto. Esse repasse de informações é conceituado 

como comunicação de marketing. (Kotler & Keller, 2012). Os estudos tradicionais dividem 

a comunicação de marketing em duas formas: os canais de mídia de massa e os 

interpessoais. Os canais de mídia de massa são aqueles que transmitem mensagens em 

massa, como o rádio, a televisão e jornais. Já os canais interpessoais são aqueles que 
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envolvem a interação direta entre indivíduos sobre um produto ou serviço (Rogers, 1983). 

Um dos canais de comunicação interpessoal que de maior impacto é o marketing word of 

mouth ou em português, boca-a-boca. Esse tipo de comunicação consiste em consumidores 

compartilhando informações entre si, a respeito da experiência de utilização de um produto 

ou serviço (Duan, Gu & Whinston, 2008). 

Conforme Bentivegna (2002), a maioria das pessoas busca a recomendação de 

conhecidos, sejam amigos, familiares ou colegas de trabalho, para adquirir um produto ou 

serviço desconhecido, ou seja, novo. Para o consumidor, esse tipo de marketing auxilia no 

processo decisório de compra. Já para as empresas, um marketing boca-a-boca positivo, 

pode acarretar na lealdade do consumidor, despertar novos clientes, promover o produto e 

potencializar a reputação da empresa. No entanto, se houver conotação negativa, as 

empresas podem ter sua reputação diminuída, redução do número de clientes e até perda de 

mercado (Frederico & Cantafaro et al., 2014). 

Com o desenvolvimento da tecnologia e a popularização da internet, o marketing 

boca-a-boca ganhou uma nova posição de estudo, conhecida como eletronic word of mouth 

(marketing boca-a-boca na internet), disseminado através de comentários em mídias 

sociais, sobre pontos de vista e opiniões a respeito de um produto ou serviço com outros 

consumidores ou potenciais clientes via internet (Lee, Park & Han, 2008). Lee, Park e Han 

(2008) apontam que uma das vantagens do marketing boca-a-boca eletrônico é a grande 

concentração de conteúdo em um mesmo local. Diferente do método tradicional, que é 

limitado pelo círculo social de cada comunicador, o meio virtual oferece uma grande base 

de informações em apenas um local. Além disso, comentários online costumam apresentar 

um rating, ou seja, uma nota, representada por estrelas, que é a conclusão do usuário a 

respeito do produto ou serviço (Mudambi & Schuff, 2010). 

Conforme Bentivegna (2003), os profissionais precisam se adequar, pois a internet 

impõe um novo modo de ação e pensamento dos profissionais. Pesquisas revelam que, 

além da confiança dos consumidores em comentários online, muitos potenciais clientes 

consideram esse tipo de marketing para o processo de tomada de decisão de compra, 

independente se a compra será feita no ambiente virtual ou em lojas locais. Essa rica base 

de dados, reflete muito da opinião do consumidor, de forma que se pode compreender a 

satisfação do mesmo para com o produto ou serviço abordado dessa forma (Brightlocal 

2014; Talwar, Radu & Faltings, 2007). 

A satisfação do consumidor é um conceito subjetivo que pode ser compreendida 

como o sentimento de prazer ou desapontamento, resultante de experiências prévias, 

expectativas desenvolvidas e da qualidade percebida sobre o produto ou serviço (Oliver, 

1980). Homburg e Rudolph (2001) pontuam que a satisfação é uma atitude de curto prazo, 

ou seja, pode ser alterada em um curto período de tempo, devido a uma constelação 

específica de circunstâncias.  

As expectativas são influenciadas por diferentes razões, como compras realizadas 

anteriormente, opinião de amigos e conhecidos – o tradicional marketing boca-a-boca e o 

próprio marketing boca-a-boca eletrônico, o conhecimento prévio sobre o produto, serviço 

ou assunto em questão e o desejo pelo produto ou serviço. (Oliver, 1980). O sentimento de 

realização é outro fator que influencia a satisfação e está diretamente ligado à qualidade 

percebida do produto ou serviço. Este sentimento consiste na percepção, que é regida pelo 

nível de prazer oferecido pelo produto ou serviço e a percepção de qualidade (Garvin, 

1984). Buscar formas de compreender a satisfação do consumidor é um grande desafio, o 

resultado desse desafio auxilia as organizações a adequarem seus produtos e serviços 

conforme a vontade de seu público alvo (Kumar, 2016).  

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1148



 

 

2.2 Desenvolvimento de Produtos 

Os produtos estão presentes na vida cotidiana das pessoas e das empresas, em 

diferentes formas, que podem ser divididas entre produtos de consumo (adquiridos por 

pessoas físicas para seu próprio benefício), produtos industriais (insumos de produção), 

produtos duráveis (com longo tempo de vida útil) e produtos ampliados (que envolvem 

serviços agregados a ele).  Ao compreender os diferentes produtos, conforme os conceitos 

apresentados, as empresas podem melhor planejar suas estratégias, a fim de aprimorá-las e 

oferecer melhores produtos aos consumidores (Limeira, 2009).  

O desenvolvimento de novos produtos é um processo vital para a continuidade do 

mercado. As empresas precisam oferecer novos produtos que atendam às expectativas de 

seu público alvo, de forma a sanar necessidades e desejos e acelerar a competitividade no 

mercado (Antunes, Loos & Miguel, 2012). Assim o desenvolvimento de produtos pode ser 

compreendido como a elaboração de um bem, por meio da busca da necessidade do 

mercado, análise das restrições tecnológicas, congruência com as estratégias empresariais e 

especificação do processo produtivo. Esse processo situa-se na interface das organizações e 

pode ser considerado um dos principais processos da empresa (Jugend & Silva, 2010).  

O processo de desenvolvimento de produtos é composto por diversas etapas, que se 

iniciam após o reconhecimento das necessidades de mercado (Ulrich & Eppinger, 2011). 

Para a geração de ideias para o processo de desenvolvimento de produtos, Kotler (2009) 

sugere algumas técnicas, como envolver a alta administração com seu conhecimento, 

envolver vendedores e intermediários da empresa, estudar produtos concorrentes, tudo com 

o objetivo de oferecer um produto que venha ao encontro das necessidades e desejos dos 

clientes.  
Após desenvolvidos, todos os produtos possuem um ciclo que determina seu tempo 

de vida, ou seja, os produtos são desenvolvidos para atender a uma determinada 

necessidade ou desejo, e quando esse propósito se cumpre, o produto tende a desaparecer 

do mercado (Kotler, 1998). Sendo que os quatro estágios principais do seu ciclo de vida 

são: o estágio de introdução, de cimento, de maturidade e de declínio. A previsão do 

comportamentos e duração desses estágios também deve ser levada em consideração no 

desenvolvimento dos produtos (Limeira, 2009). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa em questão é classificada de natureza aplicada, ou seja, tem como 

objetivo gerar conhecimento para ser aplicado de forma prática à resolução de um 

problema específico (Silva & Menezes, 2005). O caráter tido pela pesquisa foi o 

conclusivo descritivo. Prodanov e Freitas (2013) conceituam a pesquisa conclusiva 

descritiva como a compreensão sobre o assunto a ser investigado. A forma de abordagem 

da pesquisa foi o meio qualitativo: a análise consiste no estudo da relação dinâmica entre o 

mundo e o sujeito e quantitativo: análise que objetiva apontar de forma numérica o 

comportamento dos indivíduos (Malhotra et al., 1996).  

A coleta e análise dos dados baseou-se no método de Kano, proposto pelo professor 

Noriaki Kano, da Universidade de Tóquio para analisar aspectos subjetivos e propor uma 

forma de compreender a satisfação dos consumidores com base nas características dos 

produtos (Zhu, Lin & Wu, 2010). O modelo classifica as funcionalidades dos produtos em 

seis categorias, sendo elas: atributos obrigatórios (funcionalidades básicas, sua presença 

não causa satisfação, mas sua ausência causa insatisfação); atributos unidimensionais (são 

desejados e esperados, quanto mais presentes, maior a satisfação), atributos atrativos 

(surpreendem o usuário e tem a maior influência na satisfação, mas se não existirem, não 
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causam insatisfação), atributos neutros (não exercem influência alguma no nível de 

satisfação), atributos reversos (são inversamente proporcionais, ou seja, o consumidor 

ficará satisfeito com um baixo grau de desempenho e insatisfeito com um alto grau de 

desempenho), além dos atributos questionáveis que correspondem a resultados que não 

fazem sentido e não devem ser levados em consideração (Neto & Takaoka, 2010; Roos, 

Satori & Godoy, 2009; Mikulié, 2006). O modelo foi escolhido para a pesquisa, pois 

oferece uma análise qualitativa e quantitativa para as organizações, apresentando os 

atributos estratégicos de um produto (Sauerwein et al., 1996). 

A pesquisa analisou dados secundários, extraídos da plataforma Amazon.com. A 

escolha de efetuar a pesquisa nos Estados Unidos, por meio da Amazon.com se deu devido 

à grande informação disponível de comentários online nos sites da Amazon do país. 

Também era relevante que a pesquisa envolvesse comentários na língua inglesa, de forma 

que os comentários fossem compreendidos universalmente, pois além do apoio da 

Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisadores da Universidade Técnica do Estado 

da Renânia do Norte-Vestfália (WZL), Alemanha, cooperaram para a realização da 

pesquisa. 

Como produto de análise da pesquisa foi selecionado o segmento de smartphone, 

devido à grande importância do produto no mercado, que em 2015 excedeu quatro bilhões 

de usuários no mundo (Statista, 2016). Smartphones também apresentam rápida mudança 

tecnológica, o que possibilita comparar opiniões, modelos e funcionalidades em um curto 

período de tempo. Para definir os modelos, foram selecionados os três sistemas 

operacionais mais conhecidos, posteriormente, para cada sistema operacional, uma 

empresa fabricante de grande destaque no mercado. Ao definir as empresas, foi buscada 

uma série popular de aparelhos de cada fabricante. Para as empresas Apple e Samsung 

selecionou-se então uma série de smartphones, já para a empresa Nokia, por não lançar 

produtos em forma de séries, foram selecionados os aparelhos conforme as categorias 

classificadas pela própria empresa como gerações. Dentro da série escolhida e das 

diferentes gerações, foram selecionados três modelos relevantes para as empresas, ou seja, 

que alcançaram grande mercado. Esses aparelhos também deveriam ser concorrentes no 

mercado, considerando o nível de tecnologia apresentado por cada um. Por fim, os 

aparelhos deveriam apresentar mais de 250 comentários online na plataforma da 

Amazon.com. Portanto, foram selecionados nove diferentes aparelhos smartphones, das 

empresas Apple, Samsung e Nokia, com sistemas operacionais iOS8, Android9 e Windows 

Phone10, respectivamente. As séries escolhidas foram Iphone, Galaxy e três gerações 

diferentes de aparelhos da empresa Nokia, conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Marca Modelo 
Data de lançamento 

(EUA) 

Preço na data do 

lançamento (EUA) 

Número de 

comentários 

online 

Apple Iphone 3GS Julho 2008 $                 599,00 295 

Apple Iphone 5 Setebro 2012 $                 649,00 1080 

Apple Iphone 6 Setembro 2014 $                 649,00 375 

Samsung Galaxy S3 Maio 2012 $                 599,00 3780 

Samsung Galaxy S4 Abril 2013 $                 639,00 2441 

Samsung GalaxyS6 Abril 2015 $                 684,00 628 

Nokia Lumia 800 Novembro 2011 $                 580,00 203 

Nokia Lumia 1520 Dezembro 2013 $                 749,00 355 

Nokia Lumia 640 Março 2015 $                 130,00 406 

Tabela 1 - Smartphones pesquisados 
Fonte: Elaborado pela autora 
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A população alvo selecionada para esse trabalho consistiu nos comentários online 

referentes a cada modelo de celular, disponíveis entre o ano de lançamento de cada 

aparelho a junho de 2016. A amostra selecionada foi de 200 comentários por aparelho, 

divididos entre os anos de comentários disponíveis. O número 200 foi escolhido por ser o 

valor mínimo possível, devido ao menor número de comentários disponíveis da amostra. A 

amostra foi igualitária para todos os objetos de estudo, pois a pesquisa pretendeu comparar 

a opinião dos consumidores, não o tamanho de mercado de cada smartphone. Dessa forma, 

não se faz necessária uma amostra estratificada, mas sim uma amostra aleatória 

probabilística do tipo simples. O sorteio foi feito através da ferramenta do software Excel 

que possibilita gerar uma sequência aleatória de dados a serem analisados.  

Cada conjunto de dados (funcionalidade e adjetivo) possuía um número de 

identificação. Foi gerado um sorteio aleatório e a sequência então feita. Para um 

comentário ser considerado válido para a pesquisa, o mesmo precisou seguir o seguinte 

critério: descrever pelo menos uma opinião sobre uma funcionalidade do smartphone em 

questão. Os comentários que expressavam apenas um sentimento ou uma opinião subjetiva 

quanto ao aparelho foram descartados. Os comentários válidos apresentaram uma estrutura 

de forma que um adjetivo e uma funcionalidade apareciam em sequência, possibilitando 

extrair-se esses dois elementos para análise. A extração dos dados foi feita de forma 

manual, ou seja, todos os comentários foram lidos e as funcionalidades e os adjetivos de 

cada aparelho foram tabulados. Após extrair as funcionalidades comentadas de todos os 

aparelhos, as mesmas foram divididas em categorias de funcionalidades. Dessa forma, a 

análise pôde ser desenvolvia de forma mais coesa. 

Para a análise do modelo, os atributos obrigatórios e os atributos reversos não 

foram considerados. Isso porque partiu-se do pressuposto que um consumidor não 

compraria um smartphone sem determinadas funcionalidades, que corresponderiam aos 

atributos obrigatórios, concluiu-se que o mesmo não faria um comentário atestando a 

ausência da funcionalidade. Quanto aos reversos, devido ao fato de estes atributos serem o 

espelho da curva de atributos unidimensionais, quando um consumidor escreve um 

comentário sobre o mau funcionamento de alguma funcionalidade, essa funcionalidade é 

considerada um atributo unidimensional, mas que adentra o quadrante de mau desempenho 

e baixa satisfação do modelo de Kano. 

O método de avaliação utilizado foi dividido em duas etapas. Na primeira etapa o 

adjetivo em questão era analisado de forma quantitativa, utilizando-se de uma escala 

numérica, que compreendeu valores de -3 até +3. Sendo -3 a pior opção e +3 a melhor. 

Além da avaliação quantitativa, foi realizada uma análise tendo em vista o conceito dos 

atributos do modelo de Kano para cada palavra. Cada adjetivo pôde adentrar mais de uma 

categoria do modelo de Kano, de forma que o percentual de respostas de cada 

funcionalidade foi utilizado, não a maioria, o que permite expressar diferentes pontos de 

vista com relação a classificação de Kano, trazendo confiabilidade a pesquisa. Assim um 

adjetivo pôde apresentar um percentual que adentra a classificação de atrativo, outro de 

unidimensional e, por fim, de indiferente, conforme as respostas obtidas através do 

questionário aplicado.  

Para realizar a análise dos dados, o primeiro passo foi à identificação das duas 

funcionalidades mais citadas de cada modelo de smartphone e que possuíssem comentários 

na maioria dos anos pesquisados. Essas duas funcionalidades foram à base de análise de 

cada aparelho, devido a sua importância. O próximo passo foi à identificação dos adjetivos 

utilizados para descrever cada uma das funcionalidades, de acordo com os anos 

mencionados. Foram verificados os percentuais de citação de cada adjetivo, que serviram 

como base para a definição dos atributos. 
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Com o percentual de cada adjetivo, divididos entre os anos citados, os coeficientes 

de satisfação e de insatisfação foram calculados. Esse cálculo foi feito através de 

multiplicação do percentual de citação dos adjetivos, com o seu percentual do modelo de 

Kano, as diferentes categorias. O cálculo dos mesmos resultará na definição, conforme o 

gráfico de Kano, na atribuição da funcionalidade com aparelho como atrativo, 

unidimensional ou neutro, conforme explicado anteriormente. O cálculo dos coeficientes 

determinou a categoria do modelo de Kano a qual a funcionalidade pertence.  

Posteriormente, se fez necessária uma segunda análise, a fim de verificar o nível de 

satisfação do consumidor. Essa análise é essencial para os atributos unidimensionais, a fim 

de indicar se a funcionalidade pertence ao quadrante de satisfação ou insatisfação do 

modelo de Kano. Para tanto, utilizou-se novamente percentual de citação do adjetivo e o 

número de -3 à +3 atribuído a cada adjetivo. Dessa forma, foi feita uma média ponderada, 

que esclareceu se o consumidor estava satisfeito ou insatisfeito para com a funcionalidade. 

Por fim, cada smartphone foi analisado de forma qualitativa, conforme os anos 

disponíveis, a fim de verificar se é possível utilizar-se do modelo de Kano, aplicado às 

mídias sociais, para o desenvolvimento de novos produtos. 

A Figura 1 apresenta um esquema resumido de cada passo para o desenvolvimento da 

pesquisa. 
 

 
Figura 1 - Metodologia da pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4 RESULTADOS 

 

Esse capítulo tem como propósito apresentar a pesquisa desenvolvida ao longo do 

trabalho, uma visão geral sobre os dados coletados; a definição das características 

conforme o modelo de Kano; a análise de duas funcionalidades de cada modelo de 

smartphone e, por fim, a análise entre todos os modelos e empresas desenvolvidas. 

 

4.1 Dados coletados 

A Tabela 2 apresenta o número total de funcionalidades analisadas pela pesquisa de 

acordo com o modelo em questão e agrupado por ano. A pesquisa, portanto, identificou 

2000 funcionalidades, descritas pelos usuários em redes sociais a respeito dos nove 

modelos de smartphones. Dessa forma, foram identificados 244 dados de comentários no 

ano de 2012, 344 em 2013, 331 em 2014, 671 em 2015 e 410 em 2016.  
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Modelo 2012 2013 2014 2015 2016 Total de funcionalidades 
       

Iphone 3 33 34 33 16 - 116 
       

Iphone 5 - 74 47 24 36 181 
       

Iphone 6 - - - 92 38 130 
       

GalaxyS3 91 100 58 45 4 298 
       

GalaxyS4 - - 82 104 53 239 
       

Galaxy S6 - - - 148 85 233 
       

Nokia Lumia 800 120 52 36 - - 208 
       

Nokia Lumia 1520 - 84 75 134 - 293 
       

Nokia Lumia 640 - - - 108 194 302 
       

Total de comentários 244 344 331 671 410 2000 
       

Tabela 2 - Número de funcionalidades analisadas 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A pesquisa, portanto, apresentou algumas definições importantes para seu 

embasamento como o grupo de funcionalidades identificadas e os adjetivos. Todas as 

funcionalidades, para melhor compreensão, foram agrupadas em categorias semelhantes. 

As categorias são brevemente exemplificadas, de acordo com a visão geral da pesquisa 

sobre a descrição de cada categoria. A Tabela 3 apresenta uma explicação a respeito de 

cada categoria. 
  

Categorias Explicação 

Assistente Virtual Ferramenta desenvolvida pela Apple, mas já utilizada por outras empresas. 

A função tem como objetivo auxiliar os usuários de forma inteligente em 

diferentes tarefas, apenas "conversando" com o aparelho (BARROS, 

2015). 

Acessórios Acessórios que vem com o aparelho, ex: fone de ouvido, carregador, dentre 

outros. 

Marca Lealdade à marca em questão, consumidor escolhe o  aparelho devido à 

empresa fabricante do mesmo. 

Atendimento ao Cliente Serviço de pós venda, bem como reparos e assistência técnica. 

Aplicativos Aplicativos que o aparelho oferece. 

Tempo de recarga da bateria Tempo que o aparelho precisa para carregar totalmente a bateria do 

mesmo. 

Vida útil da bateria Durabilidade da bateria do aparelho. 

(continuação) 

Categorias Explicação 

Bateria não removível Bateria que é construída já embutida no smartphone. 

Qualidade da chamada Qualidade de voz de telefonemas no aparelho. 

Câmera Qualidade da câmera, ex: quantidade de pixels, flash, foco, dentre outros. 

Conectividade Conectividade do aparelho, exemplo: 3g, 4g e wifi. 

Design Design do smartphone. 

Durabilidade Durabilidade do aparelho, muito utilizado para expressar resistência a 

quedas e vida útil do smartphone. 

Memória Interna (GB) Memória que o aparelho oferece, utilizada para armazenar fotos, 

aplicativos e o sistema operacional. 
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Memória Expansível (SD-card) Possibilidade de expandir a memória do aparelho, através de cartões de 

memória externa. 

Finger Print Scanner Sensor de impressão digital utilizado para liberar o acesso ao aparelho.  

Sistema operacional Software que comanda o smartphone. 

Preço Valor monetário pago pelo aparelho. 

Valor  Relação entre preço (valor pago) e qualidade do aparelho . 

Qualidade do material Qualidade do material utilizado para a fabricação do smartphone. 

Qualidade da tela Qualidade da tela, ex: luz, pixels, dentre outros. 

Tamanho da Tela Tamanho da tela do aparelho. 

Qualidade do som Qualidade do som do aparelho, tanto em chamadas quanto ao tocar música. 

Comando de voz Possibilidade de comandar o celular por voz. 

Capacidade do processador Velocidade de resposta do aparelho. 

Peso Peso que o aparelho tem. 

Disposição dos botões Disposição dos botões no design no aparelho. 

Manual do usuário Clareza do manual do usuário do aparelho. 

Sistema de GPS Sistema de mapas e GPS oferecido pelo aparelho. 

Aparelho desbloqueado Capacidade do aparelho em operar com o cartão SIM de diferentes 

operadoras de telefonia móvel.  

Tabela 3 - Categorias de funcionalidades 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

As categorias de funcionalidades foram analisadas de acordo com adjetivos 

utilizados pelos usuários dos smartphones para descrever as funcionalidades. Como a 

pesquisa foi realizada na língua inglesa, esses adjetivos não serão alterados para o 

português, devido a possíveis trocas de sentidos ocasionadas por traduções. No entanto, 

para que o leitor possa inicialmente compreender o sentido dos adjetivos, segue a tradução 

das mesmas (na coluna à direita), na Tabela 4. Para a definição dos valores do Modelo de 

Kano, compreendeu-se que cada palavra poderia adentrar mais de uma categoria, de forma 

percentual, conforme os questionários respondidos. Como é ilustrado pela Tabela 4, a 

avaliação feita não foi linear, havendo discrepâncias nas opiniões. Dessa forma, faz-se 

necessário que cada adjetivo faça parte de mais de uma categoria, o que garante uma 

sensibilidade maior por parte de cada adjetivo e coopera com o cálculo dos coeficientes de 

satisfação e insatisfação. 

 
 

Adjetivo Tradução para português 
Classificação de Kano - qualitativo 

Atrativo Indiferente Unidimensional 

Amazing Incrível/maravilhoso 100,00% 0,00% 0,00% 

Awesome Incrível/Impressionante 85,71% 0,00% 14,29% 

Bad Mau/Ruim 0,00% 0,00% 100,00% 

Bonus Bônus/Extra 42,86% 42,86% 14,29% 

Boring Chato/Monótono 0,00% 28,57% 71,43% 

Could be better Poderia ser melhor 0,00% 28,57% 71,43% 

Epic Épico /Grandioso 100,00% 0,00% 0,00% 

Excellent Excelente 85,71% 0,00% 14,29% 

Extraordinary Extraordinário 100,00% 0,00% 0,00% 

Fantastic Fantástico 85,71% 0,00% 14,29% 
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Fine Bom/Ok 0,00% 0,00% 100,00% 

Good Bom 0,00% 28,57% 71,43% 

Gorgeous Bom/Ideal 100,00% 0,00% 0,00% 

Great Bom/Excelente 14,29% 28,57% 57,14% 

Love it Amor 85,71% 0,00% 14,29% 

Nice Legal 0,00% 0,00% 100,00% 

Not good Ruim 0,00% 0,00% 100,00% 

Not so Good Não tão bom 0,00% 28,57% 71,43% 

Ok Indiferente - ok 0,00% 28,57% 71,43% 

Perfect Perfeito 57,14% 0,00% 42,86% 

Poor Fraco/Pobre 0,00% 14,29% 85,71% 

Proficient Competente/Proficiente 0,00% 0,00% 100,00% 

Quite good Bom/Muito bom 28,57% 28,57% 42,86% 

Really bad Muito Ruim/Realmente Ruim 0,00% 0,00% 100,00% 

Really disappointed Muito decepcionante 0,00% 0,00% 100,00% 

Really good Muito bom/Realmente Bom 14,29% 0,00% 85,71% 

Really Nice Muito legal/Realmente Legal 42,86% 0,00% 57,14% 

Stunning Deslumbrante 100,00% 0,00% 0,00% 

Surprising Surpreendente 85,71% 0,00% 14,29% 

Terrible Terrível 0,00% 0,00% 100,00% 

Very Bad Muito ruim 0,00% 0,00% 100,00% 

Very Good Muito bom 0,00% 0,00% 100,00% 

Total Geral  35,27% 8,04% 56,70% 

Tabela 4 - Classificação de Kano - Qualitativo  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Cada adjetivo também recebeu uma classificação quantitativa, a fim de quantificar 

o nível de satisfação do consumidor. Essa análise se faz essencial para os atributos 

unidimensionais, uma vez que eles podem causar tanto satisfação quanto insatisfação. A 

escala consistiu em -3 a +3, sendo -3 a opção que reflete uma completa insatisfação, zero 

indiferença e +3 completa satisfação. Os valores foram definidos pelos autores e 

pesquisadores voluntários, envolvidos na pesquisa, através de um questionário. A Tabela 5 

demonstra os valores atribuídos.  

 
 

Classificação de Kano - qualitativo 

Adjetivo Atrativo Indiferente Unidimensional 

Amazing 100,00% 0,00% 0,00% 

Awesome 85,71% 0,00% 14,29% 

Bad 0,00% 0,00% 100,00% 

Bonus 42,86% 42,86% 14,29% 

Boring 0,00% 28,57% 71,43% 

Could be better 0,00% 28,57% 71,43% 

Epic 100,00% 0,00% 0,00% 

Excellent 85,71% 0,00% 14,29% 

Extraordinary 100,00% 0,00% 0,00% 
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Fantastic 85,71% 0,00% 14,29% 

Fine 0,00% 0,00% 100,00% 

Good 0,00% 28,57% 71,43% 

Gorgeous 100,00% 0,00% 0,00% 

Great 14,29% 28,57% 57,14% 

Love it 85,71% 0,00% 14,29% 

Nice 0,00% 0,00% 100,00% 

Notgood 0,00% 0,00% 100,00% 

NotsoGood 0,00% 28,57% 71,43% 

Ok 0,00% 28,57% 71,43% 

Perfect 57,14% 0,00% 42,86% 

Poor 0,00% 14,29% 85,71% 

Proficient 0,00% 0,00% 100,00% 

Quite good 28,57% 28,57% 42,86% 

Reallybad 0,00% 0,00% 100,00% 

Really disappointed 0,00% 0,00% 100,00% 

Really good 14,29% 0,00% 85,71% 

Really Nice 42,86% 0,00% 57,14% 

Stunning 100,00% 0,00% 0,00% 

Surprising 85,71% 0,00% 14,29% 

Terrible 0,00% 0,00% 100,00% 

Very Bad 0,00% 0,00% 100,00% 

Very Good 0,00% 0,00% 100,00% 

Total Geral 35,27% 8,04% 56,70% 

Tabela 5 - Classificação de Kano - Quantitativo 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.2 Análise dos modelos 

 

Dessa forma, cada aparelho foi analisado conforme os comentários estudados. 

Como já explicitado, foram selecionadas duas funcionalidades, as quais apresentavam 

comentários em quase todos os anos de análise e tivessem o maior número de comentários. 

Foi possível perceber que as duas funcionalidades de todos os aparelhos foram às mesmas: 

vida útil da bateria e o sistema operacional. Dessa forma, pode-se concluir que são dois 

itens de extrema relevância para o consumidor no mercado de smartphones. Além disso, 

para todos os casos essas funcionalidades foram classificadas como unidimensionais, pelo 

modelo de Kano.  

 

4.2.1 Iphone 3GS 

 

Os valores da classificação quantitativa da vida útil da bateria revelam que o 

consumidor se sente insatisfeito para com a funcionalidade, pois os valores são negativos e 

próximos de -2.  No ano de 2013, pode-se perceber uma discrepância nos valores, uma vez 

que nesse ano a classificação quantitativa fica mais expressiva em direção à insatisfação. 

Esse fato pode ter acontecido devido a novos entrantes de mercado, como, por exemplo, o 

Iphone 5 que foi lançado no final de 2012. 
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O sistema operacional também apresentou uma classificação negativa, ou seja, que 

reflete insatisfação do consumidor. O ano de 2013, novamente, apresentou um resultado 

discrepante, uma vez que insatisfação cresce e depois diminui. Como já citado, novos 

entrantes de mercado podem ter feito com que os consumidores criassem novas 

expectativas e usuários que tiveram acesso ao aparelho nesse ano o classificaram de forma 

mais negativa. Dessa forma, a Figura 2 ilustra os valores de satisfação do consumidor de 

forma quantitativa gerada para o modelo. 

 

 
Figura 2 – Satisfação sobre a vida útil da bateria e sistema operacional Iphone 3GS 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A análise permite identificar que os pontos vida útil da bateria e sistema 

operacional pertencem à classificação unidimensional do modelo de Kano. Essa 

classificação é de extrema relevância para as organizações, pois representa uma 

possibilidade de melhoria para as mesmas. Para lançar novos produtos ou melhorar o 

aparelho em questão, a empresa poderia somar esforços para desenvolver uma bateria mais 

potente, além de melhorar o sistema operacional, ações que aumentariam a satisfação do 

consumidor. Os dados também permitem perceber que durante o ciclo de vida do 

smartphone, as funcionalidades analisadas tiveram seu grau de insatisfação aumentado. A 

empresa então pode perceber que para identificar as necessidades dos consumidores, 

conforme proposto por Ulrich e Eppinger (2011), esses dois itens podem ser levados em 

consideração. 

4.2.2 Iphone 5 

 

Para este modelo, a categoria do modelo de Kano para a funcionalidade vida útil da 

bateria, conforme a análise quantitativa, apresenta uma insatisfação crescente. No ano de 

2015 houve uma insatisfação maior que os outros anos, o que, novamente, pode ter 

acontecido devido a entrantes no mercado, como por exemplo, o fato do Iphone 6 ter sido 

lançado no final de 2014. Como proposto Homburg e Rudolph (2011) o sentimento de 

satisfação pode ser alterado com frequência, o que é observado nos dados. 

Para a funcionalidade sistema operacional, o ano de 2015 não apresentou 

comentários, no entanto, como os outros anos foram bastante expressivos, acabou-se 

optando por utilizar essa funcionalidade, o que também permite compará-la com os outros 

modelos. A funcionalidade também adentrou a categoria de unidimensional, conforme os 

coeficientes, mas, diferente do modelo Iphone 3GS, apresentou resultados positivos e, 

somente em 2016 apresentou uma insatisfação maior. No entanto, pode-se considerar o 

fenômeno natural, uma vez que, conforme o ciclo de vida do produto e também ao nível de 
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tecnologia que o mercado oferece, o consumidor tende a ficar insatisfeito ao longo do 

tempo. 

 

 
Figura 3 – Satisfação sobre a vida útil da bateria e sistema operacional Iphone 5 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dessa forma, a Figura 3 ilustra as classificações quantitativas. Com relação ao 

Iphone 5, a empresa Apple ainda precisa investir na vida útil da bateria, no entanto, o nível 

de investimento feito, fez com que o consumidor estivesse mais satisfeito do que no 

modelo anterior do smartphone analisado. Com relação ao sistema operacional, o 

consumidor encontra-se relativamente satisfeito, ou seja, a Apple pode se concentrar em 

oferecer uma vida útil da bateria melhor como estratégia para desenvolver seu próximo 

produto. 

 

4.2.3 Iphone 6 

 

Esse modelo só possui comentários disponíveis na Amazon para os anos de 2015 e 

2016 e como já mencionado, as funcionalidades também foram vida útil da bateria e 

sistema operacional. Houve uma grande queda no nível de satisfação do consumidor entre 

os anos de 2015 e 2016, o que pode ser um grande ponto de análise para a empresa Apple. 

Torna-se necessário, então, que a empresa verifique qual foi o fator causador dessa 

insatisfação, de forma que ao lançar um novo produto, a empresa possa garantir que o 

consumidor esteja mais satisfeito com essa funcionalidade. 

Já para a funcionalidade sistema operacional, houve um aumento de satisfação do 

consumidor para com o mesmo entre os anos de 2015 e 2016. O sistema operacional 

costuma ser modificado pelas empresas e é feito uma atualização de forma remota no 

aparelho em uso. Ao buscar informações sobre o assunto, foi descoberto que no final do 

ano de 2015 a Apple lançou no mercado o iOS 9.0, ou seja, uma versão superior ao sistema 

de lançamento do aparelho, o iOS 8.0 (MARQUES, 2015). Através dessa análise, pode-se 

levantar a hipótese de que houve um aumento de satisfação do consumidor para com o 

sistema operacional, o que foi uma atitude certeira da empresa. 
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Figura 4 – Satisfação sobre a vida útil da bateria e sistema operacional Iphone 6 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Figura 4 ilustra as duas funcionalidades analisadas do aparelho. Pode-se perceber 

que a empresa poderia investir na vida útil da bateria, a fim de aumentar a satisfação dos 

usuários de seus smartphones. A análise também pode ser usada para atestar a hipótese que 

ter investido no sistema operacional aumentou a satisfação do consumidor, confirmando 

uma atitude certeira para o lançamento de novos produtos. 

 

4.2.4 Galaxy S3 

 

A classificação quantitativa da funcionalidade vida útil da bateria, para este 

modelo, permite compreender que houve um aumento da insatisfação do consumidor ao 

longo do tempo. Esse valor foi decrescendo e em 2015 se revelou bastante baixo. Pode-se 

perceber que essa funcionalidade poderia ser bastante explorada pela empresa para o 

desenvolvimento de novos produtos. 

Já com relação ao sistema operacional do aparelho, a classificação quantitativa da 

funcionalidade revela certa discrepância nos valores de satisfação, no entanto se faz 

necessário que a empresa dê atenção ao item, uma vez que sua concorrente Apple 

apresenta uma satisfação com relação a essa funcionalidade superior ao aparelho da 

Samsung. 
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Figura 5 – Satisfação sobre a vida útil da bateria e sistema operacional Galaxy S3 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Figura 5 permite perceber que ambas as funcionalidades do aparelho adentraram 

a categoria de unidimensional. Isso aponta para a empresa Samsung que são fatores que 

devem ser investidos para uma melhor satisfação dos consumidores. A vida útil da bateria 

apresentou uma curva crescente dos valores de insatisfação bastante expressiva, podendo 

ter sido causada por novos entrantes do mercado, mas também pela diferença entre 

expectativa e qualidade percebida, fato bastante explorado por Oliver (1980). 

 

4.2.5 Galaxy S4 

 

O aparelho possui comentários entre os anos de 2014 a 2016. A classificação 

quantitativa da funcionalidade vida útil da bateria revela uma insatisfação, mas ela 

descrente, uma vez que o coeficiente indica um crescimento no valor, que em 2014 era de -

1,44 e em 2016 -0,9. A empresa Samsung já sabe que precisa investir na vida útil da 

bateria, fato que também pôde ser observado no aparelho da série anterior da empresa, pois 

o resultado revelou que os consumidores se encontram relativamente insatisfeitos para com 

a funcionalidade. 

Ao analisar o sistema operacional, a classificação quantitativa revela que houve 

uma variação de satisfação ao longo dos anos. Essa variação pode ter sido resultante tanto 

de novos entrantes do mercado, quanto a próprias atualizações do sistema operacional 

Android para o aparelho. 
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Figura 6 - Satisfação sobre a vida útil da bateria e sistema operacional Galaxy S4 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Figura 6 ilustra as duas funções analisadas, de acordo com a classificação 

desenvolvida do modelo de Kano. Pôde-se perceber que a vida útil da bateria apresentou 

resultados que tendem à insatisfação, diferente que o sistema operacional, que no início 

apresentou um resultado e foi crescendo em direção a insatisfação. A empresa Samsung 

pode, por meio dessa análise, compreender que a vida útil da bateria poderia ser um 

aspecto a ser investido para os próximos modelos, uma vez que a funcionalidade adentra o 

conceito de unidimensional, ou seja, o desempenho positivo resulta no aumento da 

satisfação. 

 

4.2.6 Galaxy S6 

 

Os valores quantitativos referentes à satisfação quanto a vida útil da bateria revelam 

que o consumidor não está muito satisfeito, no entanto, entre 2015 e 2016 houve uma 

variação, de forma que a satisfação veio a aumentar. Ao fazer uma comparação com o 

aparelho analisado anteriormente, a classificação quantitativa revela um pequeno 

crescimento na satisfação. As especificações técnicas revelam que o Galaxy S6 teve uma 

diminuição nas especificações técnicas da bateria, o que é curioso, uma vez que o 

consumidor se apresentou um pouco mais satisfeito que o modelo anterior analisado. 

Ao analisar a classificação quantitativa do sistema operacional, pode-se perceber 

uma variação relativamente alta entre os anos. Em 2015 a funcionalidade integrava o 

quadrante de satisfação do modelo de Kano, no entanto, em 2016, a funcionalidade passou 

a ser fator de pequena insatisfação. No final de 2015 a Samsung, em parceria com a 

Android, disponibilizou ao consumidor uma atualização do sistema, a fim de corrigir falhas 

existentes. Uma hipótese é que essa atualização possa ter gerado esse pequeno índice de 

satisfação. Cabe a empresa então, analisar o que gerou esse fator e o que pode ser feito para 

corrigi-lo. 
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Figura 7 - Satisfação sobre a vida útil da bateria e sistema operacional Galaxy S6 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Figura 7 ilustra as duas funcionalidades do aparelho e seus fatores de satisfação 

quantitativos, gerados pela metodologia de Kano aplicada. Pode-se perceber que a vida útil 

da bateria poderia ser melhorada, uma vez que integra o quadrante de insatisfação da 

categoria unidimensional. A Samsung lançou em 2016 o novo Samsung Galaxy S7, o qual 

apresenta uma capacidade da bateria de 3000 Mah, superior a bateria do Galaxy S6, de 

2550 Mah. Dessa forma, pode-se perceber a confirmação da possibilidade de investimento, 

sugerida pela análise do modelo. Já o sistema operacional também adentra a categoria de 

unidimensional e, dessa forma, pode ser um fator estratégico para o aumento da satisfação 

do consumidor. Cabe a Samsung e a Android avaliarem melhorias que podem ser feitas 

para que o nível de satisfação do consumidor seja aumentado. 

 

4.2.7 Nokia Lumia 800 

 

A análise quantitativa revela que De acordo com as análises, o consumidor deste 

aparelho se encontra insatisfeito com a vida útil da bateria e essa insatisfação foi crescendo 

ao longo dos anos, de forma expressiva entre 2013 e 2014. Uma hipótese para essa 

variação foi o lançamento de um novo aparelho da própria empresa, o que fez com que as 

expectativas, julgamentos e opiniões dos consumidores fossem alteradas. 

Com relação ao sistema operacional, a análise quantitativa revela que a 

funcionalidade pertence à curva de satisfação, uma vez que os valores são positivos e 

crescentes ao longo dos anos analisados. 
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Figura 8 - Satisfação sobre a vida útil da bateria e sistema operacional Nokia Lumia 800 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme a Figura 8, as duas funcionalidades foram analisadas e ilustradas juntas. 

Pode-se perceber que a vida útil da bateria não apresentou resultados tão positivos, quanto 

o sistema operacional. Dessa forma, pode ser uma oportunidade para a empresa investir 

nessa funcionalidade e aumentar a satisfação do consumidor em seu próximo aparelho. 

 

4.2.8 Nokia Lumia 1520 

 

A funcionalidade vida útil da bateria também foi classificada como unidimensional 

em 2013, mas teve uma mudança em 2014 e 2015, apresentando-se como atrativa. De 

acordo com a classificação quantitativa desenvolvida, o atributo unidimensional encontra-

se no quadrante de satisfação e é bastante valorizado pelo consumidor. Já em 2014 e 2015 

a funcionalidade obteve o maior índice de satisfação, o que indica que o consumidor está 

extremamente satisfeito com a funcionalidade. 

Já o sistema operacional foi classificado como unidimensional em todos os anos de 

análise. A classificação quantitativa revela que o consumidor está satisfeito com a 

funcionalidade, uma vez que o índice se aprestou como positivo. Houve um aumento na 

satisfação entre os anos e, em 2015, o índice se mostrou muito positivo. 
 

 
Figura 9 - Satisfação sobre a vida útil da bateria e sistema operacional Nokia Lumia 1520 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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De acordo com a Figura 9, as duas funcionalidades apresentaram uma classificação 

quantitativa muito positiva para a empresa. A vida útil da bateria obteve um índice 

extremamente alto, o que se deu em função da grande capacidade da bateria do aparelho, 

descrita nas funcionalidades técnicas do aparelho. Esse investimento resultou em uma 

satisfação extremamente alta do consumidor, o que indica que a empresa pode continuar 

mantendo essa alta satisfação, de forma a utilizar a mesma bateria nos próximos modelos a 

serem desenvolvidos. Esse aspecto pode gerar vantagem competitiva a empresa, uma vez 

que o consumidor venha a comprar o aparelho devido a essa funcionalidade. O sistema 

operacional também apresentou resultados positivos, o que indica manter o investimento e 

analisar próximas funcionalidades para o desenvolvimento de novos produtos. 

 

4.2.9 Nokia Lumia 640 

 

Os consumidores se apresentaram satisfeitos com a funcionalidade tempo de vida 

útil da bateria do aparelho, uma vez que os números são positivos. Entre 2015 e 2016 

houve uma diminuição na satisfação, o que deve ser analisado pela empresa. 

O sistema operacional do aparelho também adentrou a categoria unidimensional. A 

classificação quantitativa descreve um coeficiente positivo, no entanto não muito alto. O 

nível de satisfação se manteve quase constante, havendo pouca variação entre os anos. 

 

 
Figura 10 - Satisfação sobre a vida útil da bateria e sistema operacional Nokia Lumia 640 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao analisar as duas funcionalidades ilustradas na Figura 10, pode-se perceber que 

ambas adentram a categoria de unidimensional. A vida útil da bateria se apresenta como 

um índice positivo, no entanto de forma descrente ao longo do ano. A empresa poderia 

analisar a concorrência antes de tomar a decisão se o item deve ser melhorado ou não, mas 

ressaltando que, por pertencer a categoria unidimensional, a funcionalidade resulta na 

satisfação de forma linear com o desempenho, o que justifica de forma estratégica um 

investimento. Já o sistema operacional teve índices próximos à zero. Isso pode indicar a 

empresa certo grau de indiferença, ou seja, o consumidor não está nem muito satisfeito, 

mas também não insatisfeito o que leva a reflexão de se realmente é estratégico investir na 

funcionalidade, uma vez que ela é positiva, mas próxima a indiferença. 

 

4.3 Análise final 
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Após a análise individual de cada aparelho, é interessante fazer uma comparação 

entre a classificação de todos os modelos analisados. A Figura 11 agrupou todos os valores 

obtidos através da análise feita anteriormente em um único gráfico. 

 

 
Figura 11 - Índice de satisfação geral 
Fonte: Elaborado pela autora. 

  

A comparação dos valores, bem como a classificação dos atributos revela que a 

maioria dos aparelhos obtiveram o resultado para ambas as funcionalidades como 

unidimensional, com exceção do Nokia Lumia 1520, que teve a funcionalidade vida útil da 

bateria como atrativo em alguns anos. O mercado de smartphones nos Estados Unidos é 

liderado pela empresa Apple, que domina o mercado com aproximadamente 45% das 

vendas, seguida pela Samsung, com aproximadamente 30%. A empresa Nokia possui 

menos de 1% do mercado (STATISTA, 2016). 

Pode-se perceber que houve um aumento gradativo de satisfação do consumidor da 

empresa Apple com relação ao desenvolvimento da série de aparelhos analisados, no 

entanto o índice ainda pertence à curva de insatisfação. Já com relação ao sistema 

operacional, a empresa teve um aumento de satisfação com o modelo Iphone 5, que veio a 

decrescer no modelo Iphone 6. Os aparelhos da empresa Samsung apresentaram, assim 

como a Apple, uma melhora de satisfação na vida útil da bateria ao longo do 

desenvolvimento da série de aparelhos. Já o sistema operacional apresentou valores muito 

próximos a zero, o que leva a empresa a refletir se realmente vale a pena investir 

estrategicamente na melhoria dessa funcionalidade, uma vez que na análise do aparelho 

apareçam outras prioridades de acordo com o modelo. 

  Os modelos da empresa Nokia obtiveram os maiores valores de satisfação da 

pesquisa. Na funcionalidade tempo de vida da bateria o Lumia 800 deixou a desejar, mas a 

empresa investiu na funcionalidade, de forma que o Lumia 1520 teve a bateria classificada 

como atrativo, ou seja, uma vantagem competitiva para a empresa. A funcionalidade 

sistema operacional teve um aumento de satisfação entre o primeiro e o segundo modelo e 

uma queda no terceiro, mas ainda sim se apresentam em nível superior de satisfação do que 

a concorrência, mesmo a empresa não se destacando no mercado americano. 

Portanto, a análise permite aos gestores compreenderem a qual curva do modelo de 

Kano a funcionalidade em questão pertence, qual o nível quantitativo de satisfação e por 

fim a comparação com a concorrência. Esses aspectos podem ser utilizados para o 

desenvolvimento de novos produtos na etapa explicada por Ulrich e Eppinger (2011) como 
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identificação das necessidades dos consumidores. Já a análise da concorrência que pode ser 

realizada através do modelo pode auxiliar na etapa seguinte proposta pelos autores, o 

estabelecimento de especificações. 

 

5. CONCLUSÕES 

A pergunta que embasou o desenvolvimento da pesquisa foi: “como as empresas 

podem se utilizar de comentários de mídias sociais avaliados pelo modelo de Kano para o 

desenvolvimento de novos produtos?”. Para a realização da pesquisa, foi desenvolvida uma 

metodologia que, primeiramente, extraiu dos comentários de mídias sociais 

funcionalidades citadas e os adjetivos que as descreveram. Posteriormente foram definidas 

as categorias e calculados os coeficientes de satisfação e insatisfação, com base nas 

definições geradas pelos questionários e os percentuais de citação dos adjetivos. 

Posteriormente foram selecionadas as duas funcionalidades com o maior número de 

citações para serem analisadas na pesquisa. Todos os smartphones tiveram as 

funcionalidades vida útil da bateria e sistema operacional como as mais citadas. Por fim, 

foi feita a análise qualitativa de cada aparelho. 

Ao analisar os níveis de satisfação verificados na pesquisa, foi possível ver uma 

oscilação de valores em um curto período de tempo, o que aconteceu com todos os 

modelos, uma vez que os valores não ficaram instáveis em nenhuma das análises. As 

categorias de funcionalidades citadas pelos consumidores ao longo da pesquisa, 

demonstram em sua análise um aspecto que chama a atenção é o grande número de 

funcionalidades citadas. Ao analisar o nível de satisfação do consumidor mensurado 

através do modelo foi possível perceber uma clara relação entre o ciclo de vida dos 

produtos e a satisfação. Muitos modelos, como o Iphone 3GS, o Samsung Galaxy S3 e o 

Nokia Lumia 800, aparelhos estes de mais tempo no mercado, apresentaram quedas nos 

índices de satisfação ao longo do tempo, ou seja, há uma indicação clara que o produto não 

corresponde mais às expectativas do consumidor e tende ao declínio.  

Ao analisar o modelo, no entanto, é possível observar certas fragilidades, uma vez 

que é uma interpretação de textos livres obtidos através de redes sociais. A primeira crítica 

que se tem é a autenticidades dos textos, uma vez que são de domínio público. Outro 

aspecto é que muitos comentários são escritos com gírias ou de forma subjetiva precisam 

ser descartados da análise, pois não são mensuráveis. Isso gera uma perda relativamente 

grande de respostas, o que interfere na análise. O modelo também apresenta a limitação de 

apenas apontar o problema, ou seja, o índice de satisfação ou de insatisfação, no entanto, 

não apresenta dados que justifiquem a causa desses problemas. Se há uma variação do 

nível de satisfação do consumidor, o modelo apenas aponta essa variação, sem trazer dado 

sobre a causa dessa variação. Assim, cabe as empresas relacionarem os resultados gerados 

através do modelo de Kano com as causas dos dados obtidos. 

Com relação do desenvolvimento de novos produtos, ao analisar os dados por meio 

do modelo, as empresas podem identificar a fragilidade de seus produtos, através do nível 

de satisfação do consumidor, bem como as necessidades e desejos dos mesmos, analisando 

os resultados de seus produtos e também da concorrência. Ao identificar as necessidades e 

desejos, a empresa precisa definir as especificações de seus produtos. O modelo pode 

contribuir para com esse processo, uma vez que as empresas podem analisar as 

especificações e os resultados do produto da concorrência e fazer alterações, de forma a 

maximizar a satisfação do consumidor. 

A análise feita, por exemplo, ressaltou a importância que as funcionalidades vida 

útil da bateria e sistema operacional possuem para o mercado de smartphones, bem como 

indicou em cada situação se deve haver investimento ou não, por parte do ponto de vista de 
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satisfação do consumidor, na funcionalidade do produto. O cruzamento dos dados permite 

com que as empresas tenham uma visão estratégica sobre as funcionalidades de seus 

produtos, a fim de compreenderem seus clientes. Para o desenvolvimento de novos 

produtos, os resultados das análises podem cooperar no processo de geração de ideias, uma 

vez que aponta as funcionalidades sensíveis à satisfação do consumidor. Tendo essa visão, 

as empresas podem analisar se o dispêndio na funcionalidade, ou seja, o trabalho e os 

custos envolvidos na melhoria do desempenho são proporcionais a sensibilidade de 

satisfação do consumidor.  

Outro ponto relevante é que esse método pode ser utilizado para fazer a análise da 

concorrência, uma vez que os dados são públicos e relevantes. Assim, as empresas podem 

se utilizar dessa forma de análise, por meio do modelo de Kano, também de forma 

comparativa com outros aspectos como sucesso de vendas, preço e mercado alvo, por 

exemplo. Dessa forma, o modelo proposto e aplicado demonstrou a conexão feita entre 

comentários de mídias sociais, modelo de Kano e desenvolvimento de produtos, 

evidenciando que este pode ser utilizado em futuras pesquisas com fins semelhantes. 

Portanto, a análise de Kano pode ser uma ferramenta aplicada a mídias sociais para o 

controle de satisfação, bem como para o desenvolvimento de novos produtos. 

 

6. RECOMENDAÇÕES 

A aplicação do modelo de Kano a mídias sociais se apresentou como uma 

ferramenta relevante para as organizações. O método apresentou resultados interessantes 

ao analisar diferentes modelos de smartphones, como a importância para o consumidor da 

vida útil da bateria e do sistema operacional. Porém, a ferramenta pode ser melhorada e 

aplicada nas empresas, como mais uma ferramenta para auxiliar no desenvolvimento de 

novos produtos. Como sugestões de melhoria e futuras pesquisas, bem como para uma 

aplicação ao mercado, o modelo de análise precisa ser automatizado. Essa automatização 

precisa ser feita através de programas, que automaticamente indiquem a funcionalidade e o 

adjetivo de cada aparelho, conforme os anos e também possam gerar uma base de dados 

muito maior, a fim de aumentar a confiabilidade dos dados. 

Outro fator de melhoria e futuras pesquisas seria a aplicação de um número maior 

de questionários para as definições de atributos e o índice quantitativo. Um maior número 

de respondentes também traria confiabilidade ao modelo, uma vez que a opinião de sete 

pessoas talvez não reflita uma visão geral para os resultados. Para pesquisas futuras, dessa 

forma, seria interessante escrever um programa, aplicar mais questionários e utilizar outros 

produtos como fonte de análise, a fim de verificar se o desenvolvimento do método é 

válido para mais produtos. 
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Abstract 

 

The transformations arising from industrial revolutions have had a great impact on society, 

on organizations and on people's lives. The fourth industrial revolution or Industry 4.0 

stands out by unifying transformations at very high speeds caused by new technologies. 

These transformations, based on the innovation and potential of the technologies, generate 

a set of opportunities and challenges for the business, increasing the need for strategic 

alignment of IT and business. There are a lot of alignment models between IT and 

Business IT. However, in the researches for the construction of this work, models that 

subsidize the alignment of IT strategies and business strategies in the digital era, in the 

context of Industry 4.0, were not found even in the most recent ones. This paper aims to 

propose a model of corporate architecture that supra the demands arising from the fourth 

industrial revolution, enhancing the role of IT protagonist, generating tangible value to the 

organizations business. The method adopted in this research combines exploratory, 

qualitative and descriptive research. As a result, the model presents the main Stakeholders 

of the organizations, their strategic guidelines or needs, the constraints or constraints for 

strategic alignment and in response to these constraints, the goals that, if achieved, direct 

the company towards success in what concerns the strategic alignment between IT and 

business. The present work proposed a motivational model of Corporate Architecture that 

allows the strategic alignment meeting the needs of the organizations facing the current 

industrial revolution (Industry 4.0). The main contribution of this work was to present how 

this model can help in a simple, clear and objective way the strategic alignment between IT 

and the Business in face of the challenges arising from Industry 4.0. 
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Resumo 

 

As transformações decorrentes das revoluções industrias causaram grande impacto na 

sociedade, nas organizações e na vida das pessoas. A quarta revolução industrial ou 

Indústria 4.0 se destaca por unificar transformações altamente velocidades causadas pelas 

novas tecnologias. Estas transformações, pautadas na inovação e potencial das tecnologias, 

geram um conjunto de oportunidades e desafios para os negócios ampliando a necessidade 

do alinhamento estratégico da TI e os negócios. Existem vários modelos de alinhamento 

entre a TI e o Negócio. Contudo, nas pesquisas para construção deste trabalho não foram 

encontrados, mesmo nas mais recentes, existe carência de modelos que subsidiem o 

alinhamento entre as estratégias de TI e as estratégias dos negócios na era digital, ou seja, 

no contexto da Indústria 4.0. Este trabalho visa propor um modelo de arquitetura 

corporativa que supra as demandas decorrentes da quarta revolução industrial 

potencializando o papel de protagonista da TI gerando valor tangível ao negócio das 

organizações. O método adotado nesta pesquisa combina a pesquisa exploratória, 

qualitativa e descritiva. Como resultado, o modelo apresenta os principais Stakeholders das 

organizações, suas diretrizes ou necessidades estratégicas, os limitadores ou dificultadores 

para o alinhamento estratégico e em resposta a estes dificultadores, as metas que, se 

atingidas, direcionam a empresa para o sucesso no que tange o alinhamento estratégico 

entre TI e negócio. O presente trabalho propôs um modelo motivacional de Arquitetura 

Corporativa que possibilita o alinhamento estratégico atendendo as necessidades das 

organizações face a atual revolução industrial (Indústria 4.0). A principal contribuição 

deste trabalho foi apresentar como este modelo pode auxiliar de maneira simples, clara e 

objetiva o alinhamento estratégico entre a TI e o Negócio diante dos desafios decorrentes 

da Industria 4.0.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Vive-se atualmente
1
 a chamada Indústria 4.0 ou quarta evolução industrial, pautada em 

velozes transformações, de grande alcance e com significantes impactos nas organizações e 

na sociedade. Tais transformações advém de um conjunto de tecnologias que alteram 

profundamente a maneira como o ser humano vive, trabalha e se relaciona (SCHWAB, 

2014:11; ZIMMERMANN et al., 2015: 131; COELHO, 2016:25).  

 

De acordo com Schuh et al. (2014:52), Schwab (2014:13) e Dombrowski e Wagner 

(2014:101), esta quarta revolução se caracteriza por combinar a economia de escala com a 

economia de escopo além de implementar uma fascinante colaboração entre seres humanos 

e máquinas.  Para Lasi et al. (2014:239) e Posada et al. (2015:27), as mudanças advindas 

destas tecnologias da Indústria 4.0 permitem organizações e seres humanos se 

posicionarem mais estrategicamente frente as necessidades atuais do mercado. O 

alinhamento estratégico torna-se então importante fator no contexto das organizações e 

seus objetivos. 

                                                           
1
 Artigo desenvolvido no 1º semestre de 2018 
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O alinhamento estratégico entre a TI e o negócio vem sendo discutido há décadas 

acompanhando a própria evolução da tecnologia. Henderson e Venkatraman (1993:477) 

definem quatro elementos estáticos necessários ao alinhamento entre a TI e o negócio: (1) 

estratégia de negócio, (2) estratégia de TI, (3) infraestrutura organizacional e (4) 

infraestrutura de TI. Tais elementos estão completamente relacionados ao contexto atual da 

transformação digital decorrente das tecnologias que fundamentam a Indústria 4.0.  

 

Para Luftman, Lyytinen e Zvi (2017:1), a maioria dos modelos e fundamentos atuais do 

alinhamento estratégico entre TI e negócio ancoram-se no modelo conceitual seminal de 

Henderson e Venkatraman (1993:477). De acordo com Posada et al. (2015:28), novos 

serviços e até mesmo novos negócios surgem advindos desta nova revolução industrial, 

fatores estes que ampliam a necessidade de métodos e processos que facilitem o 

alinhamento entre a TI e o negócio.  

 

Para Dyer (2009:107), Lankhorst et al. (2012:3), Zaidan (2015:52) e The Open Group 

(2016:1) a Arquitetura Corporativa (EA – Enterprise Architecture) subsidia o alinhamento 

entre a TI e o negócio tornando a organização mais eficaz por meio da interrelação das 

tecnologias, métodos, modelos, sistemas de informação (SI), infraestrutura de TI e 

processos de negócio por diretrizes que regem sua evolução no tempo. 

 

Diante deste contexto, a EA vem se tornando um diferencial competitivo para as 

organizações, pois possibilita a identificação e modelagem de cenários para tomada de 

decisão por meio de meta-modelos que permitam a melhor tomada de decisão de aplicação 

das tecnologias adequadas para as necessidades do negócio (NARMAN; BUSCHLE; 

EKSTEDT, 2014:1085).  

 

Segundo Zaidan (2015:61), um dos modelos de grande importância na EA é o modelo 

motivacional que permite estabelecer um guia para se refletir e planejar uma visão clara 

sobre como se realiza o alinhamento de expectativas e requisitos dos stakeholders.  

 

Recentemente, existem significativos avanços nas pesquisas relacionadas a estes temas. 

Entretanto, também existem muitos desafios na aplicação de um modelo de EA pela 

variedade de possíveis abordagens, diversas características e modelos de aplicação 

específicos (WINTER, 2010:3).  

 

Existem ainda grandes desafios na obtenção de resultados tangíveis advindos do impacto 

positivo dos modelos de alinhamento estratégico como constataram Luftman, Lyytinen e 

Zvi (2017:2) em pesquisa realizada com executivos como Diretores de Informática (Chief 

Information Officer - CIOs), Diretores Executivos (Chief Executive Officer – CEOs), 

Gerentes Funcionais e Gerentes de TI. Tais desafios são amplificados com a disseminação 

das tecnologias da Indústria 4.0 maximizando as lacunas existentes no campo da pesquisa 

científica e consequente impacto nas organizações.  

 

Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo propor um modelo de arquitetura 

corporativa que supra as demandas decorrentes da quarta revolução industrial 

potencializando o papel de protagonista da TI gerando valor tangível ao negócio das 

organizações. A partir destas informações, faz-se necessária a seguinte reflexão: Como um 
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modelo de EA pode contribuir para o alinhamento estratégico entre a TI e o Negócio diante 

dos desafios decorrentes da Industria 4.0?  

 

A presente pesquisa justifica-se por, a partir do estado da arte, propiciar o avanço 

acadêmico científico aumentando o conhecimento na área. Com a construção de um 

modelo motivacional de EA, pretende-se representar as características necessárias para o 

alinhamento estratégico da TI com o negócio no contexto da quarta revolução industrial 

em resposta aos desafios mapeados por Luftman, Lyytinen e Zvi (2017:2) e Winter 

(2010:2). 

 

Como método, utilizou-se a pesquisa exploratória, descritiva e qualitativa. Para Marcone e 

Lakatos (2003:97), a combinação destes métodos permite ao pesquisador explorar e 

identificar o estado da arte atual no contexto do estudo específico e permite no aspecto 

humano representar fatores que não são ou não deveriam ser quantificáveis descrevendo e 

detalhando as informações analisadas.   

 

Este artigo está dividido da seguinte forma: nesta introdução foi mostrada a 

contextualização, objetivo e justificativas. Na Seção 2, em seguida, apresenta-se o método 

de pesquisa. Na Seção 3 elucidam-se os principais conceitos na revisão de literatura. A 

Seção 4 apresenta e descreve o modelo motivacional de EA proposto para a Indústria 4.0. 

Seguem-se as considerações finais e as referências bibliográficas. 

 

 

2 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Como mencionado anteriormente, o método de pesquisa adotado neste artigo combina a 

pesquisa exploratória, qualitativa e descritiva. A escolha deste método se baseia no fato de 

propiciar o corrente entendimento do estado da arte e propor avanços por meio de um 

meta-modelo de arquitetura corporativa. 

 

Para Marcone e Lakatos (2003:96), a pesquisa exploratória se baseia em investigar e 

analisar e Vergara (1990:4) complementa que tal abordagem s caracteriza pela 

investigação em áreas onde há pouco conhecimento sistematizado. Já o estudo qualitativo 

se propõe a responder questões muito particulares que não podem ou não deveriam ser 

quantificados, ou seja, trabalha um conjunto de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes.  

 

O estudo exploratório descritivo qualitativo, combinado, tem por objetivo detalhar 

determinado fenômeno descrevendo as informações acumuladas tendo caráter 

representativo sistêmico onde, por consequência, os procedimentos de amostragem são 

flexíveis (MARCONE e LAKATOS, 2003:163). 

 

Seguindo este método, durante a preparação deste trabalho foram analisados quarenta e um 

documentos nacionais e internacionais entre artigos científicos, dissertações, teses, livros, 

pesquisas de mercado e relatórios com foco em: Indústria 4.0, Arquitetura Corporativa, 

Linguagem Archimate e Alinhamento Estratégico da Tecnologia da Informação com os 

negócios. 
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Dos quarenta e um documentos selecionados, dezoito documentos estão relacionados a 

Arquitetura Corporativa, quatorze documentos abordam a Industria 4.0, sete documentos 

destacam a definição, características e aplicações do alinhamento estratégico, um 

documento detalha as características e aplicações da Linguagem Archimate e um 

documento mescla os recursos da Arquitetura Corporativa no contexto da Indústria 4.0. 

 

Quadro 1 – Apresentação do Número de documentos encontrados por tipo e ano 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

O quadro 1 demonstra que este projeto é baseado em grande parte em artigos científicos, 

visto que 83% dos documentos pesquisados se enquadram neste tipo. Foram encontrados 

ainda 7% de livros e os 10% restantes estão distribuídos igualmente entre Teses, 

Dissertações, Relatórios e Pesquisas de Mercado. 

 

Quadro 2 – Apresentação do Número de artigos com qualis por ano 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

O quadro 2 apresenta a atualidade e qualidade da pesquisa para elaboração deste projeto. 

No aspecto da qualidade, pode-se observar que aproximadamente 60% dos artigos 

pesquisados concentram-se em periódicos qualificados pela Qualis entre B2 e A1. Já no 

contexto da atualidade, percebe-se que 65% dos artigos foram publicados a partir de 2014. 

 

Quadro 3 – Lista de Artigos publicados em periódicos Qualis 

Tipo 1993 1999 2004 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Artigo 1 1 1 1 1 3 2 2 2 8 8 4 34

Dissertação 1 1

Livro 1 1 1 3

Pesquisa de Mercado 1 1

Relatório 1 1

Tese 1 1

Total Geral 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 9 9 7 41

Número de documentos por tipo / ano

Qualis 2004 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 Total

A1 1 2 1 4

A2 1 1 2

B1 1 1 1 3

B2 1 1 2

B3 1 1

B4 1 4 1 6

B5 1 1 2

Total Geral 1 2 2 2 6 4 2 1 20

Quantidade de Artigos Qualis por ano
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

O quadro 3 apresenta o conjunto de artigos atuais publicados em periódicos bem 

qualificados pela Capes. Tais pesquisas demonstram de maneira objetiva, consistente e 

com o rigor e relevância necessária cada um dos conceitos que subsidiam a fundamentação 

teórica deste projeto.  

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Esta revisão de literatura não tem a intenção de exaurir todos os construtos, mas apresentá-

los e trazer alguma luz sobre as terminologias da área. 

 

3.1 Industria 4.0 ou Quarta Revolução Industrial 
 

O termo indústria 4.0 ou quarta revolução industrial surgiu a partir de um projeto 

estratégico no governo alemão e foi apresentado pela primeira vez em 2012 com um 

conjunto de recomendações para combinação de tecnologias na indústria (LASI et al., 

2014: 239).  

 

Para Lasi et al. (2014:242), tecnologias como a digitalização avançada dentro das fábricas 

e a combinação da internet com máquinas com capacidade de aprendizado parecem 

resultar em uma mudança de paradigma fundamental na indústria trazendo uma nova visão 

de futuro, o que confirma a existência de uma nova revolução industrial e não 

simplesmente de um avanço da terceira revolução industrial.  

 

Ano Assunto Título
Autor 

Principal
Qualis

2015 Alinhamento Estratégico Information technology and open innovation - A strategic alignment Cui A1

2015 Alinhamento Estratégico Strategic IT alignment twenty-five years on Coltman A1

2017 Alinhamento Estratégico
Enhancing the measurement of informationtechnology (IT) business alignment and 

itsinfluence on company performance
Luftman A1

2014 Arquitetura Corporativa
An enterprise architecture framework for multi-attribute information systems 

analysis
Närman B2

2015 Arquitetura Corporativa
Quão Estratégica Pode Ser a Gestão Arquivística de Documentos? Aportes da 

Arquitetura Corporativa
Zaidan B4

2004 Arquitetura Corporativa CONCEPTS FOR MODELING ENTERPRISE ARCHITECTURES Jonkers B5

2011 Arquitetura Corporativa
Enterprise architecture, IT effectiveness and the mediating role of IT alignment in US 

hospitals
Bradley A2

2012 Arquitetura Corporativa From enterprise architecture to business models and back Iacob B1

2010 Arquitetura Corporativa
Architecture analysis of enterprise systems modifiability models, analysis, and 

validation
Lagerström A2

2010 Arquitetura Corporativa An-ontology-based-Enterprise-Architecture_2010_Expert-Systems-with-Applications Kang A1

2011 Arquitetura Corporativa
Enterprise-architecture-patterns-for-business-process-support-

analysis_2011_Journal-of-Systems-and-Software
Sasa B2

2012 Arquitetura Corporativa A Flexible Approach to Realize an Enterprise Architecture Giachetti B4

2014 Industria 4.0 Collaboration Mechanisms to increase Productivity in the Context of Industrie 4.0 Schuh B4

2014 Industria 4.0 Mental strain as field of action in the 4th industrial revolution Dombroswki B4

2014 Industria 4.0 Industry 4.0 Lasi B3

2015 Industria 4.0
Visual Computing as a Key enabling technology for industrie 4.0 and Industrial 

Internet
Posada B1

2014 Indústria 4.0 Towards an Understanding of Cyber-Physical Systems Mikusz B4

2014 Indústria 4.0 Service innovation and smart analytics for Industry 4.0 and big data environment Lee B4

2016 Indústria 4.0
Generic Procedure Model to Introduce Industrie 4.0 in Small and Medium-sized 

Enterprises
Wang B5

2016 Linguagem Archimate
Representation and analysis of enterprise models with semantic techniques: an 

application to ArchiMate, e3value and business model canvas 
Caetano B1
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Segundo Posada et al. (2015:28), vive-se uma nova revolução industrial pela aplicação de 

tecnologias que permitem: a personalização em massa através da TI de produtos que se 

adaptem as necessidades individuais; adaptação automática e flexível da cadeia de 

produção à mudança de requisitos; melhoria da interação homem máquina incluindo a 

coexistência com robôs ou formas radicalmente novas de interagir e operar em fábricas; 

otimização da produção devido à Internet das coisas (IoT) que permitiram a comunicação 

inteligente das fábricas; e novos modelos de serviços e negócios que contribuem para 

mudanças nas formas de interação dentro da cadeia de valor. 

 

Schwab (2016:13) considera que esta revolução é algo diferente de tudo que já foi 

experimentado pela raça humana em virtude da escala, escopo e complexidade. Schwab se 

baseia em três fatores para afirmar a existência da quarta revolução industrial:  

 Velocidade: resultado de um mundo multifacetado e interconectado, as tecnologias 

que compõe a indústria 4.0 avançam e se atualizam em uma velocidade 

exponencial e não linear como as anteriores; 

 Amplitude e profundidade: se fundamenta na transformação digital advinda da 

combinação de várias tecnologias que modificam não somente o que é feito e como 

é feito, mas também o próprio ser humano; 

 Impacto sistêmico: engloba transformações em países, empresas, indústrias e toda a 

sociedade em virtude da transformação digital propiciada pelo avanço da 

tecnologia.  

 

Figura 1 – Revoluções Industriais 

 
Fonte: Adaptada de Dombrowski e Wagner (2014:101) e Posada et al. (2015:28). 

 

A figura acima visa demonstrar na linha do tempo as mudanças que conceberam a 

transposição de uma revolução para outra apresentando o momento e fator principal. A 

primeira revolução industrial foi marcada pela transição da forma muscular pela 

mecanizada, a segunda revolução originou-se pela eletricidade e pela linha de montagem 

possibilitando a produção em massa, já a terceira revolução foi impulsionada pela 

computação e em seguida pela internet (LASI et al, 2014:242; DOMBROWSKI e 

WAGNER, 2014: 101; SCHWAB, 2016:15). 
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Para Zimmermann et al. (2015:131) e Schwab (2016:12), a revolução industrial 

tecnológica atual altera profundamente a maneira como o ser humano vive, se relaciona e 

trabalha. Tais impactos são decorrentes das possibilidades ilimitadas disponibilizadas pela 

transformação digital atual. Esta transformação se baseia nas tecnologias que caracterizam 

a indústria 4.0, tais como: aprendizado de máquina ou inteligência artificial, sistemas 

cyber-físicos, internet das coisas (IoT), computação na nuvem, big data, fábricas e 

indústrias com sensores inteligentes (DOMBROWSKI e WAGNER, 2014: 101; LASI et 

al, 2014:242; POSADA et al, 2015:28; ZIMMERMANN et al, 2015: 131; SCHWAB, 

2016:129). 

 

Kagermann (2013:23) afirma que a indústria 4.0 possibilita a países, empresas e 

organizações a chance de fortalecer sua posição como local de fabricação, fornecer 

equipamentos de fabricação e soluções de negócios de TI altamente diferenciados e 

inovadores. A partir desta revolução industrial, mais do que nunca o alinhamento 

estratégico entre TI e negócio se torna imperativo para fábricas, indústrias, organizações, 

países e para a própria sociedade. 

 

3.2 Alinhamento Estratégico entre TI e Negócio 

 

O argumento central que fundamenta a importância do alinhamento estratégico entre TI e 

negócio está pautado na afirmação que as organizações irão performar melhor quando os 

principais recursos de TI, sejam componentes físicos, de sistemas, habilidades gerenciais 

de TI ou ativos de conhecimento em TI estejam alinhados com as estratégias das empresas 

(COLTMAN, 2015:92). 

 

As pesquisas de Henderson e Venkatraman (1993:476) já apontavam naquela época 

significantes mudanças nas organizações em virtude da tecnologia e reforçava a 

necessidade de desenvolvimento de um modelo para o alinhamento estratégico. O modelo 

desenvolvido por Henderson e Venkatraman (1993:476) tinha como princípio básico a 

integração funcional entre TI e negócio. Integração esta que deve ser articulada nos 

domínios externo, que relaciona a estratégia de negócio com a estratégia de TI; e interno, 

que combina a infraestrutura e processos de negócio com a infraestrutura e processos de 

TI. 

 

A partir do modelo de Henderson e Venkatraman (1993:477), vários estudos e modelos 

foram elaborados no intuito de potencializar o alinhamento estratégico entre TI e negócio. 

Tais estudos buscaram ampliar e aperfeiçoar o modelo seminal de Henderson e 

Venkatraman (1993:477) evoluindo em paralelo a progressão constante da tecnologia. 

 

Cui, Ye, Teo e Li (2015:349) abordaram o alinhamento estratégico da TI com o negócio 

sob um novo prisma, relacionando tal alinhamento com a dependência das organizações 

em relação a inovação e como a TI afeta a performance e capacidade de inovação no 

negócio. Ao analisar dados de 225 empresas, o estudo apontou que o alinhamento entre 

flexibilidade, profundidade e amplitude de TI afetam positivamente as organizações 

melhorando o volume de inovação que no caso das empresas estudas gerou impacto direto 

no desempenho organizacional em termos do crescimento das vendas.  
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Contudo, para Luftman, Lyytinen e Zvi (2017:2), mesmo após tantos anos de pesquisa e 

apesar de todo avanço científico neste contexto, o alinhamento estratégico entre TI e 

negócio no âmbito empresarial ainda permanecia um problema generalizado. Este 

problema seria ocasionado pelo fato de a maioria dos modelos de alinhamento abordarem o 

alinhamento como uma relação estática, não sendo fundamentados por fortes bases teóricas 

e não orientando o modo como as organizações podem melhorar o alinhamento entre a TI e 

o negócio. 

 

Luftman, Lyytinen e Zvi (2017:8) propõe então um novo modelo que formula e 

operacionaliza uma construção formativa enraizada na teoria das capacidades dinâmicas e 

define o alcance e a natureza das atividades que contribuem para o alinhamento. Este 

modelo identifica seis dimensões que promovem o alinhamento: (1) Comunicações 

empresariais de TI; (2) Uso da Análise de Valor; (3) Abordagens para Governança 

Colaborativa; (4) Natureza da afiliação / parceria; (5) Escopo das iniciativas de TI; E (6) 

desenvolvimento de habilidades de TI. Estas dimensões contribuem significativamente 

para o aumento do nível de alinhamento demonstrando um impacto estatisticamente 

significativo no desempenho da empresa.   

  

Todos os autores aqui mencionados apontam em suas pesquisas a importância do 

alinhamento estratégico da TI com o negócio como fator determinante no sucesso das 

organizações. Mesmo considerando a época de cada estudo, todos abordam a dificuldade 

em integrar processos e sistemas alinhados a estratégia corporativa, fator que reitera a 

necessidade de mecanismos que facilitem o alinhamento da TI com o negócio. 

 

3.3 4.3 Arquitetura Corporativa (Enterprise Architecture – EA) 

 

Para Narman, Buschle e Ekstedt (2014:1087), o uso da tecnologia tem impacto 

significativo nos negócios e é imperativo o gerenciamento adequado do alinhamento da TI 

com os negócios. Lankhorst et al. (2012:3) explica que a EA é um conjunto coerente de 

princípios, métodos e modelos que são utilizados em projetos de estrutura organizacional, 

abarcando os processos de negócios, sistemas de informação (SI) e infraestrutura de TI. 

 

Neste contexto, a EA é uma importante disciplina para este fim por utilizar meta-modelos 

capazes de facilitar a comunicação e a compreensão de sistemas que incluem múltiplos 

negócios, aplicativos e componentes de infraestrutura de TI. Tais meta-modelos auxiliam o 

entendimento e aplicação das tecnologias para maior alinhamento da TI com o negócio 

sendo fundamental destacar o impacto direto no resultado do negócio (DYER, 2009:107; 

ZAIDAN, 2015:52; CAETANO et al., 2016:3). 

 

Um modelo de EA pode ser visto ainda como um processo, sendo que, segundo o Gartner 

– IT Glossary (2017:1), a EA é o processo que busca de traduzir a visão estratégica dos 

negócios nas mudanças empresariais efetivas e necessárias por meio da criação, 

comunicação e melhoria dos requisitos chave, princípios e modelos que descrevem o 

estado atual e futuro da empresa, propiciando desta maneira, a sua evolução. 

 

Os modelos de EA auxiliam a governança e transformação de organizações por meio da 

especificação, comunicação e análise de estratégia, metas, processos, informações, 

juntamente com a aplicação subjacente e a infraestrutura tecnológica (CAETANO et al., 

2016:3). Uma das linguagens de modelagem atualmente utilizada na construção de 
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modelos de Arquitetura Corporativa é o Archimate. Para Caetano et al. (2016:4), esta 

linguagem descreve as relações entre serviços empresariais, processos e as aplicações 

subjacentes e infraestrutura tecnológica separando-os nas seguintes camadas: Negócios, 

Aplicação, Tecnologia, Migração & Implementação e Motivação. 

 

Narman, Buschle e Ekstedt (2014:1090), utilizando a linguagem de modelagem Archimate, 

desenvolveram quatro meta-modelos como evolução de trabalhos anteriores, sendo eles: 

 Utilização da Aplicação – A principal questão apresentada é que fatores levam um 

indivíduo a adotar voluntariamente uma solução de tecnologia na organização e se 

opor a outra solução. 

 Disponibilidade do Serviço – Preocupa-se em determinar  a disponibilidade dos 

serviços de TI aos usuários do negócio considerando tanto as aplicações como a 

infraestrutura. 

 Tempo de Resposta do Serviço – Leva em consideração aspectos relevantes para 

entregar tempos de resposta aceitáveis aos diversos Stakeholders da organização. 

 Precisão de Dados – Os Stakeholders são responsáveis pela qualidade dos dados 

inseridos nos sistemas de informação, entretanto também desejam conhecer a 

qualidade dos dados que utilizam em suas atividades diárias. 

 

Zaidan (2015:135) propõe, utilizando a linguagem de modelagem Archimate, a criação de 

um Modelo de Arquitetura Corporativa aplicado a Gestão de Conteúdo Corporativo, mais 

especificamente por meio de um Modelo Motivacional fazendo a transição do cenário atual 

(As-Is), para o cenário futuro (To-Be) com a identificação e solução de lacunas na Gestão 

Arquivística de Documentos de uma grande concessionária de energia elétrica. Questões 

importantes sobre a utilização de Modelos Motivacionais como ferramenta de apoio ao 

alinhamento estratégico na organização são discutidas e solucionadas. 

 

Por meio do Modelo Motivacional, Zaidan (2015:135) apresenta as relações existentes 

entre os sistemas de Gestão Arquivística de Documentos e a estratégia da organização; e 

como os requisitos de um sistema de Gestão de Conteúdo Corporativo podem se 

interconectar, influenciar, colaborar ou até mesmo dificultar a implementação da visão 

estratégica do negócio da organização. Seu trabalho elucida e aprimora a aplicação da 

Arquitetura Corporativa ampliando a integração entre a Tecnologia da Informação e o 

negócio por meio de um modelo motivacional. 

 

Segundo Zaidan (2015:62), o modelo motivacional é fortemente recomendando pois 

propicia revelar e apresentar de maneira clara os objetivos estratégicos da organização. 

Para Lankhorst et al. (2012:3), o modelo motivacional auxilia a identificação e 

apresentação das razões que estão subjacentes ao design ou mudança de alguma arquitetura 

corporativa e influenciam, orientam e restringem o desenho do modelo.  

 

Em sua tese, Zaidan (2015:62) explica que um elemento motivador provê o contexto ou o 

motivo que está por trás da arquitetura da organização e indica os principais elementos 

motivadores, essenciais para a construção do modelo:  

 Partes Interessadas (stakeholder): o papel de um indivíduo, uma equipe ou uma 

organização e seus interesses; 

 Diretiva (driver): algo que cria, motiva ou estimula a mudança em uma 

organização; 

 Avaliação (assessment): resultado de alguma análise; 
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 Meta (goal): objetivo final que uma parte interessada pretende alcançar; 

 Requisito (requirement): necessidade que deve ser realizada por um sistema; 

 Restrição (constraint): uma limitação; 

 Princípio (principle): propriedade normativa dos sistemas num dado contexto; 

 Relacionamento de influência (influenced by): identifica quais elementos possuem 

influência sobre outros elementos. 

 

O modelo motivacional foi escolhido para este trabalho pois viabiliza estabelecer um guia 

para se refletir, planejar e desenvolver uma visão clara sobre como se realiza o 

alinhamento de expectativas e requisitos dos stakeholders (seus critérios, metas, princípios 

e outras diretrizes estratégicas) com os sistemas tático-operacionais que realizam tais 

requisitos e materializam as expectativas.  

 

4 PROPOSTA DO MODELO MOTIVACIONAL DE EA PARA A INDÚSTRIA 4.0 

 

A construção do modelo iniciou-se com a análise aprofundada dos artigos científicos 

utilizados como referência neste trabalho. Partiu-se então para identificar pesquisas de 

mercado recentes com CEOs e CIOs para entender quais as diretrizes, metas, desafios e 

restrições são prioridades atuais destes executivos. 

 

Figura 3 - Modelo Motivacional de EA Proposto para Indústria 4.0 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

O modelo motivacional proposto na figura 3 foi desenhado utilizando-se as camadas dos 

Stakeholders, Diretrizes, Avaliações e Metas. A camada das diretrizes concentra os 

direcionadores estratégicos que estão ligados as partes interessadas (Stakeholders) que 

precisam responder por meio de metas ou objetivos aos dificultadores que inibem ou 

impedem o alinhamento estratégico entre a TI e o negócio. 
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Para a camada dos Stakeholders, foram verificados quais partes interessadas afetam ou são 

afetados pela organização tanto nas áreas de negócio como na própria TI. Foram 

selecionados os seguintes grupos de Stakeholders:  

 Acionistas e Executivos de Negócio – Representam a alta gestão do negócio, quem 

efetivamente decide os rumos e estratégias do negócio e precisa de uma TI capaz de 

suportar esta estratégia e se adaptar as mudanças necessárias com agilidade 

eficácia; 

 CIOs e Diretores de TI – São Responsáveis por determinar as estratégias de TI para 

atender as estratégias do negócio. Precisam manter uma TI inovadora e atualiza que 

leve soluções de maneira ágil e eficiente para atender as diretrizes do negócio 

agindo como agente motivador de mudança em um papel de protagonista para o 

sucesso do negócio; 

 Áreas de Negócio – Precisam executar as estratégias do negócio mantendo os 

processos organizacionais em pleno funcionamento para executar a missão da 

organização utilizando os recursos disponibilizados pela TI para atingir os objetivos 

do negócio; 

 Área de TI e Parceiros de TI Externos – São os agentes transformadores que 

precisam seguir as estratégias definidas pelos executivos de TI da organização 

estando sempre atualizados com as novas tecnologias bem como conhecendo os 

processos organizacionais da empresa e provendo os recursos tecnológicos 

necessários para o sucesso do negócio; 

 Sociedade – Afeta e é afetada pela organização e consequentemente pelos seus 

processos e sistemas; 

 Clientes – Serão afetados direta e indiretamente pelas tecnologias utilizadas na 

empresa. Em muitos casos seu comportamento e necessidades podem direcionar 

um conjunto de demandas de negócio e TI que precisam ser atendidas com 

agilidade pela organização. Como uma das metas das organizações no cenário atual 

está relacionada ao fortalecimento do foco no cliente, o modelo de arquitetura 

corporativa da atenção especial a este importante Stakeholder.  

 

A camada das diretrizes foi composta pelas seguintes iniciativas estratégicas estabelecidas 

pelos CEOs de acordo com a KPMG International (2017:4):  

 Agilidade no Mercado – Com o avanço tecnológico, ser capaz se fazer as mudanças 

necessárias com agilidade passa a ser questão de sobrevivência para as 

organizações tornando uma das iniciativas chave para os executivos nos dias atuais; 

 Utilizar Análise de Dados e Tecnologias Preditivas – Nunca se teve tantos dados 

como atualmente e principalmente com a capacidade de processá-los em tempo real 

permitindo uma tomada de decisão mais assertiva, especialmente quando utiliza-se 

as tecnologias preditivas para determinar como o mercado, concorrentes, clientes, 

entre outros se comportarão dadas determinadas variáveis; 

 Inovação Disruptiva – Transformar o mercado com simplicidade, eficiência, 

conveniência e acessibilidade traz uma nova gama de oportunidades para as 

organizações serem mais ágeis, efetivas e inovadoras; e  

 Digitalização do Negócio – Utilizar as capacidades das soluções em Cloud, a 

interconectividade entre dispositivos e sistemas, a personalização de serviços e 

produtos, bem como a mudança cultural com as compras de produtos e serviços 

pela internet amplia a capilaridade dos negócios abrindo horizontes e 

potencializando oportunidades que os executivos desejam capturar para suas 

empresas. 
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A partir da análise dos artigos referência destacou-se o modelo de equações estruturais de 

alinhamento estratégico entre a TI e o negócio desenhado por Luftman, Lyytinen e Zvi 

(2017:7). Este modelo foi utilizado como base para criação da camada de Dificultadores 

para o Alinhamento entre a TI e o Negócio. Esta camada contempla as seguintes 

avaliações: 

 Comunicação Ineficiente – Refere-se a qualidade e intensidade da exposição de 

ideias, conhecimento e informação entre TI e Negócio. Comunicações ineficientes 

prejudicam ou impedem o entendimento das estratégias, planos, dos ambientes de 

TI e Negócio, riscos, prioridades sejam claros e os Stakeholders identifiquem como 

atingi-los; 

 Falta de Governança de TI – Caracteriza-se pela falta de autoridade da TI nas 

decisões estratégicas, táticas e operacionais para determinar prioridades, alocação 

de recursos e controlar atividades. A falta de Governança contribui diretamente 

para a falta de reconhecimento do valor da TI para o negócio; 

 Desalinhamento entre TI-Negócio – O desalinhamento ou mal relacionamento entre 

a TI e o negócio prejudica o resultado dos negócios e geralmente está relacionado a 

má definição dos papéis e responsabilidades da TI na estratégia da organização e 

indefinição de como cada um percebe a contribuição do outro.  

 TI Estática e Desatualizada – Está relacionado a uma TI que se concentra em 

manter a operação atual e não se preocupa em ser flexível e inovadora. Aproveita 

pouco ou nada da potencialidade das novas tecnologias levando o negócio a estar 

constantemente desatualizado perante aos concorrentes; e 

 Alto Turnover – Está relacionado a perda de pessoas chave com habilidades e 

conhecimentos importantes para a TI e o negócio em decorrência da falta de 

liderança, clima organizacional ruim e baixo investimento no desenvolvimento de 

habilidades das pessoas.  

 

Para atingir os requisitos dos Stakeholders seguindo as diretrizes mapeadas com foco em 

solucionar os dificultadores encontrados baseados no modelo de Luftman, Lyytinen e Zvi 

(2017:8) propões então as seguintes metas que visam subsidiar o alinhamento estratégico 

da TI com o negócio no contexto das transformações decorrentes da Indústria 4.0: 

 Priorizar a comunicação eficaz – Refere-se a qualidade e intensidade da exposição 

de ideias, conhecimento e informação entre TI e Negócio. Comunicações eficazes 

são necessárias para que o entendimento das estratégias, planos, dos ambientes de 

TI e Negócio, riscos, prioridades sejam claros e os Stakeholders identifiquem como 

atingi-los. Esta meta foi proposta em resposta a dificuldade de comunicação 

encontrada por Luftman, Lyytinen e Zvi (2017:7); 

 Fortalecer o Foco no cliente: Manter a lealdade dos clientes é uma das grandes 

preocupações externadas por 90% dos CEOs segundo a KPMG (2016:23). Esta 

meta concentra-se em implementar soluções de TI que vão além dos limites 

internos da organização e atingem positivamente seus clientes provendo serviços 

por meio de tecnologias que agregam valor ao cliente final da organização.  

 Prover Governança de TI – Caracteriza-se pela autoridade da TI nas decisões 

estratégicas, táticas e operacionais para determinar prioridades, alocação de 

recursos e controlar atividades em prol de suprir a dificuldade apontada por 

Luftman, Lyytinen e Zvi (2017:7). A Governança é parte importante para o 

alinhamento pois auxilia no reconhecimento do valor da TI, define uma visão 

estratégica de quais regras, procedimentos e critérios a TI utilizará para atender ao 
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negócio, e mantém as informações relacionadas as decisões de investimento em TI 

na organização; 

 Minimizar Riscos de Segurança: No ambiente atual com o avanço avassalador das 

tecnologias onde dados são criados, compartilhados e acessos por pessoas e 

dispositivos em tempo real, a segurança digital passa a ter atenção especial dos 

executivos e suas organizações, KPMG (2017:4). Este objetivo reitera a 

importância da TI propiciar recursos que ampliem o acesso as novas tecnologias de 

maneira segura. 

 Demonstrar Valor TI-Negócio – Identifica o potencial de uso das métricas para 

demonstrar as contribuições tangíveis da TI para o negócio em resposta as 

dificuldades apontadas por Luftman, Lyytinen e Zvi (2017:7). Como todas as 

organizações, a TI também precisa analisar sua performance e demonstrar seu valor 

ao negócio. Potencializa o fortalecimento da parceria entre TI e Negócio ao 

estabelecer o nível de relacionamento entre a TI e o negócio incluindo a definição 

dos papéis e responsabilidades da TI na estratégia da organização e como cada um 

percebe a contribuição do outro. Amplia a confiança do negócio na TI 

transformando a TI em protagonista das transformações que agregam valor ao 

negócio e a TI atue com funções que colaborem diretamente para o resultado das 

funções do negócio. Os executivos de TI e Negócio precisam observar a 

necessidade de cooperação para aumentar o valor destes relacionamentos; 

 Fomentar Inovação – Está relacionado ao processo contínuo de manter uma 

infraestrutura flexível e adaptável, evolução e aplicação de tecnologias emergentes 

para entregar soluções customizadas as unidades de negócio e seus parceiros. 

Aborda o impacto mais amplo dos serviços de TI por meio de um escopo 

apropriado e inovador de TI para gerar e demonstrar valor tangível ao negócio. 

Inclui investimentos do negócio e da TI em soluções disruptivas e inovadoras que 

tirem proveito das potencialidades das tecnologias advindas da Indústria 4.0 para 

gerar valor real e tangível aos negócios. Contribui no fortalecimento da posição 

inovadora da organização perante a Sociedade, aos Clientes e aos Parceiros de 

Negócio caracterizando-a como Negócio Digital; e 

 Reter Talentos – Contempla as políticas organizacionais de gestão dos recursos 

humanos, como contratação, retenção, treinamento, análise de performance, 

oportunidades de carreira, incentivo a capacidade de inovação e o desenvolvimento 

individual das habilidades de TI dos colaboradores. Fomenta o desenvolvimento de 

habilidades nos colaboradores da organização que a diferenciem no mercado 

ampliando o foco no cliente; 

 

4.1 Na direção do Alinhamento da TI e os negócios 

 

Nesta seção serão apresentados os aspectos do modelo motivacional de arquitetura 

corporativa aqui proposto que corroboram, colaboram e fortalecem as bases necessárias 

para potencializar o alinhamento estratégico entre a TI e os negócios. 

 

Pressupõe-se que um modelo de alinhamento estratégico entre a TI e o negócio precisa 

representar as principais partes interessadas, suas necessidades, diretrizes e as metas 

necessárias para atingir seus objetivos, tanto no âmbito interno da organização como no 

âmbito externo.  
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Este modelo apresenta como Stakeholders internos ao Acionistas e Executivos de Negócio 

que definem as estratégias do negócio, os CIOs e Diretores de TI que precisam alinhar as 

estratégias de TI em prol de contribuir e fortalecer as estratégias do negócio, as Áreas de 

Negócio que demandam os serviços da TI e a Área de TI. No âmbito externo da 

organização, o modelo apresenta a Sociedade e os Clientes diretos, principais interessados 

e motivadores das ações internas na empresa. 

 

Entendendo as requisições e necessidades destes Stakeholders, apresentou-se na camada 

das Diretrizes os direcionadores estratégicos identificados na pesquisa feita com CEOs 

pela KPMG International (2017:4). Tais direcionadores servem como base para as ações 

táticas no negócio e na TI levando o negócio a atingir seus objetivos por meio de soluções 

tecnológicas que estejam alinhadas as suas demandas. 

 

Os Clientes e a Sociedade, especialmente as novas gerações demandam cada vez mais uma 

Empresa Digital. Serviços na nuvem, por dispositivos móveis, comunicação entre sistemas 

e dispositivos são constantemente solicitados por estes Stakeholders e levando a TI a atuar 

como protagonista no ambiente de negócios afim de atender a estas solicitações. 

 

A inovação que quebra barreiras e conceitos amplamente aceitos até então passa a ser 

fundamental para que a Sociedade perceba a empresa como “Digital”. Para Cui 

(2015:349), inovações radicais estão positivamente associadas com a melhoria da 

performance do negócio e as áreas de TI cada vez mais possuem pessoas com anseio de 

atuar com as novas tecnologias sendo a inovação disruptiva um importante direcionador 

para o alinhamento entre a TI e o negócio. 

 

Um fator muito importante para o alinhamento entre a TI e o negócio abordado no modelo 

que está diretamente ligado as tecnologias transformadoras da Indústria 4.0 é a Análise de 

Dados e Tecnologias Preditivas. Este direcionador propicia a identificação de Insights para 

as Áreas de Negócio e CIOs permitindo que estes Stakeholders se concentrem em suas 

atividades e utilizem os resultados das análises preditivas para correta tomada de decisão 

no negócio por meio da tecnologia. 

 

Para atender as incessantes demandas por agilidade dos Clientes e da Sociedade e obter o 

retorno de seus investimentos, os Acionistas e Executivos de Negócio dão atenção especial 

a capacidade da organização de ser ágil no mercado e utilizar a tecnologia atual que gera 

valor ao negócio tem papel decisório neste contexto. 

 

Para driblar os dificultadores apontados no modelo e fortalecer o alinhamento entre a TI e 

o negócio, um conjunto de metas foram estabelecidas. Cada meta visa contribuir ao 

alinhamento potencializando o atendimento das necessidades de cada Stakeholder, bem 

como as diretrizes apontadas no modelo. 

 

Neste contexto, priorizar a comunicação e utilizar para isso as tecnologias atuais 

aproximando digitalmente distâncias e facilitando o processo de criação e 

compartilhamento de informações torna-se um passo importante para que a TI entenda as 

demandas e facilite a comunicação entre as áreas de negócio, clientes, parceiros e a 

sociedade de maneira clara e proativa. 
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Por meio das novas tecnologias é possível entender o comportamento do cliente, identificar 

suas necessidades e buscar produtos, serviços e soluções que atendem aos seus anseios. De 

acordo com a KPMG International (2017:4), uma das prioridades dos CEOs atualmente é 

fortalecer o foco no cliente e a TI tem neste caso a responsabilidade de suportar a 

organização com as tecnologias adequadas para proporcionar um ambiente propício para a 

fidelização dos clientes. 

 

Diversos autores como Zimmermann et al. (2015:133) e Luftman, Lyytinen e Zvi (2017:7) 

corroboram da visão que a Governança de TI tem um papel fundamental no alinhamento 

entre a TI e o negócio. Este modelo, visando representar esta meta, destaca a importância 

de prover uma Governança que defina a autoridade e processos de TI que priorizem e 

fortaleçam as necessidades do negócio. 

 

No mundo digital, onde o compartilhamento das informações é cada vez mais veloz e 

inevitável, aumentam as preocupações com relação a segurança digital conforme afirma 

Coltman (2015:96). O modelo preconiza como meta que uma TI alinhada ao negócio 

precisa estar atenta aos aspectos inerentes a segurança digital visando mitigar os riscos 

relacionados a segurança dos dados, informações, sistemas e dispositivos.  

 

Conforme abordam Henderson e Venkatraman (1993:477) e reiteram Luftman, Lyytinen e 

Zvi (2017:7), o negócio precisa perceber e entender o valor que a TI gera para a 

organização. Neste contexto, o modelo propõe uma meta focada em demonstrar o valor 

tangível da TI para o negócio. A meta definida no modelo aborda os itens relacionados a 

definir indicadores de performance da TI ligados aos indicadores do negócio, como medir 

estes indicadores e especialmente como e em qual frequência apresenta-los ao negócio.   

  

Nas organizações onde a TI está alinhada ao negócio percebe-se uma capacidade ímpar das 

equipes de TI superarem os aspectos da tecnologia e passarem a entender, propor e 

dominar os processos de negócio. Entretanto atingir esta característica demanda tempo e 

dedicação sendo a retenção de talentos importante condição para que a TI entenda, conheça 

e possa prover as tecnologias mais aderentes as necessidades de negócio. O modelo dedica 

atenção especial a retenção de talentos. 

 

Como pôde-se observar, o modelo proposto está relaciona diretamente aspectos chave para 

o alinhamento da TI com o negócio considerando fatores que visam impulsionar este 

alinhamento evoluindo o modelo proposto por Luftman, Lyytinen e Zvi (2017:8) por 

relacionar variáveis abordadas por estes autores aos desafios da transformação digital 

decorrente das tecnologias da Indústria 4.0.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho explorou as pesquisas relacionadas ao alinhamento estratégico da TI 

com o negócio. Selecionou o modelo proposto por Luftman, Lyytinen e Zvi (2017:8) como 

o estado da arte no alinhamento estratégico da TI com o negócio considerando todos os 

avanços desde o modelo proposto por Henderson e Venkatraman (1993:477). 

 

Aprofundou-se no entendimento das características inerentes a transformação digital que 

afeta toda a sociedade. Relacionou as oportunidades e desafios oriundos da quarta 
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revolução industrial (Indústria 4.0) com os desafios enfrentados pelas organizações na 

visão dos CEOs entrevistados pela KPMG International (2017:4). 

 

Identificou os gaps relacionados ao alinhamento estratégico da TI com o negócio no 

modelo desenvolvido por Luftman, Lyytinen e Zvi (2017:8) no que tange a visão dos 

CEOs de acordo com a KPMG International (2017:4) no contexto da Indústria 4.0. 

Utilizou-se a EA com sua extensão motivacional como componente base para propor um 

modelo que subsidie e direcione a organização numa melhor integração entre TI e negócio 

diante do atual cenário de transformações digitais decorrentes da quarta revolução 

industrial. 

 

Desta forma, o presente trabalho atingiu seu objetivo propondo um modelo motivacional 

de EA que possibilita o alinhamento estratégico entre a TI atendendo as necessidades das 

organizações face a atual revolução industrial (Indústria 4.0). O modelo proposto contribui 

de maneira simples, clara e objetiva para o alinhamento estratégico entre a TI e o Negócio 

diante dos desafios decorrentes da Industria 4.0.  

 

Como continuidade dos estudos, está em andamento uma pesquisa que visa entrevistar 

executivos de TI (CIOs, Diretores de TI, CEOs de empresas de TI) apresentando o modelo 

aqui proposto para validá-lo e melhorá-lo diante da visão dos gestores estratégicos de 

organizações de TI. Esta nova pesquisa utilizará a Design Science como metodologia que 

unifica a teoria e a prática, resolvendo tanto questões do conhecimento científico, quanto 

nos aspectos da aplicação prática na vida real. 
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Abstract. Agile methods have increasingly been adopted in the software development 

industries due to the possibility of circumventing problems and limitations inherent to the life 

cycle activities of classical systems and their ease of adaptation to the requirements changes. 

The increase in the use of agile methods has driven the need for studies in this area with the 

purpose of improving the use of these methodologies. Among the areas of the most important 

agile software development process that require more detailed investigations are requirements 

management and traceability activity. That's because agile methods do not portray how these 

activities should be performed. This study will present a web tool, called ScrumTrace, for 

software project management that will integrate the requirements tracking activity into Scrum 

practices 
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Resumo. Os métodos ágeis têm sido adotados, cada vez mais, nas indústrias de 

desenvolvimento de software pela possibilidade em contornar problemas e limitações 

inerentes às atividades do ciclo de vida de sistemas clássicos e por sua facilidade de adaptação 

as mudanças de requisitos. O aumento do uso de métodos ágeis tem impulsionado a 

necessidade de estudos nesta área com o propósito de aprimorar a utilização dessas 

metodologias. Entre as áreas do processo de desenvolvimento de software ágil mais 

importantes, e que exigem investigações mais detalhadas está o gerenciamento de requisitos e 

a atividade de rastreabilidade. Isso porque, os métodos ágeis não retratam como essas 

atividades devem ser realizadas. Esse estudo apresentará uma ferramenta web, denominada 

ScrumTrace, para gerenciamento de projetos de software que integrará a atividade de 

rastreamento de requistos às práticas do Scrum. 

 

Palavras -chave: Gerência de requisitos, Rastreabilidade de requisitos, Métodos ágeis, Scrum. 
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1.Introdução 

 

 O termo “metodologias ágeis” se tornou conhecido em 2001, quando um grupo de 

especialistas se reuniu em Utah para discutir como desenvolver software de forma rápida e 

eficaz, motivados pelas suas próprias experiências em desenvolvimento de sistemas. O 

resultado dessa discussão foi o Manifesto Ágil (Beck et al., 2001). A partir de então, os 

métodos ágeis têm conquistado muitas equipes e empresas de desenvolvimento por sua maior 

facilidade de adaptação as mudanças de requisitos em relação às metodologias tradicionais 

(Abreu, 2009).   

Os métodos ágeis sugiram como alternativa ao processo de desenvolvimento de 

software tradicional a fim de atender principalmente a pequenas organizações (Zanata, 2004).  

Os processos tradicionais geralmente são muito burocráticos, produzem documentação em 

excesso e na maioria das situações comprometem os prazos estabelecidos para entrega dos 

sistemas. Esses fatores, por sua vez, acabavam comprometendo as pequenas organizações, 

pois elas não tinham como sustentar esses processos e responder rapidamente às mudanças, o 

que trazia impactos tanto na realização das atividades quanto na qualidade do produto de 

software final.  

Apesar da proposta inicialmente tentar resolver problemas das empresas pequenas, 

pesquisas têm demonstrado que tem crescido o tamanho das equipes e dos projetos que 

utilizam as metodologias ágeis. Embora sua aplicação seja recente, muitas empresas já 

apresentam resultados positivos (Koscianski e Soares, 2007). Charette (2001), em um estudo 

que compara as metodologias ágeis com as tradicionais apresentou evidências que o uso de 

métodos ágeis nas organizações possibilitou melhores resultados em termos de cumprimento 

de prazos, de custos e padrões de qualidade.  

Entre as metodologias ágeis mais conhecidas e utilizadas pelas organizações está o 

Scrum. O Scrum é uma metodologia ágil para gestão de projetos de desenvolvimento de 

software que utiliza uma abordagem iterativa e incremental.  O Scrum propõe também uma 

forma de trabalho flexível que visa tratar as mudanças frequentes de requisitos sendo 

favorável a ambientes muito dinâmicos e, além disso, estimula o entrosamento da equipe de 

desenvolvimento (Koscianski e Soares, 2007). Esta metodologia pode ser aplicada tanto a 

pequenos como grandes projetos (Ferreira et al., 2005). 

A metodologia Scrum não fornece processos ou técnicas para desenvolver um produto, 

em vez disso, estabelece práticas de gestão. Segundo Schwaber e Sutherland (2013), o Scrum 

tem sido usado no gerenciamento de projetos complexos desde o início de 1990. Entretanto, 

práticas como a gerência de requisitos e tarefas como a rastreabilidade não fazem parte do seu 

ciclo de vida de projeto de software. 

No processo de desenvolvimento de sistemas a gerência de requisitos é uma atividade 

importante para o sucesso de um projeto de software. Essa atividade é realizada durante o 

processo de desenvolvimento da aplicação, com o objetivo de gerenciar as mudanças nos 

requisitos. Mudanças nos requisitos podem ocorrer por diversas alterações, que podem provir, 

por exemplo, das necessidades dos stakeholders, do ambiente onde o sistema será utilizado ou 

até mesmo proveniente da legislação (Sayão e Breitman, 2005). 

Uma atividade indispensável do gerenciamento de requisitos é a rastreabilidade. O 

rastreamento de requisitos refere-se à habilidade de descrever e seguir a vida de um requisito 
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em ambas as direções para frente e para trás (Davis, 1993). Essa atividade auxilia na 

compreensão das relações entre os artefatos do sistema, requisitos, especificação e 

implementação. Diversos trabalhos apresentam a rastreabilidade como um dos mais 

importantes pré-requisitos para o desenvolvimento de um software de qualidade (Ramesh e 

Jarke, 2001), (Kotonya e Sommerville, 1998). 

Apesar disso, segundo Paetsch, Eberlein e Maurer (2003) são superficiais e vagas as 

técnicas de gerência de requisitos utilizadas no processo de desenvolvimento de software com 

os métodos ágeis, principalmente devido a pouca documentação produzida por estes métodos. 

Zanata (2004) reforça ainda que no Scrum não existem controles de rastreabilidade, e essa 

metodologia não define práticas específicas para o gerenciamento dos requisitos. 

Segundo Zanata (2004), entre as áreas do processo de desenvolvimento de software 

ágil mais importante, e que exigem investigações mais detalhadas está o gerenciamento de 

requisitos. Como o gerenciamento de requisitos é o processo de compreensão e controle das 

mudanças nos requisitos do sistema (Sommerville, 2011), explorar este tema pode melhorar e 

garantir que mudanças realizadas em um contexto de métodos ágeis também sejam feitas de 

maneira controlada e documentada.  

O correto levantamento e o gerenciamento de requisitos contribuem significativamente 

para o sucesso de um projeto. Um estudo empírico com 8.380 projetos (Standish Group, 1995) 

demonstrou que as principais falhas em projetos são relativas aos requisitos. Essas falhas se 

devem as dificuldades em entender o que o usuário deseja ou às descrições incompletas e 

mudanças não controladas dos requisitos (Koscianski e Soares, 2007). 

Diante desse contexto, percebe-se também que a maioria das ferramentas web para 

gerência de projetos baseados em metodologias ágeis, mas especificamente o Scrum, não 

possui uma abordagem voltada para o gerenciamento de requisitos e a rastreabilidade.  

Sendo assim, este trabalho de pesquisa promoveu o desenvolvimento de uma aplicação 

web para gerência de projetos de software em Scrum com suporte à gerência de requisitos. 

Este artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 descreve os principais temas e 

conceitos que serviram de embasamento para o desenvolvimento do trabalho.  Na seção 3 é 

relatada a metodologia da pesquisa.  Na seção 4 são apresentados alguns trabalhos 

relacionados.  A seção 5 apresenta a aplicação ScrumTrace e, por fim, a seção 6 a conclusão 

do trabalho. 

 

2. Gerência de Requisitos  

 
As mudanças em requisitos ao longo do desenvolvimento de sistemas fazem parte do 

processo de software. Alterações em requisitos podem implicar em mudanças em artefatos de 

desenhos, de código e de casos de teste. A gerência de requisitos busca acompanhar essas 

mudanças a fim de garantir que todos os artefatos afetados por elas sejam corrigidos (Sayão e 

Leite, 2005).  

A gerência de requisitos é um atividade essencial em qualquer processo de software. 

Desta forma, é importante também estabelecer uma visão comum entre o cliente e a equipe de 

desenvolvimento em relação aos requisitos que serão atendidos pelo software (CMM, 2001). 

Essa visão pode ser estabelecida seguindo-se o modelo do processo de engenharia de 

requisitos. Segundo Sommerville e Sawyer (1997), esse modelo está dividido em cinco 

atividades, conforme a representado na Figura 1. 
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Figura 1 – Modelo de processo de engenharia de requisitos 

 

Fonte: Sommerville e Sawyer (1997) 

Elicitação dos requisitos: atividade que busca identificar as perspectivas e necessidades 

dos stakeholders em relação ao sistema a ser desenvolvido. 

Análise e negociação dos requisitos: nesta fase os requisitos são analisados 

detalhadamente e classificados quanto a sua importância para os stakeholders. Depois, os 

requisitos devem ser negociados a fim de chegar a um consenso sobre quais devem ser aceitos. 

Documentação dos requisitos: os requisitos são documentados com a intenção de que 

todos os envolvidos no projeto possam entendê-los. 

Validação dos requisitos: deve-se realizar uma avaliação para verificar se todos os 

requisitos foram definidos sem ambiguidades, inconsistências ou omissões, e se todos os erros 

foram encontrados e corrigidos.  

Gerenciamento de requisitos: tem o propósito de controlar as mudanças (registro e 

análise de novas solicitações ou alterações de requisitos já definidos), identificar o 

relacionamento entre requisitos (que é possibilitado pelo rastreamento de requisitos), realizar 

análises de impacto (estimativas de impacto em custos e prazos devido a novas solicitações), 

controlar versões dos diferentes artefatos e acompanhar o estado dos requisitos (Sayão e Leite, 

2005). 

 

 

2.1 Rastreabilidade de requisitos 

Segundo Sommerville (2011), um requisito é rastreável se é possível descobrir quem 

sugeriu o requisito (a fonte), por que o requisito existe, quais outros requisitos estão 

relacionados a ele e como o requisito se relaciona com outras informações tais como, o 

desenho do sistema, implementação e documentação do usuário. A rastreabilidade de 

requisitos faz parte do gerenciamento de requisitos e pode ser usada como entrada para 
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avaliação do impacto das modificações. O rastreamento de requisitos possibilita a 

compreensão adequada dos relacionamentos de dependência existentes entre os requisitos e os 

artefatos de arquitetura e de implementação (Sayão e Leite, 2005). 

A rastreabilidade pode ser implementada por meio de um conjunto de elos ou ligações 

entre requisitos inter-relacionados, entre os requisitos e suas fontes, e entre os requisitos e os 

componentes que os implementam (Sayão e Leite, 2005).A Figura 2 representa uma matriz de 

rastreabilidade que relaciona os requisitos funcionais (RF) entre si. . 

 

Figura 2 – Matriz de rastreabilidade 

Requisitos 

funcionais 

RF01 RF02 RF03 RF04 

RF01  X X  

RF02 X    

RF03    X 

RF04  X   

Fonte: Elaboração autores (2016) 

A rastreabilidade de requisitos também pode ser definida como uma característica de 

projetos de sistemas na qual os requisitos são claramente ligados as suas fontes e aos artefatos 

criados durante o ciclo de vida de desenvolvimento do sistema. Segundo Ramesh (2001), 

rastreabilidade de requisitos também estabelece um elo entre mudanças de necessidades dos 

usuários e evolução dos sistemas de computação, sendo uma base para o gerenciamento do 

conhecimento organizacional. 

2.2 Métodos Ágeis 

Conforme já relatado, as metodologias ágeis são adequadas para situações em que as 

mudanças de requisitos são frequentes (Koscianski e Soares, 2007). Embora as metodologias 

ágeis variem em termos de práticas e ênfases, compartilham algumas características como 

desenvolvimento interativo e incremental, comunicação e redução de produtos intermediários 

como documentação extensiva. 

Os fundamentos do gerenciamento de projeto e desenvolvimento ágil de software são o 

manifesto ágil e a declaração de interdependência
1
. O manifesto ágil descreve 12 princípios 

que são baseados nos seguintes valores (BECK et al., 2001): 

 Indivíduos e interação são mais importantes do que processos e ferramentas;  

 Software em funcionamento é mais importante do que documentação abrangente;  

 Colaboração com o cliente é mais importante do que negociação de contratos;  

 Responder a mudanças é mais importante do que seguir um plano.  

                                                 
1
http://pmdoi.org 
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Uma das metodologias ágeis com uma comunidade grande de usuários e que ocupa 

posição de destaque é o Scrum. O Scrum destaca-se de outros métodos ágeis principalmente 

pela maior ênfase no gerenciamento de projeto. 

2.2.1 Scrum 

A metodologia Scrum incentiva a participação ativa do cliente/usuário no processo de 

desenvolvimento de software e todo trabalho é realizado por equipes pequenas, de até sete 

pessoas. O Scrum permite iniciar um projeto de software com requisitos que são pouco 

estáveis ou desconhecidos.  

O coração do Scrum é a Sprint, que representa um ciclo de desenvolvimento interativo 

de software de até 30 dias. Durante esse ciclo, uma versão incremental do software, 

denominada release, é criada (Schwaber e Sutherland, 2013). 

Um dos principais artefatos produzidos no Scrum é o Backlog do produto. O Backlog 

do produto contém uma lista priorizada de requisitos funcionais e não funcionais do produto. 

O Backlog do produto nunca está completo, ele evolui à medida que o produto é desenvolvido, 

pode ser mudado e repriorizado no início de cada novo Sprint, sendo continuamente 

construído (Schwaber e Sutherland, 2013). Para cada item desta lista é atribuído um valor que 

está associado à importância para o cliente/usuário e uma estimativa de esforço.  

O Scrum propõe pelo menos quatro reuniões que devem ser realizadas durante o 

desenvolvimento do projeto: reunião de planejamento da Sprint, reuniões diárias, reunião de 

revisão da Sprint e retrospectiva da Sprint. Todas com duração máxima definida (Schwaber e 

Sutherland, 2013). 

A reunião diária é realizada a fim de que todos na equipe de desenvolvimento fiquem 

informados sobre o andamento das atividades da Sprint e tem duração maxima de 15 minutos 

(Schwaber e Sutherland, 2013). A reunião de planejamento da Sprint define o que será feito e 

como o trabalho será realizado na Sprint. Essa reunião tem duração máxima de 8 horas 

(Schwaber e Sutherland, 2013).  A entrega dos trabalhos realizados pela equipe durante a 

Sprint para o Product Owner  acontece na reunião de revisão da Sprint e o tempo máximo de 

duração dessa reunião é de 4 horas. A reunião de retrospectiva da Sprint visa identificar os 

pontos positivos e negativos da Sprint e criar um plano de melhorias para serem adotadas na 

próxima Sprint. Essa reunião é realizada ao termino da Sprint e tem duração máxima de 3 

horas (Schwaber e Sutherland, 2013) 

2.2.1.1 Papéis no Scrum 

O time Scrum é composto por três papéis principais (Schwaber e Sutherland, 2013): 

 Product Owner: representa os interesses de todos no projeto e determina os 

fundamentos do projeto definindo os requisitos iniciais e gerais do Backlog do produto, 

além dos objetivos e planos de entrega de cada release e produto final. Ele é 

responsável por maximizar o ROI (Retorno sobre Investimento), com isso é necessário 

ter grande experiência em gestão de negócios e marketing. Além disso, o Product 

Owner prioriza o Backlog do produto a cada sprint, garantindo que as funcionalidades 

de maior valor sejam construídas prioritariamente; 

 Scrum Master: gerencia o processo do Scrum, orientando para que as práticas e regras 

Scrum sejam corretamente aplicados no projeto. Ele também é responsável por 
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remover os impedimentos e obstáculos que afetem o time durante o desenvolvimento 

do projeto. 

 Time: desenvolve as funcionalidades do produto e define como transformar o Backlog 

do produto em incremento de funcionalidades (release). Não existe hierarquia neste 

time, todos devem ser capazes de auto-organizar-se e auto-gerir-se. O time é 

responsável coletivamente pelo sucesso da sprint e consequentemente pelo projeto 

como um todo. 

2.2.1.2 Ciclo de vida do Scrum 

 

 O ciclo de vida da metodologia pode ser definido conforme ilustrado na Figura 3. 

Fonte: Adaptado de COHN (2005). 

 

O ciclo começa com o Product Owner, que é responsável por se reunir com o cliente, 

elaborar uma lista com os requisitos do produto e criar o Backlog do produto. Com o Backlog 

do Produto em mãos, a equipe se reúne para decidir quais os requisitos serão executados na 

próxima Sprint e organizá-los no Backlog da Sprint. Esses requisitos e suas respectivas tarefas 

são colocados no quadro de tarefas ou Taskboard, também conhecido como Kanban. O 

Kanban, em geral, é um quadro branco fixado em uma parede de fácil acesso a todos os 

membros da equipe e onde são colados os cartões com as tarefas do projeto, conforme 

ilustrado na Figura 4. Após a reunião de planejamento da Sprint, a equipe pode iniciar o 

processo de execução da Sprint. É nesta fase de construção onde a equipe se reúne diariamente 

para sincronizar o trabalho que está sendo feito. Ao final da Sprint, um incremento do produto 

deve ser entregue e são realizadas mais duas reuniões, a reunião de revisão da Sprint e a 

retrospectiva da Sprint, já citadas anteriormente.  

  

Figura 3 – Ciclo de vida do Scrum 
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Fonte: Rahal Junior (2010) 

 

3. Metodologia da Pesquisa 

 A metodologia da pesquisa adotada nesse trabalho consistiu na pesquisa exploratória e 

a técnica utilizada foi a pesquisa bibliográfica. 

A pesquisa exploratória teve por objetivo aprofundar os estudos nos temas: métodos 

ágeis, Scrum e gerência de requisitos. A técnica da pesquisa bibliográfica proporcionou a 

revisão da literatura dos materiais já publicados, que tratam da gerência de requisitos em 

métodos ágeis, e mais especificamente no Scrum.  

A metodologia de pesquisa foi dividida nas seguintes etapas: revisão da literatura, 

análise de outras propostas de adaptação do Scrum à gerência de requisitos e ferramentas de 

gerenciamento de projetos ágeis disponíveis no mercado, planejamento e desenvolvimento do 

Scrumtrace com o levantamento dos requisitos, análise, projeto, implementação e testes da 

ferramenta e, por fim, a análise dos resultados obtidos.  

Na segunda etapa da pesquisa, foi realizada uma análise em várias ferramentas de 

gerenciamento de projetos ágeis disponíveis no mercado. Constatou-se, porém, que nenhuma 

destas ferramentas contemplava o gerenciamento de requisitos com foco na rastreabilidade 

especificamente no Scrum, percebeu-se então a oportunidade de desenvolver uma aplicação 

que poderia ajudar as empresas a melhorar a qualidade de seus processos de desenvolvimento 

de software.  

A terceira etapa consistiu na especificação e análise de requisitos da ferramenta web. 

Esta fase teve como objetivo levantar os requisitos do sistema necessários para a definição do 

escopo da aplicação.  

A quarta etapa foi realizado o projeto de interface e de dados. Nessa fase foram 

construídos os protótipos das telas da aplicação e projetado o banco de dados.  

Em seguida iniciou-se a implementação e testes da aplicação. E por fim, foi realizada a 

análise do produto final e dos resultados obtidos.  

 

Figura 4 – Exemplo de um Kanban 
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4. Trabalhos Relacionados 

Foram analisados trabalhos relacionados à gerência e a rastreabilidade de requisitos em 

metodologias ágeis com objetivos similares ao proposto neste trabalho de pesquisa. Dentre os 

estudos destacam-se os descritos nas subseções a seguir. 

   

4.1 Gerência de Requisitos em Métodos Ágeis 

 

Um dos especialistas que tem se dedicado a pesquisar o assunto, Ghazarian (2008), 

desenvolveu uma nova abordagem de software para rastreabilidade de requisitos em 

desenvolvimento ágil de aplicações que permite a rastreabilidade através da estrutura do 

código fonte. Ao contrário de outras abordagens, a de Ghazarian (2008) não assume a 

existência de um documento de especificação de requisitos, em vez disso, ela conta com a 

estrutura do código fonte, que é o principal artefato produzido em metodologias ágeis. Nessa 

abordagem, os desenvolvedores, utilizam o código fonte para realizar a rastreabilidade através 

de comentários no código informando o relacionamento entre os métodos e os requisitos. 

Como resultado, o código e os requisitos que ele satisfaz são rastreáveis entre si. 

Vários outros estudiosos desenvolveram pesquisas nesta área e podem fundamentar a 

investigação da gerência de requisitos em métodos ágeis. 

Zanata e Vilain (2005) analisaram o método ágil Scrum em relação às áreas de 

processo Gerenciamento de Requisitos e Desenvolvimento de Requisitos do modelo de 

referência de melhoria de processo de software Capability Maturity Model Integration 

(CMMI) e comprovaram que o Scrum não atende totalmente as exigências dessas áreas. Entre 

as práticas do modelo CMMI, citadas por Zanata e Vilain (2005), que não são atendidas pelo 

Scrum estão: gerenciar as mudanças de requisitos e manter a rastreabilidade bidirecional dos 

requisitos. Diante disso, algumas soluções foram propostas por eles para serem agregadas ao 

método Scrum visando assim atender a essas práticas. Essas soluções são apresentadas na 

Figura 5. 

Figura 5 – Soluções Propostas 

 

Fonte: Zanata e Vilain (2005). 

Zanata (2004) propôs uma extensão das práticas do Scrum para total adequação ao 

modelo de referência CMMI nas áreas de processo Gerenciamento de Requisitos e 

Desenvolvimento de Requisitos. Essa proposta foi denominada xScrum. Segundo Zanata 

(2004), a aplicação dessa extensão de processo em ambientes reais de produção de software 
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mostrou que os métodos ágeis e os modelos de qualidade podem conviver de forma 

harmoniosa em um mesmo ambiente, desde que se façam pequenos ajustes. O importante é 

destacar que apesar do foco do trabalho ser a adequação das práticas Scrum a um modelo de 

referência de melhoria de processo software como CMMI, isso foi demonstrado através das 

áreas de processo Gerenciamento de Requisitos e Desenvolvimento de Requisitos. 

Marçal (2009), também definiu um processo de gestão ágil, chamado Scrummi. O 

Scrummi foi construído através de extensões do Scrum para ficar aderente às áreas de 

processo de gerenciamento de projeto do CMMI. O processo foi aplicado em um projeto real 

de desenvolvimento de software em uma empresa brasileira de pesquisa e desenvolvimento de 

sistemas aderente ao nível 3 do CMMI. A análise dos resultados obtidos com esta pesquisa 

apresentou evidências de que agilidade e maturidade podem andar juntas (Marçal, 2009) e 

fundamentam ainda mais a possibilidade de desenvolver estudos na área abordada por este 

projeto.  

Estes trabalhos indicam não apenas ser possível integrar a gerência de requisitos aos 

métodos ágeis, como também apontam que fazer isso pode ser uma excelente estratégia para 

obter melhores resultados em termos de qualidade e adequação aos modelos de melhoria de 

processos de software como CMMI e o Melhoria do Processo de Software Brasileiro 

(MPSBR) (MPS.BR, 2016).  

4.2 Rastreabilidade de requisitos no Scrum 
 

Leidemer (2013) desenvolveu uma ferramenta web para o gerenciamento de projetos 

baseados nos métodos ágeis Scrum e XP. A ferramenta desenvolvida dá ênfase para a gerência 

de requisitos possibilitando o levantamento de requisitos através de estórias do usuário, a 

priorização dessas estórias, a criação do backlog da sprint e a geração de matrizes de 

rastreabilidade.  

A Figura 6 apresenta como são exibidas as matrizes de rastreabilidade no sistema. 

Nessa interface foi implementada uma tabela que mostra a dependência entre as tarefas e as 

estórias e outra que mostra a dependência dos testes com as estórias. 
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Figura 6 – Tela das Matrizes de Rastreabilidade 

Fonte: Leidemer (2013) 

Um ponto negativo da aplicação proposta por Leidemer (2013) é que ela não está 

disponível na internet para as empresas. Além disso, ela integra dois métodos ágeis o Scrum e 

o XP enquanto a aplicação proposta neste trabalho é mais especifica e detalhada para 

organizações que utilizam somente o Scrum. Na aplicação proposta por Leidemer (2013), o 

levantamento de requisitos é realizado utilizando o método de estórias de usuários, que está 

descrito na metodologia XP e a rastreabilidade também é feita em função dessas estórias.  

 

4.3 Ferramentas Web de Apoio ao Scrum 

Durante a pesquisa também foram analisadas várias ferramentas web de gestão de 

projetos baseadas no Scrum. Dentre elas merecem destaque, o Scrum-Half
2
, PangoScrum

3
 e 

FireScrum
4
.  

O Scrum-Half possui as funcionalidades básicas para o uso do Scrum, tais como a 

organização do Backlog do Produto e do Backlog da Sprint e a manipulação do quadro de 

tarefas durante a Sprint (Marins, Xexéo e Sousa, 2011).  

                                                 
2
https://sourceforge.net/projects/firescrum/ 

3
www.pangoscrum.com/pt-BR 

4
 http://myscrumhalf.com 
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O PangoScrum é uma ferramenta web do tipo SaaS (Software como Serviço) que 

permite a gestão do Backlog do produto, planejamento e gerenciamento das Sprints e gestão 

de projetos (Ramírez, 2011).  

O FireScrum é uma ferramenta de apoio e planejamento e gerenciamento de projetos 

com Scrum, especialmente útil para apoio a equipes distribuídas, sendo open-source e baseada 

em tecnologia Rich Internet Application (RIA). As funcionalidades do FireScrum estão 

organizadas em módulos integrados, mas independentes entre si, os principais deles são: o 

Core que é responsável por toda parte operacional básica do Scrum, o TaskBoard que 

reproduz o quadro de tarefas utilizados em projetos Scrum e o Planning Poker que 

disponibiliza recursos multimídia para reuniões virtuais utilizando a comunicação via Chat, 

vídeo ou texto (Cavalcanti, Maciel e Albuquerque, 2010). 

Entretanto, vale destacar, que nenhuma dessas ferramentas possui a funcionalidade de 

gerência de requisitos ou rastreabilidade. 

Dessa forma, esse trabalho de pesquisa  desenvolveu uma ferramenta para ser relevante 

tanto para empresas que utilizam o Scrum e buscam melhorias no seu processo de software 

quanto para empresas que querem introduzir a agilidade em seus processos sem abdicar da 

gerência de requisitos. 

 5. A aplicação proposta ScrumTrace 

 

O SrumTrace é uma ferramenta que buscou colocar em prática uma adaptação do 

Scrum através de uma aplicação capaz de auxiliar a gerência de projetos de software e que dar 

suporte a atividade de relacionamento entre requisitos. Apesar do Scrum está sendo usado no 

gerenciamento de projetos de software desde os anos 90 (Schwaber e Sutherland, 2013), 

durante a pesquisa realizada não foram encontradas ferramentas Web voltadas para a gerência 

de projetos Scrum que permitissem identificar o rastreamento dos requisitos. Os parágrafos 

seguintes descrevem a aplicação. 

A primeira página da aplicação é a de Login (Figura 7).  

Figura 7 – Página de Login 

 

Fonte: Print Screen da aplicação ScrumTrace. 
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Após efetuar o login, a aplicação é redirecionada para a página principal onde são 

listados todos os projetos dos quais o usuário faz parte, conforme Figura 8. Nessa página 

também existem botões que permitem cadastrar um novo projeto, consultar os dados do 

projeto e ter acesso a outras telas do sistema como a tela de Sprints, Testes e Matrizes de 

rastreabilidade.  

Figura 8 – Página Principal  

 

Fonte: Print Screen da aplicação ScrumTrace. 

O próximo passo para utilizar a aplicação é cadastrar os projetos. A Figura 9 ilustra a 

tela de cadastro de projetos onde é necessário inserir os seguintes dados obrigatórios: nome do 

projeto, descrição, data inicial, data final e status. 

Figura 9- Página de Cadastro do Projeto 

 

Fonte: Print Screen da aplicação ScrumTrace. 
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Depois de cadastrado o projeto é necessário adicionar as pessoas que participarão do 

projeto. Para execução desta funcionalidade tem que informar o email do participante e seu 

papel no projeto, conforme ilustrado na Figura 10. Os papeis dos participantes no projeto são 

definidos de acordo com a metodologia Scrum e podem ser: Product Owner, Scrum Master ou 

Equipe Scrum. Esse cadastro faz-se necessário porque posteriormente cada tarefa e teste serão 

atribuídos a um participante do projeto. 

Figura 70 – Página de Cadastro de Participante 

 

Fonte: Print Screen da aplicação ScrumTrace. 

A Figura 11 ilustra o Backlog do projeto, que tem a finalidade de listar todas as 

funcionalidades desejadas para um produto. Nessa página da aplicação é possível editar, 

excluir e adicionar itens do backlog. Para cadastrar os itens do backlog é necessário inserir seu 

tema, descrição, status (fazer, fazendo e feito), prioridade (alta, media e baixa) e o esforço em 

pontos, onde um ponto é uma forma de comparação de esforço necessário para a realização de 

um requisito. A escala de pontos utilizado é a de Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... (Rahal 

Junior, 2010). 
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Figura 81 – Página do Backlog do Produto 

 

Fonte: Print Screen da aplicação ScrumTrace. 

A aplicação permite também o controle e organização das Sprints do projeto. A Sprint 

possibilita a definição dos ciclos de desenvolvimento das atividades. A Figura 12 ilustra a 

página de adicionar tarefa a Sprint. Essas tarefas farão parte do Backlog da Sprint e 

apareceram no Kanban. 

Figura 92 – Página de Adicionar Tarefa a Sprints 

 

Fonte: Print Screen da aplicação ScrumTrace. 

 

No Backlog da Sprint  são listadas todas as tarefas que serão implementadas durante a 

Sprint atual e onde o status da tarefa pode ser alterado diante da evolução do projeto (Figura 

13).  
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Figura 103 - Página do Backlog da Sprint 

Fonte: Print Screen da aplicação ScrumTrace. 

O Kanban, exibido na Figura 14, permite uma melhor visualização do Backlog da 

Sprint com a distribuição das tarefas por status (a fazer, fazendo e feito) e o nome do 

responsável por cada uma delas. 

Figura 114 – Página do Kanban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Print Screen da aplicação ScrumTrace. 

A aplicação também permite o cadastramento de casos de testes a fim de especificar 

um conjunto de condições usadas para teste de software. O caso de teste deve descrever os 

dados de entrada e os resultados esperados do processamento das funcionalidades que foram 

implementadas. Os casos de testes podem ser cadastrados na aplicação, conforme Figura 15 e 

também podem ser rastreados na aplicação através da criação das matrizes de rastreabilidade.  
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Figura 125 – Página de Cadastro de Testes 

 

Fonte: Print Screen da aplicação ScrumTrace. 

O ScrumTrace através da implementação da matrizes de rastreabilidade permite o 

desenvolvimento de umas das atividades do gerenciamento de requisitos. O sistema permite a 

criação dos seguintes tipos de matrizes de rastreabilidade: Itens do Backlog X Itens do 

Backlog (Figura 16), Itens do Backlog X Tarefas e Itens do Backlog X Casos de Teste (Figura 

17).  

Figura 136 - Tela da Matriz de Rastreabilidade Itens do Backlog X Itens do Backlog 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Print Screen da aplicação ScrumTrace. 
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Figura 17 – Tela da Matriz de Rastreabilidade Itens do Backlog X Casos de Teste 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Print Screen da aplicação ScrumTrace. 

A adição dessa funcionalidade permite, portanto, que empresas que utilizam o Scrum 

possam iniciar práticas de gerência de requisitos de maneira prática e eficaz sem que a equipe 

precise realizar esforço para produzir mais documentação. Além disso, a integração, em uma 

única ferramenta, da gerência de projetos e da gerência de requisitos pode ajudar as empresas 

a se adequar aos modelos de qualidade de software sem abrir mão da agilidade em seus 

projetos. 

O Quadro 1 apresenta um quadro comparativo entre os principais recursos e 

características de algumas das principais ferramentas disponíveis no mercado e o ScrumTrace. 

A ferramenta de Leidmer (2013) não foi incluída no quadro comparativo, pois não está 

disponível para uso na internet.  

Quadro 1 – Quadro comparativo das ferramentas de gerências de projetos Scrum 

Características / Recursos FireScrum Scrum-Half Pango Scrum ScrumTrace 

Backlog do Produto X X X X 

Gerenciamento das Sprints X X X X 

Kanban/ Task Board X X  X 

Papéis do Scrum  X X X 

Associar tarefas a um usuário X X  X 

Registro das reuniões diárias  X    

Casos de Testes     X 

Rastreabilidade de requisitos    X  

Fonte: Elaboração  autores (2017) 
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Analisando o Quadro 1, é possível observar que o ScrumTrace possui a maioria dos 

recursos fornecidos pelas outras ferramentas, porém, é a única que fornece o controle de 

rastreamento dos requisitos.   

5. Conclusões 

 

A gerência de requisitos é um conjunto de atividades que ajuda a equipe de projeto a 

identificar, controlar e rastrear requisitos e modificações de requisitos em qualquer época, á 

medida que o projeto prossegue (Pressman e Maxim, 2016). O uso de ferramentas adequadas 

que auxiliem no processo de gerência de requisitos reduzem esforço e tempo, pois resulta na 

diminuição da documentação agilizando todo processo.  

Cada vez mais empresas buscam adotar ferramentas que auxiliem no planejamento e 

desenvolvimento de software, visando alcançar os resultados esperados e em tempo hábil. O 

projeto proposto buscou ajudar essas empresas e dar suporte à uma atividade da gerência de 

requisitos no Scrum, através de matrizes de rastreabilidade. 

Como não existe nas práticas do Scrum essa atividade de gerência de requisitos, a 

intenção deste trabalho foi colaborar com o início dessas práticas, através das matrizes de 

rastreabilidade, contribuindo para os avanços dos estudos nessa área. Prova disso, que os 

trabalhos de Trindade e Lucena (2016) e Silva (2016) destacaram que a rastreabilidade não é 

uma prática comum em ambientes de desenvolvimento ágeis e que, apesar disso, foram 

observados benefícios em introduzir essa atividade nesse tipo de ambiente. Além disso, 

Trindade e Lucena (2016) apresentaram como trabalhos futuros o desenvolvimento de uma 

ferramenta de gerenciamento de requisitos com foco em rastreabilidade e desenvolvimento 

ágil, que é justamente a proposta do presente trabalho. 

Como limitação do projeto pode-se destacar que como a gerência de requisitos compõe 

um conjunto de atividades, o ScrumTrace permite somente o rastreamento de requisitos, 

através algumas matrizes de rastreabilidade. Desta forma, como trabalhos futuros, sugere-se a 

implementação de outros tipos de matrizes de rastreabilidade e adapatação das outras 

atividades relacionadas ao gerenciamento de requistos ao ScrumTrace. 
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Over the years, the IT Governance and the IT Management has gained more importance 

inside of any organization, being treated like an estrategic unit, not anymore a service 

providing unit that only generates cost. Therefore, more and more the companies has 

giving a greater importance to IT Governance and IT Management, principally those that 

have a strong technological base. In this way, this article presents na empirical analysis on 

the impacts of the adoption of IT Governance and IT Management, as well an efficient 

software development process within a vehicle tracking company. 
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Com o passar dos anos, a TI tem ganho cada vez mais importância dentro de qualquer 

organização, sendo tratada não mais como uma unidade prestadora de serviços e que 

apenas gera custo, mas como uma unidade estratégica. Por isso, cada vez mais a 

Governança e a Gestão de TI tem tido uma importância maior dentro das organizações, 

principalmente aquelas com forte base tecnológica. Desta forma, o presente artigo 

procurou realizar uma análise empírica sobre os impactos da adoção da Governança e da 

Gestão de TI, bem como de um processo eficiente de desenvolvimento de software, dentro 

de uma companhia de rastreamento veicular. 

 

Palavras-Chave: Governança de TI; Gestão de TI; Processo de Desenvolvimento de 

Software; Rastreamento 

 

Matheus Santana da Silva, 0000-0003-1456-7545, (Universidade Estadual de Londrina, 

Paraná, Brasil) – ss.matheus.94@gmail.com 

Rodolfo Miranda de Barros, 0000-0003-2792-4302, (Universidade Estadual de Londrina, 

Paraná, Brasil) – rodolfo@uel.br 

1. Introdução 

Com o passar dos anos, cada vez mais as organizações tem gerado um volume de 

informação maior, aumentando também a importância que é dada a esta informação, uma 

vez que hoje a informação pode ser encarada como um importante diferencial competitivo. 

Com isso, aumenta também a importância que as organizações vem dado a TI, passando a 
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enxergar a TI como uma unidade estratégica e não mais como apenas uma unidade 

prestadora de serviços e fonte de gastos. 

Neste cenário, onde a TI agora tem papel fundamental no sucesso ou não de uma 

organização e onde cada vez mais as mudanças ocorrem de maneira mais rápida e 

contundente, o planejamento da TI pelas organizações, sejam elas públicas, privadas, 

grandes, médias ou pequenas, se tornou uma atividade essencial para o sucesso comercial, 

de forma a garantir que as organização não mais apenas reajam a uma mudança, mas se 

preparem para elas utilizando a TI da melhor forma possível para atingir os seus objetivos 

estratégicos. 

Diante de todo este cenário surgem a Governança e a Gestão de TI, de forma a 

auxiliar as organizações a utilizar e organizar a sua TI da melhor forma possível, 

possibilitando que a TI possa ser usada como uma unidade estratégica dentro da empresa, 

ajudando os outros setores da organização a atingir os seus objetivos e assim ajudando a 

empresa a atingir os seus objetivos globais. 

Com o avanço da tecnologia e também com a mudança de postura das organizações 

em ralação a TI, as empresas cada vez mais se tornam dependentes do uso de software para 

automatizar e melhorar as suas tarefas cotidianas. Diante disso, o desenvolvimento de 

software com qualidade, eficiência e um custo mais baixo cada vez mais vem se tornando 

obrigatório. Para cumprir esta missão, surgem os processos de desenvolvimento de 

software, que auxiliam a organização a desenvolver software de uma maneira melhor, mais 

previsível e com mais qualidade. 

O objetivo do presente trabalho é propor melhorias para a Governança TI, Gestão 

de TI e Processo de Desenvolvimento de Software da organização alvo e então analisar o 

impacto destas melhorias no dia a dia da organização. O trabalho está organizado da 

seguinte forma: a seção 2 apresenta a Fundamentação Teórica necessária para este 

trabalho, a seção 3 apresenta a Metodologia utilizada, a seção 4 apresenta a Análise Inicial 

da organização Alvo, a seção 5 apresenta as Necessidades e a Análise de Prioridades das 

demandas da organização, a seção 6 apresenta os resultados e discussões das mudanças 

implementadas e a seção 7 apresenta as Conclusões dos autores sobre os resultados 

obtidos. 

2. Fundamentação Teórica 

2.1. Governança e Gestão de TI 

Organizações são criadas para gerar valor, ou seja, atingir os objetivos 

estabelecidos pelos seus stakeholders com o mínimo de riscos possível e também com um 

bom custo (ISACA, 2012). Para que isso seja possível, a organização deve sempre buscar 

formas novas e otimizadas de alcançar estes objetivos, o que pode não ser nada fácil, uma 

vez que uma mesma organização pode possuir inúmeros stakeholders que tem uma visão 

diferente da organização, o que implica em objetivos diferentes, sendo papel da 

Governança Coorporativa alinhar todas estas visões em objetivos comuns. 
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Corporativa (2016) define a Governança Coorporativa como a atividade realizada 

pela alta direção com o objetivo de dirigir, monitorar e incentivar, sempre alinhando os 

interesses da organização com as boas práticas, de forma a gerar valor e aumentar a 

longevidade da organização. É importante ressaltar que este processo nem sempre é tão 

fácil, pois o mesmo deve levar em conta que cada organização é única, ou seja, cada uma 

delas opera sob um contexto diferente que é determinado por inúmeros fatores, como: 

mercado, cultura, setor, inclinação a riscos, e etc., sendo papel da Governança 

Coorporativa se adaptar a estes cenários. 

Com o grande volume de informação gerada pelas organizações hoje em dia, fez-se 

necessário a criação de novas formas de processar estas informações, com o objetivo de 

ajudar na tomada de decisão e então tornar-se um diferencial competitivo das organizações. 

Neste cenário, a TI, que sempre foi encarada como uma unidade prestadora de serviços e 

geradora de custos, passa a se tornar uma unidade estratégica dentro da organização e que 

pode gerar um imenso diferencial competitivo. Diante de tudo isso, surge a Governança de 

TI, que garante que as necessidades, condições e opções das partes interessadas sejam 

avaliadas, a fim de determinar objetivos corporativos acordados e equilibrados, definindo a 

direção através de priorizações, tomadas de decisão e monitorando o desempenho e a 

conformidade com a direção e os objetivos estabelecidos (ISACA, 2012).  

Segundo Standardization (2015), a Governança de TI deve ser regida por 6 

princípios básicos: Responsabilidade, Estratégia, Aquisição, Performance, Conformidade e   

Comportamento Humano, sendo responsabilidade da alta direção exigir que estes 

princípios sejam seguidos. 

A Gestão de TI por outro lado, é a encarregada do planejamento, desenvolvimento, 

execução e monitoramento das atividades pertinentes a TI, sempre alinhada com a 

governança, a fim de atingir os objetivos corporativos, ou seja, a Gestão de TI tem a 

responsabilidade de agir como um facilitador para a Governança de TI, que por sua vez 

exerce o mesmo papel dentro da Governança Corporativa, abrangendo assim toda a TI da 

organização (ISACA, 2012). 

A Gestão de TI é regida pela ISO/IEC 20000(STANDARDIZATION, 2011), que 

especifica e regulamenta a prática de serviços de TI. A ABNT NBR ISO/IEC 20000, tem 

como objetivo estabelecer um padrão de referência para as empresas que realizem serviços 

de TI para clientes, sejam eles internos ou externos. Para uma melhor compreensão e 

implantação, a norma ABNT NBR ISSO/IEC 20000 foi dividida em duas partes. A ABNT 

NBR ISO/IEC 20000-1 especifica os serviços de gerencia de TI enquanto a ABNT NBR 

ISO/IEC 20000-2 estabelece um padrão na prática dos serviços de gerencia de TI. 

2.2. Processo de Desenvolvimento de Software 

Desenvolver software é uma atividade dispendiosa, tanto de tempo quanto de 

recursos, imprevisível e que cada vez mais requer qualidade no seu desenvolvimento. Por 

isso, cada vez mais se faz necessário que esta atividade seja encarada como um processo, 

de forma a garantir, se for utilizado corretamente, mais previsibilidade, qualidade e 

economia, de tempo e recursos. Segundo o dicionário Aurélio da Língua Portuguesa 
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(FERREIRA, 2004), um processo pode ser definido como um método, sistema ou modo de 

fazer algo, ou ainda como um conjunto de manipulações para obter um resultado.   

Um processo de software pode ser definido como um conjunto de atividades que 

leva a produção de um produto de software (SOMMERVILLE, 2007). A partir disso, 

pode-se melhorar esta definição de processos como sendo um conjunto de atividades 

interdependentes, com responsáveis, saídas e entradas definidos. Sommerville (2007), 

define como atividades fundamentais e presentes em todos os tipos de processo de 

desenvolvimento software: a especificação, projeto e implementação, validação e 

evolução, tendo cada uma um papel específico dentro do processo. 

É importante salientar que o uso de um processo de desenvolvimento não é garantia 

de que o produto final será entregue com qualidade e dentro do prazo, uma vez que uma 

organização é diferente da outra e o uso de um determinado processo com sucesso em um 

organização não significa garantia de sucesso se aplicado em alguma outra. Por isso é 

necessário que cada organização aplique, mensure e adeque o processo de 

desenvolvimento de software a sua realidade. 

Em se tratando de processos de desenvolvimento de software, Sommerville (2007), 

divide estes modelos em prescritivos e ágeis, sendo os mesmos definidos a seguir. 

2.2.1. Modelos Prescritivos 

Segundo Sommerville (2007), para que o desenvolvimento de software deixe de ser 

visto como artesanal, possa ser mais previsível e consiga obter um nível melhor de 

qualidade, é imperativo que haja um processo de produção bem definido. Processos 

usualmente tem sua inspiração em modelos pré-definidos que já foram testados e 

aprovados por outras organizações ou grupo de profissionais. 

A principal característica dos modelos prescritivos é a existência de um modelo de 

processo bem definido, também chamado de ciclo de vida do software(SOMMERVILLE, 

2007). O modelo prescritivo mais emblemático, é o Cascata, que começou a ser 

desenvolvido em meados dos anos 70 e tem como principal característica a existência de 

etapas bem definidas e que são sequenciais, ou seja, uma vez terminada não é possível 

refazer uma dessas etapas (SOMMERVILLE, 2007). 

Outro modelo prescritivo que pode ser destacado é o modelo Espiral(BOEHM, 

1988), que foi um dos primeiros modelos a propor o desenvolvimento incremental de 

software. O modelo Espiral propõe um desenvolvimento incremental baseado em ciclos e 

orientado a protótipos, provendo um excelente mecanismo de controle de riscos. 

2.2.2. Metodologias Ágeis 

Como alternativa as metodologias prescritivas, ditas tradicionais, surgiram as 

metodologias ágeis, que tem o seu foco nos indivíduos e suas interações e não em tarefas 

bem definidas como uma receita de bolo (SOMMERVILLE, 2007). As metodologias ágeis 

são baseadas no manifesto ágil (MANIFESTO, 2001), que estabelece 4 pilares para o 

desenvolvimento ágil de software: Indivíduos e interações estão acima de processos e 

ferramentas; Software funcionando acima de documentação compreensível; Colaboração 
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do cliente está acima de negociação do contrato; Responder as mudanças está acima de 

seguir um plano. 

Como um dos destaques deste tipo de metodologia podemos citar o Scrum 

(Alliance, 2013). O Scrum é um modelo ágil para a gestão de projetos em geral, dando 

mais importância ao envolvimento dos colaboradores e do cliente em detrimento de 

documentação ou contratos. O Scrum é composto por vários processos e papéis, que serão 

melhor explicados a seguir. 

O Scrum divide os envolvidos no processo em 3 papéis distintos. O Product 

Owner, ou PO, é geralmente o dono do produto, o cliente, e ele é responsável por definir e 

priorizar os requisitos além de estar sempre disponível para retirar as dúvidas e responder 

os questionamentos da equipe. O Scrum Master serve como um facilitador para os outros 

membros do time. Também é papel do Scrum Master resolver os conflitos do time. Por 

último, temos o Dev Team, responsável efetivamente por codificar o produto. 

O Product Backlog é o mais próximo de um documento de escopo que temos no 

Scrum É aqui que são listadas todas as funcionalidades do software, bem como a sua 

prioridade. O Scrum é dividido em Sprints, onde a cada Sprint deve entregar um 

incremento do produto de software final. É importante salientar que a equipe tem liberdade 

para definir o que será entregue em cada ciclo, respeitando sempre a priorização do PO. É 

através desse processo que nasce o Sprint Backlog. 

É fácil perceber as diferenças entre as metodologias ágeis e as tradicionais. 

Enquanto as metodologias ágeis focam na rapidez, na interação com o cliente e no 

desenvolvimento de entregáveis de forma que o cliente possa acompanhar o 

desenvolvimento do projeto, propondo mudanças e melhorias, as metodologias tradicionais 

prezam por um planejamento mais rígido, sem tanta interação com o cliente e com uma 

entrega única ao final do ciclo de vida do software. 

3. Metodologia 

A presente pesquisa caracteriza-se por ser empírica-exploratória, realizada através 

de um profundo estudo de caso, que segundo Tull (1976, p.323) pode ser descrito como 

uma análise intensiva de um fenômeno particular. Mais tarde, Yin (1989, p.23) apresenta 

uma definição diferente para o método de estudo de caso, que ainda segundo o mesmo, 

auxilia o pesquisador a diferenciar o estudo de caso de outros métodos como o Survey e o 

método experimental. Para Yin (1989, p.23) o estudo de caso pode ser caracterizado como 

uma averiguação minuciosa e empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro 

do seu contexto real, quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente 

definida e onde várias fontes de evidência são consultadas. Santos (2010) apresenta outra 

definição, sendo o estudo de caso caracterizado pela análise profunda de um ou mais fatos, 

visando obter um conhecimento profundo e rico em detalhes a respeito de um objeto ou 

fenômeno foco do estudo. 

 Para Bonoma (1985, p.207), o método do estudo de caso é válido quando o objeto 

de estudo é amplo e complexo, onde o conhecimento existente é insuficiente para permitir 

a enunciação de questões causais e quando um fenômeno tem de ser estudado em seu 
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próprio contexto sendo o método útil no exame detalhado de um ou mais processos 

organizacionais. 

 A aquisição dos dados se deu por meio de entrevistas, visitas, documentos da 

organização e questionários. A entrevista não é somente uma conversa, mas sim uma 

conversa guiada com um objetivo específico (CERVO et al., 2007), sendo utilizada a 

modalidade não estruturada. As visitas a organização tiveram uma contribuição bastante 

grande na coleta dos dados relevantes a pesquisa, uma vez que permitiram a equipe 

vivenciar o dia-a-dia da organização e entender como a mesma funciona na prática, de 

forma a poder comparar as informações coletadas por outros meios com as impressões dos 

pesquisadores. Segundo Pádua (2011, p. 68), a pesquisa documental pode ser descrita 

como aquela que utiliza documentos, atuais ou não, reconhecidamente legítimos a fim de 

mostrar ou comparar fatos, precisando suas características ou tendências. Os questionários 

utilizados na pesquisa tem como base o método de avaliação da Governança de TI 

proposto por Briganó (2012).  

 O modelo proposto por Briganó (2012, p.53) é dividido em duas partes 

complementares, sendo neste trabalho somente utilizada a primeira que consiste em um 

mecanismo de análise da organização alvo em relação aos eixos de eficiência da 

Governança de TI presentes no PMBOK. O objetivo desta primeira etapa é avaliar a 

organização em relação aos eixos e então identificar possíveis pontos de melhoria nos 

processos da organização (Briganó, 2012, p.53). 

 Em conjunto com a técnica proposta por Briganó (2012), também foi-se utilizada a 

técnica da matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência). Esta técnica analisa a 

gravidade ou impacto que as necessidades produzem quando são atendidas ou não, além de 

considerar a urgência no atendimento e a tendência de agravamento do problema ou de 

perda da oportunidade enquanto a necessidade não for atendida. Segundo Gomes (2006), A 

matriz GUT permite, após o levantamento das causas de um determinado problema, 

classificar um problema de acordo com gravidade, urgência e tendência. 

 A gravidade representa o impacto do problema analisado caso ele venha a 

acontecer, sendo analisada sobre tarefas, pessoas, resultados, dentre outros. A urgência 

representa o prazo necessário ou disponível para resolver um problema, sendo a urgência 

inversamente proporcional ao prazo. Por último, a tendência é a avaliação do quanto o 

problema pode crescer com o tempo. 

 Para gerar o resultado da análise, cada um desses parâmetros é pontuado de 1 a 5 

seguindo uma escala crescente, ou seja, 5 para os maiores valores e 1 para os menores. 

Após a atribuição das notas, o resultado da matriz GUT é calculado através da equação 1, 

apresentada a seguir: 

 

Equação 1: Fórmula da Matriz GUT 

  

 

Os resultados podem variar de 1 até 125, devendo ser classificada como na Tabela 

1, apresentada a seguir: 
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Tabela 1: Matriz GUT 

Peso Gravidade Urgência Tendência 

5 Os prejuízos ou 

dificuldades são 

extremamente graves 

É necessária uma ação 

imediata 

Se nada for feito, a 

situação vai piorar 

rapidamente 

4 Muito graves Com alguma urgência A situação vai piorar em 

pouco tempo 

3 Graves O mais cedo possível A situação vai piorar a 

médio prazo 

2 Pouco graves Pode esperar um pouco A situação vai piorar a 

longo prazo 

1 Sem gravidade Não tem pressa alguma A situação não vai piorar 
FONTE: Adaptado de (PERIARD, 2011) 

4. Análise Inicial 

4.1. Perfil da Organização 

A empresa em questão originou-se de uma demanda de mercado - o crescente 

aumento nos preços dos seguros automotivos e a crescente busca da população, 

principalmente das classes C e D, por meios alternativos ao seguro veicular, que fossem 

mais baratos - e também da vontade de empreender do seu proprietário. 

A empresa atua no mercado de rastreamento veicular e logística de frotas desde 

2007, atendendo clientes de Londrina e região. A primeira sede da empresa foi um cômodo 

da casa do seu proprietário, de onde o mesmo realizava todos os serviços oferecidos pela 

empresa, que iam desde vendas até atendimento de chamados, sendo o sistema de 

rastreamento utilizado pela empresa, terceirizado de outra empresa de desenvolvimento 

especializada em sistemas de rastreamento e logística. 

Com o passar do tempo e o reconhecimento do serviço ofertado pela empresa, a sua 

base de clientes foi aumentando, assim como a carga de trabalho, forçando a organização a 

se estabelecer em um novo espaço e também a contratar e expandir as suas operações, além 

de desenvolver um software próprio para o rastreamento.  

A empresa teve duas mudanças de local, sendo a última para as instalações atuais. 

Com a necessidade da criação de um software próprio, iniciou-se a procura por um 

profissional qualificado para o desenvolvimento. O desenvolvedor escolhido foi contratado 

com base na sua experiência e knowhow no desenvolvimento de sistemas de rastreamento 

em outras empresas do ramo em Londrina e região, tendo o mesmo acumulado todas as 

funções relativas a TI dentro da empresa, que vão desde suporte até a codificação da nova 

solução. Caracterizada como uma empresa de pequeno porte, a empresa hoje emprega mais 

de 20 profissionais e monitora mais de 6 mil veículos, divididos entre pessoa física, maior 

parte dos clientes, e pessoa jurídica. 

A qualidade do serviço prestado pela organização é reconhecida, sendo pautada na 

constante busca pela excelência e inovação nos seus produtos e serviços, busca essa 
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sustentada por constante pesquisa de tendências de mercado, além de um contato muito 

próximo com os fornecedores de equipamentos de forma a estar sempre à frente em relação 

as novidades e novas tecnologias disponibilizadas pelos fabricantes. 

4.2. Governança e Gestão de TI 

A Governança e a Gestão de TI são muito importantes em qualquer organização, mas 

principalmente naquelas que possuem base tecnológica, como é o caso da empresa alvo do 

estudo, pois atuam como facilitadores para a Governança Corporativa na busca pelos seus 

objetivos, ou seja, ajudam a organização a utilizar o potencial da TI da melhor forma 

possível para ajudar a atingir os objetivos estratégicos da organização (ISACA, 2012). 

Apesar de tudo isso, a organização alvo da pesquisa apresenta um estágio bem embrionário 

de implantação e utilização, tanto da Governança quanto da Gestão de TI. 

 Usando como base a metodologia de avaliação do framework proposto por Briganó 

(2012), a organização apresentou níveis bastante insatisfatórios em relação a implantação e 

ao uso da Governança e da Gestão de TI pelos seus colaboradores, o que fica evidente ao 

analisarmos a Tabela 2: 

        

          Tabela 2: Resultado do questionário referente a governança de TI 

Eixo Resultado 

Alinhamento Estratégico 42,94% 

Valor de TIC 41,58% 

Gerenciamento de Riscos 28,76% 

Recursos de TIC 41,56% 

Medidas de Performance 12,86% 

Responsabilidades 25,58% 
         FONTE: Autores(2017) 

Como é possível observar na Tabela 2, o eixo com maior nível aproveitamento é o 

que corresponde ao alinhamento estratégico da TIC com os objetivos da organização. Isso 

se deve bastante a postura do proprietário, uma vez que o mesmo entende a importância da 

TI no seu negócio, procurando sempre dar suporte e prover todos os recursos necessários 

ao setor de TI, mas de forma desorganizada e sem controle ou indicativo algum. 

O eixo de Valor TIC teve um aproveitamento semelhante, muito em função 

também da proximidade do proprietário com a TI. Um dado importante a se salientar é que 

o valor de TIC é demonstrado a organização somente de forma qualitativa, não existindo 

nenhum tipo de indicador que consiga expressar este valor ao resto da organização, 

transparecendo a imagem da TI como prestadora de serviços, uma vez que os 

colaboradores não conseguem enxergar o real valor que a TI pode entregar. 

Em relação ao Gerenciamento de Riscos, a organização obteve um desempenho 

bastante insatisfatório, uma vez que esta deveria ser uma preocupação fundamental pelo 

tipo de serviço prestado pela empresa, haja visto que este serviço deve estar sempre 

disponível ao cliente. Apesar de realizar cópias de segurança com certa periodicidade, a 
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empresa não possui um plano de backup formalizado e nem um plano de contingência 

contra falhas ou desastres. 

Os Recursos de TIC tiveram um desempenho bem abaixo do necessário mas dentro 

do esperado dado o contexto da organização. Um ponto fraco identificado aqui é o fato de 

que apesar de ter sido bem montada e dimensionada, funcionando com uma confiabilidade 

maior do que 95%, a rede interna da empresa não possui nenhum tipo de documentação 

criando um alto grau de dependência do profissional que fez o dimensionamento e a 

instalação, uma vez que somente o mesmo possui um conhecimento mais aprofundado da 

rede. Outro ponto negativo a se destacar é que não existe padronização nenhuma em 

relação a equipamentos e serviços que são comprados/contratados. 

 O eixo Medidas de Performance foi o que apresentou o pior desempenho entre 

todos os avaliados, tendo conseguido alcançar apenas 12,86% de aproveitamento em 

relação ao questionário aplicado. Isso se deve ao fato de que apesar de alta gerencia ter um 

papel ativo no planejamento e nas decisões voltadas a TI, este planejamento não é feito de 

forma adequada e tão pouco são instituídos métodos para a avaliação dos resultados 

obtidos e a disseminação destes resultados, o que como dito anteriormente, contribui 

efetivamente para a imagem de prestadora de serviços que a TI acabou ganhando dentro da 

empresa. 

 Apesar de o eixo Responsabilidades ter tido um desempenho melhor do que as 

Medidas de Performance em relação ao questionário, através das entrevistas e também das 

visitas periódicas foi possível constatar que aqui se encontrava o maior problema do setor 

de TI da organização. Não havia nenhuma definição sobre a distribuição de papéis e nem 

de responsabilidades para a TI, sendo as decisões muitas vezes tomadas por pessoal com 

conhecimento escasso sobre tecnologia e com uma visão errada da TI, não como unidade 

estratégica, mas como prestadora de serviço.  

O departamento de TI da organização alvo era composto por apenas um 

funcionário, que desempenhava os papéis de suporte, programador, engenheiro de 

software, arquiteto de software, administrador de banco de dados e responsável pela 

infraestrutura de TI da organização. Não havia planejamento nenhum em relação as 

pendências do departamento, sendo as atividades desenvolvidas conforme apareciam e 

conforme a urgência das mesmas. Muitas vezes o responsável era obrigado a parar uma 

tarefa para atender a um chamado mais urgente, o que prejudicava a conclusão das tarefas 

nos prazos originalmente estipulados e dificultava o planejamento do setor de TI, devido a 

centralização das tarefas de todo o departamento nas mãos de um único profissional e a não 

priorização das tarefas de forma adequada. 

O outro questionário a ser aplicado foi o de segurança da informação, que abrange 

aspectos que vão desde gestão de riscos de TI até aspectos legais e jurídicos que permeiam 

a questão. Cada vez mais a informação tem ganhado um caráter estratégico dentro da 

organização, muitas vezes significando uma vantagem de mercado em relação aos seus 

competidores e por isso uma política de segurança da informação bem definida cada vez 

mais vem se tornando obrigatório para qualquer organização. A Tabela 3 apresenta os 

resultados do questionário referente a segurança da informação: 
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     Tabela 3: Resultado do questionário referente a segurança da informação 

Eixo Resultado 

Hardware 52,78% 

Software 63,60% 

Instalações/Espaço Físico 44,19% 

Pessoas 56,02% 

Informação 59,72% 
      FONTE: Autores(2017)  

 

Como pode ser visto na Tabela 3, a organização obteve resultados medianos no 

questionário referente a segurança da informação, atingindo níveis ainda insatisfatórios de 

desempenho em todos os quesitos. O melhor eixo foi o relativo a Software atingindo um 

aproveitamento de 63,60%, porém ainda com muito a melhorar. Em relação a este eixo, a 

organização possui uma política de instalação e atualização de software, utilizando 

somente produtos originais em suas estações de trabalho e procurando mantê-los 

atualizados, mas como a maior parte dos processos apresentados, é feita de forma 

completamente informal, não sendo documentada e nem difundida dentro da organização. 

Um outro problema é que, como o responsável pelo departamento de TI acumula várias 

funções, muitas vezes até mesmo as políticas informais acabam não sendo cumpridas ou 

acabam sendo cumpridas parcialmente por falta de pessoal e de tempo. 

 Os eixos Hardware, Pessoas e Informação ficaram todos acima dos 50% de 

aproveitamento, tendo atingido 52,78%, 56,02% e 59,72% respectivamente. Como o eixo 

Software, os 3 eixos apresentados anteriormente ainda tem muito a melhorar. O 

desempenho mediano também tem muito a ver com o fato de não haver nenhum tipo de 

documentação e padrão a ser seguido em nenhum dos 3 eixos. Além disso, existem 

problemas específicos em cada um dos eixos especificados, como por exemplo o fato de 

não haver uma hierarquia da informação dentro da empresa, o que pode gerar inúmeras 

falhas na segurança da informação, uma vez que muitas vezes informações sensíveis 

podem ser acessadas por indivíduos que não possuem autorização para visualiza-las. Outro 

ponto importante a ser destacado é o fato de que não há nenhuma restrição quanto a cópia 

de materiais e o uso de dispositivos de mídia removível, que podem portar diversos tipos 

de ameaça a segurança da informação da empresa. 

Por último, o eixo instalações e espaço físico foi o que obteve o pior desempenho 

entre os eixos abordados pelo questionário referente a segurança da informação, tendo 

atingido 44,19% de aproveitamento. O mau desempenho está intimamente relacionado ao 

fato de a organização não ter um ambiente separado e preparado para abrigar a sua 

infraestrutura de servidores, sendo os mesmo armazenados na mesma sala onde o 

departamento de TI fica situado. Apesar do fato de que a maioria dos serviços oferecidos 

pela organização estarem hospedados em nuvem, um dos servidores de backup e também 

os gateways responsáveis pelo envio de mensagens SMS, serviços estes essenciais as 

atividades da empresa, encontram-se em situação inadequada. 
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4.3. Processo de Desenvolvimento de Software(PDS) 

Com o avanço da tecnologia e do uso do software em todas as esferas da sociedade atual, 

cada vez mais as empresas buscam formas de melhorar, agilizar e agregar qualidade ao 

desenvolvimento de seus produtos. Para isso, um bom processo de desenvolvimento de 

software é fundamental, uma vez que este processo está intimamente ligado a qualidade, 

além de influenciar de maneira significativa o tempo de desenvolvimento. 

 Para Fuggetta (2000, p.28), o PDS pode ser definido como um conjunto coerente de 

políticas, estruturas organizacionais, tecnologias, procedimentos e artefatos necessários 

para conceber, desenvolver, implantar e manter um produto de software. É importante 

salientar que existem inúmeros PDS, cada um adequado a uma situação, e mais importante, 

ao contexto da organização. 

 A organização em questão, muito em função do que já foi apresentado em termos e 

governança, não tem um PDS definido, não seguindo nenhum tipo de metodologia, 

processo ou framework para o desenvolvimento, acarretando em constantes problemas de 

qualidade, escopo e principalmente prazo, uma vez que por acumular várias funções dentro 

da organização e não ter uma priorização de tarefas e nem um planejamento eficiente, o 

desenvolvedor acaba sempre por estourar os prazos estipulados. Estes fatos acabam por 

acarretar em outros problemas, uma vez que a confiança da organização na TI acaba por 

ficar comprometida, visto que os outros setores da organização e a alta diretoria acabam 

por não conseguir enxergar de forma efetiva o valor entregue pela TI, o que é prejudicial 

para ambos, já que para que haja melhoria no setor de TI é necessário o apoio da alta 

direção assim como dos demais setores da empresa. 

 O processo de desenvolvimento da organização alvo começa sempre com uma 

reunião informal entre o desenvolvedor e a diretoria, onde são levantados os requisitos de 

forma bastante informal e sem nenhuma documentação, apenas levando em conta o know-

how de ambos no negócio. Após esta reunião, inicia-se o desenvolvimento e o 

desenvolvedor estima um prazo, sendo este prazo também estimado de forma 

completamente informal, sem a utilização de nenhum método mais adequado. A entrega é 

planejada para ser feita de forma única no final do processo de desenvolvimento e sem um 

envolvimento mais próximos da alta diretoria, de forma que só é possível ter um feedback 

no ato da entrega. Por conta de todo o cenário apresentado acima, são comuns problemas 

com prazo e escopo da aplicação. Como um exemplo claro disso, podemos citar o projeto 

atual do novo sistema interno e app móvel da organização, que já tem um atraso de quase 2 

anos e meio e ainda conta problemas de escopo que precisam ser resolvidos. 

 Com este cenário em mente, utilizou-se mais uma vez o framework proposto por 

Briganó (2012) para a avaliação de alguns aspectos do PDS da organização alvo. Em um 

primeiro momento, foram escolhidos 2 aspectos considerados críticos no processo atual 

pela alta direção da organização, sendo o gerenciamento de escopo e o gerenciamento de 

riscos, que serão apresentados a seguir. 

Segundo Thayer (1995), a engenharia de requisitos pode ser definida como a 

ciência que trata a análise e documentação dos requisitos. Ela engloba a análise de 

necessidades, análise de requisitos e especificação dos requisitos. Esta é sem dúvida uma 
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das etapas mais importantes mas que também despende mais esforço dentro de um PDS, 

uma vez a mesma é um fator determinante no sucesso de um projeto de software, pois é 

aqui que são identificadas as necessidades do cliente e então são especificadas as 

funcionalidades do software. Utilizando a mesma metodologia da análise de governança, 

foi-se aplicado o questionário referente a análise de escopo, tendo a organização 

apresentado um desempenho insatisfatório, como pode ser visto na Tabela 4. 

            
            Tabela 4: Resultado do questionário referente ao gerenciamento de escopo 

Eixo Resultado 

Coletar os Requisitos 0,00% 

Criar EAP 24,32% 

Definir Escopo 23,81% 

Verificar Escopo 12,45% 

Controlar Escopo 27,59% 
           FONTE: Autores(2017) 

Como pode ser observado na Tabela 4, o eixo coletar requisitos foi o que obteve o 

pior desempenho, tendo atingido 0% de aproveitamento em relação ao framework 

proposto. Com este desempenho em mãos, resolveu-se investigar as causas deste 

aproveitamento. Através de entrevistas e visitas, foi possível corroborar o questionário uma 

vez que nenhum processo de coleta de requisitos é feito dentro da organização. O 

responsável pela parte de TI e a alta direção da organização se valem da experiência 

acumulada no setor de rastreamento para basear a construção do software aumentando 

bastante a chance de erro nesta especificação e também a chance de retrabalho, uma vez 

que como não existe um processo ou documentação, não há como manter estes requisitos 

visíveis para todos e nem como avaliá-los de forma adequada, o que cria um ambiente 

propício ao erro e ao retrabalho. 

 Em relação ao segundo eixo, criar EAP, o desempenho também é bastante 

insatisfatório, uma vez que atingiu apenas 24,32% de aproveitamento no questionário. Por 

se basear no PMBOK, o framework se utiliza da EAP como forma de definir e descrever o 

escopo do projeto. Para esta pesquisa, como a organização não necessariamente precisa 

seguir o PMBOK como metodologia de gestão de projetos, foram avaliados outros 

quesitos, como se a empresa utilizava alguma outra forma de definir e descrever o escopo e 

como este processo é feito.  

Levando isso em consideração, decidiu-se por manter o desempenho como está, em 

24,32% pelo fato de que a organização não utiliza nenhuma outra alternativa ao EAP o que 

acaba sendo bastante prejudicial ao desenvolvimento, porque uma vez que as partes 

envolvidas não tem um produto bem definido, não há como haver um bom planejamento. 

Em relação aos outros eixos, definir, verificar e controlar escopo, a organização voltou a 

ter um desempenho bastante insatisfatório, atingindo 23,81%, 12,41% e 27,57% 

respectivamente. Este desempenho se deve muito em função de a organização não utilizar 

nenhuma forma de definir o escopo e os requisitos do projeto, além de também não 

documentar nenhuma dessas ações. Tudo é feito com base na experiência do responsável 

pela TI e de forma bastante informal não tendo uma supervisão e uma avaliação de 
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desempenho eficaz. Tudo isso acaba por gerar um ambiente com várias incertezas a 

respeito do sucesso dos projetos de desenvolvimento, uma vez que a chance de algum 

imprevisto ocorrer é extremamente alta, se não quase certa, acarretando muitas vezes em 

sérios problemas quanto à qualidade, tempo e escopo dos projetos e gerando assim um 

custo adicional bastante alto para a organização, sem contar a confiança dos outros setores 

da organização no setor de TI, que a cada imprevisto acaba diminuindo. 

Segundo Ward (2000), risco pode ser definido como o efeito acumulativo da 

probabilidade de incerteza que pode afetar o projeto de forma positiva ou negativa. A partir 

desta definição fica claro a necessidade e a importância da gestão de riscos em qualquer 

projeto, em especial em um projeto de software que é extremamente dinâmico e suscetível 

a imprevistos. A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos pela empresa objeto do estudo 

em relação a gestão de riscos. 

 

        Tabela 5: Resultado do questionário referente a gestão de riscos 

Eixos Resultado 

Estabelecer Contexto 47,26% 

Identificar Riscos 63,63% 

Analisar Riscos 64,33% 

Avaliar Riscos 62,80% 

Tratar Riscos 40,66% 

Monitoramento e Controle 40,06% 

Comunicação e Consulta 41,67% 
        FONTE: Autores(2017) 

  A gestão de riscos, junto a segurança da informação, foram as áreas onde a 

organização atingiu os melhores desempenhos dentre todas as áreas apresentadas por este 

estudo. Aqui, os eixos identificar, analisar e avaliar riscos foram os que obtiveram um 

maior aproveitamento em relação ao questionário, ficando todos acima dos 60% de 

aproveitamento. Apesar disso, o desempenho ainda não é totalmente satisfatório, uma vez 

que é possível melhorar e muito estes processos. Apesar de serem realizados, estes 

processos não tem nenhuma padronização ou processo bem definido, além de não ter 

nenhum tipo de documentação associada, sendo realizado apenas com base na experiência 

e know-how da alta direção, mas principalmente do responsável pelo setor de TI. Dentro do 

processo atual, os riscos são identificados, analisados e avaliados com base em 

conhecimento informal dos envolvidos utilizando-se de algumas técnicas formais, que não 

são utilizadas por completo, e sem nenhum formalismo dentro do processo. 

 Em relação aos eixos restantes, o desempenho ficou na casa dos 40%, abaixo do 

aceitável. Os eixos estabelecer contexto, tratar riscos, monitoramento e controle e 

comunicação e consulta, obtiveram 47,26%, 40,66%, 40,06% e 41,67% respectivamente. O 

baixo aproveitamento destes eixos reflete o fato de não haver um processo bem definido 

para a gestão de riscos, mas principalmente ao fato de que quase nenhuma ação é 

documentada, o que dificulta muito a disseminação e o acesso a informação dos envolvidos 

no processo de gestão de riscos. Além disso, a pouca informação documentada neste 

processo é de livre acesso a todos na empresa, não respeitando hierarquia e nem a 
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confidencialidade de certas informações, constituindo uma grave falha na segurança da 

informação. 

5. Necessidades e Análise de Prioridades  

Para atribuir as prioridades levou-se em consideração se as atividades fazem parte 

do core do negócio, ou seja, se a atividade é imprescindível para que a organização possa 

funcionar e atender aos seus clientes de forma satisfatória. Outros aspectos considerados 

como críticos foram a velocidade e a qualidade do software produzido pela organização e 

também a estruturação da TI. Como prioridade intermediária, classifica-se as necessidades 

que já existem mas não precisam ser supridas imediatamente, mas que devem ser 

implementada logo. Por fim, a prioridade inferior é definida como a atividade que 

necessita de alguma melhoria, mas que pode esperar um pouco, pois não haverá uma perda 

significativa de desempenho no momento. 

A seguir serão apresentadas as necessidades e suas respectivas prioridades nas áreas 

de Governança e Gestão de TI e também do processo de desenvolvimento de software. 

5.1. Governança e Gestão de TI 

A seguir, a Tabela 6 apresenta as principais necessidades levantadas na organização 

em relação a Governança e Gestão de TI: 

 

Tabela 6: Síntese das Necessidades da Organização em Relação a Governança e Gestão de TI 

Área Necessidades G U T P 

Sistemas Levantar informação sobre os serviços ainda não 

informatizados ou que utilizam softwares de terceiros. 

3 3 3 27 

Infraestrutura Melhorar infraestrutura física do setor de TI 4 4 4 64 

Processos Falta de políticas bem definidas para todos os aspectos 

da TI da organização 

5 5 5 125 

Processos Separar e definir responsabilidades do setor de TI 5 5 5 125 

Processos Melhorar a comunicação do setor de TI com o restante 

da organização 

5 5 5 125 

Pessoas Contratar novos profissionais para o setor de TI 5 5 5 125 

Processos Estruturar o setor de TI da organização 5 5 5 125 

Processos Melhorar os serviços prestados pela TI aos outros 

setores da organização, estabelecendo prazos e 

restrições a estes serviços 

5 5 5 125 

FONTE: Autores(2017) 

 Com base nas necessidades levantadas e com as devidas prioridades atribuídas, 

pode-se então definir as ações a serem realizadas pela TI da organização, e também pela 

alta direção, para atender a Governança e a Gestão de TI da organização e assim alinhá-las 

a Governança Coorporativa. 

 É importante salientar que cada ação está relacionada a 1 ou mais necessidades 

levantadas a partir dos questionários, entrevistas ou visitas técnicas dos profissionais 
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responsáveis pela estruturação da governança na organização. A seguir, a Tabela 7 mostra 

o quadro geral das ações necessárias para que a organização possa começar a implementar 

efetivamente a Governança e a Gestão de TI: 

 

Tabela 7: Necessidades da organização em relação a Governança e Gestão de TI 

Área Ação 

Infraestrutura 1. Padronizar, melhorar e planejar as atividades de instalação da 

organização. 

2. Melhorias e formalização da política de backup da organização 

3. Implantar sistema de monitoramento de falhas e desempenho da 

rede da organização 

4. Criar uma base de dados de lições aprendidas na área de 

manutenção de redes e servidores 

5. Criar um catálogo de serviços 

Criar um inventário de hardware 

6. Criar um inventário de software 

7. Criar um inventário de ativos de rede bem como documentar a rede 

da organização 

8. Migrar os servidores restantes para a nuvem 

9. Realizar o levantamento dos serviços de TI mais críticos para a 

organização 

10. Formalizar os planos de contingência da organização 

11. Implantar um sistema de monitoramento e detecção de intrusões  

12. Melhorar as instalações físicas do departamento de TI 

13. Transferir os servidores e gateways físicos para a nuvem 

Sistemas 1. Desenvolver e/ou melhorar sistemas utilizados pela organização de 

forma a permanecer apenas com os sistemas externos que são 

extremamente necessários e que requerem um conhecimento 

específico. 

Pessoas 1. Contratar pelo menos mais dois profissionais dedicados 

especificamente ao desenvolvimento e manutenção da solução de 

rastreamento própria da organização 

2. Terceirizar a instalação e manutenção de produtos de TI 

3. Definir a hierarquia do setor de TI, assim como as suas atribuições 

Processos 1. Implantar um Service Desk com Acordo de Nível de Serviço e 

rotinas padronizadas de atendimento por meio de um sistema 

controle de chamadas 

2. Definir uma política de atualização dos softwares utilizados pela 

organização 

3. Definir uma política de capacitação dos funcionários da 

organização para a utilização dos sistemas e demais recursos de TI 

utilizados pela organização 

4. Definir uma política de comunicação constante em um intervalo 

regular de tempo, menor que 1 mês, do departamento de TI para 

com o restante da organização 

5. Definir uma política para instalação de novos softwares 

6. Definir uma política de solicitação de suporte externo 
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7. Definir uma política de aquisição de produtos e serviços de TI 

8. Definir uma política de Segurança de Informação 

9. Definir política de senhas e nomes de usuário 

10. Padronizar nomes de máquinas e servidores 
FONTE: Autores(2017) 

5.2. Processo de Desenvolvimento de Software 

A Tabela 8 apresenta as necessidades encontradas referentes ao PDS: 

 
Tabela 8: Síntese das Necessidades da Organização em Relação ao PDS 

Área Necessidades G U T P 

Processo Melhorar a documentação gerada pelo processo 3 3 3 27 

Processo Formalizar as atividades de teste realizadas pela 

organização 

3 3 3 27 

Processo Melhorar a comunicação interna e externa do processo 4 4 4 64 

Processo Melhorar o processo de levantamento de requisitos 4 4 4 64 

Processo Melhorar a estimativa de prazos 4 4 4 64 

Processo Documentar a gestão de riscos 4 4 4 64 

Processo Adotar uma metodologia de desenvolvimento adequada 

para a organização 

5 5 5 125 

Processo Melhorar o processo de análise de requisitos 5 5 5 125 

Processo Melhorar o processo de gerenciamento de escopo 5 5 5 125 
FONTE: Autores(2017) 

 Após a síntese e a priorização das necessidades da empresa, foi possível definir as 

ações a serem realizadas pela organização para que a mesma possa melhorar o seu 

processo de desenvolvimento de software. A seguir, a Tabela 9 apresenta estas atividades: 

 

Tabela 9: Necessidades da Organização em Relação ao PDS 

Área Ação 

Processos 1. Definir um processo de comunicação eficiente entre os membros da 

equipe e os entre os outros setores da empresa, e que possa armazenar 

as conversas 

2. Criar um padrão de documentação que seja suficiente para a empresa e 

para o projeto (este padrão pode mudar de projeto para projeto) 

3. Utilizar técnicas específicas para o levantamento de requisitos (Pode-se 

utilizar mais de 1 e pode-se mudar a técnica de projeto para projeto) 

4. Utilizar técnicas específicas para a análise de requisitos (pode-se 

utilizar mais de 1 e pode-se mudar a técnica de projeto para projeto) 

5. Definir um processo de testes automatizados para os produtos da 

organização 

6. Definir padrão de nomeação dos módulos, classes, métodos e variáveis 

dos projetos 

7. Definir os design patterns a serem adotados pela organização 

8. Definir um meio de visualização das tarefas e do andamento do projeto 

de software 
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9. Definir a metodologia de desenvolvimento a ser adotada pela 

organização (Pode ser uma metodologia já testada ou pode-se 

desenvolver uma metodologia própria) 

10. Definir os indicadores de produtividade dos projetos da organização 

11. Realizar um treinamento para os novos funcionários nas tecnologias e 

padrões utilizados pela organização 

12. Documentar a gestão de riscos 
FONTE: Autores(2017) 

5.3. Plano de Implantação 

De forma a melhorar a visão da alta direção sobre a implantação dos processo foi 

criado um plano de implantação que leva em conta a priorização feita nas seções 

anteriores, bem como as demandas da alta direção e da organização. 

A primeira fase de implantação teve o seu foco no processo de desenvolvimento de 

software e na estruturação do departamento de TI, uma vez que estes eram os problemas 

mais urgentes enfrentados pela organização, como foi visto anteriormente, e que serão o 

foco deste trabalho. A seguir, a Tabela 10 apresenta a 1ª etapa do plano de implantação: 

 

Tabela 10: 1ª Etapa de Implantação 

Etapa 1 

Área Subárea Ação 

PDS Processo Definir um processo de comunicação eficiente entre os 

membros da equipe e os entre os outros setores da empresa, 

e que possa armazenar as conversas. 

Utilizar técnicas específicas para o levantamento de 

requisitos (Pode-se utilizar mais de 1 e pode-se mudar a 

técnica de projeto para projeto) 

Utilizar técnicas específicas para a análise de requisitos 

(pode-se utilizar mais de 1 e pode-se mudar a técnica de 

projeto para projeto) 

Definir um meio de visualização das tarefas e do andamento 

do projeto de software 

Definir os indicadores de produtividade dos projetos da 

organização 

Definir a metodologia de desenvolvimento a ser adotada 

pela organização (Pode ser uma metodologia já testada ou 

pode-se desenvolver uma metodologia própria) 

Realizar um treinamento para os novos funcionários nas 

tecnologias e padrões utilizados pela organização 

Documentar a gestão de riscos 

Governança 

e Gestão de 

TI 

Pessoas Contratar pelo menos mais dois profissionais dedicados 

especificamente ao desenvolvimento e manutenção da 

solução de rastreamento própria da organização 

Terceirizar a instalação e manutenção de produtos de TI 

Definir a hierarquia do setor de TI, assim como as suas 

atribuições 
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Processos Definir uma política de comunicação constante em um 

intervalo regular de tempo, menor que 1 mês, do 

departamento de TI para com o restante da organização 

Definir uma política de Segurança de Informação 

Sistemas Desenvolver e/ou melhorar sistemas utilizados pela 

organização de forma a permanecer apenas com os sistemas 

externos que são extremamente necessários e que requerem 

um conhecimento específico. 
FONTE: Autores(2017) 

6. Resultados e Discussão 

A primeira coisa a ser feita no departamento de TI da organização foi a contratação 

dos novos profissionais e a estruturação do mesmo. Foram contratados mais dois 

profissionais especificamente para o desenvolvimento da solução proprietária de 

rastreamento da empresa. 

Com a contratação dos dois, foi possível desenvolver a estrutura do departamento, 

como pode ser visto na Figura 1: 

 

           Figura 1: Nova Hierarquia do Setor de TI 

 
            FONTE: Autores(2017) 

 O responsável pela infraestrutura de TI da organização foi omitido deste diagrama 

pelo fato de que este serviço foi terceirizado, de forma a reduzir os custos e também pelo 

fato de que a estrutura encontrada pela pesquisa foi satisfatória, não necessitando de 

manutenção constante. Os profissionais contratados foram todos deslocados para o setor de 
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programação e o programador sênior da organização acumulou as funções de gerente de 

TI, além de arquiteto e engenheiro de software. Dessa forma foi possível aproveitar o 

conhecimento e know-how do profissional de uma maneira mais adequada. 

 Outra mudança importante feita através da nova hierarquia foi a desvinculação de 

todos os serviços e infraestrutura e manutenção do departamento de TI da empresa, 

permitindo assim que o aproveitamento das horas trabalhadas dos profissionais do setor 

crescesse substancialmente. Estima-se, baseando-se nos dados históricos da organização, 

que a TI efetivamente aproveitava cerca de 30~40% do tempo efetivo de trabalho, após as 

mudanças, esse número passou para 70~80%. 

 Após implantar a Hierarquia, os novos funcionários começaram o treinamento nas 

tecnologias utilizadas pela organização. O treinamento foi dado pelo Gerente de TI e teve 

duração de 1 mês, sendo realizado em uma parte do horário de trabalho. Após o 

treinamento percebeu-se que os novos funcionários não teriam condições técnicas de 

assumir o desenvolvimento de alguns módulos mais complexos do sistema, muito em 

função da pouca experiência comercial de ambos. Definiu-se então que ambos iriam ficar 

responsáveis pelo frontend da aplicação de forma a adquirirem mais experiência no 

desenvolvimento e estudar os módulos mais complexos do sistema, sendo que o Gerente de 

TI teria de acumular a função de programador backend durante este processo de 

aprendizagem. Desta forma, os novos funcionários teriam tempo para estudar e se 

familiarizar com as tecnologias e também com a arquitetura do sistema. 

 Durante a estruturação do departamento também foi redigida a nova política de 

segurança da informação da empresa, de forma a melhorar este que foi um dos fatores mais 

críticos levantados pela alta direção. A política trata dos vários aspectos da segurança da 

informação dentro da empresa, tendo foco principalmente em alguns pontos críticos 

encontrados durante o levantamento de informações, como por exemplo:  

 Todas as contas de serviços pertencentes a empresa devem estar vinculadas a 

pessoa jurídica da organização em questão, e não mais a pessoa física do 

responsável pelo setor. 

 Todas as senhas e nomes de usuário destes serviços devem ser de conhecimento da 

direção e do responsável pelo serviço, sendo terminantemente proibido a utilização 

das credenciais de acesso por outros profissionais. 

 Todo o código produzido em horário de expediente, nas dependências da empresa, 

com inspiração clara em código proprietário da empresa ou que utilize algum 

trecho de código proprietário, é de propriedade da organização. 

 A organização se reserva no direito de monitorar e armazenar os dados de tráfego 

interno de informação dentro da rede da empresa, podendo inclusive esses dados 

serem utilizados em uma futura ação penal em qualquer esfera movida contra 

qualquer um de seus colaboradores por mal uso dos recursos tecnológicos da 

empresa. 

A Política acima citada ainda não entrou em operação, devido ao fato de primeiro 

precisar passar pelo crivo do setor jurídico da organização, uma vez que a política deve ser 

utilizada inclusive como documento no ato da contratação de um novo funcionário. Mesmo 

não estando ainda em operação, pode-se dizer que a mesma já teve influência sobre o 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1230



 

 

funcionamento da organização, uma vez que alta direção já pode constatar uma infinidade 

de processos inconsistentes com a mesma, e as vulnerabilidades que estes processos trazem 

a organização, percebendo a importância deste tipo de processo ao negócio. 

O processo de desenvolvimento de software foi o principal desafio desta primeira 

fase de implantação, uma vez que pelas características da organização, já impaciente por 

resultados e com cada vez menos confiança no time de TI, e do próprio time de 

desenvolvimento, que é extremamente heterogêneo em relação as competências 

necessárias para o desenvolvimento da aplicação, foi necessária uma mescla e adaptação de 

algumas metodologias e técnicas distintas para compor o processo de desenvolvimento da 

empresa. 

Escolheu-se como base o Scrum, pelo fato de ser uma metodologia ágil que tem 

mais interação com o cliente e os resultados, em forma de incrementos de software, são 

vistos com mais facilidade pelo restante dos setores da organização, contribuindo para o 

reestabelecimento da confiança da alta direção e do restante da organização no setor de TI. 

Em conjunto com o Scrum, também foi adaptado o conceito de Mínimo Produto Viável, ou 

MVP, que segundo Caroli(2015) pode ser descrito como sendo a versão mais simples de 

um produto que pode ser disponibilizada para a validação de um pequeno conjunto de 

hipóteses sobre o negócio. Ao invés de se testar um conjunto de hipóteses de validação, 

questionou-se o seguinte: quais são as funcionalidades mínimas que o meu produto precisa 

ter para ser lançado e não perder mercado? Através desta pergunta é que se começa o 

levantamento de requisitos.  

O levantamento dos requisitos, que antes era baseado apenas no know-how da 

direção e também do programador sênior, agora é feito através de questionários, reuniões e 

brainstorming, tendo como participantes a alta direção, o Gerente de TI e o Gerente 

Operacional da organização de forma a oferecer uma outra visão sobre o produto. Não 

existe uma duração máxima ou mínima e nem um limite de reuniões, mas o processo só 

para quando todos se sentem seguros para avançar para o próximo passo. 

A análise dos requisitos é feita também pela alta direção em conjunto com o 

Gerente de TI e também com o Gerente Operacional. Aqui as funcionalidades levantadas 

nas fases anteriores são refinadas e então é montado o Backlog do produto e é feita a sua 

priorização. Nesta fase também é realizada a gestão de riscos, onde os riscos são 

identificados e então são traçados os planos de contingência para cada um individualmente, 

de forma a se ter um panorama completo dos riscos envolvidos no projeto, atrelando esta 

documentação a documentação do projeto. A gestão de riscos, por definição do processo 

de desenvolvimento adotado na empresa, tem o seu grau de rigorosidade variável, variando 

em relação ao quão importante em relação ao negócio o projeto atual é.  

Depois do Backlog do produto pronto, é feita a Planning Meeting para se iniciar 

uma nova Sprint. As Planning Meetings são as reuniões onde o time de desenvolvimento 

decide o que será entregue ao final da Sprint que se inicia levando em consideração a sua 

capacidade, o volume das tarefas e também a priorização. Foram adotadas Sprints de uma 

semana, de forma a deixar o desenvolvimento mais transparente para a alta direção e 

também como forma de identificar possíveis problemas durante o processo, principalmente 

em relação a escopo e prazo, haja visto que estas eram as principais queixas da organização 
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em relação ao setor de TI e ao processo de desenvolvimento. As Daily Meetings tiveram a 

sua duração aumentada e o seu conceito um pouco modificado dentro do processo proposto 

pela organização, pelo menos a princípio. O Scrum prega que as Daily Meetings sejam de 

no máximo 15 minutos, em pé, onde todos os participantes do time de desenvolvimentos 

dizem o que fizeram no dia anterior, o que vão fazer hoje e quais as dificuldades 

enfrentadas. Dentro do processo adotado pela organização alvo, as Daily Meetings duram 

30 minutos, e além do papel informativo, também tem função de workshop. Durante este 

período, o programador sênior pode esclarecer dúvidas referentes a programação, além de 

prover auxílio na resolução de problemas. Esta parte do processo foi modelada desta forma 

devido a, já mencionada anteriormente, falta de experiência em mercado dos funcionários 

contratados. 

 Ao final de cada Sprint, é então realizada a Sprint Review Meeting, que tem o 

mesmo objetivo da reunião de mesmo nome adotada pelo Scrum, mostrar os entregáveis 

definidos no começo do ciclo funcionando. Aqui o time Scrum mostra os resultados 

alcançados durante a Sprint e então isso é avaliado pela direção afim de encontrar possíveis 

falhas. Desta reunião participam apenas a direção e o time scrum. Assim que uma Sprint se 

encerra, é então feito o planejamento para a próxima Sprint até o Backlog do produto estar 

vazio, quando então é feita a entrega e a implantação do software. É importante salientar 

que o Backlog do produto não é estático, podendo e devendo ser alterado durante o 

processo, adicionando novas funcionalidades e correções, bem como priorizando as 

mesmas. 

 Como ferramenta de acompanhamento e também como forma de visualização e 

armazenamento do Backlog do produto e do andamento do projeto, foi escolhida a 

ferramenta on-line Kanban Flow na sua versão free. O Kanban Flow foi escolhido pela 

experiência prévia dos membros da equipe com a ferramenta em questão. 

A Figura 2 apresenta um modelo do PDS proposto: 

 

Figura 2: PDS Proposto para a Organização Alvo 

 
FONTE: Autores(2017) 
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 Após a modelagem do processo, partiu-se para o teste do PDS em uma situação real 

de desenvolvimento. Como teste, foi escolhido o desenvolvimento do sistema proprietário 

de rastreamento da organização assim como o seu app. Fez-se esta escolha pelo fato de que 

como o projeto é um projeto grande e complexo seria possível observar o comportamento 

do PDS em situações extremas e com exceções, o que seria de grande ajuda no refinamento 

do processo. Além disso, o desenvolvimento do sistema era considerado como crítico para 

o negócio, uma vez que o mesmo já se encontrava com quase 2 anos e meio de atraso e 

com problemas de escopo que precisavam ser resolvidos, além do gasto com um sistema 

de terceiros. 

 Para a medição de desempenho deste projeto e dos subsequentes, foram escolhidos 

o prazo e a qualidade do software desenvolvido. O tempo foi medido em relação ao tempo 

total de desenvolvimento com uma tolerância aceitável de 15% do prazo previsto, haja 

visto que este era o primeiro teste do modelo, mas com uma meta de 10% para os próximos 

projetos. Em relação a qualidade, ela foi medida em função da quantidade de 

funcionalidades do código que precisaram ser refatoradas após o término do processo de 

desenvolvimento e do tempo necessário para a refatoração. Novamente foi estabelecida 

uma tolerância de 15%, mas com uma meta de redução para 10% nos projetos 

subsequentes. 

 Após a análise dos requisitos, a montagem do Product Backlog e a priorização das 

tarefas estimou-se um prazo de 3 meses para que o projeto fosse concluído. A Figura 3 

mostra os gráficos Burndown das 11 Sprints realizadas pelo Dev Team, começando do 

canto superior esquerdo: 

 

Figura 3: Gráficos Burndown das 11 Sprints Realizadas Durante o Projeto 

 
FONTE: Autores(2017) 

 Como pode ser visto na Figura 3, e como já era esperado, as Sprints começaram 

bem distantes do ideal, pelo fato de ser uma equipe nova e que não tinha nenhum tipo de 

noção da sua produtividade. A partir da 5ª Sprint, a estimativa de prazo começou a 
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funcionar de forma mais eficiente, de maneira que da 5ª até a 9ª Sprint a equipe teve um 

desempenho satisfatório, dentro da tolerância prevista. As duas últimas Sprints do projeto 

tiveram um desempenho abaixo do esperado, mas justificável, devido a problemas externos 

de natureza pessoal de um dos membros do time de desenvolvimento, que o impediu de 

cumprir os prazos estipulados, mas que foram implementados em uma 12ª Sprint, que foi 

desconsiderada do gráfico por se tratar de um fator esterno. 

 Através dos gráficos da Figura 3, também foi possível perceber que o projeto foi 

terminado dentro do prazo estipulado considerando os 15% de tolerância estabelecidos no 

começo do projeto. Em relação a qualidade do produto gerado, a equipe também conseguiu 

ficar dentro dos parâmetros propostos no início, tendo precisado de uma Sprint adicional 

para corrigir os erros encontrados no software, ficando abaixo dos 15% especificados no 

início mas acima da meta dos próximos projetos, 10%, indicando assim que serão 

necessárias mudanças no processo afim de melhorar a qualidade do software. 

 Analisando este cenário fica evidente que a adoção de um processo efetivo de 

desenvolvimento de software e também de políticas de Governança e Gestão de TI 

apropriadas proporcionou um ganho gigantesco em performance e organização para a 

empresa alvo do estudo, ficando ainda mais evidente quando analisamos somente o PDS e 

a hierarquia criada para o setor de TI, tendo em vista que em 3 meses conseguiu-se 

terminar um projeto que já tinha dois anos e meio de atraso devido à falta de organização. 

Além disso, também foi nítida e melhora no relacionamento e em como a TI é vista pelos 

outros setores da empresa, principalmente pela alta direção. 

7. Conclusão 

Analisando o cenário atual onde a informação vem se tornando um diferencial 

competitivo cada vez mais importante e as mudanças ocorrem de forma cada vez mais 

rápida e brusca, é cada vez mais importante que as organizações se utilizem da TI da 

melhor maneira possível, buscando meios de melhorar a sua utilização de forma a ajudar a 

atingir os objetivos estratégicos dentro da organização, sendo nesse contexto que surgem a 

Governança e a Gestão de TI. Em relação ao desenvolvimento de software, pode-se dizer o 

mesmo, uma vez que cada vez mais as organizações estão procurando meios de produzir 

software com mais qualidade, em menos tempo e custando menos. 

Por isso, o objetivo deste estudo constituiu-se em analisar a prática da Governança 

e da Gestão de TI, além do processo de desenvolvimento de software de uma empresa de 

rastreamento veicular, posteriormente propondo melhorias e então analisando a adoção 

destas práticas em relação ao desempenho da organização. 

Através de todo este processo, foi possível concluir que a adoção de todas estas 

práticas teve um efeito enorme no desempenho da organização, melhorando bastante a 

performance, principalmente no desenvolvimento, mas proporcionando melhorias mais 

sensíveis, como o relacionamento dos profissionais de TI com os outros setores da 

organização, principalmente com a alta direção. É importante ressaltar que apesar do 

sucesso da implantação dos processos listados, os mesmos ainda são passíveis de melhoria, 

como por exemplo a qualidade do software produzido, que pode ser melhorada através da 
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adoção de testes automatizados e de design patterns, ações previstas para as próximas fases 

de implantação. 

Apesar do ganho obtido com a adoção dos processos citados anteriormente, em razão 

da natureza do estudo realizado, não há como garantir que a adoção destes mesmos 

processos por outras empresas do mesmo ramo possa ter o mesmo resultado, 

recomendando-se a aplicação do mesmo estudo em outras organizações de modo a 

verificar os resultados. 
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Abstract 

The construction of a conceptual and operational model of scientific research is important 

for the understanding of the phenomena or facts related to the research universe, insofar as 

they can describe or explain the various dimensions of the phenomenon studied and their 

respective interactions. Therefore, based on the concepts and fundamentals of the four-way 

method, a conceptual and operational model of empirical research was structured in a 

methodological way to study the phenomenon of information management in 

organizational networks of cooperation of Intermunicipal Public Consortia. The empirical 

research model the information and innovation management system of the Intermunicipal 

Public Consortium under the four-way approach, is described in this scientific essay by 

means of the projection of its theoretical and operational elements that seek to explain the 

association between the conditioning paradigms of innovation in public consortium 

cooperation network and the teleology of the information management system. 

Keywords: Information Management, Public Consortium, Scientific research 

 

A Gestão da Informação em Rede Cooperação de Consórcios Públicos 

Intermunicipais: Um Ensaio Teórico 

Resumo  

A construção de modelo conceitual e operacional de investigação científica é importante 

para a compreensão dos fenômenos ou fatos relacionados ao universo da pesquisa, na 

medida em que podem descrever ou explicar as várias dimensões do fenômeno estudado e 

as suas respectivas interações. Portanto, com base nos conceitos e fundamentos do método 

quadripolar estruturou-se de forma metodológica um modelo conceitual e operacional de 

investigação empírica para estudar o fenômeno da gestão da informação em redes 

organizacionais de cooperação de Consórcios Públicos Intermunicipais. O modelo de 

investigação empírica Sistema de gestão da informação e inovação em rede de cooperação 

de Consórcio Público Intermunicipal, sob o enfoque do método quadripolar, é descrito, 

neste ensaio científico, por intermédio da projeção dos seus elementos teóricos e 

operativos que buscam explicar a associação entre os paradigmas condicionantes da 

inovação em rede de cooperação de consórcio público e a teleologia do sistema de gestão 

da informação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Expandir os conhecimentos relacionados às fronteiras da gestão é um grande 

desafio para os investigadores desse campo da ciência, pois, o caráter interdisciplinar e 

transdisciplinar a qual essa temática se insere alarga os horizontes dos fenômenos 

investigados como a introdução de pesquisadores com formação nas diversas áreas das 

ciências sociais aplicadas e humanas. Neste contexto, observa-se que há diversas 

dimensões de abordagens científicas que alargam os conhecimentos de fronteira da Gestão 

da Informação mediante a aplicação de teorias advindas de outras áreas de conhecimento, 

em particular, da ciência da administrativa face aos estudos relativos à gestão estratégica e 

a análise diagnóstica em gestão de processo da informação nas organizações(Almeida et.al 

2009 e 2015; Estrela, 2012; Silva, 2013; Campos, 2013; Fernandes, 2014). 

  Todavia, inovam-se as organizações públicas cujos modelos de governança da 

gestão da informação e inovação estão centrados em alianças estratégicas orientadas para 

cooperação em redes organizacionais, como forma de transpor as mudanças ambientais e 

uma série de obstáculos que retardam o crescimento e o desenvolvimento dessas 

organizações, sejam por motivos econômicos, de política governamental e até de tecnologia.  

  O conceito de redes e suas tipologias são amplamente explorados na literatura das 

teorias de organização e economia (Grandoni e Soda 1995; Veciane 1999; Ireland et. al. 

2001; Franco 2003;Almeida et al 2009,Almeida 2014;Simão e Franco2014). As redes são 

dimensões ordenadas de ligações estruturadas  pelo conjunto de relações formais ou 

informais que são estabelecidas entre dois ou mais atores.   

 Por outro lado,contudo,observa-se que as redes de cooperação de consórcio público 

intermunicipal são organizações estruturadas em rede  com formas de relações orgânicas ( 

de acordo com os padrões e as normas legais) definidas na Constituição da República 

Federativa do Brasil e por intemdédio da lei 11.107 de abril de 2005  e regulamentada  pelo 

Decreto 6017/2007 ; ou de forma social ( relação informal) baseada em normas e valores 

sócio-cultural.  

Neste contexto, este ensaio teórico apresenta os resultados preliminares da pesquisa 

exploratória relacionada à temática da Gestão de Informação e a inovação em rede de 

consórcios públicos intermunicipais, os quais fundamentaram a elaboração dos modelos 

teórico e operacional aplicados à investigação, mediante a definição das dimensões do 

estudo e, também, do conjunto das  variáveis, com vistas a  explicar o construto 

denominado Sistema de Gestão da Informação e Inovação em rede de cooperação de 

Consórcio Público Intermunicipal. 

Portanto, as contribuições desse estudo serão relevantes para compreender as dimensões da 

governança do sistema da gestão de informação e inovação organizacional centrados em 

rede organizacionais de cooperação de consórcios públicos. 

2. A concepção do modelo de investigação 

A formatação de modelo conceitual e operacional de investigação científica é 

imprescindível para entender os mecanismos que regem os fenômenos ou fatos 
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relacionados ao universo da investigação, na medida em que podem descrever ou explicar 

as várias dimensões do objeto estudado e as suas respectivas interações. Por outro lado, ao 

se conhecer e operar o conjunto de dimensões, variáveis e indicadores relacionados ao 

fenômeno estudado tem-se uma visão do todo, permitindo, de maneira organizada e 

estruturada, a compreensão da realidade observada mediante análise dos seus elementos 

constitutivos.  

Portanto, modelos de investigação científica devem ser estruturados mediante as 

seguintes etapas: concepção da base teórica para explicar o fenômeno; formatação de 

modelo conceitual teórico para estabelecer associações e analogias; estruturação de modelo 

operacional lógico para descrever a realidade observável e desejável; elaboração de matriz 

de estrutura lógica de operacionalização das variáveis do modelo e validação do modelo 

mediante aplicação de ferramentas estatísticas ou indicadores.(Figura 1) 

 

              Figura 1- Elementos estruturante para construção de modelo de           

investigação cientifica 

 

             Fonte: Autores 

Segundo Martins (2007), um modelo de investigação busca a especificação da 

natureza e a importância de relações entre variáveis, constructos e fatores que possam 

oferecer, com base em teorias científicas, explicações e explanações de um dado sistema. 

 Portanto, com base nos conceitos e fundamentos do método quadripolar estruturou-se 

de forma metodológica um modelo conceitual e operacional de investigação empírica para 

estudar a relação entre as redes organizacionais de cooperação de Consórcios Públicos e o 

desempenho do sistema de gestão da informação e inovação em rede de cooperação de 

Consórcio Público Intermunicipal, tendo como objeto as atividades que esses consórcios 

desempenham no desenvolvimento de políticas públicas governamentais no Brasil. 

BASE TEÓRICA

Conceitos e fundamentos  teóricos que possam ajudar 
a explicar o fenômeno que está sendo representado 

para a compreensão de realidades distintas sob pontos 
de vistas específicos 

MODELO  CONCEITUAL( TEÓRICO)

Elaboração de representações simples e eficazes, que 
permitam estabelecer associações ou analogias com 

estruturas teóricas previamente desenvolvidas;

O MODELO OPERACIONAL (LÓGICO)

descreve  e explica  as dimensões e interações  de   
modelos abstratos  em representações lógicas da 

realidade observável e desejável.

MATRIZ DE ESTRUTURA LÓGICA

Adoção de processo metodológico para 
operacionalização das variáveis do modelo com vistas a 
encontrar elementos que permitem a sua mensuração ou 
classificação. 

VALIDAÇÃO  DO MODELO

Dimensionar a capacidade de explicação e de previsão do 
modelo, mediante aplicação de ferramentas estatísticas 

ou Indicadores de eficácia 
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2.1 - O modelo teórico conceitual da investigação 

A construção de modelo de investigação empírica é o elemento de base importante 

para se estabelecer as conexões das realidades distintas observadas e as suas práticas que se 

associam na busca de um novo conhecimento, mediante apropriação dos saberes da 

epistemologia, das teorias, das técnicas subjacentes aplicadas às teorias. Neste sentido, 

Silva (2006:29) advoga pela aplicação do  método quadripolar como ferramenta de  

investigação considerando que esta metodologia não se restringe a uma visão meramente 

instrumental, pois a dinâmica interativa entre a epistemologia, a teoria, a técnica e a 

morfologia conduz à projeção de paradigmas interpretativos de modelos teóricos e 

operacionais. 

Desta forma, ao tratar de sistema de gestão da informação e inovação em rede de 

cooperação pode-se ter como referência, para uma determinada realidade organizacional 

observada, o construto Sistema de gestão da informação e inovação em rede de cooperação 

de Consórcio Público Intermunicipal sob o enfoque do método quadripolar (Fig.1) 

 

Figura 2 – Sistema de Gestão da Informação e Inovação em rede de 

Cooperação de Consórcio Público Intermunicipal 

 

 

  Fonte: Adaptado de Almeida e Silva (2011 e 2015) 

 

Polo Epistemológico 

O Polo Epistemológico tem como pressuposto o desenvolvimento de uma ação 

diagnóstica fundamentada na dialética discursiva, reflexiva e interrogativa quanto às 

questões temáticas a serem abordadas em relação aos paradigmas da cooperação em rede 

de Consórcio Público Intermunicipal e a inovação organizacional. Por outro lado, centra-se 

em elementos que conduzem à identificação de métodos e práticas relacionadas com o 

processo informacional para atender aos preceitos da cooperação em rede e inovação, em 

SISTEMA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

E INOVAÇÃO EM REDE DE COOPERAÇÃO 

DE CONSÓRCIO PÚBLICO 

INTERMUNICIPAL 
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referência ao arquétipo teleologia do sistema de gestão da informação e inovação em rede 

de cooperação de Consórcio Público Intermunicipal. 

Polo Teórico 

O Polo Teórico, em referência aos paradigmas da cooperação em rede de Consórcio 

Público Intermunicipal e a inovação organizacional,  cunha o conjunto de arrazoados 

teóricos e práticos para a fundamentação e a definição do modelo teórico abstrato (visão 

sistêmica).Portanto, mediante o construto sistema de gestão da informação e inovação em 

rede de Consórcio Público Intermunicipal, temos o modelo de investigação organizado e 

estruturado em forma de representação conceitual que permite estabelecer associações ou 

analogias com estruturas teóricas que possam levar a compreensão do fenômeno 

investigado. 

Polo Técnico 

O Polo Técnico é o referencial de análise da pertinência e da consistência do 

modelo teórico abstrato denominado sistema de gestão da informação e inovação em rede 

de Consórcio Público Intermunicipal, construído sob as condicionantes estabelecidas nos 

pólos Epistemológico e Teórico. Nesta fase, descreve-se e explicam-se as dimensões e 

interações do modelo teórico abstrato em representação lógica (visão cartesiana). O 

modelo lógico (operacional) da pesquisa empírica explicita o conjunto de elementos 

operativos necessários a modelagem de investigação empírica no que se refere a sua 

dimensão, variáveis e indicadores. Estes elementos são essenciais para a construção de 

instrumento de coleta de dados primários, bem como pela organização e estruturação 

metodológica da investigação em referência à aplicação de ferramentas estatísticas para 

mensuração dos dados coletados. 

Polo Morfológico 

A teleologia do Polo Morfológico é estabelecer condições técnicas e operacionais 

para o desenvolvimento de ações que promovam a interlocução e a interação entre os 

atores que tem interesse nos resultados da investigação. Neste sentido, o Polo Morfológico 

afere as premissas da investigação em relação ao sistema de gestão da informação e 

inovação em rede de Consórcio Público Intermunicipal, descrita a partir do Polo Técnico, 

mediante a produção técnica dos resultados da investigação.Portanto, nesta etapa, os 

resultados da investigação são compartilhados e difundidos em ambientes acadêmicos e 

profissionais como forma de ampliar as discussões sobre o estudo e a pesquisa realizada. 

Sendo assim, compartilham-se os resultados da investigação, por um lado, com os 

Governos Federal, Estaduais e Municipais que são executores de políticas públicas via 

Consórcios Públicos Intermunicipais e, do outro lado, com os municípios beneficiários dos 

resultados da ação inovadora da gestão pública no atendimento das demandas da sociedade 

local. Neste sentido, a gestão informação exerce, sem sombra de dúvidas, um papel 

importante na comunicação informacional para o homem e a sociedade quando se afere a 

gestão do processo, o compartilhamento, a governança e a comunicação da investigação. 

Portanto, a forma de pensar a gestão da informação sob o prisma do método 

quadripolar amplia a compreensão dos fenômenos da gestão da informação ao introduzir a 

proposição de unificação entre a intuição e a razão, como uma síntese derivada da 

abordagem da teoria de sistemas, que representa a construção de modelos mentais 

simbólicos (teórico) de realidades observadas e a razão operante, a lógica, abordagem 

cartesiana, que descreve  analiticamente a estrutura lógica do modelo abstrato observado. 

2.2 - O modelo lógico operacional da investigação 
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O investigador faz uso da visão sistêmica para definir o conjunto de elementos 

essenciais que fundamentam à sua percepção sobre um determinado fenômeno observado. 

O referido processo cognitivo é retratado pelos polos epistemológico e teórico, mediante a 

organização do pensamento abstrato do investigador, que associa sua experiência da 

realidade observada (conhecimento tácito) para formular suas questões de pesquisa e fazer 

a definição conceitual do construto teórico da investigação. Portanto, a questão de 

investigação originada no polo epistemológico e o arcabouço teórico que fundamenta a 

base do estudo, se complementam para formar o construto da investigação, neste estudo, 

denominado Sistema de Gestão da Informação e Inovação em rede de cooperação de 

Consórcio Público Intermunicipal. 

Neste sentido, o método quadripolar, sob o enfoque sistêmico, aduz a interação e a 

integração dos polos para construir o modelo teórico de investigação e, por outro lado,sob 

enfoque cartesiano, permite, a partir deste modelo teórico de investigação, estabelecer 

parâmetros metodológicos operativos para buscar evidências científicas e respostas 

explicativas a respeito do fenômeno a ser investigado. Assim, o modelo operacional de 

investigação se constitui na representação lógica do modelo teórico de investigação, o qual 

retrata os elementos conceituais mediante uma abordagem cartesiana (figura 3) 

 

 

 Fonte: Adaptado de Almeida et. al 2012

Figura 3  – Paradigmas condicionantes da Inovação em Redes de Cooperação de 

Consórcio Público  e a Teleologia do Sistema de Gestão da Informação

VARIÁVEIS INDEPENDENTES VARIÁVEIS DEPENDENTES

VARIÁVEL DE CONTROLE

PARADIGMAS 

CONDICIONANTES  DA

INOVAÇÃO EM REDE DE

COOPERAÇÃO  DE 
CONSÓRCIO  PÚBLICO

• Inovação
em rede de Consórcio 
Público

• Estratégia de  Cooperação 
em rede de Consórcio 

Público

•Arquitetura organizacional 
em Rede de Cooperação de 
Consórcio Público

•Cultura Organizacional em 
rede de Cooperação de 
Consórcio Público

TELEOLOGIA DO SISTEMA 

DE GESTÃO DA

INFORMAÇÃO

• Gestão do processo da 
informação

• Gestão do 
conhecimento

•  Governança da Gestão  
da Informação

• Gestão da   

Comunicação da 
Informação

Perfil demográfico 

da Rede de 

Cooperação
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Desta forma, o modelo operacional de investigação, representação lógica do 

modelo teórico, descreve, em primeiro lugar, a taxonomia das variáveis independente, 

dependente e de controle que formam o núcleo central do objeto da investigação: busca-se 

explicar se há uma relação entre os paradigmas condicionantes da inovação em rede de 

cooperação de consórcio público e a teleologia do sistema de gestão da informação  

 

2.3 – Matriz de estrutura lógica 

É a partir da taxonomia do modelo operacional que se elabora as matrizes de 

estrutura lógica das variáveis paradigmas condicionantes da inovação em rede de 

cooperação de consórcio público (variável independente); teleologia do sistema de gestão 

da informação (variável dependente) e do perfil demográfico da rede de consórcio em 

consórcio público (variável de controle), conforme detalhamento dos quadros 1,2 e 3 

respectivamente. Adota-se, portanto, um processo metodológico para classificar e 

operacionalizar as variáveis determinantes da dimensão do estudo e seus elementos de 

mensuração, com vistas a buscar explicações sobre o fenômeno investigado. 
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Quadro 1 -  Matriz de estrutura lógica : dimensão, variáveis independentes, indicadores das variáveis e item do questionário

Fonte: Autor

Relações interorganizacional 

e social

VI.3 - Arquitetura 

organizacional da 

Cooperação em Rede

ITEM DO 

QUESTIONÁRIO

VI.2.1 - Natureza da estratégia

VI.1 - Inovação

em rede de cooperação

Governança em rede de 

cooperação

VI.2 -  Estratégia de 

Cooperação em rede

Modelagem da rede de 

inovação

VI.1.1 -Mapa da taxonomia da rede de 

inovação

DIMENSÃO
VARIÁVEIS 

INDEPENDENTES
INDICADORES DAS VARIÁVEIS

 Tipologias de estratégias 

aplicadas a rede de 

cooperação

 P
A

R
A

D
IG

M
A

S
 C

O
N

D
IC

IO
N

A
N

T
E

S
  
D

A
 I

N
O

V
A

Ç
Ã

O
 E

M
 R

E
D

E
 D

E
 

C
O

O
P

E
R

A
Ç

Ã
O

  
D

E
 C

O
N

S
Ó

R
C

IO
 P

Ú
B

L
IC

O

 Tipologias de organização 

de rede de cooperação

 As relações orgânicas e 

suas conexões

VI.3.1 -A rede de cooperação e suas 

dimensões

VI.4 -  Cultura 

Organizacional da rede de 

Cooperação 

VI.4.1 -Aspectos culturais da rede de 

cooperação
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Quadro 2 -  Matriz de estrutura lógica : dimensão, variáveis dependentes, indicadores das variáveis e item do questionário

Fonte : Autor

Código de governança

DIMENSÃO
VARIÁVEIS 

DEPENDENTES
INDICADORES DAS VARIÁVEIS

ITENS DO 

QUESTIONÁRIO

T
E

L
E

O
L

O
G

IA
  
D

O
 S

IS
T

E
M

A
 D

E
 G

E
S

T
Ã

O
 D

A
 

IN
F

O
R

M
A

Ç
Ã

O

VD.1 - Gestão do processo 

da informação  

VD.1.1 -Construto da gestão da 

informação

Técnicas e práticas de 

organização 

infocomunicacional

VD.4 - Gestão da   

Comunicação da 

Informação

VD.4.1 -  Cultura da comunicação da 

informação multimédia

 Mecanismos de 

comunicação e 

dessiminação das 

informações

VD.3.1 - Infraestrutura tecnológica 
 Uso dos recursos 

tecnológicos 

VD.2 - Gestão do 

conhecimento
VD.2.1 - Aprendizagem interorganizacional

Prática da disseminação do 

conhecimento

VD.3 -  Governança da 

Gestão da Informação

VD.3.1 -  Conflito de agência dos 

stakeholders

Quadro 3 - Matriz de estrutura lógica:  dimensão, variável de controle, indicadores da variável e item do questionário

Fonte : Autor

VC.1.1 -Tipologia do Consórcio Público Arquitetura júridica

VD.1.2 - Características do Consórcio 

Público
As dimensões das parcerias

VC.1.3 Tipologia de serviços
A natureza dos serviços 

prestados

VD.3.3 -Indicadores de resultados
Resultados 

socioeconômicos 

DIMENSÃO
VARIÁVEL DE 

CONTROLE
INDICADORES DAS VARIÁVEIS

ITEM DO 

QUESTIONÁRIO

D
im

e
n

sõ
e
s 

d
a
 R

e
d

e
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e
 C

o
o

p
e
ra

ç
ã
o

 e
m

 

C
o

n
só

rc
io

 P
ú

b
li
c
o

 VC.1 Perfil demográfico
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2.4- Validação do modelo de investigação 

 

Modelos conceituais tornam-se operativos (determinísticos) quando são dissecados 

os elementos constitutivos de suas dimensões em variáveis e indicadores que permitem 

mensurá-los mediante o emprego de ferramentas estatísticas.Neste sentido, corrobora 

Martins e Theofilo (2009) quando afirmam que a definição de operacionalidade conduz a 

uma série de procedimentos ao qual se atribui um significado mensurável a um conceito 

aplicável a um conjunto específico de circunstância. Portanto, um modelo operativo ( 

determinístico), a partir do conjunto de suas variáveis e indicadores de dados, deve ser 

validado mediante o uso de ferramentas estatísticas, sob a perspectiva de buscar 

explicações e explanações lógicas sobre o fenômeno investigado.Neste contexto, 

especialistas em estatística aplicada a ciências sociais (MALHOTRA, 2008; MONTEIRO 

FILHO, 2003; MATTAR, 1996; LEVIN, 1987), pontuam uma série de instrumentos de 

mensuração de dados, tais como: a aplicação do método de análise descritivo, utilizando 

frequência relativa percentual, as medidas de posição, dispersão e de associação e pelo 

método inferencial para validação de hipótese. O Quadro 1, apresenta uma sintese das 

tipologias de escalas e os métodos estatísticos que podem ser utilizados  para análise de 

dados.  

 

 

 
 
Fonte: Adapatado de MALLHOTRA (2008) MATTAR (1996)

Números identificam e 

classificam objetos

Permite a ordenação dos 

números em relação ao 

objeto

Permite a comparação 

de diferenças entre 

intervalos em relação a 

um objeto

Intervalo. Média, 

Desvio Padrão

Correlação de Produto-

momento, Teste t , 

ANOVA, Regressão 

Linear, Análise Fatorial

Comparação de medidas 

absolutas e de 

proporção

QI- Quadrado ; Teste 

Binomial

Correlação de Postos; 

ANOVA de Friedman

INTERVALO

RAZÃO
Coeficiente de 

Variação

Percentagem e Moda

Percentil e Mediana

Média Geométrica e 

Média Harmônica

DESCRITIVO INFERENCIAL
ESCALA CARACTERÍSTICAS

NOMINAL

ORDINAL

MÉTODO ESTATÍSTICO

Quadro 4: Escalas de Medição para Análise de Dados
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Portanto, há uma série escalas que permitem a análise e interpretação metodológica 

de dados de uma determinada pesquisa empírica. Por outro lado, considerando obtenção de 

dados por intermédio de aplicação de um questionário estruturado em escala Likert, 

recomenda-se à aplicação de ferramentas estatísticas integradas que permitam a validação 

do instrumento de pesquisa, teste de significância de hipótese , bem como análise do grau 

de associação entre variáveis explicativas e explicadas estudadas.  

3. Resultados e Discussão 

A investigação empírica e o instrumento coleta de dados primários são organizados 

e estruturados com base no modelo teórico, o construto Sistema de gestão da informação e 

inovação em rede de cooperação de Consórcio Público Intermunicipal, e no modelo lógico 

operacional o qual formata as variáveis independente, dependente e de controle a serem 

objeto da investigação, mediante descrição taxionômica das dimensões paradigmas 

condicionantes da inovação em rede de cooperação de consórcio público , a teleologia do 

sistema de gestão da informação e do perfil demográfico da rede de cooperação em 

Consórcio Público. 

Desta forma, buscar-se-á, a partir da aplicação do instrumento de pesquisa empírica 

obter respostas a um conjunto de determinadas  questões, a saber: Como as redes de 

consórcios públicos intermunicipais contribuem para o processo da gestão da informação e 

a inovação organizacional ? Quais são os tipos de conflitos , de ordem estrutural e cultural, 

que se originam nas diversas formas de redes de cooperação de consórcios públicos 

intermunicipais? Como o processo de gestão da informação e da inovação organizacional 

modelam a organização das redes de cooperação de consórcios públicos intermunicipais? 

Como as mudanças em nível tecnológico e cultural modelam os padrões da gestão da 

informação nas relações formais e informais  dos membros de uma rede  de cooperação de 

consórcios públicos intermunicipais?  

Para responder essas indagações deve-se formular uma série de hipoteses com o 

objetivo de determinar o grau de associação entre as variáveis a serem estudadas, bem 

como aplicar técnicas estatísticas para validação dos resultados da investigação empírica.  

Para tanto, as formulações das hipóteses da pesquisa devem ser organizadas em quatro 

grupos , a saber: 

 

 Grupo I – Associação entre a variável independente inovação em rede de consórcio 

público e  as váriaveis dependentes gestão do processo da informação, gestão do 

conhecimento, governança da gestão da informação e gestão da comunicação da 

informação 

  Grupo II – Associação entre a variável independente estratégia de cooperação em  

rede de consórcio público e  as váriaveis dependentes gestão do processo da 

informação, gestão do conhecimento, governança da gestão da informação e gestão 

da comunicação da informação 

 Grupo III – Associação entre a variável independente arquitetura em  rede de 

cooperação de consórcio público e  as váriaveis dependentes gestão do processo da 

informação, gestão do conhecimento, governança da gestão da informação e gestão 

da comunicação da informação 

 Grupo IV – Associação entre a variável independente cultura organizacional em  

rede de cooperação de consórcio público e as váriaveis dependentes gestão do 
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processo da informação, gestão do conhecimento, governança da gestão da 

informação e gestão da comunicação da informação 

As ferramentas estatísticas para aferição e medição dos dados objeto desta pesquisa 

que o investigador poderá fazer uso são as seguintes: a) Correlação de Pearson para 

determinar o grau de associação entre as variáveis estudadas; b) a estatística F para se obter 

o teste de significância das hipóteses; c) a correlação de Pearson e o alfa Cronbach para a 

validação do instrumento de investigação, bem como mensurar o grau de confiabilidade 

interna dos dados coletados.  

4. Considerações Finais 

O modelo de investigação empírica Sistema de gestão da informação e inovação em 

rede de cooperação de Consórcio Público Intermunicipal, sob o enfoque do método 

quadripolar, resultante deste ensaio científico, é descrito por intermédio da projeção dos 

elementos teóricos e operativos que buscam explicar a associação entre os paradigmas 

condicionantes da inovação em rede de cooperação de consórcio público e a teleologia do 

sistema de gestão da informação. 

 Por fim, conclui-se que este processo metodológico e cognitivo de investigação 

cientifica organiza-se e estrutura-se sob a premissa da dialética do pensamento sistêmico, a 

partir da construção do modelo mental simbólico ( teórico) de uma realidade observada 

pelo investigador (conhecimento tácito) e do pensamento cartesiano, com a prescrição da 

lógica operativa (conhecimento explícito) do modelo mental simbólico, alicerçado em 

conceitos e fundamentos teóricos que possam explicar o fenômeno investigado, cuja 

síntese resultará em novos conhecimentos sobre a realidade estudada, ampliando as 

fronteiras do conhecimento sobre a gestão da informação em rede cooperação de 

consórcios públicos. 
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Digital Curation: supports new documentary and memory preservation  

 

 

ABSTRACT 

This article deals with the relationship between Digital Curation and memory, intending to 

clarify and emphasize the importance of Curation for the creation of memory. In this 

context, there is the Digital Curation as the digital object management containing activities 

that span the entire life cycle of this object, in order that he remain accessible and can 

recover for those who need it. We conducted a theoretical essay, and of character 

descriptiveness exploratory focusing on digital curation, digital document and electronic 

document and its importance to establishment of memory. With technological advances, 

scanning documents and produce them directly in the digital environment have become 

challenges for the preservation of memory, due to difficulties with the storage of these 

documents. As a result, it is observed that the Digital Curation brings a new way to manage 

these digital objects, which each day are more vulnerable to changes and the obsolescence. 

Rescue the institutional memory of an organization is a major challenge because of the 

way how to will make this rescue of information. 

 

Key-words: Digital Curation. Digital Document. Eletronic Document. Memory. 

 

 

Curadoria Digital: novos suportes documentais e a preservação da memória  

 

RESUMO  

O presente artigo trata da relação entre Curadoria Digital e Memória, pretendendo 

esclarecer e ressaltar a importância da Curadoria para constituição da Memória. Neste 

contexto, tem-se a Curadoria Digital como o gerenciamento do objeto digital contendo 

atividades que abarcam todo o ciclo de vida desse objeto, com o intuito que ele continue 

acessível e se consiga recuperar por quem dele precise. Realizou-se um ensaio de cunho 

teórico e de caráter descritivo exploratório enfocando a curadoria digital, o documento 

digital e o documento eletrônico e sua importância para constituição da Memória. Com os 

avanços tecnológicos, a digitalização de documentos e a produção dos mesmos diretamente 

no meio digital tornaram-se desafios para a preservação da memória, devido às 

dificuldades com o armazenamento desses documentos. Como resultado, observa-se que a 

Curadoria Digital traz uma nova forma de gerenciar esses objetos digitais, que cada dia são 

mais vulneráveis a modificações e a obsolescência. Resgatar a memória institucional de 

uma organização é um grande desafio devido à maneira de como se fará esse resgate das 

informações.  

 

Palavras-chave: Curadoria Digital. Documento Digital. Documento Eletrônico. Memória. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os documentos de arquivo são produzidos com intuito de registrar atividades e 

tarefas da gestão administrativa pública ou privada, bem como de pessoas físicas, ou seja, 

existe a atividade que deve ser realizada, e existe o documento de arquivo, que se apresenta 

como uma representação materializada dessa atividade, investida de valores informativos 

específicos que lhe conferem autoridade jurídica testemunhal e probatória (Crivelli; 

Bizello, 2012). 

O documento não é um dado, mas o produto de uma vontade, aquela de informar 

ou de ser informado. Assim sendo, o documento tem a função de prova e de suporte da 

informação que a fixa, podendo ser produzido intencionalmente ‟ e/ou ter uma função 

atribuída” (Murguia; Grigoleto, 2009:7). 

Em relação ao acesso aos Arquivos Públicos e seu acervo, historicamente é 

possível inferir que foi na Revolução Francesa que a administração de arquivos é marcada 

pelo início de uma nova era, estabelecendo-se o quadro de uma administração de arquivos 

públicos de âmbito nacional. Os Arquivos Nacionais, fundados originalmente em 1789 

como repartição dos arquivos parlamentares da Assembléia Nacional passaram pelo 

decreto de 24 de junho de 1794 (7 Messidor II), a constituir um estabelecimento central 

dos arquivos do Estado, ao qual foram subordinados os depósitos existentes nas províncias. 

O resultado foi que pela primeira vez uma administração orgânica de arquivos cobriu toda 

a rede de depósitos existentes de velhos materiais e de repartições públicas criadoras de 

documentos (Posner, 1940). 

Hoje o acervo, além do suporte em papel, também tem seu suporte no meio 

digital.  Desta forma, a preservação não deve ser pensada somente em meio físico, mas 

também em meio digital, visto que os documentos que estão sendo produzidos atualmente 

comporão o passado, que será resguardado para acesso futuro. Portanto, precisa-se pensar 

na preservação como um todo, em todos os suportes. 

Quando fala-se em Curadoria, cabe entender que “O ato de ‘curar’ está 

relacionado com o zelo, cuidado e atenção com alguma coisa.”, “[...] etimologicamente a 

palavra curadoria tem origem no latim ‘curator’, que quer dizer ‘aquele que administra’, 

‘aquele que tem cuidado e apreço’.” por alguma coisa. O curador é “[...] uma pessoa 

responsável por organizar e administrar os bens [...] de alguém que esteja ausente de 

suas obrigações.” A curadoria pode ser composta por um grupo de pessoas, como por 

exemplo, uma diretoria, que tem a finalidade de debater, organizar e realizar eventos, 

ações, promoções ou demais situações que necessitam ser planejadas (Significados, 2015, 

n. p.). 

Já o termo Memória pressupõe auto-referência, podendo ser considerada a historia 

vivida; é subjetiva, sendo um processo composto de relações interacionistas, que vão se 

construindo.  Além disso, são inconclusivas e mediadas por relações dialógicas, visto que 

toda memória pressupõe lembranças (normalmente relacionadas a uma forte emoção como 

amor, ódio, raiva, etc.) e esquecimentos (aquilo que não se deseja ser, ou que não é 

entendido como útil), sendo necessária para que, o que foi aprendido persista ao longo do 

tempo, estando relacionada a pertencimento, pois permite que as pessoas se sintam parte 

(Izquierdo, 2002).  

Com base no significado apresentado para os termos curadoria e memória vale 

enfatizar que neste trabalho será dado destaque a curadoria digital e sua relação com a 

memória, pois corroborando com a ideia de Hollós (2010) já há algum tempo vivenciamos 
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constantes rupturas em que o universo digital nos obriga a refletir o papel do conservador 

na sociedade da informação. 

Desta forma, a informação que hoje é gerada em meio eletrônico/digital, trafega 

em redes cada vez mais velozes e efêmeras. Assim, tem sido um dos maiores desafios para 

os Arquivistas e profissionais da Tecnologia de Informação (TI) preservar estas estruturas, 

ao menos em parte, em termos de conteúdo e ambiência tecnológica (Hollós, 2010). 

Conforme Abrams; Cruses; Kunze (2008), hoje a conservação e acesso são 

complementares, uma vez que a primeira proporciona o acesso no futuro, e a segunda 

depende da preservação em um momento no tempo. Portanto, na medida em que a internet 

evolui e há uma expansão da sociedade digital, o termo curadoria digital ganha destaque, 

sendo utilizado para diversas ações a partir de critérios e recortes específicos, uma vez que 

a informação hoje gerada em meio eletrônico/digital é cada dia mais efêmera e veloz 

ampliando os desafios (Corrêa; Bertocchi, 2012). 

De acordo com o apresentado acima, neste trabalho nosso recorte/foco está em 

apresentar um ensaio teórico, discutindo a importância da Curadoria Digital e seu ciclo, 

relacionada aos novos formatos documentais e à constituição da Memória. A discussão 

deste conteúdo faz parte do desenvolvimento do projeto de pesquisa “A memória e a 

constituição de bases de conhecimento nos ambientes institucionais”. 

  

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este ensaio teórico configura-se como descritivo exploratório, por tentar descrever 

características dos fenômenos estudados estabelecendo relações entre a Curadoria Digital e 

sua importância na constituição da Memória. 

Segundo Triviños (1987) e Marconi e Lakatos (2007) os estudos descritivos 

exploratórios visam aprofundar o conhecimento a respeito de determinada realidade, 

portanto o foco foi desenvolver uma revisão bibliográfica que tratam das temáticas que 

sustentam a discussão aqui proposta com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre 

esta temática, com base em um contexto complexo.  

O ensaio teórico foi realizado utilizando-se da pesquisa descritiva exploratória, 

pois ela busca constatar algo num organismo ou num fenômeno. Segundo Gil (1991) visa 

proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito. Além 

disso, a revisão bibliográfica foi feita com base em documentos já elaborados, tais como 

livros, dicionários, enciclopédias, periódicos, jornais e revistas, além de publicações como 

comunicação e artigos científicos, resenhas e ensaios críticos, pois Oliveira (2007: 69) 

defende que a principal finalidade da revisão bibliográfica é levar o “[...] pesquisador (a) a 

entrar em contato direto com obras, artigos ou documentos que tratem do tema em 

estudo.” 

Gil (2009:61) explica que o “[...] levantamento bibliográfico preliminar pode ser 

entendido como um estudo exploratório tem a finalidade de proporcionar a familiaridade 

do aluno com a área de estudo no qual está interessado, bem como sua delimitação.” 

Para o autor acima citado, a leitura que se faz na revisão bibliográfica deve servir 

aos seguintes objetivos: Identificar as informações e os dados constantes do material 

impresso; Estabelecer relações entre as informações e dados obtidos com o problema 

proposto e Analisar a consistência das informações e dados apresentados pelos autores, 

almejando reflexões visando uma melhor compreensão do objeto e fenômenos 

investigados. 
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Por meio do ensaio teórico, realizou-se o levantamento de referencial teórico, 

delimitando-se os assuntos: curadoria digital, documento digital, documento eletrônico e 

memória. Assim, é apresentado o referencial teórico levantado para análise e discussão      

com objetivo esclarecer e ressaltar a importância da Curadoria para constituição da 

Memória. 

 

 

3 DOCUMENTO DIGITAL E DOCUMENTO ELETRÔNICO: DIFERENÇAS 

TERMINOLÓGICAS E TECNOLÓGICAS 

 

Neste momento são apresentados e discutidos os temos “Documento Digital” e 

“Documento Eletrônico”, com foco em suas diferenças. 

De acordo com Barros e Amélia (2009:60) “concebe-se documento arquivístico 

como um bem cultural patrimonial, emanado do saber e da memória da humanidade, com 

sentidos determinados pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-

histórico em que as palavras são produzidas”. 

Em relação ao campo da Historiografia, o termo documento foi utilizado para 

designar testemunho histórico, ideia partilhada de acordo com os preceitos da escola 

positivista, tendo suas raízes nos séculos XIX e XX. Desta forma, tanto historiadores, 

quanto arquivistas, embasados em visões positivistas, utilizaram o documento como forma 

de prova de uma ação, o que provocava um afastamento à qualquer subjetividade e 

intencionalidade que pudesse contrapor-se à produção documental no que se refere à sua 

objetividade. Porém, no século XX, o documento passou a ser considerado um recurso 

necessário e indispensável para garantir confiabilidade aos trabalhos produzidos pelos 

pesquisadores, no que tange à obrigação de apresentação das suas fontes de informações 

utilizadas como recurso à elaboração destes trabalhos (Murguia, 2011:38). 

Conforme com Barros; Amélia (2009:60), “os documentos arquivísticos se 

constituem em fontes de informações indispensáveis a ser interpretadas, analisadas e 

cotejadas. Eles são obras humanas que registram, de modo fragmentado, informações ricas 

e complexas sobre relações coletivas.” 

Jardim (1996:6), em seus estudos, defende que 

A literatura e a prática arquivísticas destacam, sobretudo a partir dos anos 

50, importância da avaliação e seleção de documentos. A quantidade e a 

variedade de suportes e formatos documentais, de um lado, e a escassez 

de recursos arquivísticos, de outro, implicam que os documentos 

produzidos e acumulados por uma organização devam inevitavelmente 

passar por um processo de avaliação. Esta avaliação teria objetivos 

aparentemente muito simples: identificar o valor dos documentos de 

maneira a estabelecer prazos de retenção nas fases corrente e 

intermediária, definindo assim as possibilidades de eliminação, 

microfilmagem e recolhimento aos arquivos permanentes. 

 

Para Nascimento e Valentim (2012), após a identificação dos tipos documentais, o 

estabelecimento da tipologia documental proporciona o conhecimento da tramitação que o 

documento percorre dentro de uma organização, propiciando rápido acesso, recuperação e 

uso, por parte de quem dele necessita, acarretando como resultado o aumento da eficiência 

e eficácia organizacionais. 

Troitiño-Rodriguez (2012) defende que a recuperação da história institucional 

revela as praxis e transformações burocrático-administrativas pelas quais a entidade 

perpassa no período de sua existência. Destarte, por meio do conhecimento do sistema 
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organizacional da entidade, identificando-se suas funções, atividades e procedimentos, 

compreendem-se os mecanismos pelos quais as informações são registradas, assim como 

sua contextualização de produção documental.  

Com o avanço tecnológico, e por sua vez a propagação dos meios audiovisuais (a 

imprensa, o telégrafo o cinema e a televisão), foi mudando a maneira de como se estavam 

arquivando os documentos. Assim, com este desenvolvimento, se faz uma diferença entre o 

documento digital, documento eletrônico e documento não eletrônico ou impresso, onde a 

essa diferença só radica no material que o conforma (Lapuente, 2013).  

De acordo com Rondinelli (2011) embora o termo documento eletrônico seja 

preferencialmente utilizado na literatura arquivística internacional em detrimento do termo 

documento digital, e em que pese a consagração dos dois termos como sinônimos, 

tecnicamente há diferença entre ambos.  

 

 

FIGURA 1: Mapa conceitual de Documento Digital 

 
FONTE: Siqueira, 2012:136. 

 

Siqueira (2012:136) apresenta, na Fig. 1, um mapa conceitual a respeito do termo 

“documento digital”. Neste contexto, parte-se da discussão do termo “documento”, que 

contém informação, flexível e fluida, caminhando para o “documento digital”, envolvendo 

questões como: disponibilidade (facilidade de acesso), volatividade (falta de estabilidade 

física), hiperdocumento (relação com outros documentos), flexibilidade do formato 

(facilidade de armazenamento), fragilidade física (preservação e conservação), legibilidade 

partilhada (relação criador/leitor). 

Segundo o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), a instituição expõe que 

em nível internacional, não tem diferença em falar de documento digital e documento 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1255



 

 

eletrônico, porém quando estes dois conceitos são abordados desde a perspectiva 

tecnológica, apresentam diferença, a qual está dada desde os termos “digital” e 

“eletrônico”. Para isso, o CONARQ (2015) apresenta: “documento eletrônico é acessível 

e interpretável por meio de um equipamento eletrônico (aparelho de videocassete, 

filmadora, computador), podendo ser registrado e codificado em forma analógica ou em 

dígitos binários.” Em relação à documento digital “é um documento eletrônico 

caracterizado pela codificação em dígitos binários e acessado por meio de sistema 

computacional. Assim, todo documento digital é eletrônico, mas nem todo documento 

eletrônico é digital.”  

Segundo Lapuente (2013), no documento eletrônico, seu conteúdo se encontra em 

um meio ou suporte eletrônico, que pode ser (CD, DVD, memory card, entre outros), com 

o que se pode inferir que para poder ter acesso a esse tipo de documento, se faz necessário 

ter um aparato eletrônico, que auxilia para a visualização de dita informação.  

A autora expõe que “todo documento digital é um documento eletrônico, mas não 

acontece o mesmo no sentido contrário”. Já o documento digital tem seu conteúdo 

expressado em bits, o que implica que deve haver um dispositivo que consiga transmitir ou 

guardar a informação neste formato (bits). Sendo assim, um documento digital pode ser 

texto feito em computador, gráficos feitos em algum programa como por exemplo Excel, 

uma imagem fotográfica, um som, entre outros.  

Sendo assim, um documento digital poderia ser um documento em PDF, um áudio 

em MP3, um formato em Excel, um vídeo em formato AVI, entre outros. E um documento 

eletrônico, é por exemplo um filme em VHS, música em CD, pen drive, tarjetas de 

memória, entre outros. Com a facilidade que hoje em dia se tem para a consecução de 

informação digital, ela mesma se tem convertido em um dos produtos mais importantes, 

devido à comodidade para seu acesso e domínio, e as suas diversas formas de 

visualização
1
.  

 

 

4 CURADORIA DIGITAL 

 

De acordo com Couture e Rousseau (1998), desde a Antiguidade as civilizações 

tentavam de alguma forma preservar a história. Como suporte elas utilizavam o papel, o 

couro, o papiro e as placas de argila. Foi no século XX que se criou suportes como: 

videodiscos, fitas magnéticas, disquetes, como forma de conservação da informação, 

permitindo também uma maior capacidade de armazenagem e facilitando a difusão. 

Negativamente, estas novas formas de armazenamento trouxeram problemas relativos à 

organização da informação.  

Atualmente existem como suportes de informação o pen drive, o memory card, hd 

externo,entre outros, com grande capacidade de armazenagem de informações e fácil 

portabilidade. Por outro lado, em alguns anos também se tornarão obsoletos como os 

demais suportes citados, visto que já se fala de arquivos em nuvem.  

A propósito Conway (2001) afirma que todos os suportes digitais utilizados como 

forma de preservação dos documentos são válidos, apesar de sua obsolescência, pois, de 

uma maneira ou outra, acabam ajudando também na conservação dos documentos 

originais. Documentos valiosos, de valor histórico ou probatório, não necessitam ser 

manuseados com frequência, fazendo aumentar sua vida útil, já que muitos destes 

documentos já estão se decompondo, estando quebradiços e amarelados pela ação do 

                                                 
1
Formatos digitais como pode ser mp3, mp4, AVI, entre outros. 
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tempo.  

Conway (2001) afirma que a preservação por meio do universo digital além de 

possibilitar o uso da informação e proteger o documento original, é necessário lembrar de 

manter os objetos digitais, pois além de conservar e preservar os originais, será necessário 

também proteger as cópias digitais, denominada "preservação digital", o que requer a 

constante migração dos arquivos digitais para outras mídias mais recentes de modo a 

garantir o acesso. 

Conforme o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, faz-se necessário 

diferenciar preservação de conservação, assim sendo: "Conservação: promoção da 

preservação e da restauração dos documentos." (Brasil, 2005:53, grifo do autor). 

"Preservação: Prevenção da deterioração e danos em documentos, por meio de adequado 

controle ambiental e/ou tratamento físico e/ou químico." (Brasil, 2005:135, grifo do 

autor). 

Antes de tratar a temática Curadoria Digital, um dos focos teóricos desta 

pesquisa, vale ressaltar que a literatura possui alguns conflitos quanto às temáticas de 

Preservação Digital e Curadoria Digital, pois muitos relacionam os termos como similares 

e outros distinguem hierarquicamente seus fazeres e abrangência.  

O Conselho Nacional de Arquivos, por meio da Câmara Técnica de Documentos 

Eletrônicos (2006:13) define preservação digital como: o conjunto de ações destinadas a 

manter a integridade e a acessibilidade dos documentos digitais ao longo do tempo. 

Devem todas as características essenciais: físicas (suporte), lógicas (software e formato) e 

conceituais (conteúdo exibido). (...) As ações de preservação digital têm que ser 

incorporadas desde o início do ciclo de vida do documento. (...) Nos documentos digitais, 

o foco da preservação é a manutenção da autenticidade e do acesso.  

Ferreira (2006) usa o termo preservação digital para designar um conjunto de 

atividades ou processos responsáveis por garantir o acesso continuado, a longo-prazo, à 

informação e ao patrimônio cultural existente em formato digital. A preservação seria a 

responsável por garantir que a comunicação entre um emissor e um receptor fosse 

possível, não só através do espaço, mas também através do tempo, permanecendo 

acessível e com qualidade de autenticidade para ser interpretada no futuro. 

Diversas estratégias foram sendo propostas nos últimos anos para conter a perda 

de informação em meio digital, como o refrescamento, a emulação, a migração, entre 

outros, porém, neste momento serão apresentadas às 3 (três) estratégias acima citadas. 

Conforme Ferreira (2006:33, grifo nosso), "o refrescamento de suporte consiste 

na transferência de informação de um suporte físico de armazenamento para outro mais 

atual antes que o primeiro se deteriore ou se torne irremediavelmente obsoleto." Por 

exemplo, as fitas cassetes VHS e os disquetes de 3.5 polegadas que foram substituídos 

pelos pen drives e DVDs.  

Já a emulação, segundo Ferreira (2006) é um software chamado emulador, que 

reproduz o comportamento de uma plataforma podendo ser hardware e/ou software, 

imitando seu comportamento, mesmo que esteja obsoleto. Possui grau elevado de 

fidelidade, preservando as características do objeto original. Entretanto, ressalta-se que até 

mesmo o emulador futuramente ficará obsoleto, sendo necessário criar uma nova 

plataforma ou novo emulador capaz de emular o anterior. 

Para Ferreira (2006:36) migração consiste na "transferência periódica de material 

digital de uma dada configuração de hardware/software para uma outra, ou de uma 

geração de tecnologia para outra subsequente." 

Na migração o importante é preservar o conteúdo intelectual do objeto digital, e 

não seu formato, diferente das outras estratégias, que preservam o seu formato e não 
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conteúdo. Desta forma, a migração pode ter novos formatos em novas gerações de 

hardware e software (Márdero Arellano, 2004). 

Um modelo muito utilizado para preservação de documentos digitais é o Open 

Archival Information System mais conhecido como OAIS. Segundo Márdero Arellano 

(2004, p. 20): "no esquema conceitual do OAIS existem seis entidades funcionais: 

recepção, armazenamento, gerenciamento de dados, administração do sistema, 

planejamento de preservação e acesso." Todas trabalhando em perfeito funcionamento no 

arquivo desde seu produtor dentro da administração, até chegar em seu consumidor. 

De acordo com Ferreira (2006:29), o modelo OAIS possui um componente 

denominado planejamento de preservação que é 
[...] responsável pela monitorização do ambiente externo ao repositório e 

por desencadear eventos de preservação sempre que necessário. É, por 

exemplo, da responsabilidade deste componente definir as estratégias de 

preservação a utilizar no interior do repositório, monitorizar as tendências 

comportamentais da sua comunidade de interesse ou identificar formatos 

que se encontram na iminência de se tornar obsoletos. 
 

Percebe-se que o OAIS é uma ferramenta de grande valia e a tendência é que ela 

cresça cada vez mais, pois há facilidade de mecanismos, qualidade de preservação, 

usabilidade e disseminação de informação. 

Deve-se lembrar que a preservação digital tem de se ater aos princípios 

arquivísticos, conceitos e metodologias. Assim como em meio físico, também deve-se 

haver organização em meio virtual.  

Nesta pesquisa defende-se que a Preservação Digital é um item que compõe o 

complexo conjunto de fazeres da Curadoria Digital, uma vez que a curadoria visa 

melhorar um conjunto de dados e processos operacionais e estratégicos.  

Siebra et al. (2013, n. p.) defendem que Curadoria Digital emerge dos estudos de 

Repositórios Digitais, como  
uma área de pesquisa e prática interdisciplinar que reflete uma 

abordagem holística para o gerenciamento do objeto digital e inclui 

atividades que abrangem todo o ciclo de vida desse objeto. De acordo 

com o Digital Curation Center (DCC), a curadoria digital exprime a 

ideia de manter e agregar valor à informação digital, tanto para uso atual 

quanto futuro e envolve a gestão ativa e a preservação de recursos 

digitais durante todo o ciclo de vida do dado digital, enquanto houver 

interesse do mundo acadêmico e científico. A preservação digital passa, 

então, a ser é entendida como uma etapa no âmbito desse ciclo. 

 

Nesse sentido surge a Curadoria Digital, com vistas ao gerenciamento do objeto 

digital contendo atividades que abarcam todo o ciclo de vida desse objeto, com o intuito 

que ela continue acessível e se consiga recuperar por quem dele precise. 

Conforme explicam Rosenbaum (2011) e Beiguelman (2011), o crescimento da 

pertinência de curadoria de informação ao gigantesco volume de dados na web, 

abrangendo os mecanismos de busca, os sites de redes sociais entre outras; o que apresenta 

a administração de uma grande quantidade de dados na internet e em int

distintas terminologias e níveis de desempenho como: “curadoria de informação”, 

“curadoria de conteúdo”, “curadoria de conhecimento” e “curadoria de dados”, que na 

maioria dos casos põe como protagonista os seres humanos, os quais têm a capacidade de 
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filtrar informações e reorganizá-las para uma vasta quantidade de usuários (Rosenbaum, 

2011). 

Para o mesmo autor mencionado anteriormente a grande quantidade de 

informação promove a busca de material de qualidade, reflexivo, filtrado e organizado 

pelos humanos, o qual seja investigado por periodistas, e que seja intelectualmente 

relacionado. Justamente é isso a curadoria digital, é a capacidade de um sistema ou um ser 

humano para encontrar, organizar, filtrar e dar valor, relevância e significância à 

informação de um assunto específico que vem de diferentes fontes como: mídias digitais, 

ferramentas de comunicação, redes sociais, entre outras. 

Jennings (2007) ressalta a ação dos produtores de conteúdo especializados como 

curadores da memória cultural, conservando materiais, informações e arquivos de 

diferentes tempos da história,disponibilizando-os por meio da digitalização. Também 

aparece a noção de curadoria da memória social nas práticas de Fansourcing (fãs de 

música em plataformas digitais) (Amaral, 2010). 

Continuando com o contexto acima citado, e de acordo como Digital Curation 

Centre
2
 (DCC), a curadoria digital revela a ideia de conservar e adicionar valor à 

informação digital, tanto para uso atual e futuro, a qual abarca a manutenção, a gestão 

ativa e a preservação de recursos digitais por meio do ciclo de vida do dado digital, 

enquanto houver importância no âmbito acadêmico e científico. 

Para Abbot (2008, n. p.) curadoria digital é definida como 
Todas as atividades envolvidas no gerenciamento de dados desde o 

planejamento de sua criação, também as melhores práticas em matéria de 

digitalização e documentação, com o intuito de assegurar a sua 

disponibilidade e adequação para a descoberta e re-uso, no futuro, o que 

também faz parte da curadoria digital. Curadoria digital também pode 

incluir gerenciamento de grandes conjuntos de dados para o uso diário, 

por exemplo, garantindo que eles possam ser pesquisados e legíveis no 

futuro.(Tradução nossa). 

 

Com base na citação acima podemos inferir que curadoria digital pode ser 

compreendida para além do controle do repositório que conserva os recursos e abrange a 

atenção do autor do conteúdo e dos usuários futuros. 

Já Lee e Tibbo (2007, n. p.) definem curadoria digital como 
Curadoria Digital envolve a seleção e avaliação por criadores e 

arquivistas; evoluindo na oferta de acesso intelectual; armazenamento 

redundante; transformações de dados; e, para alguns materiais, um 

compromisso com a preservação em longo prazo. Curadoria Digital é 

o[conjunto de atividades]que prevê a reprodutibilidade e reuso de dados 

digitais autênticos e outros ativos digitais. Desenvolvimento de 

repositórios digitais confiáveis e duráveis; princípios da boa criação de 

metadados e captura; uso de padrões abertos para formatos de arquivo e 

codificação de dados; e a promoção da alfabetização de gerenciamento de 

informações são essenciais para a longevidade dos recursos digitais e 

para o sucesso dos esforços de curadoria. (Tradução nossa). 

 

A curadoria digital enfrenta constantes desafios, pois tem que lidar com a 

obsolescência e evoluções de formatos de armazenamento, deve propiciar buscas flexíveis 

e variadas, pois a forma digital, embora aparentemente se mostre bastante atrativa, 

                                                 
2
http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation 
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rapidamente se torna obsoleta, exigindo uma preservação vigiada e permanente, com 

garantias de recursos materiais para as atualizações necessárias. 

Em relação à obsolescência dos formatos de armazenamento, Hollós (2010), 

defende que os equipamentos e softwares utilizados são substituídos rapidamente por 

versões mais recentes e o risco da obsolescência é o grande inimigo ainda não dominado. 

A forma digital, embora aparentemente se mostre bastante atrativa, rapidamente se torna 

obsoleta, exigindo uma preservação vigiada e permanente, com garantias de recursos 

materiais para as atualizações necessárias.  

A diferença entre o documento em papel e o digital requer recursos tecnológicos, 

com o propósito de decifrar os bits em reproduções inteligíveis aos humanos. Por essa 

razão se faz importante plasmar para que a tecnologia é indispensável: ela possibilita o 

ingresso e leitura do objeto digital físico; para conhecer as normas empregadas para a 

codificação do elemento digital lógico e a decodificação para o elemento digital conceitual. 

Sem a tecnologia apropriada para acesso desses dois objetos expostos teria como 

consequência, a perda total do conteúdo (Yamaoka, 2012). 

O entorno computacional está compreendido por elementos tecnológicos de 

numerosos provedores. Ora, o teor digital de uma empresa é gerado em diferentes registros 

(softwares), que originam objetos (os quais também podem estar em computadores 

localizados em outros lugares) com diferentes formatos, que são conservados em diversos 

tipos de mídias óticas e magnéticas. Além disso, a preservação digital requer a 

administração de aqueles componentes, para garantir o ingresso ao conteúdo. Cabe 

ressalta, que “[...] um objeto digital – para ser decodificado – não depende de um ou dois 

componentes tecnológicos, mas de um sistema tecnológico, onde um componente depende 

de vários outros para a execução da sua função. Esta inter-relação é complexa devido à 

origem distinta das fontes (internas e externas) de tais componentes.” (Yamaoka, 2012:72). 

 

Figura 2: Ciclo de vida da Curadoria Digital 
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Fonte: Higgins, 2008, apud Yamaoka, 2012:71 

 

O ciclo tem início na conceitualização que, segundo Sayão e Sales, "é conceber e 

planejar a criação do dado, incluindo os métodos de captura e as opções de 

armazenamento". Após esse primeiro estágio, são feitas as Ações Sequenciais que se 

iniciam com a criação ou recebimento dos dados produzidos, por meio de políticas de 

coleta no interior da instituição. Logo em seguida, os dados são avaliados e selecionados, 

para que seja possível distinguir entre os conteúdos que serão preservados e os que serão 

descartados. Os que não são descartados serão admitidos, arquivados, transferidos a um 

local apropriado.  

No arquivo, ou centro de dados o conteúdo passa por ações de preservação, para 

que ele mantenha sua autenticidade e possa ser utilizado a longo prazo. Está incluso nas 

ações de preservação: “a limpeza do dado e sua validação, a adição de metadados de 

preservação e de informação de representação e a garantia de estruturas de dados ou 

formatos de arquivos aceitáveis” (Sayão; Sales, 2012:186). Posterior as ações de 

preservação, os dados podem ser encaminhados para uma reavaliação, passar para etapa 

de armazenamento ou migrar para transformação. Ao serem armazenados transitam por 

uma ação de acesso, uso e reuso para garantir a disponibilidade dos mesmos aos usuários. 

A etapa de transformação implica em, a partir dos dados originais, produzir novos dados de 

diferentes formatos dando abertura a novos resultados e publicações.  

Dentro deste ciclo mais amplo estão as “ações que permeiam todo ciclo de vida da 

curadoria digital”. No centro desse ciclo estão os Dados (Objetos Digitais ou Banco de 

Dados), esses devendo passar por descrição e representação da informação, feitas de 

acordo com padrões para que a descrição seja adequada e o conteúdo representado no 

intuito de facilitar o entendimento do usuário. Prontamente é necessário um planejamento 

da preservação e depois o acompanhamento e participação da comunidade, que inclui 

o desenvolvimento de ferramentas e software, para que os conteúdos sejam 

compartilhados. Seguidamente são realizados os processos de curadoria e preservação 

que compreendem “estar continuamente alerta e empreender as ações administrativas e 

gerenciais planejadas para a curadoria e preservação por todo ciclo de vida da curadoria.” 

(Sayao; Sales, 2012:186) 

Conforme o quadro anterior, poderia se explicar que um programa de Curadoria 

Digital tem como intuito de proteger os objetos digitais, permitindo o acesso e o 

empregado em todo seu ciclo de vida. O valor que tem isso é o compartilhamento dos 

dados, minimizando a repetição de esforços na geração deles e tornando-os acessíveis para 

obtenção de novos conhecimentos. Por conseguinte, a curadoria digital permite manter o 

documento íntegro e acessível, enquanto este possuir valor jurídico (evidência); extrair 

novos conhecimentos (valor informacional e de pesquisa); preservar a memória da 

sociedade (valor histórico); e evitar o retrabalho de recriar os dados já produzidos 

anteriormente (Yamaoka, 2012). 

Um programa de Curadoria Digital tem como objetivo salvaguardar os objetos 

digitais, possibilitando o acesso e o reuso em todo seu ciclo de vida. O valor despendido 

para produzir tais objetos tem como retorno o compartilhamento dos dados, o que reduz a 

duplicação de esforços na criação destes e tornando-os disponíveis para extração de novos 

conhecimentos. Portanto, a curadoria digital permite: manter o documento íntegro e 

acessível, enquanto este possuir valor jurídico (evidência); extrair novos conhecimentos 

(valor informacional e de pesquisa); preservar a memória da sociedade (valor histórico); e 

evitar o retrabalho de recriar os dados já produzidos anteriormente. (Yamaoka, 2012:70) 
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5 MEMÓRIA 

 

Para Huyssen (2000:9), “um dos fenômenos culturais e políticos mais 

surpreendentes dos anos recentes é a emergência da memória como uma das preocupações 

culturais e políticas centrais das sociedades ocidentais.” Para ele, “[...] a memória se tornou 

uma preocupação cultural de proporções monumentais [...]” e não há dúvida de que “[...] 

todos nós representamos os nossos papéis neste processo [...]”.   

Freud (1973, apud Oliveira, 2010:42–43) ainda no final do século XIX, já 

propunha sua concepção de aparelho de memória caracterizado por traços que podem ser 

guardados, recuperados, mas que não são inalteráveis. Além disso, antecipa-se na 

formulação do que viria a ser o computador: 
Os aparatos auxiliares que inventamos para aperfeiçoar ou intensificar 

nossas funções sensoriais são todos construídos à semelhança do órgão 

sensorial correspondente ou de uma parte do mesmo (lentes, câmaras 

fotográficas, cornetas acústicas etc.). Deste ponto de vista, os dispositivos 

auxiliares de nossa memória parecem muito defeituosos, pois nosso 

aparato psíquico realiza precisamente o que aqueles não podem. 

Apresenta uma ilimitada capacidade receptora de novas percepções e 

cria, além disso, marcas duradouras, embora não invariáveis, das 

mesmas.  

        

Le Goff (2003:433) ao afirmar que “o armazenamento de informações permite 

comunicar através do tempo e do espaço, fornecendo ao homem um processo de 

marcação, memorização e registro”, garante a preservação da memória e contribui para o 

progresso das ciências, tecnologia e da humanidade. 

Além disso, os suportes de informação que corroboram com a cristalização da 

memória eram constituídos, na maioria dos casos, em materiais perecíveis, ou seja, 

produtos orgânicos, a exemplo dos documentos em papel. Estes suportes são naturalmente 

afetados pelas variações da umidade relativa e de temperatura, provocando assim a sua 

expansão e consequentemente a sua deterioração estrutural, principalmente quando 

exposto a raios ultravioletas e à incidência de luz mecânica. (Bezerra; Oliveira, 2013) 

Na sociedade atual, a informação digital é uma realidade no século XXI, visto 

que diversos materiais foram registrados e com o boom da internet, diferentes 

organizações fizeram e fazem uso deste registro/formato sendo indispensáveis práticas 

efetivas de administração dessa informação, visto que estes repositórios precisam ser 

resguardados (Márdero Arellano; Leite, 2008). Com isso, se faz necessário pensar, além 

dos repositórios, como se devem organizar e fazer para ter acesso constante, já que eles 

são ou podem ser considerados ambientes de memória.  

O exercício de memória individual, na Idade Média, dá lugar à criação de 

sistemas arquivísticos e bibliográficos de organização dos meios escritos de memória 

coletiva. A biblioteca de Warburg descrita por Settis (2000), o sistema de organização 

conceitual para ajudar a memória de escritores, criado por Peter Mark Roget (1998) no 

início do século XIX na Inglaterra, as classificações bibliográficas de Melvil Dewey, 

Henry Evelyn Bliss e Shiyali Ramamrita Ranganathan na passagem do século XIX para o 

século XX (Piedade, 1983), sem mencionar o espírito enciclopedista são exemplos de 

criação de memórias auxiliares ao conhecimento registrado e acumulado em coleções de 

livros, papéis e objetos. Enfim, os novos meios de memória eletrônica que aparecem nas 

últimas décadas do século XX nos convidam a pensar a memória no século XXI, suas 
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configurações e desafios. (Dodebei, 2009) 

Com o surgimento da escrita, há uma modificação em relação à transmissão do 

conhecimento social, que passou do oral para a forma escrita, registrada. Os 

acontecimentos poderiam ser registrados em algum tipo de suporte, tirando da memória 

humana a função exclusiva de reter e preservar as informações. Diante desse contexto, a 

memória sofre um processo de afastamento do sujeito ou da comunidade, e torna-se 

objetiva, morta, impessoal, causando a separação do conhecimento, da identidade pessoal e 

coletiva; o saber se torna disponível, estocável, consultável, comparável, transformando-se 

em um objeto possível de análise e exame, e não somente considerado como útil no dia-a-

dia (Monteiro; Carelli; Pickler, 2008:8). Esse processo trouxe grandes transformações na 

forma em que a informação era retida e transmitida: o indivíduo perde seu poder de ser o 

único a reter e transmitir o saber; as informações passam a ter um cunho mais coletivo do 

que individual, visto que mais pessoas teriam acesso ao registro do conteúdo; o saber de 

toda uma comunidade passa a ser passível de ser analisado e modificado; porém, sem o 

devido cuidado quanto a sua preservação, também aumenta a possibilidade de ser perdido. 

Spiller e Pontes (2007:99) explicam que “[...] as experiências pelas quais passa uma 

organização são acumuladas, ao longo dos anos, nas suas pessoas, cultura, processos e em 

seus documentos, e esse conjunto de conhecimentos forma a sua memória”. Assim, a 

memória de uma organização envolve todo seu ambiente, perpassando por sua cultura 

organizacional, de recursos humanos, estrutura organizacional, estrutura tecnológica, e 

toda a documentação que ela produz mediante sua atuação.  

Desta forma, os documentos de arquivo são produzidos para registrar atividades e 

tarefas da gestão administrativa pública ou privada, bem como de pessoas físicas, ou seja, 

existe a atividade que deve ser realizada, e existe o documento de arquivo, que se 

apresenta como uma representação materializada dessa atividade, investida de valores 

informativos específicos que lhe conferem autoridade jurídica testemunhal e probatória 

(Civelli; Bizello, 2012). 

Além disso, os documentos, independente do suporte onde estão registrados, 

contribuem para o resgate e produção de memórias, de modo a trazer ao conhecimento 

público fragmentos de informações que certamente ficariam perdidas no tempo (Braz; 

Holanda; Ferreira, 2012). 

Em relação à memória, a sociedade atual tem à sua disposição, tecnologias potentes 

para tratamento e memorização, trazendo a sensação de que a memória está armazenada. 

Esse fato traz como consequência, dois problemas: 1) com as tecnologias de informação, 

os documentos são registrados como um conjunto de instruções que podem ser lidos e 

interpretados por meio de programas específicos, ou seja, caso o programa no qual 

determinados arquivos foram gerados, não sejam atualizados, corre-se o risco de se alterar, 

de forma irremediável, a memória geral da sociedade; 2) com o crescimento exponencial 

de documentos de todos os tipos, surge algumas questões: deve-se preservar todos os 

documentos que foram e estão sendo gerados?; deve-se analisar qual deverá ser 

preservado?; e, finalmente, em qual suporte? (David; Foray, 2002) 

Dessa forma, Crippa (2010) considera que a memória permite o resgate de algo 

pertencente ao passado, comparando-os com os dados do presente, proporcionando a 

preservação de determinadas informações, essenciais para a experiência individual e o 

conhecimento de natureza científica, filosófica ou técnica.  A memória é considerada o 

único instrumento através do qual, ideias e palavras podem ser reunidas, fugindo, assim, ao 

império do imediato: imprime as direções do tempo e permite uma continuidade social. 

Sem ela, desapareceriam os elos sociais, assim como a própria noção de sociedade, as 

identidades individuais e coletivas, a possibilidade da construção do conhecimento, ou 
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seja, pode ser considerada uma ferramenta para a construção de uma determinada 

sociedade, assim como de transmissão cultural.  

Azevedo Netto (2007) defende que a informação pode ser considerada como aquela 

voltada a produção de significados socialmente aceitos, sendo um fenômeno no qual sua 

produção, além de um bem simbólico, envolve sua disseminação e consumo, implicando 

na sua própria reprodução. 

Desta forma, o registro, seja em qual formato for (impresso, digital/eletrônico), 

possibilita a preservação e o acesso à informação produzida pelo indivíduo na sua atuação 

perante a sociedade/comunidade a qual pertence. A partir daí, o armazenamento que 

permite o acesso a essa informação produzida individualmente, tem como consequência a 

geração de mais informação, nesse segundo momento de forma coletiva e compartilhada, 

isto é, a informação é gerada, registrada e preservada, possibilitando sua disseminação. Os 

indivíduos que a acessam geram novas informações, por meio da apropriação e 

internalização, a partir das relações estabelecidas com os conteúdos e as experiências 

anteriormente internalizados. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

Visto que o foco deste ensaio teórico foi discutir a importância da Curadoria 

Digital tendo como foco os novos formatos documentais e a constituição da memória, é 

importante ressaltar que é grande a quantidade de informações que na atualidade são 

geradas no entorno digital, e que estudos sobre memória vem se destacando em contextos 

sociais, políticos e econômicos uma vez que a tendência é que informações e 

conhecimentos se massifiquem cada vez mais. Porém, o que se observou, durante o ensaio 

teórico, é que ainda não há produção científica publicada a respeito da prática da Curadoria 

Digital nos ambientes de memória.   

Desse modo, pode-se considerar que o objetivo previamente proposto foi atingido, 

bem como acredita-se que este trabalho contribui para o campo da Ciência da Informação, 

mais especificamente quanto à discussão da Curadoria Digital em ambientes de memória, 

bem como recomenda-se que outros estudos devam ser realizados para o aprofundamento 

desta temática tão importante para este setor econômico e social. 

A curadoria digital pode ser considerada como um fator fundamental para a 

constituição da memória, visto que pressupõe oferecer diferencial, agregar valor, aprimorar 

relacionamentos, rememorar histórias, pois quando falamos de memória, lembranças e 

esquecimentos, evolução e aprendizagem são constantes. Com isso a Curadoria Digital se 

faz imperativa na constituição da Memória, pois ela propicia flexibilização, uma vez que a 

maior parte das informações hoje são produzidas/geradas nos computadores e o desafio de 

preservá-las, manter, agregar valor e recuperar a informação digital é enorme.  

Conforme apresentado na Figura 2, poderia se explicar que um programa de 

Curadoria Digital, no que tange o contexto dos ambientes de memória envolvendo os 

documentos digitais e eletrônicos, tem como intuito proteger os objetos digitais, 

permitindo seu acesso e emprego em todo seu ciclo de vida. O valor que se defende é o 

compartilhamento dos dados, minimizando a repetição de esforços na geração deles e 

tornando-os acessíveis para obtenção de novos conhecimentos. Por conseguinte, a 

curadoria digital permite manter o documento, seja ele digital ou eletrônico, íntegro e 

acessível, enquanto este possuir valor jurídico (evidência); extrair novos conhecimentos 

(valor informacional e de pesquisa); preservar a memória da sociedade (valor histórico); e 

evitar o retrabalho de recriar os dados já produzidos anteriormente (Yamaoka, 2012). 
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De acordo com Matos (2004:59) “[...] a memória não só se constitui como 

elemento cultural de profunda legitimidade, como, também, é indispensável à renovação 

permanente da própria cultura.” Porém a maioria dos hardwares e softwares onde estão 

contidas as informações se tornam obsoletos ou incompatíveis em uma velocidade cada 

vez mais rápida. Surgindo a grande preocupação e necessidade de salvaguardá-las, onde os 

estudos cada vez mais se voltam às atividades desenvolvidas pela curadoria digital, com o 

propósito de assegurar o acesso ao patrimônio digital gerado hoje em dia, para as gerações 

futuras. 

Como defende Hollós, (2010:38) 
Esse ambiente tecnológico, no qual os documentos fazem moradia, é 

constantemente alterado e substituído por força de um mercado que 

continua lançando novas gerações de equipamentos e softwares que, ao 

final, podem se tornar incompatíveis com os que lhe antecederam. No 

mundo atual, a maior parte da informação produzida, está sendo gerada 

nos computadores, em diferentes formatos como texto, banco de dados, 

áudio, filme e imagem. Esses documentos, nascidos digitais, constituem-

se em um desafio de preservação ainda maior. 

 

Sendo assim, a Curadoria Digital traz uma nova forma de gerenciar esses objetos 

digitais, que cada dia são mais vulneráveis a modificações e a obsolescência. Resgatar a 

memória de uma instituição é um grande desafio devido à maneira de como se fará esse 

resgate das informações. Com base nisso, quando se compartilha essa memória com a 

sociedade, se tem a possibilidade de mostrar e partilhar a história. Também, se faz 

importante levar em conta que quando se fala de memória e acesso, se constata que as 

duas são elementos de um processo, já que sem o acesso, não existe a função social do 

registro. 

Importante ressaltar que a digitalização e a disponibilização dos objetos digitais 

permitem que a informação possa estar em lugares onde o acesso físico é limitado, 

promovendo desta forma a seu ingresso; e da mesma maneira, assegurando que o material 

físico possa-se encontrar em algum estado de deterioração, e evitando igualmente que 

outros materiais físicos possam ser danificados. 

Porém,  
ao contrário do que muitos profissionais destacam, a digitalização não 

resolve o problema em sua totalidade, pois o suporte também carrega 

consigo informações relevantes e não pode ser descartado/abandonado 

pelo seu estágio avançado de deterioração. Sem dúvida, a preservação 

digital é uma grande aliada neste contexto contemporâneo de imersão 

tecnológica, entretanto, deve ser combinada dentro de um plano de ações 

que envolva as técnicas de conservação e restauro para a manutenção dos 

suportes originais. (Bezerra;Oliveira, 2013, n. p.) 

 

A análise da literatura embasa a assertiva de que os acontecimentos são 

registrados em algum tipo de suporte, tirando da memória humana a função exclusiva de 

reter e preservar as informações. Diante desse contexto, a memória sofre um processo de 

afastamento do sujeito ou da comunidade, e torna-se objetiva, morta, impessoal, causando 

a separação do conhecimento, da identidade pessoal e coletiva; o saber se torna disponível, 

estocável, consultável, comparável, transformando-se em um objeto possível de análise e 

exame, e não somente considerado como útil no dia-a-dia (Monteiro; Carelli; Pickler, 

2008).  

A partir da análise teórica de conceitos e definições, foi possível obter uma visão 

aprofundada a respeito do objeto e fenômenos desta pesquisa, evidenciando que a 
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Curadoria Digital é um processo que trouxe grandes transformações na forma em que a 

informação era retida e transmitida: o indivíduo perde seu poder de ser o único a reter e 

transmitir o saber; as informações passam a ter um cunho mais coletivo do que individual, 

visto que mais pessoas teriam acesso ao registro do conteúdo; o saber de toda uma 

comunidade passa a ser passível de ser analisado e modificado; porém, sem o devido 

cuidado quanto a sua preservação, também aumenta a possibilidade de ser perdido. 

O que se percebe é que a área do estudo em tela, atualmente, é de grande valor, e 

ainda está em desenvolvimento. Nos últimos anos, com as grandes transformações pelas 

quais a sociedade tem passado, o tema tem sido discutido com maior profundidade, e 

muitas pesquisas têm sido realizadas, principalmente no tocante ao ambiente institucional 

e organizacional, foco da pesquisa “A memória e a constituição de bases de conhecimento 

nos ambientes institucionais”. Todavia, defende-se também a importância dos estudos 

relativos às outras vertentes da memória, apresentados no texto. 
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Preservation of the memory and its importance in the Archives of Justice of Work 
 

 

 

Abstract:  

The paper analyzes the importance of preserving the judicial collection in the archives of 

the Labor Court. The work was descriptive, of a qualitative nature, using the method of 

bibliographic research. As a result, it considers that the right to seek, receive and 

disseminate information imposes a positive obligation on the State to ensure access to 

information located in the labor courts. It demonstrates that the preservation of judicial 

documents guarantees the access and availability of the collections of the Labor Court for 

historical and memory research, due to the fact that these archives represent an important 

part of the historical, cultural, social and economic patrimony of conquest of Brazilian 

workers within the scope of labor law. 
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Preservação da memória e sua importância nos Arquivos da Justiça do Trabalho 

 

 

Resumo:  

O trabalho analisa a importância da preservação do acervo judicial nos arquivos da Justiça 

do Trabalho. O trabalho foi de caráter descritivo, de natureza qualitativa, utilizando do 

método de pesquisa bibliográfica. Como resultados, considera que o direito de procurar, 

receber e disseminar informação impõe uma obrigação positiva ao Estado de assegurar o 

acesso à informação localizada nos acervos da Justiça do Trabalho. Demonstra que a 

preservação dos documentos judiciais garante o acesso e a disponibilização dos acervos da 

Justiça do Trabalho para a pesquisa histórica e de memória, devido ao fato desses arquivos 

representarem uma parte importante do patrimônio histórico, cultural, social e econômico 

de conquista dos trabalhadores brasileiros no âmbito do direito trabalhista. 

 

Palavras-chave: Memória. Arquivo. Arquivo Público. Justiça doTrabalho. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A evolução dos tempos e a modernização tecnológica da sociedade atual 

trouxeram novas necessidades e exigências para a administração pública brasileira. 

Atualmente o cidadão não é mais mero espectador dos processos que envolvem os serviços 

prestados por um ente público, atua como ator, exercendo e exigindo que seus direitos 

sejam respeitados, entregues de forma ágil e com qualidade. Dentre estes direitos, estão o 

acesso à informação e o direito coletivo a preservação da memória, muitos característicos 

às unidades de Arquivo dos Poderes da União.  

De acordo com Schellenberg (2006), os Arquivos Públicos constituem um tipo de 

fonte de cultura entre muitos outros tipos como livros, manuscritos e tesouros de museus. 

Além da importância para a própria instituição e para o exercício dos direitos daqueles que 

buscam a jurisdição, os documentos da Justiça do Trabalho têm papel fundamental em 

âmbito mais amplo, que é o do direito coletivo à memória.  

Os documentos dos arquivos públicos são patrimônio público, tanto no sentido 

administrativo quanto do ponto de vista histórico e cultural. Estes documentos possuem 

diversas áreas de interesses: o da instituição que o produziu, o cidadão que buscou exercer 

seus direitos no judiciário, e o interesse coletivo da preservação da memória.  

Para Nora (1993, p.15 ), a memória verdadeira, transformada por sua passagem 

em história, dá lugar a uma memória arquivística, ou seja, “à constituição vertiginosa e 

gigantesca do estoque material daquilo que nos é impossível lembrar.” Desta forma, o 

direito à memória significa não só criar condições para os pesquisadores realizarem suas 

pesquisas, mas também fornecer meios para a sociedade conhecer e reforçar sua identidade 

cultural.   

Os documentos da Justiça do Trabalho (JT) são patrimônio público, tanto no 

sentido administrativo quanto do ponto de vista cultural. Estes documentos possuem 

diversas áreas de interesse. Dentre elas, podemos enfatizar: o da instituição que os 

produziu; do cidadão que buscou exercer seus direitos no judiciário, além do interesse 

coletivo da preservação da memória por meio do conteúdo documental. 

O direito à memória significa não só criar condições para os pesquisadores 

realizarem suas pesquisas, mas também fornecer meios para que a sociedade possa 

conhecer e reforçar sua identidade cultural. 

As instituições custodiadoras de acervos, como os arquivos públicos, são espaços 

de memória que possuem papel fundamental no desenvolvimento social, cultural e 

administrativo da sociedade. Estes espaços possuem como objetivos “[...] recolher, tratar, 

transferir, difundir informações.” (Bellotto, 2004: 35)  

Assim, como problema de pesquisa, buscou-se responder à questão: qual a 

importância da preservação do acervo dos arquivos da justiça do trabalho, no que tange ao 

seu acesso, assim como à preservação da documentação? 

 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

De acordo com Gil (2008), pode-se definir pesquisa como o procedimento 

racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que 

são propostos. No entanto, relacionar ou confrontar a teoria com os dados da prática não é 
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tarefa simples, requer um modelo conceitual e operativo para o desenvolvimento da 

pesquisa, que poderá ter desdobramentos imprevisíveis. 

A pesquisa é de natureza qualitativa, considerada como a que possui como enfoque 

tratar um fenômeno social, complexo e único que, segundo Oliveira (2007: 60), “[...] visa 

buscar informações fidedignas para se explicar em profundidade o significado e as 

características de cada contexto em que encontra o objeto de pesquisa”. Desta forma, é 

considerada fundamental, porquanto ajuda a determinar o que é importante e porque é 

importante, visando revelar áreas de consenso, tanto positivas quanto negativas. Para 

Oliveira (2007:68) a pesquisa descritiva “[...] procura analisar fatos e/ou fenômenos 

fazendo uma descrição detalhada da forma como se apresentam esses fatos e fenômenos, 

ou mais precisamente, é uma análise em profundidade da realidade pesquisada”. 

Como método, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, que segundo Santos (2005), é 

feita com base em documentos já elaborados, tais como livros, dicionários, enciclopédias, 

periódicos, jornais e revistas, além de publicações como comunicação e artigos científicos, 

resenha e ensaios críticos. Oliveira (2007: 69) defende que a principal finalidade da 

pesquisa bibliográfica é levar o “[...] pesquisador (a) a entrar em contato direto com obras, 

artigos ou documentos que tratem do tema em estudo”. 

Gil (2009: 61) explica que o “[...] levantamento bibliográfico preliminar pode ser 

entendido como um estudo exploratório tem a finalidade de proporcionar a familiaridade 

do aluno com a área de estudo no qual está interessado, bem como sua delimitação”. 

Para o autor acima citado, a leitura que se faz na pesquisa bibliográfica deve servir 

aos seguintes objetivos: Identificar as informações e os dados constantes do material 

impresso; Estabelecer relações entre as informações e dados obtidos com o problema 

proposto e Analisar a consistência das informações e dados apresentados pelos autores. 

Foram pesquisados os seguintes termos: memória, arquivo, arquivo público e 

Justiça do Trabalho. Como fonte de informação pesquisou-se em: livros e artigos que 

tratavam da temática. 

Desta forma, foi proposta uma análise de diferentes conceitos. Uma vez que este 

tipo de pesquisa, a pesquisa bibliográfica, permite ao pesquisador uma cobertura ampla do 

contexto abordado, auxilia também na investigação histórica que foi trabalhada.  

 

 

3 ARQUIVO PÚBLICO 

 

De acordo com  Schellenberg (2006), os arquivos como instituição provavelmente 

tiveram origem na antiga civilização grega e eram conservados em templos. No templo, 

conservavam-se os tratados, leis, minutas da assembleia popular e demais documentos 

oficiais. 

Para Côrtes (1996) o surgimento dos arquivos se deu por volta dos séculos IV e V 

AC., e estes surgiram como guardiões dos registros do Estado, com o objetivo de prestar 

apoio administrativo ao governo, devido à necessidade de se recorrer a documentos para 

comprovar fatos. A civilização grega passou a preocupar-se em guardar, junto à Corte de 

Justiça na Praça Pública de Atenas: leis, tratados, minutas de assembléia e documentos 

oficiais. Porém, foi a partir da segunda guerra mundial, com a inclusão do direito à 

informação na Declaração dos Direitos Humanos de 1948, que o acesso aos arquivos 

transformou-se em direito democrático de todos os cidadãos e não mais uma reivindicação 

da pesquisa científica ou histórica. 

No dicionário brasileiro de terminologia arquivística, o significado do termo 

“arquivo” deve ser compreendido como a “[...] instituição [...] que tem por finalidade a 
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custódia, o processamento técnico, a conservação e o acesso a documentos.” (Arquivo 

Nacional, 2005:27). 

Historicamente é possível inferir que foi na Revolução Francesa, que a 

administração de arquivos é marcada pelo início de uma nova era, estabelecendo-se o 

quadro de uma administração de arquivos públicos de âmbito nacional. Os Arquivos 

Nacionais, fundados originalmente em 1789 como repartição dos arquivos parlamentares 

da Assembleia Nacional, passaram, pelo decreto de 24 de junho de 1794 (7 Messidor II), a 

constituir um estabelecimento central dos arquivos do Estado, ao qual foram subordinados 

os depósitos existentes nas províncias. O resultado foi que pela primeira vez uma 

administração orgânica de arquivos cobriu toda a rede de depósitos existentes de velhos 

materiais e de repartições públicas criadoras de documentos (Posner, 1940).  

Segundo o autor, (2013), a Revolução Francesa marca o início de uma nova era na 

administração de arquivos, tendo como resultados: a administração orgânica de arquivos 

cobriu toda a rede de depósitos existentes de velhos materiais e de repartições públicas 

criadoras de documentos; a legislação revolucionária parece ter sido que o Estado 

reconheceu sua responsabilidade em relação ao cuidado devido à herança documental do 

passado; e a legislação de arquivos da Revolução Francesa foi o princípio da acessibilidade 

dos arquivos ao público, o qual foi proclamado pelo artigo 37 do decreto de Messidor: 

“Todo cidadão tem o direito de pedir, em cada depósito [...] a exibição dos documentos ali 

contidos”. 

No Brasil, seguindo correntes e legislação, e em decorrência do processo de 

democratização dos arquivos, surgem em 1991, os Arquivos Públicos. Segundo a Lei de 

Arquivos nº 8.159 de 08 de janeiro de 1991 em seu Art. 7º, são “Os conjuntos de 

documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades, por órgãos públicos de 

âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e Municipal em decorrência de suas funções 

administrativas, legislativas e judiciárias.” (Brasil, 1991)  

No Brasil, seguindo correntes e legislação e em decorrência do processo de 

democratização dos arquivos, surgem os arquivos públicos, que segundo a Lei de Arquivos 

nº 8.159 de 08 de janeiro de 1991 em seu Art. 7º, são: 
Os conjuntos de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas 

atividades, porórgãos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito 

Federal e Municipal em decorrência desuas funções administrativas, 

legislativas e judiciárias.(Brasil, 1991) 

 

Especificamente, como arquivo da Justiça do Trabalho, a lei de 1991 assim 

determinou a competência do Poder Judiciário quanto à guarda de seus documentos, 

afirmando no Art. 20 que: 
Art. 20 - Competem aos arquivos do Poder Judiciário Federal a gestão e o 

recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder 

Judiciário Federal no exercício de suas funções, tramitados em juízo e 

oriundos de cartórios e secretarias, bem como preservar e facultar o 

acesso aos documentos sob sua guarda. (Brasil, 1991) 

 

É possivel afirmar que um arquivo público, independente da esfera de sua 

responsabilidade, deverá cumprir sua finalidade maior, que está em efetuar a guarda dos 

documentos e torná-los disponíveis para consulta quando solicitados, seja pela própria 

instituição ou por terceiros. Neste sentido, Bellotto (2006: 227) afirma ainda que os 

arquivos públicos  existem “[...] com a função precípua de recolher, custodiar, preservar e 

organizar fundos documentais originados na área governamental, transferindo-lhes 

informações de modo a servir aoadministrador, ao cidadão e ao historiador.” 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1273



 

 

Para Marinho Junior e Silva (1998: 26) 
As funções dos arquivos públicos não se esgotam na preservação do 

direito aopassado, mas vão além, preservando o direito ao presente, 

quando o indivíduo encontra documentos ou informações que resolvam 

problemas cotidianos e ainda o direito a um cenário futuro mais 

promissor. Nesta relação é que um espesso público é legitimado, 

passando a ter um significado. O papel primordial que compete aos 

arquivos hoje e que justifica a sua existência ao lado da sociedade é 

agregar umafunção social às ações que desenvolvem, às informações que 

produzem e transferem e à memória coletiva que preservam. 

 

Infelizmente, temos que inferir que a realidade dos arquivos públicos brasileiros, 

atualmente, não nos permite esse fim, salvo raras exceções e diversos motivos são 

apontados como fatores que impedem o cumprimento desta missão. Contudo, um arquivo 

público, dada sua importância para a própria instituição, como também para a sociedade, 

deveria ser incluído em ações de nível estratégico dos órgãos públicos brasileiros. Além 

disso, não deveria ser considerado apenas com mais um setor ou departamento inócuo, pois 

seus documentos são vitais para subsidiarem informações para a tomada de decisões da 

administração do órgão, e, posteriormente, estes documentos, pela sua relevância no 

registro das ações do Estado, adquirem valor cultural, memorial, social e econômico. 

O Poder Judiciário, além de entregar a jurisdição a todo cidadão brasileiro, 

também possui a responsabilidade de garantir o acesso a informação contida nos 

documentos da JT. Esta documentação poderá servir como meio de prova ou pesquisa 

acadêmica, e para tanto, esta informação deverá estar preservada e organizada, de modo 

que, quando solicitada, sua localização e disponibilização seja eficiente. 

Sendo assim, no âmbito da JT, se faz necessário realizar e executar ações de 

preservação dos documentos e processos, para estender a vida útil dos documentos, 

resguardando a informação, tornando a mesma acessível, possibilitando o registro da 

história de uma instituição e sociedade. 

 

 

4 MEMÓRIA/PATRIMÔNIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

Conforme destaca Murgia (2010, apud Lunardelli; Molina; Tonello, 2014) o tema 

memória tem sido estudado por diferentes áreas do conhecimento, das quais se originam 

várias concepções. Desde a Antiguidade, foi considerada como fonte de conhecimento e de 

sabedoria, e os estudos a esse respeito eram de suma importância, uma vez na época não 

havia sido inventada a imprensa e a leitura demandava memorização. 

Le Goff (2003:433) ao afirmar que “o armazenamento de informações permite 

comunicar através do tempo e do espaço, fornecendo ao homem um processo de 

marcação, memorização e registro”, garante a preservação da memória e contribui para o 

progresso das ciências, tecnologia e da humanidade. 

Para Jardim (1995) diversos termos tendem a ser associados à memória: resgate, 

preservação, conservação, registro, seleção etc. Crippa (2010, apud Lunardelli; Molina; 

Tonello, 2014) considera que a memória possibilita o resgate de algo relacionado ao 

passado, com o intuito de compará-lo com os dados do presente. Ela proporciona a 

preservação de determinadas informações, essenciais para a experiência individual e o 

conhecimento de natureza científica, filosófica ou técnica. 

A memória, como afirma Le Goff (2003: 419), pode ser considerada “[...] como 

propriedade de conservar certas informações[...]”, refere-se ao conjunto de funções 
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psíquicas que permitem ao homem “[...] atualizar impressões ou informações passadas, ou 

que ele representa como passadas.” 

Para Heynemann (2009, p.68) 
Entre outros textos que mais recentemente se tornaram obrigatórios para 

a reflexão em torno dos arquivos, da memória e da história, o de Andreas 

Huyssen, Seduzidos pela memória, fala de uma valorização do passado, 

enquanto na aurora da modernidade mirava-se o futuro. Um excesso de 

memória, a musealização do mundo, a recordação total − “plano de um 

arquivista maluco?” − dilemas que não se resolvem com a oposição 

ensaiada pelos historiadores de opor uma história séria e científica, à 

subjetividade da memória. Nesse mundo em que o presente é o consumo 

em sua crescente velocidade, amplia-se o desejo de memória – onde não 

caberia o esquecimento, mas cuja capacidade de conservação dos dados 

também sofre crescente questionamento. Huyssen enfatiza que o enfoque 

sobre a memória e o passado traz consigo um grande paradoxo: o 

esquecimento que é provocado pelo aumento explosivo da memória. O 

arquivo total que em regra não comporta a possibilidade do esquecimento 

abrigaria seu contrário, a perda dos dados, o paradoxo da tecnologia de 

armazenamento, a quem confiamos esses dados – parte significativa, diz 

ele, da nossa memória cultural  

 

Para Huyssen (2000, p.9), “um dos fenômenos culturais e políticos mais 

surpreendentes dos anos recentes é a emergência da memória como uma das preocupações 

culturais e políticas centrais das sociedades ocidentais.” Para ele, “[...] a memória se tornou 

uma preocupação cultural de proporções monumentais [...]” e não há dúvida de que “[...] 

todos nós representamos os nossos papéis neste processo [...]”.   

Para Pierre Nora (1993), existem grandes diferenças entre memória e história.  

Inicialmente, memória e história se opõem, não podendo ser considerados sinônimos. 

Assim, memória é vida, carregada por grupos vivos, estando em permanente evolução, 

aberta a dialética lembrança-esquecimento, vulnerável a manipulações, susceptível a 

latências e revitalizações; história é a reconstrução incompleta do que não existe mais. 

Memória é um fenômeno atual, um elo vivido no eterno presente; história, uma 

representação do passado. Sendo afetiva, a memória se alimenta de lembranças flutuantes, 

particulares ou simbólicas, sendo sensível a censura e projeções. Enquanto a história exige 

análise e discurso crítico, visto que é uma operação intelectual.  

Freud (1973, apud Oliveira, 2010:42–43) ainda no final do século XIX, já 

propunha sua concepção de aparelho de memória caracterizado por traços que podem ser 

guardados, recuperados, mas que não são inalteráveis. Além disso, antecipa-se na 

formulação do que viria a ser o computador: 
Os aparatos auxiliares que inventamos para aperfeiçoar ou intensificar 

nossas funções sensoriais são todos construídos à semelhança do órgão 

sensorial correspondente ou de uma parte do mesmo (lentes, câmaras 

fotográficas, cornetas acústicas etc.). Deste ponto de vista, os dispositivos 

auxiliares de nossa memória parecem muito defeituosos, pois nosso 

aparato psíquico realiza precisamente o que aqueles não podem. 

Apresenta uma ilimitada capacidade receptora de novas percepções e 

cria, além disso, marcas duradouras, embora não invariáveis, das 

mesmas.  

        

Chagas (2002:19) afirma que pode-se descrever a noção de patrimônio cultural 

‘[...] como um conjunto determinado de bens tangíveis, intangíveis e naturais, envolvendo 
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saberes e práticas sociais, a que se atribui determinados valores e desejos de transmissão de 

um tempo para outro tempo, ou de uma geração para outra geração.’  

Le Goff (2003, p. 532-533) defende a ocorrência de uma Revolução Documental, 

que promove uma nova unidade de informação: ao invés do fato conduzir ao 

acontecimento, a uma história que é linear, a uma memória que é progressiva, ela privilegia 

o dado, que leva à série e a uma história que é descontínua. Assim, a memória coletiva 

valoriza-se, instituindo-se como um patrimônio cultural. Além disso, com o surgimento das 

novas tecnologias, o novo documento é armazenado e manejado nos bancos de dados, 

exigindo novos estudos/pensamentos, e uma nova ciência, que se inicia e que ainda precisa 

responder concomitantemente às exigências do computador e à crítica da sua sempre 

crescente influência sobre a memória coletiva. 

Os documentos de arquivo são produzidos, para registrar, atividades e tarefas da 

gestão administrativa pública ou privada, bem como de pessoas físicas, ou seja, existe a 

atividade que deve ser realizada, e existe o documento de arquivo, que se apresenta como 

uma representação materializada dessa atividade, investida de valores informativos 

específicos que lhe conferem autoridade jurídica testemunhal e probatória (CRIVELLI; 

BIZELLO, 2012). 

O documento não é um dado, mas o produto de uma vontade, aquela de informar ou 

de ser informado. Assim sendo, o documento tem a função de prova e de suporte da 

informação que a fixa, podendo ser produzido intencionalmente ‟ e/ou ter uma função 

atribuída” (MURGUIA; GRIGOLETO, 2009, p. 7). 

Os documentos, independente do suporte onde estão registrados, contribuem para o 

resgate e produção de memórias, de modo a trazer ao conhecimento público fragmentos de 

informações que certamente ficariam perdidas no tempo (BRAZ; HOLANDA; 

FERREIRA, 2012, p. 2). 

Sendo assim, como patrimônio, o acervo trabalhista é o registro de transição e 

superação de uma mentalidade autoritária para horizontes de emancipação e libertação e de 

conquistas no campo do Direito do Trabalho. 

Neste sentido, Prats (2004) afirma que “[...] o patrimônio é uma construção social, 

não existindo naturalmente.” Sendo assim, o acervo da JT pode ser considerado uma 

construção social, pois registra a evolução nas relações de trabalho, as vitórias obtidas 

pelos trabalhadores e a modernização que explode diariamente nos recursos utilizados 

pelas organizações. 

Gemignani (2010:144) defende que, 
Ao transmutar a questão social numa questão jurídica e, mais ainda, 

elevá-la à estrutura constitucional, o Direito do Trabalho rompe a 

mentalidade autoritária de exclusão e sujeição, consolidando a 

perspectiva que coloca o trabalho como fator de emancipação e inclusão 

social, marco de sustentação de um país decente, assim contribuindo para 

a efetividade do Estado de Direito. Por isso, é necessário preservar a 

memória deste rito de passagem, a fim de impedir o retorno da barbárie, 

dissimulada e solerte que volta a nos rondarde perto, muito perto. 

 

A documentação, do caminho percorrido nesta estrada, até a constitucionalização 

e exigência de eficácia dos direitos fundamentais nas relações de trabalho, contribui para a 

formação de uma nova identidade nacional, marcando a consolidação da democracia 

brasileira pela edificação de um marco normativo fundado no trabalho, como um dos 

pilares de sustentação da nossa república. 

No processo de institucionalização das relações sociais, um dos mecanismos ou 

instrumentos de invenção social, “a memória” deve ser priorizada, pois, é a memória e suas 
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múltiplas visões o elemento conceitual e base de toda criação/institucionalização (Thiesen, 

2013). Para Thiesen (2013, p.80) “A memória não é apenas a recuperação que se dá no 

presente de informações que tiveram existência no passado, quando então eram presentes.” 

A memória que assim funciona é a memória-arquivo, apoiada em diversas superfícies de 

inscrição e que produz uma infinidade de documentos, da mesma forma que reproduz 

informação, conhecimento, dado e memória. Desta forma, “Para dar conta da memória–

arquivo foram criadas, na história das grandes civilizações as instituições-memória que 

são denominados arquivos, bibliotecas e museus.” (Thiesen, 2013:81, grifo nosso) 

Para Nora (1993:15), “[...] à constituição vertiginosa e gigantesca do estoque 

material daquilo que nos é impossível lembrar.” memória verdadeira é transformada por 

sua passagem em história, que dá lugar a uma memória arquivística. 

Na tipologia das instituições, as instituições-memória (arquivos, bibliotecas e 

museus) organizam a memória da memória e por isso são encarregados da representação 

destas memórias, e mesmo sendo instituições secundárias em relação aos saberes 

primariamente instituído, isso não as tornam menos relevantes no âmbito das instituições. 

“[...] o legado de invenções do homem – documentado e preservado pelas instituições-

memória – tem uma forte função instituinte de novos saberes e novas criações.” (Thiesen, 

2013:81-82)  

Neste contexto Bezerra e Oliveira (2013: n.p.) defendem que estes 
 [...] Centros informacionais, na atualidade, buscam ampliar a sua posição 

unilateral de guardiões da memória a espera dos cientistas e de suas 

respectivas pesquisas. Estes espaços servem a toda sociedade, 

independentes de interesses particulares. Consubstanciar a relação 

arquivo e sociedade é um dos grandes desafios para os profissionais de 

informação do século XXI. Neste processo, torna-se essencial buscar 

meios de elevar a visibilidade das instituições-memória, para que a 

população se reconheça como partícipe da historia coletiva registrada e 

conservada nos arquivos e tenha interesse em sua utilização ou até 

mesmo na sua manutenção. Disseminar e apresentar a sociedade o poder 

informacional de tal espaço é uma das formas de torná-lo cada vez mais 

tangível a sociedade, haja vista que quando não temos conhecimento 

sobre o valor de determinado bem, ignoramos e deixamos de valorar a 

sua existência.  

Para Costa (1997:146), “[...] nós somos e fazemos as instituições. E a memória 

institucional é o reflexo dessa trajetória, não como mimesis, mas um cristal com suas 

múltiplas e infinitas facetas. É também uma memória histórica, efeito dos 

condicionamentos e das formações históricas”.   Ao estimular e promover a  preservação 

da memória  e patrimônio da JT, ressalta-se que não podem ser considerados somente os 

aspectos jurídicos que envolvem um processo trabalhista. Soma-se a estes registros, toda 

uma evolução social, as relações estabelecidas nas sociedades, os contextos econômicos 

que podem ser fontes de pesquisas de diversas áreas de estudo, como economia, 

contabilidade e ciências sociais.  

Nesse sentido, Schmidt (2010:07) defende que  “Os processos são fontes de 

inegável valor histórico e que, além de seus aspectos jurídicos e dos documentos que 

contém – os quais podem se constituir em meio de prova para os cidadãos em outras 

demandas [...].” 

Desta forma, promover uma eliminação desenfreada e sem critérios aos processos 

trabalhistas, é desrespeito a memória e ao patrimônio da sociedade brasileira; é eliminar a 

história e a fonte de pesquisa que tratam das relações de trabalho. Trabalho este que 

dignifica o cidadão e que dá identidade a uma nação. 
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De acordo com Schmidt (2010:8) 
Eliminá-los é eliminar a história. Nesse sentido, sua conservação e 

utilização para pesquisa e ensino constituem estratégias fundamentais 

para o entendimento da trajetória da instituição Justiça do Trabalho e das 

relações de trabalho no País. Contribuem, assim, para a compreensão de 

muitas das mazelas brasileiras e, quem sabe, para a articulação de 

projetos políticos que auxiliem na sua superação. 

 

Deve-se ponderar também o valor que esta documentação terá no futuro, 

impossível de mensurar atualmente. O valor e as perspectivas em torno da temática 

trabalhista virão com o tempo, cabendo aos responsáveis pelo acervo, preservar, promover 

sua divulgação e o acesso aos documentos, garantindo as gerações futuras uma fonte 

riquíssima de informações sobre o Direito do Trabalho.  

Como assinala Schmidt (2010:104)  
No futuro – décadas e séculos – os acervos do judiciário que decidirmos 

preservar agora serão ainda mais valiosos. Agora, por mais que saibamos 

de sua importância, não podemos ter a plena dimensão de sua riqueza, 

porque não temos distanciamento crítico suficiente. 

 

Assim, a preservação da memória da JT é um exercício de cidadania, de crença 

nos valores sociais do trabalho, na superação do efêmero e no compromisso com a 

permanência dos valores que sustentam a república. E é esse o norte que direciona ou deve 

direcionar a custódia do patrimônio documental da  justiça trabalhista, pois se constitui 

num acervo que na verdade registra a formação de nossa identidade como nação. 

 

 

5 RESULTADOS 

 

Levando em conta o ensaio teórico e qualitativo de caráter descritivo e 

exploratório é possível inferir como resultado que um Arquivo Público, independente da 

esfera de sua responsabilidade, deverá cumprir sua finalidade maior: efetuar a guarda dos 

documentos e torná-los disponíveis para consulta quando solicitados, seja pela própria 

instituição ou por terceiros. Com base no ensaio teórico cabe destacar que Belloto (2006: 

227), afirma que os arquivos públicos existem “[...] com a função precípua de recolher, 

custodiar, preservar e organizar fundos documentais originados na área governamental, 

transferindo-lhes informações de modo a servir ao administrador, ao cidadão e ao 

historiador.”  

Um Arquivo Público não pode ser analisado e estruturado apenas sob o ponto de 

vista legal, cumprindo leis e regulamentos. Sua função maior é a de democratizar as 

informações contidas nos documentos sob sua guarda. Para tanto, vale destacar que faz-se 

necessário a inserção dos Arquivos dentro da estrutura administrativa do Estado: programa 

de gestão de documentos e de recolhimento; formas de controle, organização, descrição e 

preservação do acervo; investimentos em espaço físico e 

Em relação ao campo da Historiografia, o termo documento foi utilizado para 

designar testemunho histórico, ideia partilhada de acordo com os preceitos da escola 

positivista, tendo suas raízes nos séculos XIX e XX. Desta forma, tanto historiadores, 

quanto arquivistas, embasados em visões positivistas, utilizaram o documento como forma 

de prova de uma ação, o que provocava um afastamento à qualquer subjetividade e 

intencionalidade que pudesse contrapor-se à produção documental no que se refere à sua 

objetividade (Murguia, 2010). Porém é fato que no século XX, o documento passa a ser 
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considerado também um recurso necessário e indispensável para garantir a continuidade do 

desenvolvimento da sociedade, assim, como uma forma de preservação da memória social 

e cultural daquela sociedade o mesmo vem ganhando mais visibilidade.  

Os Arquivos públicos têm uma rica produção documental que faz parte da 

memória de uma sociedade, além de possuir poder comprobatório. Desta forma, ressalta-se 

a questão que envolve o valor dos documentos de arquivo para, além do cidadão, o valor 

deve ser atribuído também a própria instituição que os produziu, onde “[...] cada vez mais 

os organismos utilizam os seus documentos nas suas pesquisas retrospectivas, a fim de 

melhor compreender o presente.”(Couture; Rousseau, 1998:65)  

Um Arquivo Público não pode ser analisado e estruturado apenas sob o ponto de 

vista legal, cumprindo leis e regulamentos. Sua função maior é a de democratizar as 

informações contidas nos documentos sob sua guarda. Para tanto, vale destacar que faz-se 

necessário a inserção dos Arquivos dentro da estrutura administrativa do Estado: programa 

de gestão de documentos e de recolhimento; formas de controle, organização, descrição e 

preservação do acervo; investimentos em espaço físico e 

Como defende Schmidt (2010:8) eliminar documento público  
[...] é eliminar a história. Nesse sentido, sua conservação e utilização para 

pesquisa e ensino constituem estratégias fundamentais para o 

entendimento da trajetória da instituição Justiça do Trabalho e das 

relações de trabalho no País. Contribuem, assim, para a compreensão de 

muitas das mazelas brasileiras e, quem sabe, para a articulação de 

projetos políticos que auxiliem na sua superação. 

 

A memória da Justiça do Trabalho está marcada, portanto, por essa perspectiva de 

libertação, por esse compromisso com a emancipação do homem que trabalha, caminhos 

cuja preservação se revela imperiosa no presente, para que possamos alcançar um 

desenvolvimento sustentado no futuro, conceito definido pelo ganhador do prêmio Nobel 

Amartya Sen5 como um processo de expansão das liberdades substantivas dos cidadãos. 

Para a nossa Justiça, longe de aprisionar o homem no reino da necessidade como se 

apregoava, o trabalho se constitui numa porta de acesso a esta região de liberdade, pois é 

através dele que o cidadão consegue prover sua subsistência, sem perder a dignidade. 

(GEMIGNANI, 2010:139) 

O prejuízo para o cidadão que buscou um documento e não obteve acesso face a 

eliminação é imensurável, sendo que prejuízos de ordem previdenciária (documentos 

probatórios de tempo de serviço) são os casos mais comuns, obrigando os usuários a 

encontrar como solução a estes casos a esfera judicial. 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

Um arquivo público não pode ser analisado e estruturado apenas sob o ponto de 

vista legal, uma unidade cumpridora de leis e regulamentos. Sua função maior está em 

democratizar as informações contidas nos documentos sob sua guarda, devendo ser 

planejada tanto quanto as demais funções do órgão a que pertence. Para tanto, faz-se 

necessário a inserção dos Arquivos dentro da estrutura administrativa do Estado, exigindo 

do mesmo a existência de programas de gestão de documentos e de recolhimento. Assim 

como aplicação de formas de controle, organização, descrição e preservação do acervo,  

investimentos em espaço físico e recursos humanos, divulgação e estruturação de 

instrumentos de pesquisa para orientação do usuário, além de adequação aos recursos 

tecnológicos disponíveis aos usuários, como intuito de otimizar o acesso à informação e o 
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direito coletivo à preservação da memória 

O acervo é bastante expressivo como fonte de pesquisa acadêmica e histórica. 

Neste sentido, verificou-se e evidenciou-se a importância que as instituições de arquivo 

tem na “[...] co-responsabilidade no processo de recuperação da informação, em benefício 

da divulgação científica, tecnológica, cultural e social, bem como do testemunho jurídico e 

histórico.” (Bellotto, 2004:35) 

Ressalta-se também que nesta pesquisa a questão que envolve o valor dos 

documentos de arquivo para a própria instituição que os produziu, onde parafraseando 

Couture e Rousseau (1998) é possível afirmar que cada vez mais os 

organismos/instituições utilizam os seus documentos nas suas pesquisas retrospectivas, a 

fim de melhor compreender o presente, alicerçado por informações do passado. 

Vale destacar, ainda, a importância do desenvolvimento de ações com vistas a 

conhecer melhor os usuários que utilizam os serviços da instituição, pois o público alvo é 

peça fundamental para a valorização e desenvolvimento de acervos especializados. Assim  

como estruturar  ações para o desenvolvimento e atração de outros perfis de usuários, 

como o cidadão comum e o pesquisador universitário. Consideramos como fundamental a 

valorização e reconhecimento da importância destes espaços de custódia, pois, conforme 

afirma Mason (1990 apud Smit, 2003), o objetivo das instituições de custódia e dos 

profissionais que trabalham com informação centra-se no usuário, buscando "[...] 

disponibilizar a informação certa, da fonte certa, para o usuário certo, no prazo certo, numa 

forma considerada adequada para o uso e a um custo justificado pelo uso."(Manson 

1990:125 apud Smit, 2003:10) 

O trabalho de divulgação a respeito do valor memorial, cultural e social do acervo 

da JT, por meio das exposições e mostras, será uma forma de conscientizar a sociedade dos 

seus direitos de acesso e conhecimento do conteúdo do acervo depositado no local, visto 

que os Arquivos da Justiça do Trabalho têm uma rica produção documental que faz parte 

da memória de uma sociedade, mas também como documento de poder comprobatório.  

Vale destacar, ainda, a importância do desenvolvimento de ações para conhecer 

melhor os usuários que utilizam os serviços da instituição como também ações para o 

desenvolvimento e atração de outros perfis de usuários, como o cidadão comum e o 

pesquisador universitário, pois conforme leciona Mason (1990 apud Smit, 2003), o 

objetivo das instituições de custódia e dos profissionais que trabalham com informação 

centra-seno usuário, pois busca "disponibilizar a informação certa, da fonte certa, para 

ousuário certo, no prazo certo, numa forma considerada adequada para o uso e a umcusto 

justificado pelo uso" (Manson 1990:25 apud Smit, 2003:10). 

Ao estimular e promover a  preservação da memória da JT, ressalta-se que não 

podem ser considerados somente os aspectos jurídicos que envolvem um processo 

trabalhista. Soma-se a estes registros: toda uma evolução social; as relações estabelecidas 

nas sociedades; contextos econômicos que podem ser fontes de pesquisas de diversas áreas 

de estudo, como economia, contabilidade e ciências sociais. Nesse sentido, Schmidt 

(2010:7) defende que  “Os processos são fontes de inegável valor histórico e que, além de 

seus aspectos jurídicos e dos documentos que contém – os quais podem se constituir em 

meio de prova para os cidadãos em outras demandas [...].” 

Além disso 
A sistematização das leis trabalhistas numa consolidação (CLT), com a 

instituição de órgãos inicialmente administrativos e posteriormente 

judiciais, que formataram a Justiça do trabalho do século XX, veio criar 

marcos institucionais que erigiram o trabalho como valor, impedindo que 

permanecessem as condições de precariedade, submissão e arbitrariedade, 

que marcaram as relações escravocratas. (Gemignani, 2010:135) 
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Como patrimônio, o acervo trabalhista é o registro de transição e superação de 

uma mentalidade autoritária para horizontes de emancipação e libertação; de conquistas no 

campo do Direito do Trabalho. Neste sentido, Prats (2004), afirma que “ o patrimônio é 

uma construção social, não existindo naturalmente”.  

Para Gemignani (2010:139) 
A preservação da memória da Justiça do Trabalho tem o escopo de 

manter os registros da evolução que marca a superação dos vícios de 

nossa formação autoritária e patrimonialista, gerando efeitos que não 

ficaram restritos à seara jurídica e assumiram também dimensão política e 

institucional, ao demonstrar que os conceitos de trabalho, cidadania e 

democracia estão imbricados e atuam de forma interdependente.  Este 

movimento abre uma nova perspectiva e se reveste de importância 

significativa por marcar o rito de passagem de um país que sai da 

submissão colonial e passa a conquistar marcos de emancipação, em que 

a inclusão da cidadania se faz pelo trabalho. Evidencia que no futuro a 

edificação de novos horizontes exige que seja acentuada a simbiose dos 

critérios de justiça comutativa e justiça distributiva, a fim de garantir a 

implementação substantiva dos marcos constitucionais, evitando que 

sejam subvertidos pelos interesses técnicos e economicistas de 

providenciais “razões de estado 

 

Diante desta perspectiva, pode-se perceber que a preservação da documentação 

produzida na JT é de vital importância para a cultura brasileira, pois seu acervo 

documental não pertence a essa ou aquela instituição arquivística, ou a esse ou aquele 

pesquisador: eles são da sociedade. 

Assim, a preservação da memória da JT é um exercicio de cidadania, de crença 

nos valores sociais do trabalho, na superação do efêmero e no compromisso com a 

permanência dos valores que sustentam a república. É esse o norte que direciona a 

custodiado patrimônio documental jus trabalhista, pois se constitui num acervo que na 

verdade registra a formação de nossa identidade como nação.  
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Resumo: 

A inovação tecnológica aplicada à área de educação a distância em saúde é responsável por 

democratizar o acesso ao conhecimento e a formação continuada de profissionais em 

centros de educação especializada. Para potencializar essa condição, o Sistema 

Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde tem se apoiado em plataformas e 

repositórios institucionais em ambiente digital. O presente artigo busca apresentar, por 

meio de pesquisa documental, a experiência na disponibilização de objetos de 

aprendizagem nesse Sistema destacando a importância da modularidade e da descrição 

precisa desses objetos por meio de metadados. Verificou-se que essas condições são 

responsáveis por promover a identificação dos objetos no repositório, o que possibilita 

compartilhamento, integração, reutilização, gerenciamento e recuperação implicando em 

economia de recursos no desenvolvimento de soluções similares e compartilhamento da 

expertise desenvolvida por instituições de reconhecida notoriedade. 

Palavras-chave: Inovação tecnológica, Educação a distância, Metadados, Modularidade, 

Sistemas de informação em saúde 

 

Abstract 

The technological innovation applied to the area of distance education in health is 

responsible for democratizing the access to knowledge and the continuing instruction of 

professionals in specialized education centers. To enhance this condition, the Open 

University System of the Unified Health System has been based on platforms and 

institutional repositories in a digital environment. The present article seeks to present, 

through documentary research, the experience in the provision of learning objects in this 

System highlighting the importance of modularity and the precise description of these 

objects through metadata. It was verified that these conditions are responsible for 

promoting the identification of objects in the repository, which allows sharing, integration, 
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reuse, management, and recovery, resulting in resource savings in the development of 

similar solutions and sharing of expertise developed by institutions of recognized renown. 

 Keywords: Technological innovation, Distance education, Metadata, Modularity, Health 

information systems 

1. INTRODUÇÃO 

As Universidades possuem a missão de preparar os cidadãos com competências e 

conhecimentos que promovam o desenvolvimento individual e da sociedade.  Afinal, 

conforme ressaltam Amante, Placer e Costa (2009: 2), o bem estar da sociedade “depende 

da qualidade da educação e da formação e da integração da totalidade da população neste 

sistema”.  No âmbito da área da saúde esta perspectiva educacional possui uma amplitude 

que é reforçada não apenas pelos aspectos relacionados ao “bem estar social”, mas 

principalmente pela vertente de que a qualificação dos profissionais que atuam nesta área é 

condição para promover a saúde e a qualidade de vida dos cidadãos. 

Atenta à condição de relevância da capacitação da equipe que trabalha na promoção da 

saúde da população brasileira, o Ministério da Saúde criou, no ano de 2010, o Sistema 

Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS) que possui como um de seus 

objetivos a educação permanente dos profissionais de saúde que atuam no Sistema Único 

de Saúde. O UNA-SUS, por sua característica de ser um sistema que promove ações de 

educação continuada por meio de cursos gratuitos e na modalidade de educação a 

distância, compõe-se de três elementos:  a Plataforma Arouca, o Acervo de Recursos 

Educacionais em Saúde (ARES) e a Rede Colaborativa de instituições de ensino superior
1
.   

A Plataforma Arouca é o Sistema de Informação dos Profissionais de Saúde do Brasil que 

possibilita o acesso a uma variada gama de oportunidades educacionais que perpassa a 

oferta de cursos em formatos diversificados: curta ou longa duração, práticos ou 

acadêmicos, presenciais ou a distância.   O ARES é o repositório digital no qual são 

armazenados e ficam disponíveis para consulta os recursos educacionais utilizados pelas 

instituições que compõem a Rede UNA-SUS em suas ofertas de cursos. É um acervo 

público, com materiais em diversos formatos, alimentado de forma colaborativa e de 

acesso livre pela internet que visa possibilitar o registro e compartilhamento dos conteúdos 

educacionais voltados para os trabalhadores da saúde
2
.  

A terceira vertente do Sistema, ligada às instituições de ensino, tem como um dos elos da 

rede a Universidade Federal de Minas Gerais que participa do Sistema UNA-SUS por meio 

do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (Nescon) - órgão complementar da Faculdade 

de Medicina que visa contribuir para o processo de consolidação do Sistema Único de 

Saúde (SUS) no país. Uma das vertentes de atuação do Nescon contempla a execução de 

atividades voltadas para a qualificação de trabalhadores, o que resulta na oferta de cursos e 

na produção de recursos educacionais
3
. Nesta perspectiva, a produção do Nescon tem 

implicações que colaboram para a consolidação do ARES cabendo ao Núcleo, neste 

contexto colaborativo, disponibilizar a produção de seus recursos educacionais para 

subsidiar ações de educação em saúde em todo país. Esta vertente de atuação contribui 

                                                           
1
 http://www.unasus.gov.br 

2
https://ares.unasus.gov.br/acervo/ 

3
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/ 
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para aumentar a qualidade da educação a distância (EaD) que está relacionada tanto às 

práticas educativas como à qualidade do material de suporte dos cursos. 

A capacitação das pessoas por meio de ambientes digitais, independente de se relacionar a 

área da saúde, tem se constituído uma poderosa ferramenta não só para o processo ensino-

aprendizagem a distância, mas também em relação à possibilidade de disseminação de 

informação e compartilhamento de conhecimento no contexto educacional. Essa relevância 

é questão que vem sendo abordada nas últimas décadas sob diversas perspectivas, debate 

que tem sido impulsionado principalmente pelo rápido desenvolvimento das tecnologias de 

informação e comunicação. O processo educativo, nesta perspectiva, vem transformando 

sistematicamente a forma como as universidades têm desempenhado sua missão e isto 

ocorre, dentre outros fatores, porque o desenvolvimento das tecnologias propiciou a 

expansão e potencialização do ensino por meio da criação de repositórios de conteúdos 

educacionais digitais.  

Nesse contexto, no qual a inovação é estratégia central para satisfazer as novas 

necessidades pedagógicas, metodologias educacionais vêm surgindo e, juntos a elas, a 

criação de diversos recursos dentre os quais se destacam os objetos de aprendizagem (OA). 

Usados na modalidade EaD, esses objetos apresentam diversas conceituações podendo ser 

entendidos, de forma generalista, como recursos textuais ou interativos de aprendizagem 

utilizáveis para compor módulos e cursos que contribuem para o aprender autônomo,  

apresentando a vantagem de permitir que o estudante e o professor desenvolvam o 

processo de ensino e aprendizagem explorando espaços além da sala de aula física. 

Diversas instituições de ensino têm compartilhado objetos de aprendizagem buscando 

cooperação e interoperação com vista a maximizar oportunidades de troca e reuso, bem 

como contribuir para o aperfeiçoamento e capacitação de estudantes e profissionais.  

Considerando que o compartilhamento de recursos educacionais contribui para a redução 

de gastos da produção de material multimídia, além de propiciar às várias instituições 

conteúdo oriundo de comprovada qualidade, o Nescon vem trabalhando com a produção 

desses materiais didáticos de forma a amparar cada vez mais processos colaborativos e 

cooperativos entre instituições de ensino. Nesta perspectiva o presente trabalho visa 

apresentar o processo compartilhamento dos objetos de aprendizagem na área da saúde 

desenvolvidos pelo Núcleo e disponibilizados no ARES. Um fator que será destacado 

nessa perspectiva de atuação refere-se a dois aspectos cruciais: a modularidade, que torna o 

OA passível de inúmeras combinações nos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), 

bem como a descrição destes objetos por meio de metadados, os quais promovem sua 

identificação e possibilitam o compartilhamento, a integração, a utilização e reutilização, o 

gerenciamento e a recuperação implicando em economia de recursos financeiros no 

desenvolvimento de soluções afins e compartilhamento da expertise desenvolvida por 

instituições de reconhecida notoriedade. 

 

2A EDUCAÇAO A DISTANCIA E OS RECURSOS EDUCACIONAIS 

De acordo com Silva (2014), a modalidade de ensino a distância não representa uma 

experiência nova, tendo sido realizada desde a antiguidade por meio de correspondências, 

passando por diversas remodelações em virtude do incremento da tecnologia. Os suportes 

que inicialmente tinham como base o papel passaram pelos ambientes radiofônico, 

televisivo, estando agora fortemente amparado pelo contexto digital.  
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De acordo com Litwin (2001), a incorporação da internet à EaD tem se constituído como 

um dos grandes desafios para esta modalidade de educação em função das possibilidades 

advindas do ambiente web. Segundo Silva, Café e Catapan (2010), o crescimento da 

internet para fins educacionais é responsável pelo surgimento de um novo conceito 

didático denominado objeto de aprendizagem, que tem se configurado, de acordo com 

Hoffmann et al. (2007), como qualquer recurso digital usado para promover ou facilitar a 

aprendizagem. Esses objetos têm a propriedade de formar blocos de informações para 

serem inseridos em determinado ambiente educacional de forma que cada unidade pode 

integrar cursos ou planos de aprendizagem. Sua natureza independente propicia a 

reutilização em múltiplos contextos instrucionais devendo apresentar, para tanto, algumas 

características como reusabilidade, adaptabilidade, granularidade, acessibilidade, 

durabilidade e interoperabilidade (Silva; Café; Catapan, 2010). 

Do ponto de vista da reusabilidade, um objeto deve poder ser usado em diferentes unidades 

de aprendizagem sem ter a necessidade de manutenção. Esta perspectiva está diretamente 

relacionada à granularidade, característica que se refere ao tamanho do objeto: quanto 

maior o nível de granularidade (menor o conteúdo), mais reutilizável ele será.  

Discriminando os outros conceitos tem-se que um objeto denominado interoperável é 

aquele que pode ser usado em diferentes plataformas de ensino e aprendizagem, e a 

característica de adaptabilidade direciona a criação do objeto com a possibilidade de se 

mover e se abrigar em diferentes plataformas. Sob a ótica da acessibilidade, o objeto de 

aprendizagem deve conter metadados que possibilitem o armazenamento e referência em 

banco de dados permitindo sua recuperação, e a durabilidade garante que os objetos  

permaneçam intactos diante das atualizações de software ou hardware(Campos et al, 2012). 

Como diretrizes normativas, o Ministério da Educação
4
 tem incentivado para que o uso de 

objetos de aprendizagem busque aprimorar a educação, tanto presencial quanto a distância, 

por meio da construção de novos conhecimentos e da eficiência dos sistemas públicos de 

ensino incorporando novas tecnologias, condição que tem implicado no aumento de 

repositórios de recursos educacionais na web.  

 

2.1 Repositórios institucionais e a Gestão do Conhecimento em ambientes educacionais 

A perspectiva advinda do conceito de objetos de aprendizagem no contexto digital remete 

também ao processo do registro de conhecimento de forma a torná-lo codificável e passível 

de compartilhamento. Esta vertente - relacionada à coleta e organização de conhecimento 

registrado em repositório institucional - é um dos aspectos básicos do processo de Gestão 

do Conhecimento (GC).  

No contexto das organizações, a Gestão do Conhecimento configura-se como um recurso 

estratégico e abrange conceitos como capital intelectual, capacidade de pesquisa e 

inovação. No contexto educacional, a GC contempla outras vertentes de atuação como 

comunidades de prática, aprendizagem organizacional e repositórios institucionais. Estes 

últimos têm como premissa o registro do conhecimento codificado cumprindo um papel 

estratégico nos processos de representação, organização, disseminação, acesso e utilização 

(Batista; Costa, 2013). No tocante ao aspecto de compartilhamento, De Sordi (2013) 

destaca a perspectiva social de disponibilização do conhecimento e o direito do acesso à 

                                                           
4
http://www.capes.gov.br/bolsas/programas-especiais/paped 
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informação, tendência que pode ser vislumbrada no Movimento Internacional de Acesso 

Livre ao Conhecimento.   

Arellano (2010) classifica os repositórios em categorias variadas, dentre as quais se tem os 

repositórios temáticos que tratam de determinadas áreas do conhecimento. No contexto da 

educação a distância, em especial, na perspectiva de capacitação dos profissionais da área 

de saúde motivada pela política do Ministério da Saúde, têm-se os repositórios voltados 

para o registro dos conteúdos dos cursos e recursos educacionais utilizados com a 

finalidade de subsidiar instituições de ensino com material instrucional voltado 

especificamente para seu público usuário.  

Considera-se, portanto, que as atividades decorrentes da produção e armazenamento de 

recursos educacionais da UNA-SUS contribuem para uma efetiva gestão do conhecimento 

que procura, além do compartilhamento de objetos de aprendizagem, fomentar a quebra de 

paradigmas referente à responsabilidade compartilhada das tarefas de gestão, alimentação e 

publicação de conteúdos educacionais por meio do ARES. 

2.2 O compartilhamento de recursos educacionais 

O ARES, conforme definido em sua Política, "é formado pelo conjunto de recursos 

educacionais de diferentes  formatos, produzidos de acordo com objetivos de 

aprendizagem específicos e utilizados pelas instituições parceiras em suas ofertas de 

capacitação"
5
. Tem como premissas o intercâmbio de experiências, o compartilhamento de 

material instrucional, a cooperação para desenvolvimento e a implementação de novas 

tecnologias educacionais em saúde.  

Segundo Oliveira et al (2014), diversas instituições tem compartilhado objetos de 

aprendizagem buscando cooperação e interoperação com o objetivo de maximizar 

oportunidades de troca e reuso, bem como contribuir com aperfeiçoamento e capacitação 

de profissionais. O conceito de interoperação pode ser entendido como a capacidade de 

operar em conjunto (Miller, 2000), um adjetivo cujo conceito é cada vez mais utilizado na 

Gestão do Conhecimento e que implica na habilidade de transferir e utilizar informações 

de maneira uniforme e eficiente entre várias organizações e sistemas. 

No contexto dos OA, especificamente quando se aborda esses objetos sob a perspectiva do 

compartilhamento, as ontologias tem se configurado como uma solução para a semântica 

de aplicações nos sistemas computacionais na área da educação. Autores como Campos et 

al (2012),  Cantelle (2009), Silva et al (2012) sinalizam sobre esse tema  destacando que 

termos ontológicos podem ser mapeados para características (features) dos OA, além das 

informações tradicionalmente referentes a autoria e título, por exemplo. Uma solução 

ressaltada por Campos et al (2012) para a semântica das aplicações na área de educação a 

distância “é a criação de redes de ontologias que permitam a criação de ontologias 

necessárias a uma aplicação e domínios específicos, mas também o reuso de ontologias 

existentes como o padrão OBAA (2012), mapeados para o modelo de features”. Segundo 

os autores, a utilização de uma rede de ontologias pode apoiar a busca e a recuperação de 

objetos de aprendizagem. 

                                                           
5
https://ares.unasus.gov.br/acervo/static/files/Politica_ARES_UNASUS.pdf 
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Outra perspectiva relacionada ao compartilhamento se refere à característica de 

modularização do objeto de aprendizagem. Como um recurso educacional digital, sua 

apresentação na forma modular o torna um objeto independente passível de reutilização 

para compor módulos ou cursos variados. Para tanto deve ter característica não-sequencial 

e não possuir links para atividades externas a ele, o que lhe permite tanto ser parte de um 

curso completo, como conter outros objetos de aprendizagem ou, ainda, estar contido em 

outro objeto compondo um ou mais cursos.  (Spinelli, 2007; Gazzoni et al, 2006). 

2.3A inserção de recursos educacionais no ARES 

A classificação dos recursos educacionais no ARES é temática, abrangendo as áreas de 

atuação em saúde do Ministério da Saúde, e seu armazenamento é orientado segundo 

características de utilização em categorias como áudio, imagem, texto, vídeo, documentos 

institucionais, trabalho de conclusão de curso (TCC), SCORM
6
, PPU e backup de Moodle. 

Com mais de 4.500 materiais educacionais em diversos formatos digitais, o ARES é o 

maior repositório digital de livre acesso do Brasil na temática de saúde. Seus recursos 

podem ser acessados por usuários comuns sem a necessidade de implementação de 

plataformas de aprendizagem. 

A descrição e submissão de recursos no repositório são feitas com metadados, entendidos 

como um conjunto de elementos estruturados que permitem representar um recurso quanto 

ao seu conteúdo e características físicas e torná-lo recuperável
7

. Por meio de um 

formulário, cada campo é preenchido e definido com base em um metadado que possui um 

formato de preenchimento especificado no Manual do ARES
8
 seguindo algumas etapas 

para serem submetidos no repositório (Figura 1). Alguns campos são de preenchimento 

obrigatório como demonstrado na Figura 2. 

 

Figura 1. Etapas de submissão 

 

Fonte: Manual do ARES 

                                                           
6
Sharable Content Object Reference Model (SCORM) é uma coleção de especificações que permitem 

interoperabilidade, acessibilidade e reusabilidade de conteúdo de e-learning. Fonte: 

https://docs.moodle.org/all/pt_br/SCORM 
7
Fonte: Manual de Descrição e preenchimento de Metadados do ARES 

8
https://ares.unasus.gov.br/acervo/static/files/Manual%20de%20preenchimento%20de%20metadados.pdf 
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Figura 2. Formulário de entrada de dados 
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Fonte: Manual ARES 

 

Segundo Vieira e Nunes (2012: 3), “a utilização de metadados facilita o entendimento dos 

relacionamentos e a utilidade das informações dos dados. Isto aumenta a gama de 
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possibilidades de utilização dos OA, pois através destes metadados podem-se criar 

sistemas inteligentes de recomendação, classificação, entre outros”. Os autores apontam a 

existência de diversas padronizações de metadados de objetos de aprendizagem, como o 

LOM (Learning Objects Metadata) do Learning Technology Standard Committee do 

Institute of Electrical and Electronic Engineers, o SCORM da Advanced Distributed 

Learning (ADL), o IMS – Metadata do Instructional Management System (IMS) do 

Global Consortium, além da especificação da Dublin Core Metadata Initiative. 

 

3 METODOLOGIA 

A análise dos metadados e da modularidade dos objetos de aprendizagem disponibilizados 

no ARES pelo Nescon foi feita por meio de acesso à plataforma do repositório. Buscou-se 

uma investigação analítica, configurando-se este trabalho como pesquisa documental em 

fontes primárias. 

 

4 RESULTADOS 

Considerando que o ARES é um repositório criado para o compartilhamento de recursos 

didáticos a serem usados com objetivos educacionais é primordial que a descrição de seus 

recursos seja realizada de forma padronizada, atendendo às orientações que corroboram a 

interoperabilidade e recuperação precisa de informação.  Desde sua criação, o ARES vem 

adaptando e melhorando seus processos a fim de possibilitar  uma melhor interação com a 

equipe que realiza a submissão dos recursos, bem como para o usuário final que vai em 

busca da informação para atender sua demanda. Esses esforços podem ser vistos nas etapas 

relacionadas aos metadados e à modularização. 

 

4.1 Descrição dos Metadados 

Buscando um aprimoramento nos trabalhos realizados em seus projetos, a equipe do 

Nescon desenvolveu um fluxo que vai desde a criação do recurso educacional até o 

processo final de submissão no ARES.  Com este fluxo geral (Figura 3), além dos demais 

fluxos criados para atender cada etapa interna apresentada, é possível obter melhores 

resultados nos processos trazendo uma série de vantagens para a gestão e organização das 

produções do Núcleo, visto que o planejamento é fundamental para que se tenha uma base 

de confiança e permita chegar a um produto final de qualidade. 

A partir do fluxo estabelecido, a equipe de Assessoria em Ciência da Informação realizou 

um planejamento estratégico com objetivo de acompanhar o processo de produção e 

estabelecer metas para submissão do produto final, tanto na Biblioteca Virtual do Nescon 

quanto no repositório ARES, atendendo prazos e acompanhando processos. Nesta 

perspectiva, manuais, treinamentos e tutoriais com passo a passo para a realização das 

atividades foram desenvolvidos para orientar o processo de submissão. 

 

Figura 3. Fluxo de Recursos Educacionais - ARES 
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Fonte: Arquivo pessoal - Nescon 

 

Para a descrição dos recursos no ARES são utilizados metadados os quais contribuem para 

formar estruturas padronizadas para descrever dados específicos e, com isso, facilitar a 

busca e recuperação da informação.  A entrada de dados é realizada por meio de um 

formulário contendo um conjunto de metadados com rótulos específicos e que são 

apresentados de acordo com o tipo do recurso educacional, conforme apresentado na 

Figura 4. Assim, no processo de submissão dos recursos educacionais, foram estabelecidas 

normas para aperfeiçoar o processamento e tratamento descritivo da informação, 

aprimorando desta forma a edição e transmissão da informação. Estas normas direcionam 

para uma catalogação correta dos dados para que o acervo possa ser recuperado por 

usuários com diferentes necessidades de informação.  

Conforme demonstrado anteriormente na Figura 1, o ARES contempla sete etapas para a 

submissão do recurso no repositório, o que ocorre somente após a finalização do processo 

de verificação autoral pela equipe do Nescon. A primeira etapa refere-se à escolha da 

coleção, sendo que algumas já são pré-definidas no sistema e as demais podem ser 

incluídas a pedido da Instituição. O metadado “Coleção” (Figura 4) possibilita maior 

facilidade na recuperação da informação, visto ser possível armazenar em um único grupo 

recursos educacionais de uma área específica. No ARES, o processo de inclusão de uma 

coleção é solicitado por e-mail e cadastrado pela equipe da UNA-SUS.  Esta, como 

algumas das outras atividades no ARES, são limitadas, pois são atendidas mediante 

solicitação, o que faz com que o processo seja moroso. Considera-se ideal, portanto, que a 

própria instituição possa cadastrar suas coleções o que agilizaria todo o processo.  

 

Figura 4.Metadado Coleção 
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Fonte: https://ares.unasus.gov.br/acervo 

 

Seguindo o fluxo de submissão, a próxima etapa refere-se à escolha do tipo de acervo 

(Figura 5) que será submetido no repositório. As opções apresentadas variam de acordo 

com a coleção selecionada. No caso de backup do moodle, PPU ou SCORM, são 

apresentadas opções como “multimídia – moodle, multimídia – PPU e multimídia – 

SCORM. Nestes casos, os tipos de metadados apresentados são específicos para cada tipo 

de material. 

 

Figura 5.Metadado Acervo 

 

Fonte: https://ares.unasus.gov.br/acervo 

 

A título de exemplificação para este artigo, para o lançamento de um tipo de acervo  

Imagem no metadado “Tipo de recurso” são apresentadas opções como diagrama, 

fotografia, infográfico entre outros, sendo aceitos para upload formatos de arquivo do tipo 

JPEG, PNG, GIF, SVG. 

O modelo de metadados utilizado no ARES é o Doublin Core, baseado em especificações 

do padrão Learning Object Metadata (LOM) para descrição de objetos de aprendizagem.  

Na etapa de “Descrição Geral” (Figura 6) são definidos os metadados que contemplam os 

aspectos gerais do recurso, como título, autor, requisitos técnicos, dentre outros, 

qualificados como obrigatórios.  

Figura 6.  Etapa de submissão “Descrição Geral” 
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Fonte: https://ares.unasus.gov.br/acervo 

 

Conforme mencionado anteriormente, o ARES possui sua própria política de 

desenvolvimento do acervo e também um manual que orienta na descrição e 

preenchimento dos metadados. Contudo, a equipe do Nescon utiliza estratégias que 

influenciam na visibilidade e na recuperação eficiente da informação.  A descrição de um 

recurso deve ser suficiente para garantir que os dados atendam a necessidade 

informacional. 

No caso de metadados, como título, onde o manual do ARES direciona  para entrada dos 

dados seguindo algumas orientações de preenchimento quando se trata de um recurso 

educacional  submetido em partes, a equipe do Nescon informa no metadado “Título”,  

entre colchetes [ ],   qual  parte é daquele recurso ou qual o ano de oferta daquele curso 

descrito (Figura 7).  Este procedimento dá maior visibilidade para o usuário final e permite 

visualizar de forma mais rápida o conjunto das partes. Apesar de o sistema possuir um 

metadado responsável por informar que aquele objeto “é parte de” outro recurso, esta 

informação só é visualizada na parte interna da descrição, sendo  necessário que o usuário 

final acesse a descrição completa do registro.  Quando esta informação está mais visível, 

descrita no título, por exemplo, facilita-se a seleção para o usuário.  A informação do ano 

de oferta do curso, também no campo de título, contribui para localização da versão mais 

nova do recurso. Da mesma forma, existe o metadado “Versão” do recurso, porém, sendo 

descrita também internamente na exibição completa do registro.  A adoção, portanto, desta 

estratégia, atende aos critérios de usabilidade de um software, que determina que quantos 

menos cliques o usuário precisar fazer até chegar ao objeto, melhor. 

 

 

Figura 7. ARES – Tela com apresentação de resultado de consulta 
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       Fonte: https://ares.unasus.gov.br/acervo 

 

Dentre os metadados da etapa da “Descrição Geral”, alguns apresentam opções para 

seleções de dados já pré-definidos, como é o caso do metadado “Contribuidor” (Figura 8).  

Campo do tipo Seleção, este contribui para se manter um padrão dos tipos de dados que 

podem ser descritos naquele campo, porém, gera restrição de opção. Na produção de um 

recurso educacional existem vários tipos de contribuidores que não são contemplados na 

lista oferecida pelo ARES.  Quando se trata de um objeto vídeo, por exemplo, opções 

como locução ou apresentação não estão disponíveis na lista, o que faz com que alguns 

créditos dos recursos não sejam lançados.  

Figura 8.MetadadoContribuidor 

 

 

Fonte: https://ares.unasus.gov.br/acervo 

 

Para os metadados da “Descrição temática e educacional” (Figura 9), onde são descritos os 

assuntos do recurso e seus aspectos educacionais, o ARES apresenta metadados como 
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“Palavras-chave DeCS” que é vocabulário controlado de Descritores em Ciências da Saúde 

que representam os assuntos principais de um recurso. Para melhor resultado na 

recuperação da informação, a equipe Nescon utiliza também o metadado “Palavra-chave” 

para inserir informação, em linguagem natural, com assuntos mais específicos e que não 

são encontrados no DeCS.  Essa ação ocorre tendo em vista que o processo de busca no 

ARES algumas vezes não apresenta resultados favoráveis, pois são muitos os documentos 

retornados que não contemplam a “pergunta” feita pelo usuário  ao sistema. Quando se 

opta por uma busca avançada, o processo para seleção de filtros também não oferece 

facilidade para o usuário.   Assim, para tentar minimizar esta falta, a equipe do Nescon 

aposta na utilização de descritores mais específicos, bem como em palavras-chave em 

linguagem natural, utilizando conceitos coordenados e compostos. 

Figura 9.  Etapa de submissão “Descrição temática e educacional” 

 

Fonte: https://ares.unasus.gov.br/acervo 

As representações dos documentos são feitas por meio da indexação dos documentos e dos 

resumos.  No ARES, o metadado “Resumo” (Figura 10)  é obrigatório.  Além de apresentar 

as informações relevantes referentes ao recurso educacional de forma concisa, procura-se 

apontar os conceitos mais importantes e os pontos fundamentais do recurso. Em se tratando 

de um recurso que é parte de outro recurso complexo, opta-se por inserir informações que 

também contribuam para localizar as demais partes deste recurso.  

Figura 10.Metadado“ Resumo” 

 

Fonte: https://ares.unasus.gov.br/acervo 

Considera-se o metadado “Relação com outros recursos educacionais” de grande 

importância para o repositório. É nele que é feito o relacionamento de um recurso 

educacional com outro recurso.  Mesmo optando pela inclusão desta informação no 

Resumo, é por meio deste metadado que o usuário conseguirá localizar no repositório os 

demais recursos vinculados com maior facilidade. Essa ação minimiza o problema de 

busca no ARES que é um recurso do Sistema que deixa não atende a contento.   Entretanto, 

aponta-se que o único empecilho no preenchimento deste metadado é a necessidade de 
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aguardar a validação dos recursos que são parte de outros para depois voltar a todos eles e 

fazer o vinculo. Nos casos dos recursos mais complexos, como moodle, PPU e SCORM, 

que são validados pela equipe da UNA-SUS, a validação tem sido morosa e, às vezes, o 

retorno à descrição para complementar os vínculos pode ficar esquecida. 

 

4.2 Modularização dos objetos de aprendizagem 

Na perspectiva de oferecer recursos educacionais que possam ser utilizados envolvendo 

atividades colaborativas, os objetos de aprendizagem desenvolvidos pelo Nescon são 

construídos a partir de uma necessidade e seguem uma metodologia orientada a objetos 

para facilitar a sua reutilização.  No Núcleo, os objetos de aprendizagem desenvolvidos 

pela equipe de design levando em conta o pressuposto pedagógico implícito em cada OA, 

além dos critérios de interatividade, granularidade, sequencialidade e acessibilidade.  Na 

Figura 11verifica-se o exemplo de um infográfico desenvolvido para o curso Malária na 

Atenção Básica que atende a esses pressupostos. 

Figura 11.  Infográfico do curso Malária na Atenção Básica 

 

Fonte: https://www.nescon.medicina.ufmg.br/cursos/curso/malaria-na-atencao-basica-a-

saude/ 

O infográfico é definido como uma pequena unidade de informação educacional, reusável 

em diversas aplicações, customizável, interoperável e recuperável por meio de uma 
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descrição padronizada e bem elaborada que tem como característica facilitar a 

aprendizagem ao se basear nas competências, além de aumentar o valor do conteúdo.   Este 

tipo de OA é muito utilizado nos cursos do Nescon por ser uma peça informativa, com a 

apresentação da informação feita de forma estática, simples e com uso apenas dos recursos 

visuais de texto e cores.  A equipe de design do Núcleo aposta neste tipo de OA, pois sua 

visualidade é relevante no processo de atração do leitor para a informação. Eles são criados 

com elementos icônicos e tipográficos e, segundo Sanches (2001), “permite ou facilita a 

compreensão dos acontecimentos, ações ou coisas [...] e acompanha ou substitui o texto 

informativo”. As telas com metadados deste infográfico, no processo de submissão no 

ARES, podem ser visualizadas nas figuras 12 e 13. 

Figura 12 – Tela de Entrada de dados do recurso educacional Infográfico 
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Fonte: https://ares.unasus.gov.br/acervo 

 

Figura 13. Tela para revisão dos dados inseridos 

 

Fonte: https://ares.unasus.gov.br/acervo 
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Outro exemplo de OA utilizado no ambiente educacional, os vídeos (Figura 14) são um 

dos recursos que o Nescon produz e submete no ARES utilizando  metadados (Figura 15) 

que representem seus diferentes aspectos e características. Procura-se, neste tipo de 

recurso, individualizá-lo visando para facilitar a sua recuperação, o que é feito pela 

inclusão de dados como “duração do recurso”, “descritores”, “resumo” (bem detalhado) e 

“vinculo com outro recurso”, campos essenciais  para melhor descrição deste tipo de 

objeto. 

Figura 14.  Vídeo: Diagnóstico da malária 

 

Fonte: 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/registro/Malaria_na_Atencao_Basica__di

agnostico_de_malaria___Parte_1/483 

 

Figura 15.Metadados: objeto de aprendizagem do tipo vídeo 

 

 

Fonte: https://ares.unasus.gov.br/acervo 
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CONCLUSOES 

No contexto no qual a inovação é estratégia para ampliar as potencialidades pedagógicas 

da educação à distância, os objetos de aprendizagem surgem como recursos fundamentais 

que contribuem para o aprendizado autônomo. Contudo, a maior importância desses 

instrumentos está condicionada à possibilidade de compartilhamento entre as instituições 

de ensino, o que é viabilizado pela descrição adequada dos metadados e pela característica 

modular que tornam possíveis inúmeras combinações, tanto em cursos quanto para 

categorias profissionais diferentes. 

No âmbito dos sistemas de educação voltados para a área da saúde o Nescon, ao trabalhar  

com a produção de materiais didáticos de forma a amparar cada vez mais  processos 

colaborativos e cooperativos entre instituições de ensino e aprendizagem, atribui maior 

validade e consistência aos materiais produzidos ao se basear em estratégias de 

modularidade e descrição precisa de metadados. 

Percebe-se que a utilização do Dublin Core pelo ARES, padrão de metadados mais 

utilizado em repositórios de acesso aberto, pode facilitar aos responsáveis pela descrição 

compreender os dados que devem ser utilizados em cada campo. Segundo Nascimento 

(2016) esse padrão
9
, ao conter metadados que indivíduos que não são catalogadores 

compreendem, possibilita a descrição dos recursos educacionais pelos autores, o que se 

configura uma vantagem para inserção em repositórios que tem como característica o auto 

arquivamento.  

Verifica-se que o uso de metadados contribui para formar estruturas padronizadas que 

descrevem dados específicos, o que facilita a busca e recuperação da informação visto cada 

metadado representar, não apenas uma característica específica do documento, mas 

também que seu conjunto descreve o documento de forma única. A formação de padrões 

de metadados, como destacado por Bentancourt (2011) e Alves (2010), ao representar o 

conjunto de características de um documento, individualiza-o, facilitando sua recuperação 

de forma mais precisa, além de favorecer a interoperabilidade e recuperação entre sistemas 

diferentes. 

Contudo, para que toda essa estrutura e padronização alcancem os objetivos de facilitação 

de acesso e recuperação, é necessário que os metadados estejam corretos e completos. Para 

tanto, faz-se necessário o desenvolvimento de uma normatização que possa nortear o 

preenchimento dos dados fornecendo diretrizes para que as informações sejam 

qualificadas. No caso do ARES, tal parametrização se dá pela política de desenvolvimento 

do acervo e  pelo manual de descrição de metadados, instrumentos que auxiliam e 

determinam os procedimentos necessários a inserção de OA no Sistema contribuindo para 

o correto e eficaz tratamento da informação dos recursos educacionais disponibilizados no 

ARES. 

                                                           
9
Segundo Nascimento (2016), o modelo utilizado no repositório ARES é o DC qualificado com base em 

algumas especificações do padrão Learning Object Metadata (LOM) para descrição de OA. Conforme 

mencionado pela autora, a combinação desses padrões subsidia a descrição dos objetos na plataforma DSpace 

formando grupos como Descrição geral, Descrição educacional, Descrição temática, Direitos autorais e 

Submissão. 
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Cabe destacar, por fim, que o Nescon vem envidando esforços para o desenvolvimento de 

recursos educacionais que possam se constituir como unidades autossuficientes de 

conteúdo de aprendizagem com potencial para a reutilização em múltiplos contextos 

instrucionais. Como destacado por Oliveira et al (2014), "espera-se que a Rede UNA-SUS, 

por intermédio de suas cooperantes, constitua um acervo a partir de uma cultura de 

colaboração, levando a um incremento da quantidade e qualidade de sua coleção". 
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Abstract 

 

 The number of cities around the world that are designated as a smart city is increasing 

every day.  Nevertheless, a lot of initiatives are specific and attend just one service or 

community segment. Sometimes, the approaches are carried without the minimum care about 

information security and sustainability, for example. This article performs an exploration on 

the available bibliography, highlighting methods of standardization and maturity models that 

can assist on a smart city implementation. 
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Resumo 

  

 A quantidade de cidades que se intitulam inteligentes ao redor do mundo é vasta e só 

aumenta a cada dia. Entretanto, muitas iniciativas são específicas, atendem a apenas um 

serviço ou segmento da comunidade e, por vezes, são realizadas sem os cuidados mínimos 

necessários quanto à segurança da informação e sustentabilidade, por exemplo. Esse artigo 

efetua uma exploração sobre a bibliografia disponível, destacando métodos de padronização 

e modelos de maturidade que podem auxiliar na implementação de uma cidade inteligente. 

 

 

Palavras-chave:  

 

Cidades Inteligentes, Cidades Sustentáveis, Modelos de Maturidade de Cidades Inteligentes, 

Soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação, Segurança da Informação. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1306



 

 

 

Metodologia 

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa exploratória com estudo bibliográfico 

e investigação sobre a literatura existente, a fim de proporcionar familiaridade e maior 

compreensão a partir de publicações sobre os temas: Cidades Inteligentes e Modelos de 

Maturidade de Cidades Inteligentes. 

Foram coletados artigos disponíveis na Internet que atendessem à pesquisa por esses 

dois termos utilizados como palavras-chave nesse artigo. Também foram pesquisados livros 

em plataformas digitais, utilizando-se do mesmo critério.  

 

 

Introdução  

A população mundial urbana ultrapassou a população rural no ano de 2007.             

No Brasil, essa mudança deu-se já na década de 1960. Em 2010, 84,2 % da população 

brasileira já vivia em centros urbanos [Portal Brasil, 2011]. A estimativa é de que até 2050, 

66% da população mundial (cerca de então 6 bilhões de pessoas) seja urbana, contra 54% 

atuais [UNRIC, 2018].  

As pessoas têm migrado do campo para as cidades, no mundo todo, em busca de 

melhores oportunidades e qualidade de vida. Ao mesmo tempo, a revolução digital tem 

transformado a vida das pessoas, criando sociedades hiper conectadas, colaborativas, cada 

vez mais exigentes, muito melhor informadas, com diversas opções de escolha, e voz ativa. 
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 Na confluência dessas duas realidades, surgem as cidades inteligentes (figura 01). 

 

Figura 01 – Megatendências que impactam Smart Cities [FGV, 2016] 

 

Smart Cities 

Mas o que é, afinal, uma cidade “inteligente” ?  

Não há ainda uma definição consolidada acerca do que seja uma cidade inteligente ou 

Smart City. Uma das definições mais utilizadas é da International Telecommunication Union, 

órgão ligado à ONU: uma cidade inteligente utiliza a inovação e a tecnologia da informação 

e da comunicação (ITC) e outros meios para melhorar a qualidade de vida, a eficiência dos 

serviços e das operações urbanas, e a competitividade, assegurando o suprimento das 

necessidades das gerações do presente e do futuro, com respeito à aspectos econômicos, 

sociais e ambientais [ITU, 2015]. 
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Outra definição pode ser verificada em [FGV, 2016]: Uma cidade inteligente, pode-se 

dizer, é aquela que supera os desafios do passado e conquista o futuro, utilizando a 

tecnologia como meio para prestar de forma mais eficiente serviços urbanos e melhorar a 

qualidade de vida dos cidadãos. 

A figura 02 ilustra a definição, dada por [IEEE, 2017], onde afirma que comunidades 

revitalizadas, preservadas, conectadas, sustentáveis, com qualidade de vida, integradas com 

tecnologias IoT, cloud computing, mobile, podem proporcionar benefícios “inteligentes” a 

seus cidadãos. 

 

Figura 02 – Domínios para aplicação de soluções inteligentes em cidades [IEEE, 2017] 
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Essas definições enfatizam que uma cidade inteligente não constitui apenas um local 

com novas tecnologias, mas um ecossistema complexo que envolve cidadãos, autoridades, 

organizações, empresas locais, e grupos comunitários (figura 03).  

 

 

Figura 03 – Ecossistema complexo de uma cidade inteligente [IEEE, 2017] 

 

Todos esses agentes, operando em diversas áreas provêm soluções que 

complementam e, muitas vezes, sobrepõem iniciativas trabalhadas por outros participantes. 

Essas entidades têm capacidade de atuar para atingir um ponto de convergência que 

disponibilize soluções de ponta a ponta para as cidades e seus cidadãos, desde que trabalhem 

de forma colaborativa e coordenada com seus parceiros, fornecedores e a autoridade local.  
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Figura 04 – Segmentos de ecossistema de uma smart city (Frost & Sullivan, 2016) 

 

 Essas diversas soluções podem ser divididas em grupos e seus trabalhos serem 

oferecidos, executados, controlados, de acordo com a (figura 04) onde [Frost & Sullivan, 

2016] sugerem 5 distintos aglomerados: fornecedores e provedores de soluções de TI, 

concessionárias de energia e sua infraestrutura, fornecedores de soluções de 

telecomunicações, automação de edifícios e, obviamente, o poder público. 
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Mas como uma cidade se torna “inteligente” ? 

Uma cidade não se torna inteligente por acaso. Para se construir uma cidade 

inteligente, são necessárias primeiramente: uma visão futurista, metas muito claras e uma 

forte direção por parte de seus governantes para se criar toda a infraestrutura necessária 

[Shark, 2014]. 

Para que uma cidade seja considerada inteligente, alguns fatores precisam estar 

presentes: sustentabilidade, conectividade, inovação, uso da tecnologia e sistemas 

coordenados em áreas-chave para prover qualidade de vida aos cidadãos.  

 

   

Figura 05 – Aplicação de soluções em cidades inteligentes. [ITU, 2016]. 
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Muitas têm sido as iniciativas ao redor do mundo em projetos e melhorias para 

disponibilizar facilidades e serviços modernos para o dia-a-dia dos cidadãos e dos visitantes 

nos centros urbanos (figura 05). Enquanto algumas são de implementação mais fácil, outras 

requerem complexos esforços de articulação entre setores públicos, privados e os próprios 

cidadãos. As abordagens mais comuns representam soluções voltadas para: 

- Mobilidade urbana 

- Vigilância e segurança pública 

- Transporte público 

- Gerenciamento do uso da água 

- Redes elétricas inteligentes 

- Saneamento básico 

- Tratamento de resíduos 

- Prevenção de desastres 

- Agricultura e distribuição de alimentos 

- Edifícios inteligentes 

- Educação 

- Saúde 

- Esportes 

- Planejamento e governança dos recursos públicos, modernização administrativa 
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- Disponibilização de serviços públicos digitais aos cidadãos 

- Participação da comunidade, dados abertos 

- Poluição zero da água e do ar, monitoramento ambiental 

- Indústrias inteligentes 

- Transparência e responsabilidade 

- Desenvolvimento econômico e criativo 

- Preservação e cuidado com áreas verdes  

- Apoio ao turismo 

- Lazer e cultura 

 

 

 Modelos de Maturidade 

Em várias partes do mundo, tem-se trabalhado – muitas vezes - em aplicações 

específicas ao invés de se explorar todo o potencial que transforma um centro urbano em 

uma cidade inteligente. As soluções urbanas que visualizamos na atualidade representam 

apenas uma estreita faixa do que é possível fazer utilizando-se das tecnologias e 

conhecimento já disponível. 

Buscando-se atingir todo o potencial que se vislumbra, algumas iniciativas propõem 

frameworks, road maps e modelos de maturidade para criação e manutenção de cidades 

inteligentes.  
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Figura 06 – Fases de implantação de uma cidade inteligente [FGV, 2016] 

Segundo [FGV, 2016], podem-se destacar alguns estágios na implementação de uma cidade 

inteligente (figura 06): 

 Estágio 1 - Fase Vertical:  

Aplica-se a tecnologia a serviços urbanos para melhoria de sua gestão. 

 Estágio 2 – Fase Horizontal: 

Desenvolve-se uma plataforma de gestão dos diferentes serviços. 

Estágio 3 – Fase Conectado:  

Os diversos serviços verticais interconectam-se em uma única plataforma. 

 Estágio 4 – Fase Inteligente: 

Gestão integrada, em tempo real, e com serviços de alto valor agregado. 
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 Uma cidade inteligente contará com uma maior atratividade de negócios em relação a 

outras cidades que não ofereçam os seus serviços e facilidades disponíveis, não só a seus 

cidadãos, mas também a investidores e visitantes. O modelo de maturidade para cidades 

inteligentes [TheUrbanTide. 2018] aponta as capacidades em cada nível de maturidade.  

No nível inicial Ad Hoc, os projetos “smart” são discretos e implementados 

separadamente, sem relação uns com os outros.  

No nível Opportunistic, há colaboração pró ativa, início de planejamento e linguagem 

comum, identificando barreiras para sua adoção.  

No nível Repeatable, eventos e processos são identificados e replicados. Comitês 

formais definem e documentam estratégias, processos, e identificam stakeholders. Fundos de 

sustentabilidade para grandes iniciativas são procurados e constituem o foco principal das 

questões governamentais. Serviços e entregas são padronizados e coordenados através do 

melhor uso da informação.  

No nível Managed, sistemas formais de trabalho, fluxo de dados e utilização de 

tecnologias são estruturados. As ações e resultados são estimáveis e há esforço para 

prevenção de problemas.  

No nível final Optimized, uma plataforma sustentável é disponibilizada para toda a 

cidade. Estratégias ágeis e estruturas de governança permitem autonomia e foco em melhoria 

contínua. Há grande diferenciação nas entregas de serviços em relação a outras cidades, 

competitividade, sustentabilidade, revitalização, criação de empregos, novos investimentos, 

turismo, e alta qualidade de vida (figura 07). 
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Figura 07 – Níveis de Modelo de Maturidade para Cidades Inteligentes [TheUrbanTide, 2018] 

 

 

Também [ITU, 2014], através do ITU-T Focus Group on Smart Sustainable Cities, 

propõe cinco etapas e indicadores de desempenho para apoiar os planejadores e alcançar as 

soluções sustentáveis buscadas para as cidades inteligentes (figura 08.) 
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Figura 08 – Framework para implantação de uma cidade inteligente sustentável [ITU, 2014] 
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 A Comunidade Europeia, criou uma metodologia (EPIC = European Platform for 

Intelligent Cities) para criação e manutenção de cidades inteligentes (figura 09). Seu 

propósito é disponibilizar para as cidades e seus administradores, conceitos, estruturas e 

objetivos, através de um guia claro e cenários de uso descritos para os responsáveis pela 

administração das cidades em uma sequência de fases e aplicações concretas das disciplinas 

propostas. 

 

Figura 09 – Road Map para construção de uma cidade inteligente [EPIC, 2014] 

Em Julho de 2012, foi criado o City Protocol [Sanromà, 2012]. Sua função é fornecer um 

framework global para cidades, indústrias, centros de pesquisa, e cidadãos para colaborar no 

desenvolvimento de soluções com abordagens padronizadas e ajudar as cidades a funcionar melhor, 

acelerando a disponibilidade de produtos e serviços que transformarão as cidades ao redor do 

mundo, com resiliência, autossuficiência, competitividade, eficiência e criatividade. (figura 10). 
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Figura 10 – City Protocol Framework [Sanromà, 2012] 
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Desafios      

 

 O sucesso na implementação de uma cidade inteligente não depende apenas de fatores 

tecnológicos. Na figura 11, são apresentados alguns fatores-chave para um bom termo em um 

projeto dessa envergadura.  

 

 

Figura 11 – Elementos-chave para alavancar a execução [FGV, 2016] 

 

Liderança é fundamental. Saber-se onde se quer chegar também. Sem fontes de 

financiamento, não há como dar prosseguimento às atividades planejadas. A legislação 

deve sempre ser atendida. E as soluções precisam ser sustentáveis no tempo, apoiadas pelo 

mais alto nível e o mais próximo possível do problema. A administração municipal deve 

preencher satisfatoriamente esse protagonismo. Há que garantir que as iniciativas estejam 

ancoradas no âmbito institucional e não fiquem fragilizadas em virtude de mudanças 

políticas ou de pessoas chave. O cidadão deve ser colocado sempre em primeiro lugar. 
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Da solução tecnológica requer-se alto nível de segurança da informação. Uma cidade 

inteligente deve, antes de tudo, ser uma cidade segura.  

Cidades tidas como inteligentes, cada vez mais presentes ao redor do mundo, estão 

aumentando vertiginosamente as conexões de dispositivos e sensores à Internet (Internet 

das Coisas ou IoT) visando suprir necessidades de conveniência e facilidade na atividade 

diária de seus moradores e visitantes. Até 2020, estima-se que serão mais de 50 bilhões de 

dispositivos conectados à Internet.  

Por outro lado, quanto mais conectados estivermos, menos privacidade teremos, o que 

tem sido denominado equivocadamente como o custo de acesso ao luxo [Drori, 2018]. De 

fato, qualquer conexão à Internet pode ser comprometida devido sua vulnerabilidade a 

ataques cyber-criminosos. Dispositivos inteligentes podem representar grande potencial de 

ataques (podem ser até mais vulneráveis do que computadores e celulares inteligentes e 

gerar danos de grandes proporções). Aspectos de segurança não podem ser ignorados. 

Mas segurança deve ser prioridade em qualquer projeto de cidade inteligente. A aplicação 

de normas como NISTIR-7628 [NIST, 2010] e ISO 27001 [ISO, 2013] devem ser 

obrigatórias. Contudo, algumas cidades estão implementando novas tecnologias sem 

efetuar um teste de segurança cibernético [The Hacker News, 2.015].  Em caso de um 

ataque cibernético, o suprimento de água, eletricidade, controle de tráfego, câmeras de 

segurança, e tudo o mais que estiver conectado poderá ser impactado, gerando pânico e 

graves consequências nocivas aos seus cidadãos frente a um grandioso caos que poderá 

ser estabelecido por hackers. Nesse cenário, as pessoas ficarão escravas desses 

criminosos.  
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Numerosos sensores e dispositivos embarcados em uma cidade inteligente podem 

aumentar sem precedentes a disponibilidade de novos serviços. Contudo, aumentando-se a 

complexidade e a conectividade com o grande volume de dados gerados e a interdependência 

das informações, pode-se sofrer com ataques maliciosos ou com a ocorrência de acidentes 

não intencionais, uma vez que cada dispositivo conectado pode ser uma porta de entrada para 

acesso não autorizado a esses dados (figura 12).  

 

 

Figura 12 – Vulnerabilidade a ataques cibernéticos. [ITU, 2016]. 

 

A aplicação das seguintes melhores práticas auxiliam na prevenção [Flick, 2011]: 
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- análise de segurança de dados 

- classificação de dados 

- política de validade, guarda e recuperação de informações 

- categorização das exigências de comunicação e processamento em tempo real 

- cenários e testes de penetração 

- análise de robustez 

- testes de escalabilidade e expansão 

- configuração de hardware 

- uso de criptografia 

- estabelecimento de firewalls 

- princípios de autenticação forte 

- não repúdio de transações 

- registro de atividade 

- monitoramento 100% do tempo 

- segmentação de acesso 

- revisão de código fonte 

- gerenciamento e análise de riscos 

- elaboração de estudos de caso 

- mapeamento de processos 

- planos de contingência 

- gerenciamento de desastres e vulnerabilidades 

- viabilidade técnica econômica financeira. 
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Manter uma cidade segura é um desafio para o ecossistema urbano onde os cidadãos 

estão expostos a inúmeros cenários e ameaças, incluindo terrorismo, crime, danos 

atmosféricos e desastres naturais. Requer o estabelecimento de uma infraestrutura tanto 

pública quanto privada para garantir as atividades e providenciar soluções tecnológicas que 

protejam e garantam a segurança dos cidadãos (figura 13). 

 

 

Figura 13 – Três pilares de Segurança para uma Cidade Inteligente [Drori, 2018] 
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Considera-se que o estabelecimento de protocolos entre setores públicos e privados 

deve configurar uma prioridade, na medida em que garante de quem é a responsabilidade na 

troca de informações e na interoperabilidade das comunicações em uma situação de ameaça, 

rápida resposta, enquadramento legal, governabilidade. Líderes cívicos precisam colaborar, 

comunicarem-se e agir em conjunto. 

 

Conclusões e Considerações Finais 

A grande quantidade de cidades tidas como inteligentes ao redor do mundo não 

reflete por inteiro as características atribuídas a uma cidade com o conceito ‘smart’. Muitas 

iniciativas isoladas são implementadas, sem considerar a sustentabilidade de seus benefícios 

e a continuidade de sua manutenção ao longo do tempo. 

Alguns padrões foram estabelecidos para guiar a implantação de soluções em cidades 

inteligentes, seja através de métodos, frameworks, roadmaps, metodologias, e modelos de 

maturidade. Essas proposições auxiliam no estabelecimento de padrões e indicadores de 

sucesso. 

 De acordo com [Jadoul, 2017], o compartilhamento de infraestruturas comuns, com 

suporte a todas as verticais de implementação, interfaces padronizadas e serviços 

disponíveis, através de APIs abertas a desenvolvedores, dispositivos e provedores de 

solução em geral, garante menor custo de desenvolvimento, implantação e manutenção.  

Essa sinergia proporciona compatibilidade, escalabilidade, flexibilidade e, sobretudo, 

que a capacidade de inovação não seja ceifada por impossibilidade de compartilhamento 

de dados entre as plataformas. 
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 Nenhuma cidade deveria inovar por si só. A vastidão de conhecimento, a quantidade 

de tecnologia necessária e os altos investimentos deveriam motivar as cidades a 

elaborarem projetos com resultados efetivos e perenes. Uma cidade verdadeiramente 

inteligente implica na utilização de redes conectadas com sistemas integradores e que 

tragam benefícios como novos produtos e serviços que incentivem novos modelos de 

negócio. Criando-se um ecossistema, evita-se que cada fornecedor crie seu próprio padrão 

e torne a cidade refém de uma solução proprietária. 

Adicionalmente, soluções não aderentes a recomendações de segurança da 

informação e melhores práticas de projetos e gestão de processos expõem fragilidades e 

trazem ameaças às cidades despreparadas que se aventuram em utilizar tecnologias de 

conectividade e interoperabilidade inadvertidamente. 

 

 

 

Trabalhos Futuros 

A partir do mapeamento desses modelos de maturidade, metodologias e frameworks 

de implementação, um trabalho próximo futuro será avaliar os principais sites de cidades 

inteligentes implantados ou em implantação ao redor do mundo, visando classificar e avaliar 

a aderência desses projetos aos modelos sugeridos e apurar quais os resultados conquistados. 
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This research analyses factors and conditions that influence the acceptance of an 

Enterprise Resources Planning (ERP) in the accounting department of a public 

company. In order to provide an efficient evaluation, It was used the UTAUT model. 

This model is explained in the theoretical framework, which also brings the 

fundamentals that support this study, as the definition of Enterprise Resources Planning, 

the presentation of other theories that evaluate the acceptance and the debate about 

some related studies. The research is descriptive and uses the qualitative case study as a 

methodological procedure. Three sources were used to collect the data: semi-structured 

interviews, observation and document analysis. The data obtained show that the users' 

expectations were above what was perceived after the implementation of the integrated 

system, generating in them a frustrating sensation and impacting negatively in the usage 

intentions. This research allowed the identification, besides the user perceptions and 

expectations, of some reasons that make them refuse a new technology and could risk 

the high investments made to implement projects of this size. Furthermore, it shows that 

the accounting professional must be prepared to get adapted to the companies changes 

and help the manager to adopt solutions that improve the organizational performance. 

Keywords: Information Systems, Enterprise Resources Planning (ERP), Unified Theory 

of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). 

Aceitação de um ERP no Departamento Contábil de uma Empresa Pública 

A presente pesquisa analisa fatores e condições que influenciam a aceitação de um 

sistema integrado de gestão (ERP) no departamento de contabilidade de uma empresa 

pública. Para permitir uma avaliação eficiente, foi utilizado o modelo UTAUT. Esse 

modelo oferece os fundamentos que amparam este estudo, como a definição de sistema 

integrado de gestão, a apresentação de outras teorias que avaliam a aceitação e a 

discussão de alguns estudos relacionados. A pesquisa é descritiva e utiliza o estudo de 

caso qualitativo como procedimento metodológico. Para a coleta de dados, foram 

utilizadas três fontes: entrevistas semiestruturadas, observação e análise de documentos. 

Os dados obtidos foram analisados sob o método da análise de conteúdo. Os resultados 

encontrados mostraram que as expectativas dos usuários estavam acima daquilo que foi 

percebido após a implantação do sistema integrado, gerando neles uma sensação de 

frustração e impactando negativamente na intenção de uso. Essa pesquisa permitiu que 

fossem identificadas, além das expectativas e percepções dos usuários, algumas razões 

que os levam a rejeitar uma nova tecnologia e que podem colocar em risco os altos 

investimentos realizados para implantar projetos desse porte. Além disso, mostra que o 

profissional contábil deve estar preparado para se adequar a modernizações empresariais 

e auxiliar a gestão a adotar soluções que melhorem o desempenho organizacional. 
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1. INTRODUÇÃO 

No âmbito da Administração Pública, os sistemas e leis de controle de gastos, bem 

como a própria demanda da sociedade por uma maior transparência nas ações da gestão, 

geram uma crescente preocupação em dar uma melhor visão da aplicação de seus 

recursos. Isso ocorre seja racionalizando os gastos ou agilizando a prestação dos 

serviços para a população (PINTO FILHO et al., 2007; CATELLI; SANTOS, 2004). 

Buscando o alinhamento das informações geradas nas diversas áreas organizacionais e a 

otimização das atividades, muitas empresas, inclusive empresas públicas, têm adotado 

os sistemas integrados de gestão. Conhecidos também como ERP (Enterprise Resources 

Planning), eles permitem “que todos os processos de negócios da empresa possam ser 

visualizados em termos de um fluxo dinâmico de informações que perpassam todos os 

departamentos e funções” (PADOVEZE, 2012, p. 46). 

Com a adoção de um ERP, as organizações esperam obter melhorias significativas em 

seus desempenhos, justificando assim os elevados investimentos necessários na 

implementação de um sistema desse porte. Observa-se, contudo, que o retorno esperado 

dessa iniciativa pode não ser obtido na prática. Medeiros Junior (2009) aponta que de 

20% a 35% dos projetos falham e que até 80% deles têm os resultados questionáveis por 

ultrapassar o prazo e/ou o orçamento previsto. A falta de um estudo minucioso das 

variáveis envolvidas na adoção de um novo sistema expõe a empresa ao risco de tornar 

parte ou todo o investimento realizado em um desperdício de recursos. 

Embora existam diversos fatores e componentes do fracasso em casos de implantação 

de ERP (MALANOVICZ, 2017), uma dessas variáveis é a aceitação de sistemas de 

informação pelos usuários. Juntamente com a subutilização ou uso inadequado do 

sistema, a não aceitação é uma das causas de fracasso, parcial ou total, das 

implementações (SILVA; DIAS, 2007). Na pesquisa de Angonese e Lavarda (2013), 

por exemplo, ela é apontada como grande responsável pelo fracasso da implantação do 

sistema em uma das empresas analisadas. 

Para que o sistema seja realmente produtivo para a organização, é necessário que ele 

seja aceito e utilizado pelos usuários (VENKATESH et al., 2003), o que deve ocorrer 

em todos os setores onde o ERP esteja operando. Por vezes, apenas algumas áreas 

apresentam dificuldade de adaptação, seja em função da complexidade das atividades 

desempenhadas, seja pela falta de qualificação da equipe. Castro (2014) mostra em seu 

estudo que houve dificuldade de adaptação da contabilidade da empresa, devido a 

dificuldades de integração entre o software escolhido e as operações realizadas e à falta 

de treinamento dos funcionários que passaram a alimentar o sistema contábil. 

A contabilidade é o destino de muitas informações geradas nos demais departamentos e 

é responsável por traduzir as operações em resultados e demonstrativos que representem 

o desempenho do negócio. Com um ERP, esse departamento passa a receber 

informações de formas e velocidades diferentes do padrão ao qual seus funcionários 

estão habituados. Assim, as mudanças são bastante impactantes com a integração de 

informações e processos organizacionais, o que torna interessante identificar como se dá 

a aceitação do sistema integrado nessa área. 
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Para permitir uma análise consistente do comportamento dos usuários e identificar quais 

fatores os influenciam, nesse trabalho será utilizado um modelo já validado de avaliação 

da aceitação de sistemas de informação: o UTAUT (Unified Theory of Acceptance and 

Use of Technology). Esse método unifica outros modelos de avaliação existentes e 

apresenta resultados mais satisfatórios que os modelos isolados, sendo esse o motivo da 

sua escolha. A utilização de um modelo que mensure a aceitação pode ajudar tanto a 

prevenir situações que comprometam o projeto quanto a estimular o efetivo uso do 

sistema após a implantação (SILVA; DIAS, 2007). 

Diante da importância dos sistemas integrados de gestão como aliados da contabilidade 

na geração de informações e da aceitação dos usuários como um dos pontos 

fundamentais para o sucesso da implantação de um ERP, busca-se nesse estudo 

identificar: como se dá a aceitação de um ERP, de acordo com o modelo UTAUT, em 

um departamento de contabilidade? Assim, o objetivo deste estudo consiste em avaliar 

a aceitação de um sistema integrado de gestão, em um departamento de contabilidade de 

uma empresa pública, utilizando o modelo UTAUT. 

Na sequência dessa introdução, será exposto o referencial teórico, que traz o conteúdo 

base deste trabalho, como o conceito de ERP, uma breve discussão sobre a aceitação de 

sistemas, a apresentação do modelo UTAUT e os estudos relacionados nessa área. Na 

terceira seção, constam os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa. Os 

resultados encontrados são apresentados e discutidos na quarta e quinta seções, 

respectivamente. E, por fim, na sexta seção, são realizadas considerações finais acerca 

do tema e sugeridos estudos futuros para avaliar a evolução da aceitação no local 

estudado. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta seção, será apresentada a base teórica que fundamentou o presente estudo. Será 

abordado o conceito de ERP; algumas discussões sobre a aceitação de tecnologias; e a 

apresentação do modelo UTAUT, utilizado nessa pesquisa para avaliar o 

comportamento dos usuários. Serão comentados, ainda, alguns estudos sobre a aceitação 

da tecnologia realizados por outros pesquisadores. 

 

ENTERPRISE RESOURCES PLANNING - ERP 

Enterprise Resources Planning (ERP), ou Planejamento dos Recursos da Empresa, 

refere-se a um sistema cujo objetivo fundamental é integrar, consolidar e aglutinar todas 

as informações necessárias para a gestão de uma empresa (PADOVEZE, 2012), sendo 

por isso conhecido como “sistema integrado de gestão”. Assim, quando uma empresa 

resolve adotar um ERP, ela opta por substituir os sistemas e controles já existentes 

dentro dos seus departamentos por um sistema único, que integre os dados alimentados 

pelos diferentes setores e produza informações alinhadas e coerentes em todas as áreas 

da empresa. 

A maioria das empresas sofre uma mudança organizacional significativa com a 

implantação de um ERP. Conforme Lima, Carrieri e Pimentel (2007, p. 95), essa 

mudança envolve alterações nas tarefas e responsabilidades de indivíduos, 

departamentos e relações entre os departamentos. A estrutura da organização passa a ser 

baseada em processos, acarretando uma reestruturação da empresa, que precisa 

abandonar a visão vertical da organização (hierarquizada) e adotar uma visão horizontal. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1332



 

 

Muitas vezes, esse momento se torna uma boa oportunidade para rever o modo como as 

atividades estão sendo executadas, corrigir distorções, eliminar gargalos e otimizar 

tarefas. A literatura aponta várias modificações benéficas ocorridas na empresa que 

adota um ERP. A seguir são listadas algumas delas, encontradas no estudo de Lima, 

Carrieri e Pimentel (2007): automatização e integração dos processos; produção e 

acesso das informações em tempo real; aprimoramento das rotinas e procedimentos de 

controle; eliminação de retrabalhos; redução de custos; ganho de produtividade; 

melhoria da qualidade das informações gerenciais; e menor tempo de resposta na 

tomada de decisão. Em outro exemplo, um fechamento contábil-gerencial em um 

sistema não-integrado pode demorar dez dias, e em um sistema integrado, apenas três 

dias, com melhor qualidade (AUN, 2000). 

Lima, Carrieri e Pimental (2007, p. 90) afirmam ainda que “a operacionalização do 

Sistema de Gestão Integrada (ERP) também permite ampliar os benefícios da integração 

de processos e da geração de uma base de dados única além dos limites ‘físicos’ da 

organização, envolvendo clientes, fornecedores, e criando uma ‘cadeia’ de valor.” 

Conforme Brodbeck et al. (2009), todos os grupos sociais envolvidos com a 

implementação de um sistema integrado (organização, fornecedor, consultor e outros 

parceiros) são afetados pela escolha de um ERP. Esses grupos sociais intervêm e 

participam de todo o processo de implantação e, por isso, as etapas desse processo 

devem ficar claras para eles, assim como precisam atender seus interesses, a fim de 

garantir o sucesso na implementação. 

 

ACEITAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

A crescente inserção dos sistemas de informação nas empresas induziu também o 

aumento dos estudos sobre a aceitação desses sistemas pelos seus usuários, uma vez 

que, para melhorar a produtividade, a tecnologia precisa ser aceita e usada pelos 

funcionários da organização (VENKATESH et al., 2003). Davis (1989) citado por Silva 

e Dias (2007) aponta a inutilidade de um sistema, por melhor que ele seja, caso o 

usuário não o aceite. Segundo o autor, é necessário entender as razões pelas quais os 

usuários aceitam ou não um sistema, a fim de adaptar a tecnologia da melhor forma que 

garanta seu efetivo uso. 

Nesse sentido, alguns estudiosos buscam compreender e explicar os fatores que 

influenciam e determinam o comportamento dos usuários. Entre as teorias elaboradas 

para explicar o comportamento e a aceitação dos usuários, oito embasaram o estudo de 

Venkatesh et al. (2003) para a formulação do UTAUT, quais sejam: Theory of Reasoned 

Action (TRA), Technology Acceptance Model (TAM), Motivational Model (MM), 

Theory of Planned Behavior (TPB), Combined TAM and TPB (C-TAM-TPB), Model of 

PC Utilization (MPCU), Innovation Diffusion Theory (IDT) e Social Cognitive Theory 

(SCT). 

Assim, a Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia, ou Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT), surgiu da análise e comparação dos 

principais construtos dessas oito teorias e modelos já existentes sobre a aceitação de 

tecnologia. No estudo realizado por Venkatesh et al. (2003), elas foram aplicadas em 

quatro empresas distintas e, a partir dos resultados obtidos, foram verificadas 

similaridades entre os construtos utilizados em cada abordagem, selecionados aqueles 

com maior poder de explicação e escolhidos os moderadores que demonstraram um 

efeito mais forte sobre os antecedentes da intenção de uso (SILVA, 2006). 
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Dessa forma, o UTAUT unificou as perspectivas teóricas comuns das oito teorias e 

modelos e incorporou quatro moderadores que consideram influências dinâmicas, 

incluindo contexto organizacional, experiência do usuário, e características 

demográficas (VENKATESH et al., 2003), resultando em: 

- quatro fatores determinantes, que seriam os construtos de maior influência na 

intenção de uso e no comportamento de uso e presentes em um ou mais modelos e 

teorias. São eles: expectativa de desempenho, expectativa de esforço, influência social e 

condições facilitadoras; 

- quatro condições moderadoras, que seriam os fatores indiretos mais influentes na 

intenção de uso e comportamento de uso. São elas: gênero, idade, experiência e 

voluntariedade. 

No Quadro 1, são demonstradas as definições dos fatores determinantes, segundo 

Venkatesh et al. (2003), e as respectivas condições que moderam cada fator: 

 

Quadro 1 – Fatores Determinantes e Condições Moderadoras 

Fatores Determinantes Conceito Condições Moderadoras 

Expectativa de 

Desempenho 

(Performance Expectancy) 

Grau em que um indivíduo acredita que a 

utilização do sistema irá ajudá-lo a alcançar 

ganhos de desempenho no trabalho 

(VENKATESH et al., 2003). 

- Gênero 

- Idade 

Expectativa de Esforço 

(Effort Expectancy) 

Grau de facilidade associada com a 

utilização do sistema (VENKATESH et al., 

2003). 

- Gênero 

- Idade 

- Experiência 

Influência Social 

(Social Influence) 

Grau em que um indivíduo percebe que 

outras pessoas importantes para ele 

acreditam que o novo sistema deva ser usado 

(VENKATESH et al., 2003). 

- Gênero 

- Idade 

- Experiência 

- Voluntariedade de Uso 

Condições Facilitadoras 

(Facilitating Conditions) 

Grau em que um indivíduo acredita que uma 

infraestrutura organizacional e técnica existe 

para apoiar o uso do sistema (VENKATESH 

et al., 2003). 

- Idade 

- Experiência 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

A expectativa de desempenho é apontada por Venkatesh et al. (2003) como o mais forte 

preditor da intenção de uso. Esse fator é moderado pelo gênero e idade, se mostrando 

mais forte para homens mais jovens. Já a expectativa de esforço é moderada pelas 

condições gênero, idade e experiência e se destaca mais em mulheres mais jovens em 

fases iniciais de experiência. 

A influência social sofre ação das quatro condições moderadoras (gênero, idade, 

voluntariedade e experiência), apresentando efeito mais forte para mulheres mais 

velhas, nas fases iniciais de experiência e em ambientes onde o uso do sistema é 

obrigatório. A respeito da voluntariedade de uso, Venkatesh et al. (2003) afirmam que a 

influência social só é significativa em contextos obrigatórios de uso da tecnologia; em 

ambientes onde o uso é voluntário, a influência social não é impactante. 

Sobre as condições facilitadoras, Venkatesh et al. (2003) concluíram que ela não 

influencia na intenção comportamental, mas influencia diretamente no comportamento 

de uso. Esse fator é influenciado por idade e experiência, sendo mais forte para pessoas 

mais velhas, com mais experiência. A Figura 1 representa o modelo de pesquisa de 
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Venkatesh et al. (2003). Nele são apresentados os fatores determinantes, as condições 

moderadoras, a intenção de uso e o comportamento de uso, além da relação de 

influência entre eles, demonstrada através das setas. 

 

Figura 1 – Modelo UTAUT (2003) 

 

Fonte: Adaptado de Venkatesh et al. (2003). 

 

Depois de elaborada a Teoria Unificada de Venkatesh et al. (2003), ela foi testada em 

duas novas empresas, e os resultados obtidos mostraram que o modelo UTAUT 

conseguiu explicar 70% da variância na intenção de uso (SILVA, 2006), valor superior 

ao obtido com a aplicação do modelo TAM, por exemplo, no qual esse percentual chega 

a 47% somente. 

 

ESTUDOS RELACIONADOS 

O modelo UTAUT foi aplicado para verificar a influência dos fatores humanos sobre a 

intenção de uso de sistemas de informação na pesquisa de Silva (2006). O estudo 

coletou informações de 231 usuários e confirmou o relacionamento existente entre os 

construtos: expectativa de desempenho, expectativa de esforço, influência social e 

intenção de uso (SILVA, 2006). Os resultados apontaram que a expectativa de 

desempenho é o maior motivador direto para adoção de uma tecnologia, seguido da 

expectativa de esforço, e que ambos são afetados pelo construto influência social, o qual 

também interfere diretamente na intenção de uso (SILVA, 2006). Segundo a 

pesquisadora “quanto mais o usuário percebe o auxílio oferecido pelo sistema no 

desempenho de suas funções, a sua facilidade de uso e o incentivo quanto à sua 

utilização por pessoas que ele considera importantes, maior será a sua intenção de usá-

lo” (SILVA, 2006). 

A constatação de que a influência social afeta diretamente a intenção de uso também foi 

confirmada na pesquisa de Moreno Jr. e Silva (2009). O trabalho desses pesquisadores 

investigou o impacto de possíveis antecedentes individuais e sociais da intenção de uso 

de sistemas ERP por parte de seus usuários, tendo por base o modelo UTAUT 
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(MORENO JR.; SILVA, 2009). Foram aplicados questionários a usuários do sistema 

ERP SAP R/3 que estava sendo implantado em quatro empresas distintas no Brasil. Os 

resultados mostraram que, quanto maior a influência social, maior tenderá a ser a 

intenção de uso de sistemas ERP, antes ou depois de sua implantação e estabilização. 

Castro (2014) aplicou o modelo UTAUT em uma empresa de pequeno porte para 

avaliar a aceitação de um ERP e seus reflexos na área contábil. A pesquisa indicou que 

a idade era um fator de resistência inicial à utilização do sistema, assim, quanto maior a 

idade dos usuários, menor a disposição para aceitar o ERP. Analisando os fatores 

determinantes, o pesquisador constatou que os usuários: perceberam os ganhos trazidos 

pelo novo sistema para o desempenho organizacional; reconheceram que o esforço 

demandado foi recompensado, que a prática levou ao aprendizado e que facilitou o 

trabalho do dia a dia; que a facilidade de uso possui um efeito direto na utilidade 

percebida; e que a rápida solução dos problemas encontrados no sistema parece ter 

propiciado a percepção de facilidade e continuidade de uso do mesmo (CASTRO, 

2014). 

Nesse estudo, Castro (2014) verificou ainda que a inclusão da área contábil no ERP não 

atendeu satisfatoriamente os usuários e gestores, havendo dificuldades de utilização e 

integração. Dois anos após a implantação do ERP, a contabilidade continuava sendo 

realizada em papel, demonstrando um uso parcial do sistema na empresa. A falta de 

conhecimento prévio, tanto na área contábil quanto na alimentação do programa, foi 

assinalada como um empecilho na utilização do sistema (CASTRO, 2014). 

No estudo de Cortês e Lemos (2009), a falta de treinamento foi apontada como um fator 

crítico de sucesso na implementação de ERPs. Ao realizarem uma pesquisa com 162 

pessoas envolvidas na implantação e utilização de sistemas integrados de gestão, 

verificaram que mais de 90% dos entrevistados concordaram que o treinamento 

insuficiente dos usuários é uma falha que repercute negativamente na implantação do 

ERP (CORTÊS; LEMOS, 2009). Esse estudo visava discutir os aspectos 

comportamentais que influenciavam na implantação de sistemas integrados e, além da 

falta de treinamento, a resistência dos usuários também foi apontada com um fator 

crítico de sucesso (CORTÊS; LEMOS, 2009). 

A pesquisa de Jesus e Oliveira (2006) apontou que os problemas tecnológicos pós-

implantação foram menos impactantes que os decorridos por resistência à mudança por 

parte dos usuários. As pesquisadoras realizaram um estudo de caso que visava 

comprovar a existência de influência significativa dos indivíduos no resultado da 

implantação de um ERP. Segundo elas, a necessidade de aquisição de novos 

conhecimentos e a responsabilidade sobre as informações inseridas no sistema 

interferem nos aspectos psicológicos dos usuários e despertam medo (JESUS; 

OLIVEIRA, 2006). Além disso, também foram observados fatores que geravam uma 

rejeição inicial à mudança, como a perda de funcionalidades que existiam nos sistemas 

caseiros e o receio de que, com a implantação do ERP, fossem realizadas demissões 

(JESUS; OLIVEIRA, 2006). 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva quanto aos seus objetivos, pois se propõe a 

identificar características percebidas nos usuários, as quais influenciem na aceitação de 

um ERP. Esse propósito corrobora a afirmação de Gil (1999 apud BEUREN et al., 

p.81), de que “a pesquisa descritiva tem como principal objetivo descrever 
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características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações 

entre as variáveis”. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, trata-se de um estudo de caso qualitativo. 

Para Richardson (1999, p. 80), “os estudos que empregam uma metodologia qualitativa 

podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de 

certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos 

sociais”. Nesse tipo de pesquisa são realizadas análises mais profundas do fenômeno 

estudado, o que permite que sejam destacadas características não observadas por meio 

de um estudo quantitativo (BEUREN et al., 2008). Pozzebon e Freitas (1998, p. 143) 

relatam que “entre os métodos qualitativos, o estudo de caso mostra-se potencialmente 

valioso para exploração do relacionamento entre os sistemas de informação e as 

percepções e comportamentos dos usuários”. 

Assim, o estudo de caso desta pesquisa investigou a aceitação de um ERP no 

departamento de contabilidade de uma empresa pública atuante no sul do Brasil. O local 

foi escolhido por conveniência, acessibilidade e oportunidade, já que a pesquisadora é 

funcionária e acompanhou parte da implantação do sistema integrado na empresa. O 

departamento conta com 14 funcionários efetivos, incluindo o chefe do departamento e 

um chefe adjunto. 

Gil (2009) aponta a necessidade de múltiplas técnicas de coleta de dados em um estudo 

de caso, o que, segundo ele, garante a qualidade das informações obtidas. Essa posição é 

sustentada por Pozzebon e Freitas (1998) quando afirmam que os dados coletados de 

duas ou mais fontes permitem uma convergência de evidências que dão suporte às 

descobertas da pesquisa. Dessa forma, serão utilizadas no presente estudo três fontes de 

coleta de dados: entrevista, observação e análise de documentos. 

A entrevista, segundo Gil (2009, p. 63), “é uma técnica eficiente para obtenção de dados 

em profundidade acerca dos mais diversos aspectos da vida social”. O autor 

complementa ainda que se bem conduzida, a entrevista permite o esclarecimento até 

mesmo de fatores inconscientes do comportamento humano. Beuren et al. (2008, p.132) 

mencionam que o contato pessoal (face a face) é o mais indicado para compreender as 

inquietações dos seres humanos, suas crenças e expectativas. Isso vai ao encontro do 

que se espera obter através da utilização dessa técnica: a identificação das expectativas e 

percepções dos funcionários em relação aos fatores que possam influenciar na aceitação 

de um novo sistema. 

Todos os funcionários do departamento de contabilidade possuem o ERP disponível 

para acesso, no entanto parte deles ainda não o utiliza devido a limitações na 

implantação do sistema em outras áreas da empresa, o que acaba impactando nas suas 

atividades. Dessa forma, para a realização das entrevistas, foi selecionada uma amostra 

não probabilística da população, que é aquela que depende exclusivamente dos critérios 

do pesquisador (BEUREN et al., 2008). Foram escolhidos funcionários dos sexos 

feminino (Entrevistados 1, 2 e 3) e masculino (Entrevistados 4, 5 e 6) que já tivessem 

um uso mais frequente do ERP, resultando em uma amostra de seis usuários com idade 

entre 32 e 63 anos, dos quais quatro são contadores. 

As entrevistas foram realizadas em novembro de 2016 e gravadas, com anuência dos 

entrevistados. Posteriormente foram ouvidas, transcritas, lidas e analisadas, para 

permitir a categorização das informações obtidas de acordo com o modelo UTAUT. O 

que possibilitou que fossem isolados os trechos correlacionáveis ao problema da 

pesquisa para comparação com outros textos extraídos da mesma maneira 

(RICHARDSON, 1999). 
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Essas entrevistas foram do tipo semiestruturadas, permitindo ao entrevistador liberdade 

para reestruturar as perguntas previamente preparadas, alterando a ordem ou 

adicionando novas questões conforme aparecessem novas dúvidas durante a conversa. 

Nas palavras de Beuren et al. (2008, p. 133) “a entrevista semiestruturada, ao mesmo 

tempo em que valoriza a presença do entrevistador, possibilita que o informante use 

toda sua criatividade e espontaneidade, valorizando mais a investigação”. 

As questões que orientaram as entrevistas são apresentadas no Quadro 2 – Roteiro de 

Entrevista. As perguntas foram abertas, ou seja, os entrevistados puderam oferecer suas 

próprias respostas (GIL, 2008), e foram organizadas em blocos de acordo com os 

fatores determinantes considerados no modelo UTAUT. As condições moderadoras 

também foram coletadas nesse mesmo roteiro, durante a entrevista. 

 

Quadro 2 – Roteiro de Entrevista 

Identificação do Entrevistado Nome: 

Condições Moderadoras 

Idade: Gênero: Experiência de Uso: Voluntariedade de Uso: 

Fatores Determinantes 

Quesito Questão 
Qual era a sua 

expectativa? 

Qual foi a sua 

percepção? 

Expectativa de 

Desempenho 

 

A respeito da confiabilidade das informações em 

um sistema integrado (CASTRO, 2014): 
  

Em relação à utilidade do sistema integrado de 

gestão no seu trabalho (SILVA, 2006): 
  

Quanto à agilidade na realização das tarefas com o 

uso do novo sistema (SILVA, 2006): 
  

Sobre a melhoria geral que o ERP agregou ao 

trabalho (CASTRO, 2014) 
  

Expectativa de 

Esforço 

 

Referente à interação com o novo sistema (SILVA, 

2006): 
  

Com relação à agilidade no uso do sistema 

(SILVA, 2006): 
  

Quanto à facilidade de uso do ERP  

(SILVA, 2006): 
  

Sobre o grau de dificuldade em aprender a 

trabalhar com o sistema (SILVA, 2006): 
  

Influência 

Social 

 

Referente à opinião das pessoas, que influenciam 

seu comportamento, quanto a utilizar ou não o 

sistema (SILVA, 2006): 

  

Referente ao prestígio das pessoas que utilizam o 

sistema integrado (VENKATESH et al., 2003): 
  

Quanto ao auxílio do gestor da área na utilização 

no novo sistema (SILVA, 2006): 
  

Em relação ao apoio geral da empresa na utilização 

do sistema (SILVA, 2006): 
  

Condições 

Facilitadoras 

 

Quanto ao suporte necessário para a escolha de um 

sistema integrado de gestão (CASTRO, 2014): 
  

Relacionado ao suporte técnico e operacional 

especializado necessário na implementação de um 

novo sistema (CASTRO, 2014): 

  

A respeito do suporte técnico necessário para 

resolver problemas no uso do ERP (CASTRO, 

2014): 

  

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
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Além das entrevistas, também foi realizada a coleta de dados através da observação. De 

acordo com Gil (2009, p. 71), a observação permite que os fatos sejam percebidos 

diretamente pelo pesquisador, sem intermediários, o que se revela uma vantagem em 

relação a outras técnicas. Beuren et al. (2008, p.128) afirmam que “consiste em ver, 

ouvir e examinar os fatos ou fenômenos que se pretendem investigar”, o que permite ao 

pesquisador confirmar os dados sobre os indivíduos observados, uma vez que esses, por 

vezes, desconhecem fatos que orientam seu próprio comportamento. 

Durante a realização desse estudo, os usuários foram observados em suas atividades de 

rotina, assim como a efetividade de uso do ERP disponível, dado que o sistema antigo 

continuava disponível até a finalização desse trabalho. Foram também realizadas 

conversas informais a respeito do sistema, nas quais foi possível observar a satisfação 

ou insatisfação com a nova ferramenta e as dificuldades ou benefícios que os 

funcionários encontravam no uso. Todos os aspectos interessantes identificados foram 

anotados em um documento com notas de observação e relacionados às condições 

moderadoras do modelo UTAUT. 

De forma complementar às entrevistas e à observação, foi realizada a análise de 

documentos. Foram analisados informativos oficiais e não-oficiais disponibilizados pela 

gestão da empresa durante a implantação do ERP, como manuais e e-mails 

informativos. Gil (2009, p. 76) aponta que “o mais importante uso da documentação 

num estudo de caso é o do fornecimento de informações específicas com vistas a 

corroborar resultados obtidos mediante outros procedimentos”. Dessa forma, assim 

como ocorre na observação, a análise dos documentos serviu de base para a 

comprovação das constatações extraídas das entrevistas realizadas com os funcionários. 

A análise dos dados obtidos através das técnicas de coleta descritas anteriormente foi 

desenvolvida sob o método análise de conteúdo. De acordo com Bardin (2011, p. 48), a 

análise de conteúdo é “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 

obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas 

mensagens.” 

Martins (2008, p.34) aponta ainda as três etapas fundamentais da análise de conteúdo, 

quais sejam: 

- pré-análise - seleção do material e definição dos procedimentos a serem 

seguidos;  

- exploração do material - implementação dos procedimentos: contagem de 

palavras ou outra unidade de análise, levantamento de categorias já testadas, 

ou construção de categorias a partir das frequências e significados comuns 

das unidades de análises;  

- tratamento dos dados e interpretações - geração de inferências sobre o texto 

como um todo e interpretações. 

A respeito da “unidade de análise” citada na segunda etapa acima, a autora 

complementa que ela pode ser representada, por exemplo, por uma palavra, um tema ou 

uma frase. E que, depois de vinculadas por algum critério, passam a definir as 

“categorias”, as quais devem ser exaustivas e excludentes, e que, por sua vez, darão 

origem aos “quadros de referências”, os quais permitirão as inferências e interpretações 

(MARTINS, 2008). Para Bardin (2011, p.45) “o analista tira partido do tratamento das 

mensagens que manipula para inferir (deduzir de maneira lógica) conhecimentos sobre 

o emissor da mensagem ou sobre o seu meio”. 
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4. RESULTADOS 

Serão apresentados a seguir os resultados obtidos a partir das entrevistas, da análise dos 

documentos e da observação. As seções seguintes foram sistematizadas de acordo com 

os fatores determinantes de Venkatesh et al. (2003) e irão explanar os resultados das 

entrevistas realizadas no departamento de contabilidade. Para cada fator, foram 

definidos quesitos que permitissem a organização dos resultados e uma avaliação mais 

minuciosa da expectativa e da percepção dos entrevistados. Os resultados são então 

sistematizados com base nas entrevistas e na interpretação delas por parte da 

pesquisadora, apoiada na observação realizada e na análise de documentos. 

 

EXPECTATIVA DE DESEMPENHO 

A expectativa de desempenho reflete quanto cada usuário acredita que a utilização do 

sistema integrado trará ganhos de desempenho ao seu trabalho. Ela foi analisada sob a 

perspectiva de quatro quesitos tratados individualmente logo adiante: confiabilidade das 

informações; utilidade do sistema; agilidade na realização das tarefas; e melhoria geral 

no trabalho. 

Confiabilidade das Informações 

Alguns entrevistados tinham a expectativa de que a confiabilidade das 

informações pudesse aumentar com a parametrização do novo sistema e a 

integração com as demais áreas da empresa (Entrevistados 3 e 6). Por outro lado, 

outros manifestaram o receio de que alguma informação se perdesse ao longo do 

processo, devido à alta complexidade do sistema integrado (Entrevistado 5). 

Com o uso do ERP, perceberam-se alguns pontos negativos que prejudicaram a 

credibilidade esperada, como: o input de informações contábeis no sistema por 

funcionários, de outras áreas, que desconhecem as práticas contábeis; a 

parametrização do ERP enquanto ele já estava em produção; a impossibilidade 

de adequação total do sistema às peculiaridades da empresa; e a integração 

parcial com outras áreas (Entrevistados 1, 2, 3 e 4). Como pontos positivos, 

foram apontados: a restrição de acesso por ambiente e operações; o histórico das 

transações; e a possibilidade de rastrear os usuários que fizeram as alterações 

(Entrevistados 3 e 5). 

Utilidade do Sistema 

Em relação à utilidade, esperava-se que o ERP fosse mais útil que o sistema 

atual. Havia a expectativa de que ele eliminasse a necessidade de ferramentas 

paralelas ao sistema, como planilhas eletrônicas, e que permitisse que o 

departamento contábil ficasse apenas com a conciliação e análise dos dados 

(Entrevistados 1, 2, 3 e 4). 

A prática, no entanto, ficou longe do esperado pelos usuários. As planilhas 

eletrônicas continuaram sendo utilizadas para cálculo de alguns valores, e o 

sistema não faz algumas operações, que precisam ser realizadas por outros meios 

(Entrevistado 3). Além disso, as informações que passaram a ser fornecidas por 

outras áreas precisam ser revisadas e, às vezes, corrigidas no departamento 

(Entrevistados 1 e 2). Acredita-se que o ERP não atenda perfeitamente às 

necessidades da empresa por ser mais voltado para outros tipos de negócios, nos 

quais há uma forte contabilidade de custos a ser gerenciada (Entrevistados 4 e 

6). 
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Agilidade na Realização das Tarefas 

Com a prometida eliminação do uso de ferramentas paralelas e a integração das 

áreas, esperava-se maior rapidez nas rotinas e um ganho de tempo na realização 

das tarefas (Entrevistado 3). Alguns entrevistados, entretanto, já acreditavam que 

o uso do ERP não fosse agregar agilidade à rotina por causa da sua 

complexidade (Entrevistados 1 e 2). A resistência que alguns funcionários 

apresentam em abandonar antigos métodos manuais de realização das tarefas 

também foi citada como um obstáculo esperado nesse quesito (Entrevistado 5). 

Conforme esperado, verificou-se que o layout do ERP, considerado complexo, 

acabou prejudicando a agilidade, pois algumas informações estão “escondidas” 

no sistema e demandam tempo até serem localizadas (Entrevistados 1 e 2). A 

integração parcial dentro da empresa também afetou a agilidade esperada, uma 

vez que o processo de trabalho não ficou automático dentro de um mesmo 

sistema (Entrevistado 4). 

Contudo, constatou-se que algumas funcionalidades agilizaram a rotina, como o 

acesso aos documentos digitalizados em outros setores. Essa nova 

funcionalidade possibilitou que conferências e envios de documentos sejam 

realizados de forma mais rápida pelo departamento de contabilidade, sem 

necessidade de procurar o comprovante no arquivo físico (Entrevistado 3). 

Melhoria Geral no Trabalho 

Uma das expectativas dos entrevistados era que houvesse melhorias nas 

atividades do departamento atreladas, principalmente, à qualidade do trabalho. 

Esperava-se uma evolução na contabilidade gerencial, a redução do serviço 

braçal e a realização de uma conciliação mais atuante (Entrevistados 4 e 6). Em 

contraposição, um entrevistado não esperava que o ERP trouxesse progressos 

por considerá-lo mais trabalhoso que o sistema legado (Entrevistado 1). 

Na prática, foram percebidas algumas melhorias, como o acesso aos documentos 

digitalizados, a rastreabilidade das alterações por usuários, a restrição de acesso 

por módulo e a abertura de pagamentos por fornecedor (Entrevistados 3 e 5). 

Ainda assim, o ERP foi classificado como trabalhoso, complexo e difícil. A 

integração com algumas áreas acabou gerando retrabalho, pois o input de 

informações por funcionários que desconhecem as práticas contábeis exige a 

conferência e, às vezes, a correção pelo departamento (Entrevistados 1 e 2). 

 

EXPECTATIVA DE ESFORÇO 

A expectativa de esforço está associada à facilidade de utilização do sistema pelos 

usuários. Quatro quesitos permitiram sua avaliação: interação com o novo sistema; 

agilidade no uso do sistema; facilidade de uso do ERP; e dificuldade em aprender a 

trabalhar com o sistema. Cada um desses quesitos é discutido a seguir. 

Interação com o Novo Sistema 

Esperava-se uma interação simples e clara com o ERP. Pela fama do sistema 

adotado e pelo alto custo da aquisição, a expectativa era que ele “fosse o melhor 

dos mundos”, conforme mencionado por um dos entrevistados (Entrevistados 1, 

2, 3 e 4). Por outro lado, também houve quem esperasse uma interação 
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complicada, devido à quantidade de recursos que o ERP oferece (Entrevistado 

5). 

As limitações do sistema foram conhecidas ainda na fase de testes e frustraram 

aqueles que esperavam um sistema perfeito. A versão standard não atendeu às 

necessidades do departamento e necessitou de muitas customizações. Além 

disso, os usuários alegaram que o ERP não é claro e nem intuitivo, exige a 

assimilação de muitos códigos e que o menu de ajuda não traz muitas 

informações (Entrevistados 1, 2 e 3). Parte da dificuldade de interação foi 

associada à falta de afinidade com sistemas informatizados em geral. Os 

próprios usuários assumiram esse problema, mas salientaram que o ERP deveria 

ser mais autoexplicativo (Entrevistados 4 e 6). 

Agilidade no Uso do Sistema 

A expectativa de agilidade na utilização do sistema variou bastante entre os 

entrevistados. Ela se alterou entre as condições: esperava ser ágil; acreditava que 

se tornaria ágil após um treinamento; tinha certeza que não seria ágil por causa 

da dificuldade com sistemas; e não esperava ser ágil por achar o ERP complexo 

(Entrevistados 1, 2, 3, 4, 5 e 6). 

A percepção foi que, com o uso, a agilidade aumenta. Com a prática, o usuário, 

além de acessar as operações mais rapidamente, passa a realizar algumas 

configurações permitidas no ERP que aceleram a utilização, como salvar as 

transações nos favoritos (Entrevistados 1, 2,3, 4, 5 e 6). Ainda assim, alguns 

entrevistados se mostraram incomodados com a própria demora em concluir 

uma operação no novo sistema (Entrevistado 6). 

Facilidade de Uso do ERP 

Não se esperava que fosse fácil utilizar o sistema. Pela quantidade de recursos e 

possibilidades prometidas, a perspectiva é que não fosse simples trabalhar com a 

nova ferramenta (Entrevistados 2 e 3). 

Essa impressão foi confirmada com o uso. Os funcionários relataram que o 

sistema legado é mais fácil e que o excesso de informações do ERP acaba 

prejudicando a utilização. Além disso, algumas transações que eram realizadas 

em apenas uma etapa passaram a ser feitas em mais de uma tela, complicando a 

realização da tarefa. O layout do ERP, considerado complexo, também 

prejudicou a facilidade de uso (Entrevistados 1 e 2). 

Dificuldade em Aprender 

Alguns entrevistados achavam que não teriam dificuldades em aprender a 

trabalhar com o ERP (Entrevistados 1, 3, e 5). Em contrapartida, outros já 

esperavam encontrar problemas nesse processo, ou porque achavam que o 

sistema era complexo ou porque apresentavam limitações com sistemas em geral 

(Entrevistados 2, 4 e 6). 

Na prática, a dificuldade não foi tão grande. Com o uso mais frequente e com 

um treinamento direcionado para o departamento de contabilidade, os usuários 

alegaram ser mais tranquila a aprendizagem (Entrevistados 1, 2, 3, 4, 5 e 6). Um 

dos entrevistados contou que precisou aprender mais sobre informática, sistemas 

e arquivos para conseguir desempenhar sua função contábil (Entrevistado 3). 

Ademais, a mudança cultural necessária para utilizar o novo sistema foi relatada 

como um fator crítico na aprendizagem (Entrevistados 4 e 5). 
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INFLUÊNCIA SOCIAL 

Quando pessoas consideradas importantes por um indivíduo conseguem influenciá-lo a 

respeito do uso do sistema, ocorre a influência social. Ela foi verificada sob quatro 

quesitos: opinião das pessoas influentes; prestígio das pessoas que utilizam o sistema; 

auxílio do gestor; e apoio geral da empresa. 

Opinião das Pessoas Influentes 

Nesse quesito, alguns entrevistados disseram que não esperavam ser 

influenciados. Outros, porém, comentaram que sempre acabavam ouvindo a 

opinião dos colegas mais admirados, logo esperavam sofrer alguma influência 

(Entrevistados 1, 2, 3, 5 e 6). 

Alguns perceberam que não foram influenciados, pois formaram sua própria 

opinião à medida que iam conhecendo melhor o ERP. Outros acreditam que 

foram afetados sim, tanto positiva quanto negativamente, por colegas influentes 

que mantinham posições otimistas ou pessimistas em relação ao sistema 

integrado. Percebeu-se também que pessoas que sabiam que tinham uma posição 

influente mantinham uma posição otimista para convencer os demais a aceitar a 

nova ferramenta, apesar de saber das dificuldades do sistema e das desvantagens 

que ele traria à rotina de trabalho (Entrevistados 3, 4 e 6). 

Prestígio das Pessoas que Utilizam o Sistema 

A expectativa nesse quesito ficou dividida. Havia aqueles que esperavam que as 

pessoas que utilizam o sistema tivessem prestígio e aqueles que esperavam que 

não houvesse diferenciação (Entrevistados 1, 2, 3, 4, 5 e 6). 

Alguns entrevistados perceberam que os colegas que utilizam a ferramenta e 

sabem utilizá-la bem recebem um maior reconhecimento e são mais demandados 

pelos demais. Outros não perceberam nenhuma diferença entre os que estão 

utilizando a nova ferramenta e os que não estão (Entrevistados 3, 4, 5 e 6). 

Auxílio do Gestor 

A expectativa era que o gestor tivesse uma participação ativa, que acompanhasse 

de perto a utilização da nova ferramenta e que se empenhasse em buscar o 

atendimento das necessidades dos usuários junto ao suporte. Os entrevistados 

também esperavam que ele desse um retorno atualizado do andamento da 

implantação do ERP nas demais áreas da empresa e as implicações na 

contabilidade (Entrevistados 1, 2, 3, 4, 5 e 6). 

Como recentemente houve troca da chefia do departamento, a percepção foi 

relatada para cada um dos gestores. O antigo gestor frustrou a expectativa dos 

entrevistados. Embora estivesse empolgado com o ERP, se envolvia pouco com 

a implantação, ficava ausente em algumas reuniões e não atualizava a equipe a 

respeito do andamento do projeto na empresa (Entrevistados 1, 2, 4 e 5). Já o 

novo gestor foi apontado como mais participativo, presente e interessado. Assim, 

os funcionários se sentiram mais amparados e seguros para utilizar o ERP 

(Entrevistados 1, 2, 4 e 5). Um dos entrevistados apontou o chefe adjunto do 

departamento como um terceiro gestor, o qual seria o mais participativo no 

projeto e bastante influente na implantação e na aceitação do ERP no 

departamento (Entrevistado 5). 
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Apoio Geral da Empresa 

A expectativa dos funcionários era de agilidade (no sentido de prioridade) por 

parte da empresa nos assuntos e tarefas envolvendo o novo sistema 

(Entrevistados 1, 2 e 5). Um entrevistado não esperava um apoio específico, por 

entender que o projeto de implantação do ERP não visava realmente melhorar os 

processos da empresa, mas sim agradar determinados grupos gestores 

(Entrevistado 4). 

No geral, percebeu-se que houve certo apoio, mas que não foi satisfatório. 

Houve a divulgação da implantação do ERP, mas faltou informação sobre as 

dificuldades encontradas e avanços realizados, os quais explicariam alguns 

atrasos e retrocessos que acabavam desmotivando os funcionários. Foram 

realizados treinamentos, mas faltou a atualização dos mesmos, já que houve 

demora na implantação. E houve a criação de um departamento específico para 

cuidar da implantação do ERP e um investimento alto por parte da empresa, mas 

perto do número de pessoas envolvidas e dos valores dedicados ao projeto em 

geral, o retorno foi insatisfatório (Entrevistados 1, 2, 3, 5 e 6). 

 

CONDIÇÕES FACILITADORAS 

As condições facilitadoras são aquelas oferecidas pela organização para apoiar o uso do 

sistema pelos funcionários. Esse fator foi avaliado em relação ao suporte recebido pelos 

usuários em três momentos, que serão relatados a seguir: na escolha do ERP; na 

implementação; e no uso do sistema. 

Suporte para a Escolha do ERP 

Era esperado que o suporte atentasse às necessidades reais da empresa, de 

acordo com os processos internos existentes e as dificuldades relatadas pelos 

funcionários. E que as transações e funcionalidades do novo sistema fossem 

apresentadas aos funcionários que realmente realizavam as operações, para que 

avaliassem a utilidade do ERP (Entrevistados 1,2, e 3). 

Os entrevistados relataram que, na fase inicial do projeto, foram chamados para 

expor as necessidades do departamento e que foram apresentados alguns 

softwares, que atenderiam às necessidades relatadas. Porém, não foram 

realizadas transações que demonstrassem na prática a realização dos processos 

do início ao fim e muitas apresentações importantes eram realizadas apenas para 

os gestores. Com isso, foi escolhido um sistema que, conforme relatado pelos 

entrevistados, não parece ser o mais adequado para o tipo de negócio realizado 

pela empresa, uma vez que a versão standard não atende a muitas necessidades 

da rotina, exigindo muitas parametrizações (Entrevistados 3, 4, e 5). 

Suporte Técnico e Operacional na Implementação 

Para a fase de implementação, esperava-se um treinamento inicial focado na 

forma como o ERP funcionaria na empresa e o acompanhamento de perto do 

departamento de informática. Ademais, os usuários gostariam de contar com 

uma equipe da consultoria contratada para a implementação do ERP que fosse 

fixa e especializada para responder dúvidas que surgissem na fase inicial 

(Entrevistados 2, 3 e 6). 
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O suporte na implementação foi classificado como “fraco”. Houve um 

treinamento muito abrangente de como funcionava o ERP em geral e não de 

como funcionaria para a empresa. Houve certa pressão para que algumas 

funcionalidades fossem aceitas na versão padrão oferecida, mesmo que não 

atendessem adequadamente as necessidades, a fim de evitar parametrizações que 

exigiriam tempo e custos (Entrevistados 2 e 3). 

Uma reclamação recorrente foi a rotatividade dos profissionais da equipe de 

consultoria, pois isso resultava na perda de um vínculo de conhecimento e 

experiência. Segundo os entrevistados, os novos consultores muitas vezes 

chegavam despreparados, sem conhecer as peculiaridades do projeto, havendo 

necessidade de repassar informações e discutir assuntos que já haviam sido 

tratados (Entrevistados 3 e 4). 

Suporte Técnico no Uso 

Os entrevistados esperavam um suporte rápido e eficiente. Tinham a expectativa 

que houvesse um atendimento imediato das demandas, ainda que não fosse um 

suporte exclusivo do departamento de contabilidade (Entrevistados 1, 3 e 6). 

Porém, esse não é o suporte existente atualmente. O atendimento não é 

instantâneo e é necessário abrir um chamado num software específico, para que 

seja solicitado o atendimento aos responsáveis pela demanda. Além disso, 

muitos consultores que hoje atendem a empresa não são os mesmos que 

participaram da implantação, então apresentam dificuldade em entender algumas 

solicitações e peculiaridades do negócio. Muitas vezes quem auxilia os usuários 

é um ex-funcionário do departamento, que participou da implantação e tem 

bastante conhecimento do ERP (Entrevistados 3, 5 e 6). 

 

SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS 

Dentro da amostra analisada, a expectativa de desempenho se manifestou forte nos 

entrevistados de ambos os sexos, independentemente da idade. No entanto, o efetivo 

desempenho dos usuários com o uso do sistema integrado ficou aquém do esperado por 

eles. Através das entrevistas, foi possível observar que, embora algumas melhorias 

tenham sido reconhecidas, os entrevistados não se mostraram empolgados com a 

utilização do ERP. 

Sobre o esforço demandado para utilizar o sistema, os usuários mais novos atribuíram 

as dificuldades ao layout complexo do ERP (Entrevistados 1 e 2). Já os mais velhos 

admitiram ter problemas em se adaptar a sistemas informatizados em geral 

(Entrevistados 4 e 6). Essa dificuldade foi observada em outros funcionários do 

departamento, os quais preservam métodos de trabalho antigos, como conferências 

manuais com o uso de calculadoras. Assim como previsto no modelo UTAUT, a 

expectativa de esforço se mostrou mais forte nas mulheres mais jovens, que usavam o 

ERP há pouco tempo. 

Já as condições facilitadoras se mostraram mais impactantes nas pessoas mais velhas, 

independentemente da experiência de uso. Observou-se que a falta de um suporte mais 

ágil e presente no departamento trouxe insegurança aos usuários no momento de operar 

a nova ferramenta. Esse comportamento pode ser um dos motivos para a preferência 

pelo sistema legado manifestada algumas vezes durante a entrevista (Entrevistados 1, 2 

e 6). 
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A ausência de uma comunicação mais frequente e transparente, por parte da empresa, 

parece ter influenciado negativamente os usuários, pois as interrupções no andamento 

da implantação e o prolongamento dos prazos ficavam sem uma explicação e geravam 

certo descrédito (Entrevistados 3 e 5). Essa situação foi amenizada por um período, no 

qual uma funcionária da empresa (que acompanhava o projeto com maior proximidade) 

enviava e-mails informativos voluntariamente a fim de colocar os colegas a par do que 

estava sendo realizado. Os e-mails informavam os obstáculos encontrados, os 

problemas resolvidos, os módulos que já estavam em teste e os avanços na implantação, 

e, com isso, aproximava os funcionários do projeto e exercia uma influência positiva 

sobre eles. 

Um quesito que claramente afetou a aceitação do ERP foi a participação dos gestores. 

Isso ficou evidente pela comparação dos dois gestores e pela entonação que os 

entrevistados apresentavam ao se referir a um ou outro. O novo gestor, mais atuante e 

preocupado com as demandas da utilização, trouxe mais segurança à equipe, 

incentivando a utilização (Entrevistados 1, 2, 3 e 4). Uma iniciativa dessa gestão, que 

também estimulou o uso do ERP, foi a realização de um novo treinamento. O 

treinamento inicial dado pela empresa foi amplo e pouco esclarecedor, deixando os 

usuários inseguros (Entrevistados 2 e 3). Já o realizado recentemente pelos próprios 

funcionários do departamento foi focado na contabilidade, com disponibilização de um 

manual específico para as tarefas realizadas pela área e detalhado com telas do ERP e 

(Manual Treinamento SAP-Departamento de Contabilidade). 

A influência social teve sua premissa confirmada na amostra analisada: mais forte em 

mulheres mais velhas, em fase inicial de uso, quando este é obrigatório. A maioria dos 

entrevistados não assumiu que foi afetada significativamente por outras pessoas. 

Contudo, através da observação, ficou evidente a existência de funcionários bem-

conceituados no departamento que assumiam posições opostas quanto ao uso do ERP e 

que acabavam influenciando os colegas. 

 

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Pode-se dizer que o departamento de contabilidade analisado neste estudo encontra-se 

ainda em fase de adaptação ao ERP. Isso porque, embora o software esteja disponível 

para todo o departamento, nem todos os funcionários o utilizam nas suas tarefas, uma 

vez que o antigo sistema ainda funciona em paralelo. Contudo, pela amostra analisada 

nas entrevistas e através da observação, já é possível perceber que o ERP não atendeu 

satisfatoriamente as expectativas da maioria dos usuários, seja pelas dificuldades de 

utilização, seja pela integração parcial com as demais áreas da empresa. 

Por esses mesmos motivos, Castro (2014) também encontrou usuários insatisfeitos na 

área contábil da empresa analisada por ele. Conforme relatado pelo pesquisador, após 

dois anos de implantação do ERP, a contabilidade permanecia sendo realizada no papel 

(CASTRO, 2014), evidenciando a subutilização do sistema. E um sistema não utilizado 

pelos usuários pode ser considerado não produtivo para a organização (VENKATESH 

et al., 2003) e, portanto, um desperdício de recursos. 

O risco de subutilização do sistema foi percebido na presente pesquisa. Os funcionários 

que não reconheceram um ganho no desempenho nas suas funções com o uso do ERP e 

tiveram dificuldades em utilizá-lo, não apresentavam interesse em usar a nova 

ferramenta, um efeito proposto pelo modelo UTAUT. A expectativa de desempenho 

seguida da expectativa de esforço são os maiores motivadores para a adoção de uma 
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tecnologia; logo, quanto menores o ganho de desempenho percebido e a facilidade de 

uso percebida, menor a intenção de usar o sistema (SILVA, 2006). 

O treinamento insuficiente fornecido aos funcionários pode ter intensificado as 

dificuldades de utilização relatadas, e por isso é considerado um fator crítico de sucesso 

no projeto de implementação de sistemas integrados (CORTÊS; LEMOS; 2009). 

Segundo Jesus e Oliveira (2006), a necessidade de aquisição de novos conhecimentos e 

a responsabilidade sobre as informações prestadas ao sistema integrado despertam medo 

nos usuários, e assim interferem a percepção que eles têm sobre a nova tecnologia. 

Além disso, a idade dos usuários também impacta na impressão sobre a nova 

ferramenta. Conforme o modelo UTAUT, a idade é um moderador que afeta todos os 

fatores determinantes, interferindo assim na intenção de uso. Foi verificado nesta 

pesquisa que quanto maior a idade dos usuários, menor a disposição para aceitar o novo 

sistema, constatação igualmente realizada na pesquisa de Castro (2014). 

Embora os funcionários mais velhos tenham se mostrado menos dispostos, por meio das 

expectativas relatadas e da observação realizada, verificou-se que tanto eles quanto os 

mais novos estavam suscetíveis às mudanças prometidas com a implantação do ERP. Os 

entrevistados realmente aspiravam por modificações que trouxessem melhorias aos 

processos de trabalho, mas parecem ter se desmotivado ao longo do projeto de 

implantação. 

Sobre essa desmotivação, Jesus e Oliveira (2006) salientam que ela decorre mais do 

descaso com fatores humanos do que com problemas com a nova tecnologia em si. 

Nesta pesquisa verificou-se que tanto os fatores tecnológicos como os humanos geraram 

a desmotivação. A alta necessidade de parametrização do sistema, a complexidade 

relatada pelos usuários, as interrupções no andamento do projeto, a demora na 

implantação, a ausência de uma comunicação frequente, o suporte técnico e operacional 

insatisfatório, a falta de um treinamento suficiente e a integração parcial com as demais 

áreas da empresa (Entrevistados1, 2, 3, 4 e 5) foram alguns dos motivos que fizeram 

com que os usuários se mostrassem desapontados com a adoção do ERP. 

Em relação a isso, os envolvidos no processo têm dificuldade para mudar de 

entendimento, porque esse processo implica uma mudança cultural difícil (PINTO 

FILHO et al., 2007). Diante disso, notam uma grande importância de realizar uma 

divulgação adequada dos novos processos a fim de facilitar a mudança nos indivíduos. 

O desinteresse pelo ERP também pôde ser verificado através da preferência pelo 

sistema legado manifestada algumas vezes durante as entrevistas e observada pela 

pesquisadora em outros funcionários do departamento. Essa preferência demonstra uma 

rejeição inicial ao novo sistema (JESUS; OLIVEIRA; 2006) e poderia ser explicada por 

vários motivos como o costume com as funcionalidades já existentes, o desconforto 

trazido pela mudança, o preparo insuficiente para operar o ERP, a falta de apoio técnico 

e operacional para explorar o novo sistema e até pela falta de incentivo em mudar a 

rotina. 

As características da administração pública não favorecem a mudança, e pelo contrário, 

a torna mais resistente à mudança (PINTO FILHO et al., 2007). Não há avaliação por 

produção de resultados nem cobrança de melhoria, e não há promoção e 

reconhecimento baseado no mérito profissional, desestimulando iniciativas de promover 

mudanças. 

O incentivo para adotar uma nova tecnologia e alterar a forma de realização das 

atividades tem impacto direto na intenção de uso através do fator influência social. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1347



 

 

Neste estudo, verificou-se que a presença de pessoas influentes contrárias à adoção do 

ERP ou até mesmo ausentes, como no caso de um dos gestores, impactou 

negativamente a adoção do novo sistema. Assim como a pouca comunicação da 

empresa com os funcionários, pois a motivação é fator decisivo em cada fase do projeto 

ERP, e os objetivos e fases do projeto devem ser claramente definidos para todos na 

empresa (CORTÊS; LEMOS, 2009). 

Além do mais, a integração parcial de um “sistema integrado” pareceu ser o motivo 

mais frustrante, uma vez que era uma das principais causas para a execução do projeto e 

para o esperado aumento do desempenho dos processos. O sistema não pôde ser 

totalmente integrado devido a problemas de adaptação do ERP a algumas áreas da 

empresa, cujas operações não se adaptaram satisfatoriamente. Essa dificuldade 

corrobora a suspeita de alguns entrevistados de que talvez o programa adquirido não 

seja o mais adequado ao tipo de negócio realizado na empresa (Entrevistados 4 e 6). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa buscou avaliar a aceitação de um sistema integrado de gestão, em 

um departamento de contabilidade de uma empresa pública. Para isso, foi utilizado o 

modelo UTAUT a fim de identificar a expectativa (antes da implantação) e a 

constatação (após a implantação) dos usuários sobre os fatores determinantes, que 

segundo o modelo influenciam na aceitação e intenção de uso do novo sistema. 

A identificação das expectativas e percepções dos usuários sobre tais fatores 

(expectativa de desempenho, expectativa de esforço, influência social e condições 

facilitadoras) constam no capítulo 4 e foram individualmente analisados nas suas 

seções. Para cada um deles foram definidos quesitos que nortearam as entrevistas e 

permitiram uma melhor avaliação dos resultados encontrados. Também se buscou 

identificar a possível influência da idade, do gênero, da experiência de uso e da 

voluntariedade de uso (condições moderadoras) sobre esses fatores e os achados foram 

apresentados na seção 4.5. 

Os resultados apontaram que, embora tenham sido reconhecidas algumas melhorias no 

departamento, com a adoção do ERP os usuários encontravam-se mais desmotivados do 

que empolgados com a nova tecnologia. As expectativas relatadas estavam bem acima 

daquilo que foi percebido após a implantação do sistema integrado, gerando uma 

sensação de frustração nos usuários. 

Constatou-se que, com o uso do ERP, eles não perceberam um aumento de desempenho 

nas suas atividades, relataram dificuldades em utilizar o sistema, foram pouco 

incentivados a receber uma nova tecnologia e não dispuseram de condições que 

facilitassem a interação com a nova ferramenta. Condições que, conforme o modelo 

UTAUT, influenciam na intenção de uso do sistema e na sua aceitação e que poderiam 

ser evitadas, uma vez que eram previsíveis antes da implantação. A participação dos 

usuários finais na escolha do software, a seleção de um sistema adequado às operações 

realizadas na empresa, o treinamento dos funcionários, o incentivo por parte da gestão e 

uma boa comunicação por parte da empresa, seriam requisitos indispensáveis para que a 

percepção dos usuários fosse outra, com uma melhor aceitação do ERP. Conforme Jesus 

e Oliveira (2006) as pessoas, a tecnologia e os processos são os três aspectos críticos 

envolvidos em um projeto de implantação de um novo sistema, e há necessidade de que 

haja um tratamento equilibrado entre eles para o sucesso da implantação. 
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As dificuldades funcionais do sistema e a precariedade do treinamento são citadas como 

importantes dificuldades na implantação de sistemas ERP (ALVARENGA et al., 2015; 

KRAINER et al., 2013; CÔRTES; LEMOS, 2009; BOCCA, 2009; VILELA JÚNIOR; 

ERDMANN, 2003). A gestão de mudanças ineficiente também é citada (OLIVEIRA; 

RIBEIRO, 2006). Já em pesquisas específicas na área de Contabilidade, são apontadas: 

a escolha equivocada do modelo de implementação, por não ter iniciado pela 

contabilidade (OLIVEIRA NETO, 2005), a dificuldade de expandir o uso da 

informação contábil disponível no sistema ERP; e a dificuldade de mensuração de 

variáveis como velocidade de fechamento de balanço e confiabilidade das informações 

(PADILHA; MARINS, 2005). 

Considerando essas dificuldades e expectativas não atendidas, vale ressaltar que, mesmo 

que o estudo de casos de sucesso seja fundamental para o aprendizado, também se 

destaca a importância do estudo de casos de insucesso (ASSIS et al., 2013). Tais tipos 

de casos (casos-problema, casos de fracasso ou casos de insucesso) existem na literatura 

de áreas correlatas à Contabilidade, como Administração e Sistemas de Informação 

(SANTOS; MAÇADA, 2010). Casos de insucesso na implantação de sistemas ERP, 

como o que foi abordado nesta pesquisa, oferecem farto material para análise das fontes 

de potenciais problemas, dificuldades, erros e desvantagens das decisões mais 

arriscadas, oportunizando uma variedade de lições aprendidas (MALANOVICZ, 2017). 

Nesse sentido, esta pesquisa permitiu que fossem identificadas, além das expectativas e 

percepções dos usuários, algumas razões que os levam a rejeitar uma nova tecnologia, 

colocando em risco os altos investimentos realizados pelas organizações. Os sistemas 

integrados estão sendo adotados cada vez mais nas organizações, exigindo que os 

profissionais estejam preparados e dispostos a operá-los. Por isso, o profissional 

contábil também deve manter-se atualizado nessa área, a fim de melhor se adequar às 

modernizações das empresas e auxiliar a gestão na escolha de um sistema que atenda as 

necessidades da contabilidade, permitindo a realização de um trabalho mais eficiente, 

com resultados mais céleres e seguros para a tomada de decisão. 

Este estudo foi realizado em um momento no qual parte dos funcionários do 

departamento ainda não utilizava o sistema integrado, em que o sistema legado ainda 

funcionava em paralelo, onde novas tecnologias estavam sendo avaliadas para operar 

nas áreas que não puderam ser integradas ao ERP e em que uma nova gestão, mais 

participativa, começava a atuar no departamento. Por isso, seria interessante que 

futuramente as percepções dos usuários fossem novamente avaliadas a fim de verificar 

se houve alguma variação, sob condições diferentes, que tenham implicado uma melhor 

aceitação do ERP. 
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Resumo: O objetivo desta pesquisa é identificar nos filmes Tron (1982) e Tron: O 
Legado (2010) conceitos chave das teorias pós-modernas como vistos em Bauman 
(2001), Giddens (1991) e Lyotard (1979), onde as relações com as pessoas, os 
espaços e suas mudanças são entendidos como questões básicas da 
contemporaneidade. Para tanto, foi utilizada a teoria de análise fílmica de Bardin 
(1994), onde foram recortadas cenas de ambos os filmes e analisadas, de forma a 
identificar três pontos chave das teorias pós-modernas nestes filmes: a não solidez das 
relações, a estrutura das relações humanas consigo mesmo, com os espaços e suas 
crenças e a forma como estas relações afetam e são afetadas pelo meio. Com as 
identificações e análises realizadas, foi observou-se que ambos os filmes possuem 
potencial alegórico para o estudo e compreensão dos conceitos pós-modernos 
supracitados, bem como estes representam o recorte de suas épocas, nos quais as 
cenas escolhidas apresentam e representam de forma funcional questões de 
arquitetura, mudança social e relações humanas da contemporaneidade de suas 
épocas. Além disso, questões históricas e de religiosidade aparecem de forma 
constante, que foram utilizadas como forma de compreensão do objeto para suas 
comparações e aproximações das teorias, reforçando as alegorias para a pós-
modernidade. 
 
Palavras-chave: tron, pós-modernidade, espaço urbano, videogame 
 

Abstract: The main objective of this research is to identify the key-concepts of 
postmodern theories as seen in Bauman (2001), Giddens (1991) and Lyotard (1979) in 
Tron: an eletronic odissey (1982) and Tron Legacy (2010), where human relations, 
spaces and their changes are understood as basic issues of contemporaneity. For this, 
Bardin's (1994) theory of film analysis was used, where scenes of both films were cut 
out and analyzed, in order to identify three key points of the postmodern theories in 
these films: the non-solidity of relations, the structure of human relationships with 
oneself, with spaces and their beliefs, and how these relationships affect and are 
affected by the environment. With the identifications and analyzes carried out, it was 
concluded that both films have allegorical potential for the study and understanding of 
the postmodern concepts mentioned above, as well as these represent well the cut of 
their times, where the chosen cuts of scene present and represent of issues of 
architecture, social change and human relations of the contemporaneity. In addition, 
historical and religious issues appear constantly, where they were used as a way of 
understanding the object for its comparisons and approximations of theories, reinforcing 
the allegories for postmodernity. 
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1. Introdução 

A teoria pós-moderna tem sua base teórica no estudo da mudança de estado 

situacional humano, no qual as reações das relações entre indivíduos, sociedade e 

espaço são o objeto de estudo, ao se corroborar o pensamento de Zygmunt Bauman. 

Nesse quadro, três elementos se tornam presentes dentro do recorte pós-

moderno da contemporaneidade: as crenças ou confianças, as relações com o espaço 

e a relação com o outro. 

Ao se considerar que os meios de entretenimento em massa buscam, no geral, 

retratar um recorte da realidade temporal no qual são produzidos e apresentados, os 

conceitos filosóficos da pós-modernidade se apresentam de forma patente nos 

produtos midiáticos atuais, em especial nos meios de entretenimento de massa como a 

música, o cinema e a televisão. 

De acordo com Bardin (1994), foram analisados dois filmes que apresentam 
diálogos com a pós-modernidade: Tron: uma odisseia eletrônica (1982) e Tron: O 
Legado (2010). Com essas peças busca-se os elementos pós-modernos dentro da 
contemporaneidade como vistos em Bauman (2001) sobre a liquefação das relações 
humanas, suas disformidades e a velocidade da mudança, Giddens (1991) com sua 
teoria estruturalista, relações organizacionais, estruturas de sentido, legitimação e 
dominação através das crenças e confianças e Lyotard (1979) com sua conceituação 
de jogos de linguagem, onde a complexidade social se expande e se fragmenta. 

2. Desenvolvimento  
A se considerar a necessidade humana em viver nas cidades, essas 

aglomerações acabam por se tornar cenário de vários conflitos e interesses. No que 

toca a modernidade desde sua organização fundamental a ser vista na distante 

Renascença. Do início do século XVI foi pinçada uma conhecida obra lida e discutida 

pelo publico em geral, pesquisadores sociais em especial: Utopia (MORUS, 1966). 

O que Thomas Morus idealizou naquela ilha fictícia moldou a compreensão 

coletiva sobre esse verbete de origem grega que em sua etimologia quer dizer lugar 

nenhum. 

O conceito de perfeição inalcançável que o texto posterizou é base para este 

artigo problematizar os filmes já citados da franquia Tron. 
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Morus, no calor da organização de uma Inglaterra então unificada há poucas 

décadas, colocou em sua ilha Utopia um lugar que deveria ser o que sua realidade 

política, social e econômica não eram. A nação que vivesse em sua Utopia teria a 

tranquilidade de residir em um lugar de equilíbrio não encontrável na superfície 

terrestre. 

A idealização de sociedades que se organize e trabalhe pró bem comum não foi 

inventada por Morus, essa é das metas humanas mais longevas. Platão (2000) já 

mostrara em sua República a proposta de uma sociedade mais justa do que aquela 

que viveu. Desse problema se cruza com as mudanças e reorganizações hodiernas e o 

diálogo com a ficção Tron se torna mais aberto. 

Se Utopia era uma ilha, o mundo fantástico que o cinema trouxe tanto em 1982 

quanto em 2010 se passa através dos bits e bytes, pois a solução oferecida pelas pelas 

é que a realidade perfeita seria alcançada no plano digital, obra desenvolvida pelo 

personagem chave Kevin Flynn. 

Em ambos filmes Kevin Flynn é vivido pelo ator Jeff Bridges. Na primeira 

produção, início dos anos 1980 ele está jovem, ao passo que na continuação, 2010, 

aparece envelhecido, cabelos e barbas grisalhas, ação inexorável do tempo sobre o 

corpo. Quatro quintos da ação ocorre literalmente no mundo digital inventado por Flynn, 

um software. Por meio de uma espécie de teletransporte que desmaterializa uma 

pessoa e a transforma em bits se dá o acesso ao lugar que é chamada de grade (the 

grid). 

No debate entre Filosofia e Arte, a autoridade na Utopia de Morus é encampada 

na pessoa do filarca, ancião chefe de família, residentes na capital da ilha. Flynn 

envelheceu biologicamente mesmo tendo permanecido digitalizado, sem ter saído do 

jogo que criara. A grade é o cenário do jogo Tron. 

Aqui se apresenta o problema do ser idoso na urbe contemporânea. Qual o lugar 

daqueles que cruzaram a linha dos 60 anos de idade ou mais na sociedade atual. Nas 

deformidades líquidas (BAUMAN, 2001) que o século XX trouxe o idoso pode ser visto 

como líder referencial ou mero resíduo da sociedade? 

Outro ponto a ser discutido é que a realidade fantástica em Tron se passa em um 

jogo, um videogame. Na tônica da livre concorrência e da competição livre que o capital  

já trouxera há séculos, o viver humano passa pela transformação de costumes não 
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apenas pela dissolução e esfumaceamento de tradições, como anunciado por Marx. 

Trabalhar para ganhar dinheiro pode ser lido como necessidade em acumular pontos 

ao mesmo tempo em que se esforça por não perder pontos, não perder dinheiro. 

Mesmo com um espaço de quase três décadas entre os dois filmes, o videogame 

se manteve como mote da ação e tais práticas ligadas a jogos se tornam comuns no 

cotidiano sob a égide da gamificação. 

Nessas amostragens que abordam o sonho da cidade-sociedade ideais, o lugar 

do ancião, a competição contínua e incessante, ainda há lugar para a problematização 

da religiosidade, pois em Tron, o personagem criador Kevin Flynn ganha posição de 

divindade, legítimo criador daquele mundo e se propõe a sacrificar-se em troca da 

salvação do filho e da humanidade em geral. 

3. Metodologia 

Para a análise fílmica, foi utilizada a teoria de análise de conteúdo vista em Bardin 

(1994), onde inicialmente realizamos recortes gerais de pontos específicos de ambos 

os filmes com a finalidade de possivelmente identificar os conceitos principais da pós-

modernidade anteriormente levantados. 

Após realizados os recortes, estes foram analisados e classificados de acordo 

com a percepção de relação de sua ação com a teoria pós-moderna em possibilidade e 

grau, tendo sua potencialidade alegórica de representação avaliada e validada, 

descartando aquelas com baixo ou médio grau representativo. 

Com as cenas escolhidas e as teorias posicionadas de acordo, foram analisadas 

cena a cena as ações dos personagens, bem como cenários, vestimentas e relações 

entre personagens e espaços, relacionando-os com as teorias sobre o pós-moderno de 

forma mais detalhada, o que se chegou às considerações de possibilidade alegórica de 

representação de ambos os filmes e seu peso para o estudo das relações humanas na 

contemporaneidade. 

4. Resultados 

A pesquisa ora apresentada se concentrou na dialogia entre pesquisa 

bibliográfica e obras de ficção de acesso massivo através de cinema, aqui, de cunho 

comercial. Não se pretendeu a aplicação das considerações ora apuradas mas sim, 
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objetivou-se a compreensão de como a proposta dos filmes que oferecem realidades a 

partir de jogos, no viver mais agudo da ideia, metaforiza a realidade concreta. 

5. Considerações Finais 

O potencial alegórico de ambos os filmes na representação dos conceitos pós-

modernos como vistos em Bauman (2001), Giddens (1991) e Lyotard (1979) fica 

evidente. A alegoria religiosa é utilizada em ambos os filmes, referenciando questões 

pós-modernas de confiança, crença e estrutura, que levam a formação de uma 

sociedade tecnológica em mudança, com relações não tão sólidas, porém com uma 

estruturação social funcional e responsiva. A arquitetura se mostra como fator principal 

em ambos os filmes, denotando como as questões de linguagem social indicam o meio 

e as possibilidades construtivas, e como as relações humanas e estrutura de confiança 

forçam os espaços físicos a se adaptarem as mudanças destas relações, sendo 

funcionais, porém com pouca relação espaço-pessoa. Ambos os filmes podem ser 

percebidos como alegorias de suas épocas em seus recortes pós-modernos, 

abarcando de forma simplista, porém eficaz as relações humanas e sociais que 

permeiam as questões de pós-modernidade. A utilização da análise de conteúdo de 

Bardin (1994) se tornou eficaz para este fim. 
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Resumo 

Devido as mudanças no mercado consumidor e os avanços tecnológicos requerem que as 

organizações se estruturem de maneira estratégica com o foco na competitividade. A 

gestão da informação e inteligência competitiva propiciam redução de incertezas e 

antecipação de decisões estratégicas. Neste contexto essa pesquisa teve o objetivo de 

analisar como ações de inteligência competitiva e gestão do conhecimento são percebidas 

no desenvolvimento de projetos de produtos do segmento industrial, sob o ponto de vista 

dos gestores. O instrumento de pesquisa, validado por especialistas, foi direcionado por 

técnica de snowball a gestores de produto e projetos de setor industrial. Após a coleta e 

tratamento dos dados da pesquisa, percebeu-se que os resultados indicaram práticas de 

inteligência competitiva e foi identificado o perfil dos gestores envolvidos. Os resultados 

contribuem com a análise dos construtos e propõe-se estudo de caso avançando o presente 

estudo a partir do modelo desenvolvido. 

 

Palavras chaves: inteligência competitiva; gestão do conhecimento; projetos e produtos; 

tomada de decisão. 

 

Abstract 

Due to changes in the consumer market and technological advances require that 

organizations are structured strategically with a focus on competitiveness. Information 

management and competitive intelligence provide reducing uncertainty and anticipation to 

action. In this context this research aimed to analyze how competitive intelligence and 

knowledge management actions are perceived in product development projects in the 

industrial segment, from the point of view of managers. The research instrument, validated 

by experts, was directed by the snowball technique of product managers and industrial 

sector projects. After collecting and processing the survey data, it was noted that the results 

indicate competitive intelligence practices and identified the profile of the involved 

managers. The results contribute to the analysis of the constructs and proposes case study 

advancing this study from the developed model. 

 

Key words: Competitive intelligence; knowledge management; projects and products; 

decision making. 
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1. Introdução 

Novos desafios têm surgido no ambiente organizacional que requerem das empresas cada 

vez mais flexibilidade, rapidez nas decisões e inovação contínua de produtos que sejam 

disponibilizados ao seu mercado consumidor. A capacidade de oferecer produtos e serviços 

de alta qualidade, com baixo custo, inovadores, no tempo esperado pelos clientes e 

adaptados ao meio ambiente é fundamental na vida das empresas Lins, Silva, & Quandt 

(2009). Torna-se imprescindível a adaptação das empresas ao novo ambiente de negócios 

como forma de garantir vantagem competitiva, e principalmente sua sobrevivência. 

O cenário industrial contemporâneo marcado por intensa e dinâmica competição sugere 

que as empresas desenvolvam estratégias baseadas em informações cada vez mais 

confiáveis e precisas que permitam identificar oportunidades e antecipar decisões 

importantes (Oliveira, Gonçalves, & de Paula, 2013). Devido ao crescimento e 

modernização das industrias muitos modelos tradicionais de gestão de projetos e 

desenvolvimento de produtos, tornam-se ineficientes e são incapazes de garantir a 

sustentabilidade do negócio. 

Neste processo de transição do foco entre uma economia industrial e economia com foco 

no conhecimento, a inteligência passa a ser o principal diferencial nas organizações, como 

forma de subsidiar, sempre de maneira antecipada, as decisões da organização Lopes, De 

Muÿlder, & Judice (2012). A inteligência teve seu início devido à instabilidade e incerteza 

do ambiente externo, induzindo os gerentes e administradores nas organizações a adotar a 

inteligência econômica como forma de antecipar fatores que pudessem afeta-los. O uso da 

inteligência nas organizações é visto como uma habilidade em lidar com o conhecimento, 

baseada em uma análise lógica e integrada do ambiente externo e seus competidores 

(Tarapanoff, 2006) e, na perspectiva das organizações, a inteligência são proposições que 

dão suporte os gestores para sustentar decisões corretas a longo prazo (Fuld, 2011). 

A inteligência competitiva (IC) destaca-se atualmente como uma importante capacidade 

das organizações modernas que permite, de maneira eficiente e eficaz conquistar vantagem 

sustentável em seus mercados (Paula, Oliveira, & Gonçalves, 2011). Mostra-se evidente 

em praticamente todos os setores econômicos que a IC tem ganhado força nos meios 

acadêmicos e organizacionais pela importância nos processos de formulação de estratégias 

competitivas, especialmente pela promessa de disponibilização instantânea de produtos de 

inteligência com alto valor agregado para a eficácia decisória (Prescott & Miller, 2002).  

O conceito de IC pode ser descrito como uma maneira para a organização gerir de forma 

proativa sua curiosidade em relação às mudanças de seu ambiente com o objetivo de 

reforçar sua competitividade durável. O uso de IC tem como objetivo ajudar a criar 

oportunidades de negócios, inovar, adaptar-se à evolução do ambiente, evitar surpresas 

estratégicas, reduzir os riscos e a incerteza geral (Blanck & Janissek-Muniz, 2014) 

Percebe-se neste cenário a importância do desenvolvimento de projetos de produtos que 

utilizem práticas de inteligência, como exemplo o monitoramento de informações 

ambientais internas e externas, dos concorrentes, analise de benchmarking que possibilite 

relacionar os desejos dos clientes, com decisões de projetos assertivas garantindo produtos 

inovadores que garanta a sustentabilidade do negócio. 

É neste contexto que a presente pesquisa se inseriu. Buscando embasamento teórico 

inspirações epistemológicas, propõe-se relacionar os conceitos de IC com o 
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desenvolvimento de projetos de produtos, abordando o seguinte problema de pesquisa: 

Qual a influência das ações de gestão de conhecimento e inteligência competitiva no 

desenvolvimento dos projetos de produtos?  

Logo, o objetivo geral desta pesquisa foi: Analisar como as ações de inteligência 

competitiva e gestão do conhecimento são percebidas no desenvolvimento de projetos de 

produtos do segmento industrial, sob o ponto de vista dos gestores. 

Especificamente pretendeu-se: 

a) Descrever o perfil do profissional responsável pelos projetos de desenvolvimento 

de produtos; 

b) Identificar as práticas de IC e gestão do conhecimento aplicadas ao 

desenvolvimento de projetos de produtos; 

c) Analisar os fatores de IC e gestão do conhecimento percebidos como relevantes do 

desenvolvimento de produtos. 

O estudo realizado se justifica sob três ênfases: acadêmica, organizacional e social. 

Academicamente, buscou-se verificar estudos anteriores publicados que relacionam os 

temas informação, conhecimento, inteligência competitiva, projeto e desenvolvimento de 

produtos. Relacionando-se os artigos de base nacional como Spell e internacionais como 

Ebsco/Emerald, utilizando as palavras em português e inglês como palavra chave dos 

artigos publicados nos últimos 8 anos. Quando aplicado o filtro “inteligência competitiva” 

em português, encontrou-se na base de dados artigos nacionais, os artigos relacionados ao 

tema aqui exposto, como principais é possível citar: (Paula, Oliveira, & Gonçalves, 2011; 

Porém, Santos, & Belluzzo, 2012; Blanck & Janissek-Muniz, 2014; Almeida & Canton, 

2015; V. C. B. dos Santos, dos Santos, & Belluzzo, 2016; Passos & Ferreira, 2016).  

De maneira complementar, utilizando o termo em inglês, “Intelligence Competitive” foram 

relacionados os mais relevantes (segundo classificação própria dos mecanismos de buscas 

das bases) e identificados quatro estudos relacionados ao tema, conforme a seguir: 

(Dhekra, Frini, Ben Abdessalem,Waliba, & Kraiem, 2015; Rothberg & Erickson, 2012; 

Yap & Rashid, 2011; Montserrat, 2015). A partir destes estudos verifica-se interesse em 

buscar novos estudos acerca do tema Inteligência Competitiva. 

Do ponto de vista organizacional, o estudo justifica-se pela busca de informações para 

garantir vantagem competitiva, sendo de grande apoio aos gestores para o processo de 

tomada de decisões estratégicas. Segundo Santos et al., (2016), no ambiente 

organizacional, a competitividade deve ser inabalável. Aprimorar-se, nos processos e 

produtos para ser o melhor naquilo que a empresa faz, é um pré-requisito para permanecer 

no mercado. Portanto, utilizar a informação de maneira inteligente e antecipada é um forte 

alicerce para manter a competitividade no mercado. 

E por último, pode-se ainda relacionar a relevância do estudo socialmente pela motivação 

intrínseca dos indivíduos de buscarem informações externas e internas, e compartilharem 

com os gestores e colegas esses sinais percebidos (Almeida & Canton, 2015). Permite-se, 

explorar do ponto de vista social, as práticas de IC utilizadas durante o desenvolvimento de 

produtos e projetos, identificando quais as informações e que tipo de conhecimento se 

tornam fatores chaves neste processo. 

O artigo está organizado em cinco capítulos. Este primeiro, descreveu a introdução, onde 

realiza-se a contextualização do tema, problema de pesquisa, objetivos e justificativas; o 

segundo, com as principais bases conceituais dos construtos analisado no referencial 

teórico; o terceiro, refere-se a metodologia proposta para pesquisa, o quarto capitulo aos 
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resultados e discussões, e por fim, o quinto com as conclusões, seguido das referências e 

apêndices. 

2. Referencial Teórico 

O referencial teórico está organizado em com os tópicos: informação e gestão do 

conhecimento, inteligência competitiva e desenvolvimento produtos e projetos. 

 

2.1 Gestão do conhecimento, informação e seus conceitos 

A gestão da informação se torna essencial para sobrevivência das organizações a fim de 

gerar conhecimento e por consequência oferecer subsídios para os processos decisórios. 

Embora exista a argumentação que somente o conhecimento não garante uma boa visão do 

mercado, reconhece-se que a disponibilidade da informação de maneira coletiva, é 

utilizada como um conjunto de técnicas que identificam e analisam de forma estratégica o 

ativo intelectual da organização. A informação se torna um elemento chave que contribui 

nas tarefas diárias e na rotina das atividades (Porém, Santos, & Belluzzo 2012). 

A gestão do conhecimento é utilizada como recurso estratégico e precisa ser gerenciado de 

maneira a promover a competitividade da organização, possui impacto direto performance 

financeira da organização. Variáveis como criatividade organizacional, inovação, difusão 

da informação, se executadas corretamente trazem benefícios como liderança de produtos, 

relacionamento próximo com clientes, excelência operacional (Giampaoli, Ciambotti, & 

Bontis, 2017). 

Com o intuito de explorar os diversos conceitos de informação e conhecimento busca-se 

argumentar sobre o fluxo da gestão da informação, que segundo Tarapanoff (2006) se 

preocupa com a qualidade, com a utilização de maneira correta da informação, 

transformando-a em produtos ou serviços que possuam valor agregado, e também são 

determinantes para melhoria dos processos (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Conceitos e definições gestão do conhecimento/informação 
Autores Conceito ou Definição 

Drew, S.A.W. 

(1999), 

Gestão do conhecimento é baseada nos constructos estratégia, cultura, organização, 

tecnologia e nas pessoas. Sendo o fator chave as pessoas. 

Pereira, Abreu e 

Rezende (2000) 

Gestão da informação pode ser concebida como uma forma de aquisição e 

aproveitamento do conhecimento das pessoas para obter melhores práticas no 

crescimento da organização.  

Santos et al. 

(2001) 

A informação pode ser entendida como o processo sistemático de identificação, 

criação, renovação e aplicação dos conhecimentos que são estratégicos na vida da 

organização. 

Bukowitz e 

Williams (2002, 

p. 37) 

A gestão da informação é o processo pelo qual a organização gera riqueza, a partir do 

seu conhecimento ou capital intelectual 

Siqueira (2005)  O conhecimento é o conjunto de informações preciosas da mente humana, acrescida 

de argumentos, reflexão e síntese 

Choo (2006)  A gestão da informação cria significado, constrói conhecimento e ajuda no processo 

de tomar decisões. Constituem -se processos interligados, de modo que, analisando 

como estas três atividades se alimentam mutuamente, teremos uma visão holística do 

uso da informação 

Russo (2010, p. 

19) 

A gestão do conhecimento é a máxima utilização de informação e dados acoplados ao 

potencial das pessoas, suas competências, ideias, intuições, compromissos e 

motivações 
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Fuld (2011, p.6) A informação é um agrupamento de conhecimento, que pode transformar em uma 

poderosa arma de vantagem competitiva. 

Bautista, Llovet, 

& Vilagrosa, 

(2016) 

O sucesso da gestão do conhecimento está atrelado ao compartilhamento da 

informação de maneira inteligente com os stakeholders. 

Dayan, Heising, 

& Matos, (2017) 

A gestão do conhecimento é um recurso estratégico que promove o desempenho 

competitivo da organização. 

Giampaoli (2017) A gestão do conhecimento está relacionada a variáveis como vantagem competitiva, 

performance, inovação que resultam na performance financeira da organização. 

Fonte: Desenvolvida pelos autores. 

 

No caso de fluxos formais ou estruturados, as informações geralmente possuem registro e 

fazem parte dos recursos tangíveis da organização como registros que podem ser 

exemplificados como e-mails, atas ou planilhas e são gerados em diferentes níveis 

hierárquicos, mas têm como característica deixar disponível a informação por meio de 

interações formalizadas e sistematizadas no ambiente da empresa (Valetim, 2010, p.56). 

Ainda de acordo com o autor, podem ser consideradas informações baseadas em normas, 

procedimentos e diretrizes da organização, podendo estar disponível em meios eletrônicos 

como intranet e web. 

E quais seriam as vantagens em se utilizar os fluxos informacionais nas organizações? As 

tecnologias da informação são muito importantes para apoiar o processo de inteligência 

competitiva, pois aceleram o processo de tratamento e divulgação da informação, além de 

oferecerem vantagem competitiva, efetividade, pertinência e valor agregado (Lins, Silva, & 

Quandt (2009). A tomada de decisão (decisiom making) e a resolução de problemas 

(problem solving) são atividades que requerem uma análise intensa e com inteligência 

(Giampaoli et al., 2017).  

 

2.2 Inteligência Competitiva (IC) e seus conceitos  

A inteligência competitiva, tem atraído a atenção de vários estudos e de modo recorrente é 

alvo de pesquisas nos últimos anos (Menezes, 2016); (Pereira, 2016); (Muylder et al., 

2013); (Paula, Oliveira, & Gonçalves, 2011). Sugere-se antes de conceituar, entender as 

práticas acerca de IC, propõe-se uma breve contextualização sobre sua história. 

Segundo Dhekra et al. (2015) a IC surgiu há mais de 5.000 anos, na história chinesa. A 

referência mais antiga é "A Arte da Guerra" de SunTzu e com o passar dos anos a IC 

passou por diversas evoluções: 

• Nos anos 60 e 70, a IC consistia em desenvolvimento de habilidades na aquisição 

de informações.  

• Na década de 80, a contribuição para conceito foi a análise dos concorrentes, por 

meio de analise analítica, analise econômica financeira e até mesmo espionagem. 

• De 87 a 2000, as principais questões foram a inteligência competitiva vinculada à 

decisão estratégica e com forte integração com ciência da informação. 

• De 2000 até os dias de hoje, as questões-chave são inteligência competitiva como 

centro de discussões associado ao gerenciamento do processo e infraestruturas para as 

organizações. 

Conceitualmente, a IC pode ser dividida em três categorias, de acordo com Dhekra, Frini, 

Ben Abdessalem,Waliba, & Kraiem (2015): 
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• Inteligência de mercado: consiste em prover um mapa de tendências atual e futuro 

das necessidades e preferências dos clientes; prever novos mercados e oportunidades que 

impactam em grandes mudanças na distribuição e no marketing dos produtos ou serviços.  

• Inteligência estratégica da concorrência: consiste em avaliar a evolução da 

estratégia competitiva ao longo do tempo, por meio de mudanças do ambiente externo e 

dos competidores, substituindo produtos e operações na indústria. 

• Inteligência Tecnológica: consiste em avaliar o custo benefício do cenário atual e 

futuro das tecnologias, prevendo também as descontinuidades tecnológicas. 

A Sociedade dos Profissionais de Inteligência Competitiva – SPIC (SPIC,2010) definiu a 

IC como um programa sistemático e ético para reunir analisar e gerenciar informação 

externa que pode afetar os planos, decisões e operações de uma organização, sendo capaz 

de aumentar a competitividade da organização em relação ao mercado.  A Tabela 2 foi 

gerada para organizar alguns conceitos e definições de estudos acerca da IC com ordem 

cronológica. 

 

Tabela 2: Conceitos e definições de inteligência competitiva 
Autor Conceito/Definição de IC 

Kahaner (1996, p.16) Programa sistemático que visa a busca e análise das informações 

sobre os seus concorrentes ativos e tendências de negócios em geral 

para o futuro de uma empresa. 

Coelho (1999) É composta por um processo sistemático de coleta, tratamento, 

análise e disseminação da informação sobre atividades dos 

concorrentes, tecnologias e tendências gerais dos negócios, visando a 

dar suporte à tomada de decisão e a atingir as metas estratégicas da 

empresa 

Teixeira Filho (2000) O acompanhamento sistemático do ambiente de negócios, 

monitorando as informações sobre clientes, fornecedores, 

concorrentes, agentes reguladores, governo, novas tecnologias e tudo 

mais que possa influir no mercado da empresa. 

Prescott; Miller (2002, p.18) A inteligência é um processo com origem nas práticas e 

conhecimento da inteligência militar e governamental 

Gomes e Braga (2004) É o resultado da análise de dados e informações coletados no 

ambiente competitivo da organização, os quais geram recomendações 

que consideram eventos futuros e não somente relatórios para 

justificar decisões passadas 

 

Lesca (2002) 

Um conjunto de informações não estruturadas, cria sentido 

visando antecipar a tomada de decisão, sem esperar por uma 

demanda, pois se trata de um sistema de monitoramento do ambiente 

cujos participantes estão em um processo contínuo de aprendizagem 

e compartilhamento de visões 

Queyras e Quoniam (2006) Como um processo de aprendizagem motivado pela competição, 

fundada sobre a informação que permite a otimização da estratégia da 

organização a curto e longo prazo.  

Vieira e Oliveira (2006) Procura levantar questões relacionadas à análise da concorrência, a 

fim de gerar conhecimento ou variáveis para favorecer a tomada de 

decisão com foco em expansão de mercado e lucro 

Tarapanoff (2006) Esclarece que a inteligência competitiva representa uma nova síntese 

teórica no tratamento da informação para a tomada de decisão nas 

organizações, uma metodologia que permite o monitoramento 

informacional da ambiência e, quando sistematizada e analisada, a 

tomada de decisão. 
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Fachinelli et al (2010) É conhecimento das forças que dirigem o mercado, produtos e 

tecnologias. São informações externas ao mercado, tais como as 

influências econômicas, políticas e demográficas que tenham efeito 

no mercado 

Fuld (2011, p. 6) Analise da informação, suportando os gestores a entender e a tomar 

decisões estratégicas a longo prazo 

Lopes, De Muÿlder, & Judice 

(2012) 

A busca por informações envolve análise de ambientes interno e 

externo para focar nas decisões estratégicas. 

Rodrigues et al (2012) É ferramenta básica de coleta e disseminação da informação para 

tomada de decisão, pode minimizar as incertezas do 

ambiente, provocadas pela alta competitividade de avanços 

tecnológicos nos mais diversos setores 

Silva e De Muylder (2015) A Inteligência Competitiva, em Arranjo Produtivo Local (APL), 

contribui para que empresas de pequeno porte possam gerar 

competências e manter um posicionamento competitivo no mercado 

global. 

Blanck & Janissek-Muniz 

(2014) 

Uma maneira para a organização, gerir de forma proativa sua 

curiosidade em relação às mudanças de seu ambiente com o objetivo 

de reforçar sua competitividade durável. O uso de IC tem como 

objetivo ajudar a criar oportunidades de negócios, inovar, adaptar-se 

à evolução do ambiente, evitar surpresas estratégicas, reduzir os 

riscos e a incerteza geral  

Dhekra, Frini, Ben 

Abdessalem,Waliba, & Kraiem 

(2015, p.1) 

Identifica oportunidades de mercado, atua no processamento e 

combinação de dados / informações para 

fonte de conhecimento sobre concorrentes, clientes e fornecedores.  

Vidigal (2016) Trata-se de um movimento de quase toda a empresa, que deve ser 

gerenciado e direcionado por um grupo específico na organização, 

normalmente os responsáveis pela obtenção e análise dos dados de 

mercado. Desse modo os setores funcionais da empresa interagem 

entre si, sempre com objetivo de obter vantagem competitiva. 

Pereira (2016) É um modelo de gestão organizacional que contempla: gestão da 

informação, gestão estratégica e gestão do conhecimento, apoiando-

se num sistema de inteligência baseado no ciclo de gestão da 

informação, nas tecnologias da informação, em sistemas de 

informação e redes de especialistas. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A inteligência competitiva surge como uma arma contra as flutuações da economia, 

oscilações do mercado e apoio a tomada de decisões estratégicas.  Aparece como uma 

maneira especializada para reduzir as incertezas, e obter superioridade informacional, 

buscando eliminar o desconhecido. A partir de estudos realizados em ou sobre países 

asiáticos, percebe-se que existe uma tendência em utilizar os serviços de inteligência 

competitiva para análise de intenções de outros países, reafirmando sua competitividade no 

mercado (Dhekra et al., 2015). 

Ressalta-se que em todos as variáveis descritas o foco é a informação seja na busca ou 

monitoramento interno e externo à organização. No próximo tópico foi abordado o 

conceito de desenvolvimento de projetos e produtos buscando relacionar a aplicação das 

práticas de IC associada ao desenvolvimento de novos produtos. 

 

2.3 O desenvolvimento de projetos de produtos  
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Na busca por garantir continuamente a competitividade de seus produtos, por meio do 

preço, qualidade e tempo de lançamento, desenvolver novos produtos tem sido a forma 

utilizada pelas organizações de combater as oscilações do mercado na tentativa de garantir 

a vantagem em relação aos concorrentes (Paula, Oliveira, & Gonçalves, 2011).  

A necessidade de desenvolver um novo produto nasce com o desejo e necessidades dos 

consumidores, e da capacidade do mercado em ofertar uma nova demanda (Irigaray, 2011).  

Os produtos podem ser classificados por área de atuação, conforme Salgado, Salomon, & 

Mello (2010), como produtos: alimentícios, eletrônicos, produtos moveleiros, produtos 

industriais, serviços, produtos de inovação, produtos de moda, produtos de maquinas 

agrícola, dentre outros. 

Para este estudo foi abordado principalmente produtos de segmento industriais, com 

objetivo de restringir e focar na pesquisa e público alvo. Sob essa premissa, será indicado 

as classes previstas para essa classificação, conforme informação divulgada pelo Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial - INPI, que adota a Classificação Internacional de 

Produtos e Serviços de Nice (NCL, na sigla em inglês), que está em 11ª edição, na versão 

2017. Essa relação possui uma lista de 45 classes para os diversos tipos de produto e 

serviços. Da classe 01 a 34, está subdivido em classes de produto, e de 35 a 45 de serviço. 

Para este estudo foi utilizado apenas na classe de produtos. 

Após a contextualização de segmentos e classes do produto, é abordado os processos 

relacionados ao desenvolvimento, que tem por objetivo mapear os passos, atividades, 

tarefas, estágios e decisões que envolvem o projeto de desenvolvimento de um novo 

produto ou serviço, desde o conceito até o fim de vida do produto, com a finalidade de 

tornar sistêmico todas as etapas. Identificar os desejos dos clientes, transformando em 

especificações técnicas e comerciais também é parte integrante do processo de 

desenvolvimento (Salgado et al., 2010). Entender e mapear o processo de desenvolvimento 

do produto é a primeira forma de construir um modelo de desenvolvimento robusto e 

coerente.   

O desenvolvimento de produtos é um processo complexo e os modelos são úteis para 

sustentar e apoiar os gerentes de projetos. Os modelos de referência para projetos, são 

elaborados para serem aplicados para um tipo especifico de produto, organização, setor 

industrial, arranjo produtivo local (Salgado et al., 2010). 

A estratégia eficaz para o DP está relacionada à forte capacidade de reação ao mercado 

para obtenção de vantagem competitiva. De acordo com Pinheiro e Toledo (2015), dois 

fatores importantes confirmam essa abordagem: primeiro, o desempenho do produto está 

relacionado a níveis e eficiência em manufatura, ou seja, se o produto é produzido com 

qualidade e possui alto volume de vendas, melhor será seu desempenho em relação aos 

seus concorrentes. Em segundo lugar, a percepção do consumidor sobre o produto pode ser 

melhor refletida e ter influência positivas se levadas em consideração nas fases iniciais do 

processo de seu desenvolvimento. 

 

3. Metodologia  

Esta pesquisa pode ser considerada um survey descritivo de natureza quantitativa e 

qualitativa sendo sua amostra intencional e por acessibilidade. 

Para este estudo, a amostra foi de caráter intencional e por acessibilidade, aplicada a 

empresas e organizações que possuem desenvolvimento de projetos de produtos, 

caracterizando a unidade de análise como gerentes e gestores de projetos. 
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Foi elaborado um analítico conceitual que correlacione os construtos estudados 

conceitualmente ou isoladamente em pesquisas anteriores (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Modelo Analítico Conceitual 
Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

Para o desenvolvimento de projetos e produtos é requerido um perfil abrangente capaz de 

solucionar problemas, com habilidades e características que busquem tanto a qualidade do 

desenvolvimento como as informações que serão consideradas para tomada de decisão 

(Giampaoli et al., 2017). 

A posse de conhecimentos e informações úteis e relevantes, remetem a associações que 

permitem a criatividade emergir. Para que isso ocorra, as informações devem ser 

capitalizadas apenas se os indivíduos puderem reconhecer informações úteis e integrá-las 

de uma maneira nova com o conhecimento existente.  

Ainda por Giampaoli et al. (2017), o compartilhamento do conhecimento permite que as 

empresas evitem "reinventar a roda" e é uma chave processo na conversão do 

conhecimento individual em capacidades organizacionais. 

Desta forma no processo de desenvolvimento de projetos e produtos a maneira usual de 

compartilhamento das informações pode se dar através de reuniões formais como 

treinamentos, cursos, palestras ou informais de maneira pessoal através de conversas e 

contatos pessoais Para Bautista, Llovet e Vilagrosa (2016) o compartilhamento da 

informação é uma das partes mais importante da gestão do conhecimento. 

O instrumento de pesquisa utilizado na coleta de dados foi construído e adaptado 

utilizando estudos anteriores baseados no referencial teórico para os construtos: 

inteligência competitiva, informação e conhecimento e desenvolvimento de projetos de 

produto. O questionário proposto contou com 41 questões, sendo de 1 a 09 a caracterização 

dos respondentes, e as demais questões dividas da seguinte forma: 

• Questões de 10 a 20 trabalha o construto de IC, e foi adaptado da pesquisa de 

Menezes (2016); 

• Questões de 21 a 29 foram baseadas no questionário de (Muylder, Judice, & de 

Lima, 2013), e; 

• E por fim, as questões de 30 a 41 tratam do construto desenvolvimento de produtos 

industriais e foram baseadas na pesquisa de (Paula, Oliveira, & Gonçalves, 2011). 
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A escala adotada continuou a ser a mesma escala dos instrumentos originais do tipo Likert 

de 5 pontos, considerando que 1 discorda totalmente e 5 concorda totalmente. 

A tabela 3 apresenta os autores teóricos que foram utilizados para fundamentar as variáveis 

envolvidas por bloco de questões do instrumento de pesquisa.  

Tabela 3 – Referencial teórico do instrumento de pesquisa 
Tema Questão do 

instrumento 

Referências do construto 

IC 10 a 20 Blank e Janissek Muniz (2014), Coelho (1999), Dhekra (2015), Kahaner 

(1996), Fachinelli et al (2010), Fuld (2011), Gomes e Braga (2004), 

Lesca (2002), Menezes (2016), Muylder, Judice et al. (2013), Pereira 

(2016), Prescott, Miller (2002), Queyras e Quoniam (2006), Rodrigues et 

al (2012), Spinola (2006), Tarapanoff (2006), Teixeira Filho (2000), 

Vidigal (2016), Vieira e Oliveira (2006),   

Gestão do 

conhecimento e 

informação 

21 a 29 Bukowitz e Williams (2002), Choo (2006), Fuld (2011), Pereira, Abreu e 

Rezende (2000), Lins, Silva, & Quandt (2009), Porém, Santos e Beluzzo 

(2012), Quandt (2012), Russo (2010), Santarém e Vitoriano (2016),   

Santos (2014), Siqueira (2005),  Tarapanoff (2006), Valetim (2010); 

Dayan, Heising, & Matos, (2017), Bautista, Llovet e Vilagrosa (2016) , 

Giampaoli (2017) 

Desenvolvimento de 

produtos 

30 a 41 Dal Forno (2008), Irigary (2011), Kotter (1999), Machado, Gozzi, & 

Toledo, (2006) Paula et al (2011), Pinheiro e Toledo (2015), Salgado, 

Salomon e Mello (2010), Sbragia, Silveira e Sapucahy (2013),  

Fonte: Desenvolvida pelos autores. 

 

Após a sua concepção, o questionário foi enviado por e-mail (em formato de planilha 

eletrônica) para ser avaliado por três especialistas da área com objetivo de esclarecer as 

argumentações propostas e a validação bibliográfica da pesquisa. Conforme relatado por 

Rigby, Woodhouse, Young e Burton (2001) apud Menezes (2016) esse procedimento de 

validação e consultas a especialistas permite estabelecer consenso por meio de assessoria 

técnica e traz para dentro do processo de elaboração um roteiro de pesquisa com 

considerações explícitas e de prioridades relativas.  

Com objetivo de operacionalizar o survey foi adotada a técnica de amostragem snowball 

ou bola de neve foi utilizada, sendo caracterizada por uma forma de amostra não 

probabilística, cujos participantes iniciais do estudo indicam novos participantes, formando 

-se células de pesquisa, até que se encontre o ponto de saturação (Baldin & Munhoz, 

2011). O questionário foi enviado a três sementes (pessoas indicadas para disparar os 

questionários iniciais) que de acordo com saturação (Baldin & Munhoz, 2011) indica a 

pessoa que redireciona a outros contatos o instrumento para respondentes que não foram 

apontados diretamente pelo pesquisador ou base de dados específica. 

A análise dos dados se deu em três fases sendo a primeira de natureza qualitativa e 

descritiva onde buscou-se analisar as características dos respondentes do instrumento de 

pesquisa. A segunda fase utilizou a técnica de Análise Fatorial Exploratória (AFE), 

associada ao método de análise de componentes principais, e, a terceira fase de natureza 

qualitativa, entrevista com três gestores por acessibilidade.  

 

4. Resultados e discussões  

A pesquisa foi direcionada pela técnica snowball utilizando três sementes (pessoas que 

redirecionaram o questionário eletronicamente aos seus contatos) depois de todos os dados 

tratados, foram coletados 108 questionários. Da amostra da pesquisa 64 homens (40,7%) e 
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44 mulheres (59,3%) o que confirma uma predominância esperada no setor de 

desenvolvimento de produtos e projetos industriais. 

Quanto a idade dos respondentes pode-se observar que a maioria dos envolvidos tinha 

idade concentrada acima de 30, com maior faixa etária entre 35 e 45 anos. O que pode 

remeter a uma possível experiência prévia em área técnica, com classificação sênior ou 

acima para gestão de projetos e desenvolvimento de produtos. 

Quanto à escolaridade os resultados indicaram uma maior concentração no nível de 

especialização (58,5%) e com mestrado ou doutorado (33,3%). Esses dados podem indicar 

que o pressuposto da idade pode até estar relacionado ao nível de escolaridade, e que 

segundo (Machado, Gozzi, & Toledo, 2006) gerentes de projetos modernos estão em 

constante reciclagem e aprofundamento do conhecimento para se atender as características 

especificas do produto ou serviço a ser gerenciado, porém não deixando de lado os pilares 

da gestão. 

Quanto a experiência, considerando o tempo de empresa, percebe-se que (32,4%) possui 

até 10 anos de empresa, (28,7%) até 20 anos. A leitura desses dados pode demonstrar um 

grau elevado de maturidades dos respondentes na área pesquisada.  

Os tipos de produto ou projeto citados pelos gestores envolvidos na pesquisa demonstrou 

concentração em projetos veiculares, projetos de engenharia, projetos de TI e isto pode 

estar relacionado à região de origem dos respondentes e ainda com setores de maior 

possibilidade de busca por inclusão de tecnologias e inovação. 

Quanto a percepção dos usuários, acerca do construto inteligência competitiva, foram 

elaboradas 11 questões. Pode-se perceber que os principais fatores relevantes quanto a 

ocorrência de indicadores da escala 4 e 5 (concordância ou concordância plena) foram a 

interação direta com clientes externos, monitoramento dos concorrentes, ocorrem 

mudanças a partir do feedback dos clientes internos e externos, gestores consideram 

informações geradas por fontes internas e ocorre discussão acerca dos pontos estratégicos 

do trabalho (Figuras 2 e 3). 
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Figura 2 – Questões sobre inteligência competitiva, 10-17. 
Fonte: Dados da pesquisa extraídos do software SPSS v 20 ®. 
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Figura 3 – Questões sobre inteligência competitiva, 18-20. 
Fonte: Dados da pesquisa extraídos do software SPSS v 20 ®. 

 

Ainda se percebeu que os envolvidos na pesquisa declararam que as empresas que atuam 

participam de redes sociais para divulgar os produtos e/ou serviços e que o 

compartilhamento de informações é realizado, em sua maioria, por meio de informativos 

de comunicação internas e de comunicação informal. 

Comparando as questões acerca deste construto, inteligência competitiva, com outros 

estudos anteriores (Lopes, De Muÿlder, & Judice, 2012; Silva & De Muylder, 2015) pode-

se perceber que os gestores envolvidos têm maior percepção da inteligência competitiva 

relacionada a fonte interna de informações que em estudos anteriores, o que era esperado 

diante da diferença de perfil de atividades desenvolvidas e confirma o perfil indicado por 

Vidigal (2016).  
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Figura 4 – Questões sobre gestão da informação 21-27. 
Fonte: Dados da pesquisa extraídos do software SPSS v 20 ®. 
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Figura 5 – Questões sobre gestão da informação 28 e 29. 
Fonte: Dados da pesquisa extraídos do software SPSS v 20 ®  

 

Quanto as questões de gestão da informação, pode-se perceber que (Figuras 4 e 5), dentre 

as nove questões abordadas no instrumento de pesquisa, se pode verificar que ocorre maior 

concentração de percepção de concordância e concordância plena (4 e 5) em todas as 

variáveis o que reflete a preocupação sobre a busca por técnicas e práticas de gestão da 

informação como proposto por exemplo por Porém, Santos e Beluzzo (2012), Siqueira 

(2005) e Valetim (2010). 

As informações levantadas acerca do desenvolvimento de produtos foram relativas as 

questões de 30 a 41 do instrumento utilizado. Os gestores envolvidos na pesquisa, 

refletiram que a utilização de pesquisas, discussões metodológicas e existência de portfólio 

de projetos para lançamento de novos produtos tiveram relativa relevância considerando 

que alguns respondentes apontaram discordância para a relevância destas variáveis, isto 

indica ainda uma falta de alinhamento da pesquisa e desenvolvimento frente a necessidade 

de desenvolvimento de produtos, indo de encontro ao proposto por Pereira (2016). 
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Figura 6 – Questões sobre desenvolvimento de produto, 30-35. 
Fonte: Dados da pesquisa extraídos do software SPSS v 20 ®  
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Figura 7 – Questões sobre desenvolvimento de produto, 36-41. 
Fonte: Dados da pesquisa extraídos do software SPSS v 20 ®  

 

As questões que os envolvidos perceberam maior relação com o desenvolvimento de 

produtos estavam mais relacionadas as questões como inovação, mapeamento de clientes, 

estratégia, planejamento das vendas, análise de mercado e custo além de foco em gestão 

financeira. Este cenário é coerente em se tratando de uma economia em crise onde as 

organizações buscam maior controle e gestão de recursos com vistas a redução de margens 

de erro e despesas frente a necessidade de desenvolvimento de produtos, concordando com 

uma visão enxuta como proposto por Dal Forno (2008) (Figuras 6 e 7). 

Como descrito no capítulo da metodologia, referente a segunda fase da pesquisa, foi 

realizada uma análise fatorial exploratória uma vez que o modelo proposto foi elaborado 

pela autora a partir de outros estudos diferentes e distintos, sendo esta, a primeira 

oportunidade a realizar análise empírica do mesmo. 

O foco da AFE é reduzir o número de fatores ou variáveis dos construtos analisados pelo 

modelo. Na amostra específica deste estudo optou-se por realizar a análise de todos os três 

construtos em conjunto e, caso fosse necessário, e não obtivesse testes necessários de 
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Barlett e KMO para afirmar a possibilidade da análise outras fases seriam propostas por 

construto. 

A amostra foi composta por 108 respondentes o que vai ao encontro do que foi definido a 

partir de Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham (2009). Foram realizadas adequações das 

respostas que eram de natureza intervalar para que a análise de redução de fatores estivesse 

adequada aos pressupostos e condições do software utilizado para tal teste SPSS v.20 ®. 

Os resultados dos testes Barlett e KMO indicam que a ocorreu correção entre as variáveis 

do modelo analisadas sendo que valores menores que 0,050 (resultado da amostra foi de 

0,000) e que a medida de adequação da amostra (KMO) pode ser considerado adequado 

com valor de 0,854 superior ao indicador aceitável maior que 0,5 (Hair et al., 2009) 

De acordo com o Gráfico Scree Plot (Figura 8) que pode ser definido como gráfico da 

curva do cotovelo, ainda pode-se indicar que a maior concentração ocorre nos 3 primeiros 

fatores (que serão alvo da análise de variáveis) nesta fase exploratória do modelo proposto.  

  
Figura 8 - Gráfico de variância explicada 
Fonte: Dados da pesquisa extraídos do software SPSS v 20 ®. 

 

A partir da análise da matriz de componentes dos primeiros fatores, pode-se perceber que 

resultados acima de 0,500 geraram 32 indicando a necessidade de se fazer o teste da Matriz 

rotacionada pelo método Varimax (Figura 9). 
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Figura 9 – Imagem da Matriz Rotacionada 
Fonte: Dados da pesquisa extraídos do software SPSS v 20 ®. 

 

A partir da análise da matriz rotacionada de componentes, para esta pesquisa buscou-se 

aprofundar na percepção dos três principais grupos ou fatores que representaram 52,384% 

dos respondentes. 

O primeiro grupo, que vamos chamar nesta pesquisa como perfil 1, teve alinhamento as 

questões descritas na Tabela 4. Esta redução indicou que a maior parte dos gestores 

envolvidos na pesquisa (38,352%) tiveram maior relação com as questões do constructo IC 

e desenvolvimento de projetos/produtos. Sendo que 66% das questões relevantes 

encontradas correspondem as práticas de desenvolvimento de projetos e 33% a IC. 

Percebe-se que grande maioria dos gestores encontrados neste perfil utilizam práticas de 

desenvolvimento de projetos e ainda de forma incipiente são utilizados os conceitos de 

gestão do conhecimento e inteligência competitiva. 
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As questões mais relevantes para construto IC remetem que as práticas mais utilizadas são 

analise dos concorrentes com monitoramento de informações externas, benchmarking. 

Demonstrando existir preocupação no compartilhamento das informações internas a 

organização. 

 

Tabela 4 – Questões relevantes perfil 1 
Questão Variável no Modelo Valor final Rotacional 

No seu trabalho ocorre interação com os clientes 

externos 
Interacao -,550 

Sua empresa coleta fontes de informações baseadas em 

análise de benchmarking 
Fontesinformacoes ,581 

O compartilhamento de informações é realizado 

principalmente por 
Compartilhamento -,551 

É mapeado o perfil dos clientes através de pesquisas Mapeamentoclientes ,538 

São realizadas indicadores de qualidades Indicadoresqualidade ,802 

São realizados analise de custo dos produtos Analisecusto ,816 

São realizadas analise e pesquisas de posicionamento de 

preço e venda 
Analisemercado ,617 

São introduzidas metas de redução Metasreducaocusto ,784 

Existe estratégia de aprovação financeira interna de um 

novo produto 
Estrategiaaprovfinanceira ,745 

Fonte: Dados da pesquisa extraídos do software SPSS v 20 ®. 

 

Para confirmar os aspectos encontrados no perfil 1 visto que é o perfil que representa 

maior parte dos gestores envolvidos, (38,352%) foi realizada a terceira fase da pesquisa, 

conforme descrito anteriormente no capitulo de metodologia, que consistiu em uma 

entrevista de caráter qualitativo para confirmação da relevância das questões encontradas 

na (Tabela 5).  

 

Depois desta análise dos resultados da AFE, pode-se comparar as respostas dos 

entrevistados quanto às questões apontadas neste primeiro grupo: 

• Para o entrevistado E1, que trabalha com greenfileds, ou seja, projetos incipientes, 

ficou evidente a importância da aplicação de práticas de gestão de projetos, como analise 

de custo, analise de mercado, analise do profunda do perfil do cliente para aprovação e 

viabilidade do projeto.  

• O entrevistado E2, demostrou que pesquisas qualitativas ou quantitativas durante o 

desenvolvimento do projeto, são de extrema importância para identificar as necessidades 

do projeto de maneira antecipada, identifica oportunidades e com tomada de decisão mais 

assertivas, garantindo maior sucesso do negócio. 

• O entrevistado E3, sinalizou que as questões indicadas como mais relevantes são 

importantes para competitividade e sobrevivência da organização, sendo imprescindíveis 

para desenvolvimento de projetos e produtos. Ressaltou-se que estão diretamente 

relacionados ao cenário econômico político do país, e têm impacto no preço de venda e a 

expectativa de qualidade esperada pelo cliente. 

 

No perfil 1, notou-se como prática de inteligência competitiva o uso do monitoramento da 

concorrência e do benchmarking. Que encontra-se em alinhamento com a literatura do 

referencial teórico Dhekra et al. (2015), Fachinelli et al. (2010), Menezes (2016), Blank e 

Janissek Muniz (2014), que compreende práticas para antecipação da tomada de decisão. 
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Ao que diz respeito a gestão do conhecimento, as questões mais relevantes citadas, 

remetem a preocupação com o compartilhamento de informações, através dos fluxos 

informacionais que segundo Tarapanoff (2006), Valetim (2010), Santarém e Vitoriano 

(2016), Dayan, Heising e Matos (2017), Bautista, Llovet e Vilagrosa (2016), Giampaoli 

(2017), é o ponto chave na geração de informações confiáveis. E ainda neste perfil, sobre o 

desenvolvimento de produtos e projetos, notou-se a preocupação com qualidade, custo, 

gerenciamento financeiro que segundo Paul, Oliveira e Gonçalves (2011) são fatores 

importantes para utilização correto desenvolvimento de produto, respeitando a qualidade e 

custo preconizados pelo mercado e clientes do produto. 

Retomando a análise e perfis encontrados durante a pesquisa através da AFE, o segundo 

grupo que foi denominado de perfil 2, teve alinhamento as questões descritas na (Tabela 

5). O perfil deste grupo representou (9,099%) da variância explicada e tiveram 

principalmente relação com as questões do constructo gestão conhecimento e 

desenvolvimento de produto, o que pode indicar que esse perfil se preocupa mais com 

fluxo de informações na organização, com os aspectos metodológicos de gestão de 

conhecimento, na tentativa de garantir melhor o desenvolvimento do produto e projeto, 

com portfólio robusto baseado em pesquisas dos concorrentes. 

 

Tabela 5 - Questões relevantes perfil 2 
Questão Variável no Modelo Valor final Rotacional 

Na sua empresa, utiliza-se de pesquisas sobre processos 

e estrutura organizacional dos concorrentes 
Pesquisas ,660 

Busca de informação sobre inovação (patentes, novos 

produtos, novos serviços ou processo, novos materiais e 

tecnologias emergentes) 

Inovacoes ,777 

São recorrentes as discussões metodológicas para 

mapear o processo de desenvolvimento, com objetivo de 

torna-lo robusto e coerente 

Discussoesmetodologicas ,646 

Existe um portfólio de projetos coerente com o 

lançamento de novos produtos 
Portifolioprojetos ,775 

São discutidas estratégias de posicionamento e preço, 

com base em análise do concorrente 
Estrategiasdiscutidas ,574 

Fonte: Dados da pesquisa extraídos do software SPSS v 20 ®. 

 

Para o perfil 2, pode-se identificar maior compatibilidade com gestão da informação e 

desenvolvimento de projetos. Foi demonstrado como relevante, a necessidade de pesquisa 

e busca de informações dos concorrentes e busca por inovação, que conforme Lins, Silva, 

& Quandt (2009) e Menezes (2016), são necessários para evolução continuas dos produtos, 

maior competitividade no mercado. Percebeu-se também aspectos relevantes de gestão de 

projetos como preocupação com portfolio coerente de projetos e coerência de 

metodológicas em relação ao desenvolvimento, que segundo Dal Forno (2008), podem ser 

trabalhados com práticas de projetos enxutas, como a engenharia simultânea com 

informações relevantes disponíveis em todo desenvolvimento. 

O terceiro grupo analisado neste estudo, ou o perfil 3, que representou 5,38% da variância 

explicada de gestores envolvidos focou questões relacionadas a gestão do conhecimento e 

informação. 

Ressalta-se que este último grupo (Tabela 6) analisado focou em atividades de 

monitoramento do mercado externo que segundo Menezes (2016) é uma preocupação das 

organizações que deve ser analisado por uma perspectiva positiva, pois esses dados podem 
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aumentar a capacidade de identificar questões abaixo da média e de agir de maneira 

corretiva, contribuindo, assim, para uma percepção favorável da imagem da organização. 

Para o perfil 2, pode-se identificar maior compatibilidade com gestão da informação e 

desenvolvimento de projetos. Foi demonstrado como relevante, a necessidade de pesquisa 

e busca de informações dos concorrentes e busca por inovação, que conforme Lins, Silva e 

Quandt (2009) e Menezes (2016), são necessários para evolução continuas dos produtos, 

maior competitividade no mercado. Percebeu-se também aspectos relevantes de gestão de 

projetos como preocupação com portfolio coerente de projetos e coerência de 

metodológicas em relação ao desenvolvimento, que segundo Dal forno (2008), podem ser 

trabalhados com práticas de projetos enxutas, como a engenharia simultânea com 

informações relevantes disponíveis em todo desenvolvimento. 

 

Tabela 6 - Questões relevantes perfil 3 
Questão Variável no Modelo Valor final Rotacional 

Busca de informação com fornecedores: com objetivo de 

entender seu perfil, estratégia de desenvolvimento, 

prazos, entregas etc 
Fornecedores ,623 

Busca de informação com entidades reguladoras: com 

objetivo de entender normas, leis etc 

Entidadesreguladoras ,665 

Busca de informação sobre inovação (Patentes, novos 

produtos, novos serviços/processos, novos materiais e 

novas tecnologias emergentes) 

Inovacao ,581 

Busca de informação sobre dados da economia (Dólar, 

inflação, poder de compra etc) 

Economia ,675 

Sobre política (situação e tendências partidárias, nível de 

corrupção, prioridades governamentais política 

econômica) 

Politica ,839 

Fonte: Dados da pesquisa extraídos do software SPSS v 20 ®. 

 

Pode-se verificar após a análise dos dados que os grupos possuem forte experiência em 

desenvolvimento de produtos industriais, e que as práticas de IC e gestão de conhecimento 

são aplicadas ao desenvolvimento de seus projetos. Porém os resultados apontados, podem 

remeter também que ainda são incipientes aplicação das práticas, que comparado com o 

estudo realizado por (Machado, Gozzi, & Toledo, 2006), o gerente de projetos 

contemporâneo, envolve os seus stakeholders, gerenciando de maneira antecipada as 

necessidades do projeto. 

 

5. Considerações finais 

Este estudo teve por objetivo analisar como as ações de inteligência competitiva e gestão 

do conhecimento são percebidos no desenvolvimento de projetos de produtos do segmento 

industrial, sob o ponto de vista dos gestores.  

A partir de uma análise teórica dos temas relacionados ao problema de pesquisa e a partir 

da evolução das aplicações científicas contemporâneas foi proposto um modelo analítico 

que relacionou os temas: gestão do conhecimento, informações, inteligência competitiva e 

desenvolvimento de projetos e produtos. 

Foi construído um instrumento de pesquisa aprovado inicialmente por 3 especialistas e que 

foi testado com amostra intencional não probabilística utilizando a técnica de snowball 

com 3 sementes, que foram coletados 108 questionários válidos no segundo semestre de 

2017. Importante ressaltar que esse estudo também contribuiu para validação deste 
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instrumento de pesquisa, visto seu o ineditismo, mesmo que utilizado fontes validadas 

anteriormente.  

Para o tratamento de dados, utilizou-se analise fatorial exploratória (AFE) associada ao 

método de análise de componentes principais, por meio do software SPSS v 20 ®. Os 

resultados desta análise possibilitaram encontrar três principais perfis de gestores dentro da 

maior variância analisada. Por meio das questões mais relevantes encontradas, destacou-se 

que a experiência e conhecimentos dos respondentes em gestão de projetos e 

desenvolvimento de produto podem remeter a incipiente aplicação das práticas de IC e 

gestão do conhecimento.  

Após análise dos dados encontrados pela analise AFE, entendeu-se oportuno a realização 

de entrevista com gestores para comprovação dos dados quantitativos encontrados, 

caracterizando fase da pesquisa de caráter qualitativo. Os três gestores entrevistados, 

demonstraram experiência na área de produtos industriais e nível de escolaridade que os 

permitiram identificar a relevância das práticas de IC, gestão de conhecimento aplicadas ao 

desenvolvimento de projetos e produtos, reafirmando desta forma, os resultados 

encontrados através da análise AFE realizada. 

E de modo a mensurar os resultados encontrados nos dados qualitativos e quantitativos, 

buscou-se correlacionar a teoria citada no referencial teórico. Em relação a IC, observou-se 

que as organizações identificaram as necessidades de monitoramento dos concorrentes, 

análise de informações internas e externas que possibilite maior agilidade, antecipação e 

segurança na tomada de decisão, e que essas práticas estão de modo crescente sendo 

utilizados.  

No que diz respeito, a gestão do conhecimento, remete-se a necessidade da difusão da 

informação com novos processos formais e informais para compartilhamento dos dados e 

experiências passadas, e que esses aspectos estão sendo parte da cultura da organização, 

completando as atribuições diárias.  

Quanto as práticas de gestão de projetos, como monitoramento de riscos, gestão da 

qualidade, analise de custo, analise de performance notou-se que ainda são comumente 

aplicadas, porém associadas a novas práticas enxutas de projetos. 

Os gerentes de vários níveis que foram pesquisados neste estudo consideram o 

conhecimento como um recurso estratégico, acreditam que o sucesso de sua empresa 

depende de como é feito a gestão da informação. Pode -se dizer que eles gerenciam o 

conhecimento focando em uma gestão estratégica para desta forma antecipar decisões de 

risco e garantir a competitividade e sucesso do desenvolvimento. 

Pode-se verificar, que o trabalho teve contribuições acadêmicas, explorando o tema com 

intuito de promover discussões sobre o estado da arte da inteligência competitiva, gestão 

do conhecimento e práticas de desenvolvimento de projetos e produtos. Pode se dizer que o 

trabalho também teve contribuições positivas na área de e na industrial, especialmente para 

os gestores que puderam participar e abrir seus horizontes para novas práticas que ajudam 

na tomada de decisão estratégica e assertiva em suas empresas. Sob esse viés, vale ressaltar 

que o objetivo principal e os objetivos específicos propostos foram atingidos.  

Sobre as limitações deste estudo, foi identificado uma dificuldade inicial na literatura 

relacionando a inteligência competitiva, gestão do conhecimento ao desenvolvimento de 

projetos e produtos. Sendo necessária a construção de um instrumento de pesquisa baseado 

em várias fontes para atender os objetivos perseguidos. Também foi percebido que por se 
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tratar de um público restrito, gestores de projetos e produtos, houve dificuldade na coleta 

dos dados. 
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Abstract 
Planning using feasibility analysis in the implementation of a new business is intended to ensure that the 

investment of resources can achieve the results and goals outlined. The research has as one of the objectives 

to identify the financial indicators, demonstrating if the investment in an accounting office is justifiable and 

how long it would be profitable. As it also aims to raise the financial and economic aspects of a physical 

office and also, to observe if the deployment of an online office would be suitable for an accounting advice. 

The research is framed as descriptive, with a qualitative approach that together the information collected in 

the fictitious case study can describe a future economic reality and justify the profitability of investments. For 

this purpose, surveys were carried out, which, when analyzed and projected, were able to recognize the 

expected results and, thus, to identify cost-volume-profit behavior. However, in order to verify the company's 

ability to generate cash and thus arrive at the analysis of the financial situation, it was used the projection of 

cash flows; calculation of the internal rate of return; definition of the minimum attractiveness rate; as well as 

the net present value e; the determination of the payback period. The results of these assessments provided a 

basis for concluding that the investment is justifiable, just as the online model was more profitable, profitable 

and showing a balance point much smaller than the physical structure. Finally, the comparison of financial 

indicators analyzes showed that online counseling is much more interesting for an accountant at the 

beginning of his career. 

 

Keywords: Feasibility, Accounting Office, Online Accounting 

 

Análise de viabilidade econômico-financeira: Comparação entre modelos de assessorias 

contábeis 

Resumo 

O planejamento utilizando a análise de viabilidade na implantação de um novo negócio tem a finalidade de 

trazer segurança de que os investimentos dos recursos possam atingir os resultados e as metas traçadas. A 

pesquisa tem como um dos objetivos identificar os indicadores financeiros, demonstrando se o investimento 

em um escritório contábil é justificável e em quanto tempo seria rentável. Como também objetiva levantar os 

aspectos financeiros e econômicos, de um escritório físico e ainda, observar se a implantação de um 

escritório online seria adequada para uma assessoria contábil. A pesquisa está enquadrada como sendo 

descritiva, com uma abordagem qualitativa que, em conjunto das informações coletadas no estudo de caso 

fictício pode descrever uma realidade econômica futura e justificar a rentabilidade dos investimentos. Para 

tanto foram executados levantamentos, que analisados e projetados, puderam reconhecer os resultados 

previstos e, desta forma também identificar o comportamento do custo-volume-lucro. Entretanto para 

constatar a capacidade da empresa gerar caixa e assim chegar à análise da situação financeira, utilizou-se da 

projeção de fluxos de caixas; cálculo da taxa interna de retorno; definição da taxa mínima de atratividade; 

como também o valor presente líquido e; a determinação do período de payback. Os resultados destas 

apurações deram embasamento para concluir que o investimento é justificável, da mesma forma que o 

modelo online se mostrou mais rentável, lucrativo e apresentando um ponto de equilíbrio bem menor que a 

estrutura física. Finalmente a comparação das análises dos indicadores financeiros demonstraram que a 

assessoria online se apresenta bem mais interessante para um contador em início de carreira.  
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1 INTRODUÇÃO 

A tecnologia e a internet estão presentes em todos os processos e atividades do 

nosso dia a dia. De modo que uma pesquisa intitulada Os Donos de Negócio No Brasil: 

Análise por Grau de Informatização (2003-2013) do SEBRAE (2015), analisou vários 

empresários e demostrou que 88% deles se descreviam como sendo pessoas com alta 

informatização e 71% destes mencionaram acessar a internet com uma grande frequência. 

Tais números demonstram que a metodologia digital tem cada vez mais se mostrado 

necessária e, o desafio de sobrevivência do próprio negócio combinado ao meio 

competitivo, coloca os contadores em alerta sobre o modelo atual de prestação de serviços.  

Percepções cotidianas e práticas demonstram que os modelos de assessorias, em 

sua grande maioria, fornecendo serviços de forma física, com a nomenclatura dada de 

escritórios físicos ou off-line. Porém em sites da internet a modalidade online, há algum 

tempo, vem se mostrando atrativa e que deve ser analisada de forma mais detalhada. Uma 

vez que por ser uma forma inovadora, na área de atender os clientes de forma virtual, se 

torna um diferencial na prestação de serviços. 

Para atender de forma ágil a demanda crescente de empresas que são abertas no 

nosso país e, que possui uma expressiva participação em nossa economia atual, faz-se cada 

vez mais necessária a atuação das assessorias contábeis. Esse aumento pode ser percebido 

através dados estatísticos da Junta Comercial do Rio Grande do Sul (JUCERGS,2016), que 

apresenta um aumento de 49,64% de surgimento de novas empresas em 2015. Ao analisar 

os números de registros das Empresas Limitadas e Microempresas Individuais verifica-se 

que estas representaram 85,46% da abertura das 116.200 empresas no estado do Rio 

Grande do Sul no ano de 2015.  

Outro estudo publicado pelo SEBRAE (2014) em parceria com a Fundação 

Getúlio Vargas, intitulado Participação das Micro e Pequenas Empresas na Economia 

Brasileira, comprova também que, as micro e pequenas empresas no ano anterior à 

publicação, já eram as principais geradoras de riqueza no comércio no Brasil (53,4% do 

PIB deste setor). No PIB da indústria, a participação das micro e pequenas (22,5%) se 

aproximava das médias empresas (24,5%). E no setor de Serviços, mais de um terço da 

produção nacional (36,3%) tinha origem nos pequenos negócios.  

Labrosse (2008 apud PATAH e VARGAS NETO, 2016, p.55), relata que as 

vantagens das equipes virtuais estão alinhadas com necessidades do mundo dinâmico da 

gestão, e os relata como sendo: redução de custos, por meio da economia com o 

deslocamento dos membros das equipes para um encontro presencial; acesso a 

especialistas, que podem ter uma pequena participação em alguma decisão sem 

necessidade de deslocamento para o local de execução do projeto; aumento na 

produtividade; menos impacto negativo ao meio ambiente; maior satisfação do empregado. 

A revolução tecnológica, demonstrada pelos estudos citados anteriormente 

denotam que as formas convencionais de oferecer serviços estão sendo alteradas. Desta 

forma é reduzida a quantidade de documentos impressos armazenados, tornando assim os 

escritórios ecologicamente corretos. Essa mudança já se faz presente na vida das 

assessorias com as apresentações de obrigações e declarações e demonstrativos são 

enviadas digitalmente aos órgãos competentes, agora esta informatização é estendida à 

forma de atender os clientes.  

No IX Congresso Brasileiro de Custos, há 15 anos, já era apresentado um artigo 

sobre a modernização das assessorias intitulado Análise da Viabilidade Financeira de um 

Projeto de Investimento para Implantar uma Empresa de Serviços Contábeis Virtuais. 

Tratando da virtualização dos serviços contábeis justificado pelos avanços tecnológicos da 
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informação e comunicação. Iudicibus (2010) traz uma afirmação de 1973 do American 

Institute of Certified Public Accountants (AICPA) de que a função fundamental da 

contabilidade permanece inalterada desde os primórdios. Traz também que uma das 

finalidades da contabilidade é a de prover os usuários com informações que ajudarão na 

tomada de decisões. Porém a forma que esta informação chega até os usuários têm mudado 

bastante desde então.  

Entretanto toda mudança deve ser analisada com cuidado e, em todo começo da 

implantação de uma empresa há a necessidade de um planejamento. Isto implica na 

definição de uma análise de viabilidade. 

Raymundo (1992) descreve um planejador estratégico como um indivíduo que 

gasta parte do seu tempo imerso em um processo que tenta prever as tendências sociais e 

fazer as coisas acontecerem sob a menor incerteza possível. Reforçando a necessidade de 

antever os fatos e analisar o futuro de um negócio. 

Crepaldi e Crepaldi (2014) alegam que pesquisas recentes mostraram que são 

poucas as micro e pequenas empresas que alcançam o sexto ano de vida, trazendo 

desemprego, perda do investimento do empresário, prejuízo  economia como um todo e a 

frustração pessoal. Afirmam também, que pode ser resultado da falta de planejamento 

prévio do negócio, insuficiência de conhecimento em gestão, bem como a falta de crédito e 

incentivo do governo. 

Logo, o investidor ou o empresário, precisam ter uma visão ampla de onde estão 

situados mercadologicamente, revendo itens que demonstrem o que possuem de mais 

potente em seus negócios, levando em conta as ameaças, analisando o que poderia 

fragilizar o planejamento e ressaltando todas oportunidades oferecidas pelo mercado. 

Porém somente esta avaliação não demonstra a possibilidade de o investimento dar 

retorno. Sendo então aconselhável que execute um plano de negócio para avaliar a 

viabilidade deste projeto. (ASSAF NETO, 2014) 

“As decisões de investimento envolvem a elaboração, avaliação e seleção de 

propostas de aplicações de capital efetuadas com o objetivo, normalmente de médio e 

longo prazos, de produzir determinado retorno aos proprietários de ativos”. (ASSAF 

NETO, 2014, p. 365) 

Neste contexto, no intuito de auxiliar a resposta de qual modelo se torna mais 

atrativo, o estudo faz a análise da viabilidade financeira de um modelo online de negócio e 

de um modelo físico, de assessoria contábil. Consequentemente com esta avaliação 

perceber qual se tornaria mais adequado monetariamente na cidade onde seria instalado. 

A significância das micro e pequenas empresas é cada vez maior, estudos do 

SEBRAE (2014) e de dados estatísticos do IBGE (2016) apontam estas organizações como 

grandes responsáveis pela geração de novas vagas de empregos, além da grande atuação na 

economia. Contudo estas mesmas pesquisas apontam a mortalidade destas entidades sendo 

muito expressiva, sendo agravada pela crise econômica e política que o pais passa. 

Entretanto as assessorias contábeis possuem as ferramentas que os gestores podem utilizar 

para minimizar as falhas e erros da gestão, consequentemente auxiliar na mudança desse 

cenário.  

Porém o resultado do aumento da demanda do surgimento de novas empresas e, a 

necessária agilidade na obtenção de informações dos gestores para evitarem o fechamento 

dos negócios, obrigam os escritórios contábeis à reverem o formato do atendimento ao 

cliente. Essa inovação pode vir de uma forma mais tecnológica, mais ecologicamente 

correta, por meio da criação de escritórios on-line.  

Entretanto essa mudança do físico para o online, por se tratar de um modelo não 

tão popularizado e usual, merece uma atenção um pouco diferenciada do empresário que 
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gostaria de implantar esta modalidade, uma vez que ela se utiliza de mecanismos e 

ferramentas que os escritórios convencionais não possuem. Normalmente a análise da 

viabilidade é essencial para qualquer investidor que pensa em criar um negócio. Logo, no 

caso deste estudo ela se torna imprescindível, uma vez que este é um formato de negócio 

que ainda não está totalmente consolidado.  

Neste contexto esta pesquisa tem como tema central a análise da viabilidade 

econômico financeira de uma assessoria contábil. Tendo como problema de pesquisa o de 

analisar qual o modelo empresarial de assessoria contábil, dentre o modelo online e 

físico de negócio, se torna mais adequado monetariamente, para um contador em 

início de carreira, na cidade de Sapucaia do Sul?.  
Analisar a viabilidade da implantação de um modelo de negócio de assessoria 

contábil e, comparar entre o modelo físico e online o que mais se adequa a realidade de um 

profissional da contabilidade em início de carreira.  

A importância deste estudo justifica-se pela relevância do planejamento na 

abertura ou implantação de um novo negócio, principalmente quando o modelo foge do 

que é praticado atualmente pelo mercado convencional. Para Ribeiro e Marion (2011) a 

etapa inicial de um planejamento ocorre por intermédio da análise de viabilidade financeira 

prévia, no intuito de se obter sucesso nas próximas etapas da criação da nova empresa. 

Para desta forma o empreendedor obter mais segurança em relação de quanto e quando o 

investimento poderá atingir os resultados e as metas traçadas. 

Conforme dados estatísticos do CRC/RS (2017) existem atualmente no RS um 

total de 2.597 escritórios registrados no Conselho e 39.578 profissionais cadastrados, entre 

técnicos e contadores. Tais números deixam claro que este negócio está inserido em um 

ambiente competitivo, sendo necessário diferenciais para atrair clientes e planejamento 

para que se tenha sucesso. 

Este estudo também poderá auxiliar os contadores à aplicar esta análise em um 

novo negócio; bem como auxiliar os escritórios já existentes, interessados em alterar o 

formato atual; ou ainda àqueles que pretendem agregar à prestação de serviço uma nova 

metodologia à sua organização.  

O trabalho está organizado em quatro capítulos. Inincialmente, no primeiro 

capítulo, é apresentado a introdução, seguida pelo tema e problema, os objetivos gerais e 

específicos, a justificativa e, a metodologia utilizada. 

O referencial teórico, exposto no segundo capítulo, é subdividido em vários 

tópicos relacionados à contabilidade gerencial; planejamento, plano de negócio e as 

análises econômica e financeira.  

O terceiro capítulo descreve-se a caracterização da empresa com um breve 

histórico. São levantados dados como receitas, custos e taxas para projeções e análises de 

retornos de investimento e são elaborados cenários para investigação do problema central. 

No quarto capítulo, são exibidas as considerações finais da pesquisa, incluindo as 

conclusões acerca do estudo desenvolvido e as recomendações para futuros trabalhos. 

Por último são relacionadas as referências utilizadas para elaboração da pesquisa, 

e o apêndice desenvolvido na mesma.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo sustenta a base teórica dos temas abordados, servindo de base para 

elaboração da pesquisa. É demonstrado de que forma a viabilidade econômica e financeira 

estão enquadradas no planejamento de um novo negócio. 
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2.1 A CONTABILIDADE GERENCIAL 

As peculiaridades das empresas comerciais, de cada período histórico, seriam as 

justificativas para o surgimento das vertentes da contabilidade. Em Martins (2010) é 

explicada a segregação da contabilidade em custos, financeira e gerencial, sendo 

relacionado o surgimento de cada uma pelas alterações históricas.  

Somente existia a contabilidade financeira até a Revolução Industrial no século 

XVIII, pois a população não vivia da fabricação, assim as ferramentas da contabilidade só 

eram utilizadas por empresas comerciais para levantamento de seus materiais e a valoração 

dos montantes pagos. Com a criação das fábricas e, a necessidade de ir além de executar 

levantamento de estoques, os donos das organizações estavam preocupados em verificar se 

com a mão-de-obra e a transformação dos materiais em outros produtos resultavam em 

resultados positivos. No intuito de dar este norte, surge a contabilidade gerencial 

auxiliando a financeira na melhoria dos resultados. (MARTINS, 2010) 

Associada a criação da Contabilidade de Custos ao período do criação do 

Mercado de Capitais surge o papel do auditor e a manutenção dos princípios da 

Contabilidade de Custos, para suprir a necessidade da análise das demonstrações contábeis 

de forma mais complexa, utilizando de comparações das empresas de mesmo segmento 

porém com datas diferentes. (MARTINS, 2010) 

Como inicialmente a preocupação comercial era a de mensuração dos estoques e 

dos resultados e não a de utilizar a contabilidade de custo como instrumento de 

administração, passou-se algum tempo sem ter mudanças consideráveis na utilização desta 

como ferramenta gerencial. Porém somente há algumas décadas que houve um 

desenvolvimento da visão dos usuários em relação a relevância da informação de custo 

para a gestão. (MARTINS, 2010) 

Para Crepaldi (2014) o capitalismo moderno necessita mais do que a informação 

do lucro da empreitada comercial. Os gestores primam pela informação na sua totalidade: 

informações de custos e lucratividade, segmentos de mercado e de cada produto e cliente. 

Os tipos de usuários da informação contábil também aumentaram e as empresas necessitam 

evidenciar seus números para uma quantidade maior de pessoas da sociedade. 

Para o instituto, de referência mundial em capacitação de contabilidade gerencial 

e finanças profissionais, Institute of Management Accountants (IMA – Instituto dos 

Contadores Gerenciais), dos Estados Unidos, define a contabilidade gerencial como o 

processo de identificação, mensuração, análise, preparação, interpretação das informações 

financeiras utilizadas para planejar, avaliar e controlar os recursos. (RIBEIRO; MARION, 

2011)  

O objetivo da contabilidade gerencial é descrito por Jiambalvo (2013) como sendo 

o de fornecer as informações necessárias para o planejamento, o controle e a tomada de 

decisão. Desta forma sendo utilizada como instrumento de administração. 

Para Guerra (2009) a contabilidade gerencial utiliza de informações da estatística 

e da probabilidade como ferramenta de cálculo, utiliza também o livro diário, que a 

contabilidade financeira escreveu, para analisar fatos ocorridos e traçar tendências. Ou 

seja, trabalha com o futuro, com o planejamento. 

2.1.1. Planejamento 

O planejamento encontra-se em uma das subdivisões das etapas de gestão. Para 

Padoveze (2012) o processo de gestão pode ser dividido em três etapas: planejamento, 
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execução e controle. Podendo o planejamento ser subdividido como estratégico, 

operacional e de programação. No quadro 1, temos a visão do processo de gestão 

completo, cada uma das partes com sua finalidade e o que resulta de cada fase.  
O planejamento, em sentido mais restrito, é o processo que envolve avaliação e 

tomada de decisões em cenários prováveis, visando definir um plano para atingir 

uma situação futura desejada, com base nas informações sobre as variáveis 

ambientais, crenças e valores, missão, modelo de gestão, estrutura organizacional 

preestabelecidas e a consciência da responsabilidade social. (MOSIMANN; 

FISCH, 1999, p. 44) 

 

Ribeiro e Marion (2011) descrevem o planejamento como sendo a quantificação e 

interpretação dos efeitos das transações planejadas e de outros eventos econômicos sobre a 

organização; o planejamento, que inclui aspectos estratégicos, táticos e operacionais, 

requer que o contador forneça informações históricas, incluindo participação no 

desenvolvimento do sistema de planejamento, no estabelecimento de metas alcançáveis e 

na escolha de meios adequados para monitorar o cumprimento dessas metas. 
 

FASE DO PROCESSO FINALIDADE PRODUTO 

Planejamento Estratégico Garantir a missão e a continuidade 
Diretrizes e políticas 

estratégicas 

Planejamento Operacional 
Otimizar o resultado a médio e a 

longo prazo 
Plano Operacional 

Programação Otimizar o resultado a curto prazo Programa Operacional 

Execução 
Otimizar o resultado a cada 

transição 
Transações 

Controle 
Corrigir e ajustar para garantir a 

otimização 
Ações Corretivas 

QUADRO 1: VISÃO GERAL DE UM PROCESSO DE GESTÃO 

Fonte: Padoveze (2012, p. 5) 

Em uma empresa em andamento o planejamento estratégico foca os objetivos da 

empresa a curto, médio e longo prazo. Definindo a atuação, as metas e alinhando as ações 

do empreendimento. Já para uma implantação de um novo negócio estas ações são 

encontradas na análise estratégica de um plano de negócio. (PADOVEZE, 2012) 

2.2 PLANO DE NEGÓCIO 

O Plano de Negócio tem a função de guia para o planejamento do 

empreendimento. Para Dornelas (2016) este seria o documento onde é retratado o que foi 

projetado. Utilizado como uma ferramenta de gestão que auxilia na implantação do novo 

negócio, ou como auxiliar da ampliação de uma unidade empresarial, ou ainda como um 

instrumento de análise da viabilidade de alguma ação mercadológica. 

Alguns fatos foram responsáveis pela popularização do uso dos planos de 

negócios. A década de 1990 teve como marco o início do Programa Softex, que começou a 

disseminar o uso do plano de negócios com os empreendedores brasileiros, por meio de 

incentivo à exportação de software nacional. Outros pontos que alavancaram os planos de 
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negócios foi a explosão da Internet, no final do ano de 1999 e início de 2000, e o Programa 

Brasil Empreendedor, do Governo Federal. (DORNELAS, 2016) 

A forma de escrever um plano de negócio não deve ser rígida, uma vez que cada 

negócio possui características peculiares da sua atividade, sendo impossível a definição de 

um plano de negócio universal. (DORNELAS, 2016)  

No guia SEBRAE (2013) de Como Elaborar um Plano de Negócio é descrito 

como um documento que expõe por escrito os objetivos do negócio e, quais passos devem 

ser dados para que os alcance, diminuindo riscos e incertezas. Podendo identificar e 

restringir os erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado.  

A empresa é formada por um conjunto integrado de processos, todos 

interdependentes, com razões específicas de cada processo existir, como demonstrado no 

Quadro 2. Portanto o plano deve ser pensado para atingir todos os níveis da empresa e 

assim reduzir ao máximo as possibilidades de erro. (CHIAVENATO 2014)  

2.2.1 O Profissional da Contabilidade e o Negócio  

As atribuições profissionais da contabilidade são expostas no artigo 25 do Decreto 

Lei nº 9.295/46. 

Desde esta definição as atribuições mudaram, indo além ao que a lei expõe. 

Atualmente o contador, de um escritório de contabilidade, não se limita à mesa, ele possui 

papeis excedentes ao que a profissão impõe, como demostrado na figura 2. Ele atua 

diretamente em seus clientes, conhecendo o ambiente e o contexto em que eles estão 

inseridos. Com o conhecimento das análises de balanços, combinado a visão do mercado, 

onde estes estão inseridos, pode vir a ser consultado nas tomadas de decisões, auxiliar na 

formação de preços, ter participação na gestão do fluxo de caixa e na solicitação de crédito, 

agindo de certa forma como norteador de projetos. (CREPALDI, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: AS FUNÇÕES DO CONTADOR 

Fonte: Crepaldi, 2010, p. 19 
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Com estas novas atividades sendo solicitadas ao profissional, para então ser 

competitivo, inovador e agregar valor aos seus serviços, os contadores necessitaram de 

uma ampliação da área de conhecimento, precisando entender de informática, economia, 

ter noções em direito, administração, controladoria e gestão de pessoas.  

Alguns eventos auxiliaram para a modernização e para a inovação da profissão. 

Dentre eles podemos citar a Lei 11.638/07 e a convergência das normas contábeis aos 

padrões internacionais, trazendo maior qualidade das informações geradas, representando 

credibilidade e confiança por parte de quem utilizará as demonstrações financeiras; a 

emissão dos Pronunciamentos Técnicos alinhados às normas internacionais; o Decreto nº 

6.022/07 como parte do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal 

(PAC 2007-2010) trazendo o avanço tecnológico da digitalização das informações, a 

comunicação entre o Fisco, os escritórios contábeis e os contribuintes: com a transição da 

escrituração do papel para arquivos digitais com os Sped´s (Sistema Público de 

Escrituração Digital) que são: ECD (Escrituração Contábil Digital), EFD (Escrituração 

Fiscal Digital) e as obrigações das emissões de documentos fiscais eletrônicos através NF-

e (Nota Fiscal Eletrônica) e as NS-e (Notas de Serviços Eletrônicas). Além de outras 

alterações que estão acontecendo no âmbito da constituição, alteração ou modificações de 

empresas, com a maior integração entre os órgãos municipais, estaduais e federais.  

2.2.2 Modelos de Negócios Contábeis 

No que diz respeito ao se lançar ao mundo dos negócios, o contador em início de 

carreira é bastante temeroso, como demonstrado em uma pesquisa apresentada no 14º 

ECECON – Encontro Catarinense de Estudantes de Ciências Contábeis, Silva, Ferreira e 

Ferreira (2016), traçaram o perfil dos estudantes concluintes do curso de Ciências 

Contábeis enquanto empreendedores. Equiparando os resultados dos testes estatísticos a 

outros estudos já executados, concluíram igualmente que os alunos concluintes não 

possuem perfil de empreendedores. 

A função contábil pode e deve ser encarada como um instrumento da 

administração, pois desta forma perde-se o estereótipo de burocrata, funcionário do 

Governo. Ao estar envolvida no processo administrativo, desde a identificação e 

mensuração dos dados, até a análise e interpretação, o contador pode ser de grande 

utilidade para o empresário na tomada de decisão. Sendo uma das principais causas dos 

desastres nas empresas o de não manter os registros e controles contábeis apropriados, 

precisos e atualizados – e não os utilizar para administrar a empresa. A falta de um sistema 

eficaz de Contabilidade não é apenas um problema contábil – é um problema 

administrativo. Sem registros e controles financeiros adequados, você não consegue 

compreender a empresa. Fica voando e é uma queda quase que inevitável. (RESNIK 1991) 

Os escritórios contábeis são descritos como empresas prestadoras de serviços, do 

terceiro setor econômico que atende com produtos da contabilidade as pessoas físicas e 

jurídicas, podendo ter cestas de produtos segmentados ou por modalidades. Dentre as 

segmentações podem ser encontrados: folha de pagamento, escrituração fiscal e contábil, 

legalização de empresas e, de consultoria e assessoria. Porém aquelas pessoas atendidas 

poderão ser enquadradas como autônomas, domésticas, pequenas ou microempresas, bem 

como outras associações ou outras entidades, e terem, cada uma, particularidades e 

necessidades de atendimento. 
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Atualmente existe no mercado modelos diferenciados de atendimento no ramo da 

assessoria contábil. Particularmente nesta pesquisa iremos abordar o escritório 

convencional, ou físico e; o modelo on-line, com atendimento virtual.  

O modelo convencional – o escritório físico podemos definir como uma empresa 

que pode ser dividida em setores, sendo os principais: societário, recursos humanos, fiscal 

e contabilidade. O contato com o cliente é de forma direta, por telefone ou 

presencialmente, seja o contador na empresa do cliente ou o empresário no escritório. E em 

relação ao trânsito de documentos requer uma logística para que se evite extravios e 

atrasos. 

O modelo virtual – o escritório on-line podemos definir também como uma 

empresa dividida em setores, sendo os principais: societário, recursos humanos, fiscal e 

contabilidade. A grande diferença deste modelo está no contato com o cliente que é de 

forma direta ou indireta, mas somente virtualmente, por telefone ou softwares de 

comunicação on-line. Outra particularidade que poderia ser relatada seria o trânsito de 

documentos: a maioria sendo enviada digitalmente. 

2.2.3 Análise da Viabilidade do Negócio 

Uma das ações mais críticas para o sucesso e continuidade de um projeto  a 

decisão quanto a investimentos. Uma vez que o 

pelos gestores. Qualquer que seja as ações de um projeto: 

de expansão, de investimento em mercado financeiro, ou em um novo negócio, todos terão 

desembolso de caixa. E para isso é fundamental ter uma previsão de quanto e quando 

ocorrerão os retornos do investimento. (ASSAF NETO, 2014) 

Patrício e Candido (2016, p.46) lembram que quando estamos “visando tomar 

uma decisão, é preciso analisar vantagens e desvantagens. Esta decisão deve estar baseada 

na lógica e numa análise criteriosa.” Portanto a avaliação de investimento objetiva 

responder sobre a viabilidade do novo empreendimento. ”  

Dentro de um Plano de Negócio a análise da viabilidade se dá no último item. 

Anteriormente a sua execução é feita uma verificação através de projeções, métodos e 

cálculos das análises econômicas, que trata da rentabilidade do projeto e, na forma das 

análises financeiras que demonstram a disponibilidade e o retorno dos recursos. 

Bruni (2014) lembra sobre as três visões que as informações contábeis apresentam 

e a necessidade de, quando analisadas no tempo, serem feitos de forma conjunta.  

Para Jiambalvo (2013) as empresas podem escolher a partir de um vasto número 

de medidas de desempenho quando decidem como querem avaliar desempenho. São 

exemplos de medidas comumente usadas: lucro, participação de mercado, vendas a novos 

clientes, tempo de desenvolvimento de produto, número de unidades defeituosas 

produzidas e número de entregas atrasadas. O autor expõe também que você geralmente 

obtém o que você mede, se medir de forma correta e clara. E ao produzir uma análise de 

viabilidade, as três visões estão presentes tanto na análise econômica quanto na análise 

financeira, para dessa forma chegar à um resultado claro e o mais preciso possível. 

2.3 ANÁLISE ECONÔMICA 

Para analisar se economicamente um negócio ou um projeto são viáveis é 

necessário saber se estes serão rentáveis, analisando o custo e benefício,  verificar se 
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através das estimativas de resultados, com as previsões das receitas da prestação de 

serviços ou de vendas, conseguiriam pagar as previsões de despesas e custos do projeto. 

Nesta análise o futuro e o presente são mais relevantes do que o histórico passado. 

(CASAROTTO FILHO; KOPITTKE,1999) 

Já para Ribeiro e Marion (2011, p.2) “ as  de natureza mica 

evidenciam a capacidade da  em gerar riquezas com ncia para os 

resultados  do fluxo de receitas e de despesas,  pelo resultado final: 

lucro ou  

Para ser considerado como uma boa oportunidade de Mercado o que estamos 

oferecendo em nossa empresa deve ser satisfeita as necessidades definidas pelo cliente e, 

deve gerar resultado compensador ao que foi exigido do negócio. “Por isso as projeções de 

lucro de um empreendimento, seus ativos, as exigências financeiras e seu fluxo de caixa 

são essenciais para determinar se a transação é economicamente viável.” 

(LONGENECKER ET AL.,2007, p.168)  

Considerar, inicialmente, os aspectos econômicos do investimento. Questionando 

sobre a rentabilidade do investimento e definindo qual traz maior retorno. (CASAROTTO 

FILHO E KOPITTKE,1992, p. 72) 

Logo, a análise econômica se dá a partir do reconhecimento do resultado previsto 

para o negócio e do comportamento do custo-volume-lucro. E em um plano de negócio 

básico a análise econômica está presente em três itens: no demonstrativo de resultados 

projetado, na análise do ponto de equilíbrio e na análise de rentabilidade. 

2.4 PESQUISAS SIMILARES OU CORRELATAS 

Quadro 7 são apresentados três estudos correlatos ao assunto, seja quanto a 

metodologia ou objetivos. 

Marquezan 

(2006) 

Objetivo 

Visualizar uma abordagem teórica e prática da utilização e cálculo dos 

indicadores; Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno 

(TIR) e Payback Descontado em análises de projetos de investimento. 

Instrumento de 

Pesquisa ou 

Observações 

Com a finalidade de ilustrar os métodos de avaliação através dos 

cálculos do Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno 

(TIR) e Payback Descontado serão utilizados dois exemplos hipotéticos 

de projetos de investimento 

Resultado 

Através da comparação entre os dois investimentos, com mesmo valor 

monetário inicial e atividades e financiamento distintos, tem-se que o 

Investimento B obteve melhor rentabilidade em menor tempo que o 

Investimento A, possuindo um VPL e uma TIR superiores e um Payback 

Descontado menor. 

Duarte 

(2013) 

 

Objetivo 

Revisar a bibliográfica referente à Contabilidade Gerencial, Plano de 

Negócio e Viabilidade Econômica; 

Caracterizar o negócio a ser implantado; 

Calcular os gastos para implantação do negócio; 

Propor um plano de negócios que apresente as estratégias para sua 

implantação e as necessidades econômicas e financeiras; 

Analisar a viabilidade econômica e financeira da implantação da 

empresa. 

Instrumento de 

Pesquisa ou 

Observações 

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa é classificada como 

Bibliográfica e Levantamento de dados. 

Resultado 
Na análise da viabilidade financeira, avaliou-se o retorno do 

investimento, com disponibilidade positiva de caixa a partir do primeiro 
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mês. Por meio do método payback observou-se que o investimento será 

recuperado no nono mês de atividade do escritório e pelo método Valor 

Presente líquido, o desembolso do investimento inicial foi a partir do 

quinto mês. Analisou-se também a taxa Interna de retorno para o projeto 

nesse prazo, indicando  valor superior a TMA, 40,81% a.m. 

Dalmedico 

(2014) 

Objetivo 

Desenvolver uma análise de viabilidade econômica e financeira para 

estruturação de um escritório de assessoria contábil na cidade de 

Panambi-RS. 

Instrumento de 

Pesquisa ou 

Observações 

Os instrumentos utilizados para a realização da coleta de dados são 

vários, no entanto, para este estudo foram utilizados dois instrumentos: 

da observação, sistemática, individual e na vida real, e da entrevista 

despadronizada. 

Resultado 

Comprovou-se a viabilidade do investimento neste novo 

empreendimento, tendo em vista que os resultados encontrados nas 

análises de viabilidade foram satisfatórios e que os indicadores de 

desempenho econômico e financeiro e de rentabilidade e lucratividade 

foram bons. 

QUADRO 2: PESQUISAS CORRELATAS 

Organizadas pelo Autor 

Todas pesquisas tratam da viabilidade dos negócios, porém Marchezan (2006) 

trata de uma comparação de dois negócios fictícios, o que se assemelha ao fato deste 

estudo também trazer uma comparação entre dois modelos. E as outras duas pesquisas 

tratam da viabilidade de escritório de contabilidade, onde demonstram proximidade em 

relação aos dados que foram levantados, como também a conclusão que os projetos são 

justificáveis. 

 

3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A principal característica deste capítulo é a abordagem dos resultados desta 

pesquisa, com a finalidade de atingir os objetivos propostos por meio de análises, cálculos 

e levantamentos. Outrossim são apresentados os dados do negócio que estaria sendo 

planejado, com seus investimentos necessários, receitas projetadas e despesas previstas, 

demonstrativos das estimativas. Para que com todos os dados levantados obter a conclusão 

da análise da viabilidade. 

3.1 O ESCRITÓRIO CONTÁBIL 

A constituição da empresa foi planejada para que um recém-formado em Ciências 

Contábeis juntamente com um sócio empreenda em um escritório de contabilidade. Tendo 

cada sócio a responsabilidade limitada à 50% do Capital Social.  

A localidade escolhida para a abertura do negócio foi a cidade de Sapucaia do Sul 

que, conforme dados do site da prefeitura, possui uma área de 58,644km² e 130.988 mil 

habitantes, situada na Região Metropolitana, a apenas 19 km de Porto Alegre, 22 km do 

aeroporto Salgado Filho e 25 km da Estação Rodoviária da capital. É exposta ao fluxo da 

BR 116 e RS 118, ligando-a aos importantes polos industriais de Gravataí e Cachoeirinha. 

A cidade também faz divisa com os municípios de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Esteio, 

Nova Santa Rita e Portão.  
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Os dados estatísticos do IBGE (2014), informam que a cidade alcançou um PIB 

per capita de R$ 21.226.18. Na comparação com os demais municípios do estado, sua 

posição era de 317 de 497. Já na comparação com cidades do Brasil todo, sua colocação 

era de 1594 de 5570. Em 2015, tinha 76.5% do seu orçamento proveniente de fontes 

externas. Em comparação às outras cidades do estado, estava na posição 325 de 497 e, 

quando comparado a cidades do Brasil todo, ficava em 4106 de 5570. 

O prédio almejado localiza-se numa área central da cidade, com bom fluxo de 

pedestres e carros, de fácil estacionamento e com uma vizinhança com vários comércios. 

Tendo 9 escritórios situados em um raio de 1km de distância deste local.  

O mercado de atuação e o segmento de clientes, inicialmente planejados, são as 

micro e pequenas empresas no ramo de comércio, serviços e associações, da cidade e da 

região. Foi projetado um aumento na demanda para janeiro até abril na pretensão de captar 

clientes para o Imposto de Renda da Pessoa Física e, para no máximo 1 ano após a abertura 

consiga estruturação suficiente para o atendimento de empresas de médio porte. 

Os serviços que seriam prestados foram segmentados conforme o Quadro 10. 

Estes tipos de serviços serão oferecidos em modalidades de pacotes de serviços para os 

contratos firmados pelo modelo físico e online. 

TIPO DE SERVIÇO DESCRIÇÃO: 

Gestão Empresarial Análise de negócios; Orientações na tomada de decisões. 

Constituição, Alterações e baixas 

de Empresas 

Em Empresas Individuais, Ltda, S/A, Condomínios, Associações e 

Cooperativas. 

Serviços de Contabilidade 

Contabilização obedecendo às obrigatoriedades das Legislações; 

Contabilização e emissão de Balanços, D.R.E., Diários e Razões de 

acordo com as Normas de Contabilidade, fechados mensalmente; 

Relatórios com demonstração de índices financeiros. 

Escrita Fiscal 
Escrituração, Encadernação e Registro de Livros; Apuração e 

emissão de guias de impostos. 

Departamento Pessoal 
Emissão e entrega da folha / contracheques; Admissões e 

demissões; Emissão de guias de FGTS, INSS, RAIS; etc.; 

Planilhas de Controle Financeiros 

e Fluxos de Caixa 

Implantação de sistema, treinamento de pessoal e metodologia de 

projeções de fluxo de caixa. 

Consultoria em Capacitação 

Financeira 

Atuação junto a entidades financeiras e/ou fornecedores com 

adequações ao potencial de fluxo de caixa, determinação do ponto 

de equilíbrio financeiro. Como também a viabilização econômica de 

projetos de expansão. 

QUADRO 3: SERVIÇOS PRESTADOS PELO ESCRITÓRIO 

Fonte: Organização Autor 

3.1.1 Recursos Necessários 

Ao localizar a sala de onde seria montado o escritório, foi executado o croqui do 

projeto para definição do ambiente da recepção, áreas comuns e divisões. De posse da 

planta baixa foram definidos os equipamentos necessários da equipe de trabalho.  

Descrição Quantidade 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

Notebook 2 1.399,00 2.798,00 

Computadores 3 1.100,00 3.300,00 

Servidor 1 3.399,00 3.399,00 
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Impressora Multifuncional Tanque 1 1.099,00 1.099,00 

Impressora Laser 1 1.299,00 1.299,00 

Nobreak 3 419,00 1.257,00 

Nobreak Servidor 1 739,00 739,00 

Treinamento Software 4 279,00 1.116,00 

Telefone 6 69,00 414,00 

Ar Split 12000 BTUS 1 1.299,00 1.299,00 

Alarme (Aparelho) 1 479,00 479,00 

Calculadoras 5 59,00 295,00 

Mesa de Trabalho ilha 4 Lugares 1 2.029,00 2.029,00 

Escrivaninha 1 299,00 299,00 

Cadeiras giratórias 4 96,90 387,60 

Cadeiras executivas 2 499,00 998,00 

Armário 2 399,00 798,00 

Estante Metálica 2 99,00 198,00 

Porta Arquivo 2 499,00 998,00 

Mesa Pequena 1 240,00 240,00 

Bebedouro 1 289,00 289,00 

Divisórias 2 679,00 1.358,00 

TOTAL  25.088,60 

TABELA 1: ESTIMATIVA DE IMOBILIZADO 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Guerra (2009) descreve que os investimentos mais comuns compreendem a 

aquisição de materiais ou mercadorias para estoques e de bens do ativo imobilizado 

sujeitos a depreciação. Na Tabela 1 é apontado a previsão de investimentos em 

imobilizados básicos para o funcionamento do escritório físico. Os valores apresentados 

são os menores de três orçamentos retirados de sites ou encartes do comércio local. 

Somente a definição do software da contabilidade que se optou por uma plataforma que 

facilitasse a utilização pela experiência dos envolvidos no projeto.  

Na tabela 2 são demonstrados os valores das depreciações anuais dos 

equipamentos e imobilizados que compõem o escritório físico. 

Descrição 
Valor Total Depreciação Anual 

(R$) (R$) 

Notebook 2.798,00 559,60 

Computadores 3.300,00 660,00 

Servidor 3.399,00 679,80 

Impressora Multifuncional Tanque 1.099,00 219,80 

Impressora Laser 1.299,00 259,80 

Nobreak 1.257,00 251,40 

Nobreak Servidor 739,00 147,80 

Telefone 414,00 41,40 

Ar Split 12000 BTUS 1.299,00 129,90 

Alarme (Aparelho) 479,00 47,90 

Calculadoras 295,00 29,50 

Mesa de Trabalho ilha 4 Lugares 2.029,00 202,90 

Escrivaninha 299,00 29,90 

Cadeiras giratórias 387,60 38,76 

Cadeiras executivas 998,00 99,80 

Armário 798,00 79,80 

Estante Metálica 198,00 19,80 

Porta Arquivo 998,00 99,80 
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Mesa Pequena 240,00 24,00 

Bebedouro 289,00 28,90 

Divisórias 1.358,00 135,80 

TOTAL  3.786,36 

TABELA 2: ESTIMATIVA DE DEPRECIAÇÃO ANUAL 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Os custos de abertura são apresentados na Tabela 3. O escritório seria enquadrado 

como microempresa e, após a entrada do alvará de localização na Prefeitura de Sapucaia 

do Sul seria solicitado a opção pela tributação do Simples Nacional. 

Descrição Valor (R$) 

Inscrição Empresa de Responsabilidade Limitada - Junta Comercial do RS 159,00 

Alvará de Localização – Prefeitura Sapucaia do Sul 189,00 

Despesas de Cartório 150,00 

Total 348,00 

TABELA 3: CUSTO DE ABERTURA DE EMPRESA LTDA 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Supõem-se que os sócios planejaram integralizar em dinheiro R$ 20.000,00 cada, 

totalizando R$40.000,00 que cobrem os custos iniciais da abertura do escritório de 

contabilidade físico e os custos de abertura da empresa, com uma sobra de um pouco mais 

de R$14.000,00 para cobrir as despesas do primeiro mês. Um dos sócios já atuava como 

autônomo e irá trazer a carteira de cliente que cobre parte dos custos mensais projetados. 

Para Capital de Giro está planejado utilizar, se necessário, dinheiro de terceiros, contratado 

de linha de crédito para suprir o restante dos custos mensais do escritório. 

3.1.2 Despesas 

As despesas fixas mensais estão descritas no Quadro 14 somadas às despesas com 

pessoal, da Quadro 15, totalizam R$ 10.753,10.  

Visto que o aporte de dinheiro dos sócios foi consumido parcialmente pelos 

equipamentos e serviços do investimento inicial, foi procurado alternativa através de 

capital de terceiros para a criação de Capital de Giro, se caso necessário. Tinoco et al. 

(2017) comenta que a correta administração do capital de giro é fundamental à boa saúde 

das empresas, principalmente às microempresas, visto sua importância no desempenho 

operacional. Padoveze (2013, p. 7) diferencia o capital de giro de terceiro das empresas de 

comercio, das que possuem atividades unicamente de serviços. Uma vez que a empresa 

comercial pode manter seus estoques não vendidos e assim garantir a venda nos próximos 

meses para honrar o pagamento do financiamento. Porém como no caso do escritório 

contábil trabalhar com contratos, pode-se ter uma certa garantia para a quitação das 

prestações. 

Como mencionado no item anterior o Capital de Giro será formado pelo excesso 

do capital investido e caso necessário teria a linha de crédito de terceiros, retratado na 

Tabela 6. 

 
Descrição Valor 

Aluguel e condomínio (IPTU + Água) R$ 1.400,00 
Energia Elétrica R$ 450,00 
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Conexão de Internet R$ 119,00 
Telefones (fixos e móveis) R$ 350,00 
Material de expediente R$ 300,00 
Depreciação Mensal (Conforme Quadro 12) R$ 315,53 
Software 4 usuários R$ 636,00 
Software Legislação fiscal  R$ 139,00 
Pró-labore 2 Sócios  R$ 2.000,00 
Manutenção e limpeza R$ 110,00 

Propaganda e Site Institucional R$ 800,00 
Anuidade Conselho Regional de Contabilidade 1/12 dos dois sócios e do escritório R$ 134,50 

Alvará de funcionamento - 1/12 R$ 15,75 

TOTAL R$ 6.769,78 

TABELA 4: GASTOS FIXOS MENSAIS 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

A equipe será formada inicialmente com os sócios atuando na área comercial, 

societária e no departamento pessoal. Os dois funcionários para área de departamento 

fiscal, de contabilidade e, atendimento eventual de balcão. 

A Tabela 5 traz os salários pesquisados na convenção coletiva 2016/2017 do site 

do Sindicato dos Empregados em Escritórios e Empresas de Contabilidade do RS, 

SINDESC-RS. Também é relacionado os encargos trabalhistas bem como todas as 

provisões que devem ser lançadas como despesas na contabilidade respeitando a prudência 

e a competência dos lançamentos da folha de pagamento. Neste quadro projetamos uma 

composição de pessoal ideal para no máximo em 24 meses compor aquela equipe. A 

estrutura inicial é formada, conforme explicado anteriormente por somente dois 

profissionais contratados, sendo um outro previsto para o sétimo mês de funcionamento em 

um cenário otimista. Já numa projeção pessimista este faria parte da equipe somente após 

14 meses de funcionamento.  
 

Descrição % 
Dep. 

Fiscal 

Dep. 

Pessoal 

Dep. 

Contábil 

Dep. 

Atend. 

Total 

Salário Bruto  1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.249,00 

13º Salário 8,33% 120,79 120,79 120,79 104,04 

Férias 8,33% 120,79 120,79 120,79 104,04 

1/3 de Férias 2,78% 40,31 40,31 40,31 34,72 

Subtotal 1.731,88 1.731,88 1.731,88 1.491,81  

FGTS 8,00% 138,55 138,55 138,55 119,34  

Previsões 7,00% 121,23 121,23 121,23 104,43 

Total por Funcionário 1.991,66 1.991,66 1.991,66 1.715,58  

Nº de Funcionários 1 1 1 1 4 

Total 1.991,66 1.991,66 1.991,66 1.715,58 7.690,56 

TABELA 5: QUADRO DE PESSOAL IDEAL 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) adaptado de DUARTE (2013) 

Já dito anteriormente o Capital de Giro que será contratado, será o valor previsto 

para cobrir, aproximadamente, todas as despesas fixas e a folha de pagamento de pelo 

menos três meses de funcionamento, como se não houvessem entradas de nenhum valor 

dos contratos dos clientes. 
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Valor Contratado (R$) Número de Prestações Valor da Prestação (R$) 

10.000,00 10 1.185,55 

24.000,00 24 1.384,77 

60.000,00 24 3.807,96 

TABELA 6: CONTRATAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 

Fonte: Sites Simuladores de Bancos 

Para a Tabela 6 foram utilizados os simuladores dos sites de alguns bancos, 

públicos e privados, alguns limitavam o valor máximo muito abaixo do que estava sendo 

planejado e foram excluídos da pesquisa, portanto dos que permitiriam uma contratação, se 

necessária, do valor total de R$ 60.000,00, foram selecionados e os que apresentaram taxas 

menores apresentadas no Quadro 16. 

Na Tabela 7 é demonstrada uma análise vertical das despesas, demonstrando que 

o maior deles se encontra na folha de pagamento, totalizando 37,04% das despesas totais 

do mês. 

 

DESPESA TOTAL (R$) % 

Folha de Pagamento 3.983,32  37,04% 

Aluguel e condomínio (IPTU + Água) 1.400,00  13,02% 

Energia Elétrica 450,00  4,18% 

Conexão de Internet 119,00  1,11% 

Telefones (fixos e móveis) 350,00  3,25% 

Material de expediente 300,00  2,79% 

Depreciação Mensal (Conforme Quadro 12) 315,53  2,93% 

Software 4 usuários 636,00  5,91% 

Software Legislação fiscal  139,00  1,29% 

Prólabore 2 Sócios  2.000,00  18,60% 

Manutenção e limpeza 110,00  1,02% 

Propaganda e Site Institucional 800,00  7,44% 

Anuidade Conselho Regional de Contabilidade 134,50  1,25% 

Alvará de funcionamento1/12  15,75  0,15% 

Total de Despesas Fixas Mensais  10.753,10  100,00% 

TABELA 7: TOTAL DE DESPESAS FIXAS MENSAIS 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

O custo variável considerado na pesquisa é composto pela alíquota do Simples 

Nacional, por se tratar da atividade de CNAE 6920-6/01, faz parte do ANEXO III da 

Tabela do Simples e tem alíquota inicial de 6%. 

3.1.3 Receitas 

Trazendo a definição de Crepaldi (2010, p.43), diz que a receita surge no curso 

das atividades ordinárias de uma entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais 

como vendas, honorários, juros, dividendos, royalties e aluguéis. Neste contexto a receita 

principal do estudo é advinda de honorários mensais. 

Os valores apresentados na Tabela 7 obedecem a resolução n.º 803/96, do CFC 

em seu Capítulo III do Valor dos Serviços Profissionais. 

Na montagem da Tabela 8 foram levados em consideração: os itens I e II da 

resolução do CFC; a intenção, conforme demonstrado no Quadro 10 e no Item 3.1, do 
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escritório atender aos clientes por contratação de pacote. Para tanto foi consultado a Tabela 

de Honorários do SESCON-RS sendo montada cestas de serviços baseadas na quantidade 

de funcionários, de lançamentos e por regime de tributação. Utilizando a pesquisa de 

Rodrigue e Santos (2016) foi analisado o custo efetivo de uma empresa de Lucro Real e a 

partir deste valor foi projetado um preço aproximado comparado ao praticado pela 

concorrência. Também foi considerado o valor de, aproximadamente, 1/6 de salário 

mínimo que é o valor no qual a concorrência cobra na prestação de serviço para Micro 

Empreendedor Individual (MEI) com funcionário e para a Folha Mensal Doméstica.  

Regime 
Quantidade de 

Funcionários 

Até 100 

lançamentos 

101 a 300 

lançamentos 

301 a 600 

lançamentos 

Simples 

0 230,00 260,00 390,00 

1-5 330,00 460,00 590,00 

6-15 460,00 590,00 780,00 

16-30 720,00 780,00 980,00 

Lucro 

Presumido 

0 330,00 390,00 460,00 

1-5 460,00 520,00 590,00 

6-15 590,00 720,00 920,00 

16-30 780,00 980,00 1120,00 

Lucro Real 

0 460,00 530,00 590,00 

1-5 590,00 660,00 790,00 

6-15 790,00 920,00 1180,00 

16-30 985,00 1180,00 1580,00 

TABELA 8: VALORES DE HONORÁRIOS PRATICADOS 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Ao valor da Tabela é acrescido R$50,00 por Pró-Labores que venham ser feitos 

mensalmente. 

3.1.4 Análise de Rentabilidade e Lucratividade 

Relacionando o conceito do item 2.3.3 sobre a rentabilidade e lucratividade à 

pesquisa podemos dizer que no primeiro semestre o projeto não é rentável nem lucrativo, 

uma vez que sofre uma sequência de meses com prejuízo. Com valores semestrais é 

formado a Tabela 15 e demonstrado os índices de rentabilidade e lucratividade.  

  

 
Lucro Líquido 

Receita 

Operacional 
Investimento Rentabilidade Lucratividade 

Semestre 1 -8.833,47 55.685,13 40.000,00 -22,08% -15,86% 

Semestre 2 7.823,33 72.341,93 40.000,00 19,56% 10,81% 

Semestre 3 11.667,93 76.186,53 40.000,00 29,17% 15,31% 

Semestre 4 15.641,57 92.110,13 40.000,00 39,10% 16,98% 

Semestre 5 16.853,89 93.322,45 40.000,00 42,13% 18,06% 

TABELA 9: ÍNDICES DE RENTABILIDADE E LUCRATIVIDADE – CENÁRIO OTIMISTA 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Sob pena de ser considerado inviável, foi levado em consideração a sequência de 

valores negativos do cenário pessimista e, então foi simulado um semestre a mais neste 

item. Este adicional, como percebido na Tabela 16, demonstra que somente a partir do 

sexto semestre o escritório se tornaria rentável e lucrativo.  
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Lucro 

Líquido 

Receita 

Operacional 
Investimento 

Rentabilidad

e 

Lucratividad

e 

Semestre 1 -12.452,47 52.066,13 40.000,00 -31,13% -23,92% 

Semestre 2 -401,67 64.116,93 40.000,00 -1,00% -0,63% 

Semestre 3 -1.163,07 63.355,53 40.000,00 -2,91% -1,84% 

Semestre 4 -1.137,43 75.331,13 40.000,00 -2,84% -1,51% 

Semestre 5 -2.641,43 73.827,13 40.000,00 -6,60% -3,58% 

Semestre 1 9.851,17 86.319,73 40.000,00 24,63% 11,41% 

TABELA 10: INDICES DE RENTABILIDADE E LUCRATIVIDADE– CENÁRIO PESSIMISTA 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

3.1.5 Fluxo de Caixa Projetado e o Payback Simples 

Para o processo de avaliação de investimentos, Bruni (2013) conceitua que se 

utiliza da construção de fluxos de caixas livres onde são desconsiderados os juros e 

amortizações de dívidas, como também a projeção dos ganhos. Bruni relata que após 

apurar o Lucro Operacional Líquido são feitos ajustes que convertem o resultado contábil 

no fluxo de caixa financeiro. Dois grandes grupos de ajustes são realizados, envolvendo o 

estorno da depreciação e obtendo-se o fluxo de caixa operacional.  

Foi utilizado o quadro 7 do item 3.4.1, com algumas adaptações, para achar o 

fluxo de caixa operacional com os valores semestrais projetados. Desta forma foram 

analisadas se as entradas de caixa dos cenários serão suficientes para o pagamento dos 

compromissos projetados. 

PERÍODO 
20X1 20X2 20X2 20X3 20X3 

SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

ENTRADAS           

Previsão de recebimento dos Serviços 44.098,00 53.898,00 62.298,00 70.698,00 79.098,00 

Outros recebimentos 15.141,50 23.061,50 18.751,50 27.291,50 22.191,50 

TOTAL DAS ENTRADAS 59.239,50 76.959,50 81.049,50 97.989,50 101.289,50 

SAÍDAS           

Despesas Variáveis ( Simples Nacional) 3.554,37  4.617,57  4.862,97  5.879,37  6.077,37  

Fornecedores (Luz, Telefonia, Alugue, 

Internet, CRC, Softwares e Alvarás) 
19.465,50 19.465,50 19.465,50 19.465,50 19.465,50 

Folha de pagamento de Sócios e 

Funcionários (Férias e Previdenciárias) 
22.497,90 22.497,90 22.497,90 32.995,80 32.995,80 

Outros pagamentos (Manutenção, Site e 

Propaganda) 
7.260,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 

TOTAL DAS SAÍDAS 52.777,77 53.840,97 54.086,37 65.600,67 65.798,67 

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 6.461,73 23.118,53 26.963,13 32.388,83 35.490,83 

2 SALDO ANTERIOR 14.911,40  21.373,13 44.491,66 71.454,79 103.843,62 

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 21.373,13 44.491,66 71.454,79 103.843,62 139.334,45 

TABELA 11: FLUXO DE CAIXA CENÁRIO OTIMISTA 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 
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O dinheiro subscrito do capital foi lançado no item Saldo Anterior do 1º semestre, 

tanto na Tabela 17 quanto na Tabela 18, para não haver interferências destes valores no 

primeiro semestre. 

A análise do Payback Simples é apresentada na Tabela 19 que tem o objetivo de 

demonstrar o tempo necessário para que o investimento, de R$ 40.000,00, possa ser 

recuperado por meio dos benefícios incrementais líquidos de caixa. Com os dados 

otimistas, este ponto é atingido aproximadamente na metade do terceiro semestre, onde o 

caixa acumulado, já ultrapassa o investimento inicial. 

PERÍODO 

20X1 20X2 20X2 20X3 20X3 

SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

ENTRADAS           

Previsão de recebimento dos Serviços 40.598,00 45.498,00 49.698,00 53.898,00 58.098,00 

Outros recebimentos 14.791,50 22.711,50 17.701,50 26.241,50 20.441,50 

TOTAL DAS ENTRADAS 55.389,50 68.209,50 67.399,50 80.139,50 78.539,50 

SAÍDAS           

Despesas Variáveis ( Simples Nacional) 3.323,37  4.092,57  4.043,97  4.808,37  4.712,37  

Fornecedores (Luz, Telefonia, Alugue, 

Internet, CRC, Softwares e Alvarás) 
19.465,50  19.465,50  19.465,50   19.465,50   19.465,50  

Folha de pagamento de Sócios e 

Funcionários (Férias e Previdenciárias) 
22.497,90  22.497,90  22.497,90   32.995,80   32.995,80  

Outros pagamentos (Manutenção, Site e 

Propaganda) 
7.260,00  7.260,00  7.260,00   7.260,00   7.260,00  

TOTAL DAS SAÍDAS 52.546,77  53.315,97  53.267,37   64.529,67   64.433,67  

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 2.842,73  14.893,53  14.132,13   15.609,83   14.105,83  

2 SALDO ANTERIOR 14.911,40  17.754,13  32.647,66   46.779,79   62.389,62  

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 17.754,13  32.647,66  46.779,79   62.389,62   76.495,45  

TABELA 12: FLUXO DE CAIXA CENÁRIO PESSIMISTA 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Em relação ao cenário da Tabela 18, a análise do Payback Simples, na tabela 

abaixo, retorna o capital investido, com as entradas de caixa, após a metade do quarto 

semestre, como pode ser conferido no quadro abaixo. 

PERÍODO 
Investimento 

Inicial 

20X1 20X2 20X2 20X3 20X3 

SEM. 2 SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 

Caixa Líquido Cenário Otimista  6.461,73 23.118,53 26.963,13 32.388,83 35.490,83 

Caixa Líq. Acumulado Cenário 

Otimista 
-40.000,00 -33.538,27 -10.419,74 16.543,39 48.932,22 84.423,05 

Caixa Líquido Cenário Pessimista  2.842,73 14.893,53 14.132,13 15.609,83 14.105,83 

Caixa Líq. Acumulado Cenário 

Pessimista 
-40.000,00 -37.157,27 -22.263,74 -8.131,61 7.478,22 21.584,05 

TABELA 13: MÉTODO PAYBACK SIMPLES 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 
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3.1.6 Análise do Investimento : VPL, TIR e Payback Descontado 

Para análise de retorno foi escolhida a Taxa de Atratividade baseada em uma 

aplicação de Capital em papeis do Tesouro Direto. Dentre os valores do site do governo foi 

percebido a rentabilidade bruta, de 16,51% para 12 meses, do Tesouro Prefixado com 

vencimento em 4 semestre. Levando em consideração este índice, os quadros apresentados 

foram construídos com uma taxa mínima de atratividade de 7,75% ao semestre, próxima ao 

valor da taxa anual do tesouro direto. 

PERÍODO 
 

SEMEST

RE 

SEMEST

RE 

SEMEST

RE 

SEMEST

RE 

SEMEST

RE 

1 2 3 4 5 

Caixa Líquido 

Cenário Otimista 
-40.000,00 5.996,97 19.912,49 21.553,53 24.028,47 24.435,98 

Caixa Líq. 

Acumulado Cenário 

Otimista 
 

-34.003,03 -14.090,54 7.462,99 31.491,46 55.927,44 

Caixa Líquido 

Cenário Pessimista 
-40.000,00 2.638,26  12.828,12  11.296,81  11.580,55  9.712,08  

Caixa Líq. 

Acumulado Cenário 

Pessimista 
 

-37.361,74 -24.533,61 -13.236,80 -1.656,26 8.055,82 

TIR OTIMISTA 41,46% 

 TIR PESSIMISTA 14,05% 

TABELA 14: VPL E TIR DOS SEMESTRES SIMULADOS DOS CENÁRIOS 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

O Payback Descontado, da mesma forma que o método Simples, demonstrou 

retornar o capital no terceiro semestre para o cenário otimista e, no quinto semestre para o 

pessimista. 

As taxas de retorno interno encontradas são bem superiores a taxa de atratividade 

estipulada, logo o investimento seria viável tanto no cenário otimista quanto no pessimista. 

3.2 MODELO ON LINE 

A modernização da contabilidade é um fato discutido em vários congressos e 

encontros promovidos pelo CFC. Em alguns casos chamados de contabilidade 2.0, outros 

de digitalização ou informatização da contabilidade. A integração dos sistemas de gestão 

dos clientes aos escritórios contábeis está cada vez maior, fazendo com o que o papel do 

escritório de contabilidade se concentre na atividade de assessoria e consultoria. 

No site do CFC em notícia publicada no ano de 2013, já previam um investimento 

maior em equipamentos de TI, em razão da implantação do SPED. Em função destas 

necessidades, tanto o modelo físico quanto o modelo online não possuem grandes 

diferenças nos investimentos iniciais. Os modelos se diferem em duas características 

básicas: primeira, como já descrito no item 3.2.2., em relação ao atendimento e, a outra 

particularidade é em relação ao envio das informações no sistema. Esta segunda 

característica é a que traz redução ao custo: sem atendimento presencial não seria 

necessária uma localização central, ou até mesmo poderia ocorrer na residência dos sócios 

a instalação da sede virtual; outra redução seria em relação da hora da mão de obra 
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dispendida ao cliente, uma vez que os lançamentos das informações são feitos diretamente 

pelo cliente ou pela integração de seus ERP´s. 

Como pode ser percebido em sites de empresas de contabilidade online, os 

serviços são prestados virtualmente, com atendimento não presencial e, oferecem seus 

serviços utilizando plataformas de terceiros. Uma vez que uma plataforma exclusiva se 

torna muito onerosa e, para instalação seria necessário contato com investidores anjos, já 

que não seria conquistado um volume alto de capital de terceiros, advindos de créditos 

bancários, para negócios em início de carreira. 

Logo para esta parte da pesquisa, a análise se baseou naquela modalidade de 

atendimento virtual que utiliza a plataforma de integração com o cliente, através de site de 

terceiros, sendo apenas uma forma virtual de atendimento e assessoria. 

Como no modelo físico, a segmentação de clientes ela deve ser bastante analisada. 

Os pacotes variam em função do perfil do cliente: se este é comércio, serviço ou uma 

associação; em qual regime tributário que está enquadrado e; se possui folha de 

pagamento. Porém existe uma limitação ao meio espaço geográfico, pode parecer estranho 

tratar disso para um serviço online, porém quando levantamos a questão sobre legislações 

dos diversos municípios e estados, o suporte se torna inviável ou muito trabalhoso para se 

desempenhar ou encaminhar documentações se a localidade do cliente for de muito 

distante.  

3.2.1 Recursos para o Escritório Online 

No que diz respeito aos investimentos iniciais, os imobilizados sofreriam reduções 

em relação à modalidade do escritório físico. Uma vez que os atendimentos seriam 

virtuais, sem a necessidade da visita de clientes. Foi levado em consideração a instalação 

do escritório online na casa de um dos sócios, reduzindo também o custo fixo mensal. Por 

outro lado, este modelo em formato virtual apresenta algumas características peculiares: 

necessita de contratação de uma internet com uma velocidade ampliada, e de um suporte 

de TI para auxiliar na programação e integração dos sistemas dos clientes ao site. 

Diferencia principalmente da modalidade física na redução no número de pessoal. Uma 

contratação seria justificada na escala de um número bem maior número de clientes. 

Em contrapartida o ponto que sofre aumento significativo: o serviço de criação de 

sites. Visto que necessita de um servidor que disponibilize uma plataforma de dados e, que 

permita alto carregamento e fluxo de dados. Logo a contratação não pode ser a mesma de 

uma execução de site comercial básico, onde somente é focado no marketing e na 

divulgação institucional. Seria contratado um segmento que também suporte as 

ferramentas necessárias para o atendimento da modalidade online projetada. 

As empresas já consolidadas no ramo da contabilidade online, com uma carteira 

de clientes robusta, necessitam utilizar pacotes pagos de ferramentas para controle, chats e 

resposta automática. No entanto, neste estudo, foi considerado a utilização dos meios 

gratuitos oferecidos na internet para obter resultados próximos aos pacotes pagos.  

Descrição Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total(R$) 

  Notebook 2 1.399,00 2.798,00 

Servidor 1 3.399,00 3.399,00 

Impressora Multifuncional Tanque 1 1.099,00 1.099,00 

Nobreak Servidor 1 739,00 739,00 

Treinamento Software 2 279,00 558,00 

Telefone 2 69,00 138,00 

Ar Split 12000 BTUS 1 1.299,00 1.299,00 
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Calculadoras 2 59,00 118,00 

Mesa de Trabalho 1 2.029,00 2.029,00 

Cadeiras executivas 2 499,00 998,00 

Armário 1 399,00 399,00 

Estante Metálica 1 99,00 99,00 

Porta Arquivo 1 499,00 499,00 

Bebedouro 1 289,00 289,00 

TOTAL  14.461,00 

TABELA 15: ESTIMATIVA DE IMOBILIZADO – ESCRITÓRIO ONLINE 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

A depreciação anual do escritório online é demonstrada na Tabela 22, igualmente 

ao investimento inicial, por ter havido menor investimento em imobilizado, sofreu redução. 

Descrição Valor Total Depreciação 

 (R$) Anual (R$) 

Notebook 2.798,00   559,60  

Servidor 3.399,00   679,80  

Impressora Multifuncional Tanque 1.099,00   219,80  

Nobreak Servidor  739,00   147,80  

Telefone  138,00   13,80  

Ar Split 12000 BTUS 1.299,00   129,90  

Calculadoras  118,00   11,80  

Mesa de Trabalho 2.029,00   202,90  

Cadeiras executivas  998,00   99,80  

Armário  399,00   39,90  

Estante Metálica 99,00  9,90  

Porta Arquivo  499,00   49,90  

Bebedouro  289,00   28,90  

TOTAL  2.193,80  

TABELA 16: ESTIMATIVA DE DEPRECIAÇÃO ANUAL 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Os custos de abertura não seriam alterados, somente seria necessário a 

regularização da situação do alvará de localização. Enquadramento e tributação são as 

mesmas do modelo físico demonstradas no item 2.2.1.  

3.2.2 Despesas 

As despesas fixas mensais em relação ao outro modelo mudanças e são 

apresentadas na Tabela 23, sendo apresentada uma análise vertical, que demonstra a 

programação do site como despesa mais significativa. 

 Descrição  Valor (%) 

 Energia Elétrica   250,00  4,04% 

 Conexão de Internet   549,00  8,87% 

 Telefones (fixos e móveis)   200,00  3,23% 

 Material de expediente   100,00  1,62% 

 Depreciação Mensal (Conforme Quadro 12)   182,81  2,95% 

 Software 2 usuários   389,00  6,28% 

 Software Legislação fiscal 69,00  1,11% 
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 Pró-labore 2 Sócios  2.000,00  32,31% 

 Manutenção e limpeza   110,00  1,78% 

 Programação do Site  2.190,00  35,38% 

 Anuidade Conselho Regional de Contabilidade 1/12 dos dois 

sócios e do escritório  
 134,50  2,17% 

 Alvará de funcionamento - 1/12  15,75  0,25% 

 TOTAL   6.190,06  100,00% 

TABELA 17: DESPESAS FIXAS MENSAIS 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

A equipe foi projetada sendo composta apenas pelos sócios, sem custo de folha de 

pagamento inicialmente. O custo variável considerado seria o mesmo do escritório físico 

que seria composto pela alíquota do Simples Nacional, por se tratar da atividade de CNAE 

6920-6/01, faz parte do ANEXO III da Tabela do Simples e tem alíquota inicial de 6%. 

3.2.3 Receitas 

Na Tabela 24 são apresentados os valores que são praticados e, estão expostos nos 

sites de algumas empresas já consolidadas no mercado online.  

Regime 
Quantidade de 

Funcionários 

Até 100 

lançamentos 

101 a 300 

lançamentos 

301 a 600 

lançamentos 

Simples 

0  159,00   249,00   345,00  

1-5  229,00   429,00   529,00  

6-15  319,00   549,00   690,00  

16-30  499,00   659,00   859,00  

Lucro 

Presumido 

0  229,00   329,00   409,00  

1-5  319,00   429,00   519,00  

6-15  409,00   499,00   789,00  

16-30  539,00   899,00   959,00  

Lucro Real 

0  319,00   489,00   529,00  

1-5  409,00   589,00   629,00  

6-15  549,00   789,00  1.019,00  

16-30  679,00   989,00  1.219,00  

TABELA 18: VALORES DE HONORÁRIOS PRATICADOS 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

3.2.4 Resultado da Projeção dos Cenário 

A projeção do resultado do escritório online não sofre alteração nas despesas 

fixas, como no escritório físico, uma vez que não tem projeção de contratação, os sócios 

podem inicialmente se responsabilizar sozinhos pela consultoria do número de clientes 

tratados na pesquisa. Este custo, que faz reduzir consideravelmente a despesa fixa, é uma 

das características que torna o modelo online mais atrativo que o modelo físico. 

 
 RECEITA 

BRUTA 

Despesas 

Variáveis 

Margem de 

Contribuição 

Despesas 

Fixas 

Resultado 
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Semestre 1 59.239,50 3.554,37 55.685,13 37.140,36 18.544,77 

Semestre 2 76.959,50 4.617,57 72.341,93 37.140,36 35.201,57 

Semestre 3 81.049,50 4.862,97 76.186,53 37.140,36 39.046,17 

Semestre 4 97.989,50 5.879,37 92.110,13 37.140,36 54.969,77 

Semestre 5 101.289,50 7.967,05 93.322,45 37.140,36 56.182,09 

TABELA 19: RESULTADO EM CENÁRIO OTIMISTA 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

No Quadro 10 é apresentado o ponto de equilíbrio, seria igual em ambos cenários, 

como mencionado anteriormente, não variam em função da receita, somente em função da 

despesa fixa, e esta se mantem inalterada durante a projeção. 
 RECEITA 

BRUTA 

Despesas 

Variáveis 

Margem de 

Contribuição 

Despesas 

Fixas 

Resultado 

Semestre 1 55.389,50 3.323,37 52.066,13 37.140,36 14.925,77 

Semestre 2 68.209,50 4.092,57 64.116,93 37.140,36 26.976,57 

Semestre 3 67.399,50 4.043,97 63.355,53 37.140,36 26.215,17 

Semestre 4 80.139,50 4.808,37 75.331,13 37.140,36 38.190,77 

Semestre 5 78.539,50 4.712,37 73.827,13 37.140,36 36.686,77 

TABELA 20: RESULTADO EM CENÁRIO PESSIMISTA 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Como demonstrado abaixo, são necessários R$ 6.585,17 de faturamento mensais 

para a empresa atingir o seu ponto de equilíbrio. 

Receita 

Bruta 

Margem De 

Contribuição 

Índice Margem De 

Contribuição 

Despesas 

Fixas 

Ponto de 

Equilíbrio 

7.933,00 7.457,02 0,94 6.190,06 6.585,17 

QUADRO 4: PONTO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

3.2.5 Análise de Rentabilidade e Lucratividade 

Nesta análise os dois cenários apresentaram resultados positivos, diferente ao 

ocorrido no modelo físico, onde os resultados do cenário pessimista vários semestres com 

valores negativos. 

  

 

Receita 

Operacional 
Lucro Líquido  Investimento Rentabilidade Lucratividade 

Semestre 1 55.685,13 18.544,77 40.000,00 46,36% 33,30% 

Semestre 2 62.200,74 35.201,57 40.000,00 88,00% 56,59% 

Semestre 3 66.167,54 39.046,17 40.000,00 97,62% 59,01% 

Semestre 4 70.444,54 54.969,77 40.000,00 137,42% 78,03% 

Semestre 5 72.954,34 56.182,09 40.000,00 140,46% 77,01% 

TABELA 21: ÍNDICES DE RENTABILIDADE E LUCRATIVIDADE - OTIMISTA 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Na tabela 30, são apresentados os índices do cenário pessimista, que 

diferentemente ao escritório físico, que apresentou somente índices negativos de 

rentabilidade e lucratividade, neste modelo obteve bons índices.  
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Receita 

Operacional 
Lucro Líquido Investimento Rentabilidade Lucratividade 

Semestre 1 52.066,13 14.925,77 40.000,00 37,31% 28,67% 

Semestre 2 56.936,74 26.976,57 40.000,00 67,44% 47,38% 

Semestre 3 60.245,54 26.215,17 40.000,00 65,54% 43,51% 

Semestre 4 63.864,54 38.190,77 40.000,00 95,48% 59,80% 

Semestre 5 65.716,34 36.686,77 40.000,00 91,72% 55,83% 

TABELA 22: INDICES DE RENTABILIDADE E LUCRATIVIDADE - PESSIMISTA 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

3.2.6 Fluxo de Caixa Projetado e o Payback Simples 

Na Tabela 31 é demonstrado o fluxo de caixa operacional com os valores 

semestrais projetados.. 
PERÍODO 20X1 20X2 20X2 20X3 20X3 

  SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

ENTRADAS           

Previsão de recebimento dos Serviços 44.098,00 53.898,00 62.298,00 70.698,00 79.098,00 

Outros recebimentos 15.141,50 23.061,50 18.751,50 27.291,50 22.191,50 

TOTAL DAS ENTRADAS 59.239,50 76.959,50 81.049,50 97.989,50 101.289,50 

SAÍDAS           

Despesas Variáveis ( Simples Nacional) 3.554,37 4.617,57 4.862,97 5.879,37 6.077,37 

Fornecedores (Luz, Telefonia, Alugue, Internet, 

Programação, CRC, Softwares e Alvarás) 
22.783,50 22.783,50 22.783,50 22.783,50 22.783,50 

Folha de pagamento de Sócios e Funcionários (Férias e 

Previdenciárias) 
12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Outros pagamentos (Manutenção e Propaganda) 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 

TOTAL DAS SAÍDAS 39.597,87 40.661,07 40.906,47 41.922,87 42.120,87 

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 19.641,63 36.298,43 40.143,03 56.066,63 59.168,63 

2 SALDO ANTERIOR 25.329,00 44.970,63 81.269,06 121.412,09 177.478,72 

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 44.970,63 81.269,06 121.412,09 177.478,72 236.647,35 

TABELA 23: FLUXO DE CAIXA CENÁRIO OTIMISTA 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Da mesma forma que a análise do modelo físico, o valor em dinheiro subscrito no 

capital foi lançado como item Saldo Anterior do 1º semestre nas Tabelas dos dois cenários. 

PERÍODO 

  

20X1 20X2 20X2 20X3 20X3 

SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

ENTRADAS           

Previsão de recebimento dos Serviços 40.598,00 45.498,00 49.698,00 53.898,00 58.098,00 

Outros recebimentos 14.791,50 22.711,50 17.701,50 26.241,50 20.441,50 

TOTAL DAS ENTRADAS 55.389,50 68.209,50 67.399,50 80.139,50 78.539,50 

SAÍDAS           

Despesas Variáveis ( Simples Nacional) 3.323,37 4.092,57 4.043,97 4.808,37 4.712,37 

Fornecedores (Luz, Telefonia, Alugue, Internet, 

Programação, CRC, Softwares e Alvarás) 
22.783,50 22.783,50 22.783,50 22.783,50 22.783,50 

Folha de pagamento de Sócios e Funcionários (Férias e 

Previdenciárias) 
12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Outros pagamentos (Manutenção e Propaganda) 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 

TOTAL DAS SAÍDAS 39.366,87 40.136,07 40.087,47 40.851,87 40.755,87 

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 16.022,63 28.073,43 27.312,03 39.287,63 37.783,63 

2 SALDO ANTERIOR 25.329,00 41.351,63 69.425,06 96.737,09 136.024,72 

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 41.351,63 69.425,06 96.737,09 136.024,72 173.808,35 

TABELA 24: FLUXO DE CAIXA CENÁRIO PESSIMISTA 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 
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Na Tabela 33 são apresentados o Payback Simples de ambos cenários. 

PERÍODO 
Investimento 

Inicial 

20X1 20X2 20X2 20X3 20X3 

SEM. 2 SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 

Caixa Líquido Cenário Otimista  19.641,63  36.298,43  40.143,03  56.066,63  59.168,63  

Caixa Líq. Acumulado Cenário Otimista -40.000,00  -20.358,37  15.940,06  56.083,09  112.149,72  171.318,35  

Caixa Líquido Cenário Pessimista  16.022,63  28.073,43  27.312,03  39.287,63  37.783,63  

Caixa Líq. Acumulado Cenário Pessimista -40.000,00  -23.977,37  4.096,06  31.408,09  70.695,72  108.479,35  

TABELA 25: MÉTODO PAYBACK SIMPLES 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

3.2.7 Análise do Investimento : VPL, TIR e Payback Descontado 

Foi utilizada a mesma taxa de atratividade do modelo físico de 7,75% ao 

semestre. E trazendo os valores dos caixas à valor presente, estes caixas acumulados 

pagariam o investimento no terceiro semestre com as receitas projetadas em cenário 

pessimista e, em cenário otimista seria pago já no segundo semestre. 

 
PERÍODO 0 SEMESTRE SEMESTR

E 

SEMESTR

E 

SEMESTR

E 

SEMESTRE 

1 2 3 4 5 

Caixa Líquido 
Cenário Otimista 

-40.000,00 18.228,89 31.264,63 32.089,16 41.594,45 40.738,51  

Caixa Líq. Acumulado 

Cenário Otimista 

 -21.771,11 9.493,52 41.582,68 83.177,12 123.915,63  

Caixa Líquido 
Cenário Pessimista 

-40.000,00 14.870,19 24.180,26 21.832,43 29.146,52 26.014,61  

Caixa Líq. Acumulado 

Cenário Pessimista 

 -25.129,81 -949,55 20.882,88 50.029,40 76.044,01 

TIR OTIMISTA 75,26%  

TIR PESSIMISTA 55,58% 

TABELA 26: VPL E TIR 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

3.3 ANÁLISES DOS RESULTADOS 

Em ambos os casos, seja no modelo físico ou online, a viabilidade econômico 

financeira demonstra índices e valores que justificariam o investimento em uma assessoria 

contábil, seja um contador em início de carreira ou não. Sendo o modelo online o que 

demonstrou ser mais atrativo para o investimento. 
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FIGURA 2: COMPARATIVO DE INVESTIMENTO 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Na figura 3 se tem o comparativo dos investimentos em imobilizado dos dois 

modelos e suas depreciações. Visivelmente a barra que indica o investimento inicial do 

modelo online mostra-se reduzida em comparação ao físico. Consequentemente a 

depreciação também menor, incorrendo dessa forma uma despesa mensal menor na análise 

do resultado. Manifestando assim a primeira vantagem do escritório online: menor 

investimento inicial. 

A Figura 4 mostra o comparativo das despesas dos dois modelos, podendo 

identificar a grande diferença dos valores das despesas fixas mensais dos dois modelos. Ao 

modelo físico fica evidente o que sobressai são os custos da mão de obra e o aluguel que 

no online não são necessários no início do projeto. Já na estrutura online o que pode 

chamar a atenção são os custos da internet e a terceirização da programação do site, como 

mencionado, para o primeiro modelo tem função institucional. No modelo físico são 

incorridos R$10.753,10 em despesas fixas mensais, enquanto no online são R$6.190,06 

deste tipo de despesas.  

 

FIGURA 3: COMPARATIVO DAS DESPESAS 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 
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Por registrar menores despesas fixas mensais, o ponto de equilíbrio do modelo 

online consequentemente é inferior ao modelo físico , seriam necessários R$ 6.585,17 de 

faturamento mensais para a empresa atingir o seu ponto de equilíbrio, valor menor aos R$ 

11.439,47 do modelo físico. Apresentando desta forma a segunda vantagem do escritório 

online: despesas mensais e ponto de equilíbrio menores. 

Na Figura 5 são apresentados os resultados de rentabilidade e lucratividade. 

Dados que corroboram na proposta online ser mais atrativa. Uma vez que em todos os 

semestres, seja no cenário otimista como no pessimista, este projeto apresentaria a 

rentabilidade e a lucratividade bem superiores ao modelo físico. 

 

FIGURA 4: GRÁFICO DA RENTABILIDADE E LUCRATIVIDADE 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

A análise dos caixas projetados futuros demonstrou que o Payback Simples, no 

modelo online, o investimento seria retornado no segundo semestre do negócio. Já no 

modelo físico, onde o Payback se dá no terceiro e no quarto semestre, pode-se concluir que 

o modelo online traria o investimento para o caixa antes. 

Da mesma forma que o Payback descontado pagaria o investimento de forma mais 

rápida que o modelo anterior. 

A taxa de retorno interna (TIR) no cenários otimista e pessimista do modelo 

online são respectivamente 75,26% e 55,58%. São bem superiores às do outro modelo que 

eram de 41,46% e 14,05%. Trazendo mais um quesito de atratividade para o modelo 

online. 

Em relação aos resultados das pesquisas correlatas à análise de viabilidade, 

citados na seção 2.4, Marquezan (2006) comparou negócios igualmente ao que ocorreu 

nesta pesquisa, porém não tratou especificamente de assessorias de contabilidade. 

Diferentemente de Duarte (2013) e Dalmedico (2014) que trazem a análise de assessoria 

contábil, mas somente do modelo físico. 

Nos estudos correlatos em relação aos recursos utilizados: foram praticamente os 

mesmos, os métodos e meios de análises também. Sendo mostrados resultados de bons 

índices de rentabilidade e lucratividade, da mesma forma desta pesquisa. Porém, como eles 

partem de uma análise sem clientes, ou com receitas iniciais muito baixas, possuem um 

tempo maior de retorno do investimento inicial no modelo de escritório físico.  

Desta forma os resultados apresentados neste estudo, contrastam com os de 

Duarte (2013) e Dalmedico (2014), tendo em vista que em nenhum dos casos foram 

analisados ou comparados com as várias formas de praticar o assessoramento contábil, 

sejam elas online ou in loco (na empresa do cliente).  
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Qualquer investimento consciente envolve a elaboração, avaliação e seleção das 

melhores propostas para o empresário aplicar seu capital. E com o auxílio da matemática 

financeira aliada aos conceitos da contabilidade, pode-se fazer o levantamento das receitas 

e despesas projetadas para desta forma possibilitar a análise dos índices da viabilidade. 

(ASSAF NETO, 2014)  

A pesquisa trata a viabilidade de uma forma não convencional de contabilidade, 

portanto a necessidade de se falar sobre o investimento neste modelo que está se 

consolidando. Uma vez que a forma de pensar e agir das empresas estão se modificando 

com o crescimento da tecnologia e as formas de comunicação. E a contabilidade há algum 

tempo se mostra solidária a este movimento, seja com o advento dos SPEDs, seja com as 

empresas de contabilidade online. Estas últimas, as assessorias contábeis virtuais prestam 

serviços com preços diferenciados, para um grande número de pequenos negócios que 

necessitam de custos iniciais mais baixos. 

E neste capítulo as considerações finais são expostas de forma segmentada em 

conclusões e sugestões para trabalhos futuros.  

Em relação ao problema de pesquisa apresentado, ao verificar as análises positivas 

nos dois modelos, percebe-se um menor investimento inicial no modelo on-line, trazendo a 

ideia de que este seria mais viável para um empresário em início de carreira. Já que 

monetariamente, os tempos de retorno dos investimentos são menores, da mesma forma 

que as taxas de rentabilidade e lucratividade, em ambos os cenários, no modelo online são 

mais atrativas em relação ao modelo físico. 

A pesquisa, por meio dos índices de rentabilidade e lucratividade, bem como a 

taxa interna de retorno e os períodos de payback, demonstram que o modelo online se torna 

mais interessante do que o físico.  

A proposta da pesquisa inicialmente é a de fazer o levantamento dos aspectos 

financeiro e econômico, dos dois modelos de escritórios: o físico e online. O estudo mostra 

um levantamento completo do primeiro modelo, o físico, para após trazer os dados do 

modelo online e compará-los em cada item analisado.  

Durante esta análise também foi possível identificar a viabilidade dos projetos por 

seus indicadores financeiros, sendo demonstrado que ambos são viáveis, mas pelo fato de 

haver um investimento de recursos iniciais menores e, a não necessidade de contratação de 

mão de obra imediata para o modelo online, tornando o custo mensal reduzido, este último 

demonstra ser mais atrativo para um empresário em início de carreira. 

Dois pontos mostraram algumas limitações. Foram encontradas dificuldades em 

relação a cotação do modelo online, em questão as plataformas. Caso o empreendedor 

buscasse ter seu próprio banco de dados e não utilizar os serviços de terceiros ficaria difícil 

o orçamento destes servidores, pois são serviços com valores bem expressivos. 

Outro problema em relação ao levantamento de orçamento do Capital de Giro: os 

bancos não oferecem linhas de créditos altas para negócios em início de atividades, em 

alguns bancos, a taxa que era simulada pertencia à uma linha de crédito no estilo 

empréstimo pessoal. 

Neste tópico são apresentadas algumas sugestões para futuras pesquisas. 

Uma possibilidade de investigação poderia objetivar a análise da aceitação da 

contabilidade online, traçando o perfil do cliente que poderia ser consumidor potencial 

neste tipo de serviço.  
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Outra sugestão seria a análise de viabilidade do modelo online, considerando os 

mesmos investimentos de uma assessoria física, porém com atuação do marketing digital e 

as interferências nas receitas. 
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The Relationship Between Project Portfolio Management Maturity and IT Strategic 

Alignment - Considering the Impact of Technology and the Influence of the PMO Existence 

 

Abstract 

The project portfolio management (PPM) is one way by which an organization seeks to 

achieve its strategic goals in the market to obtain success. In this context, the strategic 

alignment of projects gains prominence as one of the main objectives for the organizations. It 

is also true that the development and expansion of the use of information technology (IT) 

resources by organizations in an increasingly digital business reality. The innovation and the 

creation of products and services become dependent on this reality, aiming at maintenance of 

organizational competitiveness, thus making the use of these resources more and more 

relevant. So, this dissertation seeks to identify the existence and strength of the relationship 

between maturity in PPM and the strategic IT alignment in organizations. Additionally, it is 

analyzed the influence of the components (1) intensity of the use of the technology and (2) 

existence of PMO in the relationship between maturity in the PPM and IT strategic alignment. 

 

Keywords: Project Portfolio Management; Organizational Project Portfolio Maturity, 

Strategic Alignment; Strategy; Information Technology. 

 

A Relação Entre a Maturidade na Gestão de Portfólio de Projetos e o Alinhamento Estratégico 

de TI – Considerando o Impacto da Tecnologia e a Influência da Existência do PMO 

 

Resumo 

A gestão do portfólio de projetos (PPM) é um dos meios pelo qual uma organização busca 

atingir seus objetivos estratégicos no mercado para obtenção do sucesso. Neste contexto, o 

alinhamento estratégico ganha destaque como um dos principais objetivos para as 

organizações. Também é fato a evolução e ampliação da utilização de recursos da tecnologia 

da informação (TI) em uma realidade de negócios cada vez mais digital. A inovação e a 

criação de produtos e serviços são dependentes desta realidade, visando-se a manutenção da 

competitividade organizacional, tornando assim a utilização destes recursos cada vez mais 

relevantes. Portanto, essa dissertação busca identificar a existência e a força da relação entre 

maturidade no PPM e o alinhamento estratégico de TI nas organizações. Adicionalmente, 

analisa-se a influência dos componentes (1) intensidade do uso da tecnologia e (2) existência 

de PMO na relação entre maturidade no PPM e alinhamento estratégico de TI. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As organizações estão inseridas dentro de um ambiente ultracompetitivo, onde os 

negócios demandam a interconexão de muitas pessoas de diferentes culturas em áreas 

geográficas distintas e a busca contínua por melhorias de desempenho. Estas ações resultam 

em arranjos complexos que envolvem alianças, joint ventures, pesquisa e desenvolvimento. 

Esse cenário demanda que as organizações modifiquem o foco gerencial da eficiência para a 

eficácia (Thamhain, 2012). 

Cresce a complexidade desse cenário devido ao desenvolvimento e à implantação de 

novas tecnologias. As organizações, em linha com estes desafios, expandem seu papel na 

direção de uma gestão com base em projetos (Neverauskas & Stankevičius, 2008). Dessa 

forma, com o objetivo de alcançar os objetivos estratégicos, as organizações utilizam uma 

combinação de uma carteira de projetos corporativos visando garantir a realização da visão e 

da missão organizacional, compondo assim o portfólio de projetos (Neverauskas & Čiutienė, 

2011).  

Destacam-se neste contexto, os modelos de maturidade que avaliam os níveis da 

maturidade organizacional na gestão de portfólio, programas e projetos. Estes modelos 

efetuam a verificação dos processos, estrutura organizacional, comunicação, treinamento, 

entre outros elementos que são empregados. Fazem a comparação destas capacidades com o 

padrão para a identificação das áreas que necessitam de melhorias (Killen & Hunt, 2009). 

Segundo a pesquisa realizada pela consultoria Pricewaterhousecoopers (2014), os 

executivos estão dedicando recursos significativos para focar somente em iniciativas que 

estão alinhadas com a estratégia das organizações, demonstrando a grande importância da 

gestão de portfólio de projetos (Project Portfolio Management – PPM) e da evolução da sua 

maturidade. A execução de projetos desalinhados significa potencialmente que oportunidades 

são perdidas em se assegurar que todas as mudanças estão focadas em atingir os objetivos 

estratégicos das organizações, o que denota também a grande importância do estabelecimento 

do alinhamento estratégico do negócio com a Tecnologia da Informação (TI) no que tange ao 

correto uso do PPM (Pricewaterhousecoopers, 2014). É importante também salientar que o 

papel da TI nas organizações vem mudando ao longo do tempo e transcende-se a sua 

tradicional função de suporte, migrando suas funções para um papel de destaque com 

potencial para moldar novos negócios e estratégias (Henderson & Venkatraman, 1993).  

O alinhamento estratégico é definido na literatura de várias formas, por exemplo, 

como sendo o grau com o qual os interesses e as ações de cada colaborador de uma empresa 

suportam as metas chave da organização (Robinson & Stern, 1997) ou um processo contínuo 

de adaptação e mudança (Henderson & Venkatraman, 1993). Pelo prisma da tecnologia da 

informação, alinhamento estratégico de TI é um processo contínuo de ajustes que as 

organizações utilizam para obter-se a interligação entre os objetivos e estratégias de negócios 

e os objetivos e estratégias da área de TI, com o intuito de obter vantagem competitiva 

(Affeldt & Vanti, 2009).  

Com base nas constatações apresentadas, pode-se evidenciar que a vantagem 

competitiva realmente tem sua origem na gestão da TI e no seu alinhamento estratégico com o 

negócio, demonstrando-se então a necessidade de um relacionamento intenso entre estas áreas 

(Laurindo et al, 2001). No entanto, a abordagem conjunta da maturidade no PPM e o 

alinhamento estratégico de TI com foco no entendimento das relações sobre a intensidade do 

uso da tecnologia e a influência da existência do escritório de projetos (Project Management 

Office – PMO) tem sido pouco explorada. Isso gera uma lacuna teórica que merece um maior 

entendimento. Baseado neste fato este estudo objetiva a verificação dos aspectos destas 

relações e seus desdobramentos. Nas seções seguintes, abordaremos um resumo do referencial 
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teórico utilizado, apresentaremos a metodologia empregada no desenvolvimento da pesquisa, 

e por fim, apresentaremos as referências bibliográficas utilizadas. 
 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

  

Usualmente, dentro das organizações, existem mais projetos em busca por recursos do 

que recursos disponíveis para investimento (Archer & Ghasemzadeh, 1999). Portanto, torna-

se imprescindível classificar, selecionar e priorizar projetos para a composição da carteira de 

projetos do portfólio que retratam os investimentos da organização. Segundo Artto e Dietrich 

(2004), a gestão de portfólio de projetos vem ganhando importância teórica e prática, no 

entanto, a maturidade dos processos de gestão de portfólio é ainda pequena. Segundo pesquisa 

feita pelo Project Management Institute – PMI – PMSURVEY - 2014 (PMI, 2014) somente: 

 57% consideram sempre existir o alinhamento entre os projetos realizados e o plano 

estratégico; 

 43% informaram possuir processos estruturados para seleção e priorização de projetos; 

 29% apontaram que seus projetos nem sempre estão conectados com a estratégia 

corporativa gerando disputas de priorização; 

 57% disseram ter um processo estruturado de monitoramento e controle, mas sem a 

verificação dos benefícios estratégicos; 

A revista Exame de junho/2017 informou com base na pesquisa realizada pela 

consultoria Deloitte, que seis em cada dez executivos têm dedicado recursos para tecnologia 

da informação justamente como parte das medidas para ganhar produtividade. A revista 

também aponta que segundo dados da consultoria Gartner os investimentos em TI cresceram 

19% em 2017, totalizando 133 bilhões de reais, que é o maior da década (Exame, 2017). 

Ao se considerar este volume de investimentos em TI, em linha com os índices 

apresentados pelo PMI, teremos um valor significativo de recursos sendo gastos em 

iniciativas de TI sem o correto alinhamento com a estratégia de negócios (43%); e sem 

processos estruturados de seleção, priorização e controle (57%). Este tipo de problema 

enfatiza que há poucas evidências da prática estruturada de gestão de portfólio nas 

organizações (Jeffery & Leliveld, 2004). Estes fatos enfatizam a importância da utilização de 

uma efetiva gestão de portfólio. 

O baixo nível de maturidade em PPM acarreta um processo decisório pobre relativo à 

seleção, balanceamento e priorização de projetos. Isso pode gerar, sob o prisma da estratégia 

corporativa, ações errôneas para inclusão, manutenção, cancelamento ou suspensão de 

projetos, acarretando resultados indesejados e a incorreta alocação de recursos, prejudicando o 

poder de resposta organizacional às demandas do mercado e a diminuição das vantagens 

competitivas (Killen & Hunt, 2013). Desta forma, o problema a ser investigado nesta pesquisa 

se caracteriza pela apuração das relações entre a maturidade do PPM e o alinhamento 

estratégico de TI, principalmente ao que tange a intensidade de uso de tecnologia e a 

influência da existência do PMO na organização. 

 

1.2 OBJETIVOS 

  

Em linha com o apresentado, o presente estudo visa responder a seguinte questão de 

pesquisa: Qual a relação entre a Maturidade na Gestão de Portfolio de Projetos e o 

Alinhamento Estratégico de TI, considerando os impactos da intensidade do uso da tecnologia 

e a influência da existência do PMO nesta relação? A questão de pesquisa é direcionada pela 

formulação das hipóteses contidas no quadro 01 – Hipóteses apresentadas para o estudo.  

 

Quadro 01 – Hipóteses apresentadas para o estudo 
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Hipótese Descrição 

H1 
Maturidade em gestão de portfólio de projetos de TI tem uma relação positiva com o 

alinhamento estratégico da área de TI. 

H2 

A intensidade do uso da tecnologia na organização afeta positivamente a relação da 

maturidade em gestão de portfólio de projetos de TI com o alinhamento estratégico de 

TI. 

H3 

A existência de um Escritório de Projetos (PMO) afeta positivamente a relação da 

maturidade em gestão de portfólio de projetos de TI com o alinhamento estratégico de 

TI. 

Fonte: Autor. 

 

Dessa forma, este projeto de dissertação tem como objetivo identificar a existência e a 

força das relações entre a maturidade no PPM e o alinhamento estratégico de TI em diferentes 

mercados, analisando-se estas relações em linha com as variáveis moderadoras intensidade do 

uso da tecnologia e a influência da existência de um escritório de projetos.  

 

Como objetivos específicos, esse estudo pretende: 

 Verificar o grau de maturidade em gestão de portfólio de projetos em empresas de 

diversos portes, pertencentes a diversos setores da economia; 

 Verificar o grau de alinhamento estratégico de TI em empresas de diversos portes, 

pertencentes a diversos setores da economia; 

 Verificar a influência da moderação do uso da tecnologia - alto à baixo - e do 

estabelecimento do PMO nos resultados obtidos; 

 Verificar em que situações a Maturidade da Gestão de Portfólio de Projetos mais 

contribui para o Alinhamento Estratégico dos projetos. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

 

 Segundo Cooper e Edgett (1997), quando as organizações adotam um processo de 

PPM, maximizam o valor dos investimentos, minimizam os riscos, geram melhoria na 

comunicação, aumentam o alinhamento entre as áreas de negócios e ampliam o engajamento 

dos recursos humanos aos projetos. Os autores defendem que o PPM é extremamente 

importante devido a três razões: (1) o esforço empreendido na implantação de um novo 

produto ou serviço é fundamental para o sucesso corporativo dado o ambiente de negócios 

extremamente competitivo, (2) estes novos produtos e serviços são, em primeira instância, a 

manifestação da estratégia corporativa, e (3) o PPM é o processo responsável pela alocação 

dos recursos. 

Um PPM eficiente e eficaz pode melhorar a flexibilidade e o desempenho da 

organização, criando um ambiente interno de negócios adequado para a tomada de decisões 

dos executivos. A gestão isolada de projetos simultâneos em uma organização é necessária e 

importante, no entanto, não garante o atendimento dos benefícios inter-relacionados, não 

propicia a visão das interdependências e nem gerencia a alocação dos recursos e priorização 

dos mesmos na carteira de projetos de maneira a maximizar o uso destes. Portanto, não é 

suficiente para garantir o sucesso da carteira de projetos como um todo (Killen & Hunt, 

2009).  

Desta forma, a escolha e a gestão da correta carteira de projetos que suportarão a 

estratégia organizacional são fatores decisivos no caminho sustentável corporativo. 

Principalmente quando se trata de projetos de TI, que contam com recursos caros e escassos, 

além de um ciclo de inovação cada vez mais rápido (Laurindo et al., 2001). A pesquisa da 

Pricewaterhousecoopers (2014), que foi realizada nos anos de 2004, 2007, 2012 e 2014, 
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demonstra uma evolução no aumento do nível de maturidade do PPM. No entanto, mesmo 

com essa evolução, o estudo revela que a maioria dos executivos ainda entende ser necessário 

o aumento do nível de maturidade organizacional do PPM. Vislumbra-se, portanto, uma 

oportunidade acadêmica de contribuir com estudos para aprofundamento do entendimento dos 

eixos teóricos relativo aos modelos de maturidade em gestão de portfólio de projetos e o 

alinhamento estratégico de TI. Trata-se de um tema atual, que possui grande relevância e que 

tem conexão direta com a prática profissional. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo são apresentados os resumos sobre os eixos teóricos da pesquisa. 

 

2.1 INFLUÊNCIA DA EXISTÊNCIA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS 

 

Uma das principais causas dos fracassos ocorridos na execução de projetos é uma 

pobre gestão e a falta de conhecimento em gerenciamento de projetos. Para resolver este 

problema tem sido frequente a implantação de um Escritório de Gerenciamento de Projetos 

(Project Management Office – PMO) que possui a responsabilidade de contribuir para a 

resolução desta situação (Crawford, 2010; Cleland & Ireland, 2007). Um PMO pode ser 

definido como uma entidade organizacional estabelecida para auxiliar gerentes de projetos e 

os times da organização na implantação dos princípios, práticas, metodologias, ferramentas e 

técnicas de gerenciamento de projetos (Dai & Wells, 2004). O Quadro 02 é um resumo dos 

motivadores encontrados na literatura para a criação do PMO. 

 

Quadro 02 – Resumo de Motivadores para a Criação do PMO 
Motivador Autores 

Aperfeiçoar a gestão de projetos, minimizando os projetos 

problemáticos 

Dai e Wells (2004), Desouza e 

Evaristo (2006), Cleland e 

Ireland (2007) e Crawford 

(2010). 

Usar recursos mais eficientemente quando da ocorrência de 

múltiplos projetos 

Dai e Wells (2004) e Cleland e 

Ireland (2007). 

Melhorar a qualidade e satisfação do cliente Dai e Wells (2004). 

Há necessidade de implantar projetos estratégicos Dai e Wells (2004). 

Facilitar a transferência de conhecimento de gestão de projetos Desouza e Evaristo (2006). 

Melhorar controle e comunicação sobre o status dos projetos Cleland e Ireland (2007). 

Fonte: Adaptado de Spelta e Albertin (2009) 

 

É objeto de verificação desta pesquisa, analisar as relações e influência da existência 

do PMO para o alinhamento estratégico de TI e para a maturidade em gestão de portfólio de 

projetos, sendo tratada como variável moderadora no modelo conceitual desenhado. 
 

2.2 INTENSIDADE DE USO DA TECNOLOGIA 

 

 Classificar as indústrias de acordo com o emprego da tecnologia (de alta a baixa), 

embora facilmente acessível em termos gerais devido ao fato que todos têm alguma ideia 

sobre o que significa, possui fundamentos conceituais difusos. Devido à falta de uma 

definição precisa, nenhum critério claro e comumente reconhecido para classificação foi 

estabelecido (Peneder, 2003).  
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De forma evolutiva, os analistas das diversas indústrias, através da aplicação de 

painéis, vêm classificando os produtos em relação à intensidade de uso da tecnologia a partir 

da quantidade de uma ou mais tecnologias empregadas conforme os critérios estabelecidos 

pelo US Census Bureau – agência do sistema estatístico federal dos Estados Unidos 

responsável pela produção de dados sobre o povo e a economia (McGuckin et al, 1992). Estes 

produtos, nos quais desenvolvimentos rápidos de conceitos levam a avanços considerados 

como de vanguarda são identificados como de alta tecnologia. Devem ser levados em 

consideração fatores tais como a complexidade do processo de produção, a novidade de um 

produto e a ininteligibilidade da função de um produto que diz que quanto menos a função de 

um produto é entendida por uma pessoa normal, maior a tecnologia (Capelot & Lambertz, 

1993). 

Para fins de comparações internacionais, é desejável uma classificação padrão, 

geralmente aceita e metodologicamente confiável, baseada em um conjunto amplo de dados 

comparáveis. Para o efeito e dada à disponibilidade limitada de dados, a classificação do 

emprego da tecnologia produzida por Hatzichronoglou (1997) para a Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (Organization for Economic Co-operation and 

Development – OECD) pode ser considerada a melhor escolha (Peneder, 2003). O quadro 03 

demonstra a classificação da OECD. 
 

Quadro 03 – Classificação das indústrias pela intensidade de uso da tecnologia 

Classificação da 

Intensidade de uso 

da Tecnologia 

Indústria 

Alta Tecnologia Aeroespacial; Equipamentos de Computação; Drogas e Medicina; 

Equipamentos de Rádio, TV e Comunicações; 

Média-Alta 

Tecnologia 

Instrumentos Científicos; Veículos motores; Máquinas Elétricas (exceto 

equipamentos comuns); Química (exceto Drogas); Outros Transportes; 

Máquinas não elétricas; 

Média-Baixa 

Tecnologia 

 Produtos Plásticos e Borracha; Construção Naval e Reparação; Outras 

Manufaturas; Metais Não Ferrosos; Produtos minerais não metálicos; 

Produtos metálicos; Refinarias e Produtos de Petróleo; Metais ferrosos; 

Baixa 

Tecnologia 

Produtos de Papel e Impressão; Têxtil, Vestuário e Couro; Alimentos, 

Bebidas e Tabaco; Produtos e Mobiliário em madeira. 
Fonte: Adaptado de Hatzichronoglou (1997) – OECD  

 

É objeto de verificação desta pesquisa, analisar as relações e influência da intensidade 

de uso da tecnologia em relação ao alinhamento estratégico de TI e a maturidade em gestão de 

portfólio de projetos, sendo tratada como variável moderadora no modelo conceitual 

desenhado. 

2.3 MATURIDADE NA GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS 

 

No desenvolvimento do eixo teórico sobre a maturidade na gestão de portfólio de 

projetos se aborda inicialmente os principais conceitos envolvidos sobre gestão de portfólio e 

seus processos, e na sequência, os modelos de maturidade, discutindo-se suas principais 

diferenças e similaridades bem como a relação com o desenvolvimento das competências.  

Pode-se então definir a gestão de portfólio de projetos (Project Portfolio Management 

– PPM) como a manifestação da estratégia do negócio através de um processo de decisão 

dinâmico, composto por uma lista com os projetos que é constantemente atualizada e 

revisada. Estes projetos então são selecionados e priorizados por meio do emprego de critérios 

estabelecidos, gerenciando-se a alocação dos recursos e gerindo-se como o investimento será 

feito no futuro (Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, 1999).  
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Dentro deste contexto, a maturidade é um processo de aquisição de competências que 

ocorre gradualmente ao longo do tempo. Nas organizações a maturidade precisa ser 

conquistada por meio de ações tomadas para o aperfeiçoamento dos processos da empresa, de 

forma a conduzi-la para a realização de seus objetivos (Rodrigues, Rabechini Jr. & Csillag, 

2005). Assim, maturidade pode ser vista como um processo evolutivo e como uma métrica 

(Carvalho & Rabechini, 2015). O aumento da maturidade está associado à evolução e 

melhoria da forma de se executar as atividades e a previsibilidade de resultados que podem 

ser alcançados (SEI, 2010). 

Neste cenário, diversos autores e instituições aprofundam estudos nesta área dando 

início a criação de modelos de avaliação do nível de maturidade organizacional em projetos, 

programas e portfólio. Alguns modelos de maturidade na gestão de portfólio foram escolhidos 

para serem estudados neste trabalho. Estes modelos, em sua maioria, derivam do CMM – 

Capability Maturity Model desenvolvido pelo Software Engineering Institute – SEI que 

cunhou o termo “modelo de maturidade”, sendo o precursor e alicerce para o 

desenvolvimento de outros modelos.  

Quando falamos em aumento da maturidade, também estamos indiretamente falando 

do desenvolvimento de competências. Le Boterf (2008) define competência como saber agir 

ou reagir e pode ser entendida por três eixos fundamentais: característica da pessoa, formação 

educacional e experiência profissional. Defende que o indivíduo competente é aquele que 

mobiliza recursos em momento oportuno sob a forma de conhecimentos, capacidades 

cognitivas, relacionais, técnicas, entre outras, sendo capaz de selecionar elementos, organizá-

los e emprega-los em determinada atividade.  

Assim, fica claro o conceito de maturidade bem como o seu processo de avaliação. 

Também se evidencia a relação do aumento da maturidade com o desenvolvimento das 

competências do indivíduo, time e organização. A lista de modelos analisados sobre este tema 

não pretende ser exaustiva e objetiva apresentar os modelos relevantes para o estudo do tema. 

Os mesmos são apresentados no quadro 04 – Resumo de Modelos de Maturidade do PPM. 

 

Quadro 04 – Resumo de Modelos de Maturidade do PPM 
Modelo PPMMM P3M3 Gartner PPM 

Nome Project Portfolio 

Management Maturity 

Model 

Portfolio, Programme 

and Project 

Management Maturity 

Model 

Program and Portfólio 

Management Maturity 

Model 

Proprietário/Autor PM Solutions 

(Crawford, 2014) 

Office of Government 

Commerce (OGC, 2010) 

Gartner 

(Mieritz, 2017) 

Publicação 2002 2003 2006 

Última Atualização 2014 2010 2017 

Orientado à: Projetos, Programas e Portfólio 

Níveis (Maturidade) 1 a 5 

Sobrepõe Níveis? Não 

Abordagem Discreta 

Fonte de Referência Livro (3ª edição) Guia da entidade Guia da entidade 

Abrangência (uso) Global 

Padrão/Referência CMM/CMMI MSP / CMMI CMM/CMMI 

Plano de Melhoria Feito c/consultoria Feito c/consultoria Feito c/consultoria 

Abertura Sim 

Indústria Geral 

Coleta de dados Checklist Questionário N/D 

Certificação Não Sim Não 

Gratuidade Sim Sim (até v.2.1/2010) Não 
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Apoio de Software Sim (PM Solutions) Não N/D 

Tam. Questionário N/A 9 Questões N/D 

Fonte: Adaptado de Terlizzi et al. (2014) e Vasconcelos e da Silva (2009) 

 

2.4 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DE TI 

 

As incertezas relativas ao ambiente de negócios no qual as organizações estão 

inseridas tem se tornado um importante fator a ser considerado pelos líderes e executivos das 

organizações tal a velocidade das mudanças. Estas incertezas interagem com as organizações 

nos contextos de segmentos de mercado em âmbito global, criando ameaças e oportunidades 

(Cornelius, Putte & Romani, 2005).  

É exatamente a estratégia que trata dos aspectos relacionados a este contexto. Possuir 

uma estratégia implica em fazer coisas diferentes ou fazer as mesmas coisas diferentemente 

de forma a criar uma posição única e valiosa, envolvendo um conjunto diferente de atividades 

(Porter, 1996). Desta forma, a estratégia está diretamente relacionada com a obtenção do 

sucesso e envolve eficiência e eficácia (Patanakul & Shenhar, 2011).  

De acordo com Hitt, Ireland e Hoskisson (2011), estratégia é um conjunto integrado e 

de ações para explorar as competências organizacionais com o intuito de ganhar vantagem 

competitiva sobre os concorrentes. Vantagem competitiva é, portanto, a habilidade de uma 

organização criar mais valor que seus rivais e, desta forma atingir retorno de investimento 

superior (Barney & Hesterley, 2006). Adicionalmente, Hamel e Prahalad (1994) defendem 

que a vantagem competitiva é obtida quando uma organização consegue implantar uma 

estratégia que os concorrentes não conseguem copiar ou imitar. 

Apesar da importância e das tentativas de as organizações implantarem suas 

estratégias, Mankins e Steele (2005) informam que apenas 63% das organizações percebem 

potencial valor nas estratégias que tentam ser implantadas. Portanto, é mais difícil fazer uma 

estratégia funcionar do que desenvolver a estratégia (Hrebiniak, 2006), e o portfólio de 

projetos é uma poderosa arma que pode ser considerada como um bloco central na construção 

e implantação da estratégia (Cleland, 1998). Nesse contexto, a gestão de portfólio, programas 

e projetos tem se tornado um importante modo de estruturar o trabalho nas organizações 

(Bakker, 2010). 

Adicionalmente, a ênfase tradicional na gestão das áreas de conhecimento tempo, 

custo e escopo do projeto já não são suficientes para garantir a consecução dos objetivos 

organizacionais (Shenhar & Dvir, 2007). Assim, uma nova abordagem emerge coletivamente 

denominada “Gestão Estratégica de Projetos” (Cleland, 1998; Shenhar, 2004). Esta 

abordagem é baseada na percepção que projetos são iniciados para atingir resultados de 

negócios e que a implantação da gestão de projetos deve estar alinhada com a estratégia 

(Pennypacker & Dye, 2002). O projeto como atividade estratégica representa o futuro da 

gestão de projetos (Shenhar, 2004). Da mesma forma, a importância da TI é identificada por 

seu efeito direto na atividade econômica representada pelo crescimento de TI na produção e 

nos efeitos indiretos na economia baseado no desempenho das organizações que a absorve. 

Existe uma variação dessa importância da TI para a estratégia, gerando vantagens 

competitivas (Gartner, Zwicker & Rödder, 2009). Estudos sobre o tema têm mostrado que o 

caminho para o sucesso das organizações está relacionado com o alinhamento estratégico 

entre negócio e TI. Deve-se levar em consideração a estratégia, às características da empresa e 

a sua estrutura organizacional. A área de TI tem evoluído de um papel de suporte para um 

papel estratégico, representando um poderoso instrumento para a implantação da estratégia 

corporativa (Laurindo et al., 2001). 

Portanto, com base nas constatações, é de suma importância o estudo sobre 

alinhamento estratégico de TI, levando-se em consideração a visão da estratégia empregada 
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ao âmbito de projetos e ao papel do PPM como propulsor para o alcance dos objetivos 

estratégicos da organização. Importante ressaltar que a lista de modelos analisados neste 

estudo sobre o eixo teórico alinhamento estratégico de TI não pretende ser exaustiva e 

objetiva apresentar um panorama representativo dos modelos relevantes sobre o tema. Os 

mesmos são apresentados no quadro 05 – resumo dos modelos de alinhamento estratégico.  

 

Quadro 05 – Resumo dos Modelos de Alinhamento Estratégico 
Modelo Reich e 

Benbasat 

Brodbeck e Hoppen Luftman 

Nome Alinhamento 

Estratégico 

Alinhamento 

Estratégico 

SAM – Strategic Alignment 

Model 

Proprietário/Autor Blaize H. Reich 

e Izak Benbasat 

Ângela F. Brodbeck 

e Norberto Hoppen 

Jerry Luftman 

(Criador do modelo) 

Publicação 1996 2003 2000 

Última Atualização 1996 2003 2015 

Orientado à: Diagnóstico – Alinhamento Estratégico de 

TI 

Prescritivo – Alinhamento 

Estratégico de TI 

Níveis (Maturidade) ----- 1 a 5 

Sobrepõe níveis? N/A Sim 

Abordagem / Enfoque N/A/ Dinâmica Discreta / Dinâmica (DC) 

Fonte de Referência Literatura acadêmica 

Abrangência (uso) Global 

Padrão/Referência N/A N/A CMM/CMMI 

Plano de Melhoria Criado com apoio da consultoria 

Abertura Sim 

Indústria Geral 

Coleta de dados Entrevistas e análise documental 

(evidências) 

Questionário 

Certificação   Não 

Gratuidade Sim 

Apoio de Software Não 

Tam. Questionário N/A 38 perguntas 

Fonte: Autor 

3 MÉTODO E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

Será realizada uma pesquisa bibliográfica que objetiva analisar, conhecer e explicar 

um assunto, com base em referências publicadas em periódicos, artigos, sites, etc. para a 

construção teórica do estudo (Martins & Theóphilo, 2009). Também se utilizará o método 

quantitativo levantamento (survey) que reflete uma suposição filosófica pós-positivista com 

foco determinístico, onde causas determinam os efeitos (Creswell, 2010).  

A pesquisa utilizará as bases de dados ISI Web of Science, Science Direct e Google 

Scholar. Também utilizará sites, tais como o Researchgate e os de consultorias internacionais 

como o Gartner e EY no sentido de se obter informações práticas relativas ao mundo 

corporativo. Adicionalmente, se fará uso de teses e dissertações de universidades, tais como a 

Universidade de São Paulo – USP. No entanto, privilegiar-se-á o uso de artigos publicados em 

journals devido à existência de maior confiabilidade. O quadro 06 – resumo do processo 

metodológico mostra os passos a serem realizados na pesquisa.  

 

Quadro 06 – Resumo do Processo Metodológico 
Caráter do Estudo Exploratório-Descritivo 

Abordagem Ampla / Restrita Hipotética-Dedutiva / Quantitativa 
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Método de Pesquisa Pesquisa Bibliográfica dos eixos teóricos (1) Maturidade no PPM e 

(2) Alinhamento Estratégico de TI.  

Levantamento (survey) eletrônico. 

Método de Coleta de Dados Questionário eletrônico 

Universo Universo: Empresas de diversos portes e segmentos da economia, 

do Brasil e do Exterior. 

População População: Organizações que praticam a gestão de portfólio de 

projetos na área de TI. 

Amostragem Survey aleatória simples e não probabilística. 

Instrumento de Pesquisa Questionário: Contendo questões fechadas em seções caracterização 

da organização e do respondente, avaliação da maturidade na gestão 

de portfólio de projetos e avaliação do grau de alinhamento 

estratégico de TI. 

Perfil dos participantes: Executivos, profissionais, acadêmicos e 

alunos envolvidos na gestão de portfólio, programas e projetos. 

Análise dos Dados Estatística inferencial com o uso de Modelagem de Equações 

Estruturais por meio do software SMARTPLS. 
Fonte: Autor 

 

3.1 MODELO CONCEITUAL, VARIÁVEIS E OPERACIONALIZAÇÃO 

 

O estudo se baseia no modelo de maturidade P3M3® versão 2.1 (OGC, 2010) que é 

abrangente e contêm três modelos individuais, conectados, mas independentes, o que permite 

a avaliação específica de qualquer um deles: (1) gestão de portfólio – PfM3, (2) gestão de 

programas – PgM3 e, (3) gestão de projetos – PjM3. Este trabalho utilizará apenas o item (1). 

Este modelo é composto por nove variáveis observáveis e refletem o detalhamento da variável 

latente Maturidade em Gestão de Portfólio de Projetos (MGPP1). Também utilizará o modelo 

de Luftman (Luftman et al, 2015) que é composto por seis domínios determinados como 

variáveis observáveis e refletem o detalhamento da variável latente Grau de Alinhamento 

Estratégico de TI (GAETI1). Os dois modelos utilizam cinco níveis de maturidade.  

O estudo objetiva analisar a relação entre as variáveis latentes MGPP1 e GAETI1 

apresentadas. Adicionalmente se buscará analisar a influência das variáveis moderadoras (1) 

intensidade do uso da tecnologia (IUTEC1) e (2) existência de PMO (EXPMO1) na relação 

entre maturidade na gestão de portfólio de projetos e alinhamento estratégico de TI. A Figura 

01 apresenta os detalhes do modelo conceitual proposto para o estudo. 

 

Figura 01: Modelo conceitual proposto para a pesquisa. 
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Fonte: Autor. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

 

A coleta de dados será realizada através da aplicação de um questionário eletrônico 

desenvolvido no idioma inglês. Optou-se pela manutenção do idioma inglês devido ao fato 

das escalas existentes que serão utilizadas serem originalmente criadas neste idioma e pelo 

desejo de efetuar a pesquisa em âmbito internacional, abrangendo respondentes de outros 

países. Entende-se que o uso do idioma inglês não será um problema para os respondentes 

brasileiros, uma vez que os profissionais de TI são costumeiramente detentores do 

conhecimento sobre o idioma. O questionário será enviado aos profissionais (executivos e 

especialistas) do campo da gestão de portfólio, programas e projetos e tecnologia da 

informação, de diversos segmentos da economia, composto por organizações de diferentes 

tamanhos, por meio da utilização da ferramenta Survey Monkey. O questionário será 

submetido a um pré-teste para validação por acadêmicos experientes e profissionais que 

possuem o mesmo perfil dos futuros respondentes buscando-se um retorno sobre o tempo de 

resposta, facilidade de uso e alinhamento à teoria. 

A divulgação será realizada através de cartas personalizadas, e-mails e postings nas 

mídias sociais Facebook e Linkedin. Espera-se também contar com a distribuição dos 

questionários aos associados do capítulo São Paulo do Project Management Institute (PMI). 

De forma adicional, será solicitado aos respondentes que repassem a pesquisa a seus contatos, 

visando aumentar o alcance. Será garantida a confidencialidade dos participantes, devido a 

isso, seus nomes e o de suas respectivas organizações não serão coletados. Desta forma, a 

amostra será do tipo survey aleatória simples, uma vez que será atribuído a cada elemento do 

universo um número para posteriormente se selecionar alguns desses números por sorteio. 

Também será não probabilística, já que não haverá conhecimento sobre a probabilidade de 

todos os elementos da população. O questionário será estruturado em três seções, a saber:  
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 Seção 1: Caracterização da organização e do respondente  

 Seção 2: maturidade na gestão de portfólio de projetos – identifica o grau de 

maturidade do PPM das empresas estudadas por meio do modelo P3M3 (OGC, 2010).  

 Seção 3: Alinhamento estratégico de TI – Mede-se o grau de alinhamento estratégico 

de TI com a área de negócios por meio do modelo de Luftman (Luftman et al, 2015).  

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

A estimativa da amostra mínima deste estudo foi realizada por meio do software 

G*Power v.3.1.9.2 (Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2009), disponível no site 

http://www.gpower.hhu.de/ de acordo com a indicação de Ringle, da Silva & Bido (2014). 

Este aplicativo calcula a amostra ideal baseado no nível do poder estatístico desejado e se 

refere à probabilidade de a hipótese nula do teste ser rejeitada quando ela é falsa (Faul, 

Erdfelder, Lang & Buchner, 2007). Foram informados os seguintes parâmetros: (1) teste de 

regressão linear múltipla do tipo fixed model, R2 deviation from zero, (2) tamanho do efeito 

ES = 0,15, (3) valor do critério de significância α = 0,05, (4) poder estatístico = 0,80 e (5) 

preditores = 9. O valor de amostra mínimo calculado foi de 114 observações. Os dados 

coletados via questionário eletrônico serão consolidados em planilha e operacionalizados de 

acordo com as escalas estabelecidas. Todos os registros contendo missing values (dados 

perdidos devido à existência de variáveis não respondidas - valores inválidos) serão 

eliminados da amostra, documentados e armazenados. Será utilizado o software SMARTPLS 

v.3.2.7 para as análises estatísticas. As correlações que serão testadas estão descritas no Quadro 

07 – Constructos e correlações a serem testadas. 

 

Quadro 07 – Constructos e correlações a serem testadas 
Constructos 

Maturidade em gestão de 

portfólio de projetos 

(Independente) 

Alinhamento estratégico de TI (Dependente) 

Intensidade do uso da tecnologia na organização (Moderadora); 

Existência do Escritório de Projetos de TI (Project Management 

Office – PMO) (Moderadora); 

Segmento de atuação da organização (tipo de indústria) 

(Controle); 

Tamanho da organização (porte) (Controle); 

Tempo de experiência da organização em gestão de portfólio de 

projetos de TI (Controle); 

Tipo de organização (nacional ou multinacional) (Controle). 

Alinhamento estratégico de TI 

(Dependente) 

Fonte: Autor 
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The Increase of Project Portfolio Management Maturity and the IT Strategic Alignment – a 

Systematic Review of Literature. 

 

Abstract 

The objective of this article is, through a systematic review of technical and scientific 

journals, to raise the relationships between Project Portfolio Management and Strategic 

Alignment, specially related to Information Technology, which imply in increasing the 

Project Portfolio Organizational Maturity. This increase of maturity occurs through the 

development of the individuals, teams and organizational competencies, being a process 

composed of many drivers that occupy different places in relation to the demands and 

processes. The explored literature was classified and grouped, being a contribution to 

practice. The main findings refer to the increase in maturity through the individual, the 

team and the decision-making process as well as using framework for increasing 

performance and strategic alignment. 

 

Keywords: Project Portfolio Management; Strategic Alignment; Strategy; Organizational 

Project Portfolio Maturity; Information Technology.  

 

O Aumento da Maturidade em Gestão de Portfólio de Projetos e o Alinhamento 

Estratégico de TI – Uma Revisão Sistemática da Literatura. 

 

Resumo 

Este artigo objetiva, por meio de uma revisão sistemática de periódicos técnicos e 

científicos, levantar as relações entre a Gestão de Portfólio de Projetos e o Alinhamento 

Estratégico, em especial, o de Tecnologia da Informação, que implicam no Aumento da 

Maturidade Organizacional do Portfólio de Projetos. Este aumento da maturidade ocorre 

por intermédio do desenvolvimento de competências individuais, do time e 

organizacionais, sendo um processo composto por muitos direcionadores, que ocupam 

lugares diferentes em relação às demandas e aos processos. Foram efetuados classificações 

e agrupamentos dos assuntos explorados, sendo uma contribuição para a prática. Os 

principais achados referem-se ao aumento da maturidade através do individuo, do time e 

do processo decisório bem como com o uso de framework para o aumento do desempenho 

e do alinhamento estratégico. 

 

Palavras-chave: Gestão de Portfólio; Alinhamento Estratégico; Estratégia; Maturidade 
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1. Introdução  

Com a intensificação da concorrência as organizações, em busca de sobrevivência, 

iniciaram estudos para redução de custos e aumento da competitividade, investindo mais 

em projetos e menos em atividades de rotina (Elton & Roe, 1998). Usualmente, dentro das 

organizações, existem mais projetos em busca por recursos do que recursos disponíveis 

para investimento (Archer & Ghasemzadeh, 1999). Portanto, torna-se imprescindível 

classificar, selecionar e priorizar projetos para a composição da carteira de projetos do 

portfólio que retratam os investimentos da organização.  

Da mesma forma, estudos relativos à maturidade na gestão do portfólio de projetos 

também ganham importância (Pennypacker, 2005). O desenvolvimento e aperfeiçoamento 

dos processos de gestão de portfólio de projetos estão diretamente relacionados com o 

aumento da maturidade das capacidades. Isso permite a ampliação da flexibilidade 

organizacional e o respectivo aumento do desempenho (Killen & Hunt, 2009). 

Outro ponto importante a ser observado refere-se ao alinhamento estratégico do 

gerenciamento de portfólio, programas e projetos com a estratégia da organização, devido 

aos efeitos positivos que se alcança no desempenho do portfólio. Nesse contexto, a área de 

Tecnologia da Informação (TI) vem se tornando estratégica (Kappelman, Johnson, McLean 

e Gerhart, 2014). Evidencia-se assim a importância do alinhamento estratégico da 

tecnologia da informação. 

Gestão de portfólio de projetos é a manifestação da estratégia do negócio através de 

um processo de decisão dinâmico que é composto por uma lista com os projetos que é 

constantemente atualizada e revisada (Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, 1999). Segundo 

estes autores, os mesmos são selecionados e priorizados por meio do emprego de critérios 

estabelecidos, gerenciando-se a alocação dos recursos. Desta forma, se estabelece como o 

investimento será feito no futuro. Segundo Ghasemzadeh & Archer (2000), a formação do 

portfólio deve ser periódica, focando na seleção de projetos que estejam alinhados com os 

objetivos da organização, sem exceder os recursos disponíveis e/ou outras restrições 

existentes.  

A gestão de portfólio de projetos é um poderoso processo que possibilita a análise 

da seleção e priorização de projetos de maneira dinâmica e sistemática, focando na 

eficácia, uma vez que trata de quais projetos fazer. Permite a verificação do valor dos 

projetos, o alinhamento dos mesmos à estratégia corporativa bem como o respectivo 

balanceamento da carteira dos mesmos, o que permite as organizações atingir seus 

objetivos de lucratividade e crescimento no longo prazo. Portanto, extremamente 

importante para as organizações (Mikkola, 2001).  

Segundo Bone e Saxon (2000), para uma efetiva gestão dos aspectos de 

desenvolvimento de produtos as empresas também precisam desenvolver uma estratégia 

para gestão da tecnologia. Esta estratégia deve ser parte integral dos seus processos de 

negócio e de inovação. Esse foco permite aumentar a rapidez de reação às mudanças do 

ambiente de negócios, focando nas tecnologias mais importantes a serem aplicadas e no 

desenvolvimento de novos produtos, protegendo o negócio em relação aos produtos que 

podem ser substituídos por inovação incremental ou radical decorrentes de saltos 

tecnológicos e descontinuidades não previstas. 

Adicionalmente, a organização inovativa possui as características de orientação a 

prazos e a renovação do mercado, focando na criação de produtos únicos baseados em 

tecnologias consideradas “estado da arte”. As organizações inovativa utilizam novas 

abordagens, tais como, a multidisciplinaridade e os times projetizados e organizados fora 
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da estrutura hierárquica padrão, focando principalmente na gestão estratégica da 

tecnologia, que ocupa função chave para obtenção de sinergias entre as diferentes unidades 

de negócios das organizações (Kumpe & Bolwijn, 1994). 

Destacam-se neste contexto, os modelos de maturidade que avaliam os níveis da 

maturidade organizacional na gestão de portfólio, programas e projetos. Estes modelos 

efetuam a verificação dos processos, estrutura organizacional, comunicação, treinamento, 

entre outros elementos que são empregados. Fazem a comparação destas capacidades com 

o padrão para a identificação das áreas que necessitam de melhorias e desenvolvimento 

(Hunt & Killen, 2009). 

Já o alinhamento estratégico é definido na literatura de várias formas, por exemplo, 

como sendo o grau com o qual os interesses e as ações de cada colaborador de uma 

empresa suportam as metas chave da organização (Robinson & Stern, 1997) ou um 

processo continuo de adaptação e mudança (Henderson & Venkatraman, 1993). Pelo 

prisma da tecnologia da informação, alinhamento estratégico de TI é um processo contínuo 

de ajustes que as organizações utilizam para obter-se a interligação entre os objetivos e 

estratégias de negócios e os objetivos e estratégias da área de TI, com o intuito de obter 

vantagem competitiva (Affeldt & Vanti, 2009).  

É importante ressaltar que existem dificuldades associadas com a seleção do 

portfólio de projetos que são resultantes da existência de limitações de recursos e objetivos 

múltiplos e conflitantes. Alguns deles qualitativos tais como as incertezas e riscos, podem 

afetar os projetos, o balanceamento do portfólio em relação aos riscos, as 

interdependências entre projetos e portfólios e o grande número de ocorrências 

(Ghasemzadeh & Archer, 2000).  

Assim, os programas e projetos precisam ser assertivos e devem atender ao 

cronograma e orçamento planejados. Devem também contribuir para o atendimento das 

necessidades dos clientes. Desta forma, permitem o alcance dos objetivos de negócios 

preparando a organização para o futuro (Shenhar et al., 2001).  

Estudos propiciam a identificação das necessidades de melhoria no qual a gestão de 

portfólio de projetos (Project Portfolio Management - PPM) de tecnologia da informação 

necessita. Assim, a avaliação do nível de maturidade é um meio para incrementar o 

desempenho corporativo e é algo extremamente importante de ser entendido e aplicado nas 

organizações (Pennypacker, 2005). 

Observa-se também que executivos de alto escalão (C-Level) de outras áreas se 

demonstram céticos quanto às contribuições de TI para os negócios no que tange a 

estratégia, inovação e desempenho organizacional (Kappelman, Johnson, McLean & 

Gerhart, 2014). Assim, o alinhamento estratégico entre TI e negócios é um assunto que 

merece atenção. 

Vale ressaltar que, apesar dos diversos estudos desenvolvidos ao longo dos anos 

relativos aos tópicos apresentados, fica clara a necessidade de uma consolidação dos 

conhecimentos desenvolvidos. Desta forma, estudos aprofundados se fazem necessários 

para a evolução do conhecimento destes pilares teóricos. 

Visando contribuir com este campo de estudo, este artigo objetiva responder a 

seguinte pergunta de pesquisa: Quais as relações estabelecidas entre a Gestão de Portfólio 

de Projetos e o Alinhamento Estratégico, em especial o de TI, que propiciem o aumento da 

maturidade organizacional do portfólio de projetos? Portanto, foi realizada uma revisão 

sistemática da literatura sobre os temas apresentados visando atender aos objetivos de 

identificar e mapear os artigos publicados em periódicos técnicos e científicos. Efetuou-se 

a classificação dos temas centrais dos artigos analisados e se classificou estes artigos 

conforme observações efetuadas durante a pesquisa. 
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Nas seções seguintes, abordaremos o referencial teórico utilizado referente aos três 

eixos teóricos abordados (PPM, Maturidade do Portfólio de Projetos e Alinhamento 

Estratégico e de TI), explicaremos a metodologia empregada no desenvolvimento da 

pesquisa, efetuaremos a respectiva análise e discussão, e por fim, apresentaremos as 

conclusões e referências bibliográficas utilizadas. 

 

2. Referencial Teórico 

Faz-se necessário que sejam compreendidos os alicerces inerentes a esta pesquisa. 

Desta forma, os próximos tópicos visam aprofundar os respectivos temas. A exploração da 

literatura foi dividida nos seguintes eixos teóricos: 1- Gestão de Portfólio de Projetos – 

Project Portfolio Management (PPM); 2- Maturidade em Gestão de Portfólio de Projetos e 

3- Alinhamento Estratégico Organizacional e de Tecnologia da Informação. 

 

2.1 Gestão de Portfólio de Projetos – Project Portfolio Management (PPM) 

Um portfólio de projetos é constituído por um grupo de projetos e/ou programas 

que é executado sob o patrocínio e ou gestão de uma organização e que competem por 

escassos recursos financeiros, humanos e de tempo (Archer & Ghasemzadeh, 1999). 

Portanto, o Portfólio de Projetos pode ser representado como um conjunto de projetos e/ou 

programas que são agrupados para facilitar o gerenciamento eficaz a fim de atender os 

objetivos estratégicos das organizações. Diferentemente, um Portfólio pode conter projetos 

e/ou programas que não possuem inter-relacionamentos. No entanto, estes programas e 

projetos têm relação com a estratégia organizacional (PMI, 2017a). 

Wheelwright e Clark (1992) enfatizam que devido à falta de um plano de projeto 

agregado, as organizações correm o risco de adicionar mais projetos do que as respectivas 

capacidades organizacionais suportam. Isso pode ocasionar a queda da produtividade, o 

aumento de custos, atrasos em outros projetos, aumento da pressão por resultados e o 

comprometimento da qualidade. Este tipo de problema enfatiza que há poucas evidências 

da prática estruturada de gestão de portfólio nas organizações (Jeffery & Leliveld, 2004) e 

enfatizam a importância da utilização de uma efetiva gestão de portfólio.   

Segundo Reyck et al (2005) uma pré-condição para o estabelecimento da Gestão de 

Portfólio é a estratégia organizacional clara e comunicada. Também defendem os autores 

que são necessários o envolvimento dos líderes de negócios, inclusive para o processo de 

priorização de projetos, bem como o desenvolvimento das habilidades do time, 

principalmente as relativas a finanças e estratégia. Adicionalmente, Reyck et al (2005) 

informam que os objetivos da adoção da Gestão de Portfólio de Projetos que são 

comumente encontrados na literatura são:  

(1) desenvolver a visão centralizada dos projetos do portfólio que se caracteriza pela 

preparação de um inventário das demandas de projetos bem como pelos projetos em 

andamento por uma área responsável por coletar e distribuir as informações de forma 

centralizada;  

(2) efetuar a análise financeira através da utilização de métodos para avaliação de projetos 

e retornos desejados;  

(3) verificar análise total de riscos do portfólio e não individualmente por projetos;  

(4) mapear as interdependências entre os portfólios, programas e projetos checando-se 

todas as alternativas e possibilidades visando a redução da competição por recursos e 

buscando sinergias produtivas;  

(5) executar o alinhamento, priorização, seleção e balanceamento que visa garantir que as 

diferentes estratégias corporativas estejam resultando para a organização uma visão 

clara de quais projetos devem ser mantidos ou eliminados (Decisão GO/KILL);  
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(6) efetuar análise das restrições relativas aos recursos humanos, habilidades dos times, 

orçamentos, tempo e infraestrutura;  

(7) efetuar a retroalimentação e reavaliação do portfólio que é considerada uma etapa 

crítica uma vez que na mesma se desenvolve as atividades de gerenciamento dos 

recursos, a revisão do alinhamento estratégico, a aplicação de medidas corretivas para 

os desvios observados e identificação de sinergias entre os portfólios, programas e 

projetos nas suas diversas fases;  

(8) avaliar a necessidade de software especializado verificando as melhores alternativas 

para automação do processo com foco na eficácia e na manipulação da crescente 

quantidade de informações devido ao aumento da complexidade da gestão dos 

portfólios, programas e projetos. 

De forma bastante didática e dividida por tópicos, podemos encontrar outros 

modelos e processos. Um bom exemplo é o The Standard for Portfolio Management 

desenvolvido pelo Project Management Institute – PMI (2017a) ou o processo de Stage-

Gate® criado por Robert G. Cooper (Cooper, 2007). Estes modelos utilizam ferramentas, 

práticas, técnicas e processos que são baseados nos oito itens elencados que são 

comumente encontrados. 

Desta forma, a Gestão de Portfólio concentra seu foco no alinhamento estratégico 

organizacional enquanto que a Gestão de Programas tem a preocupação com a 

interdependência entre os projetos e respectivas sinergias. Por sua vez, a Gestão de 

Projetos preocupa-se em atingir os objetivos específicos de projeto buscando o 

cumprimento das expectativas e o equilibro das restrições concorrentes em relação a 

escopo, custo, prazo, qualidade, recursos e riscos (PMI, 2017b). Neste contexto, diversos 

autores iniciaram a formulação de proposições de modelos.  

Archer e Ghasemzadeh (1999) propõem um framework para seleção do portfólio de 

projetos que é composto das macro-fases 1- Consideração Estratégica, 2- Avaliação de 

Projetos e 3- Seleção de Portfólio. Estas macro-fases estão suportadas por cinco estágios 

que tornam o processo decisório mais eficiente: 1- Pré-Seleção, 2- Análise Individual dos 

Projetos, 3- Seleção, 4- Otimização do Portfólio e 5- Ajuste do Portfólio. Este framework é 

denominado de PASS – Project Analysis and Selection System (Ghasemzadeh & Archer 

(2000).  

Ghasemzadeh e Archer (2000) informam que os três primeiros estágios são 

realizados de maneira off-line, executando respectivamente as atividades de 1- assegurar 

que o projeto tenha o foco definido na estratégia, 2- aplicar parâmetros para validações 

(ex.: cálculos de NPV e IRR), e 3- eliminar os projetos que não atendem os pré-requisitos 

mínimos de retorno. Os outros dois últimos estágios são executados por um DSS – 

Decision Suppport System. Estes estágios têm o objetivo de maximizar a carteira de 

projetos obtendo o maior retorno e aderência ao mercado, focando na maximização do 

portfólio e considerando as limitações de recursos, tempo, interdependências entre projetos 

e os critérios de balanceamento da carteira, dentre outras restrições. 

Já o modelo Stage-Gate® é um processo com base conceitual e foco operacional 

para o desenvolvimento de novos produtos. Contempla o ciclo completo do projeto, da 

ideia inicial até a sua finalização com o lançamento para o mercado. Preocupa-se com o 

gerenciamento da eficiência e da eficácia, sendo essencial para a gestão de portfólio no que 

tange a correta alocação de recursos (Cooper, 2008). Este processo cobre parcialmente as 

etapas de gestão de portfólio e os Gates servem como ponto de controle para a seleção e 

priorização, decidindo-se pela continuidade ou não dos projetos.  

Adicionalmente, o PMI (2017a) propõe um modelo de gestão de portfólio que 

possui um ciclo de vida que inclui os processos de iniciação, planejamento, execução e 
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otimização. Este ciclo de vida está alinhado a um conjunto de domínios definidos para este 

ciclo de vida. Os domínios são: gestão estratégica do portfólio, governança do portfólio, 

gestão do desempenho, gestão dos stakeholders, gestão do risco e gestão do valor do 

portfólio.  

Todos esses modelos apresentam características semelhantes, demonstrando 

diferentes nuances quanto à aplicação de métodos, ferramentas, técnicas e sequencia de 

etapas para a gestão do portfólio. Prezam, de forma similar, com o processo de Seleção de 

Projetos, que deve ser baseado em critérios formais estabelecidos e aplicados de maneira 

uniforme. Portanto, resultam na equidade da atividade de seleção de projetos. 

Archer e Ghasemzadeh (1999) enfatizam que as decisões estratégicas, tanto as 

relativas ao foco do portfólio quanto as do orçamento devem ser feitas em um contexto 

amplo. Devem-se levar em conta os fatores internos do negócio e os externos à 

organização, antes que o portfólio seja selecionado. Desta forma, um framework de seleção 

de projetos deve ser flexível o suficiente para que as partes interessadas possam escolher 

antecipadamente as técnicas e metodologias para se analisar dados e tomar decisões para a 

escolha dos projetos.  

Mikkola (2001) aponta como vantagens do PPM, que tanto os pontos fracos quanto 

os pontos fortes dos projetos são demonstrados, assim como as decisões de investimentos 

são facilitadas, independentemente do framework e/ou respectivas técnicas utilizadas. 

Também informa que com os processos de gestão de portfólio, encoraja-se a análise 

sistemática dos projetos e a obtenção do consenso. Desta forma, os obstáculos também são 

evidenciados, tais como as tratativas das interdependências entre os projetos e a 

necessidade do estabelecimento de indicadores que assegurem que as analises foram 

apropriadas durante o processo de gestão de portfólio, mais especificamente para a 

Classificação, Seleção e Priorização dos Projetos. 

Nesse contexto, é naturalmente percebida a importância do PPM para as 

organizações no cenário competitivo atual. Também se evidencia que o PPM é um 

processo complexo que está intimamente ligado à estratégia e que precisa focar na eficácia. 

Estes itens nos direcionam para o próximo eixo teórico que explora a maturidade do PPM. 

 

2.2 Maturidade em Gestão de Portfólio de Projetos 

A maturidade é um processo de aquisição de competências que ocorre 

gradualmente ao longo do tempo. Nas organizações a maturidade precisa ser conquistada 

por meio de ações tomadas para o aperfeiçoamento dos processos da empresa, de forma a 

conduzi-la para a realização de seus objetivos (Rabechini, 2005). Assim, maturidade pode 

ser vista como um processo evolutivo e como uma métrica (Carvalho & Rabechini, 2015). 

O aumento da maturidade está diretamente associado à evolução e melhoria da forma de se 

executar as atividades na organização e a previsibilidade de resultados que podem ser 

alcançados (SEI, 2010). 

Em sua concepção mais complexa, maturidade na gestão de projetos, programas e 

portfólio pode ser considerada como um processo de mudança organizacional que busca 

melhorar a eficácia. Na concepção da métrica é o quanto a organização evoluiu ao longo da 

implantação da gestão de projetos, programas e portfólio (Carvalho & Rabechini, 2015).  

Dentro deste cenário, diversos autores e instituições aprofundam estudos nesta área 

dando inicio a criação de modelos de avaliação do nível de maturidade organizacional em 

projetos, programas e portfólio. No fim da década de 80 o Software Engineering Institute - 

SEI cunhou o termo “modelo de maturidade” junto com o governo dos Estados Unidos. 

Isso ocorreu durante a realização de um trabalho que possuía o objetivo de prever o 
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desenvolvimento bem-sucedido de software, resultando no CMM - Capability Maturity 

Model. 

O CMM é o precursor que serviu como alicerce para o desenvolvimento de 

diversos modelos de maturidade, inclusive os relativos ao PPM. Em 1991 o CMM foi 

aperfeiçoado e passou a ser denominado de CMMI – Capability Maturity Model 

Integration com foco na integração das boas práticas na área de desenvolvimento de 

software. Foi estruturado em áreas de processos e dividido em cinco níveis de maturidade, 

a saber: 1- Inicial – caracterizado por processos reativos, não previsíveis e com pouco 

controle, 2- Gerenciado – processos e projetos com ações planejadas de acordo com as 

políticas, 3- Definido – caracterizado por processos organizacionais proativos e 

padronizados em procedimentos, ferramentas e métodos, 4- Gerenciado Quantitativamente 

– possui processos medidos e controlados, e 5- Otimizado – tem foco na melhoria contínua 

de processos (SEI, 2010). 

O CMMI tornou-se base para a criação de vários modelos focados na avaliação da 

maturidade de gestão de projetos, programas e portfólios. Existem muitos modelos 

diferentes para avaliação do nível de maturidade em projetos, com diversas características, 

complexidades, cobrindo diferentemente diversos aspectos. No que se refere aos modelos 

de maturidade organizacional em projetos, Kerzner (1999) propôs o PMMM - Project 

Management Maturity Model que possui cinco níveis de desenvolvimento de competências 

para que as empresas alcancem a excelência, conforme segue: 

1- Linguagem comum - organização reconhece a importância da gestão de projetos;  

2- Processos comuns - organização tem necessidade de estabelecê-los para projetos;  

3- Metodologia singular - a organização reconhece a possibilidade de obter sinergia 

dada à combinação de várias metodologias dentro de uma única;  

4- Benchmarking - formado por um processo contínuo de comparação de práticas de 

gestão de projetos utilizadas com a de concorrentes; 

5- Melhoramento contínuo - é aproveitada a informação aprendida advinda do nível 

anterior para implantar as mudanças necessárias na gestão de projetos. 

Já o modelo de maturidade OPM3 - Organizational Project Management Maturity 

Model foi desenvolvido pelo Project Management Institute – PMI em 1998. Através de um 

comitê de padrões teve o objetivo de verificar a existência de melhores práticas nas 

organizações observando as dimensões Portfólio, Programas e Projetos. Analisou as 

principais capacitações inerentes à gestão de projetos e as classificou em: 

1- Padronização e integração de métodos e processos; 

2- Desempenho e métricas; 

3- Comprometimento com procedimentos de gerenciamento de projetos; 

4- Priorização de projetos e alinhamento estratégico; 

5- Melhoramento contínuo, estabelecimento de critérios de sucesso, pessoas e suas 

competências, alocação pessoal, aspectos organizacionais e equipes. 

Este modelo é fruto do trabalho internacional coletivo de milhares de praticantes 

que participam em grupos de colaboração para a evolução do modelo. Propõe a gestão 

sistemática e processual de projetos, programas e portfólio com foco no alinhamento 

estratégico das organizações. Foca na correlação entre as capacidades organizacionais em 

gestão de projetos, programas e portfólio e sua efetividade na implantação da estratégia 

organizacional (PMI, 2013a). 

O OPM3 está dividido em três elementos – Conhecimento, Avaliação e Melhoria. 

A parte correspondente ao Conhecimento possui foco para o momento em que uma 

organização decide adquirir os conhecimentos necessários para compreender o modelo. 
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Compreende o escopo das práticas, glossário, a ferramenta para a realização da 

autoavaliação, os conceitos e a metodologia (PMI, 2013a). 

A parte que compreende a Avaliação foca em verificar o grau de maturidade da 

organização na gestão de portfólio, programas e projetos. Efetua-se a comparação das 

características da situação corrente da organização quanto ao seu nível de maturidade com 

a referência prevista no modelo. Desta forma se obtêm uma visão de como a empresa está 

atuando na gestão de seus portfólios, programas e projetos (PMI, 2013a). 

A última parte relativa à Melhoria possui foco no ciclo continuo. Esta etapa prevê 

cinco etapas, a saber: 1-preparar–se para a avaliação, 2- realizar a avaliação, 3- planejar 

melhorias, 4- implantar melhorias, e 5- repetir o processo. Assim, implanta-se um processo 

de melhoria evolutiva (PMI, 2013a). 

O modelo de maturidade OPM3 é caracterizado por boas práticas e prevê o uso de 

indicadores de desempenho (key performance indicators – KPIs) para a realização de 

medições e comparações. Para o OPM3, uma capacidade pode ter um ou vários resultados 

e os indicadores de desempenho fornecem a visão das medições das capacidades 

permitindo a aferição e avaliação de resultados (PMI, 2013a). Desta forma o OPM3 é uma 

poderosa ferramenta para as organizações que desejam evoluir no nível de maturidade 

organizacional de projetos, programas e portfólios.  

Quando falamos em aumento da maturidade, também estamos indiretamente 

falando do desenvolvimento de competências. Le Boterf (2008) define competência como 

saber agir ou reagir e pode ser entendida por três eixos fundamentais: característica da 

pessoa, formação educacional e experiência profissional. Defende que o individuo 

competente é aquele que mobiliza recursos em momento oportuno sob a forma de 

conhecimentos, capacidades cognitivas, relacionais, técnicas, entre outras, sendo capaz de 

selecionar elementos, organizá-los e empregá-los em determinada atividade.  

De forma alinhada ao exposto, Drejer (2000) descreve que competência é função da 

demanda do cliente. Quanto melhor uma organização (grupo de pessoas) atende as 

demandas dos clientes (externos / internos), mais competente esta organização será. Tais 

competências são vistas como sistemas e são importantes para a estratégia quando não são 

facilmente imitáveis.  

Drejer e Riis (1999) informam que o desenvolvimento de competências é um 

processo composto por muitos direcionadores que ocupam lugares diferentes em relação às 

demandas e aos processos movendo a organização para diferentes direções. Portanto, fica 

clara a importância de se aprofundar o entendimento sobre o assunto. Classificam as 

competências em três grupos, em escala crescente:  

1- Uma única tecnologia e poucas pessoas;  

2- Tecnologias entrelaçadas em uma grande unidade organizacional;  

3- Sistemas complexos conectando muitas pessoas em diferentes departamentos e 

unidades organizacionais.  

Frame (1999) sugere três tipos de competências:  

1- Individuais: habilidades para solução de problemas;  

2- Equipe: capacidade de solução de problemas multidisciplinares complexos;  

3- Empresa: capacidade de criação de um ambiente que possibilite o envolvimento 

dos indivíduos e das equipes.  

Assim, fica claro o conceito de maturidade bem como o processo de avaliação do 

nível de maturidade organizacional em projetos, programas e portfólio. Também se 

evidencia a relação do aumento da maturidade com o desenvolvimento das competências 

do individuo, time e organização. Nesse contexto, a eficácia organizacional se dá através 

da verificação das medições e das ações para o aperfeiçoamento dos processos e se 
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caracteriza, em especial para o PPM, no atendimento da estratégia organizacional, nos 

levando para o último eixo teórico que trata do alinhamento estratégico. 

 

2.3 Alinhamento Estratégico Organizacional e de Tecnologia da Informação 

Thamhain (2012) informa que dentro do ambiente ultracompetitivo, onde os 

negócios demandam a interconexão de muitas pessoas de diferentes culturas em áreas 

geográficas distintas, as organizações buscam continuamente por melhorias de 

desempenho. Estas ações resultam em arranjos complexos que envolvem alianças, joint 

ventures, pesquisa e desenvolvimento. Esse cenário demanda que as organizações 

modifiquem o foco gerencial da eficiência para a eficácia.  

A estratégia trata dos aspectos relacionados a este contexto e implica em fazer 

coisas diferentes ou fazer as mesmas coisas diferentemente de forma a criar uma posição 

única e valiosa, envolvendo um conjunto diferente de atividades (Porter, 1996). Desta 

forma, tem o objetivo de planejar as ações organizacionais para enfrentar os desafios 

diretamente vinculados a competição para a permanência no mercado. Portanto, uma 

estratégia é um conjunto integrado e coordenado de compromissos e ações projetado para 

explorar o núcleo de competências organizacionais com o intuito de ganhar vantagem 

competitiva sobre os concorrentes, ou seja, implantar uma estratégia que os concorrentes 

não conseguem replicar (Hitt, Ireland & Hoskisson, 2011). 

Boyer e McDermott (1999) definem alinhamento estratégico como um consenso no 

qual os colaboradores de uma organização entram em acordo sobre o que é efetivamente 

mais importante se fazer para que a organização seja bem-sucedida. Os autores informam 

que deve se levar consideração os custos, qualidade, capacidade de entrega, flexibilidade, 

prioridades competitivas e políticas operacionais. Neste contexto, a prática da gestão de 

projetos vem gradativamente evoluindo. 

 A gestão tradicional de projetos possui foco na eficiência, desempenho operacional 

e no atendimento das metas de tempo e orçamento. Mas, inicia-se na gestão de projetos um 

modelo de alinhamento estratégico denominado Strategic Project Leadership – SPL. Este 

modelo conecta a formulação estratégica aos processos de gestão de projetos com foco nos 

resultados de negócios. Este modelo possui cinco grandes componentes hierárquicos que 

devem ser endereçados sequencialmente, do nível mais alto para o mais baixo, durante o 

ciclo de vida dos projetos: Estratégia, Espírito e Visão, Organização, Processos e 

Ferramentas (Shenhar, 2004). 

Também é importante ressaltar que a integração entre as estratégias de negócios e a 

TI é considerada fator crítico de sucesso para as organizações. Esta integração está 

diretamente relacionada com o alinhamento das ações da área de TI à estratégia 

corporativa. Deve levar em conta as características das organizações bem como as 

correspondentes estruturas organizacionais (Laurindo et al., 2001). 

Existem alguns modelos que tratam do tema sobre alinhamento estratégico de TI. 

Vale ressaltar, em linha com estes pontos, o modelo de alinhamento de Luftman, que se 

baseia nos conceitos do CMM - Capability Maturity Model. Este modelo foca nas práticas 

estratégicas de negócios e tem o objetivo de identificar o grau de maturidade do 

alinhamento estratégico de TI com o negócio permitindo identificar pontos que necessitam 

de melhorias. Considera 38 critérios agrupados em seis categorias de verificação de 

maturidade, a saber: maturidade das comunicações, na mensuração de valor/competências, 

na governança, das parcerias, da tecnologia e das habilidades (Luftman, 2003). 

Estes critérios são avaliados em cinco níveis que correspondem a: 1- sem processo, 

2- processo iniciado, 3- processo estabelecido, 4- processo melhorado e 5- processo 

otimizado. Assim, a avaliação da maturidade do alinhamento estratégico de TI na 
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organização ocorre através da categorização de cada uma das 38 práticas em um dos cinco 

níveis estabelecidos pelo modelo. Obtêm um score médio das práticas por categoria de 

maturidade, compondo o resultado geral de alinhamento de TI (Luftman, 2003). 

Desta forma fica claro o relacionamento da estratégia e a respectiva necessidade do 

alinhamento das iniciativas organizacionais, principalmente as relativas a TI. Projetos, 

Programas e Portfólio são meios de se transformar a organização e permeiam todas as 

áreas, portanto, obviamente também necessitam estar inseridos neste contexto. Assim, a 

relação da maturidade organizacional em projetos, programas e portfólio, a gestão de 

portfólio de projetos e o alinhamento estratégico, em especial o de TI, estão intimamente 

relacionados e compõem uma importante base teórica que precisa, principalmente no 

cenário competitivo atual, cada vez mais ser aprofundado.  

 

3. Procedimentos Metodológicos 

Esta revisão sistemática da literatura foi realizada com a utilização dos 

procedimentos metodológicos baseados nas recomendações dos autores Sampaio e 

Mancini (2007). Foi empregado o uso do método qualitativo com o intuito de investigar os 

temas objeto de estudo na literatura existente objetivando a interpretação dos dados e a 

discussão sobre os mesmos. O trabalho foi organizado e divido logicamente em doze 

passos sequenciais conforme fluxo metodológico - vide figura 1. 

  

 
Figura 1 – Procedimentos da revisão sistemática da literatura - Fluxo metodológico.  

Fonte: Autores, baseado em Sampaio e Mancini (2007). 

 

O primeiro passo (1) trata da definição da questão de pesquisa. A mesma foi 

discutida com experientes acadêmicos especialistas com o intuito de direcionar a estratégia 

bem como os procedimentos metodológicos. O segundo passo (2) abordou a análise sobre 

uma possível restrição de tempo a ser aplicado para o período de busca. A decisão foi a de 
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restringir a pesquisa somente para artigos (revisões, livros, etc. não foram considerados) e 

utilizar o período de 2010 até 2017, uma vez que o interesse consiste em vislumbrar as 

pesquisas recentes neste campo de estudo. Também compreendeu a definição das palavras 

chave para a pesquisa bem como a realização de diversos testes de busca nas bases de 

dados para avaliação de resultados preliminares.  

Após muitos testes, finalmente a definição da busca foi dividida em quatro blocos 

utilizando as seguintes palavras chave: Pesquisa (A) “Portfolio Management” AND 

“Strategy” AND “IT”, Pesquisa (B) “Portfolio Management” AND “Strategic Alignment” 

AND “IT”, Pesquisa (C) “Portfolio Management” AND “Strategy” AND ”Information 

Technology” e Pesquisa (D) “Portfolio Management” AND “Strategic Alignment” AND 

“Information Technology”. Esta definição objetivou a criação de um filtro de pesquisa 

para direcionar os resultados ao foco de interesse, mas foi conservadora visando à obtenção 

da amplitude necessária para se verificar o que existe disponível neste campo teórico. 

 

Revisão Sistemática da Literatura – Detalhes da Metodologia Aplicada 

Fase # Atividades Chave  Observações 

Planejamento 1 Definição da Questão de 

Pesquisa.  

Análise de artigos e discussões com 

acadêmicos especialistas.  

Definição do 

protocolo de 

pesquisa 

2 Definição das palavras 

chave para pesquisa, testes 

de pesquisa e definição do 

tipo de publicação a ser 

considerada no trabalho.  

Realização de testes para e avaliação de 

resultados preliminares de buscas.  

3 Escolha da base de dados.  Escolhida a base de dados ISI Web of 

Science devido relevância internacional, 

prestígio conquistado entre os 

pesquisadores, facilidade de uso e acesso 

em relação à extração de dados e geração 

de relatórios de citações bem como pelo 

amplo acervo de publicações. 

4 Definição de critérios de 

exclusão de publicações  

Foram aplicados os seguintes critérios para 

exclusão de artigos: 1- Artigos duplicados; 

2- Não redigidos nos idiomas inglês ou 

português; 3- Não atendimento do tema 

pesquisado (Filtro 1 = Análise do Resumo 

e Filtro 2 = Análise do Artigo). 

Realização 

da pesquisa 

5 Realização da pesquisa com 

a extração dos resultados.  

Geração de arquivos texto (.txt).  

6 Importação dos resultados 

em planilha eletrônica.  

Tabulação de colunas, definição de filtros, 

aplicação dos critérios de exclusão 

(eliminação de 6 artigos duplicados e 2 

artigos com idioma diferente do inglês ou 

português), criação de ordenações e 

agrupamentos.  

Análise das 

informações 

obtidas 

7 Leitura dos resumos, análise 

e tabulação.  

Levantamento das relações entre as 

publicações obtidas e os temas de pesquisa. 

Eliminação de 51 artigos não relacionados 

ao tema de pesquisa e tabulação dos 

resultados na planilha eletrônica.  

8 Leitura completa dos 

artigos, análise e tabulação.  

Levantamento das relações entre as 

publicações obtidas e os temas de pesquisa  

e tabulação dos resultados na planilha 
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eletrônica.  

Emissão do 

relatório 

9 Criação de árvore de 

amarrações e 

relacionamentos  

Geração da árvore de relacionamentos 

utilizando as informações obtidas.  

10 Desenvolvimento da análise 

crítica  

Apuração das informações dos artigos 

relevantes e desenvolvimento do relatório 

com as explanações e discussões.  

11 Elaboração de gráficos e 

tabelas  

Documentação dos achados.  

12 Geração do Relatório  Criação do texto para o artigo.  
Figura 2 – Detalhes dos procedimentos da revisão sistemática da literatura  

Fonte: Autores, baseado em Sampaio e Mancini (2007). 

 

O passo três (3) foi à escolha da base de dados para a realização da pesquisa. 

Optou-se pela base de dados ISI Web of Science pela relevância internacional e prestígio 

conquistado entre os pesquisadores, facilidade de uso e acesso em relação à extração de 

dados e geração de relatórios de citações bem como pelo amplo acervo de publicações.   

No quarto passo (4) definiram-se os critérios de exclusão de publicações que foram: 

1-artigos duplicados, uma vez que foram aplicados quatro filtros de pesquisa diferentes; 2- 

artigos que não fossem redigidos no idioma inglês ou português, e por fim, 3- artigos que 

não atendiam aos assuntos pesquisados (Filtro 1 = Análise do Resumo e Filtro 2 = Análise 

do Artigo). 

O quinto passo (5) consistiu na realização da pesquisa com a extração dos 

resultados contendo as informações sobre as publicações. Foram obtidos arquivos no 

formato texto contendo os resultados das buscas com as palavras chaves definidas que 

resultaram no seguinte: Pesquisa (A) resultou em 63 artigos, Pesquisa (B) em 5, Pesquisa 

(C) em 5 e finalmente a Pesquisa (D) que resultou em nenhuma ocorrência, totalizando 73 

artigos. 

No sexto passo (6) foi realizada a importação dos arquivos texto (txt) contendo os 

resultados das buscas para a planilha eletrônica. Efetuaram-se as tratativas de maneira fácil 

e ágil através da criação de filtros, índices, gráficos e tabelas, facilitando a realização das 

analises. Foram aplicados os critérios de exclusão resultando na eliminação de 2 artigos 

redigidos em outros idiomas diferentes do inglês/português e 6 artigos duplicados. 

 Durante o sétimo passo (7) realizou-se a leitura dos resumos e tabulação dos 

resultados. Eliminou-se 51 artigos que não tinham relação direta com o tema de pesquisa, 

restando 14 artigos para leitura detalhada - vide figura 3. 

 

Artigos Mantidos 

ID Título Autores Ano Journal 

60 A framework for project portfolio 

selection with risk reduction 

approach 

Zeynalzadeh, Reza; 

Ghajari, Alireza 

2011 African Journal of 

Business 

Management 

61 A performance measurement 

framework in portfolio 

management A constructivist case 

de Oliveira Lacerda, 

Rogério Tadeu; Ensslin, 

Leonardo; Ensslin, 

Sandra Rolim 

2011 Management 

Decision 

62 Enforcing strategic fit of project 

portfolios by project termination: 

An empirical study on senior 

management involvement 

Unger, Barbara Natalie; 

Kock, Alexander; 

Gemuenden, Hans 

Georg; Jonas, Daniel 

2012 International 

Journal of Project 

Management 

63 Exploring Portfolio Decision- Kester, Linda; Griffin, 2011 Journal of Product 
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Making Processes Abbie; Hultink, Erik 

Jan; Lauche, Kristina 

Innovation 

Management 

64 Impact of relationship value on 

project portfolio success-

Investigating the moderating 

effects of portfolio characteristics 

and external turbulence 

Voss, Martin; Kock, 

Alexander 

 

2013 International 

Journal of Project 

Management 

65 Innovation Project Portfolio 

Management: A Qualitative 

Analysis 

Lerch, Martin; Spieth, 

Patrick 

2013 IEEE 

Transactions on 

Engineering 

Management 

66 Portfolio Management: The 

Australian Experience 

Koh, Aileen; Crawford, 

Lynn 

2012 Project 

Management 

Journal 

67 Predicting Project Portfolio 

Success by Measuring 

Management Quality-A 

Longitudinal Study 

Jonas, Daniel; Kock, 

Alexander; Gemuenden, 

Hans Georg 

2013 IEEE 

Transactions on 

Engineering 

Management 

68 Product-portfolio management: A 

framework based on Methods, 

Organization, and Strategy 

Jugend, Daniel; da 

Silva, Sergio Luis 

2014 Concurrent 

Engineering-

Research and 

Applications 

69 Project portfolio selection model, 

a realistic approach 

Urli, Bruno; Terrien, 

Francois 

2010 International 

Transactions in 

Operational 

Research 

70 Strategic alignment and value 

maximization for IT project 

portfolios 

Chiang, I. Robert; 

Nunez, Manuel A. 

2013 Information 

Technology & 

Management 

71 Successful project portfolio 

management beyond project 

selection techniques: 

Understanding the role of 

structural alignment 

Kaiser, Michael G.; El 

Arbi, Fedi; Ahlemann, 

Frederik 

2015 International 

Journal of Project 

Management 

72 The effect of synergy 

enhancement on information 

technology portfolio selection 

Cho, Wooje; Shaw, 

Michael J.; Kwon, H. 

Dharma 

2013 Information 

Technology & 

Management 

73 Understanding differences 

between adopters and nonadopters 

of information technology project 

portfolio management 

Ajjan, Haya; Kumar, 

Ram L.; Subramaniam, 

Chandrasekar 

2013 International 

Journal of 

Information 

Technology & 

Decision Making 
Figura 3 – Artigos mantidos para a leitura detalhada  

Fonte: Autores 

 

No oitavo passo (8) os artigos que tinham pertinência ao estudo tiveram seus 

principais aspectos identificados e documentados em planilha eletrônica. Efetuaram-se os 

agrupamentos por assunto e demais especificidades, buscando-se o levantamento de 

relações bem como eventuais lacunas. Foram efetuadas a tabulação das relações e outros 

aspectos encontrados nos resumos, aplicando-se filtros e cruzamentos de informações.  

Durante o passo nove (9) foi criado o mapa de relacionamentos utilizando-se as 

informações obtidas, efetuando-se assim as amarrações lógicas entre os artigos que 

estavam sendo trabalhados. O passo dez (10) compreendeu a apuração das informações das 
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publicações relevantes e o desenvolvimento da análise crítica. No décimo primeiro passo 

(11) efetuou-se a documentação dos achados e a elaboração das tabelas de suporte. Por 

fim, no décimo segundo passo (12) ocorreu à criação do texto para o relatório, originando-

se assim a publicação deste artigo.  

 

4. Análise e Discussão 

De forma geral, não foram obtidos artigos que tratam diretamente dos temas 

Maturidade no PPM, alinhamento estratégico ou de TI. Demonstra-se aqui uma primeira 

lacuna nas publicações na qual se constata que não têm sido publicados estudos que 

efetivamente tratem das implicações do desenvolvimento das competências 

organizacionais no nível do PPM. Também se verifica que os artigos não focam o 

alinhamento estratégico de Tecnologia da Informação com ênfase nas analises sobre a 

evolução da maturidade.  

No entanto, cabe ressaltar que indiretamente, todos os 14 artigos analisados tratam 

de temas que impactam indiretamente no nível de maturidade organizacional do portfólio 

de projetos, inclusive sob o prisma da Tecnologia da Informação demonstrando que os 

achados trazem contribuições significativas à evolução das discussões que visam responder 

à questão de pesquisa deste artigo. 

 

Agrupamento e Classificação - Aspectos que impactam o aumento da maturidade no PPM 

Agrupamento 1 - Aumento da Maturidade Através do Processo Decisório, do Time e do 

Individuo. 

ID Classificação Título Autores Ano Journal 

66 Definição do 

Papel e 

Responsabilidad

es do Gerente de 

Portfólio 

Portfolio 

Management: The 

Australian 

Experience 

Koh, Aileen; 

Crawford, Lynn 

2012 Project 

Management 

Journal 

63 Criação de 

Processo Formal 

e Estruturado 

para Tomada de 

Decisões 

Exploring Portfolio 

Decision-Making 

Processes 

Kester, Linda; 

Griffin, Abbie; 

Hultink, Erik Jan; 

Lauche, Kristina 

2011 Journal of Product 

Innovation 

Management 

62 Qualidade para 

Encerramento de 

Projetos 

Enforcing strategic 

fit of project 

portfolios by 

project termination: 

An empirical study 

on senior 

management 

involvement 

Unger, Barbara 

Natalie; Kock, 

Alexander; 

Gemuenden, Hans 

Georg; Jonas, 

Daniel 

2012 International 

Journal of Project 

Management 

61 PPM (Medidas 

de Desempenho 

Múlti-Critérios - 

MCDA-C) 

A performance 

measurement 

framework in 

portfolio 

management A 

constructivist case 

de Oliveira 

Lacerda, Rogério 

Tadeu; Ensslin, 

Leonardo; Ensslin, 

Sandra Rolim 

2011 Management 

Decision 

Agrupamento 2 - Aumento da Maturidade no Nível Organizacional Através do Uso de 

Framework 

ID Classificação Título Autores Ano Journal 

60 PPM - Seleção A framework for Zeynalzadeh, Reza; 2011 African Journal of 
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de Projetos 

(Fatores de 

Sucesso) - 

Abordagem 

Diamante 

project portfolio 

selection with risk 

reduction approach 

Ghajari, Alireza Business 

Management 

68 PPM (Métodos, 

Fatores 

Organizacionais 

e Estratégia) 

Product-portfolio 

management: A 

framework based 

on Methods, 

Organization, and 

Strategy 

Jugend, Daniel; da 

Silva, Sergio Luis 

2014 Concurrent 

Engineering-

Research and 

Applications 

Agrupamento 3 - Aumento da Maturidade Através do Aumento do Desempenho 

ID Classificação Título Autores Ano Journal 

64 PPM 

Interfuncional 

(alinhamento 

entre Portfólios 

de Projetos e 

Clientes) - 

Relacionamento / 

Valor 

Impact of 

relationship value 

on project portfolio 

success-

Investigating the 

moderating effects 

of portfolio 

characteristics and 

external turbulence 

Voss, Martin; 

Kock, Alexander 

 

2013 International 

Journal of Project 

Management 

65 Innovation PPM 

(RBV e Dynamic 

Capabilities) –

Aumento de 

Desempenho 

Innovation Project 

Portfolio 

Management: A 

Qualitative 

Analysis 

Lerch, Martin; 

Spieth, Patrick 

2013 IEEE 

Transactions on 

Engineering 

Management 

67 Análise de 

Desempenho 

(Gestão da 

Qualidade) 

Predicting Project 

Portfolio Success 

by Measuring 

Management 

Quality-A 

Longitudinal Study 

Jonas, Daniel; 

Kock, Alexander; 

Gemuenden, Hans 

Georg 

2013 IEEE 

Transactions on 

Engineering 

Management 

69 PPS - Portfolio 

Project Selection 

(Algoritmo - 

Meta-Heurística) 

Melhoria de 

Desempenho 

Project portfolio 

selection model, a 

realistic approach 

Urli, Bruno; 

Terrien, Francois 

2010 International 

Transactions in 

Operational 

Research 

Agrupamento 4 - Aumento da Maturidade Através do Alinhamento Estratégico 

ID Classificação Título Autores Ano Journal 

71 Alinhamento 

Estratégico (OIP 

- Organizational 

Information 

Processing) 

Alinhamento 

Estrutural 

Successful project 

portfolio 

management 

beyond project 

selection 

techniques: 

Understanding the 

role of structural 

alignment 

Kaiser, Michael G.; 

El Arbi, Fedi; 

Ahlemann, 

Frederik 

2015 International 

Journal of Project 

Management 

72 Alinhamento 

Estratégico de TI 

- (ITPPM - 

The effect of 

synergy 

enhancement on 

Cho, Wooje; Shaw, 

Michael J.; Kwon, 

H. Dharma 

2013 Information 

Technology & 

Management 
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Sinergia entre 

Ativos) 

information 

technology 

portfolio selection 

70 Alinhamento 

Estratégico de TI 

(ITPPM - 

algoritmo Multi-

Objetivos) 

Strategic alignment 

and value 

maximization for 

IT project 

portfolios 

Chiang, I. Robert; 

Nunez, Manuel A. 

2013 Information 

Technology & 

Management 

73 Alinhamento 

Estratégico de TI 

(IPPPM - TOE - 

Technology / 

Organization / 

Environment) 

Understanding 

differences between 

adopters and 

nonadopters of 

information 

technology project 

portfolio 

management 

Ajjan, Haya; 

Kumar, Ram L.; 

Subramaniam, 

Chandrasekar 

2013 International 

Journal of 

Information 

Technology & 

Decision Making 

Figura 4 – Agrupamentos e classificação dos artigos analisados 

Fonte: Autores 

 

4.1. Aumento da maturidade através do processo decisório, do time e do indivíduo 

Como primeiro ponto a ser citado, verifica-se a existência de um problema nas 

organizações relativa à inexistência de uma clara definição do papel e das 

responsabilidades do gerente de portfólio (Koh & Crawford, 2012). O gerente de portfólio 

deve, segundo os autores, montar, integrar e coordenar a rede de recursos, os 

disponibilizando no lugar certo e no momento apropriado. Este papel sofre adaptações 

dependendo do tipo de indústria, pois existem diferenças apuradas entre serviços e 

manufatura. A incorreta definição deste papel, e suas respectivas responsabilidades, podem 

trazer um impacto negativo para a maturidade do PPM uma vez que atinge o âmbito das 

competências do individuo. 

O gerente de portfólio tem papel importante na organização quanto a participação e 

influência no processo de inovação. A inovação é necessária para sustentar o crescimento 

dos negócios no longo prazo (Kester, Griffin, Hultink & Lauche, 2011). Estes autores 

advogam que a inovação contínua implica na renovação de produtos e serviços e no 

desenvolvimento de novas oportunidades de mercado. No entanto, os fundos são limitados 

e, portanto, é imprescindível que, a organização determine onde, como e quando focar seus 

investimentos, tomando continuamente decisões sobre o portfólio de projetos de forma a 

maximizar o retorno e estar em linha com a estratégia corporativa. Nesse contexto, 

desenvolveram um modelo geral dos componentes dos processos de tomada de decisões de 

portfólio para contribuir com a sua eficácia.  

Este modelo deve ser implantado na organização sob a responsabilidade do gerente 

de portfólio, para auxiliar continuamente no processo de seleção e priorização dos projetos, 

inclusive auxiliando no processo de encerramento de projetos em execução que é apontado 

como um problema latente por parte dos executivos, uma vez que não estão mais 

atendendo aos objetivos estratégicos da organização, fragilizando o alinhamento com os 

objetivos corporativos (Unger, Kock, Gemuenden & Jonas, 2012). Isso se deve a 

complexidade financeira envolvida e a questões emocionais que não motivam para que a 

tomada de decisão seja efetivada no momento correto. Segundo Unger, Kock, Gemuenden 

e Jonas (2012), esta problemática está relacionada com o fato do pensamento gerencial de 

que a organização já investiu muito, portanto, a decisão pelo encerramento do projeto 

acarreta perdas. Esta dificuldade atinge diretamente a maturidade do PPM, se 

caracterizando inclusive em um problema para o alcance do alinhamento estratégico. 
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Portanto, é apontada a demanda por maior qualidade no processo de decisão sobre o 

encerramento de projetos. 

Adicionalmente o estabelecimento de um framework relativo ao processo decisório 

para medida de desempenho multi-critérios deve ser aplicado junto ao PPM. Lacerda, 

Ensslin e Ensslin (2011) apresentam um modelo denominado Multicriteria Decision 

Aiding Methodology – Constructivist - MCDA-C. Este framework é calçado em algoritmos 

que permitem que os critérios que devem ser considerados levem em conta os valores e 

preferências dos decisores nos processos de seleção e classificação dos projetos. É 

composto pelos passos 1- Contextualização, 2- Valor da estrutura hierárquica, 3- 

Construção dos descritores, 4- Analise de independência, 5- Construção de funções de 

valores e identificação das taxas de conversão, 6- Identificação do perfil de impacto das 

alternativas, 7- Analise de sensibilidade e 8- Formulação de recomendações.  

Estas constatações colocam, direta ou indiretamente, o processo decisório em pauta, 

principalmente considerando-se a influência dos executivos das organizações e são 

corroboradas por Reyck et al (2005), uma vez que estão em linha com a pré-condição 

“envolvimento dos líderes de negócios” para o sucesso do PPM. Também se alinham com 

Drejer & Riis (1999) que informam que o desenvolvimento de competências é um 

processo composto por muitos direcionadores que movem a organização para diferentes 

caminhos. Todos os temas abordados contribuem para o aumento da maturidade do PPM e 

trazem melhorias para o processo. Estes impactos podem ser positivos ou negativos, 

dependendo da forma que a organização os gerencia.    

 

4.2. Aumento da maturidade no nível organizacional – utilização de framework  

De acordo com Reyck et al. (2005), organizações no nível mais baixo de adoção do 

PPM enfrentam problemas como o compromisso dos líderes empresariais, o alinhamento 

deficiente de projetos à estratégia, pouca coordenação entre projetos e objetivos do projeto 

conflitantes. Nesse contexto, proposições de framework foram estudadas e observam-se 

constatações relativas ao aperfeiçoamento do PPM, ou seja, obtenção do aumento da 

maturidade através do desenvolvimento de competências (Le Boterf, 2008). 

O uso do PPM permite a obtenção de eficiência da carteira de projetos e é capaz de 

remover ou reduzir a maioria das barreiras referidas à implantação dos aspectos 

estratégicos (Zeynalzadeh & Ghajari, 2011). Estes autores analisaram os principais fatores 

de sucesso para a Gestão do Portfólio de Projetos - PPM e desenvolveram um framework 

baseado na abordagem Diamante que possui o intuito de efetuar o processo de seleção de 

projetos auxiliando a organização a implantar melhor a sua estratégia. O framework efetua 

o aceite ou rejeição de projetos a serem incorporados na carteira de investimentos e é 

composto por quatro passos: 1- Analise da aderência a estratégia, 2- Análise singular do 

projeto, 3- Analise de balanceamento, e 4- Analise da interdependência entre projetos.  

De forma alinhada, Jugend e da Silva (2014) propõe um framework holístico e 

formal para o PPM que contempla as dimensões de Métodos (análise financeira, scoring, 

ranking, mapeamento, diagramas e gráficos), Organizacionais (integração, estrutura 

organizacional, times funcionais e liderança) e Estratégia (relação entre as decisões do 

portfólio de produtos e o planejamento estratégico, bem como a respectiva revisão do 

portfólio). Este framework tem a intenção de facilitar o planejamento e a implantação de 

práticas que suportam a gestão e o processo decisório para a escolha, priorização e 

alocação de recursos entre os diferentes projetos de desenvolvimento de produtos. Provê 

também uma contribuição para os pesquisadores na síntese dos estudos e na análise dos 

tópicos que compõe a proposta de uma estrutura integrada para o PPM. 
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Estes frameworks analisados demonstram diversas considerações relativas à forma 

que as organizações têm implantado o PPM. Todos passam por itens tais como o 

desenvolvimento de modelos, processos e algoritmos para auxilio nos desafios do PPM. 

Objetivam o aperfeiçoamento do processo de PPM nas organizações e de forma 

decorrente, visam o aumento do nível de maturidade e estão totalmente alinhados ao que 

prega o modelo OPM3 (PMI, 2017a). As definições dos projetos a serem desenvolvidos 

bem como os produtos a serem lançados e descontinuados são parte da estratégia de 

inovação das organizações. Desta forma o PPM é apontado como um item importante, 

principalmente para as empresas mais inovadoras.  

 

4.3. Aumento da maturidade e o alinhamento estratégico de TI 

O PPM representa um alinhamento estrutural e utiliza requerimentos de informação 

estratégica como ponto de partida, sendo, portanto, muito mais que técnicas para seleção 

de projetos. Desta forma, as organizações podem estabelecer uma ligação entre a 

estratégia, o PPM e o alinhamento organizacional (Kaiser, El Arbi & Ahlemann, 2015).  

De acordo com os estes autores, foram os primeiros a explicar a ligação entre a 

implantação da estratégia e a estrutura organizacional usando a perspectiva do OIP - 

Organizational Information Processing.  

Em linha com este fato, o portfólio de TI implica na existência de várias classes de 

investimentos o que torna necessário um framework para seleção de projetos de TI que 

simultaneamente examine os aspectos financeiros, estratégicos e técnicos arquiteturais, 

bem como o nível de risco, as interdependências, o tamanho dos projetos e as camadas 

tecnológicas envolvidas (Chiang & Nunez, 2013). Estes autores advogam que não é 

incomum encontrar conjuntos de funcionalidades relativas à tecnologia da informação em 

diferentes propostas de projetos ou em projetos complementares. Isso se deve ao fato da 

existência de inter-relacionamentos entre os projetos que podem impactar o portfólio de 

forma positiva ou negativa. 

Também é importante a obtenção de sinergias entre os ativos de TI através da 

integração de múltiplos sistemas de informação, padronização de dados e processos de 

negócios que fazem parte das iniciativas usuais, constatando-se grande potencial nesta área 

(Cho, Shaw & Kwon, 2013). Estes autores propuseram um framework metodológico para 

seleção de projetos de TI com foco no impacto da sinergia. Diferentemente das discussões 

sobre estratégias de diversificação de negócios que são comuns na literatura, a proposta da 

integração das diferentes iniciativas de TI gera um portfólio com uma relação risco-retorno 

mais eficiente. Com a tendência do crescimento dos investimentos em TI, o impacto desta 

estratégia pode aumentar significativamente o desempenho da organização.  

Estes aspectos levam a necessidade de se aplicar uma abordagem holística através 

do emprego de um algoritmo evolucionário com multi-objetivos como técnica para 

selecionar e monitorar projetos visando assegurar os resultados do portfólio (ITPPM – 

Information technology Project Portfolio Management) para alinhar as iniciativas a 

estratégia da organização, criando valor para o negócio em conformidade com os recursos 

disponíveis, aumentando a satisfação das partes interessadas, gerenciando as fases de 

identificação, priorização, autorização, gestão e controle dos projetos e programas (Chiang 

& Nunez, 2013).   

Adicionalmente, pode-se utilizar um modelo baseado no framework TOE - 

Technology–Organization–Environment que é baseado em três grupos de fatores que 

influenciam na adoção: ambientais, organizacionais, e os relativos à inovação (Ajjan, 

Kumar & Subramaniam, 2013). Este framework visa ajudar os profissionais que precisam 

aprofundar os entendimentos das implicações da adoção do ITPPM, permitindo um maior 
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esclarecimento sobre as implicações relativas a esta tarefa, inclusive a se atentar para a 

gestão da resistência, antes e durante a adoção do ITPPM, visando assegurar a otimização 

da implantação.  

As perspectivas apresentadas quanto ao aumento da maturidade do PPM e o 

alinhamento estratégico de TI estão totalmente alinhados a Boyer e McDermott (1999) e 

possuem o consenso no qual os colaboradores de uma organização devem entrar em acordo 

sobre o que é efetivamente mais importante se fazer para que a organização seja bem-

sucedida. Especificamente em relação ao alinhamento estratégico de TI, estes estudos 

apontam que as organizações estão operando em um mundo de dualidades e que as áreas 

de TI precisam atuar nas operações rotineiras, bem como participar de projetos relativos à 

obtenção de capacidades estratégicas. Desta forma a alocação de investimentos em 

tecnologia da informação ganha grande importância. 

 

4.4.     Aumento da maturidade e o desempenho 

A gestão de portfólio é realmente um poderoso processo Mikkola (2001) e o PPM 

permite o aumento do desempenho para se atingir os objetivos de lucratividade e 

crescimento da organização de forma alinhada a estratégia (Voss & Kock, 2013; Lerch & 

Spieth, 2013; Jonas, Kock & Gemunden, 2013; Urli & Terrien, 2010). 

Para que ocorra a maximização da gestão de portfólios e do desempenho 

organizacional, o portfólio de projetos deve estar alinhado com o portfólio de clientes e o 

rápido desenvolvimento do corpo de conhecimento em PPM mesclado com abordagens 

estratégicas de marketing trás uma visão interfuncional que atua como um hub entre 

marketing e a carteira de projetos (Voss & Kock, 2013). Esta visão apresenta uma ligação 

empírica entre as medidas de marketing e as medidas do portfólio de projetos com a 

intenção de aperfeiçoar o PPM e melhorar o nível de satisfação das necessidades dos 

clientes, apresentando uma aplicação para medição do conceito de relacionamento e valor 

do PPM, apontando para a existência de relevância de fatores de contingência.  

Dentro deste contexto, para a melhoria de desempenho do PPS – Portfolio Project 

Selection é necessário à utilização de um modelo que trate da geração do portfólio a partir 

do uso de meta-heurística e análise para determinação de um ranking, no qual o problema é 

formulado diretamente através da aplicação de um programa multi-objetivo não linear 

(Urli & Terrien, 2010). Este modelo deve tratar situações reais que geralmente são 

caracterizadas por interdependências entre projetos e multidimensionalidade da avaliação, 

o que leva em consideração fatores humanos, financeiros, restrições de recursos materiais e 

muitos projetos. 

Adicionalmente, em relação à inovação na organização, a ligação entre os métodos 

aplicados e o sucesso da IPPM – Innovation Project Portfolio Management impactam o 

desempenho da organização (Lerch & Spieth, 2013), uma vez que levam em consideração 

as dimensões de competitividade e financeira e aborda a aplicação prática dos métodos, 

verificando o desenho do processo e as características dos projetos dentro desse contexto. 

Os estudos de Lerch e Spieth (2013) foram baseados na aplicação do RBV – Resource 

Base View e na teoria das capacidades dinâmicas – Dynamics Capabilities, abordagem esta 

que auxilia a explicar como as capacidades do IPPM contribuem para o sucesso da 

organização e suas respectivas vantagens competitivas, identificando capacidades 

especificas dos processos, rotinas e recursos que maximizam a proficiência do IPPM. 

No entanto, a verificação do sucesso em um PPM/IPPM é difícil de analisar devido 

à sua característica dinâmica e interdependente, onde as mudanças são constantes ao longo 

do tempo, tais quais novas estruturas organizacionais ou a formalização de um novo 

processo, que levarão algum tempo até afetar os resultados do portfólio (Jonas, Kock & 
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Gemunden, 2013). Nesse contexto, pesquisas quantitativas podem facilmente falhar devido 

a dados inapropriados.  

Para se efetuar a análise do sucesso no portfólio de projetos, uma alternativa é 

introduzir o conceito de gestão da qualidade como medida do impacto do sucesso no 

portfólio modificado, utilizando os construtos qualidade da informação, qualidade da 

alocação e qualidade da cooperação por meio de um estudo longitudinal que pode verificar 

a influência das mudanças na gestão. Estes fatores complementam os tradicionais métodos, 

instrumentos e ferramentas, provando ser uma medida do grau de excelência de como a 

Gestão do Portfólio de Projetos pode ser conduzida na organização (Jonas, Kock & 

Gemunden, 2013). 

As considerações efetuadas estão alinhadas com Bone e Saxon (2000) que 

defendem que é recomendável a implantação de métodos que permitam o efetivo 

estabelecimento de um processo explícito e transparente para o PPM. Defendem os autores 

o envolvimento dos executivos na tomada de decisão sobre tecnologias, aumentando a 

clareza e a objetividade bem como a criação de uma conexão da organização, sua cultura e 

processos com o desenvolvimento contínuo da estratégia.  

 

5. Considerações finais 

O objetivo desta pesquisa foi identificar as relações estabelecidas entre a Gestão de 

Portfólio de Projetos e o Alinhamento Estratégico, em especial o de TI, que propiciem o 

aumento da maturidade organizacional do portfólio de projetos. As análises foram 

efetuadas a partir da seleção de 14 artigos (vide figura 3) obtidos na base de dados ISI Web 

of Science. Os artigos estudados são recentes (entre 2010 e 2015) e foram publicados em 

diferentes journals. Não se obteve artigos para os anos de 2016 e 2017, demonstrando-se 

uma lacuna.  

Observa-se na análise dos estudos realizados que os executivos se encontram cada 

vez mais inseridos em um ambiente de negócios de extrema competição. Portanto, fica 

evidente a importância do tema quando se tem o entendimento da necessidade 

organizacional de se obter desempenho com o uso do PPM. É unânime nos estudos que, 

são itens fundamentais a obtenção da clara visibilidade dos projetos da carteira e o 

aumento da assertividade na destinação de investimentos.  

Adicionalmente, a correta seleção e balanceamento de projetos em linha com os 

objetivos estratégicos, a obtenção de possíveis reduções de custos e ampliação das 

sinergias, a eficiência na tomada de riscos, a melhoria da comunicação nos diversos níveis 

organizacionais e a maximização dos resultados obtidos são itens que arduamente são 

perseguidos pelas organizações (Ghasemzadeh & Archer, 2000). 

Embora exista a importância mencionada, os artigos obtidos não estão diretamente 

explorando o aumento da maturidade organizacional do PPM nem verificando diretamente 

as relações com o alinhamento estratégico e de TI. No entanto, todos os artigos analisados 

focam em aspectos relativos à melhoria das competências, sejam organizacionais, dos 

times ou dos indivíduos e de forma indireta exploram estes pontos através da aplicação de 

diferentes algoritmos e frameworks.  

Os resultados analisados contribuem com estudos futuros para identificar outras 

relações estabelecidas entre o PPM e o alinhamento estratégico, em especial o de TI que 

potencializem o aumento da maturidade no PPM. Diversas ideias surgem através da 

exploração da literatura. Evidencia-se a necessidade de se desenvolver modelos para 

empresas médias e pequenas, que foquem em fatores técnicos para a busca de sinergia nos 

projetos do portfólio de TI, uma vez que os artigos exploram ferramentais que se aplicam a 

grandes empresas e efetuam suas pesquisas nas mesmas. 
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Também é uma necessidade o desenvolvimento de estudos com foco no IT PPM 

relativos à adoção de tecnologias emergentes. Pode-se verificar a aplicabilidade da 

obtenção de sinergias em TI e se checar o aumento do nível de maturidade e o alinhamento 

estratégico entre os projetos. A título de exemplo, as analises podem ser focadas na 

implantação de cloud computing ou na aplicação do Software as a Service, entre outros.  

Investigar a forma de melhorar o controle e a coordenação dos portfólios de 

projetos no nível de programa também é outro ponto relevante a ser observado. Este tipo 

de estudo pode trazer importantes revelações sobre o impacto no PPM. Outro foco que 

pode ser analisado é o aprofundamento sobre o envolvimento dos executivos nos projetos e 

programas e o respectivo impacto no PPM. A qualidade dos encerramentos dos programas 

e projetos que não atendem mais aos objetivos estratégicos pode ser analisada levando-se 

em consideração as características tecnológicas vigentes bem como a natureza 

extremamente dinâmica dos mercados.  

Este estudo traz como característica limitante a aplicação de análise indutiva dos 

resultados, partindo das literaturas estudadas. Outro ponto relevante é o viés dos 

pesquisadores que dentro de um estudo qualitativo apresenta de forma inequívoca as suas 

experiências e visões de mundo, uma vez que o estudo utiliza uma lente estabelecida para 

entendimento do contexto estudado. Também cabe informar que este trabalho se torna uma 

importante referência, uma vez que mapeia a literatura de forma detalhada, contribuindo 

com a exploração dos pontos relevantes informados pelos autores, efetuando uma ligação 

entre as diversas publicações no que se refere à teoria e a prática bem como efetuando 

agrupamentos e classificações dos temas estudados. 

De forma a concluir, verifica-se que os artigos analisados permeiam em suas 

essências, o desenvolvimento e a aplicação de métodos, ferramentas, processos, modelos, 

algoritmos e frameworks que focam na ampliação do nível de controle e na melhoria do 

processo de PPM. Desta forma, atuam também na melhoria da tomada de decisão e 

ampliam a assertividade na seleção de projetos. Permitem o aumento da visibilidade para o 

nível executivo, dentre outros fatores que visam à melhoria do desempenho e a inovação. 

Neste sentido, possuem foco na implantação de meios que efetivamente aumentem o 

alinhamento do PPM com a Estratégia Organizacional, contribuindo assim, de forma 

indireta, para o aumento da maturidade na gestão do portfólio de projetos. 

No entanto, fica aparente uma lacuna de estudos diretamente vinculados ao 

aumento da maturidade organizacional do PPM, onde medições de causa e efeito possam 

ser realizadas, visando à ampliação do conhecimento. O PPM é comprovadamente uma 

ferramenta organizacional que possui alta importância no contexto atual da dinâmica de 

negócios. Desta forma, verifica-se então uma oportunidade de desenvolvimento de estudos 

mais direcionados que permitam a continuidade do processo evolutivo desta disciplina.  
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Abstract 

The electoral process is intended to elect, through voting, candidates holding positions to 

represent and act in the executive and legislative branches of the three governmental 

spheres. This process generates numerous data concerning candidates, many are available 

to public access on the website of the Superior Electoral Court. The main basis of the 

electoral process is democratic freedom. This research presents a study on Data Mining 

applied to the public information regarding the 2014 elections for the positions of District 

Deputies, in order to identify the tendencies and profiles of the candidates, emphasizing the 

results obtained by the candidates in the elections, which may be elected, not elected and 

alternate. The development of this work is based on the CROSS Industry Standard Process 

for Data Mining methodology and the implementation of the clustering algorithm. The 

results of the survey are not conclusive and it is not possible to establish an absolute 

standard for elected, non-elected or alternate candidates due to the fragility of accuracy, 

but it is possible to establish some tendencies. 

Keywords: election, data mining, CRISP-DM. 

 

Mineração de dados eleitorais: descoberta de padrões de candidatos a deputados distritais 

da campanha do Distrito Federal de 2014 

 

Resumo 

O processo eleitoral se destina a escolha de candidatos, por meio do voto, para que ocupem 

cargos para representarem e atuarem nos poderes executivo e legislativo das três esferas 

governamentais. Este processo gera inúmeros dados referentes aos candidatos, muitos 

estão disponíveis ao acesso público, no site do Tribunal Superior Eleitoral. O principal 

fundamento do processo eleitoral é a liberdade democrática. Esta pesquisa apresenta um 

estudo sobre a Mineração de Dados aplicada às informações públicas, referentes às 

eleições de 2014 para os cargos de Deputados Distritais, com o intuito de identificar as 

tendências e perfis dos candidatos, dando ênfase aos resultados obtidos pelos candidatos 

nas eleições, que podem ser eleito, não eleito e suplente. O desenvolvimento deste trabalho 

é baseado na metodologia CRoss Industry Standard Process for Data Mining e na 

implementação do algoritmo de agrupamento. Os resultados da pesquisa não são 

conclusivos não sendo possível estabelecer um padrão absoluto para os candidatos eleitos, 

não eleitos ou suplentes, devido à fragilidade de exatidão, sendo possível estabelecer 

algumas tendências. 

Palavras-chave: Eleições; Mineração de Dados; CRISP-DM. 

 

1. Introdução 

O Tribunal Superior Eleitoral (http://www.tse.jus.br/, recuperado em 29, abril de 

2017), órgão máximo da Justiça Eleitoral, exerce papel fundamental na construção e no 
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exercício da democracia brasileira, suas principais competências estão elencadas na 

Constituição do Brasil (1988) e no Código Eleitoral (Lei n. 4.737, 1965). O TSE tem ação 

conjunta com os Tribunais Regionais Eleitorais, que são os responsáveis diretos pela 

administração do processo eleitoral nos estados e nos municípios. 

No Brasil, ocorrem eleições a cada dois anos, que se destinam a escolha dos 

ocupantes aos cargos públicos eletivos dos poderes executivo e legislativo. As eleições são 

divididas em dois grupos o primeiro são as eleições federais e estaduais que são para os 

cargos de Presidente da República e vice, Senador, Deputado Federal, Governador e vice, 

e, Deputado Estadual e Distrital, enquanto o segundo grupo são as eleições municipais que 

se destinam aos cargos de Prefeito e vice, e, Vereador.  

Segundo preceitos da CF, o processo eleitoral brasileiro é efetivado na atuação da 

soberania popular exercida pelo cidadão, que possui o sufrágio universal e direito ao voto 

direto e secreto, com valor igual para todos. O sistema eleitoral brasileiro possui dois 

subsistemas, o majoritário que são para o cargo de senador e para os de chefia do poder 

executivo das três esferas federativas, e o sistema proporcional, que define a composição 

da Câmara dos Deputados, e dos poderes legislativos dos Estados, Municípios e Distrito 

Federal. 

Dessa forma, a composição do legislativo é definida a partir de um cálculo 

matemático que estabelece o número de vagas que um partido tem direito de preencher. 

Após essa definição, os partidos preenchem as vagas de acordo com as quantidades de 

votos recebidos por cada candidato. 

Em outubro de 2014 ocorreram as eleições brasileiras, no Distrito Federal foram para 

os cargos de Deputado Distrital, Deputado Federal, Senador, Governador e vice e 

Presidente da República e vice. Segundo o TSE, no ano de 2014 a população do Distrito 

Federal era de 2.789.761 pessoas, sendo destes, 1.997.623 eleitores. Para o cargo de 

Deputado Distrital 960 candidatos tiveram seus registros de candidatura aceitos para 

disputar uma das 24 vagas (http://www.tse.jus.br/, recuperado em 29, abril de 2017).  

A CF institui em seu artigo 37 princípios que regem todos os atos da administração 

pública brasileira, que são os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. Assim, as eleições são pautadas por esses princípios, destacando-

se o da publicidade, devido ao qual o TSE disponibiliza em seu site inúmeras informações 

e dados estatísticos acerca das eleições ocorridas, incluindo os dados públicos dos 

candidatos.  

A partir dos dados públicos do TSE, esta pesquisa aplicou a mineração de dados, 

especificamente do método de agrupamento, para traçar os perfis e tendências dos 

candidatos ao cargo de deputado distrital, que disputaram as eleições de 2014, tendo como 

parâmetro principal os resultados obtidos pelos candidatos na eleição, que são: eleito, não 

eleito e suplente. Buscando definir padrões e tendências dos candidatos, em relação aos 

demais atributos, para identificar comportamentos semelhantes para os candidatos em 

coincidências. 

Este artigo possui a seguinte estrutura: a seção 2 dispõe a fundamentação teórica; a 

seção 3 apresenta metodologia, o CRoss Industry Standard Process for Data Mining 

(CRISP-DM); na seção 4 os dados utilizados, sua semântica e preparação; a seção 5 

apresenta a modelagem, avaliação e aplicação; e finalmente a seção 6 apresenta a 

conclusão e propostas de trabalhos futuros. 

 

2. Fundamentação Teórica  

 

2.1. Mineração de Dados 
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Com a ampla difusão do uso de sistemas informatizados, nas mais variadas áreas, é 

exponencial o crescimento do volume de dados gerados e armazenados em bases digitais, 

em áreas como: comércio, finanças, saúde, educação, ciência e governamentais. Essas 

bases são valiosas e esforços vêm sendo empregados para analisá-las, uma vez que muitos 

padrões e descobertas relevantes são identificados (Witten & Frank, 2005).  

 Para a capacidade humana, no entanto, é difícil analisar conjuntos enormes de dados 

e encontrar relações significativas entre eles, que não eram previamente conhecidas, 

embora sejam potencialmente úteis. Por isso, minerar dados por meios automatizados pode 

ser o meio para encontrar informações relevantes (Deogun, Raghavan, Sarkar & Sever, 

1997). 

A Mineração de Dados é uma forma de explorar e analisar bancos de dados, 

buscando identificar regras, padrões ou desvios. Lin e Cercone (1997) a definem como um 

processo para a extração de informações implícitas, previamente desconhecidas e 

potencialmente úteis, a partir de grandes bases de dados, por meio de técnicas eficientes 

para a descoberta de conhecimento. 

 

2.1.1. Etapas da Mineração de Dados 

Antes de iniciar a mineração dos dados deve-se definir o objetivo e o problema a ser 

estudado, sendo importante: definir as metas do processo; estabelecer os critérios de 

desempenho; estabelecer a relação entre simplicidade e precisão do conhecimento extraído; 

e definir se um conhecimento resultante deve ser compreensível a seres humanos ou se um 

modelo do tipo caixa-preta é suficiente (Rezende, 2005). Essas especificidades afetam nas 

seleções posteriores, das diversas etapas do processo de descoberta de conhecimento. 

Fayyad, Smyth e Uthurusamy (1996) definem as etapas de descoberta de conhecimento, 

conforme a Figura 1.  

 

 
Figura 1. Etapas para Descoberta de Conhecimento 

Fonte: Fayyad et al. (1996) 

 

A fase seleção está relacionada ao estudo dos dados que estão disponíveis na base e 

na importância desses para a busca de soluções para os problemas identificados. A seleção 

criteriosa dos dados é fundamental na descoberta de conhecimento (Kampff, 2009).  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1459



 

 

Após a seleção dos dados a etapa seguinte é o pré-processamento, que é o processo 

de qualificação dos dados que engloba a padronização, a verificação, o enriquecimento, a 

deduplicação e a unificação. Nesta fase, dados com valores contínuos podem ser 

discretizados, ou seja, substituídos por valores nominais que caracterizem faixas de 

valores, pode ser ainda necessário reduzir o número de campos de dados a serem 

minerados (Kampff, 2009).  

Em seguida com os dados pré-processados é preciso transformá-los, essa é a 

terceira fase a transformação, nos formatos adequados aos algoritmos e das ferramentas de 

mineração, formatos como o Comma-Separated Values (CSV) e o Attribute-Relation File 

Format (ARFF).  Depois da transformação dos dados, eles estão prontos para serem 

submetidos às técnicas de mineração propriamente ditas. Segundo Zhang, S., Zhang, C., e 

Yang. (2003) 80% do esforço para a descoberta de conhecimento estão nas fases iniciais 

até este ponto.  

A fase de mineração de dados é a principal etapa do processo de descoberta de 

conhecimento, pois nela informações implícitas e potencialmente úteis serão extraídas. A 

escolha da técnica de mineração de dados mais adequada à descoberta de conhecimento 

depende de aspectos como a área de aplicação e os tipos de dados disponíveis. (Kampff, 

2009).  

A última etapa é a interpretação e avaliação dos resultados que abrangem analisar o 

conhecimento gerado e usá-lo para auxiliar no alcance dos objetivos que motivaram a 

pesquisa. Portanto, os resultados gerados na mineração poderão ser incorporados por 

outros sistemas ou disponibilizados diretamente a determinadas pessoas, com o propósito 

simplesmente de ampliar a base de conhecimento ou, de forma mais importante, servir de 

apoio para a tomada de decisão (Kampff, 2009).  

Cabe destacar que esse processo, sempre que necessário, retornam a fases 

anteriores, visando melhorar os resultados (Fayyad et al., 1996; Brachman & Anand, 

1996). Portanto, o processo de descoberta do conhecimento não deve ser compreendido 

como sequencial e único, no qual uma vez gerado o resultado já estará concluído. O 

processo de descoberta de conhecimento é de fato um processo contínuo, cíclico, que 

possibilita retomar etapas anteriores, ajustá-las e, então, obter novos resultados. 

Diversas técnicas podem ser usadas no processo de descoberta de conhecimento, a 

seção seguinte apresenta o Agrupamento técnica utilizada nesta pesquisa. 

 

2.1.2. Técnicas de Mineração de Dados Clustering (Agrupamento) 

O agrupamento busca descobrir conhecimento de forma indireta, a partir da 

identificação de grupos de dados com características semelhantes. O objetivo desta técnica 

consiste em identificar agrupamentos de dados que podem ser classificados em uma classe 

comum. Para a formação dos clusters (grupo), podem ser utilizados diversos algoritmos, 

com base estatística, procurando estabelecer os elementos centrais (centroides) de cada 

cluster (Berry & Linoff, 1997).  

Para realizar o agrupamento, é preciso estabelecer critérios apropriados para a 

classificação de um conjunto de dados em subconjuntos, sendo os mais comuns os de 

homogeneidade e separação. A homogeneidade é medida no interior de um mesmo cluster, 

verificando o grau de similaridade; já a separação refere-se a elementos de clusters 

diferentes, medindo o quão diversos são entre si (Maravalle, Simeone,  & Naldini, 1997). 

 

2.1.3. Software de Mineração 

Com o crescente número de informações digitais disponíveis, também cresce o 

interesse na descoberta de conhecimento implícito no cruzamento dessas informações. Para 
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tanto, multiplicam-se ferramentas que auxiliam nas diferentes etapas do processo de 

descoberta do conhecimento e, em especial, na etapa de Mineração de Dados. 

Para o desenvolvimento da pesquisa realizada no presente trabalho, foi utilizado o 

software Weka, que é um software com algoritmos de aprendizagem de máquina, pré-

processamento e visualização de dados. Sua primeira versão pública foi lançada em 1996, 

o software disponibiliza uma coleção de algoritmos de aprendizagem de máquina divididos 

em: algoritmos de regressão, classificação, regras de associação, seleção de atributos e pré-

processamento de dados. Além disso, o Weka foi projetado para ser rápido, flexível e dar 

suporte para um processo experimental de mineração de dados (Hall, Frank, Holmes, 

Pfahringer, Reutemann, & Witten, 2009). O Weka, atualmente é desenvolvido em Java 

(em suas primeiras versões foram usados Prolog e C), é um software livre e está 

disponibilizado sob a licença General Public Licence.  

Devido a essas características, o Weka foi o software escolhido para executar os 

algoritmos de mineração de dados. Ele possui uma grande comunidade, prestando apoio, 

tutoriais e modelos, há ainda uma numerosa documentação sobre o funcionamento do 

software e várias publicações científicas que usam o Weka como plataforma de mineração 

de dados. 

 

2.2. Aplicações de Mineração de Dados Eleitorais 

A mineração de dados eleitorais é a aplicação de técnicas de mineração de dados a 

dados provenientes do processo eleitoral. Alguns pesquisadores estão analisando grandes 

conjuntos de dados eleitorais a fim de resolver questões de investigações de conhecimento 

eleitoral. Como Horochovski, Junckes, Camargo e Silva (2016) que apresentam um 

modelo para capturar a relação entre financiamento eleitoral e a contratação de bens e 

serviços usando a metodologia de análise de redes sociais. Com dados fornecidos pelo 

Tribunal Superior Eleitoral e Prefeitura Municipal de Curitiba, geram e cruzam as redes de 

financiamento de campanha (eleições de 2012 e 2014) e de pagamentos a favorecidos pelo 

poder Executivo municipal em 2013 e 2014. 

Já Camargo, Silva, Amaral, Heinene e Pereira (2016) propuseram um processo de 

descoberta de padrões de perfil de candidatos a vereador nas cidades da região da 

campanha do Rio Grande do Sul. E Gregg e Scime (2010) realizaram um estudo sobre os 

dados das eleições americanas de 1948 a 2004, para tentar prever o comportamento de 

votação do cidadão, por meio da mineração de dados. 

Devido ao sistema eleitoral ser um processo tão importante em âmbito nacional, 

inúmeros trabalhos de mineração de dados foram realizados sobre as bases de dados 

geradas pelo sistema eleitoral, buscando extrair conhecimento destas. As eleições exercem 

papel decisivo no estado democrático. 

 

3. Metodologia 

O desenvolvimento deste trabalho foi guiado pelo CRISP-DN que é uma 

metodologia de mineração de dados amplamente difundida, que define de forma 

hierárquica as atividades comuns em um processo de mineração de dados (Chapman, 

Clinton, Kerber, Khabaza, Reinartz, Shearer  & Wirth, 2000). O CRISP-DN é um modelo 

genérico, podendo ser aplicado em casos específicos, como o desta pesquisa. 

Esta metodologia de mineração de dados foi utilizada, pois apresenta as seguintes 

vantagens: implementação rápida, simples, barata, fácil de gerir, independente da indústria 

e da ferramenta, e, segue o paradigma do Knowledge Discovery Database (KDD) (Gomes, 

2011). 
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O processo CRISP-DM se divide em seis fases que não possuem uma sequência 

rígida, pois dependem dos resultados de cada fase ou de uma tarefa de uma determinada 

fase, que será necessário para a execução da fase seguinte, possuindo assim uma natureza 

cíclica (Chapman et al, 2000). Dessa forma, o modelo promove uma visão macro do ciclo 

de vida do projeto. A figura 2 representa a disposição das fases da metodologia CRISP-

DN, é possível visualizar a natureza cíclica do processo e as interações das fases. 

 

 
Figura 2. Fases do Modelo de Referencia CRISP-DM 

Fonte: CRISP-Data Mining (CRISP-DM, 2001) 

 

A primeira fase do CRISP-DN é o Entendimento do Negócio, que compreende o 

entendimento dos objetivos e sua importância a partir do ponto de vista do negócio, de 

forma a transformar o conhecimento em uma definição de problema e em um plano 

preliminar (Dias, 2001). 

A etapa seguinte é a de Entendimento dos Dados que compreende a coleta do 

conjunto inicial de dados e da investigação preliminar, em busca da familiarização e 

avaliação da qualidade dos dados. Esta fase proporciona a descoberta de padrões iniciais 

relevantes, as atividades são: coleta de dados, descrição dos dados, exploração dos dados e 

verificação da qualidade dos dados (Dias, 2001). 

Prosseguindo a fase de Preparação dos Dados constrói o banco de dados definitivo 

que será submetido à ferramenta de mineração de dados. Para tanto, deve-se submeter os 

bancos de dados originais ao processo de limpeza e transformação de dados que então 

produzirá(ão) uma(s) base(s) como saída para mineração e sua respectiva descrição. Esta 

fase possui as atividades de: seleção, limpeza, construção, integração e formatação dos 

dados (Dias, 2001).      

Na etapa subsequente à Modelagem, várias técnicas de modelagem são selecionadas 

e aplicadas e seus parâmetros são ajustados para valores ótimos. Geralmente existem várias 

técnicas para o mesmo tipo de problema de mineração de dados, algumas técnicas têm 

requisitos específicos na formatação de dados. Assim, dependendo da técnica utilizada 

pode ser necessário retornar à fase de preparação dos dados para ajustá-los à técnica.  Esta 
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fase possui como atividades: selecionar a técnica de modelagem, gerar teste de projeto, 

construir modelo e validar o modelo (Dias, 2001). 

Na fase Avaliação, o modelo construído na fase de Modelagem é avaliado e são 

revistos os passos executados na sua construção para se ter certeza de que o modelo 

representa os objetivos do negócio. O principal objetivo é determinar se existe alguma 

questão de negócio importante que não foi suficientemente considerada. Nesta fase, uma 

decisão sobre o uso dos resultados de mineração de dados deverá ser alcançada. Essa fase 

possui como atividades: análise de resultados, revisão dos processos e determinação dos 

próximos passos (Dias, 2001). 

Finalmente, a fase Aplicação tem duas perspectivas: na primeira, o analista pode 

recomendar ações a serem tomadas baseando-se simplesmente na visão do modelo e de 

seus resultados. Na segunda forma, o modelo pode ser aplicado a diferentes conjuntos de 

dados. Essa fase possui como atividades: elaboração de um plano de distribuição, plano de 

monitoramento e manutenção, elaboração de relatório final e revisão do projeto (Dias, 

2001). 

A fase Entendimento do Negócio foi desenvolvida na seção Introdução. Nas seções 

seguintes apresentamos às fases de Entendimento dos Dados, Preparação dos Dados, 

Modelagem, Avaliação e Aplicação. 

 

4. Entendimento e Preparação dos Dados 

Os dados utilizados neste trabalho são dados públicos que estão disponíveis no site 

do TSE (http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2014/eleicoes-2014, recuperado em 15, 

maio, 2016). Foram utilizadas duas bases de dados, ambas referentes às eleições do ano de 

2014, que contêm os dados de todo o grupo dos cargos que concorrem às eleições de todos 

os estados do Brasil.   

Inicialmente as bases estavam no formato de arquivo de texto e possuíam a seguinte 

estrutura: a primeira base (consulta_cand_2014_DF) possui 44 atributos e 1202 registros 

referentes a todos os cargos que concorreram às eleições do Distrito Federal, enquanto a 

segunda base (votação_nominal_DF) tinha 7 atributos e 960 registros, com informações 

apenas dos candidatos que concorreram ao cargo de deputado distrital. 

 A segunda base possui poucos atributos e todos são intuitivos, sendo de fácil 

interpretação, desde que se saiba previamente o domínio da base. Entretanto, a primeira 

base é complexa, e para a interpretação dos atributos foi usado o documento “Legenda”, 

disponível no site do TSE, que contém a descrição de cada atributo da base. 

Após a atribuição de nomes na primeira base, foram excluídos todos os registros 

referentes aos candidatos a senador, deputado federal, governador e vice, e, presidente e 

vice, deixando apenas os registros referentes aos deputados distritais, que é o foco do 

trabalho. Após essas exclusões, a base ficou com 1028 registros. Foram também retirados 

os registros referentes aos deputados distritais que não tiveram seu registro de candidatura 

deferido ou tinham esse atributo com valor nulo. Dessa forma, foram excluídos os dados 

com registro com valor indeferido, renunciado ou cancelado, assim a base ficou com 960 

registros, ficando com o mesmo número de registro da segunda base.  

Assim, tendo em ambas as bases igualdade quanto ao número de registros e de 

identificadores dos candidatos, essas foram compiladas formando uma base contendo 51 

atributos e 960 registros. Após manipulação dos dados, foram selecionados os atributos 

para formar a base de dados a ser processada pelo algoritmo de mineração de dados.  

Foram selecionados sete atributos que se dividem em dois grupos, os que estavam 

em formato de texto, que eram: Sexo, Grau de Instrução, Estado Civil, Cor e Situação no 
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Turno; e os que possuíam valores numéricos que eram: Número de Votos e Data de 

Nascimento. 

A partir da análise inicial dos atributos selecionados verificou-se a necessidade de 

serem convertidos, pois foi definido na modelagem o uso de algoritmos de agrupamento, e 

para que se obtenha resultados satisfatórios os atributos devem ser numéricos. Pois os 

algoritmos de agrupamento processam as bases em função de um cálculo da distância dos 

registros. Para tanto, cada valor dos atributos em formato de texto (dados categóricos) 

foram transformados em variáveis booleanas, ou seja, em 0 (falso) ou 1 (verdadeiro).   

Além disso, os atributos com valores numéricos também foram normalizados, o 

atributo data de nascimento foi convertido em idade e, posteriormente, os atributos idade e 

número de votos foram normalizados, para se ajustar à escala de valores, para tanto ambos 

foram divididos pelo seu maior valor que é 81 anos e 29.384 votos. 

Assim, depois do processo de transformação e normalização dos atributos, a base de 

dados ficou com 22 atributos, e foi convertida para o formato Comma-Separated 

Values(.csv), e posteriormente foi convertida ao formato de arquivos específico da 

ferramenta de mineração de dados Weka, o Attribute-Relation File Format (.arff). 

 

5. Modelagem, Avaliação e Aplicação 

A pesquisa aplicou a técnica de mineração de dados por agrupamento do tipo 

particionamento, mais especificamente o algoritmo K-means.  Esse método constrói k 

grupos de dados em um conjunto de dados de “n” objetos ou registros. Cada grupo 

representa um agrupamento de k ≤ n. Dessa forma, os dados são categorizados em k 

grupos, os quais terão as características de conter no mínimo um objeto e cada objeto deve 

pertencer a exatamente um grupo (Domingues, 2003). 

Inicialmente, na implementação do algoritmo de agrupamento foi observado um 

problema quanto aos atributos, que eram em formato de texto, os quais por não terem uma 

métrica implícita inviabilizariam o trabalho do algoritmo em termos de atribuição de pesos 

e valores para formação dos grupos. Para estes casos, Witten e Frank (2005), sugerem que 

dado o atributo sexo com valores masculino e feminino, usualmente, a distância zero é 

atribuída se os valores são idênticos; caso contrário, a distância é um. Sendo assim, a 

distância entre feminino e feminino é zero, mas a distâncias entre feminino e masculino é 

um. A partir deste conceito os atributos em formato de texto foram normalizados. 

Em busca dos perfis e tendências propostos, após o entendimento dos dados foi 

gerado um conjunto de agrupamentos compostos por seis grupos. O método utilizado para 

auxiliar na determinação do número ótimo de grupos, os clusters, foi o Between-Group 

Sum of Squares, que é a estatística da distância entre os grupos e mede a homogeneidade 

da amostra. A quantidade de grupos foi decidida a partir da análise gráfica dos resultados 

do Within Cluster Sum of Squared Errors, gerados pelo Weka, que representam o quão 

distante os elementos de um grupo estão de seu centróide, quanto mais perto, menor o erro, 

assim com o aumento do número de grupos há uma redução desta métrica, entretanto, 

existe um momento em que haverá pouca variação de resultado com o aumento do número 

de grupos, a partir deste momento, não é interessante o aumento do número de grupos. 

Esses dados estão compilados na figura 3, que compreendem a variação de 2 a 10 grupos. 

Ao observar um “ponto salto” grande em relação aos demais é o momento de parada do 

algoritmo de agrupamento, indicando o número ideal de grupos (Mingoti, 2005). No 

Figura 3 esse ponto foi o número 6, definindo assim 6 grupos. 
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Figura 3. Between-Group Sum of Squares 

Fonte: autor 

 

Foram geradas cinco instâncias de execução do algoritmo, alterando-se os 

parâmetros, o que obteve resultado mais satisfatório foi com seed, parâmetro inicial de 

cálculo, igual a 1 e distância definida como Manhattan.  

O resultado do agrupamento foi gerado a partir da base de dados modelada que 

contém dados dos 960 candidatos a deputados distritais. Foram gerados seis centróides, 

cada centróide agrupou características específicas dos candidatos. 

O primeiro centróide se refere ao cluster 0 que possui 168 candidatos, prevalecem 

candidatos do sexo masculino, que possuem baixo nível de escolaridade, são casados e de 

cor parda. Este grupo obteve uma média 690 votos e sendo todos não eleitos. 

O segundo centróide se refere ao cluster 1, com 219 candidatos, possui 127 

candidatos do sexo feminino e 92 do masculino, prevalecem os que possuem ensino 

superior completo, casados e de cor parda. Este grupo obteve uma média de 1525 votos 

tendo 200 de suplentes e 9 candidatos eleitos. 

O terceiro centróide se refere ao cluster 2 que possui 110 candidatos, prevalecem os 

do sexo feminino, de ensino médio completo, solteiros e de cor parda, 98 obtiveram 

situação de suplente e 12 de não eleito. Este grupo obteve média 429 votos. 

O quarto centróide se refere ao cluster 3 que possui 231 candidatos, todos do sexo 

masculino e nível superior completo prevalecendo os casados e de cor branca. Os 

candidatos deste grupo obtiveram uma média de 2665 votos, tendo 11 candidatos eleitos, 

55 não eleitos e 154 suplentes. 

 O quinto centróide se refere ao cluster 4 que possui 111 candidatos, prevalecem 

candidatos do sexo masculino, com ensino superior incompleto, casados e de cor branca. 

Os candidatos deste grupo obtiveram uma média de 1339 votos, tendo 2 candidatos eleitos 

e os demais 109 com situação de suplente.  

O sexto centróide se refere ao cluster 5 que possui 121 candidatos, prevalecendo os 

de sexo masculino, todos possuem ensino médio completo, prevalecem os casados e de cor 

branca. Obtiveram uma média de 1510 votos, tendo 2 candidatos eleitos e 119 com 

situação de suplente.  

A partir da análise destes grupos gerados pela execução do algoritmo é possível 

inferir algumas tendências dos candidatos a deputados distritais, tendo como enfoque 

central a situação no turno (o resultado obtido na eleição). Dessa forma, o quarto grupo 

obteve melhor resultado concentrando o maior número de votos, os candidatos desse grupo 
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possuem o seguinte perfil: sexo masculino, com ensino superior completo, casados e de cor 

branca, em contrapartida, os candidatos com as características dos grupos 1 e 3, que são de 

ambos os sexos, com nível de escolaridade diferente de superior completo, solteiros ou 

casados e de cor parda são candidatos que obtiveram baixo rendimento nas eleições.  

Inicialmente, a base para mineração possuía atributos relativos quanto à legenda 

partidária e a ocupação do candidato, porém foram retirados por trazerem resultados de 

agrupamentos pouco expressivos, gerando agrupamentos bastante homogêneos entre os 

centróides. 

Em comparação com os resultados das eleições de 2014 comparando os perfis dos 24 

candidatos eleitos com os agrupamentos gerados pelo algoritmo, observa-se que os grupos 

gerados retratam os resultados das eleições. Pois, dos 24 candidatos eleitos 19 são do sexo 

masculino, 20 declararam possuir ensino superior completo, 21 casados, 14 brancos e 

todos com um quantitativo alto de votos. Dados similares ao do quarto centróide. 

Em contrapartida, no extremo inferior com poucos votos e com situação de não 

eleitos ou suplentes, concentram-se as mulheres de todas as características e candidatos, de 

ambos os sexos, com baixa escolaridade. Informações compatíveis com o primeiro e 

terceiro centróides. O atributo idade sofreu variação insignificante inter-cluster, pois o 

cluster com menor idade obteve média de 42 anos e com maior média foi de 48 anos. 

Os resultados do presente trabalho podem ser usados por partidos, coligações e 

candidatos para que, conhecendo os padrões e perfis traçados, obtenham melhores 

resultados nas eleições.  

 

6. Conclusão 

Este artigo apresentou a aplicação da mineração de dados, mais especificamente do 

método de agrupamento para obter perfis e tendências dos candidatos ao cargo de deputado 

distrital que concorreram às eleições de 2014, utilizando dados públicos disponibilizados 

pelo TSE. 

A proposta é que a partir da mineração de dados, identificam-se os perfis e 

tendências dos candidatos ao cargo de deputado distrital que disputaram as eleições de 

2014, tendo como parâmetro principal os resultados obtidos pelos candidatos na eleição, 

que são: eleito, não eleito e suplente. Buscando definir padrões e tendências dos 

candidatos, em relação aos demais atributos, para identificar comportamentos semelhantes 

para os candidatos em coincidências. 

Inicialmente a base de dados possuía 51 atributos, entretanto os resultados dos 

agrupamentos estavam com atributos muitos dispersos não sendo possível traçar um perfil 

mínimo. A partir de muitos testes a base foi reduzida para 22 atributos. 

Os resultados demonstram que baseado nos dados utilizados e na metodologia, não 

foi possível estabelecer um padrão absoluto para os candidatos eleitos, não eleitos ou 

suplentes, devido à fragilidade de exatidão dos resultados apresentados. Sendo possível, 

apenas, inferir tendências para estes. 

Como trabalhos futuros, pode-se implementar a técnica de classificação, uma vez que 

conhecendo a classificação do candidato (eleito, não eleito ou suplente), possa-se fazer uso 

de um algoritmo supervisionado. Além disso, é válida a inclusão de outros atributos como 

os valores gastos pelo candidato em sua campanha política, com o intuito de gerar 

agrupamentos mais coerentes. 
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Resumo 

Este estudo de natureza descritiva busca compreender o movimento de geração de patentes do 

terceiro maior estado economicamente do Brasil: Minas Gerais. A partir de pesquisa 

secundária, documental, descrever as patentes geradas no estado brasileiro utilizando os 

registros de patentes do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), no período de 

2010 a 2016, e informações de revistas especializadas de ampla circulação com foco 

empresarial. Os resultados da presente pesquisa indicaram as patentes depositadas e 

concedidas em Minas Gerais. A partir da análise do número de patentes gerada pode-se 

indicar que as políticas de proteção intelectual e fomento a inovação ainda são incipientes, no 

período analisado, indicaram avanços. O estudo não esgota o tema e pode-se sugerir novos 

estudos comparativos são necessários para analisar a evolução das políticas de inovação do 

Brasil e compará-los com outros países com mesma possibilidade de investimento. 

 

Palavras Chave: Geração de Patentes, Inovações, Inovatividade, Minas Gerais. 

Abstract 

This descriptive study aims to understand the patent generating motion state of the third most 

economically Brazil: Minas Gerais. From secondary research, document, describe the patents 

generated in the Brazilian state using the patent applications from the National Institute of 

Intellectual Property (INPI) in the period from 2010 to 2016, and information from 

specialized magazines with wide circulation business focus. The results of this research 

indicated patents filed and granted in Minas Gerais. From the analysis of the number of 

patents generated it can be indicated that the policies of intellectual protection and promotion 

of innovation are still incipient, during the analyzed period, indicate progress. The study does 

not exhaust the theme and it may be suggested new comparative studies are needed to analyze 

the evolution of Brazil's innovation policies and compare them with other countries with the 

same investment possibility. 

 

Keywords: Patent Generation, Innovation, Innovativeness, Minas Gerais. 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1469

mailto:jefferson.falce@fumec.br
mailto:cristiana.muylder@fumec.br
mailto:larissamourao@live.com
mailto:leandro.mkt@gmail.com


 

 

Agradecimentos à FAPEMIG pelo apoio inestimável. 

 

1. Introdução 

 

O cenário atual remete a necessidade de buscar reduzir custos e encontrar alternativas como 

produtos inovadores que possam representar competitividade em âmbito nacional e 

internacional. Uma forma de realizar melhorias em processos e desenvolver novos produtos 

ou serviços é o investimento em programas de inovação que pode ser compreendido como um 

ganho estratégico (Noh, Jo & Lee, 2015; Borgstedt, Neyer & Schewe, 2017; Pantano, 

Priporas, Sorace, & Iazzolino, 2017). 

Apesar de estudos de análise de indicadores de ciência e tecnologia realizados por agências de 

fomento como Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo - FAPESP, Fundação de 

Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIG e por autores como Borgstedt, Neyer e 

Schewe (2017); Cho, Lim, Lee, Cho e Kang (in press); Ardito, D´Adda e Petruzzelli (in 

press); Lobato (2000); Martins (2004); Martins e Avelar (2008), entre outros, percebe-se 

ainda a necessidade de analisar o impacto das políticas de investimento e financiamento em 

pesquisa nas atividades de inovação existentes em ambiente empresarial, bem como apontar 

desafios inerentes ao processo de proteção intelectual. 

Com objetivo de atender as premissas de transparência de investimentos realizados, relatórios 

são disponibilizados por agências de fomento brasileiras com indicadores dos processos de 

proteção intelectual no Brasil. O relatório Indicadores de 2010 (FAPESP, 2011) apresentada 

evolução do número de patentes depositadas por organizações paulistas (de 44 depósitos 

realizados em 1974 para 341 em 2006). Este relatório descreve as patentes e instiga novas 

reflexões como quais os impactos econômicos gerados a partir destas concessões de patentes 

ou se ocorreu comercialização das mesmas posteriormente. O próprio relatório ainda indica a 

necessidade compreender todo o processo de patenteamento e criação de base de dados sobre 

inovações no Brasil (FAPESP, 2011). 

Entendendo que ocorre uma interessante lacuna, buscou-se compreender quais foram os 

indicadores de inovação relacionados à geração de patentes? O objetivo foi descrever os 

indicadores de inovação relacionas à geração de patentes do estado de Minas Gerais. 

Justifica-se o estudo frente a ocorrência de diversos editais de pesquisa que foram 

implementados ao longo de diversos anos no Brasil realizados pelo Conselho Nacional do 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT)/CNPq/Comitê de Desburocratização e, em especial, editais realizados nos últimos 

anos no Estado de Minas Gerais como os Editais Demanda Universal, Programa de pesquisa 

para Sistema Único de Saúde, Redes de pesquisa científica, tecnológico e de inovação, Bolsa 

de incentivo a pesquisa e desenvolvimento tecnológico e Apoio a núcleo de inovação 

tecnológica. 

No que se refere à viabilidade, a pesquisa faz parte de diversos estudos em parceria com 

grupos de pesquisa nacionais e internacionais com foco em desenvolvimento e inovação. Os 

resultados podem gerar novas pesquisas em outros estados o que propiciará maior discussão e 

visibilidade acerca do tema. Noh, Jo e Lee (2015); Gerken, Moehrle e Walter (2015); Chang e 

Chang (2016), Grimaldi, Cricelli e Rogo (2017); Pantano, Priporas, Sorace e Iazzolino 

(2017); Kim e Bae (2017); Borgstedt, Neyer e Schewe (2017); Cho, Lim, Lee, Cho e Kang (in 

press) e Ardito, D´Adda e Petruzzelli (in press) afirmam que as pesquisas envolvendo análise 

de patentes se configuram com uma importante fonte de informação sobre inovação e 

competitividade. 
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Além desta introdução o artigo está estruturado em cinco capítulos. O segundo aborda o 

desenvolvimento teórico, o terceiro sobre a metodologia. O quarto resultados e discussões 

seguido do último das conclusões e referências ao final. 

 

2. Desenvolvimento Teórico 

A partir da conceituação de Schumpeter (1912) de inovação incorporando preceitos 

econômicos da época, no artigo The theory of economic development (A teoria do 

desenvolvimento econômico) foi um marco quanto as ideias que instigaram discussões que 

foram sendo contextualizadas. A inovação pode ser descrita de diversas maneiras. Sob o 

ponto de vista organizacional, entende-se inovação por desenvolvimento ou geração de novas 

ideias (Damanpour & Schneider, 2006; Damanpour & Wischnevsky, 2006) ou ainda como 

produto, serviço, prática ou processo, sendo, portanto, resultado da organização (Daft, 1978; 

Damanpour & Wischnevsky, 2006). Pode-se ainda definir a gestão da inovação como 

precondição de criatividade humana, o que inclui estratégia ou aplicação de conhecimento 

(Igartua, Garrigós, & Hervas-Oliver, 2010). 

Quanto a relação da adoção de inovação e desempenho nas organizações pode-se indicar 

alguns estudos iniciais como Osborne e Gaebler (1992) e Tidd, Bessant e Pavitt (2005) e 

outros estudos recentes como Kotabe, Jiang e Murray (2017) e Meroño-Cerdán, López-

Nicolás e Molina-Castillo (2018). Quando o foco é o cenário empresarial favorável ou 

desfavorável à inovação, existem estudos como Damanpour e Schneider (2006), Kearney, 

Feldman e Scavo (2000), Kimberly e Evanisko (1981), Moon e deLeon (2001) bem como 

Coenen, Asheim, Bugge e Herstad (2017) e Adityan, Harikrishnan, Anand e Saju (2017). A 

inovação tem sido tratada como tema imprescindível para a perenidade das organizações (Van 

Rijnbach, 2007; Zawislak, 2008), independentemente do tamanho ou segmento da mesma 

(Bessant & Tidd, 2009). 

Com foco em descrever tipos de inovação em ambiente empresarial a Organização de 

Cooperação de Desenvolvimento Econômico (que engloba 35 países) descreve inovação 

quanto a tipologia (Tabela 1) no Manual de Oslo (2007). 
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Tabela 1  

Tipos de inovação do Manual de Oslo 

Tipos de Inovação Definição Características principais 

Produto (o termo 

produto abrange 

tanto bens como 

serviços) 

 

 

É a introdução de um bem ou 

serviço novo ou 

significativamente melhorado 

no que concerne às suas 

características ou usos 

previstos. 

Incluem-se melhoramentos significativos em especificações 

técnicas, componentes e materiais, softwares incorporados, 

facilidade de uso ou outras características funcionais. As 

inovações de produtos podem utilizar novos conhecimentos 

ou tecnologias ou podem basear-se em novos usos ou 

combinações para conhecimentos ou tecnologias existentes.  

Processo 

 

É a implementação de um 

método de produção ou 

distribuição novo ou 

significativamente 

melhorado.  

Incluem-se mudanças significativas em técnicas, 

equipamentos e/ou softwares. As inovações de processos 

podem visar reduzir custos de produção ou de distribuição, 

melhorar a qualidade ou, ainda, produzir ou distribuir 

produtos novos ou significativamente melhorados 

Marketing 

 

É a implementação de um 

novo método de marketing 

com mudanças significativas 

na concepção do produto ou 

em sua embalagem, no 

posicionamento do produto, 

em sua promoção ou na 

fixação de preços. 

Inovações de marketing são voltadas para melhor atender 

às necessidades dos consumidores, abrindo novos mercados 

ou reposicionando o produto de uma organização no 

mercado com o objetivo de aumentar as vendas. 

 

Organizacional 

 

É a implementação de um 

novo método organizacional 

nas práticas de negócios da 

organização, na organização 

do seu local de trabalho ou 

em suas relações externas. 

Inovações organizacionais podem visar à melhoria da 

performance de uma organização por meio da redução de 

custos administrativos ou de custos de transação, 

estimulando a satisfação no local de trabalho, ganhando 

acesso a ativos não transacionáveis ou reduzindo custos de 

suprimentos. 

Fonte: Manual De Oslo. (2008). Proposed guidelines for collecting and interpreting data on technological 

innovation. Translation of the Financier of Studies and Projects. Paris: OECD, 2004. Retrieved from: 

<http://www.fcfrp.usp.br/HP-download/ manual_de_oslo.pdf>. 

 

A inovação depende ou está relacionada ao mercado ou direcionamento feito pelo governo? 

Esta é uma questão que Freeman (1979) discutiu e busca explicar por qual dos dois caminhos 

surge a inovação e se pode explicar o comportamento e direcionamento da inovação e 

pesquisas inventivas. Ao analisar artigos publicados na Base Ebsco (a partir de 2014), alguns 

ressaltam a importância de atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) para inovação 

(Akpinar et al., 2015; Conte & Vivarelli, 2005; Hall et al., 2009; Love & Roper, 2001; 

Muscio, 2007; Söllner, 2010). 

De acordo com Matias-pereira (2011), a geração de patentes e o processo de propriedade 

intelectual podem indicar avanços no campo do desenvolvimento tecnológico de uma nação. 

Nesse sentido o autor destaca que o avanço do progresso tecnológico tem impactos positivos 

no processo de crescimento econômico. Kim (1997) acredita que grande parte das patentes 

pode ser decorrente de pequenas incorporações a processos existentes. 

No que se refere ao processo de propriedade intelectual e registro de patentes, Matias-Pereira 

(2011), observa que se trata de relevante processo diante da evolução dos sistemas e conceitos 

utilizados nos diversos países. Em função desta evolução de sistemática, sua visibilidade 

política, importância como indicador econômico de países o autor destaca o valor do processo 

de análise deste sistema, embora para análise de inovações não seja o único a ser utilizado. 

Entretanto em função da necessidade de requisitos de novidade necessários durante o 

processo de registro, se configura como um ponto de partida para a análise de desempenho na 

área de inovação tecnológica de um País. Interessante destacar que esse pensamento se 
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encontra com efeito pragmático em organizações tais como World Intellectual Property 

Organization (WIPO, 2016), que além do indicador de desempenho de inovações possibilita o 

registro de patentes em 123 países. 

Alguns artigos da base Scopus focam análise de patente foram identificados com diferentes 

abordagens, desde uma revisão de literatura (Abbas, Zhang, & Khan, 2014), investigação de 

técnicas para análise de patentes (Noh, Jo, & Lee, 2015; Grimaldi, Cricelli, & Rogo, 2017),  

setor petrolífero (Chang & Chang, 2016), setor de varejo (Pantano et al., 2017), setor 

automotivo (Gerken, Moehrle, & Walter (2015), Borgstedt, Neyer, & Schewe, 2017),  

domínios de internet (Ardito, D´Adda, & Petruzzelli, in press). 

Abbas, Zhang e Khan (2014), revisaram a literatura sobre o tema e indicam a análise de 

patentes como uma ferramenta existente, dentre outras, que pode auxiliar na previsão de 

tendências tecnológicas. Os autores mostram que a literatura indica a necessidade do uso de 

técnicas múltiplas para a análise. Para eles, entender além do número de patentes geradas, 

bem como o impacto das patentes no mercado tem se mostrado ponto de pauta de pesquisas. 

Neste sentido, Cho et al. (in press), corroboram a importância da análise de patentes como 

uma forma de previsão de tendências. Investigando o setor de construção civil, os autores 

conseguiram extrair tendências do setor no mercado chinês. De maneira similar, Borgstedt, 

Neyer e Schewe (2017) investigaram as patentes geradas no setor automotivo e identificando 

a tendência de inovações para veículos elétricos, possibilitando avaliar uma ameaça ao setor 

atual. Kim e Bae (2017) indicam que essa previsão se torna um instrumento estratégico tanto 

para organizações quanto governantes.  

Noh, Jo e Lee (2015) embora destaquem que a análise de patentes, não é novidade na 

literatura, afirmam que é um procedimento que se faz necessário na avaliação de 

competitividade e inovação de um País ou indústria. Na pesquisa dos autores o estudo explora 

a técnica de pesquisa documental, text-mining em patentes. Na visão deles, esta técnica gera 

informações relevantes para o avanço de investigações nesse campo. Visão similar à de 

Gerken, Moehrle e Walter (2015), que enxergam a análise como uma ferramenta para 

monitoramento do ambiente tecnológico. Os autores ressaltam que os estudos envolvendo o 

impacto das patentes geradas e o lançamento no mercado ainda são escassos e necessários 

para a compreensão dos problemas envolvendo as inovações. Os resultados desta pesquisa 

indicaram que o atraso do lançamento da inovação patenteada no mercado, no setor 

automobilístico é de um ano, destacado no estudo como um tempo alto. 

Chang e Chang (2016), pesquisaram as patentes chinesas indicando avanços no setor 

petrolífero. A pesquisa mostrou que o suporte governamental no setor, possibilitou 

crescimento estratégico para as empresas que tiveram patentes nos últimos anos.  

Grimaldi, Cricelli e Rogo (2017), destacam que a análise de patentes por diversos parâmetros 

quantitativos e qualitativos geram importantes informações para agências de fomento e 

empresas desenvolverem seus projetos de pesquisa. A verificação empírica da pesquisa 

indicou que rentabilidade das patentes italianas não podem ser apenas avaliadas por métodos 

quantitativos. De acordo com os autores, avaliar patentes apenas por meio de número de 

patentes geradas não indica melhoria de competitividade, outros métodos são necessários para 

avaliar o impacto da patente no mercado, embora na visão deles, o número de patente não 

pode ser desconsiderado. 

Pantano et al. (2017), afirmam que a análise de patentes é o instrumento capaz de avaliar e 

monitoras as transformações tecnológicas do ambiente. Neste processo de análise, os autores 

afirmam ser importante a classificação das patentes geradas bem como indicar as forças 

inovadoras de cada setor de um País. A pesquisa envolveu o resgate do número de patentes 

geradas no setor de varejo nos anos compreendidos entre 2010 a 2014.  Ardito, D´Adda e 
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Petruzzelli (in press) analisaram os domínios de internet e patentes geradas neste campo para 

mapear as tendências de inovações, tais como tecnologias de transmissão sem fio, sistemas de 

rede e tecnologias de controle. 

O total de artigos encontrados, nesta base brasileira em maio de 2017, sobre o tema foram 42 

artigos em diversos periódicos nacionais.  

Os estudos sobre patentes nos cenários brasileiro destacadas na base SPELL (2017) indicam 

uma diversidade de temas (Quadro 2), a saber: análise da interação universidade e empresas 

(Gonçalo & Zanluchi, 2012; Malvezzi, Zambalde, & Rezende, 2014; Gusberti, Dorneles, 

Dewes, & Cunha, 2014; Moraes, Consoni, & Barassa, 2016 e; Teixeira, Tupy, & Amaral,  

2016), internacionalização de empresas, analisada pela perspectiva de empresas que possuem 

patentes como indicado por Hermais et al. (1999), análise da legislação brasileira de 

propriedade intelectual (Barbieri, 1999; Barbieri, 2001 e Povoa, 2010), lei de inovação e 

impacto na criação de patentes (Rezende,  Corrêa, & Daniel, 2013; Cruz & Souza, 2014 e 

Lucena & Spoesser, 2016), mapeamento de patentes (Albuquerque, Simões, Baessa, 

Campolina, & Silva, 2002; Simões, Oliveira, Gitirana, Cunha, Campos, & Cruz, 2005; 

Marques, Gava, Pereira, Garcia, & Oliveira,  2015 e Menezes, Santos, & Bortoli , 2016), 

competitividade e patentes (Lootty, 2004; Santos, Hoffmann, Jara, & Coral; França,  Barroso, 

& Politano, 2014; Fagundes, Garcia, Motta, & Melo, 2014 e Oshita,  Sanches, & Moraes, 

2016), ambiente de incertezas e o impacto na geração de patentes (Castro, Padula, & 

Federizzi., 2007), redes de colaboração para geração de patentes (Giarratana & Torissi, 2008; 

João 2009; Carrijo & Botelho, 2013; Machado & Ipiranga, 2012; Mussi & Segato, 2013; 

Magalhães & Quoniam, , 2013 e Barbosa & Laruccia, 2016), incubadoras de empresas (Luz, 

Kovaleski, Andrade Junior, & Betim , 2010; Lobosco, Moraes, & Maccari, 2011 e Tisot et al., 

2014), análise de patentes nacionais (Pereira, 2011; Magalhães & Quoniam, , 2013 e Amaral, 

Iquiapaza, Correia, Amaral, & Vieira, 2014), determinantes da inovação e patentes (Santos, 

Basso, & Kimura, 2012; Lira et al., 2012; Baia & Sampaio, 2015; Oliveira, Mendes, Moreira, 

& Cunha, 2015 e Saviotti, 2004) e a gestão da inovação (Machado Junior, Mazzali & 

Palmisano, 2015). 

Gonçalo e Zanluchi (2011) identificaram 4 fatores motivadores da cooperação entre empresas 

e universidade, sendo a capacidade para competição a mais destacada pelos autores. Essa 

cooperação também foi analisada por Malvezzi et al. (2014), entretanto a abordagem se deu 

pela perspectiva do marketing e comercialização dos produtos gerados. Três estudos 

investigaram a parceria entre universidade e empresas por intermédio do núcleo de inovação 

tecnológica (Gusberti et al., 2014; Moraes, Consoni, & Barassa, 2016 e Teixeira et al., 2016), 

os resultados indicaram pontos positivos dos núcleos como forma de alavancar inovações.  

As patentes geradas e o processo de internacionalização destas na indústria de polímeros foi 

objeto de investigação de Hermais et al. (1999). Os autores analisaram o número de depósitos 

gerados em um estudo longitudinal e puderam perceber que a referida indústria carece de uma 

política interna de proteção intelectual e registro de patentes. Essa preocupação com a 

propriedade intelectual e legislação de proteção às inovações marcaram os estudos de Barbieri 

(1999), Barbieri (2001) e Povoa (2010). O primeiro estudo de Barbieri (1999) aborda as 

questões relativas a relação entre empregador e empregado, visto pela ótica da legislação. Já o 

segundo estudo analisa a legislação de proteção com ênfase nos setores farmacêuticos e de 

biotecnologia. O artigo de Povoa (2010) indica a importância do processo de patente para a 

segurança de inventores, como forma de geração de receita. 

Não só a lei de propriedade intelectual fez parte da agenda de pesquisadores, mas também o 

Suporte às inovações, por meio da legislação brasileira também faz parte do escopo de 

estudos nacionais.  Rezende et al. (2013) realizaram uma discussão sobre a eficácia da lei de 
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inovação brasileira. Já Cruz e Souza (2014) compararam a legislação nacional com a 

legislação Europeia. Os resultados dos autores mostraram que o suporte por meio de 

legislação pode impulsionar às inovações de um País. No estudo o número de patentes na 

Europa cresceu após a criação de legislação.  O último estudo encontrado sobre a lei de 

inovação pesquisou o papel das universidades e a aderência à lei de inovação (Lucena & 

Spoesser, 2016). 

Embora o estudo de Castro et al. (2007) não tenha focado na legislação brasileira sobre 

registro de patentes, os autores analisaram o problema de um ambiente de incertezas legais, 

presente no Brasil e do excesso de burocracia e o impacto dessas sobre a geração de 

inovações (ou impedimento no avanço de inovações) na visão de gestores de organizações de 

biotecnologia. Os resultados mostraram que o problema da burocracia impede que 

organizações invistam na busca de inovações. 

Interessante destacar que vários estudos utilizam o mapeamento de patentes para avaliar os 

avanços de inovações em âmbito nacional (Albuquerque et al., 2002; Simões et al., 2005), 

investigar antecedentes tecnológicas no caso de leishmaniose (Marques et al., 2015) e 

identificação de tecnologias verdes no País (Menezes, Santos, & Bortoli, 2016). Os estudos de 

uma maneira geral indicaram a importância do mapeamento para acompanhamento de 

avanços ou problemas no registro de patentes, na visão dos autores, essa estratégia de análise 

permite identificar o desenvolvimento econômico em diversos setores industriais. 

O mapeamento de patentes, utilizando bases consolidadas como instituto nacional de 

propriedade intelectual (INPI) e PINTEC também é utilizada para analisar a competitividade 

de organizações. A literatura nacional apresenta essa abordagem nos estudos de Lootty 

(2004), Santos et al. (2014), França,  Barroso e Politano (2014), Fagundes et al. (2014) e 

Oshita,  Sanchesm e Moraes (2016). 

O papel das redes de cooperação e sua importância na geração de inovação e patentes também 

tem sido objeto de análise em vários estudos. Giarratana e Torissi (2008), João (2009), Carrijo 

e Botelho (2013), Machado e Ipiranga (2012) e Mussi e Segato (2013) analisaram a 

cooperação em diversas empresas de diversos setores identificando uma relação significativa 

entre a existência de redes e a geração de patentes para as organizações pesquisadas. 

Entretanto, esse achado não foi confirmado na pesquisa de Barbosa e Laruccia (2016), que 

encontrou relação pouco significativa entre as redes e a produtividade de patentes em 

empresas do grupo da British, Shell e Sinopec.  

Os estudos pautados na cooperação também abordam o papel de incubadoras no processo de 

indução de inovação e patentes. Luz et al. (2010) avaliaram o perfil das empresas 

participantes de uma incubadora. Os autores perceberam a importância desse projeto para 

pequenas e médias empresas, os resultados indicaram uma alavancagem de inovações e 

patentes geradas em comparação com dados do SEBRAE. Resultados similares também 

foram obtidos nos estudos de Lobosco et al. (2011) e Tisot et al. (2014), embora esses estudos 

não tenham abordado diretamente pequenas e médias empresas, mas sim a alavancagem de 

patentes por meio de incubadoras. 

Destaca-se que todos os estudos descritos anteriormente utilizaram de banco de patentes como 

uma das metodologias presentes nos trabalhos. Porém, os estudos de Matias-pereira (2011), 

Magalhães & Quoniam (2013) e Amaral et al. (2014) utilizaram a análise do registro de 

patentes para evidenciar problemas, dificuldades bem como avaliar o número de patentes 

depositadas e concedidas. Matias-pereira (2011) pode identificar as dificuldades e problemas 

enfrentados por inventores no depósito de patentes. Outro estudo na linha de análise de 

patente foi o de Magalhães & Quoniam (2013), que destacou a importância das ferramentas 

de web como forma de descrever patentes geradas na indústria farmacêutica.  
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Determinantes de inovação e capacidade inovadora também foram aspectos analisados nas 

empresas nacionais, utilizando além das bases de patentes, pesquisa documental em empresas 

de setores diversos. Santos et al. (2012), Lira et al. (2012) e Saviotti (2004) descreveram 

elementos que compõe a capacidade de inovar das empresas nacionais, destacando três grupos 

de análise: capital humano, capital relacional e capital interno. O estudo de Bahia e Sampaio 

(2015) destacou a influência de externalidades, como fundamental a especialização industrial 

e ao comportamento inovador. A perspectiva de investimentos necessários a pesquisa e 

desenvolvimento pautou o trabalho de Oliveira, Mendes, Moreira e Cunha (2015)(2015). Os 

autores, ao analisarem os gastos presentes nos pedidos de patentes, descreveram como 

crescentes os dispêndios no cenário brasileiro e com efeito positivo para a geração de 

inovações.  

Ainda sobre gestão de inovação, Machado Junior, Mazzali e Palmisano (2015), analisaram 

configurações de gestão da inovação de organizações do setor de eletrodomésticos e os 

resultados indicaram o estudo o mapeamento de tecnologias e geração de patentes para o 

específico setor como fundamental para novas perspectivas de projetos e inovações.  

A Tabela 2 mostra síntese realizada nas pesquisas e estudos brasileiros (Spell, 2017) 

utilizando patentes como descritor de palavra-chave. 

 

Tabela 2  
Resumo das pesquisas sobre patentes 

Temática do Artigo Autores Objetos de Análise Instrumento de coleta 

de dados utilizados 

Interação 

Universidade e 

empresa 

Gonçalo & Zanluchi (2011), 

Malvezzi et al. (2014), 

Gusberti et al. (2014); 

Moraes, Consoni, & Barassa 

(2016) e; Teixeira et al. 

(2016) 

Empresas de ICT, 

Universidades de São Paulo 

(USP, UNICAMPI, 

UNESP),  

Pesquisa Documental. 

Entrevistas. Análise 

de Rede. 

Internacionalização de 

empresas 

Hermais et al. (1999) Banco de Patentes Pesquisa Documental 

Lei de Propriedade 

intelectual Brasileira 

Barbieri (1999),  Barbieri 

(2001) e Povoa (2010) 

Legislação Brasileira Pesquisa documental 

e questionário 

Lei de inovação e 

geração de patente 

Rezende et al. (2013); Cruz & 

Souza (2014) e Lucena & 

Spoesser (2016) 

Universidade Federal de MG Pesquisa documental, 

Pesquisa 

Bibliográfica 

 

Ambiente de 

incertezas e geração 

de patentes 

Castro et al. (2007) Empresa de biotecnologia Pesquisa Qualitativa, 

entrevistas e pesquisa 

documental. 

Mapeamento de 

Patentes 

Albuquerque et al. (2002), 

Simões et. al (2005); Marques 

et al. (2015) e Menezes, 

Santos, & Bortoli (2016) 

Patentes por Estados 

brasileiros. Patentes da 

Siderurgia Brasileira. 

Patentes do setor de saúde, 

Patentes Verdes, 

Pesquisa documental 

Competitividade e 

Patentes 

Lootty (2004); Santos et al. 

(2014); França,  Barroso, & 

Politano, 2014. (2014); 

Fagundes et al. (2014) e 

Oshita,  Sanches, & Moraes, 

(2016) 

Patentes geradas pela 

indústria petrolífera, 

Empresas participantes do 

prêmio FINEP (2010), base 

de patentes do Scifinder. 

Pesquisa Documental, 

Survey 

Redes de Cooperação 

e Geração de Patentes 

Giarratana & Torissi (2008); 

João (2009); Carrijo & 

Botelho (2013); Machado & 

Patentes e empresas de TI, 

Patentes e empresa de auto 

peças, Empresas 

Survey, Pesquisa 

documental. 
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Ipiranga (2012); Mussi & 

Segato (2013), e Barbosa & 

Laruccia (2016) 

participantes do programa 

PAPPE. Setor de 

Biotecnologia, Instituto de 

pesquisa no Paraná, 

Incubadoras de 

Empresas 

Luz et al (2010), Lobosco et 

al. (2011) e Tisot et al. 

(2014).  

Incubadora de Empresas de 

ponta grossa (RS), 

Incubadora de inovação da 

USP, Incubadora de 

universidade de Caxias do 

sul 

Pesquisa Documental, 

Entrevista 

Analise de Patentes Matias-pereira (2011); 

Magalhães & Quoniam, 

Magalhães (2013)e Amaral et 

al. (2014); 

Registro de Patentes, 

Patentes da área de saúde 

Pesquisa Documental 

Determinantes de 

inovação e geração de 

patentes. 

Santos et al. (2012); Lira et 

al. (2012); Bahia & Sampaio 

(2015); Oliveira, Mendes, 

Moreira, & Cunha(2015) e 

Saviotti (2004). 

Empresas Brasileiras, Micro 

empresas. 

Pesquisa documental  

Gestão da Inovação 

em organizações e 

patentes 

Machado Junior, Mazzali e 

Palmisano (2015) 

Setor de Eletrodomésticos. Entrevistas 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

A seguir o caminho metodológico adotado nesta pesquisa. 

 

3. Metodologia 

Esse artigo adota a pesquisa descritiva, pois tem como objetivo: descrever, analisar e as 

inovações, criadas no Estado de Minas Gerais nos anos de 2010 a 2016. Trata-se de uma 

pesquisa que busca possibilitar uma visão dos aspectos que permeiam o surgimento de 

inovações considerando o ambiente interno de criação das organizações e também o ambiente 

externo, incluída nesta perspectiva as políticas públicas que favorecem o surgimento de 

inovações. 

Para o alcance do objetivo deste artigo foi realizada uma pesquisa documental por meio de 

utilização de dados secundários, tais como registro de patentes no INPI e revistas 

especializadas (Pequenas empresas Grandes negócios, Você S/A, Revista Info, Revista 

Construtores e Revista Exame) que caracterizem inovações desenvolvidas no Estado de 

Minas Gerais e consideradas de grande circulação nacional, seguindo o modelo de estudo e 

mapeamento das inovações SFinno desenvolvido por pesquisadores da VTT Technical 

Research Center of Finland (Saarinen, 2005). O modelo finlandês, contempla as etapas de 

pesquisa aos órgãos oficiais de patentes e a verificação da aplicação das mesmas no mercado, 

por meio de análise dos anúncios em revistas especializadas. 

Na primeira etapa de verificação, foram identificadas as patentes geradas no Estado nos 

últimos 5 anos, a partir da base de dados do INPI, onde o tempo médio de espera do processo 

de patenteamento, as áreas de concentração das patentes geradas e o tipo de personalidade 

(física ou jurídica) dos inventores seguindo modelo similar de análise adotado por Abbas, 

Zhang & Khan (2014), Matias-pereira (2011), Magalhães & Quoniam (2013) e Amaral et al. 

(2014).  

Na sequência foi realizada a etapa de revisão de jornais e revistas técnicas seguindo o modelo 

proposto por Saarinen (2005). Destaca-se que a metodologia de pesquisas em jornais e 

revistas técnicas começou na metade da década de 90, quando da realização do mapeamento 
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das inovações finlandesas (Saarinen, 2005; Saarinen & Rilla, 2009). Em primeiro lugar, o 

grupo de pesquisadores finlandeses selecionou do universo de jornais e revista daquele país, 

aqueles que se adequavam ao objeto de pesquisa, ou seja, aqueles que tratavam de inovações, 

listavam produtos ou anúncios e não eram controlados pelas empresas potencialmente 

detentoras das inovações analisadas companhias. Nesta etapa as inovações eram listadas e 

descritas, o ano de comercialização verificado, o nome da empresa que comercializava a 

inovação bem como o número de páginas em destaque no jornal (Saarinen, 2005). Este 

método de investigação do resultado das inovações já possui replicação na Suécia com o 

nome de Swinno (Swedish innovation). Para este estudo foram comparadas as inovações 

geradas em Minas Gerais no periódo analisados com inovações listadas nas revistas Pequenas 

empresas Grandes negócios, Você S/A, Revista INFO, Revista construtores e Revista 

EXAME no período de 2010 a março de 2017. 

A análise de dados contou com tabulação em Excel e cruzamento teórico para suporte às 

analises. 

A seguir serão mostrados os resultados e discussões que podem ser observadas a partir dos 

mesmos.  

 

4. Resultados e Discussões 

Na primeira etapa dos resultados foram descritos os dados obtidos da base do INPI em relação 

ao número de patentes, tempo de depósito entre concessão, área de concentração da patente 

gerada, tipo de personalidade (física ou jurídica) do depositante.  

Em relação ao número de patentes registradas específicas no Estado de Minas Gerais, 

observou-se (Tabela 3) que não ocorreu o mesmo crescimento demonstrado pela FAPESP 

(2011) e, até mesmo, um dado preocupante relacionado à concessão de patentes somente nos 

anos de 2012 e 2013 no Estado de Minas Gerais. Este fato pode indicar morosidade no 

processo de obtenção de patentes, problema ou ausência de gestão quanto ao em inovação 

feito pelo governo do Estado nos anos pesquisados. De acordo com estudos de Albuquerque 

et al. (2002) e Simões et al. (2005), o Estado de São Paulo dominou investimento e geração 

de inovações e patentes, e os resultados aqui obtidos demonstram o cenário desfavorável de 

Minas Gerais. Pantano et al. (2017), destaca que o governo precisa monitorar as 

transformações tecnológicas, incluindo aqui o número de patentes para reavaliar o impacto 

das políticas de suporte às inovações. Diante dos resultados apresentados na referida tabela, 

questiona-se a eficiência das políticas de suporte.  

 

Tabela 3 

Patentes depositadas e concedidas em Minas Gerais em 2010 a 2016 
Patentes 2010 2011 2012 2013 2014 

Depositadas 3 1 4 2 2 

Concedidas - - 6 1 - 

Fonte: FAPEMIG, 2017. 

 

Considerando o tempo médio de espera das patentes concedidas, no período avaliado, este 

indicador reforça o pouco número de depósitos e talvez pouca expectativa em determinados 

tipos de atividades frente a esta morosidade.  Em 2012, por exemplo, o prazo médio em MG 

foi de 683,5 dias para concessão de uma patente e, em 2013, 852 dias.  

Destaca-se que as patentes depositadas e ainda não concedidas, no período de 2010 (3), 2011 

(1), 2012 (4), 2013 (2) e 2014 (2), em razão de ainda estarem em processo, essas fariam com 
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que o tempo médio subisse. Se analisadas as patentes depositadas e não concedidas, o tempo 

seria de mais de 5 anos de espera pela concessão (Tabela 2). 

Marques et al. (2015) citam discrepâncias na geração de patentes no Brasil em detrimento de 

outros países considerados mais inovadores, nesse sentido o tempo se obter uma patente 

“concedida” pode ser um fator limitador da geração de inovação, visto que o tempo médio de 

2 a 3 anos é algo a ser considerado por investidores. Este indicador pode ser preocupante e 

suscitar ação governamental ou ainda indicar problema no sistema de registro nacional 

brasileiro como demonstrado por Matias-Pereira (2011) acerca do Instituto Nacional de 

Propriedade Intelectual, o que pode gerar diminuição ou, até mesmo, ausência de 

investimento em inovação no país. No estudo de Gerken, Moehrle e Walter (2015), o atraso 

do lançamento do produto no mercado foi de 1(um) ano, incluindo o processo de 

patenteamento, ao se comparar com o tempo de espera no processo de patenteamento mineiro, 

mostra-se um dado extremamente preocupante, visto que o tempo médio é superior em mais 

de 100%, podendo gerar perdas de competitividade, desmotivação no investimento em 

pesquisa e perdas econômicas para o Estado. Estes dados da pesquisa , corroboram com a 

necessidade de reflexão por parte das autoridades quanto à gestão e direcionamento de ações e 

recursos. 

Os dados resultantes da pesquisa ainda podem ser uma forma de descrever aplicabilidade das 

patentes depositadas (Tabela 4) e concedidas (Tabela 3), específica de inventores mineiros, 

onde buscou-se verificar a área de aplicação das patentes. Notou-se que, a maioria das 

patentes depositadas, foram relativas ao extrativismo, e este indicador corroborou com 

Simões et al. (2005) que ressaltaram que a aplicabilidade das patentes é relacionada a um 

mesmo setor do Estado de MG, mantendo esta característica de investimento. 

 

Tabela 4 

Patentes depositadas por área de aplicação 
Aplicação 2010 2011 2012 2013 2014 

Construção Civil 1 - 2 - - 

Mineração 2 - 2 2 1 

Energia Elétrica (geração e 

gestão) 

- 1 - - - 

Tratamento de Esgotos - - - - 1 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quando o foco foi analisar a aplicabilidade das patentes concedidas, embora o perfil traçado 

por Simões et al. (2005) tenha sido ligado ao setor siderúrgico, o estudo atual ressalta  

patentes ligadas ao setor de saúde (Tabela 5).  

 

Tabela 5 

Patentes concedidas por área de aplicação 
Aplicação 2010 2011 2012 2013 2014 

Saúde - - 3 - - 

Mineração - - 1 1 - 

Logística - - 2 - - 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Albuquerque et al. (2002), Simões et. al. (2005) e, ainda, Menezes, Santos e Bortoli (2016), 

identificaram que a maioria das patentes provinha de pessoas jurídicas. De forma análoga ao 

presente estudo, também foram discutidos resultados que indicaram a personalidade jurídica 

nas patentes depositadas (tabela 6) e concedidas (tabela 7), entretanto inventores com perfil de 
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pessoa física também se fez presente. O que pode ser fruto de incubadoras, visto que ao se 

analisar os inventores notou-se que se tratam de profissionais ligados a universidades. Noh, Jo 

e Lee (2015), Gerken, Moehrle e Walter (2015), Chang & Chang (2016), Pantano et al. 

(2017), Kim e Bae (2017) destacam que empresas do setor jurídico precisam ser estimuladas 

ao desenvolvimento de inovações para a garantia de competitividade. Neste sentido, o baixo 

número de patentes aqui verificadas também se configura um dado preocupante para o 

Estado. 

 

Tabela 6 

Personalidade dos inventores das patentes depositadas em Minas Gerais 
Personalidade 2010 2011 2012 2013 2014 

Pessoa Física 3 1 3 - 2 

Pessoa Jurídica - - 1 3 1 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As patentes concedidas no período são provenientes, em sua maioria de universidades, 

universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com três patentes, Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP) com uma patente e apenas duas organizações privadas (tabela 7). Esse 

número mostra uma mudança do estudo de Simões et al. (2005), que encontrou uma maioria 

de patentes ligadas a empresas e não universidades. Etzkowitz e Leydesdorff (2014) indicam 

a necessidade de articulação entre a indústria, governo e universidades, o que não foi 

verificado nas patentes encontradas. Para os autores, ganhos de inovação são obtidos quando 

ocorre interação entre os diversos atores da economia. Os dados obtidos na corrente pesquisa 

mostram que esforços, especialmente de articulação governamental e de órgãos de fomento, 

precisam ser realizados para a mudança do cenário atual.  

 

Tabela 7 

Personalidade dos inventores das patentes concedidas em Minas Gerais 
Personalidade 2010 2011 2012 2013 2014 

Pessoa Física - - 3 0 - 

Pessoa Jurídica - - 5 1 - 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para tentar compreender a comercialização de inovação no mercado utilizou-se a análise de 

revistas, metodologia usada pelo grupo da VTT (Finlândia) para tentar revistas especializadas, 

que caracterizem inovações desenvolvidas no Estado de Minas Gerais. Logo, ao se pesquisar 

as revistas Pequenas empresas Grandes negócios, Você S/A, Revista INFO, Revista 

Construtores e Revista EXAME, não foram encontrados anúncios sobre nenhuma das patentes 

geradas em Minas Gerais no período de 2010 a 2016.   

Segundo Saarinen (2005) aqueles que tratavam de inovações, listavam produtos ou anúncios e 

não eram controlados pelas empresas potencialmente detentoras das inovações analisadas 

companhias. Suscita-se aqui, que talvez a não comercialização das inovações possa ser 

explicada pelo problema do processo demorado de concessão de patente. Ao se imaginar que 

um investimento em inovação, sofra com dois a três anos para a concessão da inovação, além 

do tempo de pesquisa e geração da mesma, seja um desmotivador para investimentos tanto de 

pessoas físicas ou jurídicas no Estado.   

Comparando com o estudo realizado na Finlândia, Saarinen e Rilla (2009), destacavam que 

processos morosos de patenteamento, entraves legais no processo de comercialização entre 

outros problemas, trazia impactos desastrosos para o processo de inovação e economia do 
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País. No caso pesquisado, os autores destacavam a morosidade de um ano no processo de 

patente daquele País.  

A partir da pesquisa nas revistas de ampla veiculação no Brasil, pode-se verificar que os 

anúncios também não são controlados pelas empresas detentoras de patentes, sendo ainda 

outro fator percebido, que os produtos não utilizam revistas como veículo de comercialização, 

no caso específico mineiro. A ausência de articulação entre indústria, universidades 

percebidas no estudo, também se mostra preocupante para o crescimento das inovações no 

estado.  

Destaca-se que ainda se verificou os anúncios relacionados a patentes desenvolvidas em 

outros estados, São Paulo e Rio de Janeiro se fazem presentes nessas revistas, isto pode 

indicar a importância de divulgação de novas patentes e, também indicar que, as 

comercializações de algumas destas patentes estão em andamento. A seguir as considerações 

finais do artigo. 

 

6. Considerações Finais 

 

Este estudo de natureza descritiva busca compreender o movimento de geração de patentes do 

terceiro maior estado economicamente do Brasil: Minas Gerais. Buscou-se compreender quais 

foram os indicadores de inovação relacionados à geração de patentes do Estado de Minas 

Gerais? A partir de pesquisa secundária, documental, objetivo foi descrever as patentes 

geradas no estado brasileiro utilizando os registros de patentes do Instituto Nacional de 

Propriedade Intelectual (INPI) e informações de revistas especializadas de ampla circulação 

com foco empresarial (Pequenas empresas Grandes negócios, Você S/A, Revista INFO e 

Revista EXAME).  

Os resultados evidenciaram, da mesma forma encontrado nos estudos de Albuquerque et al. 

(2002) e Simões et al. (2005), um número ainda “tímido” de patentes depositadas e 

concedidas em Minas Gerais, considerando que o Estado é o terceiro maior PIB da federação. 

Isto pode indicar que as políticas de proteção intelectual e fomento a inovação ainda são 

incipientes e devem ser refletidas pelo estado. 

O estudo também indicou que o tempo de espera pela concessão de patentes ainda pode ser 

considerado fator limitador para inventores e pesquisadores, pois as patentes concedidas 

demoraram em média 3 anos e as depositadas aguardando concessão, em alguns casos, 

somam-se 5 anos de espera. Essa preocupação com o tempo envolvido no processo 

burocrático foi também descrita por Matias-pereira (2011).  

No estudo de Saarinen (2005), a veiculação das inovações geradas e patentes se configura 

como uma importante etapa para as organizações, visto que se trata da etapa final para uma 

inovação e reflete em indicadores econômicos financeiros. Nesse sentido, ao se pesquisar em 

revistas especializadas, não foi possível identificar a comercialização das patentes 

identificadas na base do INPI e isto pode indicar dificuldades encontradas pelos pesquisadores 

e inventores, entretanto, espera-se, que pesquisas qualitativas podem contribuir com a 

reflexão e discussão sobre o assunto. 

Por esta pesquisa ser relacionada a uma pesquisa documental, os resultados podem indicar 

limitações referentes ao método escolhido, como acesso a informações disponibilizadas na 

base INPI e também carência de dados dos pesquisadores que tiveram patentes depositadas e 

concedidas. Sugere-se, a partir dos resultados indicados, estudos comparativos mais 

abrangentes que possam avançar na análise dos avanços sobre inovação e patentes no país 

bem como sugerir a criação de banco de dados aberto. 
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Abstract 

The purpose of this study is evaluate the relevance of the students’ final production of the 

Professional Master Programs in Brazil in the area of Accounting and Management. In 

order to do so, 17 courses of Professional Master's Degree in Administration, Accounting 

and Tourism were selected, all with an evaluation equal to or greater than 4. Next, a 

sample corresponding to 30% of the dissertations defended each year by the students, from 

2004 to 2016, which resulted in a total of 1002 dissertations. Each of the abstracts of these 

dissertations was analyzed by 5 professionals of the area, all occupying positions of high 

and middle management. These professionals assigned a grade for each of these abstracts 

and, using descriptive statistics techniques, the arithmetic mean of each course was 

calculated. The results indicate that most courses are still far from producing results 

relevant to professional practice. The study concludes by suggesting explanations for the 

results found and proposing measures to increase the practical relevance of these studies. 

Keywords: Professional masters; rigor relevance gap; CAPES; academic research, 

interventionist research. 

Resumo 

O presente estudo tem por objetivo avaliar a relevância para a prática profissional, da 

produção final dos discentes dos Cursos de Mestrado Profissional no Brasil, na área de 

Contabilidade e Gestão. Para tanto foram selecionados 17 cursos de Mestrado Profissional 

da área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo, todos com avaliação igual ou 

maior do que 4. A seguir segregou-se uma amostra correspondente a 30% das dissertações 

defendidas a cada ano pelos discentes desses entre de 2004 a 2016, o que resultou em um 

total de 1002 dissertações. Cada um dos resumos dessas dissertações foi analisado, por 5 

profissionais da área, todos ocupando cargos de alta e média gerência. Estes profissionais 
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atribuíram uma nota para cada um desses resumos e, com a utilização de técnicas de 

estatística descritiva, calculou-se a média aritmética de cada curso. Os resultados obtidos 

indicam que a maioria dos cursos ainda está longe de produzir resultados relevantes para a 

prática profissional. O estudo conclui sugerindo explicações para os resultados encontrados 

e propondo medidas para aumentar a relevância prática desses estudos.  

Palavras Chave: Mestrado profissional; rigor relevance gap; CAPES; pesquisa acadêmica, 

pesquisa intervencionista. 

1. Introdução 

Os cursos de mestrado profissional foram regulamentados no Brasil pela Portaria 

Normativa N
.0

 17 de 28 de dezembro de 2009 do Ministério da Educação que dispõe sobre 

o mestrado profissional no âmbito da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - CAPES. Esta Portaria em seu Art. 4º estabelece os objetivos do 

mestrado profissional como segue: 

 
I - capacitar profissionais qualificados para o exercício da prática profissional avançada e 

transformadora de procedimentos, visando atender demandas sociais, organizacionais ou 

profissionais e do mercado de trabalho; 

II - transferir conhecimento para a sociedade, atendendo demandas específicas e de arranjos 

produtivos com vistas ao desenvolvimento nacional, regional ou local; 

III - promover a articulação integrada da formação profissional com entidades demandantes 

de naturezas diversas, visando melhorar a eficácia e a eficiência das organizações públicas e 

privadas por meio da solução de problemas e geração e aplicação de processos de inovação 

apropriados; 

IV - contribuir para agregar competitividade e aumentar a produtividade em empresas, 

organizações públicas e privadas. (BRASIL: 2009) 

 

Fica explicita portanto, no inciso I, deste artigo a preocupação com a qualificação para o 

exercício da prática profissional e com o atendimento das necessidades do mercado de 

trabalho, preocupações estas que são reiteradas em documento da CAPES que define o 

Mestrado Profissional como “ […] uma modalidade de Pós-Graduação stricto sensu 

voltada para a capacitação de profissionais, nas diversas áreas do conhecimento, mediante 

o estudo de técnicas, processos, ou temáticas que atendam a alguma demanda do mercado 

de trabalho”. (CAPES: 2014) 

Em linha com a Portaria 17 de 2009 da Ministério da Educação anteriormente citada, a 

CAPES define que o objetivo do MP é contribuir para o aumento da competitividade do 

setor produtivo nacional e que para tanto, “[...] devem apresentar uma estrutura curricular 

que enfatize a articulação entre conhecimento atualizado, domínio da metodologia 

pertinente e aplicação orientada para o campo de atuação profissional específico”. 

(CAPES: 2014). Além disso, a CAPES enfatiza a preocupação com a prática profissional 

ao estabelecer que: “O trabalho final do curso deve ser sempre vinculado a problemas reais 

da área de atuação do profissional-aluno e de acordo com a natureza da área e a finalidade 

do curso”. (CAPES: 2014). 

É exatamente esta definição do trabalho final de conclusão do curso que constitui o foco da 

presente pesquisa, ou seja, o que se pretende neste estudo é analisar a produção final dos 

discentes dos cursos de Mestrado Profissional na área de Contabilidade e Gestão com o 

objetivo de avaliar a relevância desta produção para a prática profissional.  

Desta forma, pode-se formular aqui a seguinte questão de pesquisa: Qual o grau de 

alinhamento do produto final (dissertação) dos cursos de Mestrado Profissional da área de 
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Contabilidade e Gestão no Brasil com as diretrizes estabelecidas pelo MEC e pela CAPES 

para esta modalidade de mestrado?  

Esta preocupação se justifica pelas críticas recorrentes da pouca contribuição da pesquisa 

acadêmica para o desenvolvimento da prática profissional, ou seja, do distanciamento entre 

o que se pesquisa na academia e o que é demandado pela prática profissional (rigor 

relevance gap) notadamente no que se refere à contabilidade gerencial, conforme se pode 

verificar em Hopwood (1983), Scapens (2006), Ahrens e Chapman (2007), Malmi e 

Granlund (2009), Malmi (2010) e Scapens (2010) dentre outros. 

Baldvinsdottir, Mitchell e Nørreklit, (2010, p. 80) observam também que, apesar do 

significativo crescimento desta pesquisa nas últimas décadas, os profissionais que atuam na 

área têm mostrado pouco interesse na utilização dos resultados das mesmas, citando como 

exceção os trabalhos de Kaplan e Cooper relativos ao Balanced Scorecard – BSC. 

A Teoria Positiva da Contabilidade desenvolvida por Watts e Zimmermann (1986), é no 

dizer de Colasse (2004, p.84) uma tentativa revestir a Contabilidade de rigor científico, no 

entanto, segundo Lee (2009, p.153) ela não tem conseguido produzir mudanças para o 

aprimoramento da prática profissional, limitando-se a explicar e predizer algumas práticas 

contábeis em situações específicas.  

A literatura sugere também que este desalinhamento não se limita a pesquisa. Nesse 

sentido, Bennis e O’Toole (2008) salientam que os cursos da área de gestão, não 

conseguem desenvolver em seus alunos habilidades úteis, não formam líderes e falham em 

conferir-lhes normas de comportamento ético. Apontam ainda os autores que as escolas de 

direito e de medicina adotam um modelo diferente privilegiando a experiência prática, 

modelo este no qual as escolas de gestão deveriam se espelhar, afinal, continuam Bennis e 

O’Toole (2008), administração não é uma disciplina científica, mas uma profissão e, 

portanto, seus cursos devem ensinar aquilo que uma educação profissional requer. 

Nesta mesma linha crítica, Coleman (2014) realizaram uma pesquisa junto a 34 

administradores de fundos de investimento que atuam em Nova Iorque, Melbourne, 

Londres e Istambul, observa que e concluíram que eles não se utilizam dos instrumentos de 

análise e decisão disponibilizados pela moderna teoria das finanças. Segundo o autor, os 

argumentos utilizados por esses gestores para justificar essa atitude vão desde a afirmação 

de que a teoria não funciona; que quase nunca todos os dados necessários para a aplicação 

dos modelos estão disponíveis; até a preferência por métodos qualitativos. Afirma ainda 

Coleman (2014, p.226) que: “ Desta forma há um intrigante paradoxo na área de finanças: 

A teoria neoclássica de investimento forma a base do ensino acadêmico e de sua principal 

linha de pesquisa; enquanto que os práticos em finanças preferem utilizar métodos 

alternativos. ”  

No Brasil, a situação é semelhante, conforme se pode observar por exemplo em Souza, 

Lisboa e Rocha (2003) e Frezatti (2005), e já vem sendo discutido há algum tempo também 

em trabalhos relacionados ao papel dos mestrados profissionais.  

Moura Castro (2005) defende com veemência a criação dos mestrados profissionais 

argumentando que o mercado empresarial necessita de profissionais com um nível de 

preparação que supera a graduação, mas critica a vinculação desses cursos de mestrados 

profissionais a programas de pós-graduação acadêmicos, observando, no entanto que: “[...] 

o que está freando o desenvolvimento do mestrado profissional é a sua estrutura atrelada à 

PG acadêmica que lhes tira a vida própria e os converte em prêmios de consolação ou 

mendigos, no Olimpo dos cursos acadêmicos”. (Moura Castro, 2005, p.17). 
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Apesar dessa discussão já datar de mais de uma década, o papel a ser desempenhado dos 

mestrados profissionais ainda não está, na prática, claramente definido e a sua aceitação 

pela academia ainda está longe de um consenso, conforme se pode constatar nas 

declarações de Fischer (2010) “[...] defendo uma posição favorável ao mestrado 

profissional como inovação em processo, que necessita ser objeto de pesquisa não só de 

modelos e práticas, como estruturas de superfície”. (p.373) 

2. O rigor relevance gap 

De acordo com Mascarenhas, Zambaldi e Moraes (2011, p.275) a relevância de um texto 

científico está relacionada com o consenso social em torno da importância e pertinência 

dos problemas tratados. Ainda segundo estes autores: “ Quem atribui a um trabalho sua 

relevância são os membros de uma comunidade, pois o texto deve dialogar com suas 

predisposições, provando-se útil à (re) definição de suas realidades. ” 

Embora alguns céticos como Kieser e Leiner (2009) não acreditem na possibilidade de 

eliminar, ou ao menos reduzir este gap, este não é um consenso na literatura. Kieser e 

Leiner (2009), dentro de uma visão sistêmica observa que os sistemas sociais são auto 

referenciais ou autopoiéticos, ou seja, capaz de autoproduzir-se a partir de critérios de seu 

próprio ambiente, o que significa, na visão do autor, que elementos de comunicação de um 

sistema, como a ciência, não podem ser autenticamente integrados na comunicação de 

outros sistemas, como o sistema de uma organização empresarial. 

Todavia, conforme já dito, este não é um consenso na literatura. Galavan, Harrington e 

Kelliher (2016), por exemplo, observam que qualidade do trabalho acadêmico não pode ser 

definida em função do método quantitativo que, embora excelente em alguns contextos, 

tem valor limitado em outros. De acordo com estes autores: “ Se o rigor de nosso trabalho 

não é definido em termos de qualidade e aptidão para a finalidade a que se destina então 

nós como investigadores somos subservientes ao método. ” (Galavan, Harrington e 

Kelliher 2016, p. 162). De acordo com os autores, considerar o rigor como a base de um 

método bem implementado, mesmo que ele não seja o mais adequado para a questão em 

pauta. “[…] nos torna escravos da nossa ciência e abandona toda a esperança de um 

relacionamento com a sociedade que possa inferir que somos uma profissão. ” (Galavan, 

Harrington e Kelliher 2016, p.162). 

Worrall, Lubbe e Klopper (2007, p.311) por sua vez advertem que “[…]há riscos reais para 

os acadêmicos caso eles não consigam cooptar seus principais stakeholders para formas 

mais colaborativas de pesquisa”, pois caso contrário, continuam os autores, esta lacuna 

será preenchida pelos próprios práticos, e aqui cabe acrescentar, na visão dos autores do 

presente estudo, talvez sem o rigor científico necessário para ampliar o conhecimento do 

campo em questão. 

Avenier e Bartunek (2010), baseados em um projeto de pesquisa então em andamento, 

apresentam e ilustram em seu trabalho condições que promovem a construção de 

conhecimento relevante para a prática e dão suporte para o desenvolvimento da gestão 

baseada em evidências. Com a adoção desta abordagem colaborativa entre pesquisadores e 

práticos, na visão dos autores, a ciência da administração pode justificar sua razão de ser, 

caso contrário, indagam: “ Qual seria a legitimidade de uma ciência da administração na 

qual existe um gap intransponível entre o conhecimento científico e um conhecimento 

relevante para a prática? ” (Avenier e Bartunek ,2010, p.27). 

Já Sider (2014) apresenta em seu trabelho uma revisão geral do debate sobre rigor e 

relevância na academia, mais especificamente na área de ciências da gestão. As conclusões 
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mais importantes deste trabalho indicam que este debate ainda persiste e pode também 

estar chegando a um ponto de ruptura onde os dois lados não consigam se reconciliar. O 

autor apresenta ainda uma série de sugestões colhidas ao longo de sua pesquisa nos 

trabalhos analisados durante a sua revisão, dentre as quais destacam-se: a) Os acadêmicos 

devem examinar os problemas com os quais  os profissionais realmente se preocupam para 

ganhar mais relevância sem abandonar o rigor; b) Adotar medidas  na escolas de negócio 

uma vez que métodos de instrução e pesquisa podem impactar na  atitude que os 

pesquisadores tem em relação à relevância e a prática; c) Publicar estudos especificamente 

para as pessoas que trabalham no campo da gestão em uma linguagem acessível para estes. 

Isso removerá um grande obstáculo que é parcialmente responsável pelo rigor relevance 

gap. Os pesquisadores devem produzir versões alternativas de suas pesquisas focando no 

que é relevante para os práticos, mesmo que as versões originais enfatizem mais o rigor 

científico. d) os líderes empresariais devem ser incentivados a viabilizar um melhor fluxo 

de informação entre os dois grupos. Isso possibilitará a ambos os grupos a oportunidade a 

estabelecer o nível apropriado de rigor ou relevância que eles desejam.  

No caso de autores brasileiros, além do trabalho já citado anteriormente de com 

Mascarenhas, Zambaldi e Moraes (2011), cabe mencionar ainda os trabalhos Oyadomari, 

Cardoso, Mendonça Neto, Antunes & Aguiar (2013). Oyadomari, Silva, Mendonça Neto e 

Riccio (2014) e Antunes, Mendonça Neto e Vieira (2016) todos eles voltados para sugestão 

de metodologias de pesquisa alternativas com o objetivo de reduzir o rigor relevance gap, 

notadamente metodologias de características intervencionistas na linha proposta por 

Suomala e Yrjänäinen (2010).  

Por fim cabe mencionar o texto de Hartman (2016) onde o autor conceitua o que denomina 

como conhecimento contábil verdadeiro como sendo aquele não só como sendo aquele 

produzido pelos acadêmicos como “[…] inclui o conhecimento contábil que os atores do 

mundo da contabilidade podem realmente colocar em uso. ” Hartman (2017, p.7) 

enfatizando desta forma a necessidade da relevância nas pesquisas na Contabilidade.  

 

3. Metodologia 

3.1. Definição da Amostra 

Para atingir o objetivo da presente pesquisa, qual seja o de avaliar a relevância da produção 

final (dissertação) para a prática profissional dos Mestrados Profissionais na área de 

Contabilidade e gestão definiu-se como objeto a ser pesquisado os 61 cursos de mestrado 

profissional na área de ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO de 

acordo com o documento Relação de Cursos Recomendados e Reconhecidos emitido pela 

CAPES (2015). Esses 61 cursos de mestrado profissional, foram avaliados de acordo com 

o mesmo documento conforme a Tabela 1.  

 
Tabela 1 – Nota de Avaliação de Mestrados Profissionais da Área de Administração, Ciências Contábeis e 

Turismo – Atualizado em 20/03/2015.  
Nota da Avaliação Número de Cursos  

5 3 

4 18 

3 40 

Total 61 

Fonte: Adaptado de CAPES (2015) 
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Destes 61 programas limitou-se a pesquisa aos 21 cursos avaliados pela CAPES com nota 

4 e 5, conforme Tabela 1. A escolha dos cursos com notas 4 e 5 decorre do fato que esses 

cursos com nota mais alta estariam, em princípio, mais alinhados com as diretrizes da 

CAPES para os Mestrados Profissionais 

Destes 21 cursos escolheu-se uma amostra por conveniência constituída por 17 cursos que 

são listados no Figura 1 a seguir 

 
Cursos de Mestrado Profissionais 

1 EAESP /FGV (1) – Mestrado Profissional em Administração 

2 EAESP/FGV (1) – Mestrado Profissional em Gestão Internacional  

3 EAESP/FGV (1) – Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas  

4 EBAPE/FGV (2) – Mestrado Executivo em Gestão Empresarial 

5 EBAPE/FGV (2) – Mestrado Profissional em Administração Pública  

6 Faculdades IBMEC – Mestrado Profissional em Administração 

7 FUCAPE Business School (3) – Mestrado Profissional em Contabilidade 

8 Insper Instituto de Ensino e Pesquisa - Mestrado Profissional em Administração 

9 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Mestrado Profissional em Gestão e Negócios 

10 Universidade de Brasília – Mestrado Profissionalizante em Administração 

11 Universidade Estácio de Sá – Mestrado Profissional em Administração e Desenvolvimento Empresarial 

12 Universidade Federal da Bahia – Mestrado Profissional em Administração Pública 

13 Universidade Federal do Ceará – Mestrado Profissional em Administração 

14 Universidade Metodista de Piracicaba – Mestrado Profissional em Administração 

15 Universidade Potiguar – Mestrado Profissional em Administração 

16 Universidade Presbiteriana Mackenzie – Mestrado Profissional em Controladoria Empresarial  

17 Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS – Mestrado Profissional em Gestão e Negócios 

 

Figura 1: Amostra dos Cursos de Mestrado Profissional 

Fonte: Elaborado pelos autores 

(1) Escola de Administração de Empresas de São Paulo – Fundação Getúlio Vargas /São Paulo  

(2) Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresa – Fundação Getúlio Vargas / Rio de Janeiro. 

(3) Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia e Finanças 

 

Definiu-se como objeto de estudo o RESUMO das dissertações produzidas nos Cursos de 

Mestrado Profissional listados no Quadro 1 de 2004 a 2016, disponíveis no site ou na 

biblioteca das respectivas Instituições de Ensino. Definiu-se como amostra para análise 

30% (trinta por cento) destes resumos, o que resultou na análise de 1002 (hum mil e dois) 

RESUMOS. Cabe observar aqui que embora os Cursos de Mestrado Profissionais só 

tenham sido regulamentados pelo MEC em 2009, algumas das Instituições de Ensino 

listadas no Quadro 1 já ofereciam estes cursos desde 2002, o que explica a definição do 

horizonte de tempo de 2004 a 2016. 

 

3.2. Metodologia de Coleta e Análise dos Dados.  

3.2.1. Coleta de Dados  

Os RESUMOS objeto de análise foram coletados diretamente nos sites ou no repositório 

das bibliotecas das Instituições de Ensino listadas no Quadro 1. 

3.2.2. Metodologia de Análise dos Resultados  

Para análise destes RESUMOS, procedeu-se como segue: 

1) Classificação os RESUMOS por ano de defesa da dissertação. 
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2) Seleção aleatória de 30% (trinta por cento) dos RESUMOS de cada ano, o que resultou 

em um total de 1002 (hum mil e dois) a serem analisados 

3) Leitura e análise de conteúdo d os RESUMOS selecionados de acordo com o item b) 

por 5 (cinco) profissionais da área de Contabilidade e Gestão, todos ocupando cargos 

de média ou alta gerência nas organizações onde atuam profissionalmente. 

4) Atribuição por estes profissionais de uma nota de 1 a 5 para estes RESUMOS, de 

acordo com o interesse da dissertação trabalho para a prática profissional, sendo 1 

(hum) para pouco interesse e 5 (cinco) para muito interesse.   

5) Na sequência procedeu-se ao cálculo da média aritmética e do desvio padrão das 

avaliações dos cinco profissionais para cada RESUMO 

6) Por fim procedeu-se ao cálculo da média e desvio padrão das médias de cada 

RESUMO separados por Instituição. 

A fim de melhor esclarecer a metodologia utilizada, apresentamos na sequencia um 

exemplo dos procedimentos efetuados nos itens e) e f) descritos anteriormente, na Figuras  

2 e 3 respectivamente. 

IE Resumo AV1 AV2 AV3 AV4 AV5 Média Desvio 

UNB R1 2 3 3 2 1 2,20 0,84 

Figura2: Exemplo de avaliação de um RESUMO 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

IR Resumo AV1 AV2 AV3 AV4 AV5 Média Desvio 

INSPER R1 3 3 4 4 5 3,80 0,84 

INSPER R2 3 2 3 3 4 3,00 0,71 

INSPER R3 3 3 2 4 4       3,20  0,84 

INSPER R4 4 5 3 4 4      4,00  0,71 

INSPER R5 4 4 3 3 3       3,40  0,55 

INSPER R6 3 3 3 3 4       3,20  0,45 

INSPER R7 4 4 3 5 3       3,80  0,84 

INSPER R8 3 4 3 3 5       3,60  0,89 

INSPER R9 3 5 4 5 3       4,00  1,00 

INSPER R10 3 3 3 3 3       3,00  0,00 

INSPER R11 3 4 4 5 4       4,00  0,71 

INSPER R12 2 4 4 4 4       3,60  0,89 

INSPER R13 3 3 4 5 5       4,00  1,00 

INSPER R14 3 4 4 5 3       3,80  0,84 

INSPER R15 2 4 4 4 5       3,80  1,10 

INSPER R16 2 4 4 4 5       3,80  1,10 

INSPER R17 2 2 4 4 4       3,20  1,10 

INSPER R18 2 3 4 3 4       3,20  0,84 

INSPER R19 2 5 3 3 4       3,40  1,14 

INSPER R20 3 4 3 3 4       3,40  0,55 

INSPER R21 3 5 3 4 2       3,40  1,14 

 

INSPER -  Instituto de Ensino e Pesquisa - Mestrado Profissional em Administração 3,55 0,27 

 
Figura 3: Exemplo de avaliação de um Curso de Mestrado Profissional 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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4. Apresentação e Análise dos Resultados 

Os Cursos de Mestrado Profissional listados no Quadro 1 foram avaliados de acordo com 

os procedimentos apresentados no item 3.2.1 (p.5) e os resultados obtidos são apresentados 

na Figura 4 a seguir  

Curso de Mestrado Profissional – Brasil  Média Desvio 

1 EAESP /FGV (1) – M.P. em Administração 3,56 0,32 

2 EAESP/FGV (1) – M. P. em Gestão Internacional  2,86     0,32 

3 EAESP/FGV (1) – M. P. em Gestão e Políticas Públicas  2,95 0,30 

4 EBAPE/FGV (2) – M. E. em Gestão Empresarial 2,79 0,30 

5 EBAPE/FGV (2) – M. P. em Administração Pública  2,65 0,25 

6 Faculdades IBMEC – M. P. em Administração 3,32 0,33 

7 FUCAPE Business School (3) – M.P. em Contabilidade 2,91 1,01 

8 Insper Instituto de Ensino e Pesquisa – M.P. em Administração 3,55 0,27 

9 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais M.P. em Gestão e Negócios 2,88 0,29 

10 Universidade de Brasília – M. P. em Administração 2,60 0,29 

11 Universidade Estácio de Sá M.P em Administração e Desenvolvimento Empresarial 2,70 0,32 

12 Universidade Federal da Bahia – M.P. em Administração Pública 3,09 0,43 

13 Universidade Federal do Ceará – M.P. em Administração 3,25 0,32 

14 Universidade Metodista de Piracicaba – M.P em Administração 2,75 0,26 

15 Universidade Potiguar – M.P. em Administração 2,61 0,24 

16 Universidade Presbiteriana Mackenzie – M.P. em Controladoria Empresarial  3,42 0,32 

17 Universidade do Vale do Rio dos Sinos-UNISINOS-M.P em Gestão e Negócios 3,31 0,23 

 

Figura 4: Resultado da avaliação dos Cursos de Mestrado Profissional 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Os resultados obtidos e apresentados na Figura 4 revelam que, na visão daqueles que 

atuam no dia a dia da profissão, os Cursos de Mestrado Profissional da área de 

Contabilidade e Gestão, salvo algumas poucas exceções, ainda estão longe de produzir 

trabalhos relevantes para a prática profissional.  

Depois de quase uma década de regulamentação destes cursos, o que se constata são 

resultados ainda modestos para o aprimoramento da prática profissional. 

Cabe observar que a Figura 4, não retrata nenhum ranking de classificação dos Cursos de 

Mestrado Profissional por ordem de produção de resultados relevantes para a prática 

profissional. Isto porque, não constituiu foco deste estudo a elaboração de qualquer ranking 

desta natureza e nem foram adotados no tratamento e análise dos dados os procedimentos 

para tal.  

5. Considerações Finais 

No entender dos autores deste artigo, os mestrados profissionais da área de Contabilidade e 

Gestão tem um importante papel a cumprir na eliminação, ou ao menos no estreitamento, 
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do distanciamento entre a academia e a prática profissional (rigor – relevance gap), 

todavia não é isto que se constatou.  

Várias razões sugerem explicações para este fato. A primeira delas é de ordem cultural e 

está fundamentada nas ideias de Simondon (1958/2012 e 2005) que procura mostrar que 

“[...] a cultura ignora na realidade técnica uma realidade humana e que, para desempenhar 

completamente seu papel, a cultura deve incorporar os seres técnicos sob a forma de 

conhecimento e senso de valor”. (Simondon: 1958/2012, p.9). Corroboram esta visão 

autores mais recentes e da área de Gestão. Scapens (2006), por exemplo, o pouco 

conhecimento e a falta de experiência dos acadêmicos em relação à prática profissional. 

Malmi (2010) por sua vez, mais incisivo aponta para a resistência da elite acadêmica em 

patrocinar, ou mesmo aceitar, a realização de pesquisas baseadas em paradigmas 

alternativos observando que “[...] as elites têm a tendência e a habilidade em reter seus 

privilégios. ” (Malmi, 2010, p.121). 

Esta preocupação com a incorporação da técnica à cultura data já do século XVIII e é 

explicitada com a publicação da Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des 

arts et des métiers escrita sob a direção de Denis Diderot (1713 – 1784) e Jean Le Rond D’ 

Alembert (1717 – 1783) publicada na França em 17 volumes de texto e 11 de pranchas 

(desenhos técnicos) entre 1750 e 1772. Conforme observa Bombart, “[...] ciências e 

conhecimentos práticos estão estreitamente associados: uma das grandes novidades da 

Enciclopédia é a importância e a dignidade que ela atribui aos conhecimentos técnicos, às 

ocupações (trabalho) e as artes mecânicas [...]” (Bombart, 2008, pp.7 e 8).  

Salienta ainda Bombart (2008, p. 125) que a grande força da Enciclopédia é o papel de 

destaque que ela reserva àquilo que surge do conhecimento prático, sobretudo às 

tecnologias manufatureiras, observando ainda que Diderot se insurgindo contra a 

hierarquia tradicional que despreza a mão em favor do espírito, mostra que a reflexão 

teórica necessita da realização prática. A reflexão filosófica, para Diderot é o resultado de 

idas e vindas permanentes entre a especulação e a observação, abstração e experimentação 

concreta.  

Apesar de todos os esforços desenvolvidos, ainda falta muito a ser feito, pois como observa 

Ellul (1990/2008, p. 1) “Nenhum fato social, humano, espiritual tem tanta importância 

como o fato técnico no mundo moderno. Nenhum domínio, no entanto, é tão desconhecido 

como o técnico”.  

Outras possíveis explicações para os resultados encontrados estão relacionadas aos 

critérios para avaliar o desempenho dos pesquisadores de uma forma geral e mais 

especificamente aqueles dos Cursos de Mestrado Profissional baseados na calculabilidade, 

critérios estes que são utilizados tanto pela CAPES como pelas Instituições de Ensino às 

quais os Cursos estão vinculados.  

Com base nestes critérios, os pesquisadores são instados a publicar suas pesquisas em 

periódicos científicos com alto fator de impacto, sob pena não só de descredenciamento 

dos Programas aos quais os cursos estão vinculados como também de prejudicar a 

avaliação pela CAPES dos Cursos aos quais estão vinculados.  

Dado que praticamente inexistem periódicos com boa avaliação pela CAPES que aceitem 

publicar artigos, que mesmo apresentando relevância para prática, não tem o rigor 

científico exigido, os pesquisadores, mesmo os dos Cursos de Mestrado Profissionais 

passam a desinteressar-se em realizar pesquisas com relevância para a prática profissional.  
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Uma solução parcial foi recentemente implementada pela CAPES que passou a adotar 

critérios específicos, também baseados na calculabilidade, tanto para periódicos que 

publicam relatos tecnológicos como para produtos técnicos. Todavia estes periódicos ainda 

são em número muito reduzido e a maioria deles é classificada pela CAPES em um extrato 

muito baixo. Apenas para ilustrar, cabe observar que o único periódico desta categoria 

classificado como A2, deixou de circular.  

De acordo com o exposto, o caminho a ser percorrido para a redução do rigor relevance 

gap ainda é longo. Além do problema cultural que é difícil de ser resolvido, existem os 

critérios de avaliação, este de solução mais fácil, mas não basta para tanto somente uma 

vontade política da CAPES e das Instituições de Ensino, a solução passa também pelo 

lançamento de novos periódicos técnicos com um bom nível de avaliação pela CAPES, o 

que também não se resolve a curto prazo.  

Outro aspecto também a ser considerado é a aceitação pela academia de metodologias 

alternativas onde a neutralidade do pesquisador não é exigida, como a pesquisa ação e a 

pesquisa intervencionista. 

Embora como já dito o caminho a ser percorrido seja longo, deve-se começar já. Um 

esforço conjunto da CAPES, Instituições de Ensino, pesquisadores e discentes é 

necessário, a menos que concordemos com Kieser e Leiner (2009) para quem: “ 

Pesquisadores e práticos não podem produzir pesquisa de forma colaborativa, eles só 

podem irritar uns aos outros. ” (Kieser e Leiner 2009, 516), mas mesmo estes céticos 

reconhecem que: “ todavia, algumas vezes irritações ou provocações se tornam 

inspiradoras. ” (Kieser e Leiner 2009, 516) 

Cabe lembrar que as pesquisas, mesmo as realizadas por Instituições de Ensino privadas 

são financiadas total ou parcialmente com recursos públicos e, portanto, o mínimo que se 

espera são resultados que beneficiem a sociedade como um todo. 

Por fim cabe ainda observar que o presente estudo tem várias limitações, sendo a principal 

delas o fato de que foram analisados apenas os RESUMOS das dissertações e não elas 

como um todo. Outro aspecto a ser considerado está relacionado com caráter subjetivo da 

avaliação realizada pelos profissionais. Para futuros estudos sugere-se acompanhar a 

trajetória dos egressos, tanto em termos de produção científica com em termos de carreira 

profissional para avaliar o impacto do Curso de Mestrado na vida profissional desses 

egressos.  
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Abstract 

This article aims to empirically understand the process of transferring knowledge of 

mother companies to a franco-japanese joint venture in Brazil, as well as to analyze the 

influence of factors such as trust, the risk of knowledge spillover and control over 

knowledge transfer dynamics. The qualitative case study was used as methodology, being 

the empirical unit of analysis a joint venture of the steel industry, installed in the state of 

Minas Gerais. Interviews were conducted with managers involved in the transfer process 

from both the parent companies and the joint venture. Besides the interviews, they were 

used as instruments of data collection, documentary analysis, queries to electronic sites, 

news reports in mass communication newspapers and specialized journals of the oil and 

gas sector. The results show that the interest and motivation of the mother companies in 

transferring knowledge/technology to the joint venture may vary according to the stage of 

creation of the plant and that the adoption of controls over transferred knowledge is 

inversely proportional to the risk of knowledge spillover perceived by the partner and also 

competitor. 

 

Keywords: Knowledge Transfer, Trust, Control, Risk  

 

Confiança, Controle e Transferência de Conhecimento Transfronteiriços: O Caso da 

Criação de uma Joint Venture no Brasil 

 

Resumo 

 

Este artigo tem como objetivo compreender empiricamente o processo de transferência do 

conhecimento de empresas-mães para uma joint venture franco-japonesa no Brasil, bem 

como analisar a influência de fatores como a confiança, o risco do transbordamento do 

conhecimento e o controle do conhecimento transferido na dinâmica da transferência. 

Utilizou-se como metodologia o estudo de caso de natureza qualitativa, sendo a unidade 

empírica de análise uma joint venture do setor de siderurgia, instalada no estado de Minas 

Gerais. Foram realizadas entrevistas com gestores participantes do processo de 

transferência oriundos tanto das empresas-mães quanto da joint venture. Além das 

entrevistas, foram utilizados arquivos e documentos, consultas a sítios eletrônicos, notícias 

veiculadas em jornais de comunicação de massa e publicações especializados do setor de 

óleo e gás. Os resultados revelam que o interesse e a motivação das empresas-mães em 

transferir conhecimentos/tecnologia para a joint venture pode variar de acordo com a etapa 

de criação da usina e que a adoção de controles sobre o conhecimento transferido guarda 
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uma relação inversamente proporcional com o risco de transbordamento do conhecimento 

percebido pelos parceiros que também são concorrentes. 

Palavras-chaves: Transferência do Conhecimento, Confiança, Controle, Risco 

Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) o 

suporte financeiro para a realização desta pesquisa. 

 

1 Introdução 

 

Nas últimas décadas, o conhecimento passou a ser considerado um recurso crítico, 

capaz de alavancar a produtividade, o crescimento e a sobrevivência das firmas e contribuir 

para definir ou, até mesmo, determinar a sua posição competitiva (Ambos & Ambos, 2009; 

Grant, 1996; Rotsios, Sklavounos & Hajidimitriou, 2014; Van Wijk, Jansen & Lyles, 

2008). 

Entretanto, poucas firmas têm todas as informações e o know-how necessário para 

operar de maneira eficaz em ambientes de negócios dinâmicos e complexos como 

mercados globalizados e, em muitos casos, criar parcerias além-fronteiras para adquirir 

conhecimento pode ser uma estratégia atraente (Park, Vertinsky & Becerra, 2015). 

Adicionalmente, a obtenção de ativos estratégicos como conhecimentos superiores de 

marketing, diferenciação de produtos, tecnologia protegida por patentes e know-how 

gerencial, constituem um conjunto de motivações estratégicas para que as firmas se 

envolvam em alianças internacionais (Deng & Yang, 2015). 

A criação dessas alianças internacionais estratégicas constitui-se, assim, em uma 

oportunidade para uma firma acessar uma habilidade especial no mercado, considerando 

que esse tipo de conhecimento é valioso e de difícil obtenção por outros meios (Argote & 

Fahrenkopf, 2016; Argote & Ingram, 2000; Mowery, Oxley & Silverman, 1996). Desse 

modo, aprender com um parceiro tem sido reconhecido como uma das principais razões 

para se formar alianças (Inkpen, 1998). 

A aquisição de conhecimentos por meio de uma aliança transfronteiriça como, por 

exemplo, uma joint venture, é uma tarefa desafiadora e pode resultar tanto em benefícios 

quanto em problemas (Ahammad, Tarba, Liu, & Glaister, 2016; Junni & Sarala, 2013), 

pois a transferência de conhecimento entre parceiros de uma aliança é o resultado de um 

processo complexo no qual as características de ambas as partes tem implicações 

profundas para os resultados (Easterby-Smith, Lyles & Tsang, 2008; Martinkenaite, 2012).  

A literatura aponta que o risco do transbordamento do conhecimento (Park et al., 

2015), o estabelecimento de uma relação de confiança entre os parceiros da aliança 

(Becerra, Lunnan & Huemer, 2008) e a imposição de algum controle sobre o conhecimento 

transferido (Inkpen & Curral, 2004, Mohedano-Suanes & Mar Benavides-Espinosa, 2013) 

são elementos críticos na transferência do conhecimento eficaz entre joint ventures e suas 

empresas-mães. 

 Consideradas entidades juridicamente independentes, as joint ventures têm 

processos de tomada de decisão independentes, gozam de certa autonomia e fornecem 

plataformas por meio das quais a transferência de conhecimento possa ocorrer (Park & 

Vertinsky, 2016). Todavia, a aquisição de conhecimento por meio da joint venture

automática, uma vez que sua simples formação não garante a aprendizagem (Inkpen, 1998; 

2008).  

Assim, o objetivo do artigo é o de discutir o processo de transferência do 

conhecimento de empresas-mães para uma joint venture franco-japonesa no Brasil, 
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considerando-se fundamentalmente o relacionamento entre os fatores confiança, risco e 

controle do conhecimento.  

A principal contribuição teórica do artigo consiste no aprofundamento da discussão 

sobre os riscos da transferência e os efeitos de possíveis transbordamentos do 

conhecimento. Ademais, o papel da confiança pode ser visto como um limitador para uma 

transferência de conhecimento eficaz, ou como um parâmetro para o estabelecimento de 

controles sobre o conhecimento transferido.  

Do ponto de vista empírico, os resultados apresentados neste trabalho podem ajudar 

os gestores a compreenderem melhor a dinâmica da transferência do conhecimento em 

ambientes multiculturais. Adicionalmente, seria de total utilidade a discussão entre 

gestores das empresas-mães e da joint venture sobre a relevância de uma transferência bem 

sucedida nesses ambientes transfronteiriços. 

 

2 Revisão da Literatura 

 

2.1 Transferência de conhecimento, risco e controle 

 

 Uma firma entra em uma aliança com o objetivo de combinar suas competências 

distintivas com as de um parceiro, criando uma posição competitiva que não poderia 

alcançar individualmente (Chen, Hsia & Chu, 2014). Apesar da constatação de que a 

criação dessas alianças internacionais é vantajoso, o seu sucesso depende, em grande parte, 

da efetividade da transferência de conhecimento (Birkinshaw, Bresman & Nobel, 1999; 

2010; Reus, Lamont & Ellis, 2015). 

Transferir conhecimentos implica assumir riscos e incertezas (Becerra et al., 2008) 

tendo em vista que os parceiros em uma aliança não podem controlar totalmente o uso do 

que o receptor pode fazer com o conhecimento transferido (Becerra et al., 2008), o que 

pode resultar em transbordamentos (Mohedano-Suanes & Mar Benavides-Espinosa, 2013). 

O uso indevido do conhecimento de um parceiro visando o seu próprio interesse pode 

prejudicar a fonte levando-a a se resguardar de transferir alguns conhecimentos (Massaro, 

Moro, Aschauer & Fink, 2017, Becerra et al., 2008). Consequentemente, o receio de perder 

a propriedade e o controle representa uma barreira significativa à transferência de 

conhecimento representando uma ameaça para as alianças colaborativas, principalmente, 

em alianças recém-formadas (Nielsen & Cappelen, 2014).  

Em qualquer forma de cooperação, ou aliança, a fonte do conhecimento só estará 

motivada a compartilhar conhecimento se acreditar que vale a pena compartilhá-lo e se for 

capaz de estabelecer alguma relação de confiança com o parceiro (Becerra et al., 2008). De 

maneira mais detalhada, observa-se que nas joint ventures os níveis de recursos 

comprometidos são maiores do que em outras formas de cooperação (Mar Benavides-

Espinosa & Ribeiro-Soriano, 2014) e a existência de sobreposição de concorrência entre 

empresas-mães pode torná-las relutantes em compartilhar conhecimento, levando uma das 

firmas, ou todas elas, a interesses limitados para transferir seu conhecimento em razão do 

risco de transbordamento (Argote & Ingram, 2000; Inkpen, 2008; Mar Benavides-Espinosa 

& Ribeiro-Soriano, 2014; Park, 2011; Park et al., 2015).  

Tendo em vista que os membros formadores da joint venture podem ser ora 

parceiros, ora concorrentes, o risco de transbordamento do conhecimento é elevado 

podendo ocasionar o acirramento da concorrência e favorecer ainda mais o 

transbordamento de conhecimento (Inkpen & Curral, 2004).  

Sabe-se, por sua vez, que a maneira com a qual as firmas lidam com o risco ancora-

se no estabelecimento de controles estratégicos capazes de pautar as condutas entre os 
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parceiros da joint venture (Inkpen & Curral, 2004). Controles estratégicos incluem o 

estabelecimento de objetivos de colaboração e diretrizes de desempenho entre os parceiros 

que, por sua vez, tornam-se a base para o estabelecimento de controles operacionais sobre 

as atividades da joint venture (Inkpen & Curral, 2004, Mohedano-Suanes & Mar 

Benavides-Espinosa, 2013). 

Havendo necessidade de se instaurar mecanismos de controle em uma joint venture, 

eles podem ser adotados em termos formais (ou objetivos) e sociais (ou informais) (Das & 

Teng, 1998; Makhija & Ganesh, 1997; Mohedano-Suanes & Mar Benavides-Espinosa, 

2013). Controles formais podem ser previsíveis, regulares, e, em geral, são codificados em 

regras, procedimentos e regulamentos, como, por exemplo, processos judiciais e 

disposições arbitrais, diretrizes de relatórios financeiros, procedimentos específicos de 

joint venture concebidos pelas empresas-mães, relatórios de encontros regulares entre os 

gestores da joint venture e parceiros da aliança (Das & Teng, 1998).  

Por outro lado, os controles sociais são mais incertos, ambíguos, 

organizacionalmente incorporados e privilegiam o uso de valores, normas e cultura para 

encorajar um comportamento desejável (Das & Teng, 1998). Esses controles podem 

assumir a forma de socialização e interação espontânea entre os parceiros, além de facilitar 

a convivência pessoal entre gestores (Das & Teng, 1998; Doz, 1996; Inkpen & Curral, 

2004).  

Até que uma joint venture seja capaz de internalizar o conhecimento transferido 

pelas empresas mães espera-se um maior grau de esforço e compromisso gerencial do 

parceiro para que a absorção do conhecimento se efetive e o processo de transferência 

transcorra naturalmente (Mohedano-Suanes & Mar Benavides-Espinosa, 2013). Nessa 

perspectiva as empresas-mães estabelecerão um alto grau de controle por meio de 

mecanismos diversos que assegurem que o conhecimento transferido está sendo 

adequadamente utilizado pela joint venture (Mohedano-Suanes & Mar Benavides-

Espinosa, 2013).  

Todavia, uma ênfase exagerada sobre os controles pode dificultar a colaboração entre 

as partes (Inkpen & Curral 2004) e erigir barreiras à transferência de conhecimento. Em tal 

cenário, a avaliação ética do receptor é um caminho importante para a fonte gerenciar o seu 

conhecimento, estimular a troca e, ao mesmo tempo, proteger o seu conhecimento 

(Massaro et al., 2017). 

 

2.2 Confiança entre parceiros na aliança 

 

O transbordamento (spillover) de conhecimento ocorre quando o conhecimento 

extrapola os limites da organização, chegando aos concorrentes, que, por sua vez, podem 

utilizá-lo para a obtenção de vantagem competitiva (Cohen & Levinthal, 1990). Dessa 

forma, o estabelecimento de relações confiáveis entre os parceiros da aliança (Park, 2011) 

e, sobretudo, a imposição de controles sobre o conhecimento transferido podem, em certa 

medida, atenuar o risco do transbordamento do conhecimento na formação e no 

desenvolvimento de uma joint venture (Inkpen & Curral, 2004; Mohedano-Suanes & Mar 

Benavides-Espinosa, 2013). 

Muito embora as firmas sejam capazes de transferir conhecimento para outras, os 

detentores do conhecimento podem optar por não fazê-lo, por uma questão de escolha ou 

por não enxergarem motivos que justifiquem o esforço da partilha (Kogut, 1988; Lyles & 

Salk, 1996; Martinkenaite, 2012). Em muitos casos, as firmas estarão dispostas a 

compartilhar o conhecimento se acreditarem que vale a pena compartilhá-lo e se for 

possível estabelecer alguma relação de confiança com o parceiro (Becerra et al., 2008). 
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A confiança pode ser entendida como "(...) a vontade de uma das partes em ser 

vulnerável às ações de outra parte com base na expectativa de que o outro irá executar uma 

determinada ação importante para o cedente, independentemente da capacidade de 

monitorar e controlar essa outra parte” (Mayer, Davis, & Schoorman, 1995, p. 712). 

Sendo considerada a base de qualquer relação interpessoal ou interorganizacional, a 

confiança, é fator comumente abordado nos estudos sobre transferência do conhecimento 

entre fronteiras, pois a efetividade da transferência de conhecimento interorganizacional 

aumenta quando os riscos não intencionais de transferência de conhecimento são reduzidos 

(Becerra et al., 2008). Sendo assim, pode-se esperar algum nível de confiança e de risco na 

aprendizagem em alianças transfronteiriças (Easterby-Smith et al., 2008). Ademais, as 

relações interfiras são construídas com base no elevado comprometimento dos parceiros e 

na confiança estabelecida entre eles (Becerra et al., 2008, Martinkenaite, 2012). A falta de 

confiança, no entanto, pode levantar dúvidas se um parceiro pode ou não ser considerado 

um aliado (Inkpen, 2000). 

Vista como um componente crítico para a aquisição de conhecimento, uma vez que 

incentiva a fonte do conhecimento a auxiliar o receptor a entender o que está sendo 

ensinado (Park, Suh & Yang, 2007) a confiança reflete a crença de que a palavra, ou a 

promessa de um parceiro, é confiável e que um parceiro vai sempre cumprir com as suas 

obrigações no relacionamento entre os membros da aliança (Inkpen, 2000).  

Adequadas relações de confiança e maior densidade de laços sociais são 

fundamentais para a transferência do conhecimento, pois tornam os beneficiários dessa 

transferência mais hábeis a adquirir conhecimentos e tecnologia das empresas-mães 

(Battistella, De Toni & Pillon, 2015; Chen et al., 2014; Inkpen 1996; Park 2011; Park et 

al., 2007). Ademais, a transferência de conhecimento tácito é altamente relacionada com as 

percepções de confiança do parceiro e a confiança e os laços sociais têm um efeito 

significativo sobre o sucesso da aliança (Easterby-Smith et al., 2008).  

De modo geral, relacionamentos mais longos e comunicação mais frequente 

permitem o desenvolvimento de uma relação de confiança mais sólida, aumentando o 

compromisso e a compreensão mútua entre parceiros de uma joint venture (Park et al., 

2015). Assim, na medida em que as unidades vão se alinhando dentro da organização, a 

força dos laços sociais, o livre fluxo de comunicação, a consciência dos controles 

administrativos e, obviamente, a confiança entre as partes vão aumentando (Cummings & 

Teng, 2003).  

Em joint ventures, a associação positiva entre confiança e compartilhamento de 

conhecimento entre as empresas parceiras e entre elas e a própria joint venture, 

proporciona substanciais oportunidades de aprendizado para as partes (Park, 2011). Sendo 

assim, um resultado significativo da confiança é o aumento do grau de conhecimento 

trocado entre as empresas mães e a joint venture e a eficácia desse intercâmbio (Park, 

2011).  

Na formação de alianças, somente quando a confiança em relação ao parceiro é 

suficientemente elevada é que a outra parte poderá aceitar os riscos potenciais da aliança 

(Mayer et al., 1995). Assim, as condições iniciais de uma joint venture também serão 

moldadas por uma avaliação da probabilidade de que o parceiro se comportará de maneira 

confiável no decorrer das relações (Inkpen & Curral, 2004), além disso, sabe-se que a sua 

formação e a vinculação contratual entre as partes implicam assunção de riscos, mas, em 

contrapartida, dá-se ao parceiro a oportunidade de provar seu nível de confiabilidade 

(Mohedano-Suanes & Mar Benavides-Espinosa, 2013).  

Na formação de uma joint venture, quando o nível de confiança é baixo, o medo do 

oportunismo se eleva, aumentando a percepção da necessidade de controles sobre o 
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conhecimento, provocando mudanças no status do poder de barganha e, consequentemente, 

instabilidade interna (Inkpen & Curral 2004; Nielsen & Cappelen, 2014). Inversamente, 

quando o nível de confiança é elevado, as empresas podem abster-se de instituir controles 

específicos em relação aos transbordamentos de conhecimento e a instabilidade na joint 

venture é menos provável de se instalar (Inkpen & Curral 2004; Mohedano-Suanes & Mar 

Benavides-Espinosa, 2013). 

Assim, uma vez que a confiança não pode ser criada ou destruída instantaneamente, 

firmas parceiras devem equilibrar o inevitável trade-off entre confiança e controle, isto é, 

se o desempenho de joint venture será maximizado por meio de elevados níveis de 

confiança ou de elevados níveis de controle formal (Inkpen & Curral, 2004). 

 

O quadro 1 sintetiza os autores que abordam a relação entre a confiança, o controle e 

o risco na transferência do conhecimento em alianças transfronteiriças. 

 

Quadro 1: Síntese teórica 
Categorias Operacionalização Autores 

 

Risco na transferência de 

conhecimento 

 Transbordamentos do 

conhecimento em joint ventures 

 Mau uso do conhecimento 

 Perda da propriedade e 

controle do conhecimento 

 Comportamentos 

oportunistas 

Becerra et al., 2008; Mar 

Benavides-Espinosa & Ribeiro-

Soriano, 2014; Massaro et al., 2017; 

Mohedano-Suanes & Mar 

Benavides-Espinosa, 2013; Nielsen 

& Cappelen, 2014; Inkpen & 

Curral, 2004. 

Controle do conhecimento 

transferido 

 Controles formais 

 

 Controles informais 

Das & Teng, 1998; Doz, 1996; 

Inkpen & Curral, 2004; Makhija & 

Ganesh, 1997; Mohedano-Suanes & 

Mar Benavides-Espinosa, 2013 

Confiança entre as partes  Crença de que a palavra, ou a 

promessa de um parceiro é 

confiável e vai sempre cumprir 

com as suas obrigações 

 Incentiva a fonte a auxiliar o 

receptor a entender o que está 

sendo transferido 

 Gera oportunidades de 

aprendizado entre parceiros 

 Aceitação dos riscos 

potenciais da aliança 

Becerra et al., 2008; Chen et al., 

2014; Easterby-Smith et al., 2008; 

Inkpen 1996; Inkpen, 2000; Inkpen 

& Currall, 2004; Mayer et al., 1995; 

Park, 2011; Park et al., 2007 

Fonte: Os autores 

 

3 Metodologia 

 

Com o objetivo de investigar o papel da confiança, risco e controle na transferência 

de conhecimento de empresas-mães para uma joint venture optou-se por realizar um estudo 

de caso de natureza qualitativa (Yin, 2010, 2013; Eisenhardt, 1989; Eisenhardt, Graebner, 

& Sonenshein, 2016). O estudo de caso de natureza qualitativa é particularmente útil 

quando existe a necessidade de compreensão em profundidade sobre um evento ou 

fenômeno de interesse, em contexto de vida real (Crowe, Cresswell, Robertson, Huby,  

Avery & Sheikh, 2011; Yin, 2010). 

Tendo em vista o objetivo da pesquisa o passo seguinte foi a seleção do caso e da 

unidade análise, que são decisões críticas em estudos de casos qualitativos, em razão da 

sua relevância para o resultado da pesquisa (Eisenhardt, 1989). 
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O caso selecionado foi uma joint venture do setor de siderurgia, instalada no estado 

de Minas Gerais, no complexo siderúrgico da região do Alto Paraopeba, destinada a 

produzir 600 mil toneladas por ano de tubos de aço sem costura, para aplicações tais como 

na área de OCTG (Oil Country Tubular Goods), ou seja, tubos para aplicações petrolíferas 

de alta qualidade. A joint venture é formada por dois grupos internacionais com larga 

experiência no segmento industrial, sendo um de origem francesa e outro de origem 

japonesa. 

Entre as razões que justificam a escolha da joint venture como caso pode-se ressaltar 

a relevância do processo de transferência do conhecimento a partir da aliança internacional 

entre dois grupos. Concebida a partir da união de dois grupos industriais originários de 

países e culturas distintas, a joint venture analisada configura-se como um tipo de aliança 

internacional crítica para a compreensão do processo de transferência de conhecimento e 

de aspectos correlacionados como confiança, risco e controle. Assim, a joint venture 

considerada como ponto focal desta pesquisa configura-se como um caso singular para a 

compreensão da transferência do conhecimento em alianças internacionais, tornando a 

escolha pertinente, por sua representatividade no contexto pesquisado. 

Além disso, a joint venture escolhida para o estudo de caso evidencia a presença do 

fenômeno da transferência do conhecimento, no qual, de um lado, estão as empresas-mães 

que transferem conhecimentos e, de outro, a joint venture receptora do conhecimento. Por 

decorrência, a unidade de análise foi o processo de transferência de 

conhecimento/tecnologia das empresas-mães, sócias parceiras do empreendimento para a 

criação da joint venture. Tal escolha permitiu investigar o fenômeno da transferência de 

conhecimento, confiança, risco e controle considerando-se as empresas mães (fonte do 

conhecimento) e a joint venture (receptora do conhecimento) como lócus para a busca de 

dados. 

Em pesquisas de caso existem várias fontes de evidências que podem ser utilizadas 

pelo pesquisador (Eisenhardt, 1989; Yin, 2010). Dentre as fontes disponíveis, nós 

utilizamos entrevistas em profundidade, documentos, arquivos e observação. O uso de 

várias fontes em estudo de casos é crítico para a triangulação de dados, o que aumenta a 

validade de construto da pesquisa (Gibbert, Ruigrok & Wicki, 2008, 2010).  

Escolhido o caso, passou à elaboração do roteiro de entrevista. Partindo da revisão 

crítica da literatura, trataram-se no roteiro de temas como relações de confiança entre os 

parceiros, riscos na transferência e adoção de mecanismos de controle do conhecimento 

transferido de forma a buscar uma compreensão das implicações para a criação da joint 

venture. 

Antes da coleta de dados primários, buscaram-se dados secundários para uma maior 

familiarização com o contexto da joint venture e as firmas da aliança, além de 

complementação dos dados que viriam das entrevistas. Os documentos e arquivos foram 

obtidos de fontes internas, como publicações institucionais de caráter publicitário e 

comemorativo, informações disponíveis nos portais das firmas envolvidas; além disso, nós 

exploramos, também, fontes externas, como notícias veiculadas em jornais especializados 

em produção de aço, setor de óleos e gás e notas sobre a usina divulgadas na imprensa 

geral. O quadro 2 especifica os principais documentos utilizados na pesquisa. 
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Quadro 2: Relação dos documentos utilizados na pesquisa 
Doc Descrição 

1 
Notas explicativas da administração - Demonstrações financeiras da Empresa Alfa - Minas Gerais - 

Caderno 2 - Publicações de Terceiros e editais de Comarcas quarta-feira, 30 de Março de 2016. 

2 Notas sobre a joint venture XYZ – Instituto Aço Brasil – 2015 

3 Informações Institucionais da Empresa Ômega – 2015  

4 Resultados da Empresa Alfa – Apresentação para investidores – 18/02/2016 

5 Registros dos resultados financeiros da Empresa Alfa para o ano de 2013 

6 
Nota sobre a criação da nova usina em Minas Gerais - Associação Brasileira de Metalurgia, 

Materiais e Mineração - 29/03/2007 

7 Notas sobre a joint venture XYZ - Instituto Aço Brasil – 2014 

8 TN Petróleo - Nota sobre a criação da nova usina em Minas Gerais 2012 

9 

Formulário do documento de concepção do projeto (CDM-PDD) - Uso de Carvão Vegetal 

Proveniente de Plantios de Biomassa Renovável como Agente Redutor na Produção de Ferro-gusa do 

Complexo Siderúrgico da Empresa XYZ. 

10 – -siderúrgico brasileiro. 

11 Perfil institucional da empresa XYZ 

12 
Jornal da Comunidade: Publicação trimestral do jornal de circulação interna. Edição especial – ano 

I. Empresa XYZ 

13 Dissertação de mestrado – Informações sobre o Forno elétrico à ARCO CONSTEEL®  

14 Certificações do Setor - American Association for Laboratory Accreditation  

15 Nota sobre a montagem da aciaria na joint venture XYX – Diário do Comércio. 

16 Dados sobre o Pelotizador - Iron ore pelletizing Grate-KilnTM  

Fonte: Os autores 

 

Antes da coleta de dados primários, o acesso inicial ao objeto de pesquisa foi 

precedido de duas reuniões preliminares com a participação de dois gerentes e um 

superintendente da joint venture. O objetivo era discutir o propósito da investigação, 

estabelecer o escopo, definir diretrizes de sigilo das informações, além da programação da 

agenda de entrevistas. 

A coleta de dados é um aspecto crítico em estudos de casos e vai além do mero 

registro mecânico dos dados (Yin, 2010). Tendo em mãos o roteiro de entrevistas, a tarefa 

seguinte foi selecionar os respondentes-chave. Duas questões são relevantes em relação a 

esse aspecto. O primeiro, o número de entrevistados e, segundo, a seleção dos 

respondentes. Ambas as escolhas afetam a validade dos resultados da pesquisa (Gibbert & 

Ruigrok, 2010, Gibbert, Ruigrok & Wicki, 2008). Com a preocupação de atender aos 

critérios de criticidade e relevância (Eisenhardt, 1989), a seleção de respondentes se 

preocupou em escolher entrevistados em todos os locais (empresas mães e joint venture), 

ou seja, pessoas que participaram do processo de transferência ou foram afetados por ela. 

Dessa forma, a partir da primeira entrevista com um dirigente bem posicionado na 

estrutura de uma das empresas-mães, nós adotamos o critério de bola de neve (Malhotra, 

2001). Assim, esse colaborador, ao fim da entrevista indicou outros dois colaboradores que 

tinham informações sobre o processo investigado. Assim, o processo foi repetido até que 

completamos nove entrevistas em profundidade, com duração aproximada de uma hora 

cada, resultando em 11h32m horas gravadas e 128 folhas de dados transcritos. À medida 

que líamos o material ficou claro que o conjunto das entrevistas atendeu ao critério de 

saturação de sentido (Eisenhardt, 1989; Gaskell, 2003). 

Das nove entrevistas realizadas, os respondentes eram de nacionalidades diferentes, 

embora os brasileiros fossem a maioria. Duas entrevistas foram realizadas com 

colaboradores franceses, mas gestores fluentes em português. Outras duas foram realizadas 

com colaboradores japoneses, sendo uma feita em língua inglesa; o restante das entrevistas 
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foi feita com colaboradores brasileiros. Todas as entrevistas foram gravadas e, 

posteriormente, transcritas, com vistas a maior confiabilidade da pesquisa (Gibbert & 

Ruigrok, 2010). O quadro 3 apresenta a relação dos entrevistados nas três empresas 

envolvidas. 

 

Quadro 3 – Relação das entrevistas 

Entrevista Nacionalidade Cargo Empresa 

1 Brasileira Superintendente geral da qualidade Joint Venture 

2 Francesa Gerente de planejamento de vendas e produção. Joint Venture 

3 Brasileira Gerente do Sistema Integrado de Gestão Joint Venture 

4 Brasileira Gerente de desenvolvimento de produtos Joint Venture 

5 Francesa Gerente de Project Line Pipe  Empresa Alfa 

6 Brasileira Representante de Planejamento   Empresa Alfa 

7 Japonesa Representante de Planejamento  Empresa Ômega 

8 Brasileira 
Gerente de qualidade e processos da fabricação de 

tubos 

Joint Venture 

9 Japonesa Diretor técnico  Empresa Ômega 

Fonte: Os autores 

Feita a coleta de dados passou-se análise dos dados. Os dados foram analisados com 

base na técnica da análise de conteúdo (Bardin, 2010). Em um primeiro momento, todos os 

documentos e arquivos foram ordenados e selecionados de acordo com a sua criticidade. 

Em seguida, juntaram-se a esses as entrevistas transcritas na íntegra. Uma primeira 

providência foi organizar os dados em ordem cronológica destacando-se os eventos 

principais caracterizando-se a criação da usina, o processo de instalação de equipamentos e 

outros aspectos considerados críticos para a compreensão do caso e do processo de 

transferência. 

Por fim, nós estabelecemos três categorias analíticas para o tratamento dos dados: (i) 

confiança; (ii) risco da transferência de conhecimento; e (iii) controle do conhecimento 

transferido. A partir daí, os dados foram sistematicamente categorizados. Após a 

categorização dos conteúdos, os dados foram analisados e interpretados. 

 

4. Resultados 

 

4.1 Contextualização do caso: a criação de uma joint venture franco-japonesa no 

Brasil 

 

Razões estratégicas e de mercado levaram as firmas Alfa (origem francesa) e Ômega 

(origem japonesa) a formar uma joint venture (JV), nominada aqui de XYZ
1
, com a missão 

de ser uma unidade fabril no Brasil. Dotada de equipamentos de siderurgia para a produção 

de tubos de aç

brasileira dedica-se primordialmente à fabricação de produtos tubulares petrolíferos 

internacionalmente conhecidos como OCTG (Oil Country Tubular Goods) sem costura 

(Doc. 6). Localizada no Alto Paraopeba, na região central do estado de Minas Gerais, a 

usina possui capacidade de produção de 600 mil toneladas de tubos por ano. 

Com experiência em parceiras anteriores de longa data na produção de conexões 

premium

mundo produzindo um produto similar. Tanto a empresa Alfa quanto a empresa Ômega 

queriam aumentar a capacidade de produção, mas nenhuma delas tinha como assumir, 
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isoladamente, um projeto dessa magnitude. Por essa razão, “(...) tomaram a decisão de 

construir em conjunto a usina, a fim de compartilhar custos e capacidade” (E6). Além 

disso, como aponta um dos entrevistados, “(...) a empresa Ômega tem uma usina (...)

se consegue produzir (...) ou se encontra com capacidade plena (...) nós transferimo

XYZ]” (E7). 

Subjacente à constituição da joint venture

impulsionado fortemente pela demanda mundial por tubos com conexão premium (Doc. 8). 

Isso pode ter estimulado a parceria entre as empresas, pois “(...) o [preço do] barril de 

petróleo estava altíssimo [e] estava valendo a pena investir em qualquer lugar para 

procurar petróleo” (E2).  

Conforme acordo entre as partes, os objetivos comerciais seriam tratados 

isoladamente dentro do planejamento estratégico de cada empresa-mãe, enquanto as 

questões de produção seriam prontamente resolvidas com a criação da usina. Conforme o 

relato de um dos entrevistados “(...) eram duas empresas com estratégias diferentes de 

mercado, mas em termos de produção, viram essa oportunidade de investirem em uma 

unidade de produção de tubos, mas em relação à comercialização, futuramente, cada uma 

delas iria definir de acordo com a sua própria estratégia” (E1). Dessa forma, embora Alfa e 

Ômega tivessem diferentes objetivos comerciais e de mercado, o desafio era somar suas 

experiências para resolver problemas de capacidade de produção, reduzir custos e explorar 

um mercado promissor, no qual ambas tinham interesse em permanecer (E2, E3, E4, E5 e 

E8). 

O posicionamento geograficamente estratégico e as questões logísticas também 

foram apontados, em particular pela empresa japonesa, como fatores decisivos para a 

criação da empresa no Brasil, no interior de Minas Gerais. Embora ambas as empresas 

atuem em mercados de abrangência mundial, a parceira japonesa argumenta que seu 

parque fabril, localizado no Japão, nem sempre é capaz de atender aos clientes da forma 

planejada. Por essa razão, produzir no Brasil foi considerado uma decisão estratégica em 

termos logísticos, tornando o produto mais acessível a diversos mercados e transformando 

a localização em vantagem competitiva (E7, E9, Doc7 e Doc 8), pois (...) aqui [em Minas 

Gerais] seria mais perto do porto, pois estamos distantes oito horas do porto do Rio de 

Janeiro” (E9). O fácil acesso, por meio de rodovias e ferrovias, aos portos de Rio de 

Janeiro (RJ), Santos (SP) e Vitória (ES), permitiria o escoamento da produção com maior 

rapidez e segurança, preservando a qualidade do produto final, desde o carregamento até o 

embarque (E9, Doc2, Doc7). Na região do Alto Paraopeba, a área do município é ainda 

beneficiada pelo fácil acesso rodoviário aos mercados do Sudeste pelas BR 040 e 381 

(Fernão Dias) e MG 383. 

Em síntese, as principais motivações para a criação da joint venture em Minas Gerais 

podem ser assim sintetizadas: (i) potencial crescente de mercado para os produtos; (ii) 

soma de forças e experiências anteriores dos dois grupos industriais; (iii) solução conjunta 

de problemas de capacidade produtiva; (iv) compartilhamento de custos e capacidades; e 

(v) facilidades logísticas. 

 

4.2 Transferência de conhecimento e risco de transbordamento 

Para efeitos de explanar o caso, nós consideramos cinco etapas na construção da 

usina e elencamos os principais tipos de conhecimentos transferidos, bem como a 

intensidade de participação de cada empresa-mãe em cada etapa e os mecanismos 
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utilizados. As etapas na construção da usina foram: (i) iniciação; (ii) implementação; (iii) 

ramp up; (iv) integração e (v) pós-integração. 

A etapa de iniciação é marcada pelo início das obras de construção civil, com a 

participação das empresas-mães na transferência do conhecimento. Algumas tecnologias 

eram totalmente novas, para ambas as empresas mães, como pelotização e laminação (E1 e 

E2), enquanto outras tecnologias, como aciaria e alto-forno, eram conhecidas pelos 

técnicos expatriados das empresas parceiras, que acompanharam sua instalação e, portanto, 

tinham domínio técnico para a implantação. Destaque para a construção e montagem do 

laminador, com forte participação do fornecedor alemão (antigo parceiro da empresa 

francesa) e para a montagem e construção do pelotizador. Destaca-se também nesta etapa o  

intenso aprendizado dos técnicos locais da joint venture e uma forte dependência desta em 

relação ao conhecimento das empresas-mães. Assim, o know how e a expertise dos 

técnicos e dos expatriados de ambas empresas-mães foram indispensáveis à implantação da 

aciaria e das linhas acabadoras dentro do parque fabril da usina.  

Em termos de conhecimento tácito, podemos apontar a contribuição da experiência 

dos especialistas expatriados, de modo particular, aqueles oriundos da empresa Ômega. 

Um entrevistado dessa empresa relata que: “(...) nossa cultura é assim (…), a maioria dos 

japoneses [da empresa Ômega] tem idade superior a 40 anos, então eles têm muito 

conhecimento, mas eles não têm manual, mas na cabeça [deles] tem muito conhecimento e 

experiência. Então, quando acontece um problema, essa experiência ajuda, (...) no Japão se 

faz assim” (E7). Por outro lado, o conhecimento explícito era transferido a partir do 

fornecimento de manuais de funcionamento dos equipamentos ou de procedimentos 

operacionais padrão (POPs), vindos, na maior parte, da empresa Alfa (E1 e E2). Nesta 

etapa destaca-se o forte compromisso e envolvimento dos gestores e técnicos das 

empresas-mães em iniciar o processo para a configuração da nova usina no Brasil. 

A etapa de implementação é marcada pelo funcionamento e pela operacionalização 

das máquinas e dos equipamentos da usina e grande parte do conhecimento para 

operacionalizar as áreas de apoio veio da parceira francesa. Como relatado nas entrevistas, 

“(...) já existia uma regra, (...) um acerto de que a transferência técnica seria muito mais 

intensa por parte dos japoneses (...) a [empresa] Alfa (francesa) seria responsável pela parte 

de estruturação dos processos de apoio, Recursos Humanos, suprimentos, Tecnologias de 

Informação, a área de qualidade (...), então, de uma forma indireta, a gente teve essa 

transferência do conhecimento técnico” (E3). Por outro lado, a Ômega (empresa japonesa) 

mantinha, em cada área, tal como a aciaria, laminação, têmpera e linha acabadora, uma 

pessoa chamada de Senior Advance, cujo objetivo era acompanhar os processos fabris de 

perto, aconselhando e cuidando especificamente da parte técnica, deixando a gestão sob a 

responsabilidade da parceira francesa (Alfa) (E4).  

Nessa etapa, as visitas técnicas também foram apontadas como uma forma eficiente 

de transferência do conhecimento. Adotada mais frequentemente pela parceira japonesa, 

gerentes, gestores, engenheiros, representantes de ambas as empresas e técnicos da joint 

venture tiveram a oportunidade de conhecer unidades que as empresas-mães possuem pelo 

mundo, visitando países como França, Escócia, Alemanha e Japão (E6). 

Uma parte intensa da transferência de conhecimento para a joint venture se deu por 

meio dos expatriados, que ora aportavam conhecimentos técnicos, como montagem de 

estruturas, equipamentos, máquinas, ora conhecimentos em gestão, logística, operações, 

recursos humanos, tecnologia da informação, entre outros. A presença marcante e a 

atuação desses expatriados foi considerada indispensável à criação da usina e ao 

desenvolvimento de suas atividades, e alguns gestores da joint venture alegam que, sem a 

presença dos expatriados, as coisas seriam bem mais difíceis. 
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Além disso, para atender às especificações para obtenção das certificações e o 

cumprimento dos requisitos para a validação do processo de qualificação, a XYZ tomou 

como base os indicadores históricos das empresas-mães em suas próprias unidades fabris. 

Assim, foram feitas estimativas para a elaboração das metas do planejamento da qualidade, 

pois a usina ainda não possuía dados históricos que pudessem ser utilizados para esse fim” 

(E3). 

A etapa de ramp up é marcada por alguns problemas que ocasionaram atraso no 

desenvolvimento da joint venture. Um entrevistado relata que “lá pelo final de 2011, a 

primeira ‘lupa’, ou o que parece com um tubo, foi laminada e, daí em diante, deixou de ser 

um projeto e começou a ser um ramp up, uma produção monitorada” (E2).  

Para as empresas-mães, havia uma expectativa de que a empresa começasse a 

produzir de forma autônoma e um desejo de que o ramp up fosse alcançado mais 

rapidamente do que de fato ocorreu. Nessa fase, parecia haver muita dúvida quanto à 

capacidade das pessoas, ou da empresa instalada no Brasil, de atingir seu planejamento de 

produção, o que motivou o empenho conjunto das duas empresas parceiras para tentar 

melhorar o diálogo e resolver os problemas que estavam sendo enfrentados (E1) O que se 

observa é que as empresas-mães não estavam seguras quanto à capacidade da usina em 

conduzir as operações. 

Em função dos vários desafios enfrentados, principalmente em função dos problemas 

ocorridos na planta no Brasil (que não ocorreram em outras plantas) e por ser uma empresa 

nova, com mão de obra inexperiente, as relações entre a joint venture e as empresas mães 

teriam que melhorar consideravelmente para atender de forma adequada às demandas (E4). 

Entretanto, a proximidade física entre uma subsidiária da empresa Alfa (a ABX), e sua 

proximidade com a joint venture (cerca de 100 km de distância) foi apontada como a 

responsável por promover acesso a informações relevantes, além de estreitar as relações 

entre as partes (E1, E2, E4, E5 e E8). Para um dos entrevistados, essa proximidade física 

provocou certa segurança nos empregados da JV, pois, a qualquer momento, era possível 

acessar um técnico da subsidiária francesa para sanar dúvidas sobre equipamentos, 

instalações ou processos. Além disso, por ser uma empresa mais estável econômica e 

comercialmente, a ABX parecia transmitir confiança e estabilidade para os técnicos da JV 

(E2). A etapa de ramp up marcou um período de muitas dúvidas e de tensão entre as 

empresas e serviu como base para que elas se movimentassem, no sentido de buscar 

soluções para os problemas.  

Na etapa de integração, embora a joint venture tivesse demorado a engrenar os 

processos de vendas, produção e entrega de produtos, com o tempo a usina foi colocada em 

funcionamento. No terceiro trimestre do ano de 2012, o pelotizador foi devidamente 

concluído, começando a produzir pelotas tanto para uso próprio, quanto para outras 

unidades do grupo (E2). Destaque para a participação dos expatriados na solução de 

problemas em equipamentos ou na integração entre as áreas. Utilização intensiva de 

reuniões presenciais ou por meio de videoconferência e relatórios, que serviam não só 

assegurar o andamento devido a produção, como para controlar o desenvolvimento das 

atividades (E1, E3, E4, E5, E6 e E8). Intensa transferência do conhecimento e, 

consequentemente, maior controle sobre o conhecimento transferido por parte dos 

especialistas expatriados presentes em praticamente todas as áreas em funcionamento na 

JV (E1 e E2). 

Com o aumento da produção vieram também as programações de certificação para 

atender aos clientes finais, e essa demanda acabou gerando algum desconforto nas relações 

entre a joint venture e as empresas-mães. Em função desses eventos, a XYZ solicitou um 

levantamento das vendas realizadas após a certificação com cada cliente final. Tal 
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demanda, obviamente, gerou certa tensão entre os representantes comerciais das duas 

empresas-mães, que se resguardavam de fornecer essa informação, amparados por 

cláusulas de confidencialidade do contrato de criação da joint venture (E3). 

Esta é, portanto, uma fase marcada pelo conflito de interesses entre as empresas-

mães e o que se pode observar também é que o consequente controle sobre o conhecimento 

transferido em termos de propriedade intelectual, embora necessário, pareceu abalar as 

relações entre as empresas.  

No terceiro trimestre do ano de 2014, na etapa de pós-integração, o alto-forno entrou 

definitivamente em funcionamento e as demais áreas da siderúrgica operavam com certa 

autonomia, apesar dos contratempos, esperados para qualquer usina desse porte (E1, E2). 

Durante o ano de 2015, houve um esforço para que a usina atingisse os objetivos propostos 

pelas empresas-mães e tentar driblar eventuais quedas de demanda, muitas vezes, 

ocasionadas por problemas de mercado e de concorrência.  

As empresas Alfa e Ômega atuam ao redor do mundo nesse mesmo segmento de 

fabricação de tubos sem costura para o setor de óleo e gás, e, embora parceiras, são 

também concorrentes no mercado, nesse e em outros empreendimentos (E1, E2, E3, E8, 

E9, Doc. 3 e Doc. 4). Nesses termos, é natural que ambas as empresas possam estar 

cortejando um mesmo cliente no mercado e, por essa razão, podem ter reservas quanto a 

colocar um pedido para ser produzido na joint venture (E1). Às vezes, a XYZ recebia 

demandas de cotação das duas empresas-mães para o mesmo cliente final e, apesar de 

essas informações serem protegidas por termos de confidencialidade, existia um clima de 

tensão entre as parceiras da joint venture. (E2 e E5).  

Desse modo, fica claro que, em especial por questões de mercado e de propriedade 

intelectual, não havia muito interesse que detalhes técnicos envolvendo a produção dos 

tubos fossem colocados à disposição dos técnicos da joint venture, sem o devido controle 

das empresas-mães. Nesses casos, por se tratar de segredo industrial, as propriedades do 

aço eram desenvolvidas dentro da usina, pelas próprias empresas-mães, sem envolver 

diretamente o conhecimento que elas (Alfa e Ômega) adquiriram e desenvolveram ao 

longo do tempo e sem transferir esse conhecimento diretamente para a joint venture (E8).  

Além disso, um entrevistado da empresa Ômega (japonesa) afirma que não se pode 

repassar o know-how ou as propriedades intelectuais de sua empresa para os brasileiros, 

pois a outra empresa parceira pode se apropriar desse conhecimento (E9). Um entrevistado 

garante existir todo um jogo de poder entre as concorrentes (Alfa e Ômega), em especial 

sobre decisões de alocação de capacidade de produção, evidenciando que as relações entre 

elas não são tão próximas, tanto no ambiente comercial quanto no técnico. Tal entrevistado 

alega, também, que não existe tanto compartilhamento ou afinidade, em termos comerciais, 

e que as relações entre as empresas-mães são bastante superficiais, embora sempre 

respeitosas (E2). O quadro 4 retrata a síntese das evidências em casa uma das etapas de 

criação da usina e reflete a relação entre a transferência do conhecimento, e as relações 

entre o risco do transbordamento, a confiança entre as partes e o controle sobre o 

conhecimento transferido. 
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Quadro 4 – Síntese de evidências 

Etapas  Conhecimento transferido Risco de 

transferência 

Controle do 

conhecimento 

Confiança 

entre as partes 

Iniciação Início das obras de construção 

civil com forte participação 

das empresas-mães.  

Forte dependência da JV no 

que diz respeito ao 

conhecimento das empresas-

mães  

   

Implementação Operacionalização de 

máquinas e dos equipamentos 

da usina.  

Forte presença dos expatriados 

e uso intensivo de visitas 

técnicas. 

   

Ramp up Início da produção 

monitorada. 

Dúvidas em relação à 

capacidade dos técnicos da JV 

em executar as tarefas 

Problemas de relacionamento 

entre as empresas-mães 

afetando a transferência do 

conhecimento. 

Forte participação da 

subsidiária da Empresa Alfa. 

   

Integração Início dos processos de venda, 

produção, entrega e 

certificação de produtos. 

Conflitos de interesses 

ocasionando reservas ao  

compartilhamento de 

conhecimentos. 

   

Pós-integração Desenvolvimento de produtos 

dentro da usina pelas próprias 

empresas-mães. 

Aumento do controle sobre o 

conhecimento transferido. 

   

 

 

LEGENDA 

 

 

Fonte: os autores 

 

4.2 Confiança, risco e controle na transferência de conhecimentos transfronteiriços. 

Nas etapas iniciais da criação da joint venture XYZ nota-se uma legítima disposição 

por parte das empresas-mães em transferir conhecimento, provavelmente em razão dos 

gigantescos esforços e recursos dispendidos na criação da nova usina. Nesse período as 

empresas-mães não enxergavam grandes riscos em transferir conhecimento, pois, havia 

grande interesse na transferência de know-how técnico para que a XYZ pudesse engrenar 

seu processo produtivo. Nas etapas de iniciação e implementação, por exemplo, as 

empresas-mães pareciam não medir esforços para compartilhar todo tipo de conhecimento 

ALTO BAIXO MODERADO 
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e tecnologias necessárias à configuração das áreas de produção, qualidade, recursos 

humanos, entre outras áreas, assegurando a promoção de um ambiente mais seguro e 

estável para o desenvolvimento das atividades.  

Apesar de todos os problemas e contratempos ocorridos nas fases iniciais de 

criação da usina, o risco da transferência do conhecimento neste período parecia ser baixo 

e ambas empresas-mães tinham forte interesse em colocar a usina em funcionamento. 

Além disso, sabe-se que as empresas Alfa e Ômega já eram parceiras em outros 

empreendimentos siderúrgicos pelo mundo há mais de 40 anos e já haviam estabelecido 

estreitos relacionamentos comerciais e de cooperação técnica. Teoricamente, isso quer 

dizer que as fontes do conhecimento só estarão realmente motivadas a compartilhar 

conhecimento se acreditarem que vale a pena compartilhá-lo e se forem capazes de 

estabelecer alguma relação de confiança com o parceiro (Becerra et al., 2008). 

 No entanto, a partir da etapa de ramp up as relações entre as empresas-mães, e 

entre elas e a própria joint venture, começaram a se fragilizar. Nota-se que com o início do 

processo produtivo evidencia-se a incerteza por parte dos gestores das empresas-mães 

quanto às capacidades técnica e gerencial dos colaboradores da XYZ para conduzir a usina, 

ocasionando certa instabilidade nas relações. Nesta etapa, as relações entre joint venture e 

empresas-mães só não foram mais afetadas em função do intercâmbio de conhecimentos 

entre a subsidiária da empresa Alfa, geograficamente próxima à XYZ, responsável pelo 

estabelecimento de certo equilíbrio nas relações de confiança entre elas.  

 Mais adiante, nas etapas de integração e pós integração, a efetiva comercialização 

dos tubos para os clientes finais das empresas-mães não só desencadeou um processo de 

instabilidade entre as empresas parceiras como abalou as relações de confiança entre elas. 

Medidas evidentemente necessárias ao início do processo comercial, tais como 

certificações de clientes e de produtos, deflagram um intenso conflito de interesses e a 

consequente imposição de controles sobre o conhecimento. Aqui os resultados são 

condizentes com a literatura que aponta que as relações interfirmas são construídas com 

base no elevado comprometimento dos parceiros e na confiança estabelecida entre eles e 

que a falta de confiança pode levantar dúvidas se um parceiro pode ou não ser considerado 

um aliado (Becerra et al., 2008; Inkpen, 2000; Martinkenaite, 2012). 

Em suma, embora fosse parte da missão das empresas-mães transferir conhecimentos 

de forma colaborativa para a criação da joint venture, os dados sugerem que a motivação 

das fontes foi mais expressiva nas fases iniciais da criação da joint venture, moderada na 

fase de ramp up e mais limitada a partir das etapas de integração e pós-integração da usina. 

Além disso, a opção por não compartilhar um conhecimento ou por fazê-lo de forma 

comedida pode estar atrelada ao fato de que as empresas parceiras cooperam na fase de 

construção da usina, mas competem na fase de operação e fabricação dos tubos. 

Teoricamente, isso implica dizer que um resultado significativo da confiança é o aumento 

do grau de conhecimento trocado entre as empresas mães e a joint venture e a eficácia 

desse intercâmbio (Park, 2011) e que a alternância entre relações de parceria e 

concorrência pode levar à diminuição da confiança entre as empresas e à redução da 

motivação para transferir conhecimentos em função do risco envolvido  (Park, 2011; 

Inkpen, 2000). 

 

 Embora fosse comercialmente interessante para uma empresa-mãe oferecer um 

produto customizado ao seu cliente final, existia sempre a desconfiança de que os 

conhecimentos necessários à sua customização pudessem ser apropriados, de maneira 

oportunista, pela outra parte. Esse dilema parece ser pertinente, pois o risco da perda de 

propriedade e de controle do conhecimento representam uma barreira significativa à 
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transferência do conhecimento, apresentando uma ameaça para as colaborações, em 

especial, as recém-formadas (Nielsen & Cappelen, 2014).  

 A literatura afirma que relacionamentos mais longos, comunicação frequente, 

compromisso entre as partes e compreensão mútua entre parceiros de uma joint venture são 

caminhos para uma sólida relação de confiança (Park et al., 2015). Entretanto, os 

resultados desta pesquisa se afastam da literatura na medida em que esses fatores não 

garantiram níveis adequados de confiança. Empiricamente, nota-se que as empresas-mães, 

mesmo sendo parceiras de longa data, foram bastante comedidas em termos de 

transferência de know how e de conhecimentos técnicos a partir do momento em que tais 

conhecimentos ofereciam riscos para o negócio de cada uma isoladamente e, sobretudo 

quando o conhecimento a ser transferido implicava em expor propriedades do aço ou 

particularidades sobre o produto final. Sendo assim, o relacionamento prévio e duradouro 

não garantiu o estabelecimento de relações confiáveis, pelo contrário, na medida em que 

cada uma delas ficava mais exposta, maior era a reserva e a necessidade de adoção de 

mecanismos de controle sobre o conhecimento relacionado à fabricação de tubos para o 

cliente final.  

 O de registro de patentes sobre propriedades do aço, tecnologias ou produtos 

desenvolvidos pelas empresas, com vistas a proteger seus conhecimentos, revelou-se 

indispensável. O vínculo contratual, a presença constante dos especialistas expatriados o 

estabelecimento de indicadores, a adoção de contratos de confidencialidade e o uso 

intensivo de regulamentos foram frequentemente adotados empresas-mães e revelaram um 

tipo de controle formal e objetivo. Por outro lado, a presença constante de especialistas 

expatriados, oriundo da empresa Ômega, revelou um tipo de controle informal e subjetivo. 

Assim, a análise dos dados sugere que os mecanismos de controle parecem ter sido 

adotados de diferentes formas pelas empresas-mães, variando de acordo com a com o risco 

envolvido na transferência do conhecimento e aumentando na medida em que a confiança 

se revelava evidentemente desgastada. Desse modo, os dados empíricos estão de acordo 

com a literatura, pois, na formação de uma joint venture, quando o nível de confiança é 

baixo, o medo do oportunismo se eleva, aumentando a percepção da necessidade de 

controles sobre o conhecimento, (Inkpen & Curral 2004; Nielsen & Cappelen, 2014). 

Inversamente, quando o nível de confiança é elevado, as empresas podem abster-se de 

instituir controles específicos em relação aos transbordamentos de conhecimento (Inkpen 

& Curral 2004; Mohedano-Suanes & Mar Benavides-Espinosa, 2013). 

 Adicionalmente, nota-se empiricamente que o risco envolvido na transferência do 

conhecimento foi inversamente proporcional ao nível de confiança estabelecido entre as 

partes. Desse modo, quanto maior o risco do transbordamento do conhecimento para o 

parceiro, e também concorrente, maior é a necessidade de adoção de controles sobre o 

conhecimento transferido, com vias a evitar a apropriação indevida desse conhecimento 

pela outra parte. Tal achado também se apoia na literatura que comprova a relação inversa 

entre confiança e controle (Inkpen & Curral 2004; Mohedano-Suanes & Mar Benavides-

Espinosa, 2013; Nielsen & Cappelen, 2014). 

 

5 Conclusões 

 Ao resgatarmos o principal objetivo do artigo, que foi discutir o processo de 

transferência do conhecimento de empresas-mães para uma joint venture franco-japonesa 

no Brasil, considerando-se fundamentalmente o relacionamento entre os fatores confiança, 
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risco e controle do conhecimento, fomos levados a algumas conclusões, conforme o que se 

expõe a seguir. 

Assim, é pertinente salientar que apesar de as empresas-mães da joint venture serem 

historicamente parceiras em outros empreendimentos de grande porte pelo mundo, tal fato 

não garantiu que essas empresas mantivessem uma sólida relação de confiança em todas as 

fases de criação da usina. Desse modo, os resultados revelaram que a relação de confiança 

entre as empresas-mães era instável e, por essa razão, era preciso adotar medidas de 

controle com o objetivo de reduzir ou atenuar os efeitos do spillover do conhecimento.  

Adicionalmente, a partir das constatações de que o risco envolvido na transferência 

do conhecimento era inversamente proporcional ao nível de confiança estabelecido entre as 

partes, era indispensável a adoção de rígidos controles sobre o conhecimento, tais como, a 

garantia da propriedade intelectual por meio de patentes e o estrito cumprimento de normas 

contratuais. Por outro lado, por uma questão de risco do negócio, não seria possível que 

todo o conhecimento envolvendo características proprietárias do produto pudessem ser 

totalmente revelado aos técnicos da joint venture. Portanto, a adoção de controles 

estratégicos capazes de pautar as condutas entre os parceiros da joint venture e regular o 

trad off entre risco e transferência do conhecimento é evidentemente necessária (Inkpen & 

Curral, 2004; Mohedano-Suanes & Mar Benavides-Espinosa, 2013) e, assim como na 

literatura, os dados empíricos confirmam essa necessidade.  

 

Ao final deste artigo acredita-se que os resultados sejam suficientemente úteis para a 

investigação sobre transferê

também no campo da gestão. 

Uma contribuição teórica foi atestar como o risco do transbordamento do 

conhecimento pode limitar a transferência do conhecimento em joint ventures. Outra 

contribuição foi revelar a alternância nas relações de confiança entre as empresas-mães na 

medida em cada uma delas via-se mais exposta ao risco do transbordamento. 

Do ponto de vista de gestão os resultados apresentados neste trabalho podem ajudar 

os gestores que atuam em ambientes transfronteiriços a compreenderem melhor a dinâmica 

da transferência de conhecimento em ambientes multiculturais e a considerarem o 

inevitável trade off entre transferência do conhecimento e risco de transbordamento. 
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ABSTRACT 

This article is the result of a bibliometric study on the topic Appropriation of Technology 

in publications in the Basket of Eight periodicals, set of eight well-known international 

journals in the area of information systems linked to the Association for Information 

Systems (AIS). In this research it was verified that the subject appropriation is still very 

little approached, mainly from the theoretical point of view. However, the existence of 

recently published works in these journals and the constancy of studies over about 20 

years demonstrate that the subject remains current and continues to arouse the interest of 

researchers on the modifications and adaptations arising from the use of technology. 
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Apropriação de Tecnologia – um Estudo Bibliométrico 

 

RESUMO 

O presente artigo é fruto de um estudo bibliométrico sobre o tema Apropriação de 

Tecnologia em publicações nos periódicos da Basket of Eight, conjunto de oito 

conceituadas revistas internacionais da área de sistemas de informação vinculadas à 

Association for Information Systems (AIS). Neste levantamento constatou-se que o tema 

apropriação ainda é muito pouco abordado, principalmente do ponto de vista teórico. No 

entanto, por outro lado, a existência de trabalhos recentemente publicados nesses 

periódicos e a constância de estudos ao longo de cerca de 20 anos demonstram que o 

assunto se mantém atual e continua a despertar o interesse de pesquisadores sobre as 

modificações e adaptações decorrentes do uso da tecnologia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As tecnologias de informação e comunicação (TIC) têm apresentado um considerável 

avanço nas mais diversas áreas do conhecimento nas décadas que abrangem o final do 

Século XX e o início do XXI. Baseadas principalmente na Internet, elas têm oferecido à 

sociedade uma grande quantidade de inovações e utilidades, dando à área de sistemas de 

informação (SI) um dinamismo cada vez maior. O uso das TIC tem sido um campo de 
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pesquisa bastante explorado (Straub, Limayem, & Karahanna-Evaristo, 1995), tendo como 

importante tema de estudos no ambiente acadêmico e nas comunidades de prática da área 

os fatores que influenciam o comportamento de uso de um sistema de informação (Sørebø, 

Sørebø, & Sein, 2008). As primeiras pesquisas neste campo consideravam que as 

tecnologias eram rígidas e fixas, tendo em seus desenvolvedores a única possibilidade de 

serem de alguma maneira alteradas (Carroll, Howard, Vetere, Peck, & Murphy, 2001). 

Com o tempo, no entanto, foi-se percebendo que os usuários não apenas utilizavam as TIC 

como também as adaptavam e até as modificavam conforme suas necessidades, 

personalizando-as e usando-as para novos fins. Foi possível constatar, assim, que essas 

modificações levavam a uma disparidade entre os propósitos e objetivos de quem 

desenvolve a tecnologia e seu uso real (Carroll et al., 2001). A esse processo pelo qual os 

usuários de uma tecnologia a adotam, testam suas possibilidades e a modificam, de forma 

menos ou mais radical, para satisfazer suas necessidades ou desejos é dado o nome de 

apropriação (Bar, Pisani, & Weber, 2007). Trata-se de “um movimento que acontece em 

um processo dinâmico, que pode envolver momentos de adaptação e reinvenção de 

significados” (Rodriguez, 2006, p. 38), sendo parte integrante de um processo construído 

na interação entre os atores sociais envolvidos. 

 

A apropriação de tecnologia pode ser caracterizada por diferentes formas, seja por sutis 

modificações estéticas ou estruturais que não interferem em sua função original, até 

acréscimos funcionais extremos que resultem numa transformação tanto da tecnologia 

quanto da própria atividade desempenhada por ela (Araújo, 2013). Um exemplo para o 

caso de modificações sutis é observado quando um usuário seleciona em seu telefone 

celular um toque diferente daquele original de fábrica. Embora altere uma configuração do 

aparelho, o novo toque não afeta sua função como instrumento de comunicação. Já um 

exemplo para os casos de modificação extrema pode ser o uso do telefone celular em 

Uganda, na África, onde foi observado que as pessoas usavam o serviço de Short Message 

Service (SMS) para transferência informal de valores monetários por meio de compra de 

créditos de telefonia móvel. Ou seja, mesmo mantendo-se a função do SMS intacta como 

instrumento de comunicação, uma nova função foi agregada a ela pelos usuários 

ugandenses como forma de satisfazer uma necessidade cotidiana (Araújo, 2013). 

 

Diversos estudos empíricos têm se dedicado à aplicação da apropriação da tecnologia em 

diferentes áreas do conhecimento, como em letramentos digitais (Maia, 2013), atividades 

de anestesistas (Delaney, 2010), prática pedagógica (Marcolla, 2012), indústria da 

cerâmica (Bastos & Brochado, 2009), ou ensino das ciências e da matemática (Silva, 

2013). Alberts (2013) pondera, no entanto, que ainda são poucos os estudos teóricos 

específicos sobre a apropriação de tecnologia na literatura. Tratam-se basicamente de 

modelos que se dividem entre as vertentes da apropriação como ressignificação e da 

apropriação como transformação mediante o uso, modelos estes derivados de teorias que 

abordam a relação entre tecnologia e o comportamento humano (Alberts, 2013). Araújo 

(2013), por sua vez, aponta que um número crescente, mas ainda reduzido, de estudos tem 

sido realizado em alguns países sobre a apropriação de tecnologia. 

 

É justamente diante desse contexto e da lacuna de conhecimento ora apresentados que o 

presente artigo se propõe a levantar estudos realizados sobre o tema naquelas que são 

consideradas as principais publicações internacionais da área de Sistemas de Informação. 

Os oito periódicos que compõem a Information Systems Senior Scholar’s Basket of 

Journals, também conhecido como Basket of Eight (cesto de oito), constituem o grupo de 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1521



 

 

revistas mais conceituadas da área de SI no mundo, segundo a Association for Information 

Systems (AIS). Para tanto foi realizado um estudo bibliométrico neste grupo de periódicos 

como instrumento de coleta dos dados da pesquisa. Os journals que compõem o grupo 

pesquisado são European Journal of Information Systems, Information Systems Journal, 

Information Systems Research, Journal of Information Technology, Journal of 

Management Information Systems, Journal of the Association for Information Systems, 

Management Information Systems Quarterly e The Journal of Strategic Information 

Systems. 

 

O presente artigo, então, está organizado da seguinte forma: primeiramente, uma 

introdução da pesquisa; segundo, apresentam-se as bases conceituais por meio do 

referencial teórico; terceiro, são descritos os procedimentos metodológicos utilizados; 

quarto, são apresentados e analisados os resultados do estudo bibliométrico; por fim, as 

conclusões do trabalho e suas referências. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1. Apropriação de Tecnologia 

 

Apropriar-se de uma tecnologia é o passo adiante do mero uso desta. A apropriação de 

tecnologia tem se caracterizado como fenômeno complexo, que inclui a distribuição e a 

redistribuição do controle e do poder de proprietários, fornecedores e usuários sobre as 

configurações, os usos e os benefícios do artefato ou do sistema apropriado (Bar, Pisani, & 

Weber, 2007). Ao se apropriarem de uma tecnologia, como ferramenta útil com diversas 

funcionalidades, produtores e fornecedores testam suas possibilidades durante o uso 

conforme seus desejos e necessidades (Carroll, Howard, Vetere, Peck, & Murphy, 2002).  

 

Carroll et al. (2001) afirmam que as teorias construtivistas sociais sugerem que a 

tecnologia sofre diversas influências em seu processo de formação e, em seguida, é 

reformulada durante seu uso (Bijker & Law, 1992). Este uso da tecnologia pode ocorrer de 

diferentes maneiras e contextos, levando a resultados diferentes. Portanto, a tecnologia 

pode ser adaptada por usuários distintos e interpretada de diversas maneiras, não seguindo 

um caminho linear ou determinista (Carroll et al., 2001). Da mesma maneira, a tecnologia, 

quando fruto de apropriação, passa por acomodação e adaptação à medida que vai sendo 

absorvida por uma empresa (Bastos & Brochado, 2009). 

 

Do ponto de vista teórico, poucos são ainda os estudos específicos na literatura sobre a 

apropriação de tecnologia (Alberts, 2013). Ao abordar estas teorias de sistemas de 

informação (SI) que relacionam o comportamento humano e a tecnologia, Alberts (2013) 

apresenta uma síntese do uso de tecnologia pelas mesmas (Figura 1) e as distingue em três 

vertentes: estudos de Adoção, a partir da Teoria da Ação Racional (Theory of Reasoned 

Action); modelos de Apropriação, derivados da Alienação (Alienation), da Teoria da 

Estruturação (Structuration Theory) e do Construtivismo Social (Social Constructivism); e 

literatura sociocultural, a partir da Teoria Sociocultural (Sociocultural Theory). 

 

A Adaptive Structuring Theory, o Structurational Model of Technology e o Technology 

Appropriation Model serão aqui abordadas por serem teorias dominantes sobre o processo 

de apropriação de uma nova tecnologia (Delaney, 2010). 
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Figura 1 – Visão geral da apropriação na literatura de SI. 

Fonte: Alberts (2013) 

 

2.1.1. Teoria da Estruturação Adaptativa 

A Teoria da Estruturação Adaptativa (Adaptive Structuring Theory – AST), de Poole e 

DeSanctis (1989), foi o estudo pioneiro sobre apropriação de tecnologia e suas aplicações 

na área de sistemas de informação. A AST preconiza o uso da tecnologia a partir de dois 

conceitos importantes: a Estruturação, de Giddens (1979), que se constitui em colocar uma 

característica estrutural em ação, e ao fazê-lo produzir e reproduzir estruturas sociais; e a 

Apropriação, de Ollman (1971), que são as ações que apontam para processos de 

estruturação (Alberts, 2013). Inicialmente, Poole e DeSanctis acreditavam que a 

apropriação era um processo de alteração do sistema por parte dos usuários que o 

utilizavam. Posteriormente, os autores mudaram o conceito para “as ações visíveis 

imediatas que evidenciam os processos mais profundos de estruturação” (DeSanctis & 

Poole, 1994, p. 128). 

 

Giddens (1979) define a estruturação como processo de intermediação prática entre ação e 

estrutura, com ações apoiadas em uma estrutura que possibilita a ação, ao mesmo tempo 

em que dita regras determinadas, limitando as possibilidades da ação. A inter-relação entre 

ação e estrutura é denominada por Giddens como dualidade da estrutura. A estrutura 

social, então, é vista como consequência das relações entre os atores sociais com 

estruturas, produzindo-as ou reproduzindo-as ao longo do tempo. Sua perpetuação, no 

entanto, depende das ações dos atores, uma vez que mudanças e alterações nas ações 

podem levar a consequentes mudanças na estrutura. Desse modo, as estruturas são o meio e 

o resultado das práticas que elas recursivamente organizam (Giddens, 1979). 

 

Estruturas são realidades institucionais duradouras ou modificáveis que podem se 

apresentar de diversas formas, como, por exemplo, leis, hábitos recebidos e aceitos, 
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rotinas, métodos de administração aplicados em organizações, instruções organizacionais, 

visões e ideais (Albuquerque, 2009). 

 

Assim, a tecnologia fornece estruturas sociais que podem ser descritas em suas 

características estruturais e no espírito da tecnologia (DeSanctis & Poole, 1994). 

Entendem-se por características estruturais as capacidades oferecidas por uma tecnologia, 

enquanto espírito da tecnologia se trata da intenção geral, da promoção de determinados 

valores subjacentes a um conjunto de funcionalidades. 

 

A AST apresenta quatro aspectos para o processo de apropriação: os movimentos de 

apropriação, a fidelidade da apropriação, os usos instrumentais e as atitudes. Os 

movimentos de apropriação são as ações dos usuários no sentido de usar diretamente o 

sistema, relacioná-lo com outras estruturas, restringir o seu uso ou fazer algum julgamento 

sobre o mesmo, seja ele positivo ou negativo. Já a fidelidade da apropriação está 

relacionada à consonância entre a utilização e o espírito da tecnologia, podendo ser 

considerada fiel ou infiel, mas destacando que tal fidelidade em nada se refere à qualidade 

da tecnologia. Os usos instrumentais, por sua vez, dizem respeito à finalidade da 

tecnologia, sejam elas atividades, processos de gerenciamento de grupo ou outras 

influências. As atitudes, por fim, apontam para as experiências dos usuários no uso da 

tecnologia, sejam elas de comodidade ou de desafio (DeSanctis & Poole, 1994). 

 

Ao descrever o uso da tecnologia, Poole e DeSanctis (1989) utilizam a apropriação no 

intuito de explicar que o significado da tecnologia é dinâmico. Os usuários muitas vezes 

alteram o sistema durante o uso, apropriando-se da tecnologia e não a usando apenas de 

modo pré-definido. Mais do que isso, a própria tecnologia é passível de mudanças à 

medida que as pessoas modificam sua maneira de usá-la, podendo ser usada de formas 

distintas por diferentes usuários (Poole & DeSanctis, 1989). Pode-se dizer, então, que o 

ponto principal desta teoria é a ideia de que a tecnologia não é estática, mas, sim, dinâmica 

à medida que os usuários atribuem significado a ela no processo de apropriação, ideia esta 

que acabou por viabilizar um grande avanço à literatura da área de Sistemas de Informação 

(Alberts, 2013). Poole e DeSanctis propõem o uso da Teoria da Estruturação Adaptativa 

como um método para analisar a mudança de processos resultante da utilização de 

tecnologias avançadas de informação e comunicação (TIC). 

 

2.1.2. Modelo Estruturacional de Tecnologia 

O segundo modelo, de Orlikowski (1992), é o Modelo Estruturacional de Tecnologia 

(Structurational Model of Technology - SMT), que fornece uma interpretação da 

tecnologia como um tipo de estruturas, o que aumenta a noção de que ela intermedia a 

percepção e as ações do usuário. Mais próximo da Teoria da Estruturação, de Giddens 

(1979), o modelo considera que o usuário atribui significado à tecnologia ao apropriar-se 

dela, conferindo-lhe a condição de co-constituído pela tecnologia. Essa abordagem deriva 

do conceito de estruturação que considera que as regras e recursos produzidos e 

reproduzidos pelas pessoas em suas relações sociais tornam-se padronizadas e 

institucionalizadas com o tempo, formando propriedades estruturais (de uma organização). 

Ou seja, as mesmas regras e os mesmos recursos que mediam as ações sociais são, ao 

mesmo tempo, reafirmados por essas mesmas ações, a chamada dualidade da estrutura 

(Alberts, 2013). Orlikowski (1992), então, sugere que a tecnologia seja entendida como um 

tipo de propriedade estrutural, relacionada aos agentes humanos, tornando-se uma espécie 
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de instanciação de algumas das regras e recursos que constituem a estrutura 

organizacional. 

 

O SMT se consiste em três componentes que partilham quatro relações principais, 

conforme Figura 2. Os três componentes são: os agentes humanos (humanagents), a 

tecnologia (technology) e as propriedades institucionais ou estruturas (institutional 

properties). 

 

Quanto às relações, a primeira, entre agentes humanos e tecnologia, (a) é chamada de 

“tecnologia como um produto da ação humana”, que considera que os indivíduos atribuem 

significado compartilhado com a tecnologia por ocasião da apropriação de uma tecnologia, 

noção esta semelhante à de Poole e DeSanctis (1989). A segunda relação, entre a 

tecnologia e os agentes humanos, (b) é chamada de “tecnologia como um meio da ação 

humana”, levando-se em conta que a tecnologia medeia atividades, facilitando ou 

restringindo simultaneamente o desempenho de certos tipos de trabalho. 

 

A terceira relação, por sua vez, (c) é chamada de “condições institucionais de interação 

com a tecnologia”, ligando a estrutura ao agente humano, e considera que o uso da 

tecnologia é mediado pelas regras e recursos da estrutura social, sofrendo, assim, as 

influências das estruturas sociais e permitindo que uma mesma tecnologia possa ser 

apropriada de maneiras distintas por indivíduos diferentes. A quarta e última relação, por 

fim, entre a tecnologia e as estruturas, (d) é chamada de “consequências institucionais de 

interação com a tecnologia”, remetendo à ideia original de estruturas e lembrando que, em 

uso e apropriação da tecnologia, há um feedback para as regras e os recursos extraídos, 

podendo estes serem reafirmados ou modificados. 

 

 
Figura 2 – Modelo Estruturacional de Tecnologia. 

Fonte: Orlikowski (1992). 

 

Pode-se notar aqui que o SMT de Orlikowski se assemelha à AST, de Poole e DeSanctis, 

quanto ao aspecto dinâmico da tecnologia no processo de apropriação, mas o modelo de 

Orlikowski (1992) vai ainda além, aproximando-se mais da Teoria da Estruturação. 

 

2.1.3. Modelo de Apropriação de Tecnologia (MTA) - 2002 

O terceiro, por fim, é o Modelo da Apropriação de Tecnologia (Model of Technology 

Appropriation – MTA e anteriormente chamado de Technology Appropriation Model), de 

Carroll et al. (2001 e 2002), que foi desenvolvido na primeira década dos anos 2000. O 

resultado da pesquisa, que tinha por objetivo compreender os motivos que justificavam a 
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enorme popularidade das tecnologias de telefonia móvel, levou os autores a elaborarem um 

modelo conceitual de um processo percebido de apropriação. Araújo (2013) lembra que o 

estudo foi pioneiro porque, até então, apenas eram investigados os usos de sistemas 

tecnológicos corporativos em contextos de trabalho. 

 

Carroll et al. registraram de forma abrangente os usos cotidianos das tecnologias móveis 

pelos jovens, bem como suas percepções e atitudes em relação a elas. Dessa forma, os 

autores conseguiram descrever fatores que tornam as tecnologias móveis atraentes para os 

jovens e assim construir uma teoria do processo por meio do qual esses usuários adotam e 

adaptam essas tecnologias segundo suas necessidades (Carroll et al., 2002, p. 1777). 

 

O Modelo de Apropriação de Tecnologia, de Carroll et al. (2002), portanto, como exposto 

na Figura 3, considera a transformação da tecnologia no processo de apropriação, 

distinguindo a tecnologia como projetada e a tecnologia em uso, abordando o processo de 

transformações pelo qual, a partir de um conjunto de condições iniciais (a tecnologia como 

projetada), chega-se a um estado final (a tecnologia em uso). A tecnologia como projetada 

se apresenta como um componente que contém um modelo implícito do usuário 

pretendido, incluindo certas regras a respeito das atividades a serem executadas. Tais 

regras envolvem recursos necessários à realização dessas atividades, suposições sobre as 

características do usuário e conhecimentos e normas que refletem os processos pelos quais 

as atividades são executadas. Por essas razões, segundo os autores, a tecnologia como 

projetada oferece funções que propiciam ou restringem as ações dos usuários. 

 

 
Figura 3 – Modelo Apropriação de Tecnologia 

Fonte: Carroll et al. (2002). 

 

Esses usuários, por sua vez, são atraídos ao uso, à experimentação e à avaliação de 

tecnologias que, por exemplo, se revelam acessíveis, convenientes e controláveis, e que 

apoiam suas atividades sociais. A decisão dos usuários de explorar uma tecnologia é 

resultante principalmente da presença do que Carroll et al. (2002) chamaram de 

“atratores”, dando início ao processo de apropriação, que pode resultar na integração dessa 

tecnologia à vida cotidiana, passando a constituir a tecnologia em uso. 

 

Os atratores funcionam como um filtro inicial por meio do qual os usuários decidem se 

uma tecnologia satisfaz seus requisitos gerais para se tornar um instrumento de uso em seu 

cotidiano. Caso ela não os atenda, não será considerada para adoção, também não 
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sofrendo, portanto, a apropriação. Por outro lado, uma tecnologia que não satisfaz as 

necessidades dos usuários ou apresenta aspectos indesejados, os fatores “repelentes”, é 

candidata à simples não-apropriação. 

 

Os critérios de apropriação, por sua vez, atuam dentro do processo após a análise inicial. 

Segundo o modelo, por meio deles é feita outra análise, desta vez sob o foco das 

contribuições da tecnologia para diversos aspectos da vida social ou do estilo de vida de 

seus usuários. Uma vez que a tecnologia tenha sido apropriada, fatores de reforço de ordem 

superior passam a atuar como forças importantes para reforçar seu uso e promover sua 

estabilização (Carroll et al., 2001). Em consequência, essa tecnologia passará a “moldar as 

necessidades e as vidas dos usuários, oferecendo novas formas de viver e de interagir como 

mundo” (Carroll et al., 2002, p. 1783). Uma tecnologia que tenha sido apropriada e 

estabilizada, porém, poderá eventualmente sofrer “desapropriação” e rejeição mediante sua 

reavaliação, por exemplo, como resposta a mudanças em fatores contextuais que a tornem 

pouco atraente para seus usuários. 

 

Diversos estudos utilizaram este modelo de Carroll et al. (2002), como os de Araújo 

(2013), Isika, Mendoza e Bosua (2015), Rahim e Alias (2006) e Ylipulli, Suopajärvi, 

Ojala, Kostakos e Kukka (2014). 

 

2.1.4. Modelo de Apropriação de Tecnologia (MTA) - 2004 

Com o avanço das pesquisas de Carroll sobre apropriação de tecnologia, a autora 

apresentou um novo modelo com alterações que permitiram uma visão mais ampla do 

processo não apenas envolvendo aspectos de pessoas físicas, característicos do modelo 

anterior (Carroll, 2004). A autora retoma a discussão sobre a avaliação inicial da 

tecnologia por parte do usuário individual (tecnologia como projetada / technology as 

designed) como parte do processo de adoção, levando-o a aceitar ou não (não adoção / non 

adoption) a nova tecnologia (Nível 1 na Figura 4). Uma vez adotada, o compromisso com 

a tecnologia é evidente quando o usuário passa a usá-la e investe tempo e esforço para 

explorá-la, examinando o que ela oferece e aplicando-a na prática (exploration & 

adaptation) (Nível 2 na Figura 4). A tecnologia como projetada, então, sempre será, em 

certo sentido, pouco familiar para os usuários e aberta à interpretação destes para 

“desempacotá-la” a fim de compreender a melhor maneira de como ela funciona, 

independentemente do tempo necessário para tal (Carroll & Fidock, 2011). Nesse processo 

normalmente ocorre um desvio das expectativas iniciais para a percepção da tecnologia 

como um resultado da exploração ou do uso na prática, onde as ações dos usuários são 

influenciadas pelo contexto do uso e pelas contingências particulares enfrentadas. 
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Figura 4 – Modelo de Apropriação de Tecnologia 

Fonte: Carroll e Fidock (2011) adaptado de Carroll (2004). 

 

Durante a etapa de exploração da tecnologia (Nível 2 na Figura 4), os usuários podem nela 

realizar adaptações de aparência ou interface, testar diferentes aplicações isoladas ou 

combinadas com outras tecnologias etc. Nem todas as tecnologias, porém, são igualmente 

adaptáveis, podendo algumas serem mais maleáveis ou capazes de serem moldadas em 

diferentes situações, enquanto outras permitem menos adaptação de suas qualidades 

materiais. Além disso, uma tecnologia pode ser aplicada pelo usuário para um propósito 

novo e inesperado, dependendo mais da imaginação do usuário do que da qualidade 

material da tecnologia. Destaque-se, porém, que adaptar a tecnologia é apenas uma parte 

do processo de apropriação, uma vez que, simultaneamente, os usuários adéquam suas 

próprias práticas em decorrência do uso da tecnologia, seja em consonância com o evidente 

objetivo de implementação de novas tecnologias (para alterar processos ou práticas), seja 

por formas inesperadas (Carroll & Fidock, 2011). 

 

Um possível resultado desse processo de exploração é a desapropriação, onde são 

rejeitadas algumas características ou funcionalidades tecnológicas ou mesmo a tecnologia 

como um todo. Ao longo do tempo, a consciente avaliação, exploração e adaptação por 

parte do usuário tende a diminuir (Nível 3 na Figura 4), podendo a tecnologia tornar-se 

parte integrante das práticas do usuário (tecnologia em uso). No entanto, tal estabilização 

está condicionada a possíveis reavaliações (linha pontilhada do Nível 3 para o Nível 2 na 

Figura 4), com as consequentes confirmações de apropriação, apropriação parcial ou 

interrupção (desapropriação) da respectiva tecnologia (Carroll & Fidock, 2011). 

 

As várias instâncias de tecnologia em uso, constantes no final da Figura 4, sinalizam que 

diferentes usuários podem apropriar-se de uma tecnologia de maneiras diferentes, 

coincidindo com a experiência dos usuários (Nível 3), uma vez que ambos estão 

fortemente entrelaçados na prática. A tecnologia, portanto, como também sinalizado por 

Orlikowski (1992), acaba por ser co-projetada pelos usuários de acordo com suas 

necessidades, contextos de uso e práticas. 

 

Para Carroll (2004), este não é um padrão pré-determinado: os usuários percebem uma 

tecnologia de maneiras diferentes, seja como uma oportunidade ou solução, seja como um 

problema; algumas delas serão imediatamente acessíveis para novos usuários, enquanto 

outras são mais complexas. Provavelmente o tempo e o padrão de adaptação variem em 

diferentes situações, influenciados pelos custos de se adaptar ou não à tecnologia, pela 
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flexibilidade dos processos organizacionais, ou pela capacidade pessoal de inovação e de 

adaptação dos usuários. Estes, portanto, podem adotar e usar algumas funções de uma 

tecnologia e não outras, podem personalizar ou reconfigurar características da tecnologia, 

podem usá-la de maneiras inesperadas e podem mudar suas atividades para acomodá-la 

(Carroll & Fidock, 2011). 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Nesta seção serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados no 

desenvolvimento do presente estudo, demonstrando o enquadramento metodológico e os 

procedimentos para a coleta e análise dos dados. 

 

A metodologia ora utilizada, assim, possui uma abordagem descritiva, caracterizando-se 

como uma pesquisa documental realizada por meio de um estudo bibliométrico em toda a 

produção dos oito periódicos que compõem a Information Systems Senior Scholar’s Basket 

of Journals, também conhecida como Basket of Eight (cesta de oito). 

 

Segundo Ensslin e Silva (2008), um estudo bibliométrico pode ser feito a partir da análise 

das publicações científicas que tratam sobre o mesmo tema. Tais publicações podem 

apresentar-se sob forma de revistas, artigos periódicos, eventos científicos ou livros, que 

possam ser estudados quantitativamente (Araújo, 2009). Nesses estudos, os parâmetros a 

serem observados podem ser citações, palavras-chave, autores, publicações, tipos de 

usuários, referências, entre outros (Ensslin & Silva, 2008). 

 

Para Araújo (2009), a pesquisa bibliométrica é marcada por duas preocupações: a 

observância da produção científica e a busca de benefícios práticos para bibliotecas, ou 

seja, ela é útil tanto para se conhecer o tamanho e as características dos acervos ou 

publicações, como também para a elaboração de previsões de crescimento, evolução dos 

livros e artigos publicados em periódicos e eventos, enfim, as características dos trabalhos 

que estão sendo realizados no âmbito científico (Silva & Lunkes, 2011). 

 

A bibliometria utilizada como instrumento de coleta de dados da presente pesquisa, 

portanto, constituiu-se primeiramente na indexação dos periódicos da Information Systems 

Senior Scholar’s Basket of Journals. Após esta indexação, realizou-se uma filtragem dos 

artigos por meio dos mecanismos de busca constantes nos sites de cada periódico. Para 

tanto foram utilizadas as expressões “appropriation of technology” e “technology 

appropriation”, ambas com o uso de aspas para a busca das expressões exatas. A título de 

comparação, foi buscada também nos mesmos mecanismos de busca a expressão 

appropriation of technology, agora sem o uso das aspas, visando observar se os resultados 

obtidos apresentariam disparidades, informações complementares ou expressões diferentes 

em relação aos anteriores. Nesta oportunidade foi possível perceber que os mecanismos de 

busca dos periódicos possuem diferentes dinâmicas, onde alguns consideram apenas as 

palavras-chave (keyword) e os títulos, enquanto outros consideram todas as palavras 

constantes nos textos dos artigos. 

 

Necessário ressaltar que o Journal of Management Information Systems (JMIS) não 

disponibiliza mecanismo de busca em seu site, impossibilitando o levantamento em iguais 

condições com os demais periódicos para o presente estudo. Em seu site é disponibilizado 
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apenas uma longa lista de keywords de todos os artigos já publicados no periódico, mas 

onde não consta a palavra “appropriation”. Deste modo, o estudo que originalmente 

abrangeria os oito journals da Basket of Eight passou a analisar os dados apenas dos sete 

periódicos restantes. 

 

Uma vez realizada a filtragem dos artigos, os resultados foram tabulados por periódico, 

registrando os respectivos títulos dos artigos, nomes dos autores, ano de publicação e 

palavras-chave. Nessa tabulação foi observada a possível ocorrência de duplicidade de 

artigos nas buscas com as expressões “appropriation of technology” e “technology 

appropriation”, evitando-se assim resultados diferentes da realidade. 

 

A escolha por realizar a pesquisa nos journals componentes da Basket of Eight se deu por 

estas serem publicações respeitadas e prestigiadas internacionalmente e consideradas os 

oito principais periódicos do campo de Sistema da Informação, segundo a Association for 

Information Systems (AIS). O Quadro 01 apresenta cada um dos periódicos junto a uma 

breve descrição. 

 

Quadro 01 - Principais periódicos de SI, de acordo com a AIS 

 Periódico Características 

1 European Journal of 

Information Systems 

Fornece uma perspectiva europeia sobre a teoria e a prática dos 

sistemas de informação para publicações globais. Alguns 

relacionados: Negócios e Gestão; Sistemas de Informação 

Empresarial; Sistemas e Aplicações de Informação; Inovação; 

Gestão Tecnológica. Fator de impacto: 2.892. 

2 Information Systems 

Journal 

Publica artigos sobre a concepção e implementação de 

linguagens, modelos de dados, modelos de processo, 

algoritmos, software e hardware para sistemas de informação, 

mas enfatiza particularmente a relação entre sistemas de 

informação e pessoas, negócios e organizações. Fator de 

Impacto: 1.832. 

3 Information Systems 

Research 

A revista cobre uma ampla variedade de fenômenos e tópicos 

relacionados ao design, gerenciamento, uso, avaliação e 

impacto das tecnologias da informação em diferentes níveis de 

análise, assim como as relações da TI com a psicologia 

cognitiva, economia, pesquisa operacional, teoria e 

comportamento organizacional, sociologia e gerenciamento 

estratégico. Juntamente com MIS Quaterly, é considerada uma 

das duas revistas de maior prestígio na área de sistemas de 

informação. Fator de Impacto: 3.047. 

4 Journal of AIS O Journal of the Association for Information Systems publica 

com alta qualidade no campo dos sistemas de informação, 

abordando nível e unidade de análise, teoria, método e 

abordagem filosófica e de pesquisa. O alcance dos leitores 

JAIS é global e abrange a maioria dos países. 

5 Journal of 

Information 

Technology 

Publica tópicos relacionados a negócios e gestão, SI, sistemas e 

aplicações de informação, inovação e gestão tecnológica. Fator 

de impacto: 4.775. 

6 Journal of MIS Tem como objetivo ser elo entre teoria e prática para a área de 
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sistemas de informação em gestão. O JMIS é uma das 50 

principais revistas científicas da lista Financial Times FT50. 

Fator de impacto: 3.025. 

7 Journal of Strategic 

Information Systems 

A revista, publicada pela Elsevier, tem foco na gestão 

estratégica, negócios e questões organizacionais associados 

com a implementação e utilização de sistemas de informação. 

Fator de impacto: 2.595. 

8 MIS Quarterly Com a primeira publicação em 1977, a revista se concentra no 

desenvolvimento de serviços baseados em TI, na gestão e uso 

de recursos de TI, além do impacto e economia da TI, com 

implicações gerenciais, organizacionais e societais. Jornal 

oficial da Associação de Sistemas de Informação, é  

amplamente considerado como uma das duas revistas mais 

prestigiadas na área de sistemas de informação e a que registra 

maior fator de impacto: 5.384. 
Fonte: Fonseca, Santos e Albuquerque Jr. (2017). 

 

O Quadro 02, por sua vez, apresenta um breve resumo dos periódicos, englobando idioma 

da revista, ano de sua primeira edição, país onde é editada e frequência de publicações: 

 

Quadro 02 – Resumo dos Principais periódicos de SI 

  
PERIÓDICO Abrev. Idioma 

1ª 

Edição 

País de 

Edição 
Frequência 

1 European Journal of Information Systems 
EJIS 

Inglês 1991 
Reino 

Unido 
Bimestral 

2 Information Systems Journal 
ISJ 

Inglês 1991 
Reino 

Unido 
Bimestral 

3 Information Systems Research 
ISR 

Inglês 1990 
Estados 

Unidos  
Trimestral 

4 
Journal of the Association for Information 

Systems JAIS 
Inglês 2000 

Estados 

Unidos  
Mensal 

5 Journal of Information Technology 
JIT 

Inglês 1986 
Reino 

Unido 
Trimestral 

6 Journal of Management Information Systems 
JMIS 

Inglês 1984 
Estados 

Unidos  
Trimestral 

7 Journal of Strategic Information Systems 
JSIS 

Inglês 1991 
Estados 

Unidos  
Trimestral 

8 Management Information Systems Quarterly 
MISQ 

Inglês 1977 
Estados 

Unidos  
Trimestral 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

É possível notar no Quadro 02 que o mais antigo dos journals que compõem este grupo é o 

Management Information Systems Quarterly (MISQ), ou MIS Quarterly, como é mais 

conhecido, editado pela primeira vez em 1977. Quase todos os demais surgiram entre 

meados dos anos 1980 (JMIS e JIT) e início dos anos 1990 (ISR, EJIS, ISJ e JSIS). Apenas 

o JAIS, o mais novo do grupo, teve sua primeira edição em 2000. 

 

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos por meio do estudo bibliométrico ora 

descrito. 
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4. RESULTADOS 

 

Os resultados do presente estudo contemplam os artigos obtidos por meio do estudo 

bibliométrico realizado junto aos oito periódicos que compõem a Information Systems 

Senior Scholar’s Basket of Journals, grupo das oito principais publicações da área de 

Sistemas de Informação, segundo a Association for Information Systems (AIS). 

 

Após a indexação dos periódicos, foi realizada uma filtragem dos artigos por meio dos 

mecanismos de busca constantes nos websites de cada periódico. Esse levantamento foi 

feito utilizando-se as expressões “appropriation of technology” e “technology 

appropriation”, ambas com o uso de aspas para que fossem identificados artigos que 

realmente abordassem de algum modo o assunto aqui tratado. Visando complementar o 

levantamento, também foi buscada a expressão appropriation of technology, desta vez sem 

aspas, visando encontrar alguma expressão diferente sobre o mesmo assunto.  

 

Como já explicado na seção anterior, Metodologia, o Journal of Management Information 

Systems (JMIS) não disponibiliza mecanismo de busca em seu site, não apresentado, 

portanto, resultados para esta pesquisa por não ser possível a execução do estudo em iguais 

condições com os demais periódicos. 

 

Em algumas revistas, como na Management Information Systems Quarterly (MISQ), foram 

encontrados alguns artigos, 7 ao todo, que realmente tratam do assunto apropriação, mas 

usando a palavra-chave appropriation de modo isolado, sem aspas, ou com outra palavra 

diferente de technology. Por outro lado, no Journal of the Association for Information 

Systems (JAIS) foram elencados 361 resultados nessa modalidade de busca, sem o uso de 

aspas, provavelmente por conter todas as publicações onde aparecem as palavras 

appropriation e, principalmente, technology. 

 

No Quadro 03, é possível observar um comparativo entre os oito journals pesquisados e os 

resultados do levantamento das expressões pesquisadas em seus respectivos mecanismos 

de busca. Nota-se, por exemplo, que o MIS Quaterly (MISQ), apesar de ser o periódico 

mais antigo dentre os oito, editado desde 1977, e com edições trimestrais, nunca publicou 

um artigo com as expressões “appropriation of technology” ou “technology appropriation” 

e foi um dos que registraram menor número de publicações com as mesmas expressões 

sem aspas. 

 

Quadro 03 – Comparativo dos Periódicos por Número de Artigos 

  

PERIÓDICO 

"Appropriation of 

Technology"          

(com aspas) 

"Technology 

Appropriation" 

(com aspas) 

Total de Artigos 

Identificados             

(c/ aspas;              

s/ repetição) 

Appropriation 

of Technology       

(sem aspas) 

1 EJIS 3 2 5 62 

2 ISJ 0 2 2 3 

3 ISR 2 4 5 53 

4 JAIS 4 5 7 361 

5 JIT 4 4 6 52 

6 JMIS --- --- --- --- 
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7 JSIS 4 0 4 40 

8 MISQ 0 0 0 7 

  TOTAL 17 17 29 578 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Se considerada a expressão “appropriation of technology”, o número máximo de artigos 

por periódico foi de 4, no Journal of Strategic Information Systems (JSIS), Journal of 

Information Technology (JIT) e Journal of AIS (JAIS). Em contrapartida, assim como o 

MISQ, o Information Systems Journal (ISJ) não possui nenhum registro. 

 

Quando se considera a expressão “technology appropriation”, o JAIS apresenta 5 

publicações, enquanto JIT e Information Systems Research (ISR) apresentam 4. Nesse 

quesito, o journal que não registrou nenhuma publicação, juntamente com MISQ, foi o 

JSIS. 

 

Para se evitar a duplicidade de resultados, foi realizada uma comparação entre os artigos 

obtidos por meio da busca com o uso da expressão “appropriation of technology” e da 

expressão “technology appropriation”. A terceira coluna de resultados do Quadro 03 

mostra justamente esse resultado real de quantos artigos foram realmente publicados pelos 

journals pesquisados, totalizando 29 artigos. 

 

Ainda no Quadro 03, quando se considera a expressão appropriation of technology 

buscada sem aspas, os números variam bastante. A ISJ, por exemplo, registra apenas 3 

artigos, sendo que 2 destes são os mesmos obtidos na busca com o uso de aspas. O MISQ, 

que não apresentou resultados na busca com aspas, registrou 7 artigos, resultado ainda bem 

inferior aos demais periódicos. O JSIS registrou 40 artigos nesse levantamento, seguido de 

JIT, com 52, ISR, com 53, e EJIS, com 62 artigos. O JAIS, porém, apresenta resultados 

muito superiores aos demais, 361 ao todo.  

 

Quando se leva em consideração os anos das publicações dos artigos, e considerando 

apenas aqueles elencados na busca pelas expressões “appropriation of technology” e 

“technology appropriation”, com o uso de aspas, o primeiro artigo sobre o assunto data de 

1997, publicado no ISR, como pode ser observado no Quadro 04. Trata-se de um trabalho 

que propõe uma escala de fidelidade de apropriação relacionada à Teoria da Estruturação 

Adaptativa (AST), de DeSanctis e Poole (1994). Por outro lado, a publicação mais recente 

nesse levantamento ocorreu no EJIS, em março de 2017, sobre tecnologia da informação 

na saúde. Nota-se, ainda, que mesmo cerca de 20 anos após a primeira publicação sobre o 

tema na Basket of Eight, artigos sobre apropriação foram publicados nos anos de 2013, 

2014 e 2016. 

 

Quadro 04 – Comparativo dos Periódicos por Ano de Publicação 

  1 2 3 4 5 6 7 8   

  EJIS ISJ ISR JAIS JIT JMIS JSIS MISQ TOTAL 

"appropriation of technology" 

(com aspas) 
3 0 2 4 4 --- 4 0 17 

"technology appropriation"     

(com aspas) 
2 2 4 5 4 --- 0 0 17 

appropriation of technology      62 3 53 361 52 --- 40 7 578 
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(sem aspas) 

Ano de Publicação Mais 

Antiga* 
2005 2012 1997 2004 2006 --- 1999 2005**  

Ano de Publicação Mais 

Recente* 
2017 2013 2013 2016 2014 --- 2006 2018**  

Média Anual de Publicações 0,42 2,00 0,25 0,58 0,50 --- 0,57 0,00 0,62 

Ano da 1ª Edição do Journal 1991 1991 1990 2000 1986 1984 1991 1977   

Fonte: elaborado pelos autores. 

* Apenas resultados da busca com aspas. 

** Resultado da busca sem aspas. 

 

Vale destacar aqui que, mesmo não tendo trabalhos elencados no levantamento com aspas, 

o MISQ publicou um artigo já no início de 2018 sobre apropriação, abordando a Teoria da 

Estruturação Adaptativa (AST) para identificar a fidelidade da apropriação (FOA) e o 

consenso sobre a apropriação (COA) como dois aspectos relacionados. 

 

Ainda no Quadro 04 é possível observar que dentre os journals que tiveram publicações 

elencadas no levantamento entre aspas, a maioria registrou uma média de uma publicação 

sobre o tema a cada 2 anos, levando-se em consideração os respectivos períodos entre a 

primeira e a última publicação. O ISJ difere neste caso por ter publicado 3 artigos em 2 

anos seguidos. 

 

No Quadro 05, por sua vez, é possível observar que, levando-se em consideração apenas os 

artigos relacionados na busca com aspas, foram publicados 29 artigos no grupo de 

periódicos pesquisado. Foram 7 artigos publicados pela JAIS, 6 pela JIT, 5 pela ISR e pela 

EJIS, 4 pela JSIS e 2 pela ISJ. 

 

Dos 29 artigos publicados nesse levantamento (e somados os 7 do MISQ registrados sem 

aspas), apenas 7 apresentam o termo appropriation em seus respectivos títulos, fato 

encontrado em 3 periódicos. Na mesma sondagem, somente 6 artigos possuem o termo 

appropriation em suas palavras-chave, e não necessariamente os mesmos que o possuem 

nos títulos. Interessante observar que os artigos publicados pelo JAIS (7), JSIS (4) e ISJ (2) 

não apresentam a palavra appropriation nem em seus títulos nem em suas palavras-chave. 

Apesar disso, 2 dos artigos publicados pela JAIS abordam a apropriação e a Teoria da 

Estruturação Adaptativa (AST), de DeSanctis e Poole (1994). 

 

Quadro 05 – Comparativo dos Periódicos por Títulos e Palavras-chave 

  1 2 3 4 5 6 7 8   

  MISQ JSIS JMIS JIT JAIS ISR ISJ EJIS TOTAL 

"appropriation of 

technology"               

(com aspas) 

0 4 --- 4 4 2 0 3 17 

"technology 

appropriation"            

(com aspas) 

0 0 ---  4 5 4 2 2 17 

appropriation of 

technology                 

(sem aspas) 

7 40 ---  52 361 53 3 62 578 

Total de Artigos 0 4 ---  6 7 5 2 5 29 
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Identificados               

(s/ repetição) 

Usa "Appropriation" 

no Título 
3 0 ---  1 0 3 0 0 7 

Usa Palavra-chave 

"Appropriation" 
2 0 ---  0 0 3 0 1 6 

Palavras-chave 

Usadas 

Appropriation; 

IT 
Appropriation      

--- ---  --- --- 
Appropriation;          

Technology 
Appropriation 

--- Appropriation   

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Analisando as palavras-chave utilizadas pelos 29 artigos elencados, 4 destes apresentam 

apenas appropriation, 1 usa IT Appropriation e 1 usa Appropriation of Technology. 

 

É válido comentar que, ao se analisar o conteúdo dos artigos, a Teoria da Estruturação 

Adaptativa (Adaptive Structuring Theory – AST), de DeSanctis e Poole (1994), é a teoria 

sobre apropriação mais presente nas publicações. A AST é título de 1 artigo (1997) e 

palavra-chave de outro (2002), ambos do mesmo grupo de autores, do ISR; além de ser 

abordada em 1 artigo do MISQ e dos 2 já citados do JAIS, que não registram o termo 

appropriation nem no título, nem nas palavras-chave. DeSanctis e Poole, por sinal, são 

mencionados no título de 1 artigo do JAIS, cujos autores se propõem a apresentar um novo 

olhar sobre os conceitos propostos pela dupla em sua teoria. 

 

Interessante, ainda, que Poole (Marshall Scott Poole) é autor de um outro artigo, 

juntamente com Bongsug Chae, sobre aceitação de tecnologia, e não especificamente sobre 

apropriação, publicado em 2005 pelo Journal of Strategic Information Systems (JSIS). 

 

A título de complemento da presente pesquisa, um estudo realizado pela Association for 

Information Systems (2015) apresenta um levantamento das palavras mais frequentes 

utilizadas nos artigos das oito revistas que compõem o Basket of Eight. O estudo extraiu 

mais de 20 milhões de palavras de um total de 4.019 trabalhos de pesquisa do grupo de 

periódicos publicados entre os anos de 1990 e 2014 (nível de compleição 

aproximadamente 80%). O resultado mostra que a palavra mais utilizada nos artigos 

publicados pelos journals é “uso” (use), ocorrendo 173.921 vezes, seguida de “modelo” 

(model), 104.959 vezes, e processo (process), 101.500 vezes (Gráfico 01). Note-se que a 

palavra apropriação (appropriation) não aparece entre as 25 mais presentes no resultado da 

pesquisa, mesmo sendo a apropriação um tema decorrente diretamente do “uso” (palavra 

mais frequente) da tecnologia. 

 

Gráfico 01 – Palavras Mais Frequentes na Análise Basket of 8 - AIS 
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Fonte: Association for Information Systems (2015). 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

O levantamento bibliométrico realizado junto aos oito periódicos que compõem o 

Information Systems Senior Scholars' Basket of Journals, da Association for Information 

Systems (AIS) demonstrou que, apesar de tratado por autores diferentes e com enfoques 

diversos, o tema Apropriação de Tecnologia ainda é muito pouco abordado nos artigos 

publicados por aqueles que são considerados os mais importantes e representativos 

journals da área de Sistemas de Informação do mundo. 

 

De um total muito superior a 4.000 publicações, apenas 29 tratam do assunto apropriação 

de modo claro, utilizando o termo em seus títulos ou palavras-chave. Esse pequeno número 

chama ainda mais a atenção quando comparado à palavra mais recorrente nos artigos 

desses periódicos, use, da qual a apropriação está diretamente relacionada. 

 

Se observadas as teorias sobre apropriação abordadas nas publicações, a mais presente é a 

Teoria da Estruturação Adaptativa (AST), de DeSanctis e Poole (1994). O Modelo 

Estruturacional de Tecnologia (Structurational Model of Technology - SMT), de Wanda 

Orlikowski (1992), não é tratado de modo explícito nesses 29 artigos elencados, mas surge 

em dos artigos listados na busca feita com as expressões sem aspas. No caso do Modelo da 

Apropriação de Tecnologia (Modelof Technology Appropriation – MTA), de Carroll et al. 

(2001 e 2002), nem mesmo nesse segundo grupo de artigo foi localizado. Tal constatação 

reforça a afirmação de Alberts (2013), que há cinco anos já ponderava o pequeno número 

de estudos teóricos específicos sobre a apropriação de tecnologia na literatura. 

 

Outro aspecto que chama a atenção nesse estudo é que as revistas do Basket of Eight, pela 

importância, prestígio e fator de impacto que possuem, são muito utilizadas para a proposta 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1536



 

 

de novos conceitos ou modelos teóricos por diversos autores. Isso, porém, não ocorre com 

o tema Apropriação de Tecnologia. Neste estudo não foram identificados quaisquer artigos 

com propostas teóricas sobre o assunto. Aliás, quando observados os trabalhos de Poole e 

DeSanctis (1989 e 1994), Orlikowski (1992) e Carroll et al. (2001 e 2002), 

coincidentemente nenhum deles foi publicado nos journals do Basket of Eigth. 

 

Por outro lado, é importante observar que, mesmo o assunto Apropriação de Tecnologia 

tendo suas contribuições teóricas mais significativas datadas do início dos anos 1990 

(Poole e DeSanctis; Orlikowski) e início dos anos 2000 (Carroll et al.), existem trabalhos 

recentemente publicados nos periódicos estudados, o que demonstra que o tema não está 

ultrapassado ou em desuso, mas ainda desperta o interesse de pesquisadores qualificados. 

 

As principais limitações encontradas nessa pesquisa foram o uso de apenas duas 

expressões a serem buscadas, o fato dos mecanismos de busca dos journals seguirem 

diferentes dinâmicas e, de modo especial, o fato do site do Journal of Management 

Information Systems (JMIS) não permitir pesquisas com palavras-chave, reduzindo o 

campo de estudo. Vale abordar ainda a possibilidade de autores tratarem do assunto 

apropriação com outra nomenclatura, dificultando a identificação desses artigos na 

pesquisa. 
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Antecedents of Satisfaction of Information Systems Users of Accounting 

Companies in Relation to the Perceived System Quality  
ABSTRACT 

This study aims to identify the antecedents of satisfaction with the quality of the 

information systems of the users of accounting firms. These companies use information 

systems that are capable of collecting and storing data with the highest accuracy, clarity 

and speed. From the methodological point of view, the research is exploratory and the 

data were collected from a structured questionnaire, survey. The non-probabilistic 

sample was composed of 100 respondents who work or worked in accounting advisory 

offices. Among the results, can be observed differences in perception between the 

younger and the professionals who already have more experience. Other hypotheses 

were tested, but without differences, namely: level of schooling; number of users; 

professional position; departments and size of accounting firms. The research aims to 

contribute to the study of the perception of quality with Information Systems among 

accounting firms. 

 

Antecedentes da Satisfação com Sistemas de Informação de Usuários de 

Empresas de Assessoria Contábil em Relação à Qualidade Percebida dos 

Sistemas  

    RESUMO  

Este estudo tem por objetivo identificar os antecedentes da satisfação com a 

qualidade dos sistemas de informação dos usuários de empresas de assessoria contábil 

(EAC).  Essas empresas utilizam intensamente Sistemas de Informações que sejam 

capazes de coletar e armazenar dados com a maior exatidão, clareza e velocidade. Do 

ponto de vista metodológico, a pesquisa é exploratória e os dados foram coletados a 

partir do envio de um questionário estruturado, survey. A amostra não probabilística 

intencional foi composta por 100 respondentes que trabalharam ou trabalham em 

escritórios de assessoria contábil. Entre os resultados pode-se observar divergências na 

percepção entre os mais novos e os profissionais que já possuem mais experiência. 

Outras hipóteses foram testadas, porém sem diferenças, a saber: nível de escolaridade; 

quantidade de usuários; cargo profissional; departamentos e porte das empresas de 

assessoria contábil. A pesquisa visa contribuir para o estudo da percepção de qualidade 

com Sistemas de Informação entre empresas de assessoria contábil.  

 

Palavras-chave: Sistemas de Informação, Satisfação do Usuário, Informações 

Contábeis. 

 

Antecedentes de la Satisfacción con Sistemas de Información de Usuarios de Empresas 

de asesoría Contable en Relación con la Calidad Percebida de los Sistemas  

RESUMEN 

Este estudio tiene por objetivo identificar los antecedentes de la satisfacción con la 

calidad de los sistemas de información de los usuarios de empresas de asesoría contable 

(EAC). Estas empresas utilizan intensamente sistemas de información que son capaces 

de recopilar y almacenar datos con la mayor exactitud, claridad y velocidad. Desde el 

punto de vista metodológico, la investigación es exploratoria y los datos fueron 

recolectados a partir del envío de un cuestionario estructurado, survey. La muestra no 
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probabilística intencional fue compuesta por 100 respondedores que trabajaron o trabajan 

en oficinas de asesoría contable. Entre los resultados se pueden observar divergencias en 

la percepción entre los más jóvenes y los profesionales que ya poseen más experiencia. 

Otras hipótesis fueron probadas, pero sin diferencias, a saber: nivel de escolaridad; 

cantidad de usuarios; cargo profesional; los departamentos y el porte de las empresas de 

asesoramiento contable. La investigación pretende contribuir al estudio de la percepción 

de calidad con Sistemas de Información entre empresas de asesoría contable. 

 

Palabras clave: Sistemas de Información, Satisfacción del usuario, Información 

contable. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Graeml (2003: 19) afirma que o

glórias do passado não asseguram mais um futuro tranquilo para ninguém. O autor 

enfatiza que: 

 

era da informação. Muitos paradigmas caem por terra, precisando ser 

substituídos por outros modelos que representem melhor a nova realidade 

(Graeml (2003: 19). 

 

A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) é uma das propulsoras desse 

novo cenário. Delone e McLean (2003) destacam que em toda a sociedade as TICs, 

vem promovendo um impacto dramático em todas as entidades inclusive as 

empresas de assessoria contábil (EAC). 

Nesse contexto, no Brasil, essas empresas (EAC) estão relacionadas à forte 

regulação governamental. Porém, o crescimento da relevância das entidades de 

classe, a globalização e a necessidade de adoção de padrões internacionais de 

Contabilidade (IFRS) fazem com que essas empresas (EAC) vivam um momento de 

mudanças no dia a dia. 

Diante disso, a questão identificada para esta pesquisa é:  

Quais os antecedentes da satisfação com a qualidade dos sistemas de informação 

dos usuários de empresas de assessoria contábil? 

O objetivo geral deste artigo foi identificar os antecedentes da satisfação com a 

qualidade dos sistemas de informação dos usuários de empresas de assessoria 

contábil (EAC). 

Dessa forma, o objeto de estudo desse trabalho é a percepção de qualidade dos 

Sistemas de Informação dos usuários de sistemas nas empresas de assessoria 

contábil. 

Diante desse objetivo, apresenta-se no quadro 1 as hipóteses da pesquisa desse 

estudo. 
 

  Quadro 1 - Hipóteses da pesquisa 

Hipóteses 

H1 – O nível de escolaridade interfere na percepção de qualidade do sistema de informação.  

H2 – O tempo de experiência profissional interfere na percepção de qualidade do sistema de informação. 

H3 – Quanto maior a quantidade de pessoas usuárias do sistema maior é a percepção de qualidade do sistema de 

informação. 

H4- Quanto maior for o cargo na organização contábil maior será a percepção de qualidade do sistema de 

informação. 

H5- Dentro das áreas das empresas de assessoria contábil, o setor Fiscal é o que possui maior satisfação na 

percepção de qualidade do sistema dada a forte intervenção do estado nas organizações da sociedade civil. 

H6- As empresas de maior porte são as empresas que apresentam maiores índices na percepção de qualidade do 

Sistemas de Informação. 
  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A justificativa para a realização deste trabalho está em buscar conhecimento 

sobre fatores que levam à percepção de satisfação dos profissionais de empresas de 

assessoria contábil em relação ao uso dos Sistemas de Informação para, 
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oportunamente, orientar as empresas de software sobre as necessidades 

informacionais dos usuários e para o aprimoramento de seus produtos. 

No âmbito acadêmico, este estudo poderá ser útil na comparação de estudos 

anteriores com os dados hora colhidos. Embora exista uma vasta literatura a 

respeito do tema “satisfação” e de Sistemas de Informação, existem poucas análises 

mais aprofundadas relacionadas a esses temas. Identificar essa percepção com esses 

colaboradores é útil tanto à academia quanto às empresas desenvolvedoras de 

software. 

Este trabalho está dividido em cinco partes: introdução, referencial teórico, 

metodologia, resultados da pesquisa, considerações finais e referências. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Entidades Contábeis 

Hendriksen e Van Breda (2010: 32) afirmam que a Contabilidade não é um 

exercício mecânico ou um conjunto de regras que poderiam ser aplicadas por um 

computador, trata-se de uma Ciência Social que exige e continuará a exigir o 

julgamento cuidadoso de profissionais responsáveis.  

As empresas de assessoria contábil são as organizações cujo objetivo principal é 

a prestação de serviços contábeis, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas 

jurídicas, e o exercício da profissão contábil, seja na área privada ou na área 

pública, constitui atribuição exclusiva dos Contadores, conforme Resolução do 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) n° 1370/11. 

As empresas de assessoria contábil, por sua vez, sentem o reconhecimento de 

sua participação como um dos principais produtores e fornecedores de informações 

de seus clientes (PEREIRA, 2013). 

Empresa de assessoria contábil é uma organização terceirizada especializada na 

realização de serviços e obrigações acessórias de outras empresas. O funcionamento 

dos escritórios de contabilidade está regulamentado pela resolução CFC n. 

1.390/2012. Para que o escritório de contabilidade possa funcionar, é preciso que 

ele esteja devidamente registrado junto ao Conselho Regional de Contabilidade 

(CRC) do seu estado. 

Conforme dados obtidos junto ao sítio do CFC www.cfc.org.br, no Brasil 

existem atualmente 63.584 escritórios de assessoria contábil e 527.726 profissionais 

ativos inscritos nos Conselhos Regionais de Contabilidade. O Estado de São Paulo 

representa aproximadamente 30% dos registros, sendo 19.077 escritórios contábeis 

e 151.422 profissionais ativos no CRCSP. 

Ainda conforme dados do CFC, aproximadamente 12% das assessorias 

contábeis no Brasil são constituídas por microempresas individuais. 

  

2.2 Sistemas de Informações informatizados e integrados 

Em menos de duas décadas, conforme Zwirtes e Alves (2014: 40), as empesas 

passaram a contar com sistemas informatizados e integrados de gestão que lhes 

permitiram, praticamente em tempo real, ter o controle das atividades principais da 

empresa e, na área da Contabilidade, os Sistemas de Informações proporcionaram 

maior segurança na tomada de decisões. 

Na busca por modernização, grande parte das organizações costumam adquirir 

conhecimentos, habilidades e serviços profissionais fora de suas dependências. Esse 

movimento se dá para obtenção de informações que possam auxiliar os gestores na 

tomada de decisão. 
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O mercado de trabalho, cada vez mais informatizado, também passa por 

mudanças e exige um novo perfil de profissional, aquele que está constantemente 

atualizado (ECKERT et al., 2013: 71). Para Mahle e Santana (2009: 75), os avanços 

tecnológicos ajudam a valorizar o profissional de Contabilidade, uma vez que o 

mesmo sente a necessidade de se atualizar frente às mudanças. 

Além da valorização profissional, surgem oportunidades e desafios no uso de 

Sistemas de Informação como principal ferramenta de trabalho nas empresas de 

assessoria contábil.  

Neste ponto, O’Brien (2013: 43) afirma que devemos perceber que o êxito de 

um Sistema de Informação não deveria ser medido apenas por sua eficiência em 

termos de minimização de custos, tempo e uso de recursos da informação, mas 

também pela eficácia da Tecnologia da Informação e Comunicação em dar suporte 

a estratégias de negócio de uma organização, tornando possíveis os seus processos, 

aprimorando suas estruturas e sua cultura organizacionais, e aumentando o valor do 

cliente e do negócio da empresa. 

No ambiente empresarial dos Sistemas de Informação, a ciência Contábil se 

estabelece como um sistema completo e dinâmico que incorpora todos os eventos 

financeiramente mensuráveis da organização, com o propósito de informar, com 

exata totalidade, o valor patrimonial da empresa. Nesse sentido, o Sistema de 

Informação está

conhecimento a respeito do valor patrimonial da empresa, inclusive, com utilidade 

para tomada de decisão nas organizações privadas ou governamentais (Gil, 2011: 

47). 

Desta forma, os Sistemas de Informação impõem um novo relacionamento entre 

o contribuinte e o fisco, entre as empresas de assessoria contábil e o cliente, 

exigindo maior transparência das operações, surgindo necessidade de preparação 

técnica por parte dos profissionais da contabilidade. E, neste momento, a qualidade 

do sistema é um assunto fundamental para as empresas de assessoria contábil 

(Mahle e Santana, 2009: 74).  

Entretanto, Alves et al. (2013: 116) realizaram uma pesquisa em que revela que 

a maioria dos contadores destaca como principal necessidade no uso dos Sistemas 

de Informações apenas a situação fiscal das empresas, deixando de lado os 

relatórios úteis para a gestão das empresas. Itens que geram informações essenciais 

para o controle dos negócios, como é o caso das informações geradas pelo relatório 

do fluxo de caixa e pelo controle do estoque, não são destacados com tanta ênfase.   

Eckert et al. (2013) mostram a importância da conquista e retenção de clientes 

na área de prestação de serviços. As empresas fornecedoras de software e de 

suporte para usuários de sistemas obtêm, em grande parte, sua clientela por meio de 

indicação, tornando, dessa forma, imprescindível prestar um serviço satisfatório. 

Frezatti, Aguiar e Rezende (2007), em sua pesquisa a respeito do 

relacionamento entre atributos da Contabilidade Gerencial e satisfação do usuário, 

informam que “a preocupação com identificação do nível de satisfação dos usuários 

da informação contábil é útil, pois permite entender o que eles pensam sobre a 

mesma e os focos de insatisfação, o que permite aperfeiçoar o processo de geração 

de informações. “ 

A necessidade de analisar a satisfação dos usuários de computadores e de 

Sistemas de Informação é motivada pelo desejo da administração das organizações 

de melhorar a produtividade de seus sistemas (Bailey e Pearson, 1983: 530). 

Ao examinar a literatura de sucesso de Sistemas de Informação, os 

pesquisadores DeLone e McLean (1992) tiveram a clareza de que não existe apenas 
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uma medida de sucesso, mas várias. Descobriram que há quase tantas medidas de 

sucesso como o número de estudos existentes. Desta forma, essas várias medidas de 

sucesso foram resumidas em seis construtos, os quais, nas pesquisas empíricas, 

podem ser considerados também como variáveis. 

 

2.3 Qualidade da Informação 

Campos (1992: 2) explica que qualidade de um produto ou serviço é aquela 

característica de um produto/serviço atende a certas necessidades do seu solicitante.  

Para se obter a qualidade é preciso criar um ambiente especial na empresa onde 

a excelência do serviço oferecido ao cliente seja missão de todos os membros 

integrantes da organização (Juran, 1995). 

Diante desse cenário o escritório de assessoria contábil para desempenhar a sua 

função necessita dos sistemas informatizados. Esses sistemas precisam possuir três 

qualidades satisfatoriamente para não comprometer a sua missão.  

O modelo de sucesso de Sistemas de Informação (ISS) de DeLone e McLean 

(1992) aponta três antecessores do sucesso que seriam: qualidade da informação, 

qualidade do sistema e qualidade do serviço. 

Para DeLone e McLean (2003) a qualidade da informação refere-se à disposição 

das informações no sistema: formatação das informações; visualização do fluxo das 

informações; permissão de acesso às informações conforme hierarquia funcional e 

navegação entre as telas do sistema.  

Gil (2011: 92) destaca a importância da disposição das funções dos Sistemas de 

Informação em um contexto plausível de ser codificado e interpretado por um 

receptador. O autor destaca que as funções do sistema devem ser fáceis de se 

entender por parte dos usuários. 

Segue Gil (2011: -financeiras dos 

Sistemas de Informações são úteis para o processo decisório e a navegação entre os 

subsistemas contábeis, financeiros e gerenciais são relevantes para se obter 

qualidade da informação.  

A relevância da formatação das informações geradas pelo sistema é destacada 

por Frezatti et al (2009: 14). Esse autor destaca que uma grande evolução foi a 

desenvolvimento de ferramentas que permitem aos usuários escolher de fora 

customizável as informações dentro do sistema de informação. 

 

2.4 Qualidade do Sistema 

São medidas do próprio sistema de processamento de informações. São usados 

diversos atributos de sistema de qualidade para mensurar aprovação dos Sistemas 

de Informação, como tempo de resposta, facilidade no uso, conteúdo e precisão do 

banco de dados, fatores humanos, flexibilidade do sistema entre outros.   

No estudo de Yen, Idrus e Yusof (2011) um Sistema de Informação, é uma 

solução de informação que integra todo o fluxo de informação da organização, e 

também fornece acesso a informações em tempo real.  

Bailey e Pearson (1983: 530) mostram que a necessidade de analisar a 

percepção da satisfação dos usuários de computadores e de Sistemas de Informação 

é motivada pelo desejo da administração das organizações de melhorar a qualidade 

desses sistemas.  

A respeito da adequabilidade do sistema, Silva (2007), em sua pesquisa, mostra 

que existem Sistemas de Informação que não são suficientes e aderentes a área 

Tributária. Fato esse que obriga as empresas a comprarem softwares 

complementares, gerando custos imprevistos e duplicação de banco de dados. 
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De acordo com Davenport (2010), os usuários da organização percebam o seu 

Sistema de Informação não como uma simples “novidade tecnológica”, mas sim 

como uma estratégia informacional que materializa o processo da informação 

Um Sistema de Informação, conforme Hurt (2014), pode melhorar 

significativamente a tomada de decisões nas organizações de várias maneiras, como 

coletar dados sobre os elementos das demonstrações contábeis e transformá-los em 

informações relevantes.  

O êxito de um Sistema de Informação não deve ser medido apenas ao minimizar 

custos, tempo e uso de recursos, mas também pela eficácia em dar suporte a 

estratégias de negócio de uma organização através do mapeamento do negócio da 

empresa (O’Brien, 2013: 43).  

Braga (2011: 110) cita que o Sistema de Informação que possibilite busca e 

troca de informações com novos usuários através de ferramentas colaborativas leva 

a um aumento na percepção da qualidade do sistema.  

 

2.5 Qualidade do Serviço/suporte 

O surgimento do usuário final em meados da década de 80 colocou as empresas 

de software em duas vertentes, sendo uma como provedor de informações (produz 

informação) e outra como provedor de serviços (suporte aos usuários finais). As 

características deste construto são capacidade de resposta, confiança e empatia.  

Para que o Sistema de Informação seja implementado, alguns serviços 

essenciais são necessários, tais como treinamento aos usuários, helpdesk e suporte. 

Os serviços podem ser ofertados pelo próprio Sistema de Informação ou off-line.  

Biancolino (2010: 54) aponta a importância do monitoramento que um Sistema 

de Informação deve ter sobre os lançamentos de informações no sistema, dado que 

um monitoramento adequado gera economia de escala na análise da eficiência dos 

processos de relacionamento de uma empresa com o mercado, por exemplo.  

Na pesquisa de Manchanda e Mukherjee (2014: 48) a respeito da qualidade do 

serviço e suporte dos Sistemas de Informações, existe a evidência de que a 

satisfação neste construto qualidade do serviço baseia-se no suporte disponibilizado 

na internet que o sistema oferece.  

Para Cardoso (2001: 89), os riscos relacionados aos Sistemas de Informações 

referentes a backups e recuperação de dados inadequados podem levar à 

insatisfação dos usuários com a qualidade do sistema.  

 

 

3. MÉTODO DA PESQUISA 

 

A tipificação (Telles, 2001: 84) manifesta e justifica o caráter da pesquisa, além 

de fornecer os elementos para a interpretação e leitura da investigação em questão. 

Apresenta-se no Quadro 2, a tipificação utilizada para esta pesquisa. 

 
Quadro 2 - tipificação da pesquisa cientifica 

Método de pesquisa Hipotético dedutivo 

Posicionamento 

Filosófico 
Cientificismo/Neo-Positivismo ou Falsificacionismo 

Tipo de estudo Teórico empírico 

Propósito Pesquisa aplicada. Segundo Roesch (1996: 78) “é feita para que seus resultados tenham 

utilização imediata na solução de problemas concretos; é a obtenção do conhecimento para 

transformação da realidade” e “a pesquisa aplicada refere-se à discussão de problemas, 

utilizando o referencial teórico de determinada disciplina, e à apresentação de soluções 

alternativas”. Essas características vão de encontro aos objetivos do estudo. 

Método de intervenção Descritiva-Descrição de uma situação ou área de interesse, de modo factual e preciso. 
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Abordagem Pesquisa Exploratória. Essa pode ser associado às pesquisas, cuja abordagem pretende 

desenvolver, aperfeiçoar ou rever conceitos, percepções ou visões, de modo a disponibilizar 

maiores conhecimentos sobre a situação analisada, facilitando a estruturação, mais precisa de 

futuros estudos. 

Segundo Gil (2010: 45) as pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. 

Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a 

descoberta de instituições. 

Para Cooper e Schindler (2003: 131) informa que um estudo exploratório “é particularmente 

útil quando os pesquisadores não têm ideia clara dos problemas que vão enfrentar durante o 

estudo”.  

Procedimentos Quantitativos 

Natureza dos dados Primários 

A pesquisa ao longo do 

tempo 

Cross-sectional, foi realizado apenas uma vez. 

Extensão do campo de 

estudo 

Pesquisas de levantamento.  

Relação entre 

pesquisador /pesquisa 

Não participante. 

 

População alvo Profissionais da cidade de São Paulo que exercem atividades profissionais em empresas de 

contabilidade.  Segundo o CRC-SP, 150 mil profissionais estão inscritos no estado de São 

Paulo. 

Amostragem Foram recebidos 454 formulários, sendo que 100 sujeitos atuavam ou atuaram em empresas de 

assessoria contábil.  

Critério de escolha Não probabilística do tipo “por conveniência”.  A amostra não probabilística depende, em 

partes, do pesquisador, já “por conveniência”, as pessoas mais acessíveis são selecionadas para 

responder à pesquisa.  

Método de coleta Formulário em papel do tipo survey com trinta alternativas. Todos os participantes eram 

abordados e perguntados se poderiam participar da pesquisa. Em seguida, esses assinavam o 

termo de livre consentimento (TLC) da pesquisa. 

Coleta dos dados Segundo semestre de 2017. 

Confiabilidade interna Alfa de Cronbach 0,866. Segundo Hair (2009) o ponto de corte para as pesquisas é acima de 

0,7 pode-se admitir um valor até 0,6 em caso de pesquisas exploratórias que é o caso dessa 

pesquisa 

Descrição dos métodos 

de análise dos dados 

Estatística não paramétrica 

Teste de Normalidade Shapiro-Wilk - todas as variáveis obtiveram dados menores que 0,000 logo rejeita a tese que as 

variáveis possuem distribuição normal (H0 REJEITADA) 

Validade do construto Constructo criado no artigo foi o IPQSI (Índice de Percepção de Qualidade do Sistema de 

Informação), sendo a média das assertivas apresentadas na pesquisa. Dessa forma, o valor 

mínimo seria 1 e o valor máximo seria 7. Ao final visando verificar a aderência desse 

constructo latente com as assertivas realizou-se o teste de correlação de Rô de Spearman. 

Todos os valores de cada questão foram significativos abaixo de 0,001 e os valores de 

Spearman foram POSITIVOS, os valores passaram de 0,506 indicando boa correlação das 

questões com as assertivas. 

         Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 

3.2 Instrumento de coleta dos dados 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizou-se um questionário tipo survey 

que está no Apêndice I - questionário sugerido para pesquisa deste trabalho. 

Ainda segundo Roesch (2013: 151), a escala de Likert, que 

estatísticas paramétricas, efetuando assim uma análise mais sofisticada dos dados. 

Desta forma, o questionário desta pesquisa adotará a escala de Likert de 7 pontos 

contendo perguntas com notas que variam de 1-discordo totalmente até 7-concordo 

totalmente.  

Para o processo de coleta de dados é sugerido um questionário desenvolvido e 

adaptado com base no instrumento utilizado por Sanchez, Cruz e Agapito (2012).  
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O instrumento de coleta de dados está dividido em três construtos: qualidade da 

informação, da qualidade do sistema e da qualidade do suporte para usuários de 

sistemas nas empresas de assessoria contábil. 

Como forma de aproveitar os dados coletados e visando nomear as médias, 

adotou-se o seguinte critério de nomeação apresentado no Quadro 3. 

 

 
Quadro 3 - Critério de denominação das médias 

Médias originais Média faixa 
Denominação 

Menor valor Maior Valor 

1,0 1,9 1 Totalmente insatisfeito 

2,0 2,9 2 Bastante insatisfeito 

3,0 3,9 3 Insatisfeito 

4,0 4,9 4 Indeciso 

5,0 5,9 5 Satisfeito 

6,0 6,9 6 Bastante satisfeito 

A partir de 7,0  7 Totalmente satisfeito 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 
Figura 1 – Modelo da pesquisa 

 

 

 

 
 

 

4.Análise dos Resultados  

 

4.1 Caracterização da Amostra Estudada - Aspectos Sociodemográficos 

O objetivo desta seção é caracterizar a amostra estudada por meio dos Aspectos 

Sociodemográficos, apresentados nas tabelas de 1 a 8.  

A Tabela 1 mostra a situação econômica dos sujeitos estudados 
 

Tabela 1 - Atualmente você está 

Status Frequência Porcentual Porcentagem acumulativa 

Empregado 89 89,0 89,0 

Desempregado 11 11,0 11,0 

Total 100 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

IPQSI- índice 
de percepção 
de qualidade 
dos sistemas 

de Informação 

Qualidade 
da 

Informação 

Qualidade 
do sistema 

Qualidade 
do serviço/ 

suporte 
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Quanto à empregabilidade, 89% dos respondentes estão atualmente empregados 

e 11% estão desempregados, evidenciando a forte prevalência de profissionais que estão 

empregados na população pesquisada. 

A Tabela 2 exibe os níveis de escolaridade e status do curso. 

 
 

Tabela 2- Nível de Escolaridade e Status  

Nível de escolaridade Status Total 

Estudante Concluído Interrompido 

Ensino Médio/Colegial 2 0 0 2 

Tecnológico Superior 1 2 0 3 

Superior-Bacharelado 68 22 2 92 

Pós-Graduação (Lato Sensu) 0 3 0 3 

Total 71 27 2 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

A análise cruzada dos dados sobre o nível de escolaridade e Status apresenta o 

nível Superior (Bacharelado) “estudante” e “concluído” com 92% de participação, 

evidenciando a grande participação de estudantes bacharéis em Ciências Contábeis.  

A Tabela 3 mostra o tempo de experiência profissional dos respondentes. 
 

Tabela 3 - Tempo de experiência profissional 

 
Status Frequência Porcentual Porcentagem acumulativa 

De 0 até 05 anos 67 67,0 67,0 

De 6 até 9,9 anos 16 16,0 83,0 

De 10 até 19,9 anos 11 11,0 94,0 

De 20 até 29,9 anos 1 1,0 95,0 

De 30 até 39,9 anos 5 5,0 100,0 

Total 100 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

O tempo de experiência profissional mais apontado é de até 5 anos com 67% de 

participação, seguido de 6 até 9,9 anos e de 10 até 19,9 anos. 

A Tabela 4 mostra quantas pessoas usam o sistema de informação nas empresas 

em que trabalham. 
 

Tabela 4 - No todo quantas pessoas usam este sistema na sua empresa 

Faixa Frequência Porcentual Porcentagem acumulativa 

Faixa de 01 a 15 pessoas 43 43,0 43,0 

Faixa de 16 a 80 pessoas 50 50,0 93,0 

Faixa de 81 a 100 pessoas 3 3,0 96,0 

Faixa acima de 101 pessoas 4 4,0 100,0 

Total 100 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

A faixa de 16 a 80 pessoas foi a mais indicada na pergunta a respeito do número 

de usuários de Sistemas de Informação, seguida pela faixa de 01 a 15 pessoas. A Tabela 

4 mostra que 93% dos respondentes trabalham com até 80 usuários de sistemas em suas 

empresas. 

A Tabela 5 mostra os cargos encontrados. 
 

Tabela 5 - Cargo atual ou último cargo 

Status Frequência Porcentual Porcentagem acumulativa 

Auxiliar 47 47,0 47,0 

Assistente 25 25,0 72,0 
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Analista 16 16,0 88,0 

Consultor 1 1,0 89,0 

Coordenador / Supervisor 3 3,0 92,0 

Gerente 4 4,0 96,0 

Diretor 4 4,0 100,0 

Total 100 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

A respeito do cargo dos respondentes, a pesquisa obteve respostas de 88% dos 

respondentes nos cargos de auxiliar, assistente e analista, ou seja, os dados por nível 

hierárquico mostram expressiva participação do nível operacional na pesquisa. 

A Tabela 6 mostra as áreas/setores dos sujeitos 
 

Tabela 6- Área / setor dos sujeitos 

Status Frequência Porcentual Porcentagem acumulativa 

Contabilidade 59 59,0 59,0 

Controladoria 5 5,0 64,0 

Financeiro 13 13,0 77,0 

Fiscal / Tributário 23 23,0 100,0 

Total 100 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Na questão “Qual sua área /setor?” o maior número de respostas concentra-se na 

área Contábil correspondendo a 59%, seguido da área Fiscal/Tributário, com 23 

respostas, com percentual de 23%. 

A Tabela 7 mostra as áreas/setores e os cargos. 

 
Tabela 7- Cargo 

Cargo Área/Departamento Total 

Contábil Controladoria Financeiro Fiscal/Tributário 

Auxiliar 32 1 4 10 47 

Assistente 18 1 2 4 25 

Analista 6 0 3 7 16 

Consultor 0 1 0 0 1 

Coordenador/chefe/Supervisor 0 1 0 0 1 

Diretor 0 1 0 0 1 

Gerente 0 1 0 0 1 

Total 59 5 13 23 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

A análise cruzada dos dados sobre cargo e área apresenta os níveis auxiliar e 

assistente contábil com 50% de participação na pesquisa, seguido de 14% de auxiliar e 

assistente fiscal/tributário. 

A Tabela 8 exibe o porte das empresas se assessoria contábil. 

 
Tabela 8 - Identifique abaixo o porte de sua empresa 

Porte Frequência Porcentual Porcentagem acumulativa 

Microempresa (faturamento menor ou igual a R$ 360 mil) 36 36,0 36,0 

EPP-Empresa de Pequeno Porte (faturamento maior que R$ 360 

mil e menor ou igual a R$ 3,6 milhões) 
49 49,0 85,0 

Média Empresa (faturamento maior que R$ 3,6 milhões e menor 

ou igual a R$ 300 milhões) 
7 7,0 92,0 

Empresa de Grande Porte (faturamento maior que R$ 300 

milhões) 
6 6,0 98,0 

Não sei informar 2 2,0 100,0 

Total 100 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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Verificou-se, na pesquisa, que os respondentes trabalham em sua maior parte, 

com 49% das respostas, em EPP (Empresas de Pequeno Porte) com faturamento entre 

R$ 360 mil a R$ 3,6 milhões, seguida bem de perto pelas Microempresas, com 

participação de 36%. 

 

4.2 Média geral (IPQSI) e suas comparações   

O objetivo desse subtópico é apresentar as análises dos dados considerando a 

média geral denominada aqui de Índice de Percepção de Qualidade do Sistema de 

Informação (IPQSI). 

A Tabela 9 mostra as médias geral do IPQSI. 

 
Tabela 9 - Média Geral do estudo 

Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de média Mediana Mínimo Máximo 

5,11 Satisfeito 0,86 ,04 5,05 2,50 7,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

A Tabela 9 mostra que, de forma geral, todos os construtos tiveram médias 

próximas acima do grau 5, com média geral de 5,11, com desvio padrão 0,86. 

A Tabela 10 mostra as médias gerais dos outros construtos.  

 

Tabela 10 - Média Geral dos Constructos 

Constructo Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de média 

Qualidade da Informação 5,1760 Satisfeito ,90934 ,09093 

Qualidade do Sistema 5,1080 Satisfeito 1,03491 ,10349 

Qualidade da Serviço/Suporte 5,0600 Satisfeito ,84015 ,08402 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Por outro lado, a maior média do IPQSI foi do construto Qualidade da 

Informação com média de 5,1760, o que pode indicar que o fluxo de informação em 

uma empresa, visualizado através de um sistema, obriga as mesmas a aumentarem a 

importância do tópico “informação” e, consequentemente, a qualidade da informação. 

A tabela 11 mostra as médias separadas pelo status de situação econômica. 

 
Tabela 11 - Média Geral dos Construtos separados por Status de situação econômica 

Empregado Média Denominação Desvio padrão 
Erro padrão de 

média 
% de N total N 

Empregado 5,1545 Satisfeito ,82067 ,08699 89,0% 89 

Desempregado 4,7773 Indeciso ,90343 ,27239 11,0% 11 

Total 5,1130 Satisfeito ,83378 ,08338 100,0% 100 

 Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

 Os valores do IPQSI entre o status de “empregado” e “desempregado” 

mostraram-se diferentes. A realização do teste U de Mann-Whitney de amostras 

independentes resultou em um valor de 0,369. Dessa forma pode-se afirmar com 95% 

de confiança que o IPQSI não tem diferença entre empregados e desempregados. 

A tabela 12 mostra as médias separadas por nível de escolaridade. 

 
Tabela 12 - Média Geral dos Construtos separados por nível de escolaridade 

Nível escolar Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de média % de N total N 
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Ensino Médio/Colegial 4,9000 Indeciso ,49497 ,35000 2,0% 2 

Tecnológico Superior 4,5500 Indeciso ,73993 ,42720 3,0% 3 

Superior-Bacharelado 5,1103 Satisfeito ,84240 ,08783 92,0% 92 

Pós-Graduação (lato sensu) 5,9000 Satisfeito ,05000 ,02887 3,0% 3 

Total 5,1130 Satisfeito ,83378 ,08338 100,0% 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Os valores do IPQSI considerando o nível escolar mostraram-se indiferentes.  A 

realização do teste Kruskal-Wallis de amostras independentes resultou em um valor de 

0,142. Dessa forma pode-se afirmar com 95% de confiança que o grau de escolaridade 

interfere na percepção de qualidade do Sistema de Informação. 

A tabela 13 mostra as médias separadas por tempo de experiência profissional 

 
Tabela 13 - Média Geral dos construtos separados por tempo de experiência profissional 

Tempo/ faixa Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de 

média 

% de N total N 

1-0 até 5anos 4,9194 Indeciso ,75403 ,09212 67,0% 67 

2-6 até 9,9 anos 5,5438 Satisfeito ,94479 ,23620 16,0% 16 

3-10 até 19,9 anos 5,6591 Satisfeito ,61920 ,18670 11,0% 11 

4-20 até 29,9 anos 6,4000 Bem satisfeito . ,00 1,0% 1 

5-30 até 39,9 anos 4,8700 Indeciso ,91692 ,41006 5,0% 5 

Total 5,1130 Satisfeito ,83378 ,08338 100,0% 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Os valores do IPQSI considerando o tempo de experiência profissional 

mostraram-se diferentes. A realização do teste Kruskal-Wallis de amostras 

independentes resultou em um valor de 0,007. Dessa forma, pode-se afirmar com 95% 

de confiança que o tempo de experiência profissional dos sujeitos interfere na percepção 

de qualidade do SI.  

Pode-se verificar que a diferença está entre a faixa 1 (0 até 5 anos) e a faixa 3 

(10 até 19,9 anos). Pode-se especular que as pessoas que possuem menos tempo de 

experiência profissional possuem menor idade e dessa forma não vivenciaram os 

estágios antigos de informatização da Contabilidade. Dessa forma, essas pessoas 

divergem das que possuem mais tempo de experiência, entendendo que os sistemas 

deveriam fornecer mais informações às mesmas. 

A tabela 14 mostra as médias separadas por quantidade de usuários do sistema 

de informação. 

  
Tabela14 - Média Geral dos Construtos separados por tempo de experiência profissional 
Usuários do sistema por 

pessoas 

Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de 

média 

% de N total N 

1- faixa de 1 a 15  5,1349  Satisfeito ,74046 ,11292 43,0% 43 

2- faixa de 16 a 80  5,0780 Satisfeito ,91519 ,12943 50,0% 50 

3- faixa de 81 a 100  5,8000 Satisfeito ,62450 ,36056 3,0% 3 

4- acima de 101  4,8000 Indeciso ,83367 ,41683 4,0% 4 

Total 5,1130 Satisfeito ,83378 ,08338 100,0% 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Os valores do IPQSI considerando a quantidade de usuários mostraram-se 

diferentes.  A realização do teste Kruskal-Wallis de amostras independentes resultou em 

um valor de 0,405. Dessa forma pode-se afirmar com 95% de confiança que a 

quantidade de pessoas usando o sistema não interfere na PQSI. 

A tabela 15 mostra as médias separadas por cargos exercidos. 

 
Tabela 15 - médias separadas por cargos exercidos 
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Cargo Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de 

média 

% de N total N 

Auxiliar 4,9851 Indeciso ,85459 ,12465 47,0% 47 

Assistente 5,2060 Satisfeito ,64199 ,12840 25,0% 25 

Analista 5,0406 Satisfeito ,82568 ,20642 16,0% 16 

Consultor 3,5000 Insatisfeito . ,00 1,0% 1 

Cargo Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de 

média 

% de N total N 

Coordenador/Supervisor 6,4500 Bem satisfeito ,57663 ,33292 3,0% 3 

Diretor 5,5500 Satisfeito ,44535 ,22267 4,0% 4 

Gerente 5,2875 Satisfeito 1,14483 ,57241 4,0% 4 

Total 5,1130 Satisfeito ,83378 ,08338 100,0% 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Os valores do IPQSI considerando o cargo exercido mostraram-se indiferentes.  

A realização do teste Kruskal-Wallis de amostras independentes resultou em um valor 

de 0,053. Dessa forma pode-se afirmar com 95% de confiança que o cargo exercido 

interfere na percepção de qualidade do SI.  

A tabela 16 mostra as médias separadas por áreas/setores 
 

Tabela 16 - médias separadas por áreas/setores 

Área Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de 

média 

% de N total N 

Contábil 5,1136 Satisfeito ,78849 ,10265 59,0% 59 

Controladoria 4,8500 Indeciso ,91856 ,41079 5,0% 5 

Financeiro 5,2577 Satisfeito ,99391 ,27566 13,0% 13 

Fiscal/Tributário 5,0870 Satisfeito ,87649 ,18276 23,0% 23 

Total 5,1130 Satisfeito ,83378 ,08338 100,0% 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Os valores do IPQSI considerando o setor/área exercido mostraram-se 

indiferentes.  A realização do teste Kruskal-Wallis de amostras independentes resultou 

em um valor de 0,890. Dessa forma pode-se afirmar com 95% de confiança que o 

setor/área não interfere na percepção de qualidade do SI.  

A tabela 17 mostra as médias separadas por porte do escritório. 
 

Tabela 17 - Médias separadas por porte do escritório 

Porte Média Denominação 
Desvio 

padrão 

Erro padrão 

de média 

% de N 

total 
N 

Microempresa (faturamento menor ou igual a 

R$ 360 mil) 
5,1431 Satisfeito ,84567 ,14095 36,0% 36 

EPP-Empresa de Pequeno Porte (faturamento 

maior que R$ 360 mil e menor ou igual a R$ 

3,6 milhões) 

5,1296 Satisfeito ,82752 ,11822 49,0% 49 

Média Empresa (faturamento maior que R$ 3,6 

milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões) 
5,0500 Satisfeito 1,06458 ,40237 7,0% 7 

Empresa de Grande Porte (faturamento maior 

que R$ 300 milhões)  
5,0083 Satisfeito ,83870 ,34240 6,0% 6 

Não sei informar 4,7000 Indeciso ,35355 ,25000 2,0% 2 

Total 5,1130 Satisfeito ,83378 ,08338 100,0% 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Os valores do IPQSI considerando o porte da empresa contábil mostraram-se 

indiferentes. A realização do teste Kruskal-Wallis de amostras independentes resultou 

em um valor de 0,859. Dessa forma, pode-se afirmar com 95% de confiança que o porte 

não interfere na percepção de qualidade do SI.  
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4.3 Média geral do construto Qualidade da Informação (IPQSI-QI) e suas 

comparações    

O objetivo desse subtópico é apresentar as análises dos dados considerando o 

Índice de Percepção para a Qualidade da Informação (IPQSI-QI) provenientes do 

Sistemas de Informações dos sujeitos entrevistados. 

A tabela 18 exibe os resultados segundo o construto Qualidade do Informação (QI). 
Tabela 18 - Análise Descritiva da Qualidade da Informação 

 Itens 

DT DP 

D 

N 

C 

CP CT 

Mé

dia 

  

DP 

  

% N % N 
% N 

% N % N % N % N 

  1- As funções do 

Sistema de 

Informação estão 

dispostas de uma 

forma de fácil 

entendimento pelo 

usuário. 

- - 8,0 8 5,0 5 3,0 3 38,0 38 33,0 33 13,0 13 5,22 1,33 

2- A informação 

gerada pelo 

Sistema de 

Informação pode 

ser fornecida de 

vários formatos. 

2,0 2 7,0 7 6,0 6 10,0 10 38,0 38 21,0 21 16,0 16 5,02 1,47 

3- O fluxo de 

informação na 

empresa é melhor 

visualizado com a 

utilização do 

Sistema de 

Informação. 

1,0 1 3,0 3 1,0 1 9,0 9 39,0 39 22,0 22 25,0 25 5,48 1,25 

4- O acesso às 

informações 

contidas no Sistema 

de Informação é 

disponibilizado de 

acordo com uma 

hierarquia 

funcional. 

2,0 2 2,0 2 
14,

0 
14 12,0 12 38,0 38 19,0 19 13,0 13 4,91 1,38 

5- A navegação 

entre as telas do 

Sistema de 

Informação é feita 

de forma rápida e 

simples. 

2,0 2 4,0 4 8,0 8 2,0 2 38,0 38 29,0 29 17,0 17 5,25 1,39 

Legenda: discordo totalmente (DT); discordo parcialmente (DP); discordo (D); não sei (N); concordo (C); concordo 

parcialmente (CP); concordo totalmente (CT) e desvio padrão (DP). 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

As assertivas deste construto detiveram-se a investigar a qualidade da 

informação (QI) dos Sistemas de Informação através de assertivas sobre a disposição 

das informações no sistema; formatação das informações; visualização do fluxo das 

informações; permissão de acesso às informações conforme hierarquia funcional e 

navegação entre as telas do sistema. Os participantes apresentaram médias que 

correspondem ao Quadro 3 na faixa de satisfeito com a qualidade da informação. 

A Tabela 19 mostra que a média geral do construto Qualidade da Informação 

IPQSI-QI, com média de 5,18, com desvio padrão 0,91. 

 
Tabela 19 - Média Geral do construto Qualidade da Informação 
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Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de média Mediana Mínimo Máximo 

5,18 Satisfeito ,91 ,091 5,20 2,20 7,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

A tabela 20 mostra índice (média) construto Qualidade da Informação (IPQSI-

QI) separadas por empregados e desempregados. 

 
Tabela 20 - Médias separado por status  

Empregado Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de 

média 

% de N total N 

Empregado 5,25 Satisfeito ,83 ,088 89,0% 89 

Desempregado 4,56 Indeciso 1,32 ,390 11,0% 11 

Total 5,18 Satisfeito ,91 ,091 100,0% 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A análise do Teste U de Mann-Whitney Test para amostras independentes, 

demonstra que não houve diferença estaticamente significativa entre estar empregado e 

desempregado (p=0,110, NÃO rejeitando H0).   

A Tabela 21 mostra IPQSI-QI separado por escolaridade. 

 
Tabela 21 - IPQSI-QI separado por escolaridade 
Nível escolar Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de 

média 

% de N total N 

Ensino Médio/Colegial 4,70 Indeciso ,14142 ,10000 2,0% 2 

Tecnológico Superior 4,33 Indeciso 1,00664 ,58119 3,0% 3 

Superior-Bacharelado 5,19 Satisfeito ,90998 ,09487 92,0% 92 

Pós-Graduação (lato 

sensu) 
5,87 

Satisfeito 
,46188 ,26667 3,0% 3 

Total 5,18 Satisfeito ,90934 ,09093 100,0% 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Os valores do IPQSI-QI considerando o porte da empresa contábil mostraram-se 

indiferentes.  A realização do teste Kruskal-Wallis de amostras independentes resultou 

em um valor de 0,142. Dessa forma pode-se afirmar com 95% de confiança que a 

escolaridade não interfere na percepção de qualidade do SI. 

A Tabela 22 mostra IPQSI-QI separado por tempo de experiência profissional. 

 
Tabela 22 - IPQSI-QI separado por tempo profissional 
Experiência 

profissional 

Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de 

média 

% de N total N 

1-0 até 5anos 4,9761 Indeciso ,90287 ,11030 67,0% 67 

2-6 até 9,9 anos 5,7625 Satisfeito ,71636 ,17909 16,0% 16 

3-10 até 19,9 anos 5,7091 Satisfeito ,68331 ,20602 11,0% 11 

4-20 até 29,9 anos 5,8000 Indeciso . ,00 1,0% 1 

5-30 até 39,9 anos 4,6800 Indeciso ,83187 ,37202 5,0% 5 

Total 5,1760 Satisfeito ,90934 ,09093 100,0% 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Os valores do IPQSI-QI considerando o tempo de experiência profissional   

mostraram-se diferentes entre os grupos. A realização do teste Kruskal-Wallis de 

amostras independentes resultou em um valor de 0,003. Dessa forma pode-se afirmar 

com 95% de confiança que o tempo de experiência profissional acumulado do sujeito 

influencia na PQSI-QI.  

Um exame mais detalhado mostra que a diferença está entre a faixa 1 (0 até 5 

anos) com a faixa 2 (6 até 9,9 anos). Esses dois grupos são diferentes entre si. A 
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provável explicação seria o choque de gerações entre os grupos. Ou seja, o grupo da 

faixa 2 possui o segundo menor índice de IPQSI-QI. Em contrapartida a faixa 1 possui o 

maior índice de satisfação. Pode-se especular que os colaboradores que estão entrando 

não possuem um treinamento coerente ou até mesmo não “aceitam” as limitações da 

ferramenta.  

A Tabela 23 mostra IPQSI-QI separado por cargo. 
 

 
Tabela 23 - IPQSI-QI separado por cargo 

Cargo Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de 

média 

% de N total N 

Auxiliar 5,0511 Satisfeito ,87424 ,12752 47,0% 47 

Assistente 5,4080 Satisfeito ,82357 ,16471 25,0% 25 

Analista 4,9750 Indeciso 1,00896 ,25224 16,0% 16 

Consultor 3,8000 Insatisfeito . ,00 1,0% 1 

Coordenador/ 

Supervisor 
6,5333 

Bastante satisfeito 
             ,41633              ,24037              3,0%               3 

Diretor 5,3500 Satisfeito ,30000 ,15000 4,0% 4 

Gerente 5,1500 Satisfeito 1,19304 ,59652 4,0% 4 

Total 5,1760 Satisfeito ,90934 ,09093 100,0% 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Os valores do IPQSI-QI considerando o cargo mostraram-se indiferentes. A 

realização do teste Kruskal-Wallis de amostras independentes resultou em um valor de 

0,058. Dessa forma pode-se afirmar com 95% de confiança que o cargo não interfere no 

IPQSI-QI.  

A Tabela 23 mostra IPQSI-QI separado por área profissional. 

 
Tabela 23 - IPQSI-QI separado por área/departamento 
Área Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de 

média 

% de N total N 

Contábil 5,2169 Satisfeito ,83813 ,10912 59,0% 59 

Controladoria 5,0000 Satisfeito ,84853 ,37947 5,0% 5 

Financeiro 5,0615 Satisfeito ,99124 ,27492 13,0% 13 

Fiscal/Tributário 5,1739 Satisfeito 1,08762 ,22679 23,0% 23 

Total 5,1760 Satisfeito ,90934 ,09093 100,0% 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Os valores do IPQSI-QI considerando o setor/departamento mostraram-se 

indiferentes.  A realização do teste Kruskal-Wallis de amostras independentes resultou 

em um valor de 0,867. Dessa forma pode-se afirmar com 95% de confiança que o setor 

não interfere no IPQSI-QI.  

A Tabela 24 mostra IPQSI-QI separado porte da empresa contábil. 

 
Tabela 24 - IPQSI-QI separado por porte da empresa contábil 

Porte Média Denominação Desvio 

padrão 

Erro 

padrão de 

média 

% de N 

total 

N 

Microempresa (faturamento menor ou igual a 

R$ 360 mil) 
5,1944 

Satisfeito 
,87438 ,14573 36,0% 36 

EPP-Empresa de Pequeno Porte (faturamento 

maior que R$ 360 mil e menor ou igual a R$ 

3,6 milhões) 

5,1633 

Satisfeito 

,97269 ,13896 49,0% 49 

Média Empresa (faturamento maior que R$ 

3,6 milhões e menor ou igual a R$ 300 

milhões) 

5,2857 

Satisfeito 

,95817 ,36216 7,0% 7 

Empresa de Grande Porte (faturamento maior 

que R$ 300 milhões) 
5,1333 

Satisfeito 
,76594 ,31269 6,0% 6 
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nao sei informar 4,9000 Indeciso ,98995 ,70000 2,0% 2 

Total 5,1760 Satisfeito ,90934 ,09093 100,0% 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Os valores do IPQSI-QI considerando o porte da empresa mostraram-se 

indiferentes.  A realização do teste Kruskal-Wallis de amostras independentes resultou 

em um valor de 0,973. Dessa forma pode-se afirmar com 95% de confiança que o porte 

não interfere no IPQSI-QI.  

 

4.4 Média geral do construto Qualidade do Sistema (IPQSI-QS) e suas 

comparações 

 

A tabela 25 exibe os resultados segundo o construto Qualidade do Sistema (QS). 

 
Tabela 25 - Análise Descritiva da Qualidade do Sistema 

 Itens 

DT DP 
D 

N 
C 

CP CT 
Média 

  

DP 

  

% N % N 
% N 

% N % N % N % N 

  6- Estou 

satisfeito com o 

Sistema de 

Informação 

adotado pela 

empresa. 

2,0 2 5,0 5 8,0 8 6,0 6 32,0 32 25,0 25 22,0 22 5,24 1,49 

7- O Sistema de 

Informação é 

único e suficiente 

na empresa, não 

há necessidade 

software 

complementar. 

4,0 4 9,0 9 23,0 23 15,0 15 15,0 15 26,0 26 8,0 8 4,38 1,65 

8- O Sistema de 

Informação 

utilizado tem 

mais vantagens 

do que 

desvantagens. 

1,0 1 1,0 1 8,0 8 9,0 9 41,0 41 23,0 23 17,0 17 5,25 1,23 

9- As 

informações do 

Sistema de 

Informação são 

relevantes para 

tomada de 

decisão 

0,0 0 2,0 2 5,0 5 6,0 6 40,0 40 20,0 20 27,0 27 5,52 1,21 

10- O fluxo de 

informações do 

Sistema de 

Informação é 

adequado à 

empresa. 

0,0 0 5,0 5 7,0 7 9,0 9 43,0 43 19,0 19 17,0 17 5,15 1,3 

Legenda: discordo totalmente (DT); discordo parcialmente (DP); discordo (D); não sei (N); concordo (C); concordo 

parcialmente (CP); concordo totalmente (CT) e desvio padrão (DP). 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

As assertivas deste construto detiveram-se a investigar a qualidade do sistema 

através de assertivas sobre unicidade e satisfatoriedade do sistema; a aproveitabilidade 

do sistema; a relevância das informações produzidas pelo sistema para tomada de 

decisões e a adequação do fluxo de informações à empresa. De forma geral, todas as 

assertivas tiveram médias acima de 4,0 e desvios padrão acima de 1,3. Os participantes 
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apresentaram médias que correspondem, na tabela 1, à faixa de pouco satisfeito em 

relação à qualidade do sistema. 

A Tabela 26 mostra a média geral do construto Qualidade do Sistema – IPQSI-

QS 

 

 

 

 

 
Tabela 26 - Média do construto Qualidade da Informação- IPQSI-QS 

Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de média Mediana Mínimo Máximo 

5,1080 
Satisfeito 1,03491 ,10349 

5,0000 2,00 7,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

A tabela 27 mostra índice (média) construto Qualidade do Sistema (IPQSI-QS) 

separadas por empregados e desempregados. 

 
Tabela 27 - IPQSI-QS separado por status de empregabilidade 

Empregado Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de 

média 

% de N total N 

Empregado 5,1461 Satisfeito 1,01836 ,10795 89,0% 89 

Desempregado 4,8000 Indeciso 1,16619 ,35162 11,0% 11 

Total 5,1080 Satisfeito 1,03491 ,10349 100,0% 100 

 

A análise do Teste U de Mann-Whitney Test para amostras independentes, 

demonstra que não houve diferença estaticamente significativa entre estar empregado e 

desempregado (p=0,443 NÃO rejeitando H0).  

A Tabela 28 mostra IPQSI-QS separado por escolaridade. 

 
Tabela 28 - IPQSI-QS separado por escolaridade 

Nível de escolaridade Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de 

média 

% de N total N 

Ensino Médio/Colegial 5,0000 Satisfeito ,84853 ,60000 2,0% 2 

Tecnológico Superior 4,6000 Indeciso ,87178 ,50332 3,0% 3 

Superior-Bacharelado 5,0935 Satisfeito 1,04638 ,10909 92,0% 92 

Pós-Graduação (lato 

sensu) 
6,1333 

Bastante 

satisfeito 
,30551 ,17638 3,0% 3 

Total 5,1080 Satisfeito 1,03491 ,10349 100,0% 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Os valores da Tabela 28 referente ao IPQSI-QS considerando a escolaridade   

mostraram-se indiferentes. A realização do teste Kruskal-Wallis de amostras 

independentes resultou em um valor de 0,224. Dessa forma pode-se afirmar com 95% 

de confiança que a escolaridade não interfere no IPQSI-QS 

A Tabela 29 mostra IPQSI-QS separado por tempo de experiência profissional. 

 
Tabela 29 - IPQSI-QS separado por tempo de experiência profissional 

Experiência 

profissional 

Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de 

média 

% de N total N 

1- 0 até 5anos 4,9075 Indeciso ,95748 ,11697 67,0% 67 

2- 6 até 9,9 anos 5,4500 Satisfeito 1,24043 ,31011 16,0% 16 

3- 10 até 19,9 anos 5,7273 Satisfeito ,76038 ,22926 11,0% 11 

4- 20 até 29,9 anos 7,0000 
Bastante 

satisfeito 
. ,00 1,0% 1 
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5- 30 até 39,9 anos 4,9600 Indeciso 1,02372 ,45782 5,0% 5 

Total 5,1080 Satisfeito 1,03491 ,10349 100,0% 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Os valores da Tabela 29 referente ao IPQSI-QS considerando o tempo de 

experiência profissional mostraram-se indiferentes.  A realização do teste Kruskal-

Wallis de amostras independentes resultou em um valor de 0,053. Dessa forma pode-se 

afirmar com 95% de confiança que o tempo de experiência profissional interfere IPQSI-

QS 

A Tabela 30 mostra IPQSI-QS separado por cargo. 

 
Tabela 30 - IPQSI-QS separado por cargo 

Cargo Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de 

média 

% de N total N 

Auxiliar 4,9830 Indeciso 1,08173 ,15779 47,0% 47 

Assistente 5,1280 Satisfeito ,75692 ,15138 25,0% 25 

Analista 5,0250 Satisfeito 1,07796 ,26949 16,0% 16 

Consultor 3,4000 Insatisfeito . ,00 1,0% 1 

Coordenador/ Supervisor 6,6000 
Bastante 

satisfeito 
,69282 ,40000 3,0% 3 

Diretor 5,7500 Satisfeito ,66081 ,33040 4,0% 4 

Gerente 5,4500 Satisfeito 1,43643 ,71822 4,0% 4 

Total 5,1080 Satisfeito 1,03491 ,10349 100,0% 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Os valores da Tabela 30 referente ao IPQSI-QS considerando o cargo 

mostraram-se indiferentes.  A realização do teste Kruskal-Wallis de amostras 

independentes resultou em um valor de 0,081. Dessa forma pode-se afirmar com 95% 

de confiança que o cargo não interfere IPQSI-QS. 

A Tabela 31 mostra IPQSI-QS separado por área. 

 
Tabela 31 - IPQSI-QS separado por área 

Área Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de 

média 

% de N total N 

Contábil 5,0847 Satisfeito ,96075 ,12508 59,0% 59 

Controladoria 5,0400 Satisfeito 1,07145 ,47917 5,0% 5 

Financeiro 5,3077 Satisfeito 1,29516 ,35921 13,0% 13 

Fiscal/Tributário 5,0696 Satisfeito 1,11128 ,23172 23,0% 23 

Total 5,1080 Satisfeito 1,03491 ,10349 100,0% 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Os valores da Tabela 31 referente ao IPQSI-QS considerando a área mostraram-

se indiferentes.  A realização do teste Kruskal-Wallis de amostras independentes 

resultou em um valor de 0,902. Dessa forma pode-se afirmar com 95% de confiança que 

a área não interfere IPQSI-QS 

A Tabela 32 mostra IPQSI-QS separado por porte da empresa 

 
Tabela 32 - IPQSI-QS separado por porte da empresa 

Porte Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de 

média 

% de N total N 

Microempresa 

(faturamento menor ou 

igual a R$ 360 mil) 

5,1278 

Satisfeito 

1,05414 ,17569 36,0% 36 

EPP-Empresa de Pequeno 

Porte (faturamento maior 

que R$ 360 mil e menor 

ou igual a R$ 3,6 milhões) 

5,1592 

Satisfeito 

1,05671 ,15096 49,0% 49 
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Média Empresa 

(faturamento maior que 

R$ 3,6 milhões e menor 

ou igual a R$ 300 

milhões) 

4,9714 

Indeciso 

1,28285 ,48487 7,0% 7 

Porte Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de 

média 

% de N total N 

Empresa de Grande Porte 

(faturamento maior que 

R$ 300 milhões) 

4,9333 

Indeciso 

,70048 ,28597 6,0% 6 

nao sei informar 4,5000 Indeciso ,14142 ,10000 2,0% 2 

Total 5,1080 Satisfeito 1,03491 ,10349 100,0% 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Os valores da Tabela 32 referente ao IPQSI-QS considerando o porte 

mostraram-se indiferentes.  A realização do teste Kruskal-Wallis de amostras 

independentes resultou em um valor de 0,700. Dessa forma pode-se afirmar com 95% 

de confiança que o porte não interfere IPQSI-QS. 

 

4.5 Média geral do construto Qualidade do Serviço (IPQSI-QSER) e suas 

comparações 

 

A tabela 33 exibe os resultados segundo o construto Qualidade do Serviço 

IPQSI-QSER. 

 
Tabela 33 - Análise Descritiva da Qualidade do Serviço 

 Itens 

DT DP 
D 

N 
C 

CP CT 
Média 

  

DP 

  

% N % N 
% N 

% N % N % N % N 

  11- O Sistema de 

Informação 

monitora 

adequadamente 

os lançamentos 

efetuados no 

sistema. 

1,0 1 1,0 1 6,0 6 4,0 4 45,0 45 29,0 29 14,0 14 5,34 1,13 

12- Existe um 

mapeamento do 

fluxo do produto 

e/ou serviço da 

empresa. 

2,0 2 2,0 2 9,0 9 32,0 32 31,0 31 19,0 19 5,0 5 4,65 1,21 

13- Uma web 

page está 

disponível para 

suporte aos 

usuários. 

5,0 5 1,0 1 9,0 9 17,0 17 42,0 42 12,0 12 14,0 14 4,82 1,44 

14- As 

informações 

Sistema de 

Informação são 

guardadas com 

back-up 

adequado e 

disponível. 

2,0 2 3,0 3 5,0 5 6,0 6 45,0 45 16,0 16 23,0 23 5,29 1,36 

15- Os novos 

usuários 

adaptam-se com 

facilidade ao 

Sistema de 

Informação. 

2,0 2 1,0 1 5,0 5 8,0 8 45,0 45 29,0 29 10,0 10 5,2 1,16 
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Legenda: discordo totalmente (DT); discordo parcialmente (DP); discordo (D); não sei (N); concordo (C); concordo 

parcialmente (CP); concordo totalmente (CT) e desvio padrão (DP). 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
As assertivas deste construto detiveram-se a investigar o monitoramento dos 

lançamentos efetuados no sistema; o mapeamento do fluxo do produto ou serviço dentro 

da empresa; a disponibilidade de uma web page e de back-ups adequados para dar 

suporte aos usuários do sistema e a facilidade de adaptação de novos usuários aos 

Sistemas de Informação. Os participantes apresentaram médias que correspondem, no 

Quando 3, à faixa de satisfeito com o suporte do sistema. 

A Tabela 34 mostra que a média geral do construto Qualidade do Serviço – 

IPQSI-QSER 

 
Tabela 34 - Média do construto Qualidade do Serviço/Suporte- IPQSI-QSER 

Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de média Mediana Mínimo Máximo 

5,0600 Satisfeito  ,84015 ,10349 5,0000 2,00 7,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

A tabela 35 mostra índice (média) construto Qualidade do Sistema (IPQSI-

QSER) separadas por empregados e desempregados. 

 
Empregado Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de 

média 

% de N total N 

Empregado 5,1461 Satisfeito 1,01836 ,10795 89,0% 89 

Desempregado 4,8000 Indeciso 1,16619 ,35162 11,0% 11 

Total 5,1080 Satisfeito 1,03491 ,10349 100,0% 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

A análise do Teste U de Mann-Whitney Test para amostras independentes, 

demonstra que não  houve diferença estaticamente significativa entre  estar empregado e 

desempregado  (p=0,370 NÃO rejeitando H0) no IPQSI-QSER.   

A Tabela 36 mostra o IPQSI-QSER separado escolaridade. 

 
Tabela 36- IPQSI-QSER separado por escolaridade 

Nível de Escolaridade Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de 

média 

% de N total N 

1 Ensino Médio/Colegial 5,0000 Satisfeito ,84853 ,60000 2,0% 2 

2 Tecnológico Superior 4,6000 Indeciso ,87178 ,50332 3,0% 3 

3 Superior-Bacharelado 5,0935 Satisfeito 1,04638 ,10909 92,0% 92 

4 Pós-Graduação (lato sensu) 6,1333 
Bastante 

satisfeito 
,30551 ,17638 3,0% 3 

Total 5,1080 Satisfeito 1,03491 ,10349 100,0% 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Os valores da tabela 36 referente ao IPQSI-QSER considerando a escolaridade   

mostraram-se indiferentes. A realização do teste Kruskal-Wallis de amostras 

independentes resultou em um valor de 0,363. Dessa forma pode-se afirmar com 95% 

de confiança que a escolaridade não interfere IPQSI-QSER 

A Tabela 37 mostra IPQSI-QSER separado por tempo de experiência 

profissional. 

 
Tabela 37 - IPQSI-QSER separado por tempo de experiência profissional 

Experiência 

profissional 

Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de 

média 

% de N total N 

1- 0 até 5anos 4,9075 Indeciso ,95748 ,11697 67,0% 67 

2- 6 até 9,9 anos 5,4500 Satisfeito 1,24043 ,31011 16,0% 16 
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3- 10 até 19,9 anos 5,7273 Satisfeito ,76038 ,22926 11,0% 11 

4- 20 até 29,9 anos 7,0000 
Bastante 

satisfeito 
. ,00 1,0% 1 

5- 30 até 39,9 anos 4,9600 Indeciso 1,02372 ,45782 5,0% 5 

Total 5,1080 Satisfeito 1,03491 ,10349 100,0% 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Os valores da tabela 37 referente ao IPQSI-QSER considerando o tempo de 

experiência profissional mostraram-se indiferentes.  A realização do teste Kruskal-

Wallis de amostras independentes resultou em um valor de 0,053. Dessa forma pode-se 

afirmar com 95% de confiança que o tempo de experiência influencia o IPQSI-QSER.  

A Tabela 38 mostra IPQSI-QSER separado por cargos. 

 
Tabela 38 - IPQSI-QSER separado por cargo 

Cargo Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de 

média 

% de N total N 

Auxiliar 4,9234 Indeciso ,95604 ,13945 47,0% 47 

Assistente 5,1600 Satisfeito ,69041 ,13808 25,0% 25 

Analista 5,1375 Satisfeito ,63127 ,15782 16,0% 16 

Consultor 3,4000 Insatisfeito . ,00 1,0% 1 

Coordenador/ Supervisor 6,0667 
Bastante 

satisfeito 
,83267 ,48074 3,0% 3 

Diretor 5,3500 Satisfeito ,30000 ,15000 4,0% 4 

Gerente 5,1000 Satisfeito ,68313 ,34157 4,0% 4 

Total 5,0600 Satisfeito ,84015 ,08402 100,0% 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Os valores da tabela 38 referente ao IPQSI-QSER considerando o cargo 

mostraram-se indiferentes. A realização do teste Kruskal-Wallis de amostras 

independentes resultou em um valor de 0,209. Dessa forma pode-se afirmar com 95% 

de confiança que o cargo não interfere IPQSI-QSER. 

A Tabela 39 mostra IPQSI-QSER separado por área. 

 
Tabela 39 - IPQSI-QSER separado por área 

Área Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de 

média 

% de N total N 

Contábil 5,0678 Satisfeito ,80909 ,10534 59,0% 59 

Controladoria 4,3200 Indeciso 1,03537 ,46303 5,0% 5 

Financeiro 5,3538 Satisfeito ,72182 ,20020 13,0% 13 

Fiscal/Tributário 5,0348 Satisfeito ,89168 ,18593 23,0% 23 

Total 5,0600 Satisfeito ,84015 ,08402 100,0% 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Os valores da tabela 39 referente ao IPQSI-QSER considerando a área 

mostraram-se indiferentes.  A realização do teste Kruskal-Wallis de amostras 

independentes resultou em um valor de 0,323. Dessa forma pode-se afirmar com 95% 

de confiança que a área não interfere IPQSI-QSER. 

A Tabela 40 mostra IPQSI-QSER separado por porte 

 
Tabela 40 - IPQSI-QSER separado por porte 

Porte Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de 

média 

% de N total N 

Porte Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de 

média 

% de N total N 
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Microempresa 

(faturamento menor ou 

igual a R$ 360 mil) 

5,1222 

Satisfeito 

,86358 ,14393 36,0% 36 

EPP-Empresa de Pequeno 

Porte (faturamento maior 

que R$ 360 mil e menor 

ou igual a R$ 3,6 

milhões) 

5,0367 

Satisfeito 

,79233 ,11319 49,0% 49 

       

       

Porte Média Denominação Desvio padrão Erro padrão de 

média 

% de N total N 

Média Empresa 

(faturamento maior que 

R$ 3,6 milhões e menor 

ou igual a R$ 300 

milhões) 

4,9714 

Indeciso 

,90501 ,34206 7,0% 7 

Empresa de Grande Porte 

(faturamento maior que 

R$ 300 milhões) 

5,0333 

Satisfeito 

1,29872 ,53020 6,0% 6 

não sei informar 4,9000 Indeciso ,14142 ,10000 2,0% 2 

Total 5,0600 Satisfeito ,84015 ,08402 100,0% 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Os valores da tabela 40 referente ao IPQSI-QSER considerando o porte 

mostraram-se indiferentes.  A realização do teste Kruskal-Wallis de amostras 

independentes resultou em um valor de 0,939. Dessa forma pode-se afirmar com 95% 

de confiança que o porte não interfere IPQSI-QSER. 

 

 

5. Considerações finais 

Este estudo tem por objetivo identificar os antecedentes da satisfação com a 

qualidade dos sistemas de informação dos usuários de empresas de assessoria contábil 

(EAC).  Essas empresas utilizam intensamente Sistemas de Informações para coletar e 

armazenar dados contábeis com a maior exatidão, clareza e velocidade. Do ponto de 

vista metodológico, a pesquisa é exploratória e os dados foram coletados a partir do 

envio de um questionário estruturado, survey. A amostra não probabilística contou com 

100 profissionais que anonimamente responderam questões acerca da qualidade dos 

sistemas de informação 

A primeira hipótese lançada foi H1 (O nível de escolaridade interfere na 

percepção de qualidade do sistema de informação). Após a realização dos testes foi 

possível verificar que o nível de escolaridade não interfere no nível de satisfação com os 

sistemas de informação. Ou seja, colaboradores com maior ou menor conhecimento 

possuem a mesma percepção sobre o desempenho do sistema de informação. 

O tempo de experiência profissional registra as experiências pela qual esse 

profissional vivenciou na história da Contabilidade. A Hipótese H2 (O tempo de 

experiência profissional interfere na percepção de qualidade do sistema de informação) 

busca confirmação a essa afirmação. Os testes estatísticos confirmaram haver uma 

diferença entre dois grupos: faixa 1 (0 até 5 anos) e a faixa 5 (10 até 19,9 anos). 

Provavelmente o fator idade faz com que os jovens tenham maior exigência dos 

sistemas do que os mais experientes. 

Outro fator observado na pesquisa foi a quantidade de usuários e a satisfação. 

Para tanto foi lançado a H3 aonde apregoava: Quanto maior a quantidade de pessoas 

usuária do sistema maior é a percepção de qualidade do sistema de informação. A 
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realização dos testes verificou-se que não existe diferença na satisfação entre grandes 

grupos e pequenos grupos. Dessa forma, a ideia de pequenos escritórios com menos 

recursos logo não conseguem softwares melhores não se confirma. As tarefas são as 

mesmas e a quantidade de usuários refletida em maior suporte não interfere na 

satisfação do mesmo. 

A posição hierárquica foi também testada no estudo através da H4 (Quanto 

maior for o cargo na organização contábil maior será a percepção de qualidade do 

sistema de informação). Os resultados demonstraram que independe do cargo o grau de 

satisfação não apresentou diferenças estatisticamente significantes. Ou seja, mesmo os 

auxiliares com suas atribuições até diretores com maiores atribuições possuem a mesma 

percepção de satisfação. 

A área da Contabilidade dentro das empresas de assessoria contábil tem a 

responsabilidade de prestar informações envolvendo toda a empresa. Dessa forma 

necessita de todas as informações de todas as áreas. Nesse sentido foi lançado a hipótese 

H5 aonde apregoava: Dentro das áreas das empresas de assessoria contábil o setor 

Fiscal é o que possui maior satisfação na percepção de qualidade do sistema dada a forte 

intervenção do estado nas organizações da sociedade civil. Os resultados estatísticos 

demonstraram não haver diferença entre essa área e as outras áreas dentro das EAC. 

 Por fim a última hipótese (H6) versou sobre porte e percepção de qualidade 

aonde afirmava: “as empresas de maior porte são as empresas que apresentam maiores 

índices na percepção de qualidade do sistema de informação” Os resultados 

considerando o porte demonstraram não haver interferência entre porte e percepção de 

qualidade. Dessa forma, os sistemas de informação avaliados não privilegiam o porte da 

EAC. 

 A pesquisa procurou contribuir com dados sobre a percepção de qualidade dos 

usuários das EAC. O estudo foi exploratório e abre a possibilidade para outros estudos. 

Os autores acreditam que quanto mais adequada a ferramenta as atividades da 

Contabilidade maior será a qualidade dos serviços prestados. A pesquisa apresenta 

como limitação a quantidade de entrevistados, porém já presenta possíveis 

características dessa população. Como sugestão de estudo futuros sugere-se um estudo 

mais detalhado sobre a qualidade da informação, do sistema, do suporte/serviço, 

satisfação e benefícios no uso desses sistemas nas empresas de assessoria contábil  
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ANEXO I - QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA PESQUISA 

 

Assinale a alternativa que mais lhe convém 
Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 
Discordo 

Não  

Sei 
Concordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1-As funções do sistema ERP estão dispostas de 

uma forma de fácil entendimento pelo usuário. 
Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 
Discordo 

Não  

Sei 
Concordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

2-A informação gerada pelo ERP pode ser 

fornecida de vários formatos. 
Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 
Discordo 

Não  

Sei 
Concordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

3-O fluxo de informação na empresa é melhor 

visualizado com a utilização do ERP. 
Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 
Discordo 

Não  

Sei 
Concordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

4-O acesso às informações contidas no ERP é 

disponibilizado de acordo com uma hierarquia 

funcional. 

Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 
Discordo 

Não  

Sei 
Concordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

5-A navegação entre as telas do ERP é feita de 

forma rápida e simples. 
Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 
Discordo 

Não  

Sei 
Concordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

6-Estou satisfeito com o sistema ERP adotado pela 

empresa. 
Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 
Discordo 

Não  
Sei 

Concordo 
Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

7-O sistema ERP é único e suficiente na empresa, 

não há necessidade software complementar 
Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 
Discordo 

Não  
Sei 

Concordo 
Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

8-O ERP utilizado tem mais vantagens do que 

desvantagens. 
Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 
Discordo 

Não  
Sei 

Concordo 
Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

9-As informações do sistema são relevantes para 

tomada de decisão 
Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 
Discordo 

Não  

Sei 
Concordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

10-O fluxo de informações do ERP é adequado à 

empresa. 
Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 
Discordo 

Não  

Sei 
Concordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

11-O ERP monitora adequadamente os 

lançamentos efetuados no sistema. 
Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 
Discordo 

Não  

Sei 
Concordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

12-Existe um mapeamento do fluxo do produto 

e/ou serviço da empresa. 
Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 
Discordo 

Não  

Sei 
Concordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

13-Uma web page está disponível para suporte aos 

usuários. 
Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 
Discordo 

Não  

Sei 
Concordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 
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14-As informações do sistema são guardadas com 

back-up adequado e disponível. 
Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 
Discordo 

Não  

Sei 
Concordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

15-Os novos usuários adaptam-se com facilidade 

ao ERP 
Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 
Discordo 

Não  
Sei 

Concordo 
Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 
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Resumo – Hoje em dia, as empresas da 

área de tecnologia da informação 

representam a maioria das organizações 

do país, sendo elas micro e pequenas 

empresas. Entretanto, estas empresas 

não estão preparadas para a gestão de 

continuidade dos negócios, por isso 

contribui para a sua mortalidade quando 

ocorrem problemas como desastres e 

interrupção dos serviços de sistema. A 

implantação da Gestão de Continuidade 

de Serviços de TI como ferramenta para 

planejamento seria a solução. Este 

estudo de caso mostra a evolução de uma 

empresa de tecnologia com a 

implementação do modelo de Maturidade 

Gaia para a Gestão de Continuidade de 

Serviços de TI. 

Palavras Chave – planejamento; 

gestão; maturidade; empresas. 

 

Abrstract - Nowadays, the companies of 

the area of information technology 

represent the majority of the 

organizations of the country, being them 

micro and small companies. However, 

these companies are not prepared for 

business continuity management, so it 

contributes to their mortality when 

problems such as disasters and 

disruption of system services occur. 

Deploying IT Service Continuity 

Management as a planning tool would be 

the solution. This case study shows the 

evolution of a technology company with 

the implementation of the Gaia Maturity 

model for IT Service Continuity 

Management. 

Keywords - planning; management; 

maturity; Companies. 

 

I. INTRODUÇÃO 

      Atualmente, ainda existem gestores 

que veem o Gerenciamento da 

Continuidade dos Serviços de TI 

(GCSTI) como um investimento 

desnecessário para a qual não se 

direciona nenhum recurso. Entretanto, 

conforme [2], as estatísticas mostram que 

os desastres ocorrem com mais 

frequência que imaginamos. As causas de 

tais desastres são eventos como o 

incêndio, queda de raio, enchente, roubo, 

vandalismo, falta de energia ou ainda 

ataques terroristas. Um Plano de 

Continuidade para o Negócio poderia 

salvar muitas empresas que foram 

afetadas por uma série de problemas ou 

ainda seus próprios negócios. 

      Os negócios estão tornando-se cada 

vez mais dependentes da Tecnologia da 

Informação, o impacto da 

indisponibilidade dos Serviços de TI tem 

aumentado drasticamente. Cada vez que a 
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disponibilidade ou desempenho de um 

serviço é reduzida, os usuários têm 

dificuldade de continuar a trabalhar 

normalmente. Esta tendência continuará 

fazendo com que a dependência da TI 

continue aumentando as exigências dos 

usuários, gerentes e executivos. É por isto 

que é importante estimar o impacto sobre 

a perda dos Serviços de TI e fazer um 

Plano de Continuidade, que assegure a 

continuidade das operações da empresa. 

      Para tal, o artigo encontra-se dividido 

da seguinte maneira: A seção II apresenta 

uma revisão bibliográfica sobre os dois 

principais conceitos desse projeto, sendo 

eles, gestão de continuidade dos serviços 

de TI e modelos de maturidade e, 

também, uma abordagem sobre os 

trabalhos relacionados. Na seção III 

encontram-se as metodologias de 

pesquisa utilizada e também a 

metodologia de pesquisa que foi utilizada 

no desenvolvimento desse trabalho. Já na 

seção IV encontra-se a apresentação do 

questionário aplicado e os resultados 

obtidos da aplicação da pesquisa. E, por 

fim, na seção V são expostas as 

conclusões e os trabalhos futuros. 

 

II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E 

TRABALHOS RELACIONADOS 

      Nesta seção será apresentada uma 

revisão de literatura que teve como base o 

seu desenvolvimento, montado em três 

bases de dados principais: Science Direct, 

IEEE Explore, ACM Digital Library. Não 

obstante, não se limitando apenas a essas 

bases, o trabalho busca realizar um 

estudo sobre o real estado da arte sobre 

Gestão de Continuidade dos Serviços de 

TI e Modelos de Maturidade.  Também 

serão apresentados os trabalhos 

relacionados encontrados na literatura. 

 

A. Gerenciamento de Continuidade de 

Serviços de TI 

      A principal meta do Gerenciamento 

de Continuidade de Serviços de TI 

(GCSTI) é dar sustentação no processo de 

Gestão de Continuidade dos Negócios 

(GCN), garantindo que todos os recursos 

e serviços de TI voltem a funcionar nos 

prazos de tempo requeridos e acordados 

com o negócio. Estes recursos e serviços 

incluem sistemas, redes, aplicações, 

banco de dados, telecomunicações [14]. 

Principais objetivos do GCSTI: 

 Manter um conjunto de planos de 

continuidade e recuperação 

 Realizar periodicamente uma Análise 

de Impacto sobre o Negócio 

 Realizar periodicamente estimativas 

de risco e exercícios de gestão 

 Assessorar e guiar todas as áreas de 

negócio e de TI em todos os temas 

relacionados com a continuidade e a 

recuperação 

 Garantir que os mecanismos 

adequados de continuidade estejam de 

acordo para poder cumprir ou superar 

os objetivos particulares de 

continuidade acordados com o 

negócio 

 Avaliar o impacto de todas as 

mudanças sobre os planos de 

continuidade e recuperação 

 Implementar medidas proativas para 

melhorar a disponibilidade dos 

serviços 

 Negociar acordos com outros 

provedores de serviços de TI em 

relação à capacidade de recuperação 

requerida para suportar os planos de 

continuidade 

 

B. Modelos de Maturidade  

      Modelos de Maturidade procuram 

estabelecer níveis de desenvolvimento de 

processos, chamados de níveis de 

maturidade, caracterizando estágios na 

implementação de processos de melhoria 
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na organização [13]. Assim, a cada passo, 

nessa jornada, o modelo reconhece e 

sinaliza o reconhecimento progressivo da 

organização. Vários modelos de 

maturidade foram estudados, entre os 

quais podemos destacar: 

 Gartner Group: O estudo do Gartner 

Group, Inc. mostra uma visão das 

organizações em relação à 

continuidade dos negócios [10].  

 Estimativas de Processos através de 

Níveis de Maturidade e Serviços: 

Modelo de maturidade para gerenciar 

as estimativas de processos, sendo 

baseado nos serviços e tendo como 

apoio um questionário de avaliação 

diagnóstica [11].  

 KM Competences maturity model 

(KMCMM): É um modelo baseado 

na Gestão do Conhecimento (GC), 

nos processos de GC e nas 

competências da GC, que propõem 

avaliar qual o impacto da GC na 

transformação organizacional e da 

aprendizagem no desempenho da 

gestão de negócios [2].  

 Capability Maturity Model 

Integration (CMMI): É um modelo 

de maturidade criado e mantido pela 

SEI (Software Engineering Institute), 

cujo foco é a área de processos da 

tecnologia da informação [4].  

 Modelo de Referência para a 

Melhoria do Processo de Software 

(MR-MPS): Esse modelo é 

desenvolvido e gerenciado pela 

Associação para Promoção da 

Excelência do Software Brasileiro em 

conjunto com inúmeras empresas do 

setor [1].  

 Control objecives for Information 

and Related Technology (COBIT): 

criado pela ITGI (IT Governance 

Institute), é um modelo muito 

utilizado na área de governança da 

tecnologia da informação e 

comunicação [9].  

 

C. Trabalhos Relacionados  

      Para enfatizar ainda mais a revisão 

teórica, foi realizada uma busca na 

literatura sobre trabalhos relacionados, 

conforme citado no último parágrafo 

deste item. Demonstrando que na área, 

propriamente dita, de uma construção de 

um framework para um modelo de 

maturidade, utilizando gestão de 

continuidade de serviços de TI, esse 

trabalho mostrou-se o pioneiro. No 

entanto, alguns estudos não específicos 

ao tema, abordam a utilização da gestão 

de continuidade de serviços de TI visando 

armazenamento de conhecimento. 

      Estes estudos convergem entre si para 

a principal funcionalidade de aplicação 

desse framework, que versa sobre o 

gerenciamento e armazenamento da 

informação dentro de empresas gestoras 

de conhecimento. Um trabalho que 

aborda essa prática é apresentado por 

[11], a geração do conhecimento a partir 

da prática em situações específicas. O 

que torna um processo de 

desenvolvimento com menor risco para 

alcançar as metas estabelecidas.  

      Por fim, merecem ser destacados os 

trabalhos desenvolvidos por [5], [6], [8] e 

[11] que desenvolvem modelos de 

maturidades para diferentes áreas 

presentes durante o processo de 

desenvolvimento de software. Tais 

trabalhos buscam em sua essência, 

sempre, alcançar um maior nível de 

maturidade. Fato este, também, abordado 

por esse projeto, procurando, sempre, 

realizar a gestão de continuidade de 

serviços de TI, no maior nível de 

maturidade possível. 

 

III. METODOLOGIA DE PESQUISA 
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      Para enfatizar a importância da 

realização e acompanhamento de uma 

metodologia de pesquisa durante a 

realização de trabalhos científicos, este 

artigo trará a descrição de um modelo já 

pronto e em utilização e a criação de uma 

própria metodologia para a execução 

desse artigo. 

 

A. Metodologia de Pesquisa Utilizada 

      A metodologia de pesquisa utilizada 

tem como base inicial a da fábrica de 

software GAIA, pertencente ao 

Departamento de Computação da 

Universidade Estadual de Londrina. O 

modelo apresentado pela GAIA pode ser 

observado na Figura 1. 

Figura 1. Metodologia de pesquisa para 

desenvolvimento de artigos científicos 

com ênfase na construção de um 

framework. Fonte: adaptada de [8].  
 

      De acordo com a Figura 1, temos três 

estados principais: (1) Análise Teórica, 

(2) Desenvolvimento e (3) Validação. 

Dentro do primeiro estágio (1), temos a 

realização de três macros atividades, 

sendo elas, Análise do Estado da Arte, 

em que é realizada uma busca nas bases 

de dados. Essa Busca visa fornecer os 

subsídios necessários para a construção 

do segundo e terceiro macro que são a 

Fundamentação Teórica e a Análise 

Comparativa, finalizando, a etapa inicial 

da metodologia. 

      Na segunda etapa, Desenvolvimento, 

temos duas Macros exclusivas, 

pertencentes somente ao seu estado, e 

mais duas que compartilhadas com o 

Estado 3, Validação, que por sua vez 

possui mais duas macros exclusivas. No 

início da segunda etapa, já é desenvolvida 

uma Versão Inicial do Framework, 

primeiro passo da segunda etapa. Após 

isso, temos a realização dos dois macros 

atividades compartilhadas, sendo elas a 

Seleção dos Indicadores para Análise e 

Validação e Seleção dos Estudos de 

Casos.  

      Dando continuidade ao fluxo, antes 

de terminar a Etapa 2, o modelo entra na 

última etapa de desenvolvimento, 

realizando a Coleta de Dados Durante a 

Aplicação e a Análise dos Resultados. 

Por fim, para finalizar o processo, o fluxo 

volta para a Etapa 2, em que executa a 

macro, Versão Consolidada do 

Framework. A utilização dessa 

metodologia mostrou-se de fato eficiente, 

principalmente em projetos que tratam da 

criação de modelos de maturidade por 

meio de um framework.  

Com base nessa metodologia descrita 

e, também, utilizada para a realização 

deste trabalho, foi desenvolvida uma 

metodologia específica para a criação de 

um framework para um modelo de 

maturidade por meio da utilização de 

Gestão de Continuidade de Serviços de 

TI (GCSTI), que será apresentado na 

seção B. 

 

B. Metodologia de Pesquisa 

Desenvolvida para a Gestão de 

Continuidade de Serviços de TI (GCSTI) 

      A construção dessa metodologia foi 

adaptada de [8], e, também está divido 

em três etapas principais, sendo elas (1) 

Análise Inicial, (2) Desenvolvimento e 

(3) Validação, possui sete etapas para o 

desenvolvimento do seu framework. 

Dentre elas, duas para a Análise Inicial, 

quatro para o Desenvolvimento e 2 para a 

Validação, conforme poderá ser 

observado na Figura 2. 
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Figura 2. Metodologia de pesquisa para a 

criação de um Framework para um 

Modelo de Maturidade utilizando 

Gerenciamento de Continuidade de 

Serviços de TI (GCSTI). Fonte: adaptada 

de [8].  

 

      De acordo com a Figura 2, temos no 

primeiro estágio: A Análise Teórica, que 

consiste em duas etapas, sendo elas, 

Etapa 1: Análise do Estado Arte e Etapa 

2: Fundamentação Teórica. Nessa 

primeira etapa é construída toda a base do 

modelo. Neste caso, para essa construção, 

foram utilizadas as seguintes bases como 

pesquisa: Science Direct, IEEE Explore, 

Scopus e ACM Library. Com isso, é 

realizada uma busca na literatura, 

buscando trabalhos similares e/ou 

complementares ao que está sendo 

desenvolvido.  

      Dando continuidade à Figura 2, temos 

o segundo estágio, o Desenvolvimento. 

Esse estágio é composto por quatro 

etapas, sendo elas: Etapa 3: Versão do 

GAIA GCSTI, que trata da criação dos 

seus níveis de maturidade, serviços e da 

criação do questionário de avaliação 

diagnóstica. Etapa 4: Aplicação do GAIA 

GCSTI, de acordo com [8], utilizando o 

(1), planejamento do estudo de caso, (2) a 

preparação para a coleta de dados, (3) 

coleta dos dados, (4) análise dos dados e 

(5) relatórios.  

      Seguindo, antes de terminar o 

segundo estágio o modelo entra no 

terceiro, que diz respeito à Validação, 

referindo-se a Etapa 5: Análise dos 

Resultados, que compara os resultados 

obtidos com a criação do modelo, até que 

o mesmo se torne capaz de realizar todos 

os procedimentos necessários para a sua 

aplicação. Voltando para o segundo 

estágio, temos a Etapa 6: Versão 

Consolidada do GAIA GCSTI, em que é 

desenvolvida a versão final do modelo. E 

por fim a Etapa 7: Trabalhos Futuros, que 

finaliza o framework com a descrição de 

possíveis trabalhos futuros a serem 

realizados nesse mesmo segmento de 

pesquisa. 

 

IV. APLICAÇÃO DOS 

QUESTIONÁRIOS E RESULTADOS 

      Em uma pesquisa realizada em 21 

empresas de Tecnologia da Informação 

das regiões Norte, Noroeste, Oeste e 

Sudoeste do Paraná, foi aplicado um 

questionário de avaliação diagnóstica 

(QAD) conforme Figuras 3, 4 e 5 e 

verificou-se que as empresas 

praticamente não possuem nenhum plano 

de proteção contra desastres provocados 

por terrorismo, casos fortuitos, força 

maior ou falhas de sistemas. O grau de 

implementação que trata dos tópicos 

relacionados, pelas organizações, não 

chega a 30%. Este questionário tem como 

base o estudo do Gartner Group, Inc. que 

mostra a visão das organizações em 

relação à gestão de continuidade dos 

negócios. Este questionário tem como 

tabulação dos resultados o trabalho [3] e 

foi respondido pelas empresas 

pesquisadas, pelos seus Gerentes de TI e 

Gestores. 

 

Figura 3. Modelo de aplicação do 

Questionário de Avaliação Diagnóstica 

(QAD) 
 

A. Resultado do Questionário de 
Pesquisa. 
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Figura 4. Tabela com os resultados da 

pesquisa separados por eixos. 

 

 

Figura 5. Gráfico representativo do 

resultado da pesquisa por eixos. 

 

A governança aparece com o percentual 

de 29,50% na pesquisa realizada com as 

empresas, onde descreve a frequência 

com que a alta administração é atualizada 

sobre seu programa de gestão de 

continuidade de negócios e sobre todos 

os objetivos de recuperação que apoiam 

as novas iniciativas empresariais. 

Descreve também a frequência com que 

um balanço interno é realizado na 

implementação e manutenção efetiva do 

programa. 

O escopo aparece apenas com 29,97% na 

pesquisa, onde as organizações deveriam 

ter um conjunto de métricas de gestão do 

programa de continuidade dos negócios 

que é relatado para a gestão.  

Define ainda os níveis de serviço de 

tempo de recuperação para aplicações de 

missão crítica.  

Além disso, define métricas de gestão de 

risco e continuidade dos negócios que 

devem ser relatadas a gestão. 

O investimento ficou com o índice de 

33,20%, onde as percepções da gerência 

com os investimentos relacionados com a 

gestão de continuidade dos negócios e 

recuperação de desastres devem estar 

ligadas a objetivos estratégicos de longo 

prazo e os casos individuais de negócios.  

Devem ainda ser revistos os projetos de 

gestão de continuidade dos negócios para 

assegurar a conformidade com os 

requisitos orçamentais. 

O programa organizacional aparece 

apenas com 29,90%, onde a gestão de 

continuidade dos negócios e o 

gerenciamento de recuperação de 

desastres deveriam estar alinhados como 

um programa de toda a empresa.  Os 

objetivos do programa de gestão de 

continuidade dos negócios deveriam 

também estar alinhados com a estratégia 

de negócios da organização. 

IT DRM (Recuperação de Desastre) com 

29,30% deveria manter os níveis de 

serviço de gerenciamento de recuperação 

de desastres alinhados pelos requisitos de 

negócios-chave. Integração da gestão de 

continuidade dos negócios com a 

recuperação de desastre. Além da 

validação contínua da avaliação de riscos 

e análise de impacto dos negócios. 

Os processos e controle aparecem com 

28,55%, onde os objetivos de tempo de 

recuperação e os objetivos de ponto de 

recuperação devem alinhar com os 

tempos reais de recuperação. Ter a 

definição da interrupção máxima 

aceitável e o mínimo de continuidade de 

negócios objetivo definido para o produto 

e serviço. Um software/sistema para 

controlar e gerenciar o status e 

maturidade do programa de gestão de 

continuidade dos negócios. Ferramenta de 

gestão de crises/incidentes para gerenciar 

as respostas a catástrofes. 
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O treinamento/exercício com 30,40% 

deveria atingir de forma consistente 

através de exercícios planejados ou 

recuperações reais, realizando a 

recuperação de nível de serviço e metas 

de disponibilidade para aplicações de 

missão crítica.  

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1575



 

 

Figura 6. Resultado das 21 empresas que 

responderam o Questionário de Avaliação 

Diagnóstica (QAD) 

 

B. Níveis de Maturidade. 

      Foram definidos níveis de maturidade 

em relação ao processo, baseados nos 

trabalhos [15] e [16], uma proposta de 

Modelo de Maturidade Gaia para 

Implantar a Continuidade de Serviços de 

TI, demonstrada na figura 7: 

 

Figura 7. Níveis de Maturidade Gaia para 

Implantar a Continuidade de Serviços de 

TI 

 

Nível 1 – Nenhuma Gerência: neste nível 

há diversos procedimentos de 

recuperação oferecidos pelo 

Departamento de TI, porém, não há como 

precisar quais e quantos existem, suas 

funcionalidades, responsáveis e nem ao 

menos quais são realizados por 

terceirizados e quais os providos 

internamente. O principal foco deste nível 

é identificar e quantificar um conjunto de 

planos de continuidade e recuperação 

oferecidos pela equipe de TI; 

 
Nível 2 – Parcialmente Gerenciado: há a 

identificação de um conjunto de planos 

de continuidade e recuperação oferecidos, 

porém, estes não são mantidos em uma 

base ou documento e suas finalidades, 

controle de acesso a estes documentos e 

disponibilidade dos mesmos. O principal 

objetivo deste nível é implantar e 

documentar um conjunto de planos de 

continuidade e recuperação dos serviços 

de TI; 

 
Nível 3 – Gerenciado: há uma base de 

dados em que consta um conjunto de 

planos de continuidade e recuperação dos 

serviços de TI, porém estes não possuem 

descrição de requisitos, configurações, 

responsáveis, suporte e usuários, tendo 

como objetivo identificar a lista de itens 

necessários e os temas relacionados com 

a continuidade e a recuperação. Neste 

nível é necessária a definição do 

resultado esperado pelo negócio da 

organização em concordância com a 

capacidade da equipe de TI, descrição de 

requisitos, configurações, contatos dos 

responsáveis pelos seus acionamentos; 

 
Nível 4 – Gerenciado e Auditado: há uma 

base de dados em que consta um conjunto 

de planos de continuidade e recuperação 

dos serviços de TI com seus respectivos 

atributos, porém, não há uma política de 

atualização desses planos, informações 

sobre últimas modificações e uma 

política de continuidade dos serviços de 

TI antes que este comece a ser controlado 

pelo Departamento de TI. Neste nível é 

necessário que as alterações nos planos 

de continuidade e recuperação sejam 

registradas em um histórico, além disso, 

todo plano novo deve ser cadastrado, 

primeiramente, na base de dados da TI, e 

sendo disponibilizado para uso somente 

após este cadastro; 
 

Nível 5 – Melhoria Contínua: Um 

conjunto de planos de continuidade e 

recuperação dos serviços de TI estão 

cadastrados e constantemente atualizados. 

Os novos planos a serem ofertados 

passam por um processo de cadastro, 

sendo necessária a criação de uma 

política de aprovação, conferência e 

atualização dos planos existentes, como 

avaliar melhorias a serem aplicadas. 

 

      A seguir é demonstrada a proposta 

para a evolução dos 5 níveis de 

Maturidade Gaia para Implantar a 

Continuidade dos Serviços de TI, onde 

constam as implementações necessárias 

para alcançar o nível desejado. 
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     Definição dos Níveis de Maturidade 

Gaia para Implantar a Continuidade dos 

Serviços de TI, por eixo: 

Níveis de Maturidade para Governança 
 
      A Governança, conforme figura 8, 

inicia o nível 1 com o programa de 

Continuidade de Serviços de TI 

desconectado com a Alta Administração. 

O nível 2 já tem o programa de 

Continuidade de Serviços de TI alinhado 

com a Alta Administração, inclusive com 

a definição dos objetivos de recuperação. 

Já o nível 3 contempla além dos 

alinhamentos, a realização de um balanço 

interno para contemplar a implementação 

e manutenção deste programa. No nível 4 

tem o alinhamento com os clientes e 

fornecedores quanto a recuperação e 

disponibilização de requisitos mínimos. 

Para evoluir ao nível 5 será necessária a 

monitoração e melhoria contínua no 

programa de Gestão de Continuidade de 

Serviços de TI.   

 
 

 
Figura 8. Níveis de Maturidade para a 

Governança 

 

Níveis de Maturidade para Escopo 
 

      O Escopo, conforme figura 9, inicia o 

nível 1 sem definição de métricas para a 

Gestão de Continuidade de Serviços de 

TI. Evoluindo para o nível 2 tem-se a 

definição de um mínimo de métricas para 

a composição da Gestão de Continuidade. 

Já no nível 3 além das métricas definidas, 

haverá também a definição do nível de 

serviço de tempo de recuperação desses 

serviços. O nível 4 tratará e validará essas 

métricas junto a Alta Administração. A 

evolução para o nível 5 contemplará a 

monitoração e atualização das métricas 

propostas para a Gestão desses serviços 

de TI. 

 

 
Figura 9. Níveis de Maturidade para o 

Escopo 

 

Níveis de Maturidade para Investimento 

 

      O Investimento, conforme figura 10, 

inicia o nível 1 com o projeto de 

Continuidade de Serviços de TI sem a 

visibilidade da Alta Administração. Já no 

nível 2 tem-se uma visão dos 

investimentos necessários para a 

Continuidade de Serviços de TI pela 

Gestão. No nível 3 há conectividade dos 

objetivos de Continuidade de Serviços de 

TI com os objetivos estratégicos de longo 

prazo da organização. O nível 4 

contempla a ligação dos investimentos de 

TI com os objetivos estratégicos de longo 

prazo. Por fim, no nível 5 os projetos são 

revistos regularmente para que haja 

conformidade com os orçamentos 

planejados. 

 

 
Figura 10. Níveis de Maturidade para o 

Investimento 

 

  Níveis de Maturidade para Programa 
Organizacional 
 

      O Programa Organizacional, 

conforme a figura 11, tem o seu nível 1 

totalmente desconectado da Política 

Organizacional da Organização. Já para o 

nível 2 tem-se o alinhamento do 

programa organizacional definidos na 

política, porém, focados somente nas 

estratégias principais da empresa. No 

nível 3 há a preocupação da organização 

em divulgar a gestão da continuidade de 

serviços de TI e recuperação de desastre 

com todos os colaboradores da empresa. 
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O nível 4 trata da integração entre o 

gerenciamento da continuidade de 

serviços de TI com o gerenciamento da 

recuperação de desastre. Para evoluir a 

empresa para o nível 5, é necessária a 

completa integração dos planos de missão 

crítica com a recuperação de desastre, 

aliados com a definição de serviços 

mínimos necessários para a Continuidade 

dos Serviços de TI. 

 

 
Figura 11. Níveis de Maturidade para 

Programa Organizacional 

 

Níveis de Maturidade para IT DRM 
 
      A Gestão da Recuperação de Desastre 

(IT DRM), conforme figura 12, inicia o 

nível 1 identificando os riscos e os 

impactos que interferem diretamente nos 

serviços da organização. Já no nível 2 

deverá ser definido os critérios de 

tratamento destes riscos e também uma 

avaliação do impacto que estes riscos 

afetarão quanto a interrupção dos 

serviços. O nível 3 tem como principal 

objetivo traçar um plano de ação para 

minimizar esses riscos. No nível 4 terá o 

foco na divulgação das informações e 

atualização do processo de 

documentação. Finalmente, no nível 5 

deverá ser implementada a monitoração 

dos riscos. 

 

 
Figura 12. Níveis de Maturidade para a 

Recuperação de Desastre 

 

Níveis de Maturidade para Processos e 
Controle 
 

      O eixo Processos e Controle, 

conforme figura 13, tem o nível 1 com os 

seus processos de recuperação, porém, 

não estão devidamente definidos. Já no 

nível 2 os responsáveis pelas atividades 

de recuperação têm suas competências 

definidas e avaliadas no processo de 

execução. No nível 3 são declarados e 

definidos os tempos de recuperação 

(Tempo, Ponto e Interrupção máxima 

aceitável). Para o nível 4 deverá ser 

implementada uma ferramenta para a 

gestão desse processo. Por fim, no nível 5 

deverá ser implantada a monitoração dos 

processos e propor plano de melhoria 

contínua para essa modalidade.    

 

 
Figura 13. Níveis de Maturidade para os 

Processos e Controle 

 

Níveis de Maturidade para Treinamento / 
Exercício 
 
      O eixo Treinamento/Exercício, 

conforme figura 14, inicia o nível 1 sem 

definições sobre treinamentos e 

exercícios planejados para a recuperação 

dos serviços. Já no nível 2 há treinamento 

para todos os membros participantes e 

exercícios de recuperação são simulados. 

No nível 3 o treinamento é feito de 

maneira personalizada, sendo atribuídos 

papéis e funções específicas no processo 

de recuperação dos serviços. No nível 4 

tanto os treinamentos quanto os 

exercícios de recuperação são planejados 

e o resultado contempla a avaliação 

individual dos colaboradores da empresa. 

Para finalizar, o nível 5 trata do programa 

de conscientização da gestão de 

continuidade dos serviços de TI e esse 

programa passa por revisões periódicas 

havendo atualização dos treinamentos, 

quando necessário. 
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Figura 14. Níveis de Maturidade para 

Treinamento e Exercício 
 

C. Resultado do estudo de caso em uma 
das empresas que responderam o 
questionário de avaliação diagnóstica, 
após a Aplicação do Modelo de 
Maturidade Gaia. 

      O estudo de caso foi realizado em 

uma das 21 empresas que responderam o 

questionário de avaliação diagnóstica 

(QAD). É uma empresa de tecnologia, 

com atuação em datacenter para seus 

clientes.  

      A fase de implementação do modelo 

de maturidade gaia para a Gestão de 

Continuidade dos Serviços de TI durou 3 

meses. Durante este período foram 

implantados vários controles e 

procedimentos para obter os resultados 

após um período de operação. 

      As figuras 15 e 16 mostram os 

resultados da empresa (Q1) antes da 

implementação do modelo de maturidade 

gaia para a Gestão de Continuidade dos 

Serviços de TI e os resultados da empresa 

(Q2) após a implementação do modelo. 

 

 

Figura 15. Gráfico comparativo da 

evolução da empresa  

 

      Conforme mostra a figura 16, houve 

uma melhora considerável nos índices 

dos 7 eixos apresentados, em mais de 

50% da média final do resultado da 

empresa antes da aplicação do modelo de 

maturidade gaia para a continuidade dos 

serviços de TI. 

 

Figura 16. Tabela comparativa da 

evolução da empresa  

 

      Para a governança foi implementado 

a gestão de continuidade de serviços de 

TI alinhados com a Alta Administração, 

onde foram definidos objetivos de 

recuperação listando os serviços 

conforme a criticidade e um balanço 

interno com os resultados alcançados. 

       Para o escopo houve a definição de 

métricas de Continuidade de Serviços 

alinhados com o nível de serviços com os 

tempos de recuperação. Estas métricas 

são os serviços que farão parte do 

contexto da recuperação. 

      No investimento, além da 

participação da Alta Administração, os 

investimentos têm conectividade com os 

objetivos de continuidade de serviços de 

TI e com os objetivos estratégicos de 

longo prazo da organização. 

      No programa organizacional, houve 

uma preocupação em alinhar a 

continuidade de serviços de TI e 

recuperação de desastre e definidos na 

Política Organizacional da empresa com 

a divulgação e participação de todos os 

colaboradores. 

      Na recuperação de desastre (IT DRM) 

foram definidos a lista dos riscos e 

critérios de tratamento de riscos e análise 

de impacto, criando um plano de ação 

para minimizar os riscos ocorridos. 

      Nos processos e controle foram 

definidos os responsáveis pelas 

atividades de recuperação, além da 
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definição dos tempos de recuperação 

(Tempo, Ponto e Interrupção máxima 

aceitável). 

      Para os treinamentos e exercícios, 

foram definidos treinamentos e exercícios 

planejados para a recuperação dos 

serviços. Houve ainda os treinamentos 

personalizados onde foram atribuídos 

papéis e funções de recuperação.  

     Com tais itens em evidência, após o 

período de uso do modelo, notou-se que 

houve uma melhora significativa e de 

maneira consistente e uniforme em 

relação aos eixos avaliados. 

 
V. CONCLUSÃO E TRABALHOS 

FUTUROS. 

      A gestão de continuidade de serviços 

de TI é cada vez mais um fator de 

extrema importância, para a 

administração de toda e qualquer 

empresa. Gerenciar os seus ativos deixou 

de ser apenas um fator de controle, e 

passou a se tornar um processo essencial 

dentro de todas as áreas das empresas, 

contribuindo diretamente para o sucesso 

ou fracasso do negócio.  

      Com base nisso, a proposta do estudo 

de caso apresentada por este trabalho, 

buscou apresentar uma proposta de 

modelo de maturidade que possa auxiliar 

os processos, para que, a gestão de 

continuidade dos serviços de TI possa 

ocorrer de forma correta, construtiva e 

positivamente dentro da empresa. Esse 

estudo de caso apresentado consiste, 

primeiramente, da aplicação de um 

questionário de avaliação diagnóstica, 

que posiciona o respondente em um nível 

de maturidade dentro do modelo. 

Seguindo, o processo de implantação do 

modelo e os serviços, que são compostos 

pelas melhores práticas de execução das 

normas amplamente utilizadas dentro de 

cada nível. 

      Portanto, com a aplicação do 

questionário e aplicação do modelo, pode 

se observar que o mesmo apresenta o 

nível de maturidade que a organização 

está dentro de um cenário apresentado. 

Fato este concluído, devido aos dados 

coletados e apresentados como um estudo 

de caso, demonstrando que o modelo em 

questão se mostrou eficiente e contribuiu 

de forma positiva na elevação do nível de 

maturidade da organização. Com essa 

pesquisa, a prática da gestão de 

continuidade de serviços de TI deixa de 

ser apenas uma proposta de melhoria 

dentro das empresas e passou a se tornar 

um meio viável e oportuno de gerenciar e 

contribuir com a gestão dentro das 

organizações. 

      Por conseguinte, como trabalhos 

futuros, pretende-se realizar a aplicação 

desse modelo em outras empresas 

buscando, assim, demonstrar melhorias 

contínuas nos processos adotados por 

esse modelo. Melhorar, também, o 

desenvolvimento de uma ferramenta já 

existente para a capacitação do 

gerenciamento de continuidade de 

serviços de TI.  
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Modelo de Aprendizagem Integral (MAI): um modelo para ensino-aprendizagem 

com ênfase em competências 

 

Resumo 

Ante a demanda do mercado por profissionais com competências abrangentes, o grau de 

envolvimento dos estudantes com tecnologias, a necessidade e o papel que 

desempenham instituição de ensino e docentes na formação dos indivíduos e em 

evidências de que o processo de ensino-aprendizagem focado no estudante produz 

experiência de aprendizagem ativa e significativa, procurou-se identificar quais são as 

competências necessárias à formação integral. A literatura mostra estruturas que 

contribuem ao desenvolvimento de competências, sem contemplar a formação integral 

por completo, o que ensejou o delineamento do MAI, o qual funda-se sobre os 

princípios do construtivismo e apropria-se, com base em visão holística, de modelos, 

estratégias e tecnologias para ensino-aprendizagem eficazes, com elementos 

aproveitados de forma sinérgica. O objetivo desta pesquisa foi avaliar um modelo 

instrucional para a formação integral do indivíduo e testado no ensino de contabilidade. 

O Modelo concebido foi transposto ao Moodle, em um curso sobre notas explicativas, 

com a finalidade de verificar suas condições de extrapolação à prática. Sua verificação 

foi avaliada por meio de duas edições do curso, em duas modalidades: semipresencial e 

online. Os dados foram obtidos por meio de levantamentos e analisados com base em 

estatística descritiva, testes não paramétricos e análises de conteúdo. Os resultados 

demonstraram a efetividade do MAI em conduzir ao desenvolvimento de comunicação, 

pensamento crítico, colaboração e solução de problemas, no processo instrucional 

contábil, ao que se considera formação integral. O MAI acrescenta-se à literatura como 

alternativa viável ao ensino de contabilidade. Suas contribuições alcançam os 

estudantes, por proporcionar experiência de formação integral, os docentes, por 

migrarem de transmissões de conhecimentos para facilitadores, às instituições de ensino 

superior, por demonstrar como se pode realizar uma formação contextualizada pelo 

perfil digital dos estudantes e demandas do mercado. Com base nos achados, 

recomenda-se que disciplinas e cursos de contabilidade e áreas relacionadas sejam 

planejados considerando o uso de modelos instrucionais como o MAI. 

 

Palavras-chave: Ensino de contabilidade, formação integral, competências, ensino-

aprendizagem, notas explicativas. 
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1. Introdução 

Há uma infinidade de dados à disposição na internet e a possibilidade de acessá-

los não significa saber utilizá-los e, tampouco, implica na capacidade de filtrar aquilo 

que de proveitoso pode ser deles extraído para um bom exercício profissional ou 

acadêmico e para a tomada de decisões bem-sucedidas. Além do mais, ainda que se 

obtenha um ótimo desempenho na academia, a posse de um título acadêmico não é 

garantia de uma boa colocação no mercado de trabalho (Fórum Internacional de 

Políticas Públicas, 2014).  Isto porque as relações humanas tornam-se cada vez mais 

complexas e as pessoas tão nelas emaranhadas que, acessar e obter informações pode 

não ser suficiente para a compreensão e sucesso em um universo de multiplicidade (Lee 

& Hannafin, 2016). 

Nesse cenário, observa-se um declínio de valor da habilidade de saber, ligada à 

aquisição de conhecimento, e um grande incremento relacionado à capacidade de 

selecionar, colaborar, criar, interagir, conectar e constituir, que torna o conhecimento 

uma commodities (Gunawardena et al., 2006). Está aí configurado o novo perfil 

requerido aos ambientes educacionais, aos docentes e discentes, pois, a obtenção de 

conhecimento passa a ser apenas um dos diversos resultados do processo de 

aprendizagem, sendo desejáveis, portanto, competências abrangentes. 

Nesse sentido, atualmente é necessário que os alunos, para aprenderem, assumam 

hábitos de professores: aprendizes e produtores de conhecimento (Munhoz, 2015). Com 

base nesta visão, observa-se nas modernas propostas pedagógicas as expressões 

aprender a aprender, aprender pela pesquisa, aprendizagem colaborativa e aprendizagem 

significativa como pilares do ensino, especialmente no nível superior. A era digital 

impele que os mecanismos formais de educação sejam repensados em consonância com 

as mudanças sociais e os avanços tecnológicos (Liu, 2012). 

No entanto, mesmo que se perceba um aumento das discussões teóricas a respeito 

da superioridade de outros mecanismos de aprendizagem, em relação às aulas 

tradicionais, estes ainda são pouco utilizados (Freeman et al., 2014; Lee & Hannafin, 

2016). A partir da epistemologia construtivista, os estudantes aprendem por meio de seu 

engajamento no processo, que não ocorre passivamente, por meio do recebimento de 

informações, mas sim, por meio organização, análise e síntese, assim, significando e 

compreendendo com base em suas experiências individuais (Lee & Hannafin, 2016) e 

esse processo pode ser chamado de aprendizagem ativa. 

Em busca da identificação de quais competências são as mais importantes aos 

profissionais do século XXI, recorreu-se à literatura, que será apresentada no capítulo 2 

e relacionou-se, na Tabela 1, aquelas consideradas como as mais relevantes. Com a 

finalidade de facilitação da compreensão, propôs-se uma simplificação por meio da 

disposição hierárquica em competências e subcompetências, com base em critérios de 

similaridade, significado e resultado/efeito prático, detectados nas próprias fontes 

bibliográficas. Daqui em diante este passa a ser o conjunto das quatro competências 

consideradas como sinônimas da expressão formação integral, que consiste na adição 

destas quatro competências à formação das competências técnicas, ligadas a um 

conteúdo específico de uma determinada área de conhecimento, alcançando níveis 

cognitivos, não cognitivos e relacionais. 

A partir das competências apresentadas na Tabela 1, emerge uma reflexão sobre 

os meios pelos quais seria possível desenvolvê-las ou aprimorá-las no processo 

educacional, em quaisquer áreas de conhecimento. Ressalta-se que não foi identificado, 

um modelo para ensino que faça menção à expressão formação integral ou que tenha 

vistas ao desenvolvimento, em conjunto de comunicação, pensamento crítico, 

colaboração e solução de problemas, ou ainda, de outro conjunto de competências 
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similares. Tampouco foi observado um modelo centrado no estudante que contemple 

mecanismos de aprendizagem ativa e colaborativa e que envolva recursos tecnológicos. 

 
Tabela 1. Agrupamento das competências e subcompetências da formação integral 

Competências Subcompetências abrangidas 

1. Comunicação Comunicação oral e escrita; capacidade de expressar-se, de dar e receber feedbacks, 

negociação, capacidade de ouvir, elaboração de relatórios técnicos; 

2. Pensamento 

crítico 

Envolve análise, síntese, interpretação; exercício de julgamentos e estimativas; 

criatividade; mente aberta, senso de justiça; 

3. Colaboração  Colaboração, trabalho em equipe liderança, olhar voltado a direitos humanos e 

igualdade, reconhecimento de opiniões diferentes, comportamento ético, bom 

relacionamento com o cliente, confiança; 

4. Solução de 

problemas 

 Resolução de situações concretas, reais ou simuladas, aplicação de conhecimentos 

teóricos, na prática, escolhas contábeis, considerar mais de uma solução possível 

para o mesmo dilema. 

 

Dessa maneira, com vistas a suprir esta lacuna de um modelo instrucional para 

ensino-aprendizagem que cubra a integração entre aprendizagem ativa, uso intenso de 

tecnologias para promover formação integral por meio da habilitação nas competências 

1) comunicação, 2) pensamento crítico, 3) colaboração e 4) solução de problemas, 

propõe-se, aqui delinear um novo modelo. Considera-se aqui modelo de design ou 

delineamento instrucional aquilo que envolva a concepção de um processo de ensino-

aprendizagem como um todo, vislumbrando, todas as etapas, desde o projeto, seleção de 

recursos e conteúdos, teorias, estratégias, tecnologias, ambiente, mecanismos de 

avaliação e feedback. Assim, sempre que uma formação é realizada a partir de um 

design instrucional bem delineado, as chances de alcance dos objetivos de 

aprendizagem se amplificam 

Um modelo para ensino-aprendizagem com a finalidade de formação integral, 

conforme aqui proposto, requer validação teórica e prática. Conquanto, uma vez que há, 

na literatura, suporte de metodologias e tecnologias que auxiliam no desenvolvimento 

das competências listadas então, estes recursos podem ser aproveitados. Isso significa 

dizer que não se pretende desprezar nenhum instrumento já existente, mas, sim, buscar, 

de cada um, características que podem contribuir, sinergicamente, para a ampliação da 

sua eficiência. Além disso, ressalta-se que o projeto consiste em integrar apenas 

atributos já validados, o que pode torna-lo um modelo forte e coerente, que contemple, 

essencialmente, elementos com resultados positivos e válidos por meio de 

experimentações e aplicações práticas preliminares.  

Sumariza-se, então, os principais elementos do contexto que fizeram germinar a 

problemática: a) Um novo perfil de estudantes é destacado, imerso em tecnologias, 

amplamente conectados em forma de redes e com inúmeras possibilidades de interações 

e trocas de conhecimentos; b) Considera-se que as universidades sejam agentes 

responsáveis pela formação do indivíduo, de forma integral; c) A literatura tem 

demonstrado que mudanças no processo de ensino-aprendizagem são necessárias com 

vistas a situar o estudante no foco do processo de ensino-aprendizagem, como as 

metodologias ativas e experienciais; d) O mercado, repleto de transações globais, requer 

um novo perfil profissional, dotado de competências que vão além das técnicas; e) Não 

foi identificado um delineamento instrucional com finalidade e características 

necessárias à formação integral; f) Existem metodologias e tecnologias validadas que 

auxiliam no ensino-aprendizagem e no desenvolvimento de competências contém 

características apreciáveis e aproveitáveis à finalidade do modelo. 

Do contexto e da problematização apresentados emerge, a seguinte indagação: 

Como se estruturar um modelo de design instrucional para formação integral? 
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Nessa via, o objetivo central deste estudo é avaliar um modelo instrucional para a 

formação integral do indivíduo. 

 

2. Competências para formação integral 

A expressão competência é identificada na literatura sobre educação como 

referindo-se a um conjunto composto por Conhecimentos, Habilidades e Atitudes, 

costumeiramente abreviados pela sigla CHA. Também, a literatura de gestão 

empresarial emprega competências com a finalidade de designar o conjunto de atributos 

que seus colaboradores necessitam possuir para serem reconhecidos como de alto 

desempenho quanto a capacidades humanas para o desempenho de determinadas tarefas 

(Fleury & Fleury, 2001). 

No âmbito que associa a característica de uma pessoa, competência significa a 

capacidade de lidar ou resolver determinada questão, ou, em sentido contrário, 

incompetência pode designar a inabilidade, imperícia ou, até mesmo, em sentido 

pejorativo, o termo é utilizado como adjetivo para referir-se a quem não está apto a 

exercer cargo, função ou realizar determinada atividade. Competência é uma expressão 

amplamente empregada na literatura da área de negócios (R. L. Cardoso, Riccio, & 

Albuquerque, 2009; R. Cardoso, Neto, & Oyadomari, 2010; Lopes, Cardoso, & Riccio, 

2010) e de educação uma de suas definições designa a capacidade de se realizar uma 

determinada tarefa, habilidade para aplicar conhecimentos teóricos efetivamente, na 

prática (Westera, 2001).  

Segundo Westera (2001, p. 80), da perspectiva teórica, competência pode ser 

definida como “estrutura cognitiva que facilita um comportamento específico” e, da 

perspectiva operacional, sua definição é mais ampla e cobre habilidades e 

comportamentos e significa “a capacidade de tomar decisões imprevisíveis (...) que 

inclui conhecimentos, habilidades, atitudes, metacognição e pensamento estratégico, e 

pressupõe tomada de decisão consciente e intencional”.  Nesses termos, competência 

inclui componentes mentais e atitudinais. 

O estudo de Westera (2001) diferencia conhecimentos, habilidades e 

comportamentos de competências, defendendo que estas últimas estejam relacionadas a 

processos cognitivos que ocorrem na mente de um indivíduo, traduzindo a maneira 

como este emprega um determinado conhecimento, dotado de capacidades particulares, 

em alguma situação. De acordo com esta óptica, competência pode ser compreendida 

como a condição cognitiva que representa o modo como se extrapolar um saber por 

meio de sua ação ou atitude concreta, independentemente de qual seja o tipo ou 

conteúdo de conhecimento envolvido. Esta, com base em Westera (2001), será a 

definição por nós aproveitada quando, nesta pesquisa, o termo competência for 

empregado. 

Na visão de Westera (2001), as competências podem ser desintegradas em 

subcompetências, produzindo uma estrutura hierárquica. Como exemplo de 

competências e subcompetências poderíamos mencionar a ação de dirigir um carro em 

que se necessita saber estacionar, guiar para trás, guiar para frente, parar sem usar os 

freios, manter atenção difusa etc. ou, ainda, a competência para construir uma casa, que 

envolve a interpretação de projetos, fundição das bases, rede elétrica, rede hidráulica, 

fundição de lajes e montagem de telhados, entre outras. Isso justifica a composição 

apresentada na Tabela 1, que é discutida em cada subseção seguinte. 
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2.1 Comunicação 

A primeira das competências almejada no modelo é a comunicação. Nesse 

contexto, são incluídas as subcompetências comunicação oral de saber falar e ouvir; 

comunicação escrita; capacidade de expressar ideias, pontos de vista, pensamentos e 

emoções; habilidade para dar e receber feedbacks; e avaliar seus pares.  

Ao analisarmos, separadamente, o ranking de competências mais importantes a 

serem desenvolvidas, de acordo com o estudo de Ali et al. (2016), as de comunicação 

escrita e comunicação oral, ocupam posições bem distintas nas opiniões de 

empregadores e docentes, de modo que os professores as consideram mais importantes 

(segunda e quinta posições no ranking, respectivamente) e empregadores, menos 

relevantes (sexta e nona posições, respectivamente). Conquanto, os empregadores 

consideram mais relevante que os estudantes sejam capacitados em língua estrangeira 

(terceiro lugar em importância). 

Por meio de certos mecanismos didáticos, considera-se possível desenvolver ou 

aprimorar a comunicação utilizando-se de atividades como relatos em blogs, diários ou 

one minute papers (Gunawardena et al., 2006; Hossain, Kummer, O’Leary, & Tyge 

Kummer, 2015), redação de relatórios técnicos (Hossain et al., 2015), elaboração de 

resumos, resenhas, artigos, perguntas abertas. Ainda que seja em um ambiente online de 

educação, a comunicação, tanto escrita quanto oral, podem ser acuradas, com o auxílio 

de recursos tecnológicos e a interação com um tutor, mentor ou professor. Nesse 

ambiente, atividades como apresentações em tempo real, podcasts, gravações em 

vídeos, testes orais ou qualquer material que envolva a entrega de conteúdo em forma 

de áudios (Harris et al., 2016) são propícias ao aprimoramento da comunicação oral. 

Estas possibilidades trazidas pela tecnologia aumentam as chances de que a 

competência da comunicação, a profissionais da área contábil, seja desenvolvida e 

suprida.  

Em ambos os ambientes presencial e online, atividades que promovem interações 

entre os pares favorecem o exercício de discussões e trocas de ideias, dentre as quais, já 

foram testados casos para ensino (Costa, Gomes, Braunbeck, & Santana, 2018; 

Fernandes, 2014; Stanley & Marsden, 2012; Weil, Oyelere, & Rainsbury, 2004; Weil, 

Oyelere, Yeoh, & Firer, 2001), produção de vídeos (Holtzblatt & Tschakert, 2011; 

Martin, Evans, & Foster, 1995; Sardela, Costa, & Gomes, 2017), debates e mesas 

redondas (Costa et al., 2018), simulações de negócios (Levant, Coulmont, & Sandu, 

2016), apresentação de seminários, elaboração de perguntas (D. Garrison, Anderson, & 

Archer, 2000; Oliveira Neto, Gomes, & Titton, 2017), bate-papos virtuais e 

comunidades de aprendizagem (Gunawardena et al., 2006), e outras. Ainda, a maneira 

como todas essas atividades é conduzida, de igual modo, poderá influenciar a 

intensidade e a qualidade da comunicação oral trabalhada. 

O estudo de Zhang et al. (2016) dedicou-se a investigar os tipos preferidos de 

comunicação por participantes de cursos online de modalidade Massive Open Online 

Courses (MOOCs). Dentre os achados, identificou-se que os textos postados de forma 

assíncrona, os bate-papos, os áudios e vídeos trocados sincronamente são os meios 

preferidos pelos estudantes. Ainda, os resultados demonstraram que, existem diferenças 

estatisticamente significantes entre as formas de comunicação preferidas pelos 

estudantes de acordo com idade, gênero, grau de escolaridade e nível de proficiência na 

língua inglesa. Em cursos dessa natureza, quanto mais os estudantes percebem-se em 

comunidade, mais são socialmente conectados e engajados e, consequentemente, mais 

fluida é a comunicação. 

Esse princípio de conexão social é denominado de presença social (D. Garrison et 

al., 2000; D. R. Garrison, Cleveland-Innes, & Fung, 2010; Gunawardena et al., 2006) e 
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é empregado nos modelos para aprendizagem Communities of Inquiry e Wisdom 

Communities, e representa o clima de pertença a um grupo, comunidade ou classe, em 

ambientes virtuais, ou mesmo presenciais. Quanto mais os indivíduos se conhecem e se 

conectam, mais se desenvolve o conforto para manifestação de ideias, expressão de 

sentimentos e dúvidas e engajamento nas atividades em comunidade. A existência de 

presença social deve fazer parte do processo do planejamento e estruturação do design 

instrucional e é considerado um campo aberto para o desenvolvimento e refinamento da 

comunicação, sobretudo escrita. 

Como maneira de desenvolver competências, o estudo de Levant, Coulmont e 

Sandu (2016) empregou uma técnica de aprendizagem ativa e cooperativa nominada de 

simulação de negócios aos cursos de negócios da França e Marrocos. Os resultados 

demonstraram que as competências comunicação e expressão oral foram fortemente 

desenvolvidas. A partir de mecanismos das teorias de aprendizagem experiencial, os 

indivíduos relatam que se sentem confortáveis com a aprendizagem a partir de casos 

reais dos ambientes de negócios. 

Sumarizando a subseção, apresenta-se um resumo dos recursos mencionados que 

beneficiam o desenvolvimento da competência comunicação: blogs, diários do 

estudante e one minute paper; redação de relatórios técnicos; elaboração de resumos, 

resenhas, artigos; elaboração de perguntas; produção de podcasts, gravações de áudio 

ou vídeo, testes orais; fóruns de discussão, debates e mesas redondas; casos para ensino 

e abp; simulação de negócios; comunidades de colaboração e aprendizagem; salas de 

bate-papo virtuais; e apresentação de seminários. 

 

2.2 Pensamento crítico 

O pensamento crítico é a segunda competência que o modelo visa desenvolver ou 

aprimorar. São contempladas aqui, as capacidades de análise, síntese e interpretação e o 

exercício de julgamentos e estimativas.  

A seu tempo, os autores Bonk e Smith (1998) defendiam que a criatividade e o 

pensamento crítico seriam competências core para o século XXI e que estas podem ser 

aprimoradas por meio de abordagens pedagógicas centradas nos estudantes e por meio 

de metodologias ativas. Dessa maneira, consideram que seja possível formar os 

profissionais requeridos para o ambiente de negócios global. Destacam, ainda, não 

haver diferenças práticas significativas entre o que considera como pensamento crítico e 

pensamento criativo. 

Nesse estudo de Bonk e Smith (1998, p. 265), a partir da revisão da literatura, os 

pesquisadores relacionaram que o pensamento crítico e criativo representa um conjunto 

de processos cognitivos que passa pelo seguinte transcurso: Olhar evidências e buscar 

justificação; Selecionar informações pertinentes; Distinguir relevância em fatos 

irrelevantes; Analisar a credibilidade das fontes de informações; Determinar a força de 

um argumento; Identificar relações entre alternativas; Discernir exemplos de 

contraexemplos; Reconhecer afirmações, vieses e falácias lógicas; Definir ideias e 

hipóteses; e Delinear apropriadas conclusões e inferências. 

Em seu estudo, os autores demonstraram como, por meio dos mecanismos 

tradicionais de ensino, centrados no professor, tornam-se limitadas as possibilidades de 

aprimoramento e refinamento do senso criativo e, apresentam propostas pedagógicas 

alternativas para o desenvolvimento desta competência, de maneira que a ênfase do 

processo de ensino-aprendizagem seja o estudante.  

Ademais, para o desenvolvimento do pensamento crítico e analítico, Bonk e 

Smith (1998, p. 275) elencaram, explicaram e exemplificaram cada uma das técnicas e 

dinâmicas que recomendam serem empregadas. São elas: Grupos para discussão e 
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classificação ideias; Expressões como: além disso, menos, interessante; prós e contras, 

considerando todos os fatores; por exemplo; registre os aspectos positivos e negativos; e 

questões semelhantes; Perguntas como: O que você sabe?, O que quer sabe?, O que 

você aprendeu?; Resumos, resenhas, índices; One minute paper; registros de reflexão; 

planilhas de reflexão; questionários guiados; Críticas, rebotes, respostas, reclamações; 

Aprendizagem baseada em problemas;  Julgamentos simulados, controvérsias 

estruturadas, debates, examinando ambos os lados do argumento; Organizadores 

gráficos: fluxogramas, mapas conceituais, diagramas, árvores de tomada de decisão; 

Outras técnicas como: categorização; esquemas de classificação; taxonomias; matrizes 

de comparação e contraste; identificação e ranking de pontos principais; 

questionamento socrático; inquérito de consulta; análise de custo-benefício; 

determinando relacionamentos com causas e efeitos. 

Embora os autores tenham atestado a superioridade destes métodos em produzir 

desempenho de melhor qualidade, estes reconhecem que, diferenças em estilos de 

aprendizagem individuais podem mudar a maneira como cada pessoa constrói seu 

processo de aprendizagem e, consequentemente, o teor de seus outputs. 

De acordo com o estudo de Ali et al. (2016) a classe de docentes universitários 

considera que a competência de senso crítico e analítico seja a mais importante a ser 

desenvolvida, em um ranking de dezenove alternativas. Por sua vez, empregadores 

posicionam esta competência como a décima segunda na classificação.  

O estudo de Nelson (2017), a partir de um patamar crítico, argumenta que os 

acadêmicos sempre aconselham estudantes de graduação a evitar certas fontes digitais 

como Wikipédia e youtube sob a alegação de baixa confiabilidade de seus conteúdos e 

fontes e reconhece  que, muitas informações não verdadeiras são rapidamente 

disseminadas na internet, criando uma cultura de que não se pode confiar em seus 

conteúdos.  

Posicionando-se fortemente contra essa cultura, o autor ressalta que esse ambiente 

é campo fértil para o refinamento do senso crítico pelos estudantes e que, muitas 

certezas e confiabilidades não dão espaço ao desenvolvimento de pensamento crítico. 

Essa visão corrobora Bonk e Smith (1998), que assinalam que saber analisar, filtrar e 

selecionar informações são fases cognitivas do pensamento crítico. 

Ainda, o autor afirma que a dúvida é a pedra angular do pensamento crítico, de 

maneira que este dependa das dúvidas que um pensador tenha sobre determinado fato, 

opinião ou posição, o que envolve os ambientes digitais. Aos docentes, nessa óptica, 

ensinar senso crítico é ensinar a dúvida e suas dimensões criativas e imaginativas. 

Nelson (2017) diferencia três zonas de dúvidas  relacionadas ao pensamento crítico: a) 

questões de fato (ligadas à veracidade de uma informação); b) questões de lógica 

(relacionadas às conexões entre fatos e inferências), e c) questões de discurso (referem-

se à inclusão cultural ou terminologias ou interesses). 

Em determinados momentos, a ocorrência de eventos em uma das zonas de 

dúvidas pode estar imbricada na ocorrência em outra, o que não prejudica a conclusão 

de que “todo pensamento crítico, se é realmente crítico, deve lidar com a dúvida” 

(Nelson, 2017, p. 121). Conquanto, o autor contrasta que dúvida é uma condição 

necessária, mas, não suficiente do pensamento crítico. Do ponto de vista da educação, 

Nelson (2017) comenta que o que os docentes fazem, constantemente, é tentar eliminar 

as dúvidas e que, até nas avaliações, o que ocorre é a atribuição de notas a respostas 

exatas e positivas, idênticas à rubrica ou gabarito e que, esta postura é contrária ao 

desenvolvimento de mentes autônomas e críticas.  

Bonk e Smith (1998) mencionam e exemplificam metodologias como alternativas 

para se trabalhar o pensamento criativo dos estudantes, quais sejam: debates ou 
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tempestades de ideias, dinâmicas envolvendo possibilidades/alternativas/escolhas; 

escrita livre; simulações e dramatizações; atribuição de papeis de pensamento; mapas 

mentais; estímulo a elaboração de perguntas, listas e check lists; exercícios como 

sinéticas, analogias, suposições, associações e metáforas; sínteses morfológicas e, 

também, sugerem outras técnicas para ensino, quais sejam: registros pessoais em 

diários; dinâmica sobre qual seria a segunda melhor resposta/alternativa; reorganização 

de fatos e informações; rompendo e encontrando novos padrões; o que mais?; por favor 

elabore; adicione detalhes; dramatizações e improvisações. 

O pensamento crítico pode ser desenvolvido ou ampliado por meio de alguns 

instrumentos, como, por exemplo, o hábito por leituras de artigos e outros materiais, 

previamente às aulas, o que pode produzir, inclusive, profundas experiências de 

aprendizagem (Turner & Baskerville, 2011). Essa prática, pautada no construtivismo, 

foi testada por Turner e Baskerville (2011) que aliaram feedbacks formativos e 

intervenções como meios de suporte à compreensão e construção de significado pelos 

estudantes. Essa técnica, também conhecida como Flipped Classroom, traduzida como 

sala de aula invertida, também foi utilizada com êxito, para esta finalidade, por Oliveira 

Neto, Gomes e Titton (2017) e Roach (2014). 

Além disso,  o experimento de Turner e Baskerville (2011) envolveu atividades 

colaborativas, avaliação pelos pares e instruções formais e informais, sempre focadas no 

estudante. Os resultados demonstraram eficácia quanto ao método de aprendizagem, em 

desenvolver o senso crítico, embora apenas 20% dos participantes da pesquisa tenham 

declarado que realizaram a leitura prévia de todo o material. 

O estudo de Rufino (2015) revelou que a solução de problemas reais, enquanto 

metodologia, contribui para o desenvolvimento do senso crítico. Na mesma via, esta 

pesquisa considera a solução de problemas como uma das competências que se pretende 

desenvolver a partir do modelo MAI. Isso mostra uma inter-relação entre as 

competências e a reverberação dos efeitos positivos do seu desenvolvimento em níveis 

superiores, já que solução de problemas, colaboração, pensamento crítico e 

comunicação podem ser operados em um mesmo plano cognitivo ou, ainda, por meio de 

pedagogias ou modelos instrucionais escolhidos ou delineados visando tal finalidade. 

Os resultados do estudo de Rufino (2015) demonstraram, a partir dos relatos dos 

estudantes de sua amostra, que por meio de aulas tradicionais, centradas no professor, é 

difícil desenvolver o pensamento crítico que, por sua vez, é bastante aprimorado quando 

são experimentadas metodologias centradas no estudante, como simulações e estudos de 

caso.  

Uma lista contendo as principais metodologias e recursos para o desenvolvimento 

de pensamento crítico e sua subcompetências, imprescindíveis à formação integral é 

apresentada, como forma de fechamento deste subtópico: aulas expositivas dialogadas, 

com dinâmicas e exemplos; resumos, resenhas e índices; diários e one minute papers; 

atividades em grupos e colaboração; casos para ensino, casos reais e ABP; simulações e 

dramatizações; elementos gráficos como fluxogramas, mapas mentais e diagramas; 

matrizes, índices, listas, check lists; pesquisas, seleção e leitura de conteúdos na 

internet; debates e tempestades de ideias; e elaboração de perguntas. 

 

2.3 Colaboração  

A colaboração é a terceira competência a qual o modelo se propõe a lapidar. Sua 

abrangência contempla as subcompetências trabalho em equipes, reconhecimento de 

opiniões diferentes, comportamento ético, liderança, respeito a diferenças, direitos 

humanos, princípios de igualdade e inclusão, negociação, responsabilidade e iniciativa. 

De acordo com a pesquisa de PISA 2015, a competência solucionar problemas 
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colaborativamente compreende “a capacidade de um indivíduo se envolver efetivamente 

em um processo pelo qual dois ou mais agentes tentam resolver um problema, 

compartilhando a compreensão e os esforços necessários para se chegar a uma solução e 

reunir seus conhecimentos, habilidades e esforços para alcançar essa solução” (OECD, 

2017, p. 32).  

Para o organismo internacional, muitas atividades humanas envolvem grupos de 

pessoas, como um condomínio, uma vizinhança ou uma comunidade religiosa, e que, 

em todos os casos, a harmonia é necessária. Alguns dos benefícios da colaboração são 

que o trabalho pode ser dividido entre os envolvidos, que variadas perspectivas e 

experiências são englobadas na solução e que os membros de uma equipe podem 

motivar uns aos outros, melhorando, com criatividade, a qualidade da solução. 

De acordo com Wang et al. (2009, p. 109) o trabalho em equipe é considerado 

uma competência essencial ao mercado profissional do século XXI. Para os autores o 

trabalho em equipe tem como premissas a cooperação com outros, as influências intra 

grupo por meio de apoio e encorajamento, a resolução de conflitos e negociações e a 

orientação de outros. Além disso, os autores validam seus argumentos, ao aferirem o 

trabalho em equipe, sobre os pilares de construtos relacionados à processos de 

socialização e competências emocionais.  

Para Laal, Laal, Kermanshahi (2012, p. 1698) o conceito de colaboração vai além 

do trabalho em equipes, e pode trazer benefícios nas escalas social, psicológica e 

acadêmica.  Os autores definem colaboração como “uma filosofia de interação e estilos 

de vida pessoais na qual os indivíduos são responsáveis por suas ações, incluindo 

aprendizagem e respeito às habilidades e contribuições de seus pares”. Nesse ambiente, 

os membros compartilham autoridade e aceitam responsabilidades e, a partir do 

consenso, constroem, por meio da cooperação. Não faz sentido, aqui, a competição 

dentro do grupo ou, ainda, entre outros grupos de colaboração. 

Dentre os benefícios da aprendizagem colaborativa, Laal, Laal e Kermanshahi 

(2012) listam: engajamento dos estudantes, motivação mútua, o processo de 

aprendizagem se torna divertido e interessante, desenvolvimento de comunicação oral, 

redução da ansiedade pelas aulas presenciais e segurança diante de situações 

desconhecidas. A aprendizagem colaborativa pode ser considerada como bem-sucedida 

quando não apenas um membro aprende, mas quando todos aprendem, de forma que o 

sucesso de um ocorre quando este ajuda outro estudante a ser bem-sucedido também. 

Desde Vygotsky, a premissa de que um adulto pode se desenvolver por meio do 

relacionamento com seus pares mais capacitados foi sendo fortalecida e formaram-se  

evidências de que há inúmeras vantagens no processo de engajamento social na forma 

de interações entre pares, com vistas à aprendizagem (Zhang et al., 2016). De acordo 

com Gerosa et al. (2003), para colaborar, um grupo necessita se comunicar, se 

coordenar e cooperar, o que gera compromissos a serem gerenciados e envolve 

constante negociação. 

As estratégias para ensino recomendadas por Hancock et al. (2009) para o 

aprimoramento da competência da colaboração são: preparação conjunta de aula; 

engajamento e interações nos programas de aula; integração entre classes do primeiro 

ano;  mapeamento, incorporação e tribuna em equipes; preparação de tutoriais fora de 

classe; engajamento com profissionais, elaboração de planos de negócios e resolução de 

estudos de caso; aprendizagem baseada em problemas e práticas reflexivas sobre 

sistemas de informações empresariais; atividades em equipes; planejamento, 

organização, autogestão, aprendizagem continuada; apresentações de trabalhos em 

grupos; PBL em equipes; unidades de desenvolvimento de competência; e outras. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1590



 

 

Alguns recursos tecnológicos e ambientes virtuais facilitam os processos de 

construção coletiva, tais como Google Docs e PBWorks, nos quais pode-se realizar 

construções coletivas, revisões contínuas e produção de conhecimento coletivo (Y.-C. 

Wang, 2014). Em acréscimo, além da aprendizagem colaborativa, contribuem, também, 

para refinamento da comunicação escrita. 

Wang (2014, p. 507) realizou um experimento a fim de investigar se o wiki é 

eficaz como mecanismo de colaboração e se contribui para desenvolver a comunicação 

escrita e outras competências. Seus achados foram confirmatórios, apontando que o 

wiki: 1) melhora os níveis de consciência em relação a um público, 2) melhora os 

padrões de organização dos textos, 3) enriquece o conteúdo do texto, e 4) melhora a 

acurácia gramatical e a estrutura das sentenças. Ademais, além da colaboração, o wiki 

melhora a coordenação e a aprendizagem entre os pares. 

O mundo provoca, por meio dos avanços tecnológicos, cada vez mais 

possibilidades de interconexões entre as pessoas e, devido a isso, o PISA realizou uma 

investigação para saber se e como os estudantes, até o ensino médio, tem colaborado 

entre si, nos países vinculados à OECD. O órgão considera que “o mercado de trabalho 

demanda pessoas que sejam capazes de resolver problemas em conjunto com outras” 

(OECD, 2017, p. 17). Os principais resultados relacionados e esse quesito, no quinto 

volume dos resultados de PISA 2015 são: a) Os estudantes da Singapura, Japão, China, 

Coréia, Canadá, Estônia, Finlândia, Nova Zelândia, Austrália e Alemanha são, nesta 

ordem, os países cujos estudantes apresentam melhores desempenhos em relação à 

solução colaborativa de problemas; b) 28% dos países pesquisados possuem estudantes 

com boas capacidades de resolver problemas colaborativamente; c) A performance em 

solução de problemas colaborativamente é proporcional ao desempenho em ciências e 

matemática no ensino médio; d) Mulheres tem melhores condições de resolver 

problemas colaborativamente do que homens e parecem valorizar mais os 

relacionamentos do que os homens. 

No que tange o Brasil, os resultados revelam que, mais de vinte por cento dos 

estudantes não alcançou o nível 1 (mais baixo, em uma escala de 4 níveis), tendo obtido 

0,65 em proficiência nessa competência e, apenas 0,6% dos estudantes brasileiros 

atingiram o mais alto nível de aptidão em solucionar problemas colaborativamente. No 

nível 1 estão enquadrados os estudantes com capacidade de solucionar problemas 

simples e que se concentram, apenas, em sua tarefa individual dentro do grupo. A maior 

parcela dos estudantes brasileiros está concentrada no nível 2 (conseguem realizar 

esforços coletivos para solucionar problemas de média dificuldade). Os resultados do 

Brasil são melhores apenas do que os da Tunísia.   

Ao olhar para os resultados brasileiros em PISA 2015, quanto ao quesito solução 

de problemas em colaboração, fica evidente uma lacuna formativa, já que, a maior parte 

da revisão da literatura demonstra que a solução de problemas e a colaboração estão 

entre as principais competências almejadas pelo mercado para profissionais globais, 

com vistas ao futuro, inclusive aqueles da área contábil. Isso confirma a necessidade 

apresentada nesta pesquisa de se pensar e propor um modelo para ensino apropriado ao 

desenvolvimento de ambas as competências: colaboração e solução de problemas, aqui 

nesta pesquisa, abordadas separadamente. 

As comunidades de aprendizagem são uma alternativa viável àquelas pessoas 

geograficamente dispersas, porém, com objetivos de aprendizagem comuns (Rolando, 

Salvador, Souza, & Luz, 2014). Esses autores verificaram que a ideia de ajudar e ser 

ajudado por seus pares, que são, ao mesmo tempo, provedores e beneficiários de novos 

conhecimentos, aprimora o desenvolvimento de competências. Tais comunidades de 

conhecimento também são destacadas como modalidade de desenho instrucional, 
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elaboradas para a educação à distância, e que despontam como tendência (D. Garrison 

et al., 2000; Laal et al., 2012) para os fins de aprendizagem colaborativa, trabalhos em 

equipes e comunidades de conhecimento. De maneira indireta, servem como mecanismo 

para o desenvolvimento ou lapidação das competências comunicação, pensamento 

crítico e solução de problemas, as quais, são objetivos nesta pesquisa.  

Na pesquisa de Anjewierden et al. (2011) são apresentados os resultados de um 

experimento que investigou a relação entre a comunicação e a aprendizagem 

investigativa e colaborativa, em inglês, collaborative inquiry learning. Os estudantes 

atuavam em um ambiente de simulações de situações críticas. Os autores fizeram 

análises das correlações entre a quantidade, o tipo e a qualidade das comunicações 

dentro dos grupos e concluíram, dentre outras coisas que: os estudantes que publicam 

mais mensagens, normalmente adquirem mais conhecimentos do que seus pares; existe 

uma correlação entre os ganhos de conhecimento entre os membros dos grupos; e o que 

os estudantes falam pode influenciar o que eles aprendem, e, inversamente, o que eles 

aprendem (ou já sabem) pode influenciar o que eles falam sobre. 

Embora tenham sido destacadas algumas limitações à implementação de 

comunidades de aprendizagem, este formato se apresenta como uma relevante estratégia 

de construção de conhecimento e potencialização da aprendizagem (Chagas, 2001; 

Gunawardena et al., 2006) nos níveis básico, secundário, superior e profissional (Dias, 

2004), com promissora efetividade no alcance das competências desejadas nesta 

pesquisa e no desenvolvimento de habilidades cognitivas e não cognitivas. 

Os meios considerados pela literatura apresentada nesse tópico apropriados ao 

desenvolvimento ou aprimoramento da colaboração, competência inerente ao modelo 

são: Atividades em grupos, ABP e estudos de casos, Construções coletivas, 

Comunidades de inquérito, e Comunidades de conhecimento e aprendizagem. Adiante, 

tratar-se-á da última competência no rol daquelas considerada como parte da formação 

integral: solução de problemas. 

 

2.4 Solução de problemas 

A solução de problemas é a quarta do conjunto das competências visadas pelo 

modelo. Suas subcompetências são aplicação de conhecimentos teóricos, na prática, 

resolução de dilemas concretos, reais ou simulados e escolhas contábeis. Esta tem sido 

considerada por muitos pesquisadores como uma das principais competências 

necessárias à formação voltada para uma boa atuação no mercado global (Howieson et 

al., 2014).  

O estudo de JONASSEN (1997), aprofunda-se, teoricamente, naquilo que envolve 

a solução de problemas em nível conceitual e prático. O autor se ocupou de delinear um 

modelo de design instrucional apropriado à solução de problemas, demonstrando e 

discutindo as etapas, desde a construção do problema até os tipos de resultados de 

aprendizagem que podem ser obtidos com sua aplicação. A pesquisa ressalta que a 

solução de problemas talvez seja uma das mais importantes competências, já que uma 

série de subcompetências são, automaticamente, desenvolvidas, como análise, síntese e 

interpretação e envolve muitos outros componentes cognitivos. 

Nessa direção, atividades de solução de problemas produzem movimentos, 

quando empregadas, além do domínio cognitivo, nos níveis atitudinal e 

comportamental, como enumera Jonassen (1997, p. 66) a cada um destes, quanto às 

capacidades desenvolvidas: a) Conhecimento estrutural: “rede de informações; mapa 

semântico; rede de conceitos e modelos mentais”; b) Habilidades ampliadas: 

“construção / aplicação de argumentos; analogização e inferências”; c) Habilidades 

metacognitivas: “definição de metas; alocação de recursos cognitivos; avaliação de 
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conhecimento prévio; avaliação do progresso; e verificação de erros”; d) Componentes 

motivacionais e atitudinais: “realização de esforços, persistência em tarefas; 

engajamento intencional”; e e) Conhecimento sobre si mesmo: “articulação de 

conhecimento prévio, articulação sociocultural; articulação de estratégias pessoais e 

articulação de preconceitos”. 

Algumas metodologias para ensino já demonstraram resultados eficazes quanto ao 

desenvolvimento de solução de problemas, tais como a sala de aula invertida (Oliveira 

Neto et al., 2017), PBL e casos para ensino (Costa et al., 2018; Odendaal, 2015; Weil et 

al., 2004), simulações (Riley Jr, Cadotte, Bonney, & MacGuire, 2013) e jogos  (Hwang, 

Hung, & Chen, 2014). 

A partir do documento compilado por Hancock et al. (2009) sobre as estratégias 

para ensino apontadas como potenciais para a competência solução de problemas, 

relacionam-se algumas delas: preparação conjunta de aulas; engajamento e interações 

nos programas de aulas; integração de classes do primeiro ano;  mapeamento, 

incorporação e tribuna em equipes; preparação de tutoriais fora de classe; viagem a 

campo de prisão; engajamento com profissionais, elaboração de planos de negócios e 

resolução de estudos de caso; PBL e práticas reflexivas sobre sistemas de informações 

empresariais; atividades em equipes; apresentações de trabalhos em grupos; 

comunicação profissional; PBL em equipes; unidades de desenvolvimento de 

competências etc. 

O estudo de Kern (2002) utilizou um modelo teórico denominado de hands-on, 

em um ambiente de aprendizagem ativa, com o intuito de averiguar a capacidade de 

solução de problemas pelos estudantes. O modelo implica em considerar três cenários 

pedagógicos, comparativamente, quais sejam: aulas tradicionais, aulas tradicionais com 

exemplos numéricos e aulas com atividades de aprendizagem ativa.  Por meio dos 

resultados, comprovou-se que, por meio da aprendizagem ativa os estudantes 

manifestaram melhor desempenho na solução de problemas contábeis práticos.  

Embora o estudo de PISA 2015 não tenha investigado estudantes de nível 

universitário, seus resultados, evidentemente, produzem reflexos na graduação, que 

imediatamente após o término do ensino médio, os absorve. Além disso, refletem os 

resultados do estudo de  Odendaal (2015) quanto a não preferência por dificuldade em 

lidar com metodologias que exigem maiores esforços cognitivos. Nota-se, ainda, que, o 

Relatório de PISA 2012, que investigou a performance individual em solução de 

problemas o Brasil não ocupou melhores posições, evidenciando que tanto 

individualmente quanto em grupos, a competência para solução de problemas 

permanece bem abaixo dos níveis médios apontados nos relatórios. 

A solução de problemas, no âmbito da formação integral, pode ser desenvolvida 

por meio dos seguintes recursos: sala de aula invertida; casos para ensino e ABP; 

simulações; jogos; atividades em equipes e apresentação de trabalhos em equipes. 

 

3. Modelos teóricos 

3.1 Communities of Inquiry (COI) 

A partir da compreensão de uma nova sociedade,  morfologicamente organizada 

por redes (Rolando et al., 2014), tona-se válido considerar as redes ou comunidades de 

aprendizagem como um caminho coerente, não só quando se pensa em educação à 

distância, pelo qual deve-se direcionar o ensino nos níveis fundamentais, superiores e 

profissionais (Liu, 2012), já que a internet tem conduzido as pessoas a se envolverem 

em redes sociais utilizando variados recursos tecnológicos. Além disso, as comunidades 

de aprendizagem são uma alternativa viável àquelas pessoas geograficamente dispersas, 
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porém, com objetivos de aprendizagem comuns (Rolando et al., 2014). Esses autores 

verificaram que a ideia de ajudar e ser ajudado por seus pares, que são, ao mesmo 

tempo, provedores e beneficiários de novos conhecimentos, aprimora o 

desenvolvimento de habilidades e competências. 

As Communities of Inquiry (CoI) são um construto desenvolvido por Garrison et 

al. (2000), com a finalidade de suprir um gap conceitual, por meio da identificação e 

estruturação de elementos cruciais para uma profunda experiência de aprendizagem. Os 

autores significam o termo inquérito como pensamento crítico, visto, de forma holística, 

como um processo com múltiplas fases que é desencadeado por um evento (problema, 

dilema). “Esse evento provocador é seguido por percepção, deliberação, concepção e 

ação” Garrison et al. (2000, p. 99), que se dão na dimensão da presença cognitiva, 

baseada em ambiente textual, e produz uma experiência de conhecimento. 

De acordo com os autores, a aprendizagem experiencial decorre da interação entre 

presença social, presença de ensino e presença cognitiva, sendo que, as duas primeiras, 

suportam a última. Para os autores mencionados, a presença social é aquilo que faz com 

que os indivíduos pertençam a um grupo e isso lhes permite um engajamento efetivo e 

responsável na comunidade, o que impele qualidade à comunicação estabelecida pelo 

grupo.  

A presença de ensino é dimensão também fundamental às CoI. Assim como o 

professor exerce importante papel nas comunicações orais, também a sua participação é 

crucial, por meio de um discurso crítico e construtivo, nas comunidades que utilizam 

tecnologias e, a interação realiza-se de forma assíncrona e com base em comunicação 

escrita (Garrison et al., 2000). As moderações realizadas por um professor por meio de 

regulação e mediação podem ser realizadas em seções pessoais ou online.  

O fato de as interações serem assíncronas, nas comunidades virtuais, possibilita ao 

aprendiz momentos de reflexão, o que favorece a análise crítica profunda. Além disso, a 

comunicação escrita requer um nível de elaboração dos pensamentos maior do que na 

oral, além do fato de não conter as barreiras de timidez e empatia que podem limitar as 

expressões face a face. Isso faz com que um dos pontos mais fortes do CoI seja a 

comunicação textual escrita.  

A presença social e cognitiva são mais efetivas quando se utiliza a comunicação 

escrita. Nas salas de aula presenciais, por mais que um professor tenha empatia e se 

esforce para motivar as interações e as atividades em grupo, indivíduos tímidos poderão 

não se integrar com a máxima profundidade e, por não se sentirem completamente 

pertencentes a um grupo, poderão prejudicar-se no processo de construção de sua 

aprendizagem. 

 

3.2 Instrucional Learning Design Framework (ILDF) 

O ILDF surgiu como um modelo instrucional com a perspectiva de suplementar o 

ensino presencial, com o fim de conectar conceitos à prática, utilizando mecanismos de 

e-learning (Araujo & Oliveira Neto, 2010). O modelo pode ser empregado em cursos 

presenciais, semi-presenciais ou totalmente online, podendo valer-se de inúmeras 

ferramentas ou recursos virtuais, para suportar atividades que podem ser ou não 

desenvolvidas em um Learning Management Sistem (LMS). Uma das vantagens dessa 

metodologia está ligada à dissociação entre os modelos pedagógicos (bases teóricas), 

estratégias e tecnologias instrucionais, visando ao alcance dos objetivos educacionais.  

Com base no ILDF, o processo centra-se na figura do instrutor (ou professor) e 

procura orientar suas ações de preparação dos processos de ensino, situando-o quanto ao 

fluxo teórico-metodológico pelo qual se deve estabelecer a instrução, partido de 

objetivos específicos.  Seu desenvolvimento tem início na fase exploratória que consiste 
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na busca de materiais, informações relevantes e conhecimento dos conjuntos de valores 

e crenças que contextualizam o ambiente instrucional.  

Em seguida, são escolhidas as estratégias instrucionais ou de aprendizagem que 

serão empregadas com vistas ao alcance dos objetivos educacionais. Após a escolha das 

estratégias, inicia-se a fase de implementação, que consiste em delinear como será a 

operacionalização das estratégias e quais serão as tecnologias empregadas Erro! Fonte 

de referência não encontrada.. 

O ILDF se desencadeia a partir dos objetivos educacionais, em observância 

daqueles estabelecidos na Taxonomia de Bloom e respeitando seus níveis e domínios 

(afetivo, cognitivo e psicomotor). Em seguida, é escolhido o modelo pedagógico mais 

apropriado ao alcance dos propósitos. A escolha, pelo instrutor, das estratégias de 

ensino e tecnologias a serem empregadas é última etapa do processo de design. Embora 

suas qualidades sejam visíveis enquanto direcionador nos processos de delineamento de 

cursos ou disciplinas, é um modelo que não considera o aluno como integrante e 

participante do processo de construção do fluxo de aprendizagem.  

 

3.3 Wisdom Communities 

As comunidades de conhecimento também são destacadas como uma modalidade 

de desenho instrucional, elaborada para a educação à distância, e que desponta como 

tendência. O modelo Wisdom Communities (Wiscom) surgiu alicerçado sobre os pilares 

de teorias de aprendizagem sócio-construtivistas e se apoia em inovação, mentoria e 

suporte para que os indivíduos possam interagir, receber feedback, aprender e crescer 

juntos (Gunawardena et al., 2006). A comunicação, por meio de redes sociais, é 

ferramental às comunidades de conhecimento, nas quais ocorre interação e colaboração.  

De acordo com o modelo, por meio do inter-relacionamento virtual, mentes se 

encontram, entram em um processo reflexivo e atuam, conjuntamente em comunidades 

de prática, visando à solução de um problema. 

Nesse modelo, os estudantes são conduzidos por um mentor (presença de ensino) 

e, através de processos de interação, devem “praticar, criar, descobrir e aplicar 

conhecimento” (Gunawardena et al., 2006, p. 220), ou seja, a partir da presença social, 

se conectam e se envolvem de forma que lhes seja confortável compartilhar ideias.  Esse 

modelo é benéfico por romper, por meio de técnicas de presença cognitiva, possíveis 

barreiras provocadas pela timidez e dificuldade de expressar-se publicamente, fazendo 

com que os indivíduos se sintam à vontade para pertencer ao grupo e expor suas 

concepções. O fluxo do processo de aprendizagem, segundo o Wiscom, passa pelas 

etapas: ativar, criar, registrar e compartilhar.  

O modelo se distingue por centralizar-se na comunidade, diferentemente do CoI e 

do ILDF, nos quais o centro é, respectivamente o aluno e o professor. Isto porque, 

observa-se o valor e ênfase dados à aprendizagem colaborativa e a prevalescência da 

experiência transformacional vivenciada pelo grupo, por meio da troca cognitiva. Todo 

o processo é suportado por um mentor (que pode ser o docente ou outro aprendiz) e 

auxiliado por um expert no assunto estudado. O Wiscom é considerado nesta pesquisa, 

pois este carrega em seu bojo a prerrogativa de combinar as “dimensões cognitivas, 

afetivas e sociais de aprendizagem para criar um ambiente que promova reflexão, 

compartilhamento, inovação de conhecimento, e aprendizagem transformacional” 

(Gunawardena et al., 2006, p. 229).  

As principais dificuldades identificadas e apontadas por Chagas (2001) para a 

implementação do modelo de comunidades de aprendizagem são: a) falta de recursos e 

apoio técnico; b) falta de tempo para concepção e concretização de meios de integração; 

c) falta de formação sobre o assunto; d) estrutura organizacional inapropriada na escola, 
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tornando a cultura um entrave; e) falta de incentivos em recursos tecnológicos e 

materiais de suporte em português; e f) falta de hábitos de colaboração. Para a autora, 

este último item destaca-se por ser a causa do fracasso de algumas redes de 

aprendizagem. 

Na Tabela 2 são estabelecidas relações comparativas entre ILDF, CoI e Wiscom, 

demonstrando suas similaridades e diferenças. Uma das semelhanças reside em sua raiz 

filosófica: o construtivismo que representa a aprendizagem por meio da experiência 

(DEWEY, 1981). Partindo dessa base, ambos os três modelos se fundamentam sobre a 

Teoria da Aprendizagem Experiencial, cuja sustentação advém, seminalmente, de 

Dewey (1981) e Kolb (1984).  

O ILDF, como modelo focado no alcance de objetivos de aprendizagem 

específicos, pauta-se, teoricamente, pela Taxonomia de Bloom (Tabela 2), a qual 

expressa que a aprendizagem se desenrola em domínios, que são o afetivo, o psicomotor 

e o cognitivo. No domínio cognitivo o conhecimento é processado, gradativa e 

cumulativamente pelos níveis 1) Conhecimento; 2) Compreensão; 3) Aplicação; 4) 

Análise; 5) Síntese; e 6) Avaliação, nesta ordem de gradação (FERRAZ; BELHOT, 

2010).  

Por sua vez, o modelo Wiscom, embasa-se na perspectiva teórica da interação 

social de Vigotsky, por meio da qual, seu criador afirma que a aprendizagem se dá por 

meio da interação entre os indivíduos e o meio, sendo necessário, para tanto, um 

envolvimento profundo de um grupo de pessoas, que trocam suas experiências e 

praticam a colaboração, por meio da mediação de um professor. O CoI não explicita 

abordagem ou perspectiva teórica, assim como os outros dois modelos. 

Quanto aos aspectos comuns dos modelos CoI, ILDF, e Wiscom, o que se pode 

inferir é que são focados na estruturação de formatos instrucionais que produzam 

aprendizagem por meio da aprendizagem construtiva e experiencial, por meio de redes 

de colaboração, ainda que cada qual o faça à sua maneira. Quanto aos objetivos 

pedagógicos, são comuns a ênfase em aprendizagem ativa e colaborativa e apresentam, 

como consequência e finalidade, também, o incremento de habilidades e competências. 

Quanto às dimensões, CoI e Wiscom são embasados nas interações entre as 

presenças cognitiva, social e de ensino. Por sua vez e, devido à finalidade aqui adotada, 

o ILDF, transcorre na dimensão da presença de ensino, já que oferece mecanismos para 

a construção de design instrucional.  
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Tabela 2 Paralelo entre os atributos dos modelos COI, ILDF e Wiscom 

Objetivos de 

aprendizagem 

comuns dos modelos 

1. Desenvolvimento de competências    

2. Aprendizagem ativa e colaborativa 

3. Proporcionar experiência de aprendizagem  

  

ILDF (ARAÚJO, 2009; DABBAGH; 

BANNAN-RITLAND, 2005) 

CoI (GARRISON; ANDERSON; ARCHER, 2000)  Wiscom (GUNAWARDENA et al., 

2006) 

Base Epistemológica  Construtivismo Construtivismo colaborativo Construtivismo 

Teoria declarada Teoria da Aprendizagem Experiencial Teoria da Aprendizagem Experiencial Teoria da Aprendizagem Experiencial 

Objetivos do modelo 
Estruturação processo ensino focado 

em objetivos específicos 

Criação de profunda e significativa experiência de 

aprendizagem  

Criação coletiva de algum novo 

conhecimento 

Dimensões do modelo 

1. Estrutura / Processo 1. Presença Social 1. Presença Social 

2. Modelos e estratégias de ensino 2. Presença Cognitiva 2. Presença Cognitiva 

3. Tecnologias de aprendizagem 3. Presença de Ensino 3. Presença de Ensino 

Processos 

1. Exploração 1. Definição de clima 1. Construção da comunidade 

2. Implementação 2.  Seleção de conteúdo 2. Mentoria e suporte aos aprendizes 

3. Avaliação 3. Discurso de apoio 3. Inovação e conhecimento 

Fases de 

implementação 

1. Escolha dos modelos pedagógicos e 

construtos 

1. Presença cognitiva: Evento motivador, exploração, 

integração e resolução 

2. Presença social: expressão emocional, comunicação 

aberta, coesão de grupo 

1. Exploração inicial 

2. Definição das estratégias e 

instrumentos de aprendizagem 

3. Presença de ensino: gestão instrucional, construção da 

compreensão, instrução direta 

2. Acomodação, transformação, 

negociação das perspectivas 

3. Determinação das tecnologias de 

aprendizagem   

3. Reflexão individual e reestruturação 

do pensamento 

 

  

4. Experiência de aprendizagem 

colaborativa 

 

  5. Negociação / preservação 

Ambiente Salas de aula presenciais ou virtuais Comunidades de aprendizagem Comunidade de aprendizagem 

Suporte ao aprendiz Professor / Instrutor Professor Mentor 

Centro do processo Instrutor Estudante e professor Comunidade de aprendizagem  
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Os processos dos modelos guardam relações com o ambiente de aprendizagem, os 

quais são, para o ILDF, as salas de aula e, para CoI e Wiscom, as comunidades de 

aprendizagem.  Neste nível, são preconizadas as fases de implementação, que, no caso 

do ILDF representam etapas objetivas que o docente deve percorrer durante a 

preparação de uma instrução. Nas CoI e Wiscom, representam processos sutis, 

conduzidos pelo instrutor ou mentor, e que já produzem efeitos cognitivos em seu 

decurso. 

 

4. Modelo de aprendizagem integral – MAI 

Este capítulo é destinado à apresentação da concepção do Modelo de 

Aprendizagem Integral (MAI), demonstrando como são estruturados seus atributos 

durante a sua idealização, considerados os pressupostos de construtivismo, 

aprendizagem experiencial e ativa e desenvolvimento das competências comunicação, 

pensamento crítico, colaboração e solução de problemas, componentes da formação 

integral.  

O MAI é delineado por meio de um arranjo articulado de atributos, e com a 

finalidade de permitir a análise visual dessa junção de elementos teóricos e 

estruturantes, elaborou-se a Figura 1. 

 

 
Figura 1 Composição da estrutura teórica do MAI 

 

Em relação à presença social, são incorporados no MAI os atributos do CoI: 

expressão emocional, comunicação aberta e coesão de grupo Erro! Fonte de referência 

não encontrada.. Também o Wiscom, no âmbito da presença social, implementa 

importante filosofia ao MAI acerca da necessidade de pertencimento de um indivíduo à 

comunidade, o que aumenta suas chances de concretização quanto ao aprendizado 
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experiencial. Na esfera da presença social, unem-se características do CoI e do Wiscom, 

visando à criação de ambiente de interação aberto e favorável à livre manifestação de 

ideias, expressão de si e troca de experiências. A vantagem dessa união é a possibilidade 

de que a presença social ocorra em cursos de modalidade presencial, semipresencial ou 

à distância. No MAI, o contexto educacional e o perfil dos estudantes são considerados 

como ingredientes à uma adequada definição de clima à atmosfera educacional. 

No âmbito da presença de ensino, na fase preparatória de um curso, o MAI 

aproveita a orientação estrutural do ILDF para a determinação das estratégias 

pedagógicas mais apropriadas ao Modelo e, a forma de dimensionamento dos conteúdos 

a serem abordados na formação é extraída do CoI. Durante o transcurso do processo 

instrucional, a presença de ensino é baseada em atributos do CoI. Nesse eixo, por meio 

do emprego de plataformas tecnológicas que subsidiam as de interações sociais, 

salienta-se a figura do mediador, facilitador, mentor ou docente, que também participa, 

ativamente e de forma determinante, da consolidação da presença social no MAI. 

Por último, e com grande relevância ao Modelo, considera-se a presença 

cognitiva. Nesse nível, é estabelecida uma mesclagem entre Wiscom e CoI. A presença 

cognitiva é a dimensão na qual ocorrerá, de fato, a vivência dos processos que 

conduzirão o aprendiz às experiências concretas de profunda aprendizagem. Ambos os 

modelos teóricos partem de um problema ou evento motivador, passam pela exploração, 

reflexão individual, construção coletiva e consolidação da aprendizagem por meio da 

criação/inovação (Wiscom) ou prática (CoI). 

A estruturação do ambiente instrucional é organizada e apresentada com base nas 

dimensões escolhidas para a MAI: Presença de Ensino, Presença Social e Presença 

Cognitiva. Ainda que a presença de ensino envolva uma etapa preparatória de grande 

importância e que tais dimensões sejam pensadas separadamente e antevistas quando da 

estruturação de uma instrução, ambas ocorrem simultaneamente durante o processo de 

ensino-aprendizagem. 

É possível notar que a escolha das estratégias para ensino-aprendizagem levadas 

em conta na concepção do MAI não é restritiva a algum tipo de modalidade como 

presencial, semipresencial ou online, sendo aderente a quaisquer destas (Tabela 3). A 

combinação do uso destas metodologias durante uma instrução, produz um efeito 

sinérgico a partir das interações necessárias para a realização das atividades, tanto em 

grupo quanto individuais. Isso porque, o Modelo vislumbra uma organização 

pedagógica em ordem sequencial e gradativa de grau de complexidade, que vai 

ampliando os requerimentos por leituras, interações e entrega de tarefas, partindo das 

individuais para as em equipes, até culminar em uma atividade colaborativa realizada 

por toda a classe. 

 
Tabela 3 Estratégias consideradas para o desenvolvimento das competências da formação integral 

Competências / Estratégias Comunicação Pensamento 

crítico  

Colaboração Solução de 

problemas 

Dinâmica de descrição de figuras X X   

Diário ou Blog do Estudante X X   

Caso para ensino individual  X X X X 

Caso para ensino em grupos     

Elaboração de perguntas X X   

Aula invertida    X 

Construção coletiva X X X X 

Pesquisas livres na internet X X   

Leitura de textos  X X   

Casos reais e simulações X X X X 

Fóruns de discussão X    

Sala de bate-papo X X   
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Fórum para apresentação pessoal X    

Aula baseada em perguntas   X   

Redação de relatórios técnicos X X  X 

 

O arranjo proposto pelo MAI permite alternar as estratégias, ao longo do processo 

de ensino-aprendizagem, imprimindo dinamismo e motivação aos estudantes e 

docentes, por conter novos e variados desafios, em casa fase da instrução. Além disso, 

vai migrando, paulatinamente, as atividades das individuais para as em equipes, na 

medida em que os estudantes começam a se expor e a ficar à vontade para trocarem 

conhecimentos e experiências. 

Ao fim da apresentação do MAI, coloca-se o fluxo do desenvolvimento 

instrucional, por meio do qual deve culminar na formação integral dos indivíduos. No 

fluxo, didaticamente, está traçada a trajetória que deve ser cumprida, por instrutor e 

estudantes, como demonstrado na Figura . 

No fluxo, as atividades numeradas de um a três são realizadas, exclusivamente 

pelo preparador da instrução e envolvem aspectos ligados à preparação do curso, seus 

materiais, a estruturação do SGA, a elaboração de ementa, mapa de curso, critérios de 

avaliação, definição de estratégias, tecnologias e mecanismos de apoio e suporte. No 

item quatro, cujas atividades ocorrem antes e durante o processo de formação, 

compreende as tarefas ligadas à acompanhamento, suporte e facilitação da 

aprendizagem. Neste ponto, também se observa a atribuição de atividades do instrutor 

para os estudantes, que, sob acompanhamento, realizam o item cinco, ligado ao 

processamento dos conhecimentos em experiências de aprendizagem, por meio da 

participação ativa de todos os agentes envolvidos. 
 

 

 
Figura 2 Fluxo do processo de elaboração e para a implementação do MAI 

 

O próximo capítulo é dedicado à apresentação das questões ligadas à metodologia 

que envolve a aplicação do Modelo desenvolvido nesta pesquisa. 

 

5. Metodologia 

O MAI foi implementado e testado por meio de um processo de formação em 

contabilidade que consiste na preparação de um curso sobre notas explicativas, de curta 
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duração. O ambiente instrucional preparado para a realização do curso foi a Plataforma 

Moodle da divisão de Extensão, disponibilizado pela Universidade de São Paulo (USP), 

por intermédio do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade da 

Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP), 

da Universidade de São Paulo. 

 

5.1 Público alvo 

O público alvo para o curso contemplou estudantes de contabilidade nos níveis de 

graduação e pós-graduação, egressos e profissionais de quaisquer áreas que lidam com a 

elaboração, interpretação e análise de relatórios financeiros. Essa escolha se justifica 

pela possibilidade de abarcar pessoas de variadas idades e estágios de formação 

profissional ou acadêmica, visando à diversidade. Além disso, a extensão do público 

alvo serve para mostrar o alcance do método instrucional aqui proposto, que contempla 

os níveis de graduação, pós-graduação e educação continuada a egressos. 

 

5.2 Pré-requisitos para o curso 

Um pré-requisito importante à participação no curso, em caso de estudantes de 

graduação, foi ter cursado, ao menos, as disciplinas básicas e intermediárias de 

contabilidade. Outro pré-requisito para a participar do curso foi a inscrição e aprovação 

em um pré-curso, já existente na plataforma Moodle da Extensão da USP e empregado 

como mecanismo de ambientação ao SGA. Nele estão contidos exercícios de execução 

de operações básicas em cursos online, como, download e upload de arquivos, 

postagens em fóruns e blogs e navegação nos recursos do sistema. O pré-curso é uma 

maneira de identificar dificuldades operacionais e corrigi-las antes do início do curso. 

Somente após a aprovação no pré-curso a inscrição e inserção dos participantes no curso 

de NE foi efetivada. 

 

5.3 Edições semipresencial e online 

A avaliação do MAI foi realizada por meio da oferta de duas edições do curso, 

sendo que uma delas foi semipresencial e outra completamente online.  O tempo de 

duração do curso foi de cinco semanas, sendo uma semana para cada um dos módulos.  

A primeira das modalidades ofertada foi a semipresencial e contou com o apoio 

estrutural de uma universidade pública federal do triângulo mineiro para os dois 

encontros presenciais realizados (um na primeira e outro na última semana) e, em 

alguns casos, para o grupo focal e as entrevistas individuais realizadas. A primeira 

edição ocorreu no mês de julho de 2017. A divulgação do curso foi realizada por meio 

de redes sociais, e-mails institucionais e listas de contatos de egressos obtidas junto a 

programas de graduação e pós-graduação, sem restrição territorial. Foram 40 dias de 

divulgação e inscrições. 

A segunda edição, realizada em setembro de 2017 e, por ter sido online, contou 

com divulgação mais ampla, alcançando todo o Brasil, por meio de redes de contatos 

entre as secretarias das IES que possuem cursos de graduação e pós-graduação em 

contabilidade. Na prática, e-mails eram enviados às secretarias das instituições 

solicitando divulgação ampla a discentes e egressos, tendo alcançado inscritos de 

diversos Estados brasileiros. O período de divulgação e inscrições foi de 30 dias.  

Na Tabela 4 é apresentado um resumo da composição e distribuição geográfica 

dos participantes das duas edições do curso. 

 
Tabela 4 Características gerais dos participantes do curso 

    

Primeira 

edição % 

Segunda 

edição % 

Total 
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Informações 

gerais 

Inscritos 33 100% 136 100% 169 

Homologados* 21 64% 103 76% 124 

Concluintes 12 36% 16 12% 28 

 Dos Concluintes do curso 12 100% 16 100% 28 

Status de 

aprovação 

Aprovados 9 75% 8 50% 17 

Reprovados 3 25% 8 50% 11 

Nota: *Homologados – Consideraram-se inscrições homologadas aquelas cuja documentação foi 

completamente entregue e o inscrito foi aprovado no pré-curso. 

 

5.4 Amostra 

O processo de amostragem não foi estatístico, já que foi realizado, gradualmente, 

na medida em que os próprios estudantes tomavam a decisão de permanecer ou não no 

curso. Dessa forma, de acordo com Flick (2009), a seleção gradual pode ser considerada 

como intencional ou por conveniência, já que foi feita a opção por considerar apenas 

aqueles estudantes que tenham concluído e sido aprovados no curso como participantes 

válidos para o alcance dos objetivos desta pesquisa. Assim, de acordo com a Tabela , 

apresenta-se a constituição da amostra dos levantamentos. 

 
Tabela 5 Resumo da quantidade de participantes nos levantamentos 

Coleta de dados Primeira edição Segunda edição Total 

Entrevistas 5 8 13 

Grupos focais 1 - 1 

Quant. participantes do grupo focal 4 não houve 4 

 

5.5 Forma de análise dos resultados 

De maneira geral, o alcance da formação integral é mensurado por meio do 

desenvolvimento das competências comunicação, pensamento crítico, colaboração e 

solução de problemas. A partir da análise de conteúdo das análises das transcrições das 

entrevistas e grupo focal, os resultados foram identificados, categorizados de acordo 

com as respectivas competências e apresentados, no capítulo seguinte. 

 

6. Resultados 

Como havia uma finalidade específica para o MAI, foram feitas perguntas 

individualizadas a fim de motivar os estudantes a exporem suas percepções ou 

constatações acerca das competências comunicação, pensamento crítico e analítico, 

colaboração e solução de problemas, as quais serão comentadas a seguir. 
 

6.1 Comunicação 

Ao serem questionados sobre se sua capacidade de comunicação foi modificada, 

melhorada ou desenvolvida ao longo do curso, foram destacados trechos que podem 

subsidiar a confirmação sobre a utilidade do MAI para este fim. Foi possível perceber, 

por meio dos relatos que, a capacidade de comunicar-se, de forma escrita, está ligada, 

anteriormente, à ao exercício da análise crítica, reflexão e elaboração, conforme 

preconizado por Garrison, Anderson e Archer (2000) e Gunawardena et al. (2006). 

Dentre os principais apontamentos dos estudantes, destacam-se: “Você conseguir 

pensar e escrever sua opinião. Porque uma coisa é você pensar e falar. Outra coisa é 

você pensar e escrever para a pessoa entender. Eu acho que dá para desenvolver isso 

também no curso” (Seis) e “Acredito que, individualmente eu desenvolvi um pouco mais 

dessa capacidade, a capacidade de analisar e de expressar, em forma de texto os 

números que eu sou proposto a analisar”. 

Constata-se que, na medida em que os estudantes se comunicam no Moodle, 

ocorre um processo cognitivo de elaboração de pensamento, que, no âmbito da presença 
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cognitiva, representa a construção da aprendizagem, para em seguida, após a formatação 

mental das conclusões e inferências pessoais, transporem, de maneira escrita aos 

colegas de classe.  

Além disso, perceber a maneira como outros discentes expõem suas conclusões 

também exercita as subcompetências ligadas à comunicação, mencionadas no Tabela 1, 

tais como capacidade de expressar-se, dar e receber feedbacks e elaborar relatórios 

técnicos, como as notas explicativas. Ao abordar a questão da comunicação, algumas 

dificuldades foram relatadas quanto às tarefas que envolviam a emissão de 

posicionamentos, opiniões, julgamentos, tais como as dos estudantes Oito “escrever 

mesmo! Acho que, essa foi a minha maior. E, tentar conversar, né? Realmente com os 

alunos. Eu ficava com muito medo. Eu falava: eu vou falar besteira! Acho que essa foi 

minha maior dificuldade”  

Foi possível, ainda, detectar fundamentos para afirmar que o MAI proporcionou 

refletir, inclusive, sobre questões relacionadas ao próprio uso da língua portuguesa e à 

linguagem técnica contábil para a elaboração de relatórios. Sobre este ponto, um 

estudante mencionou que “A minha principal dificuldade foi imaginar como se escrevia 

uma nota explicativa (...) em uma formatação correta, em uma escrita adequada. Não 

só como a norma culta do português. Me refiro a uma linguagem administrativa, uma 

linguagem contábil” (Doze). Esse trecho deixa claro que o curso provocou reflexões e 

exercícios que permitiram associar e aplicar a língua portuguesa (conteúdo da formação 

básica) à formação contábil. 

Ressalta-se que, de acordo com a visão dos empregadores, identificada pela 

pesquisa de Ngoo, Tiong e Pok (2015) a comunicação é considerada como a 

competência mais importante aos profissionais contábeis, o que também se confirma 

pelos achados de De Lange, Jackling e Gut (2006), Evans e Cable (2011) e Harris et al. 

(2016). Contudo, ficou clara a visão de Arquero et al. (2007) acerca da apreensão de 

comunicação, contida no perfil dos estudantes e profissionais de contabilidade, 

característica que significa uma retração na capacidade de expressão e integração entre 

seus pares e que, em ambientes nos quais o estudante é o centro, torna-se bastante 

representativa. 

 

6.2 Pensamento crítico  

O pensamento crítico é a segunda competência que planejou-se ser lapidada por 

meio do Modelo MAI. Esta competência, guarda estreitas relações com a comunicação, 

conforme explicitado no item anterior, já que, antes mesmo que qualquer pensamento 

seja extrapolado verbal ou oralmente, este precisa ter sido, anteriormente, elaborado e 

concebido no plano cognitivo de um indivíduo (D. Garrison et al., 2000). Ao serem 

interrogados sobre incremento nos níveis de pensamento crítico, a maioria dos 

participantes manifestou-se positivamente. Alguns dos mais relevantes relatos 

compuseram o Tabela 6. 

 
Tabela 6 Trechos das entrevistas sobre a competência do pensamento crítico 

Estudante Trecho da entrevista 

Dois “Foi nesse sentido aí mesmo, de direcionador de estudos, que você começa com uma 

linha e, de repente, você vai abrindo outras ligações ali, e você tem que ir estudando. 

Então, nesse sentido eu acho que para mim foi muito válido! (...) de tanto estudar, a 

gente desenvolve o senso crítico, né?! E aí, com o senso crítico mais apurado, você 

consegue avaliar muito melhor também.” 

Um “Hoje eu vejo muito sentido nisso. O quanto a sala de aula tem esse poder, de nos 

instigar a pensar! E hoje eu paro e me deparo com uma situação de fora do contexto 

acadêmico, eu sei que se eu conseguir pensar com mais audácia, com mais ... se hoje 

eu tenho bem mais perspicácia no pensamento é graças a todo esse ambiente de sala de 
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aula. E, a contabilidade tem essa característica, que a gente tem que ter um olhar bem 

atento e bem crítico. Esse negócio de notas explicativas, super se aplica à vida” 

Seis “Eu gostei muito, porque... na verdade eu acho que chega um pouco... perto do ideal, 

assim, de aprendizado. Porque ele faz com que o aluno conheça muito, né? E, depois 

ele vai, já com conhecimento, ele vai mais desenvolver um conhecimento crítico, né? 

Que é discutir, aprofundar, abrir outras visões, as visões dos outros participantes, né? 

Formar mais essa questão crítica do aluno”.  

 

O conteúdo do Tabela 6 deixa explícita a relação entre as competências 

comunicação e pensamento crítico pelas falas dos entrevistados Três, Onze e Dez, 

reafirmando que o ato de escrever compreende a etapa da elaboração de pensamentos, o 

que provoca uma profunda experiência de aprendizagem e refinamento de ambas as 

competências. Além disso, outros processos cognitivos, como os apontados por Bonk e 

Smith (1998) foram desencadeados a fim de construir pensamento crítico, como 

pesquisar e discutir, interpretar e selecionar informações. 

 

6.3 Colaboração 

A competência da colaboração, com base nos depoimentos dos estudantes não 

atingiu as posições esperadas. Foram propostas três atividades para serem realizadas 

colaborativamente no primeiro, segundo e no quarto módulos. No primeiro módulo, a 

assiduidade foi maior que 50%, no segundo módulo, apenas um grupo (dos quatro que 

remanesceram), em cada edição, realizou a atividade e, de igual forma, no quarto 

módulo, apenas um grupo de cada edição tentou realizar a tarefa sem, contudo, ter 

conseguido termina-la. 

No módulo três, os estudantes tinham que postar suas atividades e todos os outros 

deveriam fazer contribuições e melhorias ao material do colega e, em um fórum 

permanente, os participantes deveriam escolher um texto sugerido na biblioteca do 

curso e comentar pontos relevantes em um fórum. Nesses dois trabalhos, foram 

observadas maiores interações, entretanto, não se trata de atividades de construção 

coletiva ou colaborativa, em essência, embora seja possível, por meio das trocas de 

conhecimentos, ter havido aprendizagem com os pares, como foi relatado por alguns 

participantes. Os principais comentários dos entrevistados a respeito de transformações 

pessoais acerca da competência da colaboração, foram: “No final, eu achei bem legal 

porque, todo mundo estava fazendo, e, esta ali, realmente, quem queria e estava 

colaborando. Um falava, outro sugeria outra coisa... Eu consegui identificar isso, 

assim. Acho que, tinha colaboração. Isso aí acho que foi uma... das habilidades que eu 

adquiri foi essa” (Oito), 

Consegui enxergar a proposta que você tentou passar para os alunos, 

de conseguir transformar esse ambiente a distância em um ambiente 

mais coletivo, em que os alunos têm que participar, em grupos, 

desenvolver atividades em grupo... O curso dá todo o suporte para 

isso, propõe atividades para que esse objetivo seja cumprido. (Onze) 

e 

Eu via, no fórum, alguns questionamentos que eu não tinha percebido. 

E, na aula prática que eu fui, primeiro, também, que a gente fez aquela 

dinâmica das figuras, tem sempre algum ou outro ponto de vista que a 

gente não consegue enxergar e acho que isso agrega muito, no 

conhecimento. (Seis) 
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Com base nesses depoimentos considera-se que, embora tenha havido muito baixa 

assiduidade às atividades de colaboração, puderam ser observados sinais de que os 

meios propostos pelo MAI são favoráveis a que esta competência seja desenvolvida. 

Insegurança, introspecção, cultura, vaidade, desinteresse, contrapartida, despreparo, 

temporalidades, preconceitos foram as palavras-chave, na concepção dos estudantes 

para explicarem a falta de assiduidade da maioria dos participantes às atividades em 

equipes que visavam à colaboração. Apesar de já haver constatado, quando da revisão 

da literatura, que o desenvolvimento desta competência seria um dos maiores desafios à 

proposta do MAI, os resultados evidenciam, outrossim, sobretudo pelos resultados de 

(OECD, 2017), a real necessidade que os estudantes brasileiros exercitem e 

desenvolvem essa capacidade para, quiçá, deixarem a penúltima posição no ranking 

mundial. 

 

6.4 Solução de problemas 

No que tange a solução de problemas, a quarta e última competência objetivada 

pela implementação do MAI, transposto no curso, os estudantes foram questionados 

sobre melhorias em sua capacidade de solucionar problemas do mundo real e prático 

após realizarem as atividades propostas. Foram selecionadas narrações que oferecem 

indícios do aperfeiçoamento dessa e das subcompetências ligadas à aplicação dos 

conhecimentos adquiridos, em situações práticas (Tabela 7). 
 

Tabela 7 Trechos de entrevistas com sinais do desenvolvimento da competência solução de problemas 

Estudante Trecho da entrevista 

Sete “Eu acho que no mercado ... ninguém te ensina como fazer, como buscar, como correr 

atrás”. 

Três “Apesar de ter muita coisa que eu não sabia mexer, era desafiador! Eu tinha que sair 

correndo e aprender”. 

Cinco “Foi prático, quando a gente teve que buscar, construir e sugerir” 

Oito “Eu já tenho uma base! Eu entendi! Eu sei como é que vai fazer, o que eu preciso 

observar... eu não vou estar, tipo assim, sem nada, entendeu? Eu vou conseguir desenvolver 

alguma coisa, sim”. 

Quatro “Eu acho que houve aprendizagem pela prática, né? Pelo contato direto com... colocar a 

mão na massa, né, que foi o que fez. Produzir”. 

 

Nesses trechos apresentados observa-se que o curso proporcionou reflexões sobre 

suas necessidades de capacitação voltada para o exercício prático das notas explicativas 

e atuação no mercado, de forma geral. Ressaltaram que é preciso pesquisar e aplicar 

conhecimentos, na prática, revelando traços de motivação e euforia ao constatar suas 

próprias condições de aplicar seus aprendizados. Nesses termos, confirmam-se os 

ganhos apresentados por Jonassen, 1997, 2000) relacionados à competência solução de 

problemas, também nos níveis atitudinais e comportamentais. 

Em referência a uma estratégia de ensino-aprendizagem específica, um estudante 

ressaltou a eficácia dos casos para ensino para remeter ao universo prático e concreto, 

simulando ambientes de solução de problemas. Essa declaração, vai de encontro aos 

resultados esperados pelo emprego de casos para ensino, apontados na literatura (Costa 

et al., 2018; Odendaal, 2015; Weil et al., 2004) como eficazes para o fim de 

desenvolvimento desta competência:  

Eu também gosto muito do caso... do estudo de caso, porque ele é 

mais prático. E, como a gente fez ele (...) online, então, a gente podia 

buscar material, que era um material que a gente já tinha 

conhecimento e, colocar isso na prática, sabe? De uma forma mais 

prática, assim, é... mais perto da realidade. (Seis) 
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Um dos participantes (Onze), que atua no mercado com notas explicativas, 

explicitou que, foi possível solucionar problemas profissionais em seu local de trabalho, 

por meio da extrapolação dos aprendizados auferidos. De igual maneira, também trouxe 

para as discussões dos fóruns, relatos de experiências práticas de seu ambiente de 

trabalho, contribuindo para a formação de seus pares. Isso corrobora os resultados de 

Zhang et al. (2016) de que indivíduos adultos são capazes de aprenderem com seus 

pares mais capacitados e fortalecerem-se socialmente.  

De maneira conclusiva, acredita-se que as atividades propostas por meio das 

metodologias de ensino selecionadas tenham contribuído para o aprimoramento da 

competência de solucionar problemas práticos, embora a principal atividade sugerida 

para o alcance desse objetivo não tenha sido entregue por todos os grupos nas edições 

de oferta do curso. Um estudante, ao expressar sua opinião em relação a se o curso 

possibilitou progressão na capacidade de resolver problemas, expôs o trecho 

selecionado para sumarizar esta subseção: “O próprio curso, do jeito que ele acabou 

acontecendo, que teve a saída do pessoal, tem muita atividade coletiva que eu tive, por 

exemplo, que fazer sozinho, isso já é um aprendizado de resolução de problemas (Dez). 

Essa conclusão do estudante Dez deixa clara a assertiva de Laal, Laal e 

Kermanshahi (2012) de que o conceito de colaboração vantagens, também, à escalas 

psicológicas e acadêmicas e, em acréscimo, o encorajamento, a superação e o 

aprimoramento de competências emocionais são considerados como ganhos em 

atividades em equipes (L. Wang et al., 2009), ainda que, nesse caso, o estudante tenha 

realizado  trabalho sozinho. 

 

7. Considerações finais 

Considera-se ter alcançado o objetivo proposto para este estudo, bem como 

respondida a pergunta oriunda da problemática exposta no capítulo introdutório. Nesses 

termos, julga-se apropriado afirmar que o Modelo de Aprendizagem Integral, aqui 

delineado e testado é útil à finalidade a que se propõe. Tal conclusão primeira pode ser 

inferida a partir de uma análise resultados. Outrossim, o MAI apresenta, como 

contribuição teórica, um design abrangente, embasado na epistemologia construtivista e 

Teoria da Aprendizagem Experiencial, com elementos de outros modelos pedagógicos, 

já consolidados, que possuem importantes finalidades, e do arranjo de estratégias para 

ensino-aprendizagem e tecnologias instrucionais validados e, aqui, aproveitadas 

sinergicamente. 

Além disso, contribui para adicionar à literatura resultados empíricos relacionados 

à aplicação de um Modelo para ensino advindo da Teoria da Aprendizagem 

Experiencial, que fundamenta os princípios da aprendizagem ativa e com os pares como 

sendo profunda, duradoura e significativa, pelo fato de se constituir em um processo 

construtivo realizado pelo próprio indivíduo por meio de suas experiências de 

aprendizagem. Esta que é, também, uma contribuição prática, uma vez que é confirmada 

pela análise de conteúdo das entrevistas realizadas com os estudantes.  

Adicionalmente, constatou-se que o MAI é eficaz no desenvolvimento das 

competências comunicação, pensamento crítico, colaboração e solução de problemas. 

Ressalvadas as dificuldades identificadas durante o curso em relação à assiduidade às 

atividades colaborativas, os depoimentos dos estudantes apontaram que o Modelo 

favorece a colaboração, porém parecem haver barreiras de ordem cultural e psicológica 

para a efetiva prática colaborativa e à realização de atividades em equipes. 
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Uma contribuição prática está, ainda, ligada à demonstração de como o Modelo 

delineado pode ser extrapolado à prática por meio do Moodle, sistema disponibilizado à 

quase todas as instituições de ensino superior públicas. Ressalta-se que o Modelo foi 

concebido para ser transposto qualquer outro ambiente virtual e, resguardadas as 

adaptações estruturais, às modalidades online, presencial ou semipresencial.  

Os achados deste estudo revelam o quanto o emprego de metodologias ativas pode 

ser eficaz na formação integral de um indivíduo e no aumento dos níveis de 

aprendizagem de conteúdo específico, tais como o MAI se propõe no âmbito da 

contabilidade, e atesta por meio do oferecimento do curso de notas explicativas. 

Ademais, essa formatação inova ao propor um Modelo que seja eficaz na aprendizagem 

experiencial construtiva e duradoura, bem como prepara os indivíduos para lidarem com 

os desafios de ambientes com ampla diversidade, e alto fluxo de informações e 

necessidade de tomada de decisões rápidas.  

As instituições de ensino superior se beneficiam com o MAI pelo fato de que, por 

funcionar em quaisquer modalidades, o Modelo abre caminho para a ampliação do 

formato semipresencial pelo incentivo ao uso dos 20% da carga horária dos cursos e 

disciplinas em atividades fora dos muros da escola, o que implica em redução de custos. 

Adicionalmente, a eficácia da formação integral implementada pelo Modelo implica em 

melhoria da qualidade do ensino e, consequentemente nas avaliações de qualidade, tais 

como o Enade.  

Os resultados deixam claros os efeitos produzidos por um desenho instrucional 

previamente delineado a importância das diferenças nos outputs produzidos quando 

ocorre o planejamento e formatação preliminar de todo o processo de formação. Esse se 

torna um ponto de reflexão, contribuição e motivação às universidades e a profissionais 

ligados ao ensino, já que, normalmente, não é comum a preparação pedagógica de 

disciplinas ou cursos, como um todo, antes de sua ocorrência. O que se vê, 

costumeiramente, é que os docentes preparam suas aulas alguns dias antes de sua 

ocorrência. Sendo assim, acredita-se que as instituições devam incentivar e dar 

condições aos docentes para que planejem, previamente suas disciplinas olhando para 

um contexto mais amplo, com aulas encadeadas logicamente e aprofundamento 

gradativo, com nuances de interdisciplinaridade, com o emprego racional de estratégias 

e tecnologias para ensino e concepção de espaços de colaboração, para, enfim, 

alcançarem uma formação integral. 

Os docentes, sobretudo se beneficiam do Modelo por questões práticas 

relacionadas a ganho de tempo na concepção e delineamento instrucional, já que esta 

pesquisa apresenta todas as etapas que devem ser realizadas e quais os recursos devem 

ser utilizados para fins de implementação do Modelo. Isso porque, muitas vezes, os 

docentes não migram a ênfase do processo de ensino-aprendizagem para o estudante 

porque isso, inicialmente, lhes aumenta sobremaneira o volume de trabalho e de tempo 

de preparação das disciplinas. 

Aos estudantes os benefícios estão ligados ao exercício de uma experiência de 

formação integral que serve não só para os níveis de graduação, pós-graduação ou 

educação continuada, mas sim, para a vida, já que a aptidão em comunicação, 

pensamento crítico, colaboração e solução de problemas são competências que os 

tornarão indivíduos com alto desempenho em quaisquer esferas em que estiverem 

envolvidos. Quando se aprende a aprender, a pessoa é capaz de atualizar-se, sempre que 

necessário, pois a aprendizagem ativa desenvolve o senso de engajamento do aprendiz 

no próprio processo de formação, pelo treinamento em pesquisa e aplicações práticas e 

isso produz melhores resultados acadêmicos e profissionais. 
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O mercado se beneficia desta pesquisa quando percebe os reflexos da formação de 

profissionais dinâmicos, com visão holística e capazes de se comunicar, de pensar 

criticamente, de colaborar com vistas a objetivos comuns e a resolver problemas, 

competências apontadas como as mais requeridas na formação do século XXI. 
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Use of the Management Information System by the Managers of a Cleaning and 

Conservation Services Company 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study is to understand how managers use the Management 

Information System (GIS), in addition to the above aims: to identify the system used by 

each manager, to verify the effectiveness of the decision-making and to evaluate how 

managers using information for decision making. The research on the objectives is 

classified as descriptive, with a qualitative approach, the case study was the procedure used 

through the application of a semi-structured interview with the managers of a company that 

provides services in the area of cleaning and conservation. The study allowed the 

understanding of how managers understand and use the GIS of several departments of the 

company surveyed. Soon, it is understood how the company can improve its management 

model more and more to guarantee organizational stability, providing constant growth. 

 

Keywords: Information Technology. Management Information System. Controllership. 

Decision making. 

 

Utilização do Sistema de Informação Gerencial pelos Gestores de uma Empresa 

Prestadora de Serviços de Limpeza e Conservação 
 

RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo compreender como gestores utilizam-se do Sistema de 

Informações Gerenciais - SIG, além do exposto visa também: identificar qual é o sistema 

utilizado por cada gestor, verificar a eficácia da tomada de decisões e por fim avaliar como 

os gestores se utilizam das informações para tomada de decisões. A pesquisa no que tange 

aos objetivos se classifica como descritiva, com abordagem qualitativa, o estudo de caso 

foi o procedimento utilizado através da aplicação de entrevista semiestruturada junto aos 

gestores de uma empresa prestadora de serviços na área de limpeza e conservação. O 

estudo possibilitou a compreensão de como os gestores entendem e de utilizam o SIG de 

diversos departamentos da empresa pesquisada. Logo, compreende-se como a empresa 

pode melhorar cada vez mais seu modelo de gestão para que garanta estabilidade 

organizacional, proporcionando crescimento constante.   
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1. INTRODUÇÃO 

  

O ambiente interno das empresas é cada vez mais composto de segmentos sendo que 

cada um deles prestam informações para a contabilidade, assim necessitando da tecnologia 

da informação para o levantamento de dados, que após passarem por tratamento, 

transformam-se em informações, esta é gerada para atender gestores e demais usuários que 

necessitam delas para tomada de decisões.  

As empresas precisam, portanto, de uma estrutura de apoio que apresente relatórios 

gerados a partir da realização de uma contabilidade gerencial, através de gestores e de sua 

equipe, para assim obter vantagem competitiva, diante de um mercado cada vez mais 

exigente. 

Para a empresa Liderança Serviços onde parte de seus valores é ‘Satisfazer plenamente 

os clientes internos e externos’, estas podem ter preocupações em comum como a 

rentabilidade da empresa e a continuidade de seus negócios. 

Outro fator importante para a maioria das organizações é a utilização sistemas de 

informação para automatizar seus processos de trabalho, para armazenar e recuperar dados 

e para compartilhar informações (MORESI; RAMOS; PRADO, 2010). 

De acordo com Oliveira e Perez Júnior (2012, p. 113), os administradores necessitam 

de informações confiáveis e rápidas, que possibilitem ter tomadas de decisão corretas, no 

intuito de alcançar as metas traçadas e superar a expectativa dos resultados delimitados de 

um negócio. 

Tendo como um problema comum ouvir que na prática, o profissional da área contábil 

direciona 95% de seu tempo de trabalho e de seu esforço para o preenchimento de 

formulários, ou lançamentos contábeis, porem a informação para tais lançamentos 

dependem em geral de outros departamentos e usuários que utilizam da tecnologia da 

informação. 

Deve ser compreendido como sendo muito mais amplo do que apenas processamento 

de dados, informática ou o conjunto de hardware e software, devendo ser considerados 

aspectos humanos, administrativos e da organização. 

A empresa Liderança Serviços, com sua matriz localizada em São José, SC, possui 

mais de 20 mil funcionários a nível Brasil, utiliza a Tecnologia da informação em vários 

departamentos, como por exemplo: Diretoria, Assessoria Jurídica, Departamento Pessoal, 

TI&I, Controladoria, Contingenciamento, Faturamento entre outros. 

Neste contexto tem-se a seguinte questão problema: Como os gestores utilizam-se do 

sistema de informações gerenciais na organização? 

O objetivo deste trabalho é compreender como gestores utilizam-se do sistema de 

informações gerenciais na organização, assim como: identificar qual sistema utilizado por 

cada gestor, avaliar como os gestores se utilizam das informações para tomada de decisões 

e verificar a eficácia da tomada de decisões. 

Teoricamente o presente estudo é justificado pelas pesquisas correlatas ao tema, que 

foram realizadas por Löbler  et al (2015) que investigaram como os gestores das 

organizações gaúchas percebem o impacto da Tecnologia de Informação (TI) no 

desempenho organizacional; Junqueira et al (2016) investigaram o efeito das escolhas 

estratégicas genéricas e dos sistemas de controle gerencial - SCG no desempenho 

organizacional de empresas de médio e grande porte localizadas no Espírito Santo. Silva et 

al (2017) identificaram a influência do Sistema de Informação Contábil - SIC como 

instrumento de apoio à geração de informações fidedignas pela Controladoria; e Eberle, 
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Milan e Persch (2014) investigaram e compreenderam o método de gerenciamento das 

operações e processos, as ferramentas estratégicas utilizadas para controle dos mesmos, a 

influência das pessoas na execução, os métodos de gestão da produtividade e dos gargalos 

nos processos.   

Justifica-se empiricamente a realização do presente estudo no sentido de evitar que os 

gestores deixem de utilizar os sistemas como ferramenta de gestão, em função da evidência 

que muitos deles, em sua maioria de empresas de pequeno porte são os próprios 

empresários, os quais tem o entendimento técnico do serviço ou produto que 

comercializam, mas não possuem conhecimentos gerenciais, tomando decisões com base 

em seu feeling e expertise, o que acarreta na maioria das vezes em lentidão no 

desenvolvimento do seu departamento ou da empresa como um todo. 

Os instrumentos gerenciais mais presentes na empresa objeto do estudo estão 

relacionados à controles financeiros, dentre os quais destacam-se: a) Diretoria: tomada de 

decisões com base em relatórios gerados ; b) Assessoria Jurídica: análise minutas 

contratuais e demandas judiciais de clientes c) Departamento Pessoal: benefícios para os 

funcionários, próprios e os alocados nos postos de serviços contratados d) TI&I: suporte e 

desenvolvimento de sistemas e)departamento de controladoria: análise de margem de 

contribuição dos serviços prestados a terceiros, bem como, criticidade de contratos e valor 

orçado versus valor realizado f) Contingenciamento: reajustes contratuais e equilíbrio em 

contratos onde a margem de contribuição está fora do esperado pela empresa. Estes podem 

ser entendidos como os mais utilizados pelos gestores na maioria das organizações, o 

presente estudo visa apresentar de forma detalhada o entendimento dos gestores acerca 

desses instrumentos gerenciais. 

Neste contexto a pesquisa pretende entender como cada um dos controles supracitados 

é entendido pelos gestores, além da sua percepção acerca da sua utilização e da 

importância no auxílio nas tomadas de decisões. 

A pesquisa está estruturada: i) da presente introdução; ii) do referencial teórico que 

busca dar embasamento utilizando-se de outras pesquisas; iii) da metodologia onde são 

apresentados os instrumentos utilizados para respostas tanto da questão problema, quanto 

dos objetivos geral e específicos; iv) da analise das informações obtidas junto aos gestores 

que serão entrevistados e comporão portanto a amostra da pesquisa; por fim v) as 

considerações finais, onde são apresentados os principais achados, bem como as limitações 

e sugestões de futuras pesquisas.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O referencial teórico tem por objetivo apresentar além do conhecimento que a 

pesquisadora tem do tema pesquisado, estudos e percepções de outros autores em torno do 

referido tema, norteando-se por artigos, teses, dissertações, monografias e livros.  

 

2.1 Tecnologia da Informação – TI 

 

Os estudos que avaliam o impacto da Tecnologia de Informação – TI no desempenho 

das organizações têm recebido grande destaque por parte dos pesquisadores. Entretanto, 

quase que na sua totalidade os mesmos têm observado apenas empresas de grande porte, 

que vai ao encontro do presente estudo. Dentre os benefícios do uso da TI tem-se: a 

confiabilidade, e a segurança e eficiência nas informações por ele disponibilizadas.  

Neste contexto, Pinto (2016, p. 14) apregoa que “com a concorrência, as organizações 

vêm sendo obrigadas a investir em TI, entretanto muitos executivos têm investido em 
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tecnologias sem nenhum planejamento e sem mensurar o impacto organizacional, apenas 

reproduzindo a concorrência com medo de ficar para trás”. A melhoria dos controles 

organizacionais, a manutenção ou aumento de sua participação no mercado, a redução de 

custos, são alguns dos fatores que podem motivar os executivos a investirem em diferentes 

tecnologias. 

Segundo Pereira (2016, p. 1) “As organizações estão cada vez mais exigentes no que 

tange a qualidade de serviços a serem prestados. Com o avanço contínuo da TI, se faz 

necessário ter a mesma alinhada aos objetivos da atividade fim, sendo que a TI como 

atividade meio deve suportar o negócio, mas não de qualquer modo”. 

Tem-se, portanto que o uso efetivo da TI pode proporcionar uma série de ganhos às 

empresas, como o aumento da produtividade, maiores vendas, redução dos custos 

operacionais, aumento da base de clientes, decisões com maior qualidade. É notório que 

muitos são os benefícios que as boas práticas proporcionam às organizações, dentre eles 

destacam-se: satisfação do cliente; melhoria dos serviços prestados pela TI etc. Agregando 

com isso, ainda mais valor aos serviços prestados (PEREIRA, 2016). 

A qualidade do serviço prestado pela área de TI segundo Löbler et al (2015, p. 483)  é a 

variável que mais influência o desempenho das organizações na visão dos gestores, 

seguida pela qualidade da informação e da qualidade do sistema. Já Silva, Araújo e Primo 

(2015, p. 62) entendem que “o valor estratégico da TI está exigindo, por parte dos 

administradores, um maior conhecimento de suas peculiaridades e melhores práticas”. 

Löbler et al (2015, p. 493) corroboram a afirmação acima: “A TI está cada vez mais  

agregando valor aos serviços prestados (agilidade na execução de tarefas, diminuindo 

assim o tempo de espera do cliente) e na criação de novos produtos e serviços”. Em suma a 

TI possui uma importância crucial para a empresa. Na área de produção, por exemplo, a 

utilização das ferramentas de gestão de projetos, desenvolvimento e comunicação da 

equipe são fundamentais ao andamento dos trabalhos. Igualmente para a operação de todas 

as atividades terceirizadas pela empresa (SILVA, 2010). 

Na maioria das empresas a adoção da TI surge em função de uma necessidade derivada 

dos objetivos organizacionais preestabelecidos – seja para solucionar algum problema 

organizacional ou até mesmo manter a empresa operando bem, levando então a 

necessidade de operacionalização de um Sistema de Informação Gerencial - SIG. Isso 

acontece de maneira particular, quando o processo está voltado para a geração de 

informações que são necessárias e utilizadas nas tomadas de decisões da empresa. 

 

2.2 Sistema de Informação Gerencial - SIG 

 

Na percepção de Borges e Fernandes (2016, p. 29) “A competição entre empresas faz 

com que haja uma melhoria de processos e produtos entre os competidores. Para que isto 

ocorra, muitos gestores trabalham objetivando a diferenciação e a inovação, visto que 

contribuem para o desempenho e, a até mesmo, para a obtenção de vantagem competitiva, 

e isso tende a ocorrer de uma melhor forma se houver um SIG”.  Os SIG propiciam 

evidências técnicas que permitem ao gestor conhecer melhor uma realidade que lhe 

oportuniza a correção de fatos desagradáveis, tais como a proteção aos colaboradores 

(MONACO; REDMON, 2012) 

De forma geral, o SIG pode ser visto como uma importante rotina no âmbito das 

organizações ou, ainda, pode ser enfocado como um conjunto fortemente estruturado de 

rotinas. Aprofundar o nível de entendimento sobre as causas do gap que existe entre a 

teoria e a prática da Informação Gerencial estabelece uma estrutura fundamental para que 
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os eventos econômicos sejam apresentados e representados para os membros da 

organização.  

Segundo Guerreiro, Frezatti e Casado (2006, p. 71 e 72) SIG são como um conjunto de 

recursos e procedimentos interdependentes que interagem para produzir e comunicar 

informações para gestão. 

Os SIG’s suprem os gerentes com relatórios sobre o desempenho passado e presente da 

empresa. Na percepção de Junqueira et al (2016, p. 334). “As escolhas estratégicas e o 

SIGs possuem impacto positivo no desempenho organizacional. Além disso, empresas que 

combinam estratégia de diferenciação com práticas gerenciais possuem desempenho 

superior às demais.”  

Esses sistemas atendem prioritariamente ao nível hierárquico intermediário de uma 

organização, entretanto são bastante úteis na gestão de informações para os níveis 

operacionais, bem como no fornecimento de análises para o nível estratégico. 

Segundo Ferreira et al (2015, p. 45) “As organizações produzem informações que 

interferem nas decisões e nos resultados decorrentes. Consequentemente, há necessidade 

de compreender os recursos disponíveis e os principais atributos da informação para 

tomada de decisão, aperfeiçoando o SIG”. 

Além de prover os meios para representar o desempenho, as regras e os procedimentos 

da contabilidade, também, definem os direitos dos grupos de indivíduos (donos, 

financiadores, gestores, trabalhadores etc.) e estabelecem as diretrizes para a 

implementação de ações (alocação de recursos, decisões operacionais, decisões de preços 

etc.).  

Nesse contexto, mais do que adotar na Informação Gerencial como geradora de 

informações para a tomada de decisões, mas também para a maximização do lucro nas 

instituições. 

Na percepção de Guerreiro, Frezatti e Casado (2006, p.54) “Um SIG consiste em captar 

e identificar os eventos econômicos, interpretar, analisar, registrar e acumular os dados 

relativos aos eventos e processar os dados transformando-os em informações que possam 

ser, de fato, utilizadas nas decisões dos gestores, dando sustentação à administração, para 

que atinja seus objetivos e otimize os resultados esperados”. 

De modo geral, existe um consenso de que um sistema de informação gerencial deve 

ser estratégico e contribuir para que uma organização possa alcançar os seus objetivos. 

O processo de tomada de decisão é de grande importância nas atividades a serem 

executadas pelas empresas e beneficia o seu sistema de operações com um melhor 

atendimento e desenvolvimento empresarial. É com isso que se pode ter uma maior 

facilidade, rapidez e cuidado durante cada processo de atividade a ser executada, 

(MAEHLER et al, 2016). Em um ambiente onde se aplica um SIG, definido como o 

conjunto de processos para transformar dados em informações que auxiliem na tomada de 

decisão, a importância da informação cresce na medida em que o grau de complexidade 

das organizações aumenta, impactando os níveis operacionais e estratégicos (FERREIRA 

et al, 2015). 

Para entender como se dá o processo de um SIG, apresenta-se a figura1. 

Figura 1: Modelo de SIG 
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Tem-se, portanto que a partir de um levantamento de dados os mesmos sofrem 

tratamento, tornando-se informações que auxiliam nas tomadas de decisões, onde a partir 

destas ações são colocados em prática, visando o atingimento de determinados resultados, 

todos esses passos são controlados e avaliados, visto que, em havendo necessidade os 

mesmos podem ser revistos e colocados novamente em prática. 

Com o atual estágio evolutivo da contabilidade, surge a necessidade de analisar, 

interpretar e divulgar informações econômico-financeiras para todas as partes interessadas, 

onde há um cuidado maior com o patrimônio empresarial por meio da identificação, 

mensuração, comunicação e decisão sobre os eventos econômicos. A controladoria, 

portanto, pode ser entendida como a ciência contábil evoluída. 

 

2.3 Controladoria  

 

O aumento da complexidade no gerenciamento das empresas tem ocasionado maior 

demanda por controles de gestão eficientes. Assim, o objetivo da controladoria é auxiliar 

no controle das atividades da empresa, monitorando permanentemente todas as etapas do 

processo de gerenciamento. Na percepção de Lay, Santos e Silva (2017, p. 23) “O processo 

de globalização e a evolução tecnológica têm gerado um cenário cada vez mais 

competitivo para as organizações, como também tem exigido que os profissionais de 

contabilidade adotem posturas cada vez mais ágeis e responsáveis na busca da eficiência e 

eficácia do processo de tomada de decisão”. 

A concorrência acirrada pode trazer riscos e incertezas, sendo necessária a utilização de 

ferramentas que aperfeiçoem o processo decisório, o que influencia diretamente no 

desempenho da empresa. A controladoria é responsável por acompanhar informações 

operacionais, financeiras e contábeis de uma organização, sendo os indicadores de controle 

ferramentas que auxiliam neste propósito (OLIVEIRA, PEREZ JUNIOR E SILVA, 2013). 

Neste sentido Silva et al (2017, p. 126) entendem que “É papel da controladoria, auxiliar a 

gestão da empresa na busca desse resultado pelo acompanhamento e controle das 

informações necessárias para tomada de decisão”. 

Analisar indicadores de controle pode contribuir para tomada de decisões mais seguras 

por isso se baseiam em fatos e dados que possibilitam planejar ações preventivas 

conseguindo minimizar as incertezas, assim, é função da controladoria o acompanhamento 

de todas as informações, objetivando elaborar um sistema de planejamento e controle para 

projetar e simular resultados operacionais, econômicos e financeiros da organização. 

Albuquerque et al (2013, p. 125) entendem que “a Controladoria representa uma evolução 

da Contabilidade no que diz respeito ao acesso e demanda por informações úteis ao 

processo decisório e a avaliação dos resultados das empresas”. Ainda neste contexto de 

conceituação Lay, Santos e Silva (2017, p. 23) entendem a controladoria como “um ramo 

do conhecimento que contempla a unidade gestora das organizações”. 

O profissional responsável pela controladoria nas organizações é denominado 

controller, neste sentido, Albuquerque et al (2013, p. 124) asseveram que “Os profissionais 
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que atuam exercendo atividades de Controladoria precisam deter diversas habilidades, no 

sentido de se alcançar os resultados desejados pelos gestores”. 

Neste viés tem-se que, as medidas financeiras indicam se as estratégias implementadas 

pela empresa estão contribuindo para a otimização dos resultados (OLIVEIRA, PEREZ 

JUNIOR E SILVA, 2013), visto que a tomada de decisão nas empresas, 

independentemente do seu porte, implica diretamente em custos, perdas, gastos e ganhos, 

portanto toda decisão pode ser considerada uma decisão financeira. 

Portanto, a controladoria utilizada como estratégia pode estar voltada, por exemplo, 

para o departamento de compras, setor considerado crucial na grande maioria das 

organizações. Neste sentido Sousa et al (2016, p. 43) apontam que “A controladoria e 

atividade de compras, conforme sua própria denominação, deve ser respondida com 

exclusividade pelo gestor da área de compras, que também deverá buscar com eficiência a 

otimização do resultado econômico de sua área de responsabilidade”. 

   

2.4 Pesquisas Anteriores 

 

Para melhor entender as situações relacionadas ao estudo, buscou-se outros 

pesquisadores, entendo quais foram os objetivos buscados, os resultados obtidos e o 

instrumento utilizado pelos mesmos em seus experimentos, a busca pela referida literatura 

se deu na plataforma de pesquisa “Google acadêmico” que disponibiliza de forma aberta, 

qual seja domínio público, as pesquisas já realizadas e em sua maioria já publicadas em 

periódicos ou eventos das áreas, fator esse que reforça o teor científico das mesmas. Os 

principais estudos relacionados ao tema, estão apresentados resumidamente no quadro 1. 

 
  Quadro1: Pesquisas anteriores 

Autor (ano) Objetivo Resultado 
Instrumento de 

Pesquisa 

Biancolino et al 

(2013) 

Avaliar qual é o papel das 

competências organizacionais 

que estão vinculadas ao universo 

de gestão da tecnologia SOA e 

dos sistemas ERPs no processo 

de sustentação do valor de uso 

destes aplicativos no cenário 

macroeconômico brasileiro, em 

sua perspectiva de pós-

implementação. 

O tema não só é um item 

primordial na formação do 

planejamento estratégico de 

TI como sua aplicação tem 

sido reconhecida como 

relevante para os resultados 

das empresas que adotaram 

esta tecnologia. 

Estudo de casos múltiplos, 

através do qual as 

informações colhidas nas 

empresas foram analisadas 

em conjunto e de forma 

cruzada, possibilitando a 

identificação mais robusta 

das competências 

organizacionais e de suas 

respectivas aderências ao 

problema da pesquisa. 

Eberle, Milan e 

Persch (2014) 

Investigar e compreender o 

método de gerenciamento das 

operações e processos, as 

ferramentas estratégicas 

utilizadas para controle dos 

mesmos, a influência das pessoas 

na execução, os métodos de 

gestão da produtividade e dos 

gargalos nos processos. 

Os resultados obtidos 

evidenciaram a importância 

do desenvolvimento de 

melhorias nas operações dos 

serviços objetivando maior 

produtividade e qualidade no 

serviço prestado. 

Foi realizado um estudo de 

caso numa franquia 

prestadora de serviços de 

limpeza e conservação. 

Löbler  et al (2015) 

Investigar como os gestores das 

organizações gaúchas percebem 

o impacto da Tecnologia de 

Informação (TI) no desempenho 

organizacional 

Os resultados indicaram que 

a TI impacta no desempenho 

organizacional na visão 

dos gestores das empresas 

investigadas, sendo maior a 

influência pela qualidade do 

serviço prestado pela área de 

O estudo, do tipo 

descritivo, foi desenvolvido 

em duas etapas. 

Primeiramente, procedeu-se 

uma pesquisa quantitativa, 

contando com uma amostra 

de 212 gestores de 
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Autor (ano) Objetivo Resultado 
Instrumento de 

Pesquisa 

TI, o que destaca a 

importância do suporte 

técnico. 

diferentes empresas, a 

maioria ocupando cargos de 

gerência. 

Hollveg, Fores, da 

Rosa – (2015) 

Analisar a atuação dos Sistemas 

de Informação Integrado no 

gerenciamento dos processos das 

organizações e sua integração 

com a Contabilidade. 

Verificou-se as funções que 

mais afetam a contabilidade 

de acordo com o nível de 

integração de seus sistemas 

de informação, identificou-se 

também os estágios de 

integração em cada módulo 

da empresa, assim como a 

avaliação destes módulos. 

Pesquisa combinada, 

qualitativa e quantitativa. 

Junqueira et al 

(2016) 

 

Investigar o efeito das escolhas 

estratégicas genéricas e dos 

sistemas de controle gerencial 

(SCG) no desempenho 

organizacional de empresas de 

médio e grande porte localizadas 

no Espírito Santo, tendo a teoria 

da contingência como plataforma 

teórica. 

Empresas que combinam 

estratégia de diferenciação 

com práticas gerenciais 

contemporâneas possuem 

desempenho superior às 

demais empresas analisadas. 

Trata-se de uma pesquisa 

quantitativa, com a 

utilização de um survey 

como técnica de coleta de 

dados. Foram validados 73 

questionários, respondidos 

pelos responsáveis pela 

controladoria ou área afim 

dessas empresas, no 

período de fevereiro a abril 

de 2014. 

Maehler et al (2016) 

Avaliar a necessidade do uso de 

informações contábeis gerenciais 

e sua contribuição no 

gerenciamento das empresas. 

A maioria das empresas deste 

segmento pesquisada não faz 

uso de informações contábeis 

gerenciais no processo de 

tomada de decisão. 

Descritiva e qualitativa, 

embasada na pesquisa 

bibliográfica e também um 

estudo de multicasos, sendo 

aplicado um questionário 

em treze empresas do ramo 

de transportes de cargas 

perigosas. 

Galvão et al (2017) 

Verificar a percepção de 

discentes da graduação em 

Ciências Contábeis quanto aos 

benefícios e malefícios  

proporcionados pela inserção dos 

SIGS em classe e nas atividades 

acadêmicas. 

Os resultados apontaram que 

os discentes concordam, em 

maior proporção, com os 

benefícios que o uso da 

ferramenta pode proporcionar 

em sala de aula. 

Descritiva, Levantamento 

ou Survey. Quantitativa 

Silva et al (2017) 

Identificar a influência do SIC 

como instrumento de apoio à 

geração de informações 

fidedignas pela Controladoria. 

Concluiu-se que o SIC possui 

aspectos que o diferenciam 

dos demais sistemas de 

informação, por gerar 

informações em formatos 

compatíveis com as diretrizes 

contábeis, o que contribui 

para o aspecto da qualidade 

operacional da empresa, 

facilitando a tomada de 

decisão e o levantamento de 

informações pela 

Controladoria com maior 

agilidade, veracidade e 

segurança. 

Trata-se de um estudo 

qualitativo cuja 

metodologia aplicada foi a 

pesquisa bibliográfica e 

documental, por meio 

também de um estudo de 

caso em uma empresa de 

construção civil, buscando 

captar a percepção dos 

colaboradores acerca da 

utilização do SIC como 

ferramenta de suporte e seu 

papel no processamento da 

informação contábil na 

organização. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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3. METODOLOGIA  

 

Neste tópico da pesquisa abordaremos sobre as ferramentas utilizadas na busca das 

respostas tanto da questão problema, quanto dos objetivos, tanto o geral quanto os 

específicos. Tem-se, portanto que no tange aos objetivos a presente pesquisa se classifica 

como descritiva qual sejam, as mesmas se referem à obtenção de informações sobre um 

fenômeno ou sobre determinada população e à descrição de suas características.  

A pesquisa descritiva configura-se como um estudo intermediário entre a pesquisa 

exploratória e a explicativa, ou seja, não é tão preliminar como a primeira e nem tão 

aprofundada como a segunda. Nesse contexto, descrever significa identificar, relatar, 

comparar, entre outros aspectos (BEUREN et al, 2008).  
O estudo descritivo tem como característica exigir que o pesquisador delimite de forma 

precisa as técnicas, modelos, metodologia, bem como, quais as teorias que irão orientar a 

coleta e a interpretação dos dados, objetivando a validação científica da pesquisa. Cabe 

ressaltar que além do exposto se faz necessário também a delimitação da população e da 

amostra (BEUREN et al 2008).  

 Os mesmos autores continuam afirmando que a pesquisa descritiva pode ser utilizada 

para Beuren et al (2008 p. 81) “analise e descrição de problemas de pesquisa na área 

contábil. Podem ser questões, por exemplo, relacionadas as características próprias da 

profissão contábil em instrumentos contábeis utilizados na gestão das organizações”.  

Quanto à abordagem a pesquisa utiliza-se do método qualitativo, onde, a utilização da 

expressão investigação qualitativa, segundo Silva, (2010 p.29), nos remonta ao 

entendimento de estratégias de investigação que partilham determinadas características tais 

como: as questões a investigar não se estabelecem mediante a operacionalização de 

variáveis, porem se estudam os fenômenos em toda sua complexidade; a investigação, não 

é feita com objetivo de responder as questões previas ou testar hipóteses; privilegia, 

essencialmente, a compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da 

investigação. 

Sobre o objetivo da pesquisa qualitativa Amaral (2017, p. 295) aponta que “A pesquisa 

qualitativa parece identificar um caminho natural para a compreensão de fenômenos 

comportamentais que abrangem a gestão dos serviços informativos, tendo em vista os 

aspectos comportamentais do usuário da informação em relação às suas ações e práticas 

para se informar, destacando o seu papel como influenciador na definição da oferta de 

informação para atender a sua demanda”. 

O procedimento utilizado foi o estudo de caso, esse procedimento tem o objetivo de 

mostrar sua aplicação, indica as vantagens e as limitações mais comuns encontradas e 

destaca o papel relevante do investigador que deverá ter cuidado com as generalizações e 

buscar sempre o rigor científico no tratamento da questão (VENTURA, 2007).   

Para Meirinhos e Osório (2010, p.53) que apesar de diferenciadas “as características 

dos estudos de caso não sejam completamente coincidentes e podem sofrer alguma 

variação conforme as abordagens, o desenho metodológico e os aspectos a que cada autor 

atribui mais importância”. 

Percebe-se que esse tipo de pesquisa é realizado de maneira mais intensiva, em 

decorrência de os esforços dos pesquisadores concentrarem-se em determinado objeto de 

estudo. No entanto o fato de relacionar-se a um único objeto ou fenômeno constitui-se em 

uma limitação, uma vez que seus resultados não podem ser generalizáveis a outros objetos 

ou fenômenos e quando relacionado à Contabilidade, concentra maior numero de pesquisas 
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em organizações, visando à configuração, à analise e/ou à aplicação de instrumentos ou 

teorias contábeis (BEUREN et al 2008).  

Para coletar os dados utilizou-se como técnica de investigação a entrevista 

semiestruturada. Para Silva et al (2017, p. 158) a entrevista pode ser entendida como “uma 

comunicação verbal entre duas ou mais pessoas, com um grau de estruturação previamente 

definido. Excelente instrumento de pesquisa e é largamente usada no mundo das 

organizações, com diversas finalidades”. 

Como técnica de análise dos dados será utilizada a análise de discurso que na 

percepção de Gondim e Fischer (2009, p. 12) propõem que “Em síntese, se a análise de 

discurso é a análise da fala em contexto, ela ajuda a compreender como as pessoas pensam 

e agem no mundo concreto”. Neste sentido temos o entendimento de Silva e Araújo (2015, 

p. 20) “os estudos nessa linha de pesquisa possuem sempre um caráter qualitativo 

interpretativista, que estuda o objeto de investigação em seu contexto natural na tentativa 

de dar sentido aos fenômenos levando em conta os significados que as pessoas lhe 

atribuem”. 

Em um primeiro momento, cada um dos gestores, dos departamentos que comporão a 

amostra, foram inquiridos sobre o tema da pesquisa, as entrevistas foram gravadas e 

posteriormente transcritas, cujos resultados serão apresentados no próximo tópico do 

estudo. 

Há mais de 20 anos atuando como prestadora de serviços na área de limpeza e 

conservação, seus recursos humanos somam mais de 23.000 colaboradores.  

A empresa Liderança Serviços tem sua Matriz situada na cidade de São José/SC porem 

com filiais distribuídas em todo território Brasileiro. Valores como: Comprometimento, 

Aprendizagem, Disciplina, Eficiência e Presteza, fizeram com que a empresa Liderança 

esteja entre as maiores 1.000 empresas do Brasil (REVISTA EXAME, 2017). 

Para que este reconhecimento nacional fosse possível, os departamentos internos da 

instituição que mais se destacaram e que seus gerente serão entrevistado e comporão a 

amostra da presente pesquisa são: i) Diretoria; ii) Assessoria jurídica; iii) Departamento 

pessoal; iv) TI&I; v) Controladoria; e vi) Contingenciamento. 

Além de colaboradores treinados e capacitados para a realização de suas rotinas, a 

empresa Liderança Serviços investe continuamente em tecnologia visando a facilitar os 

trabalhos da corporação. 

Para estar mais presente junto a seus clientes, a instituição conta com a matriz na 

cidade de São José (SC), na Grande Florianópolis, e escritórios em outros 16 Estados do 

país, buscando assim atender todas as necessidades e facilitando a atuação da empresa em 

todo o Brasil. 

No campo tecnológico, a empresa possui equipamentos de última geração e sistemas de 

informação que integram e atendem de forma ágil toda a organização. A área de TI e busca 

sempre por novas soluções que facilitem o trabalho de toda a equipe, mantendo assim uma 

maior otimização dos processos e agilidade no atendimento às solicitações. 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta etapa da pesquisa, serão apresentados os resultados obtidos por intermédio das 

entrevistas, realizadas junto aos diretores dos departamentos supracitados, com o intuito de 

verificar quais são os SIGs utilizados, bem como, identificar qual o nível de entendimento 

apresentado pelos gestores sobre os citados SIGs. 

Cabe ressaltar que todos os questionamentos foram feitos com igual teor para todos os 

departamentos, onde primeira questão apresentada foi a seguinte: Seu departamento utiliza 
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algum sistema de informação gerencial? Em caso afirmativo: qual?  Qual a sua finalidade? 

As respostas estão representadas no quadro 1. 

 
Quadro1: Utilização do SIG 

Departamento Resposta 

Diretoria Sim. O sistemas da Senior (Sapiens e Rubi) e o próprio sistema interno da empresa 

(Lidera ERP). A finalidade é gerar relatórios para acompanhar os processos da 

empresa. 

Assessoria Jurídica Sim. Liderajurisadm. Os departamentos da empresa cadastram as demandas para a 

Assessoria Jurídica dar andamento. Neste mesmo sistema incluímos informações 

do que fizemos e os seus resultados obtidos (todos têm acesso). 

Departamento 

pessoal 

Sim. Rubi® é um sistema de administração de pessoal completo, que permite o 

controle dos colaboradores em todos os níveis legais e gerenciais incluindo todo o 

departamento de pessoal e tratando desde a admissão, transporte, férias e folha de 

pagamento, até a rescisão contratual.  

TI&I Sim, ERP para controle e gestão. 

Controladoria Sim, QlikView BI Dashboard. Informações Econômicas e Financeiras 

Contingenciamento Sim . ERP´s (Lidera, ERP, Sapiens e Rubi), através desses sistemas observamos os 

resultados gerencias no Indicadores utilizando como base o Balcend Scorecard. 

Fonte: Dados primários da pesquisa 

O contexto das respostas dos gestores acerca do SIG utilizado apresenta-se de maneira 

específica para cada departamento, bem como, que a utilização dos mesmos se dá de forma 

diferenciada e que não menos diferentes as finalidades também se distinguem. Comparado 

ao estudo de Hollveg, Flores, Rosa (2015. p.13), onde os autores afirmam que os 

resultados apontam para “melhora do fluxo de informações das empresas se dá pelo 

aumento de integração dos subsistemas com a contabilidade”. 

Corroborando com os achados do estudo de Hollveg, Flores, Rosa (2015. p.13), que 

entendem que “Os Sistemas de Informação surgem como um importante aliado no 

gerenciamento dos processos e busca por informações apuradas, onde o empresário 

procura por ferramentas que estão ao seu alcance de modo a obter vantagens competitivas 

para impulsionar seu negócio”. 

Entendida a utilização e finalidade do SIG, passou-se para a segunda questão, onde os 

respondentes foram assim inquiridos: Foi necessário alterar a estrutura do departamento 

para a implantação do SIG? As respostas estão representadas no quadro 2. 

 
Quadro2: Implantação do SIG 

Departamento Resposta 

Diretoria Não. Pois os sistemas foram implantados quase junto com a fundação da 

empresa, portanto já existiam quando o departamento da assessoria da direção 

foi criado. 

Assessoria Jurídica Não. 

Departamento pessoal Não. 

TI&I Não, no entanto fizemos algumas customizações em nosso SIG para se adequar 

às nossas necessidades. 

Controladoria Sim, atualmente existe um recurso que cuida exclusivamente da manutenção 

deste sistema. 

Contingenciamento Não. 

Fonte: Dados primários da pesquisa 

Diferente do estudo feito por Caldas e Wood Jr (1999. p.2) que “argumentam que 

algumas estratégias de implantação são em muitos casos, inadequadas e que os resultados 

sejam decepcionantes”. Percebe-se que na empresa pesquisada a estrutura em sua maioria 

foi definida previamente, adequando-se a necessidade da companhia, integrando os 

departamentos da empresa com a obtenção de informações em tempo real e agilizando com 

isso o processo de tomada de decisão. 
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 Outra questão importante dentro das organização é a manutenção do SIG atualizado, 

dentro deste contexto perguntou-se: Como é feita a retroalimentação dos dados no sistema? 

As respostas estão representadas no quadro 3. 

 
Quadro3: Retroalimentação do SIG 

Departamento Resposta 

Diretoria Não é feita a alimentação dos dados por este departamento (assessoria da 

direção), apenas é analisado as informações geradas por outros departamentos. 

Assessoria Jurídica Sempre que o setor toma alguma ação ou recebemos resposta das nossas ações o 

sistema é alimentado, portanto, diariamente movimentamos o sistema. 

Departamento pessoal É feito pelo Depto Tecnologia da Informação da Empresa, que atualiza as 

versões assim que a Sênior (Sênior Sistemas é a desenvolvedora do software.) 

disponibiliza, que no caso não tem uma periodicidade. 

TI&I Diário, Departamento de TI é que mantem o SIG e os demais 400 usuários 

fazem a alimentação no SIG. 

Controladoria Em cargas noturnas diárias.  
Contingenciamento A alimentação das informações é diária. Para o Contingenciamento as 

informações são alimentadas pelo Operacional e Dpto pessoal, porém para o 

Contingenciamento consegue verificar os dados somente após o fechamento do 

mês. 

Fonte: Dados primários da pesquisa 

É possível entender que os resultados encontrados apontam para um entendimento de 

não haver um regramento na alimentação de dados nos sistemas de cada departamento, 

mas que ao mesmo tempo apresenta-se certa integração entre eles no que tange a utilização 

das informações. Vindo ao encontro do estudo de Hollveg, Flores, Rosa (2015. p.02), onde 

os resultados apontam para “Utilização de sistemas de informações integrados entre os 

departamentos da empresa, cada departamento será um subsistema abastecido de 

informações”.  

Neste contexto é necessário que as empresas devessem estar atentas ao treinamento dos 

usuários, pois eles serão os responsáveis pela alimentação do sistema com os dados, sendo 

fundamentais para o sucesso e boa utilização do sistema, visto que os mesmos resultarão 

em informações que auxiliarão nas tomadas de decisões. Tem-se, portanto, que o usuário 

do sistema precisa estar consciente da importância de alimentar os dados corretamente e de 

forma tempestiva além, de estar ciente das consequências que podem advir de seu erro. 

Seguindo a entrevista o próximo questionamento foi: Na sua percepção quais são as 

principais vantagens de se manter um SIG regularmente? As respostas estão representadas 

no quadro 4. 

 
Quadro 4: Manter um SIG regularmente 

Departamento Resposta 

Diretoria A facilidade de obter as informações e de  gerenciar os processos da empresa. 

Assessoria Jurídica Agilidade nos processos em geral. Facilidade para os envolvidos tomarem ciência 

quanto ao que está ou não sendo feito pelo setor (AJ). 

Departamento pessoal Ganhamos eficiência e agilidade nos processos, integração de todas as 

informações em um único lugar. Oferece soluções que maximizam os resultados 

das principais tarefas do setor, entre elas a Administração de Pessoal, Avaliação 

por Competências, Cargos e Salários, Controle de Benefícios, Controle de 

Frequência, Medicina do Trabalho, Controle de Custos, Processos Trabalhistas, 

Folha de Pagamento, Recrutamento e Seleção, Convênios e Treinamento. 

TI&I Agilidade e precisão nas informações gerenciais. Alertas em anomalias no  

Controladoria Agilidade na obtenção de informações padronizadas, automação de relatórios, 

geração de histórico de dados, etc. 

Contingenciamento Acesso rápido as informações para tomada de decisão; Acompanhamento semanal 

(manual) dos indicadores mensais; 
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Fonte: Dados primários da pesquisa 
Para ser possível um melhor entendimento da manutenção de um SIG dentro da 

organização, se faz necessário o entendimento do conceito de controladoria, que na 

percepção de Morante e Jorge (2009, p. 1): “Para ser exercida em toda sua plenitude, a 

controladoria precisa ser conduzida por profissional experiente, com larga vivência em 

finanças empresariais e uma particular habilidade no relacionamento com os responsáveis 

pela gestão das diversas áreas funcionais da organização”. 

Agilidade e precisão nas informações é um consenso no que tange tomada de decisões 

e que as informações são geradas através da utilização de processos para os usuários dos 

SIG.  

Os processos e SIGs utilizados para apoio aos gestores na manutenção de suas 

atividades se tornam responsáveis pelo controle econômico da entidade para que a mesma 

tenha condições de exercer sua missão. Corroborando com o estudo de Junqueira et al 
(2016, p.337) “para a obtenção de vantagem competitiva é necessário um ajuste entre o 

SIG e a estratégia organizacional”. Os autores argumentam ainda que “o SIG possui um 

papel proativo no processo de mudança estratégica”. 

 O próximo questionamento feito aos gestores após observar que todos eles utilizam 

SIG para tomada de decisões, foi: Ao adotar o SIG regular, houve melhorias no seu setor? 

Em caso afirmativo qual(is)? As respostas estão representadas no quadro 5. 

 
Quadro 5: Melhorias no setor através do SIG 

Departamento Resposta 

Diretoria Sim. Hoje conseguimos gerenciar melhor os processos, detectar os problemas 

de forma mais rápida, e corrigi-los. Como a empresa é de grande porte, nem 

iríamos conseguir fazer um gerenciamento dos processos se não tivéssemos um 

SIG. 

Assessoria Jurídica Sim. Controle de processos para não cair no esquecimento. Controle dos 

processos para obter informações sempre que necessário. 

Departamento pessoal Para a Empresa o reflexo da utilização do sistema Rubi® vem no aumento da 

competitividade através da economia de tempo, redução de custos e qualidade 

nos resultados. 

TI&I Sim, os indicadores são atualizados de forma instantânea e com isto podemos 

identificar de imediato as anomalias. 

Controladoria A agilidade na obtenção de informações complexas, padronização da 

informação, automação de relatórios, e a disponibilidade de informação 

histórica. 

Contingenciamento Sim. É perceptível a melhora nas entrega e nos processos do setor, também 

identificamos gargalos e rupturas, onde atuamos para melhorar as atividades 

(em alguns casos automatizando) com isso conseguimos reduzir alguns prazos 

(envio dos pedidos ao cliente e recebimento do mesmo). 

Fonte: Dados primários da pesquisa 
Para o sucesso de um sistema, é necessária a participação de todos os envolvidos na 

esquematização das informações. É imprescindível que as pessoas estejam comprometidas 

e isso é conseguido com a participação de técnicos e usuários para a elaboração e discussão 

dos procedimentos. Ao participar do processo, o funcionário fica comprometido com sua 

implantação, uso e sucesso. É necessário motivar através da sua participação na definição 

dos serviços. 

O estudo feito por Maehler et al (2016, p. 2) apontam que “Os relatórios gerenciais são 

documentos que reúnem informações, dados e análises sobre uma determinada situação da 

empresa. Podem ser relatórios financeiros, de produtividade ou mesmo de controle para 

melhoria e qualidade contínua”.  

Neste sentido Carteri e Rodrigues (2011, p. 4), em seu estudo apontam para “a 

retroalimentação ou feedback do sistema que pode ser analisado como a reintrodução de 
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uma saída que foi fornecida sob a formato de informação. O feedback tem como finalidade 

ajustar as informações que foram realimentadas, resultantes dos desacordos observados 

entre os objetivos que foram definidos e as saídas que serão produzidas”. 

Dentro deste contexto As informações geradas refletem a realidade da empresa? As 

respostas estão representadas no quadro 6. 

 
    

Quadro 6: Realidade da empresa 

Departamento Resposta 

Diretoria Sim. O SIG, são informações sempre atualizadas, confiáveis e precisas. 

Assessoria Jurídica Sim. 

Departamento pessoal Sim. 

TI&I Sim, os dados são gerados conforme alimentação dos dados e validados 

de forma automática pelas regras pré-configuradas pelas gestões. 

Controladoria Totalmente, os dados carregados no BI são extraídos dos sistemas 

oficiais da organização, sem manipulações. 

Contingenciamento Sim. 

Fonte: Dados primários da pesquisa  

A Utilização de SIGS otimiza o fluxo de informações e facilita o acesso aos dados 

operacionais, favorecendo a adoção de estruturas organizacionais mais achatadas e 

flexíveis. Além disso, as informações tornam-se mais consistentes, possibilitando a tomada 

de decisão com base em dados que refletem a realidade da empresa. 

Ao encontro do estudo feito por Silva et al (2017, p.63) constata-se a importância do 

SIG em relação à facilidade no planejamento, controle, avaliação de desempenho e tomada 

de decisão, facilidade de acesso às informações financeiras e econômicas da empresa e 

segurança, confiabilidade e exatidão nos relatórios oferecidos e extraídos pelos SIGS. 
As informações geradas são utilizadas nas decisões diárias? Em caso afirmativo, 

exemplifique. As respostas estão representadas no quadro 7. 

 
Quadro 7: Tomada de decisões  

Departamento Resposta 

Diretoria Sim. Utilizamos diversos relatórios para o controle e definições da 

diretoria. Como por exemplo, geramos diariamente o relatório de 

Volantes (Reservas Técnicas) para saber quanto gastamos com reserva 

técnica e através dessa informação percebemos se precisamos diminuir o 

número de volantes, ou não. 

Assessoria Jurídica As informações inseridas no sistema decorrem de decisões diárias. Não o 

contrário. 

 

Departamento pessoal 

Sim. No gerenciamento dos custos administrativos e operacionais, 

principalmente nas tomadas de decisões efetuadas pelas Gerencias e 

Presidência. 

TI&I Sim, nossa empresa conta com um sistema avançado de indicadores e 

alertas diários através de e-mails RMS (Report Manager System) 

Controladoria Todas as informações relacionadas ao resultado gerado pelos contratos 

são disponibilizadas a partir do BI, com isso são utilizadas na tomada de 

decisão do rumo do negócio diariamente. 

Contingenciamento Sim. O setor de Contingenciamento controla todas as atividades de 

forma a atender o esperado pela empresa. Também trabalhamos com 

vários RMS que nos apontam as demandas que devemos atender, tudo 

amarrado aos Indicadores do setor e da empresa. 

Fonte: Dados primários da pesquisa 
É notório que as empresas mais do que nunca precisam estruturar e transformar os 

dados em informações úteis para as tomadas de decisões. Neste sentido Armelin, Silva e 

Colucci (2016, p. 24) “A organização de dados é uma das atividades mais importantes de 
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uma organização. O bom gerenciamento de um banco de dados é determinante para 

melhorar a eficiência dos processos – incluindo o de tomada de decisão – pelo fato de 

tornar mais ágil o acesso à informação”. 

Assim a informação correta e no momento certo vem auxiliando sobremaneira aos 

gestores, Assim, Armelin, Silva e Colucci (2016, p. 27) entendem que as organizações 

visualizaram a aquisição de conhecimento: “A partir do momento em que as empresas 

perceberam a importância estratégica da boa administração do conhecimento gerado dentro 

delas, apareceram os sistemas de gestão de conhecimento, desenvolvidos para dar suporte à 

criação, coleta, organização e disseminação desses conhecimentos”. 

Os relatórios gerenciais são documentos que reúnem informações, dados e análises 

sobre uma determinada situação da empresa. Podem ser relatórios financeiros, de 

produtividade ou mesmo de controle para melhoria e qualidade contínua. Esses 

documentos são grandes auxiliares na tomada de decisões sobre a empresa e servem como 

base para o aprimoramento constante do negócio, mais uma vez comparado ao estudo de 

(MAEHLER et al, 2016). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo teve como objetivo compreender como gestores utilizam-se do sistema de 

informações gerenciais na organização, assim como: identificar qual sistema utilizado por 

cada gestor, verificar a eficácia da tomada de decisões e avaliar como os gestores se 

utilizam das mesmas. Partindo-se dos relatos dos gestores dos principais departamentos da 

organização. 

Tem-se, portanto como principais resultados que o SIG utilizado pela organização 

atende as demandas dos gestores, visto que na percepção dos mesmos o referido SIG é 

utilizado de forma diferenciada para as mais diversas finalidades, onde os gestores 

apontaram ainda para os sistemas propriamente ditos que são utilizados, quais sejam: 

Sapiens, Rubi. Lidera ERP, Liderajurisadm, QlikView e BI Dashboard. 

De maneira unânime os gestores afirmam que não se fizeram necessárias alterações 

estruturais para implantação do sistema, o que facilita a sua utilização.  

No que tange a retroalimentação o destaque a ser apresentado reside no fato de que a 

mesma se dá diariamente, para tanto os responsáveis são treinados para entender a 

importância do trabalho por eles realizada. 

Os respondentes entendem que a manutenção do sistema se apresenta como de suma 

importância para a geração de informações tempestivas e fidedignas, com isso as melhorias 

são visíveis, visto que as decisões são tomadas com maior precisão, mitigando o risco de 

erro.  

Novamente de forma unânime os gestores afirmam que as informações geradas pelo 

SIG refletem a verdadeira situação que a empresa se encontra em um determinado 

momento. 

Reiterando também que o acesso rápido às informações facilitam as tomadas de 

decisões, onde todos os respondentes asseveram que as informações geradas são utilizadas 

nas tomadas de decisões de maneiras diferentes, mas com o mesmo intuito, qual seja, 

entende quanto se gasta com reserva técnica, possibilitando o aumento ou a diminuição dos 

custos associados à essa ação; no gerenciamento dos custos administrativos e operacionais; 

avaliação dos resultados para dar direcionamento às próximas providencias de manutenção 

do que está dando certo e ajustes necessários ao que não está dando tão certo e controlando 

as atividades desenvolvidas, analisando se a mesmas estão atendendo o que foi 

estabelecido previamente.  
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Neste contexto, o estudo proporcionou compreensão das formas com que os gestores 

dos diversos departamentos de uma empresa prestadora de serviços, entendem e se 

utilizam de um SIG. Logo, compreende-se como a empresa pode melhorar cada vez mais 

seu modelo de gestão para que garanta estabilidade organizacional, proporcionando 

crescimento constante. 

Como limitação da presente pesquisa tem-se que nem todos os departamentos da 

empresa participaram da amostra, fato esse que faz com que não se possam generalizar os 

achados do presente estudo. 

Neste viés apresenta-se como sugestão para estudos futuros que a presente pesquisa 

possa ser desenvolvida, sob a forma de estudo de caso, buscando relacionar o SIG das 

empresas com as práticas de gestão como forma de aprendizagem organizacional em outras 

organizações de outras regiões do país, bem como, de outros ramos de atividade, 

proporcionando assim a possibilidade de se traçar um comparativo.  
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Modelo de Aprendizagem Integral (MAI): indícios de validade em contabilidade 

 

Resumo 

O contexto desta pesquisa leva em conta que existe uma multiplicidade de meios de acesso a 

informações e conteúdos e é amplo o acesso a recursos tecnológicos, o que produz um perfil 

de estudantes digitais. As escolas possuem um papel importante no processo de formação dos 

indivíduos, que vai além da capacitação técnica, sendo notável a sua necessidade de 

identificação dos requerimentos dessa formação, além das capacidades técnicas, em 

alinhamento ao novo público que chega às universidades, os nativos digitais. O mercado 

sinaliza para a necessidade de profissionais com competências abrangentes com aptidões 

relacionais, visão crítica e capacidade de lidar com problemas do cotidiano. O Modelo de 

Aprendizagem Integral (MAI) foi delineado com vistas à formação integral de um estudante 

ou profissional que o experimenta e sua ênfase reside no desenvolvimento das competências 

comunicação, pensamento crítico, colaboração e solução de problemas. Tais competências 

são alinhadas àquilo que se espera, também, da formação contábil, com base na literatura 

pertinente. Dessa maneira, o objetivo deste estudo é avaliar a MAI no processo de ensino-

aprendizagem de contabilidade, com vistas, sobretudo, a encontrar indícios de sua validade. 

Para tanto, foi preparado um curso sobre notas explicativas que foi oferecido em duas edições, 

sendo uma semipresencial e outra online. Os resultados foram obtidos por meio de análise do 

conteúdo das entrevistas e grupo focal realizados. Dentre os mais expressivos, obtidos a partir 

da opinião dos estudantes, estão as evidências do desenvolvimento das quatro competências 

almejadas e ainda outras, por eles apontadas. Adicionalmente, os discentes manifestaram que 

o emprego da estrutura e metodologias construtivistas conduz à aprendizagem experiencial, 

ativa e aplicável, na prática profissional contábil. A partir dos achados, recomenda-se o 

emprego do MAI em cursos de graduação, pós-graduação ou educação continuada em 

contabilidade ou áreas vizinhas. 
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1.Introdução 

A informação, em seu sentido geral, está disponível e pode ser acessada a um clique 

pela maioria dos estudantes e a obtenção de conhecimentos não está mais restrita aos muros 

das escolas. Para estas, os desafios são outros: capacitar os aprendizes quanto à compreensão 

e ao uso adequado de tantos dados contidos na grande nuvem da internet, desenvolver 

relações interpessoais, pensar criticamente e tomar boas decisões. Diante disso, ampliam-se as 

discussões acerca de teorias e modelos para ensino-aprendizagem que alcançam o público que 

chega às universidades: os chamados Geração Z, Nativos Digitais ou, ainda, Geração Alfa 

(nascidos a partir de 2010). Isto porque, uma das principais características das Instituições de 

Ensino Superior (IES) é sua condição histórica de adaptar-se ao seu tempo (TRINDADE,  

2002).  

Ao associar o papel das universidades ao contexto digital, cabe refletir sobre a 

concepção de ensino ainda dominante, na qual o saber é elemento pertencente ao professor, 

que tem o papel de transmiti-lo ao aprendiz. Com base nesta visão, o docente é distribuidor de 

conhecimentos e sua responsabilidade é descarregá-los aos estudantes, ainda que não sejam 

relevantes ou não façam sentido para alguém, além de si mesmo, e não sejam aplicáveis em 

determinados contextos (FOX, 1983), sobretudo aqueles do mundo concreto e prático.  

O estudo de Kember (1997), ao discutir algumas concepções de ensino, demonstra 

haver uma tendência de deslocamento hierárquico no eixo do processo de ensino-

aprendizagem partindo do professor, como ponto central, passando pelo reconhecimento da 

necessidade de interação entre professor e estudante e chegando ao estudante como cerne da 

construção da aprendizagem. O autor assevera que, embora a literatura demonstre haver um 

movimento no foco do processo de ensino, na prática, ainda que se afirme praticar abordagens 

centradas no estudante, os métodos de ensino precisam ser mais aderentes a esta crença no 

sentido de, realmente, promover o engajamento, o diálogo e a interação com e entre os 

estudantes. Fica evidente, assim, uma necessidade de ruptura de visão e abertura para reais 

práticas de aprendizagem ativa (MUNHOZ, 2015) e centrada nos aprendizes (Duff & 

Mladenovic, 2015). 

Nesse alinhamento, Azevedo, Cloves, Reis e Tarcisio (2014) criticam o modelo 

transmissivo ou de aprendizagem passiva, devido ao fato de que, desde o nascimento, o ser 

humano aprende apropriando conhecimentos por meio de movimentos, possibilidades e 

perspectivas, considerando que, não sendo assim, a formação integral de um sujeito torna-se 

prejudicada. Devido a fatores culturais, no Brasil, ainda é predominante o modelo presencial 

de ensino, centrado no professor (RIBEIRO, 2011), com ênfase em aulas expositivas, 

especialmente, até o nível da graduação, ao que denomina-se de aprendizagem passiva.  Não 

obstante, países desenvolvidos já aderiram a modelos pedagógicos mais avançados, sobretudo 

quanto ao e-learning. Ademais, algumas iniciativas bem sucedidas quanto à inserção de 

tecnologias e metodologias ativas na graduação presencial já podem ser observadas no Brasil 

(ARAUJO; OLIVEIRA NETO, 2010; OLIVEIRA NETO; GOMES; TITTON, 2017; MAIA, 

2003; MARIA; SARDELA; GOMES, 2017; SOUZA; VERDINELLI, 2014), demonstrando 

frutíferos resultados nos níveis de aprendizagem, desempenho e ampliação das interações 

entre os estudantes e destes com o instrutor. 

O contexto sinaliza para uma migração necessária do processo de ensino-aprendizagem 

com centro no professor para foco no estudante (BARAC, PLESSIS, 2014) de maneira que 

seja possível visualizar diferentes outputs decorrentes da formação em nível de graduação. 

Portanto, lapso há em como favorecer o aprimoramento do ensino de contabilidade, em um 

momento em que são requeridos novos conjuntos de habilidades e competências e novos 

formatos de produção de aprendizagem.  

Além disso, e ampliando o escopo da contextualização, deve-se levar em consideração 

os mecanismos de controle de qualidade do ensino superior, em esferas externas às 
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instituições, o que pode influenciar os moldes e resultados desejados do aprendizado, como, 

por exemplo, os sistemas de avaliação de professores, de programas de pós-graduação e de 

aptidão ao exercício profissional (KEMBER, 1997), que possuem exigências, em termos de 

conhecimentos, habilidades e atributos específicos, por vezes, não coincidentes com as 

demandas do mercado profissional e do mundo contemporâneo (Barac & Plessis, 2014). Esta 

visão sobre a óptica do mercado coaduna com as evidências mencionadas, a priori, sobre as 

necessidades de se repensar as estruturas da formação no nível de graduação em 

contabilidade. 

Ademais, sob a perspectiva mercadológica, as necessidades de mudanças nos perfis 

profissionais, especialmente contábil, são cada vez mais latentes (Araújo, 2009; Cardoso, 

Riccio, & Albuquerque, 2009; EVANGELISTA, 2005; Lopes, Cardoso, & Riccio, 2010; 

Santos, 2012). Segundo Munhoz (2015), o perfil dos egressos, tanto formados em instituições 

públicas quanto em particulares não se alinha às necessidades do mercado e esta assertiva é, 

também, defendida por outros estudos (Abayadeera & Watty, 2016; Ali, Kamarudin, Suriani, 

Saad, & Afandi, 2016; AuditFutures, 2017; Barac & Plessis, 2014; Paguio & Jackling, 2016). 

Munhoz (2015) comenta que, indiretamente, isso é um reflexo da formação dos professores 

que, muitas vezes não é adequada e, tampouco, valorizada, mas, sobretudo, pela escassez de 

professores pesquisadores, que deveriam ser exemplos daquilo que se espera que os nativos 

digitais sejam: estudantes pesquisadores! 

De acordo com Mourshed, Diana e Barton (2012) do McKinsey Global Institute (MGI),  

existe um paradoxo entre duas crises globais: altos índices de jovens desempregados e alta 

demanda por jovens dotados de competências de alto nível. Em pesquisa realizada nos países 

Brasil, Alemanha, Índia, México, Marrocos, Turquia, Arábia Saudita, Reino Unido e Estados 

Unidos, as autoras identificaram que 40% dos empregadores afirma que a falta de habilidades 

e competências é a principal dificuldade para as contratações de jovens para primeiro 

emprego e que, a metade dos jovens não é capaz de afirmar se sua formação pós secundária 

garante boas chances de encontrar um emprego. Para o MGI, até 2020 haverá, no mundo, um 

déficit de 85 milhões de trabalhadores dotados de média e alta qualificações, sendo que, na 

data da publicação da pesquisa, havia 75 milhões de jovens desempregados no mundo. 

Nesse alinhamento, acrescenta-se o contexto da convergência internacional das normas 

para regulação de elaboração de relatórios contábil-financeiros vivenciado pela contabilidade, 

experienciado a partir das duas últimas décadas. Consequentemente, o ensino das Normas 

Internacionais de Contabilidade contempla, em si, necessidades educacionais que vão além do 

conhecimento teórico e prático (Abayadeera & Watty, 2016; Barac & Plessis, 2014; Carvalho 

& Salotti, 2013; Coetzee & Schmulian, 2012, 2013), almejando alcançar uma formação 

integral do indivíduo, com nova visão crítica e relacional.  

Além disso, pesquisadores e organismos nacionais e internacionais, tais como o 

International Accounting Education Standards Board (IAESB), o International Federation of 

Accountants (IFAC), International Accounting Standard Board (IASB), Association of 

International Certified Professional Accountants (AICPA), Ministério da Educação (MEC), 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), dentre outros,  tem se empenhado em identificar e 

listar habilidades requeridas aos profissionais de contabilidade e que devem ser desenvolvidas 

ou aprimoradas durante a graduação e o exercício da vida profissional, e propondo ações para 

aprimorar o ensino e a formação nessa área do conhecimento.  

Conquanto, para os fins desta pesquisa foi necessário elencar um conjunto de 

competências consideradas como essenciais e prioritárias à formação do profissional contábil, 

visando ao atendimento das necessidades contemporâneas apontadas pela literatura. A partir 

das leituras, proveio uma coletânea de atributos variavelmente nominados como habilidades, 

competências, atitudes, atributos e/ou características, que são requeridas a profissionais 
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contábeis, com vistas às transformações contemporâneas. Daqui em diante todas estas 

denominações serão tratadas apenas como competências. 

 
Tabela 1. Principais competências importantes à formação contábil  

Competências  Literatura 

Análise, síntese, interpretação KAVANAGH; DRENNAN (2008); UNCTAD (2011) 

Comportamento ético AECC (1990); AICPA (2016); AZIAH et al. (2011); FÓRUM 

INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2014); KOEHN 

(1995); MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (2004); UNCTAD (2011) 

Comunicação  AECC (1990); AICPA (2016); ARAÚJO (2009); ARQUERO et al. 

(2007); AZIAH et al. (2011); CHIU et al. (2016); GARRISON; 

ARBAUGH (2007); GREIFF; NIEPEL; WÜSTENBERG (2015); 

HARRIS et al. (2016); KAVANAGH; DRENNAN (2008); OECD (2016); 

UNCTAD (2011) 

Julgamentos e estimativas  HODGDON et al. (2011); UNCTAD (2011) 

Pensamento crítico AECC (1990); AICPA (2016); ALI et al. (2016); AUDITFUTURES 

(2017); AZIAH et al. (2011); CHIU et al. (2016); MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO (2004); OECD (2016) 

Perspectiva global  AUDITFUTURES (2017; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (2004); 

OECD (2016); UNCTAD (2011) 

Relacionamento interpessoais 

e Colaboração 

ARAÚJO (2009); GARRISON; ARBAUGH (2007); HANCOCK et al., 

(2009); KAVANAGH; DRENNAN (2008); OECD (2016); PAGUIO; 

JACKLING (2016); TEMPONE et al. (2012) 

Solução de problemas AECC (1990); ALI et al. (2016); AUDITFUTURES (2017); AZIAH et al., 

(2011); GREIFF; NIEPEL; WÜSTENBERG (2015); HODGDON; 

HUGHES; STREET (2011); JONASSEN (1997); KAVANAGH; 

DRENNAN (2008); KERN, (2002); OECD (2016); TEMPONE et al., 

(2012); UNCTAD (2011) 

Uso de tecnologias  ARAÚJO (2009); GARRISON; ARBAUGH (2007); GREIFF; NIEPEL; 

WÜSTENBERG (2015); MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (2004); OECD 

(2016) 

Criatividade GREIFF; NIEPEL; WÜSTENBERG (2015) 

 

Essas competências, relacionadas na Tabela 1, concatenam os mais recorrentes atributos 

identificados como sendo requeridos aos profissionais contábeis e aos profissionais do século 

XXI. O Modelo de Aprendizagem Integral (MAI) foi desenvolvido com vistas à formação 

integral, que contempla a aptidão nas competências comunicação, pensamento crítico, 

colaboração e solução de problemas. Assim, cogita-se que o modelo possa ser empregado na 

contabilidade, visto que, estas quatro estão contidas dentre aquelas abrangidas necessárias à 

formação contábil. Entretanto, o MAI ainda não possui validação empírica e esse fato reitera a 

importância de sua aplicação e avaliação, com vistas a buscar indícios de validade. 

Assim, a problemática envolve considerar que um novo perfil de estudantes passa a ser 

levado em conta quando se propõe a discutir sobre os processos de ensino-aprendizagem na 

área contábil, uma vez que o conhecimento não é propriedade exclusiva dos professores e, 

tampouco, depende, privativamente, do ambiente escolar para ser obtido. Além disso, o 

mercado demanda por competências de ordem técnica e não técnica aos profissionais. Essa 

ruptura convida a reflexões acerca do papel, também, da escola e dos docentes, já que estes 

não são mais vistos como fonte exclusiva de saber.  

Nesse emaranhado, identifica-se um modelo de design instrucional que propõe uma 

formação integral, que contempla o desenvolvimento de quatro competências, as quais são 

relacionadas pela literatura contábil no rol daquelas imprescindíveis aos profissionais da área. 

Por conseguinte, o problema a ser solucionado é a avaliação do MAI como Modelo de 

delineamento instrucional aplicável ao ensino de contabilidade. Dessa forma, surge a pergunta 

de pesquisa: quais os indícios de validade do Modelo de Aprendizagem Integral a partir 
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de sua aplicação em contabilidade? Nessa via, o objetivo central deste estudo buscar 

indícios de validade do MAI por meio de um processo instrucional em contabilidade. 
 

2. As competências do MAI na formação contábil  

Os autores Greiff, Niepel, e Wüstenberg (2015), destacam que, no século 21, 

habilidades cognitivas e não cognitivas, tais como criatividade, solução de problemas e sobre 

tecnologias da informação e comunicação são e serão diferenciais nos universos acadêmico e 

profissional. Para o Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), as 

transformações advindas da globalização vêm carregadas de inovação, automação, novos 

modelos de negócios e relacionamentos e também divisões econômicas e sociais. Isso exige 

um novo conjunto de competências globais necessárias, as quais são delineadas pelo OECD, 

em um documento denominado de Proposal for a framework to Assess Global Competence in 

Programme for International Student Assessment (PISA) 2018, como: 

 
“capacidade de analisar questões globais e interculturais criticamente e a 

partir de diversas perspectivas, compreender como diferenças afetam 

percepções, julgamentos, e ideias sobre si e os outros, e engajar-se em 

abertas, apropriadas e efetivas interações com outros, de diferentes bases 

históricas, com vistas a um respeito compartilhado pela dignidade humana” 

(OECD, 2016, p. 4). 

 

De acordo com o documento, as competências globais são o resultado da combinação 

de um domínio de aprendizagem multidimensional de habilidades, conhecimento e 

compreensão e atitudes, composto respectivamente por: 1) pensamento crítico e analítico 

(habilidade de interagir respeitosamente, apropriadamente e efetivamente; empatia; e 

flexibilidade; 2) conhecimento e compreensão de questões globais;  e conhecimento e 

compreensão interculturais; e 3) abertura a pessoas de outras culturas; respeito pela alteridade 

cultural; mentalidade global; e responsabilidade (OECD,  2016, p. 6). 

O MAI propõe que as competências e subcompetências necessárias a uma formação 

integral dos indivíduos para atuação no mercado do século XXI são as arroladas a seguir. A 

importância de cada uma delas na formação em contabilidade será apresentada nas subseções 

seguintes. 

 

a) Comunicação: comunicação oral e escrita; capacidade de expressar-se, de dar e 

receber feedbacks, negociação, capacidade de ouvir, elaboração de relatórios técnicos; 

b) Pensamento crítico: análise, síntese, interpretação; exercício de julgamentos e 

estimativas; criatividade; mente aberta, senso de justiça; 

c) Colaboração: trabalho em equipe liderança, olhar voltado a direitos humanos e 

igualdade, reconhecimento de opiniões diferentes, comportamento ético, bom relacionamento 

com o cliente, confiança; e 

d) Solução de problemas: resolução de situações concretas, reais ou simuladas, 

aplicação de conhecimentos teóricos, na prática, escolhas contábeis, considerar mais de uma 

solução possível para o mesmo dilema. 

 

2.1 Comunicação 

Em 1998, o AICPA revisou o documento Education Requirements for Entry into 

the Accounting Profession, o qual discriminava três categorias de competênciass genéricas 

como sendo imprescindíveis a um profissional de contabilidade bem-sucedido: as de 

comunicação, intelectuais e interpessoais. No documento, o órgão assevera, quanto à 

comunicação, que os indivíduos devem ser capazes de (AICPA, 2017): receber e transferir 
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informações com facilidade; defender seu ponto de vista junto a seus pares e executivos por 

meio da fala e da escrita, em ambientes formal e informal; saber buscar, filtrar e selecionar 

informações de fontes externas (humanas e eletrônicas); e saber ouvir para compreender 

pontos de vista diferentes. 

Ainda, o documento Mapping of the AICPA Core Competency Framework enumera as 

competências, ligadas à comunicação, principais à formação contábil e que são exigidas no 

exame do Certified Professional Accountants (CPA). São elas: a) expressar informações e 

conceitos com consciência e clareza por meio da fala e da escrita; b) colocar informações em 

um contexto apropriado ao ouvir, ler, escrever e falar; c) organizar e exibir informações que 

sejam significativas a quem as recebe; e d) receber e originar mensagens diretas e indiretas ao 

ouvir, ler, escrever e falar. Além destas, o documento menciona que o profissional contábil 

deve ser apto a comunicar informações sobre negócios, o que inclui a redação de documentos 

oficiais, e-mails e relatórios, de forma objetiva, clara e útil aos destinatários. 

Na literatura é possível identificar pesquisas empíricas que apontam a competência de 

comunicação como sendo aquela de maior importância aos contabilistas (Arquero et al., 2007; 

Evans & Cable, 2011; Harris et al., 2016; Tempone et al., 2012). Arquero et al. (2007) discute 

comunicação, em nível teórico, e assevera que, na área contábil, o perfil dos estudantes e 

profissionais é carregado de apreensão de comunicação, que significa uma certa retração, 

sobretudo na comunicação oral, dificultando ou restringindo sua capacidade de expressão 

individual, interação com seus colegas e, ainda, com tutores e professores. Essa característica 

não é muito relevante quando se utiliza o método tradicional de ensino, baseado em aulas 

expositivas, porém, quando se desenvolvem atividades em grupos, afeta sobremaneira as 

atitudes de um estudante. 

A importância da comunicação na formação contábil também foi destacada por Evans e 

Cable (2011) ao identificar que, como consequência da globalização, as diferenças de 

uniformidade nas línguas entre estudantes e professores, de diversas localidades geográficas, 

provoca limitações de comunicação e isso afeta a qualidade da formação, já que impacta 

diretamente no que chama por comunidade educacional. Isto porque, a qualidade da 

aprendizagem possui, como um de seus componentes, o grau e a intensidade das interações 

entre estudantes e com seus instrutores. Os autores também enfatizam, a deficiência histórica 

da formação contábil quanto à aptidão em comunicação escrita. 

Os autores de Lange, Jackling e Gut (2006) enfatizam que, frequentemente, a 

competência da comunicação é mencionada como sendo importante à formação contábil, e 

estes autores a consideram como imperativa, dada a necessidade de o profissional comunicar 

informações claramente e de maneira concisa. Nesse estudo, os autores se propuseram a 

indagar aos estudantes quais as competências estes percebem como as mais importantes para 

o sucesso na carreira contábil; se a ênfase na dedicação ao desenvolvimento de competências 

varia por idade, gênero ou maneira de estudar; e, se percebem deficiência no desenvolvimento 

destas competências durante a graduação. 

Dentre os resultados a serem destacados, Lange, Jackling e Gut (2006) identificaram 

que, em geral, a competência de comunicação foi considerada como a mais importante, em 

igual percentual à solução de problemas (30,6%, cada). Os estudantes de gênero masculino 

deram mais importância à comunicação, enquanto que as mulheres, em sua maioria, afirmam 

ser solução de problemas a competência mais importante.  Por sua vez, houve indícios de que 

as mulheres percebem mais a baixa ênfase no ensino voltado ao desenvolvimento de 

competências do que os homens, da mesma maneira como percebe o grupo de maior idade, 

em relação aos mais jovens.  

Ngoo, Tiong e Pok (2015), ao analisar a necessidade de preparação dos estudantes para 

o mercado profissional de 2020, contrastaram, em sua pesquisa, as necessidades formativas 

contábeis, de acordo com a visão dos empregadores e dos graduandos da Malásia. Seus 
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achados apontaram a comunicação como sendo a competência de maior importância, na 

opinião dos empregadores, seguida de pensamento crítico e solução de problemas, ambas 

competências consideradas para o modelo. Nesta pesquisa, comunicação abrange as 

capacidades de saber ouvir e dar boas respostas, comunicar-se com pessoas de diferentes 

culturas e a comunicação não oral. Para os estudantes, o mais importante é a habilidade de 

negociar e alcançar consenso, o que, também, guarda fortes relações e pode ser considerado 

como subcompetência de comunicação. 

Uma investigação foi realizada por Howieson et al. (2014), na Austrália, cujos 

resultados foram obtidos a partir de entrevistas, ao longo de dez anos, a diversas categorias 

profissionais e setores ligados à contabilidade (representando o mercado) e recém formados, 

para averiguar  de quem é a responsabilidade da formação integral dos profissionais da área. 

Os achados mostraram que, a maioria considera da universidade a principal responsável pelo 

ensino de competências técnicas e não técnicas (56%) e, em segundo lugar, o mercado (26%) 

é o ente incumbido. 

Por sua vez, Ali et al. (2016) pesquisaram quais as necessidades de competências à 

formação contábil, na opinião de professores e empregadores. Os autores identificaram que 

aquilo que os acadêmicos consideram como importante na formação contábil, difere-se 

daquilo que os empregadores acreditam que deva ser a ênfase. Além disso, em média, ambas 

consideraram, a habilidade de comunicação escrita como a mais importante a ser promovida 

na formação contábil, seguida por aprendizagem continuada; tomada de decisões; pensamento 

crítico e analítico; análise de riscos; comunicação oral e outras, algumas das quais são 

consideradas no modelo.  

Os resultados do estudo de Sardela, Costa e Gomes (2017) demonstraram que a 

produção de vídeos é uma estratégia para aprendizagem de conteúdos contábeis teóricos e 

práticos que contribui para o desenvolvimento de competências, dentre elas, a comunicação. 

Por meio de análise fatorial, as autoras verificaram que o primeiro dos fatores identificado é 

composto pelas competências: criatividade, comunicação, solução de problemas, liderança, 

planejamento e motivação. Isso significa dizer que os estudantes consideram tais 

competências em graus de importância similares. 

 

2.2 Pensamento crítico 

De acordo com o AICPA, dentre as principais competências ao profissional contábil 

estão a estratégia e o pensamento crítico (AICPA, 2017). Para o Órgão, esta competência é 

definida como a capacidade de vincular dados, conhecimentos e estabelecer links entre 

conteúdos, de forma a contribuir para a tomada de decisões.  

É possível encontrar pesquisas clamando por mudanças curriculares e nos moldes do 

ensino de contabilidade com vistas ao favorecimento de competências de pensamento de 

ordem superior (Bonk & Smith, 1998). Contextualizado a partir do cenário da convergência 

às Normas Internacionais de Contabilidade na Turquia, da nova configuração dos mercados 

globais e das consequências dos avanços na maneira como os agentes interagem, Karğin e 

Aktaş (2012) destacaram a necessidade de o profissional contábil estar apto a pensar crítica, 

analítica e estrategicamente, competência associada à performance e eficiência de uma 

empresa. A pesquisa objetivou investigar se idade, gênero, nível de formação, certificação no 

CPA e experiência profissional mudam a maneira como os profissionais empregam o 

pensamento estratégico em situações ligadas à convergência e a adoção do novo código civil 

local. 

Nos achados de Karğin e Aktaş (2012) foram significativas as diferenças quanto ao uso 

de pensamento crítico e estratégico dos certificados no CPA. No entanto, não foram 

significativas as diferenças entre as variáveis gênero, idade e grau de escolaridade. Os autores 

recomendam que os currículos dos cursos de contabilidade sejam modificados com vistas a 
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incluir a capacitação em competências como criatividade, pensamento crítico, análise, solução 

de problemas, trabalho em equipe e habilidades de comunicação, tecnológicas e interpessoais. 

O estudo de Wolcott et al. (2002) assevera a importância do pensamento crítico na 

formação contábil e ressalta a baixa existência de estudos empíricos que demonstrem a 

efetividade dos cursos em desenvolver tal competência e quais os meios são, de fato, efetivos 

para o alcance desse fim. De acordo com os autores, é possível constatar que o pensamento 

crítico aumenta durante a graduação e, esse fato dificulta aos educadores traçar suas 

estratégias de ensino, bem como mensurar seus efeitos, isoladamente. Ademais, cada uma das 

etapas do curso, pode considerar capacidades diferentes como pensamento crítico, por 

exemplo, em contabilidade introdutória poder-se-á considerar a capacidade de distinguir 

eventos e, em contabilidade avançada, a capacidade de realizar julgamentos e estimativas. 

Além disso, os autores afirmam que o senso crítico se aprimora no centro da intersecção 

entre as características ou perfis dos estudantes, os resultados por estes pretendidos e pelo 

ambiente educacional. Pode-se imaginar, nesse sentido, que o tamanho dessa intersecção pode 

ser maior ou menor, por influência de fatores que, dificilmente, podem ser controlados ou 

mesmo, mensurados. Outrossim, quando se aborda a questão da mensuração, ficam evidentes 

as limitações em se poder identificar, pontualmente, como cada um desses níveis atua na 

lapidação do senso crítico. 

Para Graham (2013, p. 124) a profissão contábil tem a ver com interesses econômicos e, 

por isso, é imprescindível ensinar pensamento crítico e ética. O autor alerta sobre a 

necessidade de enriquecimento das salas de aulas com pedagogias que, naturalmente, 

conduzam os estudantes ao pensamento crítico e, com base em Case e Wright (1997), são 

relacionadas as evidências que devem ser encontradas a fim de aferir se aprendizes pensam 

criticamente. São elas: Demonstrar conhecimento prévio sobre determinado assunto; Saber 

qual critério adotar em avaliações de alternativas; Compreender as diferenças chave do 

conceito de pensamento crítico, a maneira como um argumento é construído por dedução e 

indução; Ser capaz de utilizar diferentes estratégias de pensamento, tais como metáforas, 

múltiplas perspectivas, organizar ideias e trabalhar com ferramentas gráficas; e Desenvolver 

hábitos de pensamento crítico, como mente aberta, espírito justo, o pensamento independente, 

uma mente inquiridora, o respeito pela alta qualidade, e disciplina intelectual. O autor Graham 

(2013) conclui que sólidos conhecimentos técnicos em contabilidade são o primeiro passo 

para que um estudante possa realizar análises, criticamente, de qualquer situação requerida 

nesse contexto.  

O estudo de Costa et al. (2018), empregou o caso para ensino Open Safari, elaborado 

pela Iniciativa Educacional do IASB, por meio do IFRS Education, para o Ensino Embasado 

na Estrutura Conceitual (EEEC), como forma de suporte à aprendizagem sobre as IFRS. Um 

dos principais objetivos do caso é o desenvolvimento de competências para o exercício de 

julgamentos e estimativas, próprios das Normas Internacionais.  Dentre os achados, o caso 

mostrou-se útil no desenvolvimento de competências atribuídas aos níveis mais sofisticados 

do domínio cognitivo da Taxonomia de Bloom.  

Ademais, os resultados comprovaram que 62% dos estudantes consideraram o Caso 

Open Safari extremamente útil à competência do exercício de julgamentos e estimativas 

contábeis, a qual foi apontada, por muitos deles, como sendo uma das competências mais 

difíceis de serem aprimoradas e na execução do caso e em situações reais. 

Howieson et al. (2014) ressaltam que uma formação contábil apropriada a profissionais 

do futuro que sejam pensadores críticos independentes deve refletir suas experiências de 

aprendizado e que, para tanto, são requeridos: melhor comunicação entre os acadêmicos sobre 

conteúdos e pedagogias na elaboração dos programas de curso; transferências de expertise e 

estratégias que facilitem abordagens estruturadas para a formação de profissionais para o 
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futuro;  e criação de ambientes de discussão para que os estudantes compartilhem as 

experiências e competências adquiridas.  

A partir do documento Accounting for the future: more than numbers: Volume 2 -  

Strategies for embedding non-technical skills into the accounting curricula (Hancock et al., 

2009) as atividades sugeridas e explicadas como estratégias eficazes para o desenvolvimento 

do senso crítico são: aprendizagem baseada em problemas e aprendizagem cognitiva em 

auditoria profissional usando o Second Life. 

 

2.3 Colaboração 

De acordo com o AICPA, colaboração significa “trabalhar produtivamente com 

diversos indivíduos em uma variedade de papeis, com múltiplos interesses nos resultados, 

para alcançar resultados aceitáveis e ótimos” é considerada como uma das core competências 

aos profissionais contábeis (AICPA, 2017). 

O estudo de Kutluk et al. (2015), por meio de pesquisas dentre os profissionais 

contábeis atuantes no mercado na Antalya, revelou que os atuantes no mercado afirmam que a 

formação na graduação em contabilidade não forma suficientemente em conhecimentos 

contábeis e que os estudantes deveriam realizar mais atividades em colaboração com seus 

pares e educadores. Além disso, consideram que comunicação, ética, solução de problemas e 

tomada de decisões são competências cruciais aos profissionais, no futuro. 

De acordo com Stanley e Marsden (2012), o PBL deve ser incorporado ao design 

instrucional para auxiliar os estudantes de contabilidade no desenvolvimento de solução de 

problemas colaborativamente e ampliação do diálogo. Jackling (2013) ao tratar dos impactos 

da adoção das IFRS no ensino de contabilidade menciona que devem ser utilizadas 

abordagens de ensino-aprendizagem centradas no estudante, tais como aprendizagem baseada 

em cooperação, PBL, simulações e role-plays. 

A pesquisa de Scofield (2005) implementa contribuição à literatura sobre educação 

contábil ao investigar o uso de casos como uma abordagem de base para o trabalho em 

equipes, por proporcionar diversos benefícios pedagógicos oriundos da elaboração de 

soluções que produzem aprendizagem positiva e sinérgica. A autora chama a atenção para o 

fato de que nem sempre atividades em equipes geram aprendizagem cooperativa por 

problemas ligados a procrastinação e conflitos de liderança. 

O autor Villiers (2010) discute a formação em contabilidade, com vistas ao futuro, e 

assevera que, aos estudantes, são necessários novos conjuntos de habilidades e competências 

classificadas como de inteligência cognitiva – ligadas ao conhecimento técnico-  e de 

inteligência emocional. O autor reitera que as competências mais importantes são 

classificadas em: de comunicação, de pensamento e solução de problemas, de liderança e 

trabalho em equipes, de valores éticos e morais e de autogestão. O autor propõe um conjunto 

de sete recomendações a serem adotadas pelas universidades para que entreguem ao mercado 

profissionais contábeis com formação condizente à sua demanda, sendo que uma delas é a 

aprendizagem cooperativa. 

Cottell e Millis (1992, p. 96) discorrem sobre a aprendizagem cooperativa em 

contabilidade, afirmando que esta vai além da colaborativa por considerarem a primeira mais 

estruturada, pois, reproduzindo a visão de Whipple (1987) afirmam que a cooperativa 

“fornece um quadro prático para a implementação de metas mútuas, como a promoção da 

aprendizagem ativa; superando o fosso entre professores e alunos; criando um senso de 

comunidade; garantindo que o conhecimento seja criado, não transferido; tornando os limites 

entre ensino e pesquisa menos distintivos; e localizar o conhecimento na comunidade e não no 

indivíduo”. Os autores recomendam, fortemente, que a aprendizagem cooperativa faça parte 

do processo formativo em contabilidade, pois as universidades possuem o papel de formar 
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para a sociedade democraticamente organizada, e este raciocínio emerge das teorias de Piaget 

e Vygotsky. 

 

2.4 Solução de problemas 

De acordo como AICPA, a solução de problemas e tomada de decisões é considerada 

como uma competência a ser aferida durante os exames para CPAs. Para a entidade, os 

profissionais de contabilidade devem ser capazes de discernir sobre a verdadeira natureza de 

uma situação, determinar os princípios necessários para a solução de um dilema e realizar 

julgamentos, por meio de visão de pensamento aberta e criativa. Para este órgão, 

especificamente, esta competência abrange (AICPA, 2017, p. 14): listagem de informações e 

evidências relevantes a um problema; identificação de incertezas sobre a interpretação ou 

significância das informações e evidências; considerar abordagens e soluções não 

convencionais para os problemas; tornar válidas e confiáveis as informações, incluindo 

evidência de significância ou fatos, para a definição e solução do problema; análise dos 

impactos, prós e contras das potenciais soluções ou ações; analisar a qualidade de 

informações e evidências, incluindo validade, confiabilidade e significância; raciocinar com 

cuidado e pensar, efetivamente, em termos abstratos ou generalizações; procurar consenso, 

quando apropriado; saber quando seguir instruções, planos ou procurar ajuda; usar a 

experiência e comparações na formação de opiniões; sintetizar definições novas ou originais 

de problemas e soluções, conforme as circunstâncias determinam; adaptar-se a novos 

contextos e promover mudanças construtivas; e considerar, estrategicamente, contingências e 

o futuro. 

Dentre as ações listadas, muitas delas são requeridas por meio do exame do CPA. De 

acordo com as diretrizes curriculares estabelecidas pelo United Nations Conference on Trade 

and Development (UNCTAD) para os cursos de contabilidade, a solução de problemas figura 

como requerimento profissional nos seguintes módulos das diretrizes curriculares: sobre 

políticas comerciais gerais, estrutura organizacional básica e comportamento organizacional; 

contabilidade gerencial; de tributação; sistemas de informações contábeis; integração de 

conhecimentos; e auditoria.  

Um dos resultados mais expressivos do estudo de Costa et al. (2018), ao utilizar-se do 

caso para ensino Open Safari, do IFRS Education, foi o desenvolvimento de competências 

ligadas à visualização do ambiente real de tomada de decisões, de lidar com incertezas, e 

desdobramento de problemas em várias possíveis soluções. No ranking das competências 

mais desenvolvidas, segundo a opinião dos estudantes brasileiros, estão: Considerar várias 

soluções para um problema (1°); visão prática do processo de tomada de decisões (2°), 

interpretação de problemas (4°) e aplicação prática de teorias (5°). Ambas relacionadas, 

intrinsecamente, com a competência solução de problemas. 

 

3.Metodologia 

3.1 Implementação do MAI: curso notas explicativas 

O ambiente instrucional preparado para a realização do curso foi a Plataforma Moodle 

da divisão de Extensão, disponibilizado pela Universidade de São Paulo (USP), por 

intermédio do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade da Faculdade 

de Administração, Economia e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP), da Universidade 

de São Paulo, sob a supervisão do professor orientador desta pesquisa.  

Ao vislumbrar um processo de formação, como um todo, fez-se necessário organiza-lo 

de forma esquemática, como apresentado na Tabela 2. Na etapa exploratória foi realizado um 

levantamento de materiais para estudo, referências bibliográficas, artigos científicos e 

destacadas as principais metodologias e estratégias para ensino que pudessem ser empregadas 

em favor da aprendizagem sobre notas explicativas. 
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Após explorar, segue-se à determinados dos elementos para as fases de implementação 

e avaliação (Tabela 2), partindo da identificação do contexto, apontamento dos objetivos 

educacionais e pedagógicos do curso (alinhados aos do MAI), estratégias e tecnologias 

apropriadas, seleção de bibliografias, delimitação de público alvo, que culminam na 

elaboração de uma ementa. 

Conforme a Tabela 2, foram incorporadas as estratégias instrucionais e as tecnologias 

educacionais que dão suporte aos objetivos almejados, já consideradas no Modelo e uma 

proposta para mensuração dos resultados esperados ao longo do curso, quais sejam o 

desenvolvimento das competências para a formação integral: comunicação, pensamento 

crítico, colaboração e solução de problemas e a consecução dos objetivos aprendizagem do 

curso sobre notas explicativas. Além disso, o plano do curso considera a criação dos lugares 

de elaboração e construção da aprendizagem, nos quais as atividades devem ser realizadas e 

no caso de sua extrapolação à prática.  

 
Tabela 2 Fases para implementação do MAI 

Fase 1: 

Exploração 

Contexto 

educacional e 

justificativa 

Carência por profissionais com formação integral; 

Baixa ênfase direta ao assunto NE em disciplinas de graduação e pós; 

Baixa performance dos estudantes brasileiros em colaboração e solução de 

problemas. 

Objetivos 

educacionais 

 Aprendizagem sobre aspectos normativos relacionados com a elaboração e 

divulgação de notas explicativas; 

Análise crítica de notas explicativas divulgadas; 

Elaboração de notas explicativas. 

Fase 2: 

Implementação 

Ambiente 

Instrucional 

Moodle 

Sala de aula presencial 

Teorias e 

construtos 

Teoria da Aprendizagem Experiencial 

Aprendizagem ativa e colaborativa 

 

Escolha de 

estratégias 

instrucionais 

Discussões em aulas presenciais ou virtuais, sala de aula invertida 

Casos para ensino individuais e em grupos; casos reais, simulações práticas 

Atividade lúdica de descrição, discussões em fóruns 

Problematização com fins de aprendizagem 

Blogs 

Aprendizagem baseada em perguntas / Inquiry learning 

Tecnologias 

instrucionais 

Sli.do (para a postagem e votação em perguntas) 

PB Works (para construção coletiva) 

 Mconf (para a realização e gravação de aulas virtuais) 

Fase 3: 

Avaliação 

Resultados 

esperados 

Formação integral (comunicação, pensamento crítico, colaboração, solução 

de problemas) 

Alcance dos objetivos educacionais do curso de notas explicativas 

Avaliação  Entrevistas individuais e coletivas 

 

 

O curso sobre notas explicativas elaborado é dividido em cinco módulos, de forma que 

cada um deles faz parte de um único objetivo educacional, que é a aptidão em ler, 

compreender, interpretar e elaborar notas explicativas. Além do objetivo principal almejado, 

cada módulo foi cogitado com vistas à sua aderência aos objetivos educacionais da 

Taxonomia de Bloom, conforme exposto na Erro! Fonte de referência não encontrada.. 
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Tabela 3 Estruturação dos módulos do curso de NE 

  Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 

Nome do módulo Conhecimento Compreensão Aplicação Desenvolvimento / Síntese Avaliação 

Palavra-chave  Reconhecer Entender e extrapolar Emprego e aplicação Interpretar, desenvolver e 

sintetizar 

Avaliar 

Objetivos de 

aprendizagem  

1.    Identificar, selecionar 

e ler materiais sobre notas 

explicativas 

1.    Consolidar 

conhecimentos teóricos 

acerca das notas 

explicativas 

1. Apontar os embasamentos 

teóricos aplicáveis a 

determinados eventos 

contábeis 

1.    Ser capaz de analisar 

criticamente, identificando 

pontos de melhoria nas notas 

explicativas; 

1.   Avaliar os 

resultados do processo 

de aprendizagem 

vivenciado 

2.    Exercitar a observação 

e a descrição de imagens 

aleatórias 

2.    Praticar a leitura 

crítica 

2. Empregar adequada e 

criticamente os instrumentos 

normativos relativos a notas 

explicativas  

2.    Propor e implementar a 

melhor forma de redação às 

notas explicativas; 

2.    Avaliar as 

atividades 

desenvolvidas; 

3.    Praticar a comunicação 

oral e escrita por meio da 

descrição e apresentação 

3.    Exercitar a seleção de 

informações relevantes 

3. Praticar o filtro e a seleção 

de informações relevantes, 

com argumentos 

3.    Trabalhar em equipe, 

discutir ideias, planejar e 

distribuir atividades, assumir 

responsabilidades, construir 

coletivamente; 

  

4.    Considerar diferentes 

formas para descrever ou 

solucionar um mesmo 

fenômeno (ou evento 

contábil) 

4.    Discutir sobre a 

solução de problemas de 

redação em notas 

explicativas 

4. Propor mudanças e 

correções de falhas em notas 

explicativas 

4.    Exercitar a 

argumentação e a 

comunicação oral e escrita, a 

iniciativa, a liderança 

  

5.   Dar e 

receber feedbacks. Ouvir 

comentários sobre suas 

descrições 

5.    Solucionar 

problemas: reescrever ou 

reelaborar ou corrigir 

notas explicativas 

5. Assumir posturas 

embasadas, justificando e 

defendendo suas escolhas 

5.    Dar feedback 

construtivamente. 

  

    6.   Colaborar com melhoria da 

atividade dos pares 

6.   Negociar, propor 

soluções, criar consenso 

  

Verbos, conforme a 

Taxonomia de 

Bloom 

Observar, descrever, 

rotular, reproduzir e 

afirmar. 

Ouvir, explicar, discutir, 

revisar e criticar. 

Descobrir, utilizar, resolver, 

executar, responder, assumir, 

gerenciar. 

Analisar, comparar, 

relacionar, dividir, planejar, 

formular, propor, montar, 

integrar, modificar, revisar, 

justificar, argumentar, 

avaliar 

  

Continua... 
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... continuação 
  Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 

Atividades para 

avaliação e 

mensuração da 

aprendizagem 

1.    Identificar, selecionar 

e postar materiais que 

fundamentam a prática das 

notas explicativas 

1.    Postagem da Solução 

caso para ensino individual 

1. Leitura de textos sobre 

quantidade x qualidade de 

informações e discussão no 

fórum 

1.    Discutir sobre como 

pode ser elaborado o melhor 

conjunto de notas 

explicativas para uma 

empresa real  

1.   Questionário 

sobre o ambiente do 

curso e presenças de 

ensino, social e 

cognitiva 

2.    Participação na 

dinâmica de descrições 

(presencial ou online). 

2.    Postagem da Solução 

do caso para ensino em 

grupos 

2. Detectar pontos de 

melhoria em notas 

explicativas publicadas 

(casos reais) 

2.    Construir, 

coletivamente, o melhor 

conjunto de notas 

explicativas possível para 

uma empresa  

2.    Aula final 

(presencial ou online) 

para discussão dos 

resultados do 

processo de 

aprendizagem 

proposto curso 

3.    Elaborar dúvidas em 

forma de perguntas e 

postar no Sli.do. Votar nas 

perguntas mais 

interessantes no Sli.do 

3.    Participação no fórum 

dos grupos para solução do 

caso 

3. Apresentar, no fórum, os 

pontos a melhorar nas NE 

analisadas e suas sugestões 

de melhoria, com devido 

embasamento 

3.    Postagem individual no 

blog  

3.   Participação 

individual ou coletiva 

(entrevista ou grupo 

focal) em avaliação 

do processo de 

aprendizagem 

4.    Postagem no blog  4.    Postagem individual no 

blog  

4. Comentar, no fórum, 3 

postagens distintas, 

acrescentando mais pontos de 

melhoria, outros 

embasamentos, sugestão de 

diferente redação etc. 

4.    Postar, uma única 

versão, elaborada por toda a 

turma, das notas 

explicativas da empresa real 

designada 

  

5. Postagem da atividade 

de descrição, 

individualmente 

5.    Participação na aula 

baseada nas perguntas 

(presencial ou online) 

5. Postagem individual no 

blog  
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O nome de cada módulo faz uma alusão direta aos níveis do domínio cognitivo da 

Taxonomia de Bloom (Ferraz & Belhot, 2010). Sequencialmente, são listados os verbos da 

mesma Taxonomia que se alinham aos objetivos de aprendizagem definidos para cada um 

dos módulos, considerando a sequência gradativa complexidade de processamento e 

construção do conhecimento. Por sua vez, as palavras-chave são os verbos que 

representam os propósitos mais desejados para cada módulo. Em seguida, com base nesses 

parâmetros, foram delineados os objetivos de aprendizagem pontuais de cada módulo, de 

maneira identificável e mensurável, com vistas, também, ao processo de avaliação. 

 

3.2 Aplicação do MAI: a realização do curso de notas explicativas 

O Modelo foi avaliado por meio da realização de um curso sobre notas explicativas, 

a duas turmas, nos meses de julho e setembro do ano de 2017. A primeira edição foi 

semipresencial e a segunda completamente online. O público alvo foi profissionais ligados 

ou interessados em contabilidade e estudantes de graduação ou pós-graduação. Foram 

requeridos dois pré-requisitos aos participantes: ter cursado, ao menos, as disciplinas 

introdutórias e intermediárias da graduação em contabilidade e realizar um pré-curso para 

ambientação, no Moodle. Na Tabela  é apresentado um resumo da composição e 

distribuição geográfica dos participantes das duas edições do curso.  

 
Tabela 4 Características gerais dos participantes do curso e amostra da pesquisa 

    

Primeira 

edição % 

Segunda 

edição 

 

% 

Total 

Desempenho no 

curso 

Aprovados 9 75% 8  50% 17 

Reprovados 3 25% 8  50% 11 

Gênero  
Masculino 6 50% 8  50% 14 

Feminino 6 50% 8  50% 14 

Escolaridade  

Cursando graduação 10 83% 10  63% 20 

Cursando pós-graduação 1 8% 5  31% 6 

Egressos 1 8% 1  6% 2 

Distribuição 

demográfica por 

UF 

MG 11 92% 7  44% 18 

SP - - 4  25% 4 

MA  - - 4  25% 4 

BA - - 1  6% 1 

GO 1 8% -  - 1 

Composição da 

amostra 

Entrevistas 5 - 8  - 13 

Grupo Focal 1 - 0  - 1 

Participantes grupo focal 4 - 0  - 4 

 

Como a média mínima para aprovação era de cinco pontos, de um total de dez 

atribuídos a cada atividade, os estudantes não aprovados foram desconsiderados como 

suficientemente capazes de emitir opiniões que sirvam à avaliação do Modelo, já que, na 

maior parte dos casos, as reprovações não foram por dificuldades na realização das tarefas, 

mas sim, pela sua não realização. Esta decisão, reduziu a quantidade de estudantes que 

puderam ser considerados válidos para comporem a amostra. 

 

3.3 Forma de análise dos resultados 

Foi realizada a transcrição literal dos áudios das entrevistas e do grupo focal  em 

forma de texto, os quais foram examinados por meio de análise de conteúdo, método com 

base no qual se intenta extrair a essência de um relato (Martins & Theóphilo, 2009), 

através dos sinais disponibilizadas pelos declarantes entrevistados e integrantes do grupo 

focal.  
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No decorrer do capítulo de resultados, diversos trechos de relatos dos estudantes são 

trazidos, de forma literal ou indireta. Assim sendo, pela garantia do sigilo e preservação da 

identidade dos participantes, todos os aprovados nas duas edições do curso, foram 

classificados alfabeticamente e, em seguida, numerados sequencialmente sendo que, sua 

identificação, aqui, será numérica, ou seja, sempre que um destes estudantes for 

referenciado, um número, escrito por extenso e em iniciais maiúsculas o identificará.  

A validade é um mecanismo que imprime confiabilidade e representatividade a um 

conteúdo ou prova. Em caso de estudos empíricos, a validade significa a relação entre os 

resultados observados dentro do domínio de abrangência do construto. Essa é a visão de 

Messick (1989), que postula que a validade é o vínculo que se estabelece entre Teoria e 

prova que a fundamenta. Para o autor, as formas de se validar um construto podem ser: a) 

com base análises teóricas e evidências empíricas ou b) baseadas na interpretação dos 

resultados e suas consequências ligadas à prova, tais como relevância e utilidade. Além 

destas, de acordo com Bessa (2007) uma das contribuições de Messick à literatura 

pertinente foi acrescentar  que as consequências sociais da prova também são uma das 

maneiras de se atribuir validade a um construto. 

 

4.Resultados e discussão 

O objetivo desta pesquisa é testar o MAI, com vistas a buscar por indícios de sua 

validade por meio de um processo instrucional em contabilidade. 

Durante as entrevistas, alguns participantes emitiram opiniões sobre suas 

experiências com metodologias ativas e sobre a participação em um ambiente virtual de 

aprendizagem pela primeira vez. Algumas impressões como “a gente está acostumado com 

uma educação meio passiva, então, a gente sempre teve um professor ali na frente. (...) o 

fato de ser a distância, assim, exige uma disciplina maior, exige uma necessidade de você 

estar atento a datas e a cronogramas e tudo mais” (Cinco).  
Esse tipo de posicionamento serviu como elemento de análise das percepções acerca 

do impacto do primeiro contato com metodologias ativas combinadas a uma formação a 

distância. Ficam evidentes os sinais de surpresa, ou mesmo de dificuldades em aprender a 

buscar seus conhecimentos de forma autônoma e organizar-se para cumprir os prazos para 

realização das tarefas. 

A aula invertida já foi testada como uma estratégia que potencializa os resultados de 

aprendizagem e motivação, bem como potencializa melhorias nas capacidades de pesquisa, 

engajamento e responsabilidade do estudante com sua experiência de aprendizagem 

(Oliveira Neto & Gomes, 2016; Roehl, Reddy, & Shannon, 2013; Wong & Chu, 2014), e 

melhora a qualidade das discussões realizadas em aulas ou fóruns. Dessa forma, quanto à 

esta estratégia para ensino, os resultados confirmam os da literatura. Adicionalmente, em 

relação à sala de aula invertida, o participante Quatro comentou:  

 
Se o aluno tiver esse contato primeiro com a temática, fazer leituras e 

depois ir para a sala de aula, acho que é um momento, vai ser mais rico, 

no sentido de que o aluno vai poder tirar dúvidas com o professor, né, 

sobre aqueles pontos que ficaram mais omissos, e, então, eu acho que vai 

favorecer o aprendizado, vai conseguir... ao invés de ficar discutindo 

onde ele já tem conhecimento, acho que ele vai conseguir agregar mais 

coisas. (Quatro)  
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Quanto ao uso do Sli.do, tecnologia que auxiliou na realização atividade de 

elaboração de perguntas e na aula baseada em perguntas, um estudante que se declarou 

tímido e introspectivo disse: 

 
Essa possibilidade de você perguntar anonimamente, às vezes, já é um 

passo sim, aquele aluno que ‘tava’ com aquele tipo de necessidade e 

começar a caminhar, dar o primeiro passo e, também, acho que é positivo 

pela forma de que a aula (...) a partir dali (...) a aula, ela é toda (...) nas 

dificuldades do aluno, no que o aluno precisa, no que o aluno quer saber, 

então, ele meio que até, desafia um pouco o professor porque, até para o 

professor sair um pouco (...) do que ele já tá acostumado. (Cinco) 

 

Também, aí, se obtém sinais da adequação da tecnologia Sli.do à proposta 

metodológica de ensino-aprendizagem, ao mesmo tempo em que, mostra que a ferramenta 

serve como apoio a indivíduos mais retraídos, para que exponham quaisquer tipos de 

dúvidas que, presencialmente não o fariam e, consequentemente, produz ganhos de 

aprendizagem por meio das respostas pontuais do professor, mesmo que tenha optado por 

não se identificar. 

 Ainda, em resposta às metodologias e tecnologias empregadas, o participante 

Dezessete disse: 

 
A metodologia, pelo menos a do curso, era muito básica, então assim, não 

eram atividades longas, era algo que você lia um texto ou uma 

reportagem e você tirava ideias sobre aquilo, ou então o fórum, por 

exemplo, você tirava ideias, você discutiu sobre aquilo.... Você não dá a 

aula, vamos falar assim, você dá assunto para ele pesquisar, então ele tem 

que tentar achar o que... Ele tem... Para ele ter a informação ele tem que 

ter pesquisas também, e aí ele consegue desenvolver atividades. 

(Dezessete)  

 

Nota-se, a partir da manifestação de Dezessete que a intenção de se criar uma 

plataforma para ensino-aprendizagem, clara, com linguagem simples e de fácil navegação 

foi percebida pelos participantes. Além deste, em seu depoimento, o estudante Onze falou, 

de uma forma mais abrangente a respeito do ambiente virtual e do processo: “o curso 

ministrado (...) é bastante diferente dos tradicionais que eu já tinha visto e, como eu já 

tinha falado, a proposta do curso, o ambiente de ensino a distância era ótimo”. Estes 

trechos nos permitem inferir que, em relação aos processos de elaboração, 

dimensionamento e estruturação do curso, os resultados foram positivos.  

Além destes, também foram detectados apontamentos de demandas de participantes 

quanto a pontos que poderiam ser incluídos ou melhorados na estrutura do curso de NE. 

Alguns deles diziam respeito ao fato de não considerarem o Moodle um ambiente com as 

possibilidades de interação por eles desejada, como aquelas mais usuais na atualidade. 

Assim sugeriu o discente Três “Tem como criar um grupo de whatsapp no próximo 

minicurso online pra gente ficar mais interativo? Ou então, não sei se tem algum outro 

aplicativo mais interativo dessa plataforma, pra interagir melhor, porque se é o whatsapp, 

tá vendo? toda hora eu estou aqui, óh, atualizando!”, disse isso enquanto checava suas 

mensagens ao celular, e ainda o participante Um que disse “Não flui tanto assim uma 

conversa em grupo, na plataforma”. 

Esses depoimento reafirmam a necessidade apontada por Gunawardena et al. (2006) 

e Liu (2012), de que são importantes a criação e o emprego de tecnologias que apoiem os 
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processos instrucionais para intensificar as interações e solidificar as comunidades de 

aprendizagem e prática, já que, como observou-se nos trechos, as gerações digitais 

apresentam, por característica, uma alta necessidade de conexões, dispendendo grandes 

períodos de tempo online em redes sociais e aplicativos de comunicação.  

Isso os faz desejar que, em quaisquer ambientes, inclusive os educacionais, haja a 

mesma intensidade de interação que possuem ao usar aplicativos de comunicação e redes 

sociais. Embora o Moodle ofereça um ambiente para envio de mensagens individuais e 

espaços destinados a trocas de ideias e materiais, como os fóruns e o blog, este AVA, por 

sua finalidade e recursos, não possibilita a intensidade de comunicação que possuem outras 

tecnologias criadas exclusivamente para esse fim.  

Quanto ao suporte, os estudantes foram interrogados sobre o papel do 

responsável/docente e desempenho do mentor sobre como o apoio e suporte influenciaram 

o andamento e resultados do curso. Alguns trechos de entrevistas foram destacados na 

Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

 
Tabela 5 Trechos de entrevistas quanto ao suporte do curso de NE 

Estudante Trecho da entrevista 

Treze “Eu não tive grandes dúvidas que me impedissem no desenvolvimento do curso, mas eu acho 

que toda vez que surgiu uma dúvida, você esclareceu. E outra; principalmente na primeira 

aula e tal, você já esclareceu dúvidas que poderiam surgir, então eu acho que foi... Esse 

suporte (...) foi bastante proveitoso nesse sentido.” 

Onze “Totalmente 100%. Assim que a gente tinha dúvidas, a gente perguntava por e-mail ou 

mensagem e, vocês estavam sempre atentos. no decorrer do curso surge alguma dúvida que a 

gente não consegue tirar por si só. Precisava de alguém, como você, para poder esclarecer e, a 

gente ia prosseguindo no curso, entendeu? E, caso não houvesse essa sua participação, eu 

acho que aconteceria até de a pessoa desistir do curso por não conseguir ir para a frente”. 

Doze “Houve meu interesse no curso e você foi muito presente. Você mandou mensagens e tentou 

se comunicar comigo de diferentes maneiras. Isso já deu um ânimo inicial para sentir a tutoria 

e o suporte técnico do curso. (...) isso foi muito positivo. Isso ajuda muito. Eu acho que cria 

uma boa influência para o aluno, para ele se sentir orientado e, acho que, até certo ponto 

protegido, dentro do que ele pode esperar do curso”. 

 
Como se pode observar, os estudantes veem o mentor como um incentivador, 

motivador e, em alguns casos, como alguém que o alerta sobre os prazos e orienta sobre 

como fazer as atividades, fato que, de acordo com certos relatos, pode ter sido fundamental 

para a permanência do indivíduo no curso. Esses depoimentos confirmam a proposta 

contida no modelo de mentoria inspirado no Wiscom (Gunawardena et al., 2006) e os 

relatos confirmam a efetividade da tarefa de condução dos estudantes, como sendo de 

fundamental importância para orientar, motivar, incitar e encoraja-los a realizarem suas 

atividades e permanecerem no curso.  

Além do suporte do mentor como aquele que orienta quanto a navegação, sobre o 

que, como e quando deve ser feito e conduz o estudante ao cumprimento do cronograma, 

essa figura também tem o importante papel auxiliar no processo de aprendizagem por meio 

da mediação, moderação, direcionamento de ideias e discussões, feedbacks, exemplos 

práticos e inquirições, no sentido de subsidiar o processo de construção da aprendizagem 

(Gunawardena et al., 2006). No sentido de atestar a eficácia desse recurso e verificar se os 

resultados corroboram a literatura que fundamentou a formatação da estrutura de suporte 

empregada no curso, selecionou-se o seguinte trecho da fala do entrevistado Cinco, que 

ressaltou: 

 
O mentor, ele é fundamental, inicialmente, para essas coisas né, mas, 

depois, ele entra, eu acho que mais como como aquele instigador, no caso 
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do debate, tal, para ele... ele não vai te dar a resposta mas assim ele vai te 

instigar, ele vai te questionar. E, então eu acho que isso faz crescer o 

conteúdo. acho que... eu acho que é isso. acho que é fundamental, assim, 

eu acho que, eu ao menos, ao menos eu, acho que eu não estou preparado, 

ainda, para ter algum tipo de curso a distância que não tenha mentor. 

(Cinco) 
  

Em alguns casos, devido ao fato de o suporte ter sido realizado pelo próprio 

pesquisador, houve certo constrangimento por parte dos estudantes em responder questão 

relacionada ao suporte e à mentoria. Dessa forma, a pergunta foi invertida para ‘Se não 

houvesse um professor/mentor/tutor, o que poderia ter sido diferente nos resultados do 

curso?’, e essa inversão possibilitou o alcance de respostas como as dos estudantes Nove e 

Oito:  

 
Se não tivesse o mentor, eu acho que a gente poderia se perder, um 

pouco, no que a gente... na matéria desenvolvida. Então, acho que foi 

muito, assim, para dar uma direção. Como se fosse um mediador, assim, 

sabe? (...) Para, para direcionar até a gente chegar no objetivo que a gente 

queria com o curso: o aprendizado de notas explicativas. (Nove) 

 

A exposição do estudante Nove deixou transparecer, além da sua percepção em 

relação à atuação do mentor como agente direcionador e facilitador, que, em sua opinião, 

os objetivos pedagógicos do curso foram alcançados, que são, a aprendizagem sobre 

aspectos teóricos e práticos de notas explicativas. Ademais, o depoimento do discente Oito 

confirma esta interpretação em relação tanto ao papel do mentor quanto em relação à sua 

eficácia no processo de construção de a aprendizagem, no trecho interpretada por meio do 

uso do termo ‘conhecimento’. 

Ainda, ao analisar o conteúdo das entrevistas, lançou-se um olhar para um dos 

intentos considerados durante a preparação do curso, que foi proporcionar que os 

participantes se sintam à vontade, com sentimento de pertença a uma turma, um time ou a 

uma comunidade de aprendizagem. Em ambientes virtuais de aprendizagem, a presença 

social bem consolidada pode impulsionar ganhos de aprendizagem pois, torna o processo 

mais inclusivo que o presencial quando se refere a estudantes cujos estilos de 

aprendizagem não os permite absorver o conteúdo transmitido pelo professor (auditivos) 

ou aqueles tímidos, que não se sentem encorajados a explicitarem suas dúvidas ou fazerem 

seus comentários diante da turma. 

Esse perfil de estudante foi detectado no curso, bem como indícios de que a 

estruturação da presença social no curso alcançou seus propósitos, na maioria dos casos, 

como se pode observar nos comentários dos estudantes: “Tenho um pouco de dificuldade 

em me soltar, falar ‘VAI!’, mas, eu acho que consegui pelo menos, caminhar um pouco” 

(Sete) e ainda  

 
Como você tinha ali, a possibilidade de, na hora do seu tempo, poder ir lá 

participar dos fóruns, e esclarecer dúvidas, colocar questionamentos, eu 

acho que ajuda porque, hoje em dia, a gente tá muito assim, muito 

tecnológico, né?!... Então, acho que, esse tipo de aprendizagem, é válido 

sim. Acho que, até mais do que numa sala de aula, que a gente fica até 

com vergonha de perguntar alguma coisa, né? E, assim, no online, no 

virtual, fica mais fácil. (Nove) 
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O entrevistado Nove, o qual participou da primeira edição do curso (semipresencial), 

durante a primeira aula presencial sentou-se na última cadeira e teve uma pequena 

interação na dinâmica realizada, expondo-se o mínimo possível. Além disso, não esteve 

presente à segunda aula presencial, alegando que, sente-se mais à vontade no ambiente 

online. Durante a entrevista, ao ser questionado sobre as razões desse comportamento, 

Nove verbalizou:  

 
Muitas vezes a gente chega ali na aula e, o professor está explicando e, às 

vezes a gente não interrompe para ele não perder o raciocínio, e aí aquela 

dúvida que a gente tem vai ficando... ou às vezes ele vai falando e vai 

seguindo aquela linha e a gente não tem a oportunidade de interromper e 

a dúvida fica. Então, eu acho que, para mim, seria um sonho! Você 

chegar na sala de aula já com suas dúvidas prontas para serem 

esclarecidas e, aí o professor também teria mais assertividade em falar: 

‘Não, o meu aluno está com essa dúvida, então eu vou esclarecer essa 

dúvida!’ Não ele ficar jogando matéria, jogando, jogando assunto que 

talvez não vai suprir a necessidade do aluno.... Às vezes ele está lá 

falando uma coisa assim que, não é que a gente já sabe, a gente tem 

algum conhecimento e, aquilo que a gente tem dúvida acaba não sendo 

tratado. E, a gente não tem oportunidade, na sala de aula... às vezes 

assim, quando a aula está muito dinâmica ou com vários alunos fazendo 

questionamentos, não dá tempo de você perguntar tudo, de você 

esclarecer todas as suas dúvidas. Então, para mim isso seria o ideal. 

(Nove) 

 

Observa-se, claramente, por meio do relato de Nove, que, não só o ambiente virtual, 

mas a sua combinação com as metodologias ativas, além de outros benefícios didáticos, 

também proporcionam atmosfera favorável a interação e envolvimento de pessoas 

acanhadas. Quanto ao estudante Nove, este foi, na primeira edição, o que mais vezes 

comentou nos fóruns com posicionamentos embasados, postou dúvidas e entregou 

atividades. Tais resultados servem de indícios do alcance dos objetivos da dimensão da 

presença social para este perfil de estudante, corroborando com o que estabelece Garrison, 

Anderson e Archer (2000). 

Em relação aos trechos das entrevistas dos participantes Cinco, Seis e Oito, a questão 

da dificuldade de exposição parece estar ligada a falta de conhecimento e conteúdo acerca 

do assunto. Assim, como todo o processo do curso envolvia atividades pautadas em 

aprendizagem ativa, nas quais o estudante necessitava fazer leituras e atividades 

preliminares, quando isso não ocorria, o medo da exposição ou mesmo, a falta de um 

conteúdo consistente a ser postado, impedia as interações.  

A falta de formação e informação sobre o assunto foi uma das dificuldades apontadas 

por Chagas (2001) em relação às comunidades de aprendizagem e esse foi um fator 

bastante evidente no curso. Além disso, a falta de tempo hábil para a concretização dos 

meios de integração, também apontada pelo autor, pode ter sido sintomática, pelo fato de o 

curso ter tido duração de apenas cinco semanas, com apenas uma semana de prazo para a 

realização de cada módulo. 

Em certos momentos, ao perguntar aos estudantes sobre sua abstenção a alguma 

atividade, estes mencionavam que não tiveram condições de realizar suas leituras e fazer 

suas tarefas e, como as postagens ficam gravadas e disponíveis a todos, preferiam privar-se 

da exposição de algo que pudesse estar errado ou inadequado para a atividade. Dessa 

forma, percebe-se (Erro! Fonte de referência não encontrada.) que a retração está muito 
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mais relacionada a dificuldades em cumprir prazos e organizar-se para realizar as 

atividades de acordo com o cronograma, tendo, assim, condições de posicionar-se de forma 

embasada, do que com falta de condições apropriadas para exposições, ligadas ao 

ambiente, ou inconsistência na concepção dos elementos de presença social. 

 

 

 
Tabela 6 Trechos de entrevistas sobre dificuldades de exposição online 

Estudante Trecho da entrevista 

Cinco “Nessa do fórum eu me senti um pouco mais assim, envergonhado, assim, um pouco mais 

tímido de participar (...) porque ali, aí cada um trouxe o que sabia de tal nota explicativa e tal, e 

aí eu me sinto um pouco assim, porque eu falei: ‘ai, dessa conta patrimonial não faço ideia do 

que precisa ter! de como que é mensuração, de como que é como que tem que ser uma nota 

explicativa’ e, então, eu fiquei um pouco tímido de participar”. 

Seis “Quando tinha uma atividade que eu tinha que falar com todos, aparecia a minha opinião para 

todos, eu meio que ficava pouco à vontade para fazer. Isso, só na questão do virtual, mesmo. ... 

porque, quando você está na sala de aula, você falou aquilo ali, aí, foi discutido, falado e pronto! 

Agora, o ambiente virtual, é uma coisa que vai ficar ali. É uma coisa que a pessoa pode voltar e 

olhar aquilo. Ás vezes, por um medo de crítica, sabe, vai ficar exposto e, esse medo de crítica e, 

pensar que, a qualquer momento, a pessoa pode criticar aquilo, eu acho que pode ter sido isso”. 

Oito “Então, à vontade, a gente acaba ficando porque está fora, né?! Mas, a hora de interagir, eu não 

me senti tanto por causa do medo mesmo, de falar bobeira. Acho que essa foi a única coisa que 

me atrapalhou mesmo. O medo de os outros falarem: ‘Ah, que pergunta besta!’ Sei lá! Isso! 

Mas, à vontade, a gente acaba se sentindo porque você está atrás de uma tela. Então, você 

pode... meio que te dá aquela liberdade de fazer o que quiser”. 

 

Quanto aos estudantes Oito, Treze e Dezesseis, a preocupação excessiva em relação 

àquilo que os outros participantes iriam pensar foi relatada como fator dificultador para as 

interações. Esse fato pode guardar relações com a timidez, baixa autoestima e, ainda, por 

não possuírem informações ou conhecimento prévio suficientes para que se sentissem 

confortáveis em exprimir seus pensamentos. No caso do aprendiz Dois, este mencionou a 

questão da dificuldade em tomar iniciativa e ser o primeiro a se manifestar, demonstrando 

um perfil de passividade e com dificuldades em rompe-lo com iniciativa. 

Por outro lado, também foram separados relatos de discentes que se sentiram à 

vontade e transpareceram pertencer a uma turma e interagiram, sem reservas, o que, no 

caso desta pesquisa, era um dos objetivos na dimensão da presença social, tais como: “Em 

relação a me expor, a expor minhas ideias, as minhas atividades... Em relação a tudo isso 

não tive nenhuma dificuldade” (Onze); “eu consegui entender que, para o processo de 

aprendizagem, você precisa de ajuda! Você precisa se soltar, e, desenvolver e falar e 

fazer. Não adianta ficar presa! Quando você quer, realmente aprender algo, você tem que 

ir atrás” (Oito); “acho que, todo mundo aprendeu com todo mundo ali e, eu não tive 

nenhum tipo de vergonha ou coisa do tipo para me comunicar não” (Quinze); e “eu tenho 

na minha cabeça que ali nessa plataforma ali a gente está ali para aprender. (...) então eu 

fiquei bem à vontade para colocar tudo o que eu pensava, tudo o que eu queria falar, 

porque, por causa disso. Eu não vi porque alguém falaria mal do que eu ia escrever” 

(Dez);  

Foi possível observar, particularmente no caso da primeira edição semipresencial, 

que a dinâmica de descrição de imagens realizada proporcionou uma abertura para 

conexões entre os participantes e rompeu algumas barreiras, que, conforme alguns relatos, 

tornaram o ambiente de aprendizagem mais fluido e participativo, tais como o do 

integrante Quatro: “eu acho que o primeiro encontro, onde a gente fez a dinâmica, eu acho 

que ele foi responsável por tentar aproximar, um pouco, as pessoas, pra gente não sentir 
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que, nas interações ali, a gente não estivesse falando com robôs que estavam expondo 

suas opiniões aleatoriamente”. 

A mesma dinâmica, realizada na versão totalmente online do curso, também surtiu 

efeitos favoráveis à presença social, para os muitos participantes que puderam envolver-se 

sincronamente. Além disso, o fórum de apresentação pessoal, que foi mais intenso na 

segunda edição, também proporcionou uma abertura do canal de interações entre os 

participantes, os quais foram motivados a dizer suas características pessoais, não 

profissionais, coisas ligadas a lazer e hobbies e não relacionadas ao universo escolar e 

acadêmico. Quanto a isso, disse o estudante Quatorze: “mesmo não sendo presencial, a 

apresentação pessoal, não é? (...) aquele primeiro contato de apresentação pessoal é o 

primeiro contato sim, justamente eu acho que foi isso que fez a metodologia ficar 

parecendo uma sala de aula tradicional”. 

De maneira geral, observou-se que os participantes perceberam como positivo o 

emprego de metodologias ativas para o ensino de notas explicativas, (“quando você propõe 

alguma atividade à gente tem que parar e pesquisar sobre aquilo, então eu acredito que é 

eficaz esse método de ensino” (Dezessete)). Isso possibilita crer que os objetivos de 

aprendizagem propostos pelo curso, delineado sob as premissas tomadas pelo MAI, 

tenham sido alcançados para os estudantes que se dispuseram a realizar as atividades 

propostas (“quanto à aprendizagem, eu acredito que tenha sido satisfatória. Tentei 

cumprir todos os quesitos de avaliação da aprendizagem disponíveis nos módulos” 

(Quatro); “falando, individualmente, por mim, o objetivo do curso foi sim alcançado” 

(Onze);). 

O rompimento da passividade dos estudantes, permite a descoberta de que se pode ir 

além, em termos de ganhos de aprendizagem e desempenho, durante e após essa tomada de 

consciência, e esse fato, transforma-se em fator motivacional e de predisposição ao 

método, como se observa na fala dos entrevistados Cinco, Seis, Dez e Oito: 

  
Eu acho que é uma abordagem mais atual, né, de ensino, porque a gente 

vem acostumado (...) a ser sempre passivo, né, desde o primário (...) 

então era sempre o professor lá na frente e os alunos sentados escutando. 

É, e eu fui condicionado dessa forma, então eu, como tenho pretensão de 

um dia ser professor, eu vejo que essas... é... esse tipo de metodologias 

são assim, são bem mais (...) surtem bem mais frutos do que a passiva, 

porque, às vezes, que o professor pode estar falando, o aluno já sabe, já 

cansou de escutar, porque como a gente tem, no caso da graduação, a 

gente tem matérias que são encadeadas, então às vezes o professor vai 

repetindo aquilo lá semestre a semestre. (Cinco); 

e 
Agora, quando é no método tradicional que você senta e o professor fala, 

fala, você não consegue absorver aquilo tudo e, vai virando aquele bolo, 

sabe? Você não entende o começo, não vai entendendo o conteúdo... 

Desse outro modo, a gente tem o nosso tempo de ler, para depois já ir 

formadas as dúvidas, as questões, sabe? E, aquela questão do crítico 

também, né? Que você entendeu e aí depois você pode fazer algumas 

questões, e pode criticar um pouco o conteúdo. Eu acho que, é melhor 

desse jeito. (Seis) 

 

Os estudantes que aceitaram o desafio de, ao menos tentar ser diligentes a todas as 

atividades, manifestaram excitação ao falarem sobre a proposta do curso e os resultados 

em aprendizagem que acreditam ter obtido (“eu gosto muito de aprender coisas novas 
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diferentes principalmente quando tange os meus interesses profissionais, acadêmicos e até 

pessoais, também. Então, é... eu achei que foi uma abordagem legal do curso” (Cinco)) 
Um dos estudantes, embora tenha se manifestado como favorável ao emprego de 

metodologias ativas, mencionou ter sentido falta, ao menos, de uma vídeo-aula com um 

professor transmitindo conteúdos relacionados às notas explicativa, alegando que se 

sentiria mais seguro em relação à confirmação de seus estudos autônomos. O que não se 

pode afirmar é que, em havendo aulas com transmissão de conteúdo, os participantes 

teriam o mesmo interesse em pesquisar e ler seus próprios materiais.  

Uma das perguntas aos estudantes foi sobre os principais fatores motivacionais e 

desmotivacionais relacionados à sua participação no curso. Dentre os fatores que mais 

motivaram, pode-se listar a questão da realização assíncrona das atividades, a 

multiplicidade de origens dos estudantes, tanto geográficas (sobretudo na edição 

completamente online), de áreas de formação e de níveis de escolaridade, sendo que a 

motivação mais recorrente nos relatos foi a de que não há, na graduação, uma disciplina 

específica para a discussão do tema, o que se tornou um fator atrativo aos inscritos no 

curso. 

Dentre os elementos de desmotivação, foi replicada por muitos participantes a 

questão da evasão, expressiva, sobretudo na segunda edição do curso. Além desta, a 

dificuldade de gestão do tempo e cumprimento dos prazos, essenciais em educação a 

distância, fez desanimar todos aqueles que não conseguiram vencer as dificuldades de 

organização pessoal e força de vontade em priorizar a conclusão do curso. 

Ainda, foi ressaltada a questão da interdisciplinaridade por parte de alguns estudantes 

como um fator positivo e benéfico do curso de notas explicativas, por sua ligação a outras 

disciplinas e conteúdos pertencentes ou não ao curso de contabilidade, como apontado por 

Cinco: “Acho que o português, a matemática, a própria pesquisa em si, que acho que é 

uma coisa muito ... bem interdisciplinar (... ) e, com outras disciplinas da graduação, 

como eu já disse, teve matemática, teve ética (...) as próprias contabilidades, em si... talvez 

até auditoria” e ressaltado por Dezessete: 

 
“A questão de notas explicativas é boa porque abrange a maioria das 

disciplinas, (...) Igual nesse período estava falando de notas explicativas 

na contabilidade avançada, (...) e ao mesmo tempo a gente consegue falar 

em notas explicativas em contabilidade rural (...) como você pode ir para 

uma introdutória, então tem a interdisciplinaridade sim, a gente consegue 

abranger praticamente todo o curso (de contabilidade) com as notas 

explicativas”. (Dezessete) 

Diante dos pontos apresentados considera-se que, mesmo levando em conta as 

dificuldades de navegação e outras decorrentes daqueles participantes iniciantes em 

educação a distância, tais como embaraços no cumprimento do cronograma e realização de 

estudos autônomos, foi criado um ambiente propício e favorável às transformações 

cognitivas que se consolidam em aprendizagem a respeito do tema notas explicativas, 

como será apresentado adiante.  

Foram realizadas, também, perguntas específicas, voltadas a conduzir os depoentes a 

falarem sobre se sua experiência frutificou condições de extrapolar seu aprendizado em 

âmbito prático e, algumas das respostas estão inseridas na Tabela 7. 

Por meio da Tabela 7 pode-se notar que o curso impulsionou a pesquisa, sem a qual 

não seria possível desenvolver muitas atividades e, esse fato, fez com que os participantes 

mergulhassem no contato com o assunto por meio de diferentes fontes e materiais e 

pudessem compartilhar as informações obtidas, bem como deu-lhes elementos para 
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fundamentar suas argumentações nos fóruns. Além disso, como cada participante estudou 

uma empresa real, toda a classe pode tomar conhecimento de análises além daquelas que o 

próprio discente realizou, e isso possibilitou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 7 Trechos de entrevistas sobre aprendizagem de notas explicativas 

Estudante Trecho da entrevista 

Um “Eu não tinha essa metodologia que o curso me incutiu, de procurar CPC (Normas Contábeis 

emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis), de procurar outras fontes para 

entender melhor o que é que a empresa está relatando naquela nota que ela divulgou. Então, o 

curso foi positivo nesse sentido. (...) Então, o ponto favorável foi esse, principalmente: a 

metodologia que eu criei para aprender e passar”. 

Dois “Me chamaram a atenção, basicamente dois pontos: para você explicar alguma coisa, você 

tem que ter fundamentos, de preferência, que você participe (...) houve esse despertar aí de 

estudo que, querendo ou não, a gente aprende alguma coisa, lê, relê”. 

Cinco “O online ele tem uma vantagem que é, por exemplo, você dar o conteúdo da atividade e a 

gente, quando sentou ali para fazer aquela atividade, tem um tempo maior. Então, isso 

possibilita pra gente uma pesquisa maior”. “Eu fiz a minha correção e teve pessoas que 

comentaram. Acabei aprendendo com isso, e aprendi também apenas de acompanhar a 

discussão das pessoas que estavam mais, que foram mais ativas”. 

Doze “Foi uma introdução bacana assim, que agora eu posso entender. Agora eu vou tentar me 

aproximar mais do setor, ver se eu consigo auxiliar e desenvolver um pouco do que eu 

aprendi no curso. Eu acho que foi muito útil para eu ter um norteio inicial. Um norte para 

começar.” 

Dez “Deu para ter uma visão bem geral do que são as notas explicativas. Principalmente na parte 

do módulo (...) que tem o Open Safari (Caso para ensino empregado no curso) Que a gente 

precisava ler tudo sobre a empresa e planejar como seria uma boa nota explicativa para ela”. 

 
Também, por meio da observação dos trechos destacados, constata-se que, os 

estudantes perceberam a necessidade de se embasar mais para conseguirem expressar, de 

forma escrita, os resultados da realização de suas atividades e, ainda, dar feedbacks a seus 

colegas. O depoimento do participante Treze, abaixo, mostra a necessidade de elaboração 

de pensamento exigida para se expressar e interagir no curso:  
 

Nos próprios fóruns e tal, na questão de fazer a pergunta, eu pensava 

bastante, não era tão espontâneo como seria em uma sala de aula, como 

faria uma pergunta, eu pensaria melhor, eu lia o texto duas, três vezes, 

para depois poder realmente colocar a pergunta daquela forma. Então, eu 

fiquei um pouco insegura de digitar e enviar, mas foi essa barreira minha 

de não estar muito adaptada com o ambiente virtual. (Treze) 

 

Outrossim, viu-se que participantes que não possuem formação em contabilidade 

como o Dez e o Doze mencionaram que, o curso possibilitou uma abertura do universo 

relacionado com o tema, permitindo-lhes, com um pouco mais de aprofundamento, aplicar 

seus aprendizados na prática. O estudante Dezessete descreveu como era a sua visão a 
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respeito de notas explicativas e como se tornou depois de sua participação no curso, dando-

nos elementos para deduzir que houve aprendizagem experiencial ativa e significativa: 
 

Nós falávamos de notas explicativas como se fosse um ambiente muito 

distante do nosso. Já no último módulo não, quando você pediu para 

analisar as notas explicativas e depois editá-las, aí a gente aprendeu na 

prática (...) igual eu peguei uma nota explicativa que não explicava nada 

e tentei colocá-la de forma que fosse realmente explicativa, passasse ao 

leitor a ideia do que ela estava sendo proposta. Então eu acredito que sim, 

porque na prática você consegue visualizar melhor. (Dezessete) 

 
Adicionalmente o discente Nove acredita ser capaz de extrapolar para a prática a 

aprendizagem construída no curso e, ainda, desenvolveu mecanismos de aprendizagem 

ativa suficientes para que, de forma autônoma, seja capaz de pesquisar e aplicar sobre as 

especificidades que, no curso não foram abarcadas em razão de sua brevidade: “lá no meu 

trabalho, se a minha gestora me pedir para fazer uma nota explicativa, eu tenho pelo 

menos uma noção de como começar, se eu não conseguir, de onde buscar informações que 

vão me auxiliar. Então, assim, pegar, assim, eu, antes do curso e eu agora, é claro que 

agora eu tenho um aprendizado melhor”.  

Quanto à aplicação prática, o discente Quatorze, que também não possui formação 

contábil crê que, embora haja uma limitação de formação para a sua plena capacidade de 

elaborar uma nota explicativa, ele seja capaz de atuar na função analítica: “eu acredito que 

aplicar por si só eu acho que não, eu, para mim não, não estou preparado, mas eu já 

tenho outra visão do que eu tinha antes (...) mas agora assim, para eu desenvolver como, 

enquanto auditor ou consultor, tenho mais conhecimento em ler, agora, e entender”. 

Ainda, ao ser questionado sobre suas condições de aplicação prática daquilo que foi 

aprendido no curso, Dez respondeu: 

 
Sim, com certeza. Não daria, com o conhecimento que eu peguei até aqui, 

não daria para montar tudo de imediato. Pegar e já planejar tudo na minha 

cabeça, não, fazer tudo assim, assim, assim. Mas já é um avanço que, 

com um pouquinho mais de estudo, só um pouquinho, daria para fazer 

exatamente tudo. Então de imediato eu não conseguiria fazer a nota 

explicativa inteira. Mas com um pouquinho mais de pesquisa daria para 

fazer. (Dez) 

 

Ainda com a finalidade de analisar se houve aprendizagem para a prática e pela 

prática, detectou-se o comentário de um participante que atua como docente na área de 

contabilidade financeira e que encontrou benefícios em realizar o curso: Assim referiu-se o 

estudante Treze: 
Eu sou uma estudante que não estou no mercado, estou na docência (...) 

para eu levar o material que eu acho que é relevante eu preciso saber o 

que é uma nota explicativa, quais são as regras dela e etc. Então eu acho 

que a teoria entraria nesse ponto aí (...) Então, eu acho que é possível sim 

você aprender a teoria no meio do curso. Agora, na hora que você coloca 

atividade da prática, de a gente fazer análise das notas explicativas, se 

você não tem essa teoria você não conseguiria fazer análise. (Treze) 

 

Quanto ao desenvolvimento das competências compreendidas na formação integral 

do MAI, foram unânimes os relatos relacionados às quatro: comunicação, pensamento 
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crítico, colaboração e solução de problemas. Ante a isso, foram destacados um trecho para 

demonstrar a percepção dos estudantes em relação a cada uma delas: 

 
A comunicação escrita. (...) como eu te falei, quando você vai digitar a 

pergunta, ou se posicionar, você pensa bem no que você está falando ali; 

e aí isso vai ficar registrado, você tem que falar de uma forma que seja 

clara para que a pessoa que vá ler entenda o que você realmente quis 

dizer, não tenha dupla interpretação. Então (o curso) desenvolve sim essa 

capacidade. (Treze) 

 
Foi nesse sentido aí mesmo, de direcionador de estudos, que você começa 

com uma linha e, de repente, você vai abrindo outras ligações ali, e você 

tem que ir estudando. Então, nesse sentido eu acho que para mim foi 

muito válido! (...) de tanto estudar, a gente desenvolve o senso crítico, 

né?! E aí, com o senso crítico mais apurado, você consegue avaliar muito 

melhor também. (Dez) 

 
No final, eu achei bem legal porque, todo mundo estava fazendo, e, esta 

ali, realmente, quem queria e estava colaborando. Um falava, outro 

sugeria outra coisa... Eu consegui identificar isso, assim. Acho que, tinha 

colaboração. Isso aí acho que foi uma... das habilidades que eu adquiri foi 

essa. (Oito) 

 
A própria atividade de análise das notas está tentando resolver um 

problema ali, então desenvolve sim. Eu penso assim, o aluno que 

participou por essa experiência, quando ele vai para a prática, ele não vai 

cometer os mesmos erros, então eu acho que sim. (Treze) 

 

Julga-se provável o desenvolvimento de competências diferentes daquelas contidas 

no Modelo como fundamentais por meio das metodologias e tecnologias empregadas. Ao 

serem inquiridos sobre se o curso desenvolveu algum tipo de competência que os 

participantes não tinham ou se melhorou alguma que já possuíam, estes confirmaram o 

aprimoramento de: Proatividade (Um, Sete), Pesquisa e leitura (Cinco, Treze, Quatorze, 

Sete), Autodisciplina (Treze, Sete), Planejamento e programação (Treze), Conhecimento 

(Treze), Aprendizagem ativa (Oito), e Empatia (Oito).  

Ademais, a forma como o curso foi elaborado e conduzido dá suporte para que outras 

competências se aflorem direta ou indiretamente. Tais achados são úteis aos resultados 

deste estudo por mostrar o poder pedagógico e didático do Modelo e, ainda à literatura 

sobre educação em contabilidade, como subsídio a estudos e aplicações futuros. 

 
 

5. Conclusões 

A conclusão primeira deste estudo e a resposta aos objetivos é a de que há fortes 

indícios de validade no MAI, a partir da análise do conteúdo das entrevistas realizadas com 

os estudantes. O Modelo é útil ao desenvolvimento de comunicação, pensamento crítico, 

colaboração e solução de problemas, ao mesmo tempo em que faz aflorar outras 

competências, dependendo do grau de engajamento dos participantes no processo 

instrucional. 

Com base no conteúdo analisado, pode-se inferir que os sinais da validade do MAI 

podem ser percebidos quanto à estruturação dos mecanismos de preparação, alinhamento 
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teórico dos recursos para ensino-aprendizagem e tecnologias instrucionais escolhidos, 

determinação de conteúdo apropriado, mecanismos de suporte apropriados e ambiente 

favorável a interações e trocas de conhecimentos e experiências. 

O tamanho da amostra utilizada para a avaliação dos resultados da implementação do 

MAI e dos objetivos de aprendizagem do curso foi restrito ao interesse de estudantes em se 

inscrever, realizar as atividades e concluir o curso de forma que, puderam ser aqui 

consideradas apenas as opiniões daqueles que foram aprovados, com média superior a 

cinco pontos, ou seja, que realizaram mais da metade das tarefas propostas. Assim, a 

amostra não possui representatividade e relevância estatísticas, suficientes para que 

pudessem ter sido realizadas análises quantitativas a partir das respostas dos questionários. 

Análises qualitativas, como a que aqui foi realizada, possuem limitações próprias dos 

métodos e materiais utilizados, tais como o levantamento por meio de entrevistas e a 

análise de conteúdo. Por essa razão, a coleta e a análise dos dados, tendo sido realizadas 

pelo próprio pesquisador, pode conter vícios ou vieses oriundos da relação com os 

participantes, sem, contudo, prejudicar o rigor metodológico observado durante a 

realização da pesquisa. Ora, a escolha de estratégias e tecnologias para ensino também 

pode ter sido influenciada pelas experiências e preferências do pesquisador / instrutor do 

curso, o que não consiste em defeito do Modelo, já que uma de suas vantagens é a 

flexibilidade quanto ao uso destes recursos.  

Estudos futuros podem testar o MAI em áreas próximas à contabilidade e, também, 

outras tecnologias e estratégias para ensino a fim de ampliar as possibilidades de aplicação 

prática e atestar sua flexibilidade. Além disso, recomenda-se seu uso em disciplinas da 

graduação, atribuindo-se 20% da carga horária a atividades online, como estabelece a 

Portaria 1.134/2016 do MEC. Isso pode minimizar algumas limitações apontadas pelos 

participantes como a falta de tempo para a integração entre os estudantes e com os recursos 

tecnológicos e para a realização das tarefas individuais ou em grupos. Recomenda-se 

ainda, em futuras aplicações do MAI, o uso de novas tecnologias para intensificar as 

interações entre os aprendizes e destes com o docente. 
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The reality of Information and Technology startups demand innovations because the 

market changes fast and the rivals are continuous trying to create competitive advantage. 

Create a link between business practices with workstation environment, and including the 

relationship with external agents could be helpful to design new routines that produce 

innovation. 

This study's goal is to verify factors that influence organizational innovation on 

Information and Technology startups. For this matter, an empirical research supported by a 

qualitative-descriptive method was held through a case study based on an insurance 

startup. 

It was noted that autonomous and multidisciplinary teams that are able to learn, aligned 

with strategic objectives and that have the ability to achieve external incentives based on 

clients and suppliers feedbacks, are facilitators for organizational innovation. 

 

Keywords: Innovation, Organizational innovation, Startups. 

 

Fatores que influenciam a inovação organizacional em startups de Tecnologia da 

Informação: um estudo de caso a partir de uma startup de seguros brasileira 

 

A realidade das startups de Tecnologia da Informação demanda inovações, pois o mercado 

é dinâmico e a concorrência para destruir as vantagens competitivas é crescente.  

Combinar práticas de negócio, o ambiente interno e a relação com agentes externos, pode 

ser útil para criar novas rotinas que gerem inovação. 

Esta pesquisa tem o propósito de analisar fatores que influenciam a inovação 

organizacional em startups de Tecnologia da Informação, a partir de um estudo realizado 

em uma empresa do segmento de seguros. 

Pôde ser observado através do caso, que equipes autônomas e multidisciplinares que 

possuem a capacidade de aprender, alinhadas com os objetivos estratégicos e que tenham a 

habilidade de captar os estímulos externos oriundos de clientes e fornecedores, são 

facilitadores para a inovação organizacional. 

 

Palavras-chave: Inovação, Inovação organizacional, Startups. 
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1. Introdução 

Para Moriarty e Kosnik (1989), as organizações podem ser classificadas em quatro 

categorias (tradicional, baseada em tecnologia, high fashion e high tech) de acordo com as 

características de incerteza tecnológica e de mercado com que elas lidam. Para os autores, 

as organizações high tech são aquelas que lidam com alta incerteza de mercado e 

tecnológica, portanto, para elas, criar e inovar se tornam necessidades constantes. 

Uma das indústrias que constantemente lida com tal ambiente inovador e incerto é 

a das startups de Tecnologia da Informação. O mercado brasileiro de Tecnologia da 

Informação, que inclui hardware, software e serviços, movimentou 60 bilhões de dólares 

em 2015, representando 3,3% do PIB brasileiro e 2,7% do total de investimentos de TI no 

mundo. Deste valor, 12,3 bilhões de dólares vieram do mercado de software e 14,3 bilhões 

de dólares do mercado de serviços, sendo que a soma destes dois segmentos representou 

44% do mercado total de TI, mantendo a tendência de passagem do país para o grupo de 

economias com maior grau de maturidade, que privilegiam o desenvolvimento de soluções 

e sistemas (Associação Brasileira das Empresas Software [ABES], 2016). 

Atualmente, a inovação desempenha um papel significativo na estratégia das 

empresas de Tecnologia da Informação, uma vez que todas as organizações 

tecnologicamente pioneiras possuem grande parte de seu sucesso atrelado a produtos 

inovadores e novas ideias. Na realidade, as empresas de Tecnologia da Informação bem 

sucedidas não são apenas inovadoras na gestão das mudanças tecnológicas, mas, 

principalmente, são capazes de explorar e aproveitar a tecnologia a fim de promover 

inteligentemente novos recursos de negócios para aumentar as receitas e alcançar uma 

diferenciação para o empreendimento (Giannopoulos, 2015). 

Assim, o setor de Tecnologia da Informação precisa investir não apenas em novas 

ideias tecnológicas e conhecimento avançado, mas também em novas estruturas 

organizacionais e novas formas de gestão (Kutsilos & Mentzas, 2011; Trivellas, 2012). 

Schumpeter (1997) já defendia, no século passado, que a força-motriz do desenvolvimento 

está nas inovações. Assim, o caminho para o desenvolvimento econômico e social passa 

necessariamente por um sólido sistema de inovação. 

O alto grau de incerteza provocado pelo ambiente externo exige que as startups de 

Tecnologia da Informação desenvolvam capacidades internas para inovar com a finalidade 

de produzirem vantagem competitiva frente a concorrência. A partir deste cenário, este 

artigo investigou fatores que sustentam o desenvolvimento da inovação organizacional em 

uma startup de Tecnologia da Informação, propondo a seguinte questão de pesquisa: quais 

fatores influenciam a inovação organizacional em startups de Tecnologia da Informação? 

Para fins de justificativa, a inovação organizacional representa um elemento de 

dinamização e competitividade para as empresas que necessitam de fórmulas inovadoras 

para oferecer novos serviços ou produtos, ou ainda, melhorar organizacionalmente. Esse 

tipo de inovação poderia ser uma maneira das empresas superarem a crise econômica, uma 

vez que as iniciativas de inovação organizacional contribuem para o êxito de estratégias 

empresariais complexas (Dans, Ríos, & Boados, 2013). 

Diante do que foi apresentado anteriormente, este trabalho tem como objetivo 

analisar a importância das práticas organizacionais, a configuração do ambiente de trabalho 

e de como os clientes e os fornecedores impactam a inovação organizacional no contexto 

de startups de Tecnologia da Informação sob a ótica de Camisón e López (2014) que 

analisam a inovação organizacional a partir das perspectivas de: (a) práticas de negócio; 

(b) ambiente de trabalho da organização; (c) novos métodos organizacionais nas relações 

externas. 
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seguinte forma: (ii) referencial teórico abrangendo o ambiente das empresas startups, a 

importância da inovação e como tratar a inovação organizacional; (iii) descrição da 

abordagem metodológica utilizada para a realização da pesquisa; (iv) apresentação dos 

resultados do estudo de caso; (v) considerações finais e recomendações para estudos 

futuros. 

 

2. Referencial teórico 

2.1 Startup 

No final do século XX e início do XXI, houve o chamado êxito da Internet, o 

acontecimento que constituiu um novo conceito de empreender. Várias empresas nasciam a 

partir do conjunto de ideias de um pequeno grupo de amigos, c

surgia uma modalidade de organização chamada startup de tecnologia da informação 

(Rocha, Calsa, & Silva, 2016). 

Estas empresas caracterizam-se por terem seu potencial inovativo relacionado à 

tecnologia, têm características próprias e necessitam, normalmente, de aportes externos de 

dinheiro para que consigam sair das fases iniciais do negócio e, efetivamente, adentrar ao 

mercado (Mason & Harrison, 1996; Bachher & Guild, 1996; Feeney, Haines & Riding, 

1999). 

Bachher e Guild (1996) definem uma startup como sendo uma empresa que busca 

comercializar uma tecnologia pela primeira vez, esperando, assim, derivar uma vantagem 

competitiva significativa. 

de negócio que possa ser repetido e escalável. Desta forma, para ter uma ideia de

aumento de capital ou de pessoal na mesma proporção. 

um novo produto ou serviço sobre condições de extrema incerteza, algo que se pode 

reproduzir repetidamente em grande quantidade com grande ganho de produtividade, 

também conhecido como produção em massa. 

Blank e Dorf (2014) reforçam que uma startup não é uma versão menor de uma 

grande c

em empresas consolidadas para as startups. Diferentemente de grandes empresas, que 

conhecem antecipadamente seus clientes, problemas e recursos necessários, as startups 

operam em uma constante busca por um modelo de negócio recorrente, lucrativo e 

sustentável. 

As definições de startup de tecnologia da informação citadas anteriormente 

convergem no que diz respeito à criação de uma capacidade inovativa e se complementam 

quando citam questões relacionadas à escalabilidade, incerteza e potencial de gerar receitas 

de forma sustentável.  

Com o objetivo de medir o progresso de uma startup, Ries (2011) criou uma 

métrica chamada aprendizagem validada que nada mais é do que o processo de demonstrar 

empiricamente como uma equipe aprende verdades valiosas acerca das perspectivas de 

negócio presentes e futuras de uma startup. Tal método se mostra mais exato e ágil do que 

prognósticos de mercado ou o clássico planejamento estratégico. Sendo assim, é mais 
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importante para uma startup obter o aprendizado com base no feedback de seus futuros 

clientes do que despender tempo e recursos em projetos que não serão utilizados. 

O ciclo de feedback dentro de uma startup consiste em minimizar o tempo e energia 

no processo de aprendizagem. Os resultados desse processo são as saídas para medir o 

progresso de uma startup, concentrando as energias na redução do desperdício (Ries, 

2011). 

Olhando pela perspectiva temporal, Blank e Dorf (2014) descrevem que uma 

startup passa pelos seguintes estágios ao longo de sua existência: 

1. Descoberta: entendimento d

no qual os empreendedores estarão no dia a dia entendendo os problemas reais e as 

soluções propostas. 

2. Validação: Validação da existência de um modelo comercial e de vendas que 

consiga escalar a aquisição da solução. Neste momento encontram-se as pessoas 

que vão adquirir inicialmente a solução e inclusive ajudar nos ajustes e validações 

necessários. 

3. Criação do cliente: Momento voltado para busca de escalabilidade das vendas e 

fidelização dos clientes. 

4. Construção da empresa:

-

descoberta para enfim terem suas 

próprias missões na nova empresa. 

A partir dos conceitos apresentados até aqui sobre startup e da importância do 

desenvolvimento de produtos ou soluções em ciclos curtos dentro de um contexto de 

incerteza, torna-se necessário se discutir a respeito da inovação. 

 

2.2 Inovação 

Avidor (2011) define inovação de maneira ampla como a concepção, criação e 

implementação de novos produtos e processos ou mudanças em produtos e processos 

existentes que agregam valor à sociedade. 

A inovação pode ser caracterizada, portanto, como um processo que envolve 

aprendizagem organizacional, imerso em certo grau de incerteza e potenciais de mudança 

inerentes, a partir de fatores individuais, tecnológicos e culturais, e solução de problemas 

ao longo da implementação (Tidd & Bessant, 2011). 

inovação refere-se a uma invenção implementada e levada para o mercado. O manual de 

Oslo (Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento [OECD], 2005) 

aborda quatro tipos de inovação. São eles:  

● Produto: Uma inovação de produto é a introdução de um bem ou serviço novo ou 

significativamente melhorado no que se refere a suas características ou a seus usos 

previstos. Isso inclui melhoramentos expressivos nas especificações técnicas, 

componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de uso ou outras 

características funcionais. 

● Processo: Implementação de métodos de produção ou distribuição novos ou 

significativamente melhorados. Isso inclui mudanças significativas nas técnicas, 

equipamentos e/ou softwares. 

● Marketing: É a implementação de um novo método de marketing envolvendo 

mudanças significativas na concepção ou na embalagem do produto, no 

posicionamento do produto, na promoção do produto ou na formação de preços. 
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● Organizacional: Consiste na implementação de um novo método organizacional 

nas práticas de negócios da empresa, na organização do local de trabalho ou nas 

relações externas. 

 qualquer setor de mercado. Para Drucker 

(2002), a inovação é o meio pelo qual os empreendedores exploram a mudança como uma 

oportunidade para um negócio ou um serviço diferente. Inovar acelera a geração de valor e 

traz equilíbrio para corporações e para p

esultar em posições de monopólio 

momentâneas (Miller & Côte, 2008). 

Segundo Coral, Ogliari e Abreu (2008), o processo de inovação deve: (i) ser 

contínuo e sustentável (não ocasional), além de integrado aos demais processos da 

empresa; (ii) ser formalizado, porém favorecendo a criatividade dos profissionais; (iii) 

priorizar o desenvolvimento na própria organização, mas indicando instrumentos para a 

realização de parcerias para aquisição de conhecimentos complementares; (iv) estar 

alinhado à estratégia competitiva da empresa; e (v) ser dirigido ao mercado e orientado ao 

cliente. 

Para que a inovação ocorra, Hansen e Birkinshaw (2007) propuseram o conceito de 

cadeia de valor da inovação. Os autores defendem que embora o processo de 

desenvolvimento da inovação seja importante, existem outras etapas que devem ser 

consideradas. A partir de uma visão sequencial, forma-se uma espécie de cadeia composta 

pelas seguintes fases: geração de ideias (intradepartamental, interdepartamental e 

interinstitucional); a conversão (seleção de ideias, incluindo a triagem, o financiamento e o 

desenvolvimento); e a difusão (que é a disseminação na organização e no mercado). A 

Figura 1 apresenta a cadeia da inovação citada previamente. 

 

Figura 1 - Cadeia de inovação 

 

Fonte: Adaptado de Hansen e Birkinshaw (2007) 
 

Para suportar o processo de inovação dentro das empresas torna-se necessária a 

incorporação de práticas de gestão que buscam melhorar a eficácia e eficiência dos 

processos que envolvem a geração de novas ideias, o desenvolvimento de novos produtos, 

serviços e processos e, por fim, a exploração comercial (Trott, 2011). 

Goswami e Mathew (2011) desenvolveram um arcabouço teórico e identificaram 

nove habilidades que foram utilizadas para um estudo sobre as competências 
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organizacionais que promovem a inovação. Este estudo foi realizado em empresas de 

tecnologia da informação, na Índia. As competências identificadas pelos autores foram: 

aprendizagem organizacional; recursos humanos estratégicos, recursos humanos efetivos, 

desenvolvimento de novos negócios; rede de conhecimento social; aquisição tecnológica 

diversificada; adaptabilidade para inovação; variedade de produtos para diferentes clientes; 

processo de produção eficiente.  

Os resultados do estudo dos autores mostraram que o sucesso da inovação requer 

uma cuidadosa identificação de um desenho organizacional que permita a construção 

destas competências. Torna-se importante criar um equilíbrio entre estratégia 

organizacional, visão, gerenciamento da mudança, cultura do trabalho e práticas de 

recursos humanos (Goswami & Mathew, 2011). 

A partir do que foi citado aqui, para que as organizações usufruam dos benefícios 

da inovação de forma estruturada é necessário discutir o significado de inovação 

organizacional. 

 

2.3 Inovação organizacional 

Segundo Damanpour (2014), o conceito de inovação organizacional foi 

desenvolvido após a definição de Schumpeter, e é contrário a inovação tecnológica, 

enquanto esta diz respeito a mudanças na tecnologia física, a inovação organizacional diz 

respeito à mudanças sociais. 

A inovação organizacional representa uma das fontes mais importantes e 

sustentáveis de vantagem competitiva para as empresas, porém é difícil encontrar uma 

definição para ela (Hamel, 2006). 

Por exemplo, Birkinshaw, Hamel e Mol (2008) definem a inovação organizacional 

como a geração e a implementação de uma prática, processo, estrutura ou técnica de gestão 

que seja nova para o estado da arte e que se destine a promover os objetivos 

organizacionais. Damanpour e Evan (1984) usam o termo "inovação administrativa" e o 

definem como uma mudança que ocorre no sistema social de uma organização (por 

exemplo, novas regras, papéis, procedimentos e estruturas). Já Hamel (2006) refere-se ao 

termo "inovação de gestão" e o trata como um afastamento dos princípios, processos e 

práticas de gestão tradicionais ou um afastamento das formas organizacionais costumeiras 

que altera significativamente a forma como o trabalho de gestão é realizado. Por fim, 

Damanpour e Aravind (2011) abordam inovação organizacional como sendo novas 

abordagens no conhecimento para a realização do trabalho de gestão e novos processos que 

produzem mudanças na estratégia da organização, estrutura, procedimentos administrativos 

e sistemas, o que deve beneficiar o trabalho em equipe da organização, compartilhamento 

de informações, coordenação, colaboração, aprendizado e inovação (Gunday, Ulusoy, 

Kilic, & Alpkan, 2011). 

Para esta estudo será utilizada a definição abordada pelo manual de Oslo (OECD, 

2005) que caracteriza a inovação organizacional como a implementação de um novo 

método organizacional nas práticas empresariais de uma empresa, organização no local de 

trabalho ou relações externas. O que distingue a inovação organizacional de outra mudança 

é a implementação de um método organizacional que não tenha sido utilizado antes na 

empresa e que seja o resultado de decisões estratégicas de gestão (OECD, 2005). 

Em particular, o manual de Oslo (OECD, 2005) considera que a inovação 

organizacional na prática empresarial envolve a implementação de novos métodos de 

organização de rotinas e procedimentos, tais como o estabelecimento de bases de dados de 

melhores práticas, a melhoria da retenção dos trabalhadores ou a introdução de sistemas de 

gestão. A inovação na organização do local de trabalho envolve a implementação de novos 
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métodos de distribuição de responsabilidades e de tomada de decisão entre os funcionários 

para a divisão do trabalho, bem como novos conceitos para a estruturação das atividades. 

Finalmente, a inovação nos métodos de organização de relações externas envolve a 

implementação de novas formas de organização de relações com outras empresas ou 

instituições públicas, como a colaboração com organizações de pesquisa ou clientes, 

métodos de integração com fornecedores ou terceirização. 

As inovações organizacionais correspondem às mudanças nas atividades da 

empresa com o foco na melhora do seu desempenho e buscam reduzir os custos de gestão e 

de transação, melhorar a atividade e a produtividade do trabalho (OECD, 2005). Acredita-

se ainda que através de inovações organizacionais, as organizações podem promover um 

ecossistema favorável à inovação tecnológica (Khanagha, Volberda, Sidhu, & Oshri, 

2013). 

A fim de medir a inovação organizacional, Camisón e López (2014) criaram um 

constructo que combina as seguintes dimensões: 

1. Práticas de negócio: inclui três indicadores que envolvem a implementação de 

novos métodos, como o uso de um banco de dados para a transformação do 

conhecimento tácito em explícito, a implantação de sistemas de gestão da 

qualidade, bem como práticas para a retenção e o desenvolvimento dos 

colaboradores. 

2. Ambiente de trabalho da organização: inclui três indicadores relacionados a 

descentralização na tomada das decisões e a criação de um ambiente organizacional 

flexível e interdisciplinar. 

3. Novos métodos organizacionais nas relações externas: é composta por três 

indicadores que envolvem a implementação de novas formas de organizar 

relacionamentos com outros agentes, como clientes ou fornecedores. 

Há na literatura outras formas de mensurar inovação organizacional, porém, para 

esta pesquisa foi decidido utilizar os indicadores propostos por Camisón e López (2014) 

que são originados das definições propostas pelo manual de Oslo (OECD, 2005) e de uma 

adaptação do estudo realizado pelos mesmo autores em 2010 (Camisón & López, 2010).  

A partir da literatura abordada, este trabalho utilizará como base os conceitos 

apresentados com o objetivo de avaliar se a inovação organizacional, dentro do contexto de 

uma startup, de fato é uma combinação das práticas de negócio, na organização do 

ambiente de trabalho e na forma como organização interage como seus clientes e 

fornecedores. 

 

3. Metodologia 

A metodologia empregada para a pesquisa foi o estudo de caso, 

mais aplicada quando se pretende obter conhecimentos respondendo aos tipos de questões 

“como?” e o “por quê?” (Yin, 2015). Foram utilizados dados secundários investigados na 

revisão da literatura e dados primários obtidos através da pesquisa de campo de natureza 

exploratória e qualitativa.  

De acordo com Tidd e Bessant (2011), as inovações são desenvolvidas e geridas de 

modo particular a cada organização e, pensando nisso, esta pesquisa utilizou como objeto 

de estudo uma startup que desenvolve plataformas tecnológicas que visam otimizar o 

segmento de seguros (insurance tech). O critério para a escolha da organização foi o fato 

dela se enquadrar como uma startup que está buscando novas maneiras de competir em um 

segmento tradicional que é o de seguros. 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas individuais  

que foram realizadas durante o mês de maio de 2017 e também pela consulta e análise de 
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documentos internos da organização. O critério inicial para a definição dos entrevistados 

centrou-se em colher visões complementares daqueles que estão inseridos no dia a dia da 

startup. Neste sentido, a população envolvida foi constituída pelo gestor da área de 

desenvolvimento dos produtos, pelo diretor da área de tecnologia, por um gestor de 

produto e pelo gestor da área de processos e projeto. No total foram analisadas 8 horas 

gravadas de entrevistas. 

Como planejamento de pesquisa, foi construído um questionário, adaptado de 

Camisón e López (2014) e as questões estão listadas  no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Questionário aplicado aos entrevistados 

 Práticas de negócio  

● A organização utiliza bancos de dados de boas práticas, lições aprendidas e outros 

conhecimentos? Como é feita a gestão e o uso de tal acervo de conhecimento? 

● A organização acredita que desenvolver e reter os funcionários é uma forma de inovar? Como tal 

trabalho é desenvolvido dentro do contexto dinâmico de uma startup? 

● A organização possui sistemas de gestão a fim de garantir a qualidade dos produtos? 

Ambiente de trabalho da organização 

● A decisão sobre a inovação nos produtos é feita de forma descentralizada? Se sim, como 

funciona? 

● Há grupos multifuncionais envolvidos na inovação dos produtos desenvolvidos pela organização? 

Como eles atuam? 

● Os membros das equipes possuem flexibilidade para inovar em suas atividades cotidianas? Como 

as pessoas lidam com as atividades do dia a dia e as iniciativas de inovação? 

Novos métodos organizacionais nas relações externas 

● Os clientes da organização participam das inovações dos produtos? Explique o processo. 

● Os fornecedores participam das inovações dos produtos da organização? Explique o processo. 

Fonte: Adaptado de Camisón e López (2014)  

 

As autoras Marconi e Lakatos (2010) legitimam a realização de entrevistas a

entrevistador esclarecer perguntas ou especificar algum significado como garantia de estar 

sendo compreendido. 

O tratamento e a codificação dos dados obtidos nas entrevistas foram subsidiados 

pela técnica da análise de conteúdo, um processo sistemático e objetivo que permite a 

inferência de conhecimentos a partir das mensagens captadas (Bardin, 2011). 
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4 Estudo de caso 

4.1 Caracterização da empresa e da sua estrutura organizacional 

O estudo de caso aqui apresentado foi realizado em uma startup de Tecnologia da 

Informação localizada em São Paulo capital e que em 2016 lançou uma plataforma de 

seguros com a proposta de ser totalmente digital. 

Ao todo, a empresa conta com 120 funcionários e sua estrutura organizacional é 

composta pelas áreas funcionais de marketing, tecnologia, seguros, recursos humanos, 

finanças, atendimento ao cliente, inteligência de mercado e jurídico. Trimestralmente, o 

CEO da startup participa de uma reunião com os investidores a fim de compartilhar os 

resultados e alinhar as estratégias gerais da empresa. 

Diferentemente de outras startups de Tecnologia da Informação, a empresa aqui 

estudada recebeu um investimento inicial de R$ 200 milhões em sua criação o que, 

segundo os entrevistados, justifica a rápida estruturação do negócio e o crescimento 

acelerado do seu faturamento. 

Utilizando a classificação criada por Blank e Dorf (2014), é possível dizer que a 

startup analisada está no estágio de criação do cliente, isto é, grande parte das ações da 

organização estão voltadas para a busca de escalabilidade das vendas e fidelização dos 

clientes. 

Conforme ilustrado na Figura 2, a área de produtos está organizada em um formato 

celular. Segundo Vasconcellos e Hemsley (1997), trata-se de uma composição com alta 

flexibilidade, em que o delineamento da estrutura praticamente inexiste e a informalidade é 

elevada. Em linhas gerais, esse tipo de estrutura privilegia: o reconhecimento pelo valor 

gerado; autodesenvolvimento; responsabilidades pelos fins com autonomia sobre os meios; 

compromisso com o resultado; decisões compartilhadas; participação dos resultados; 

sentimento de propriedade e participação acionária; e autoridade pelo conhecimento 

(Paiva, 1999).  

 

Figura 2 - Organograma simplificado do objeto de estudo 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Atualmente a empresa possui 4 células, sendo uma para o seguro residencial, outra 

para o seguro automotivo, uma terceira para o seguro de vida e a última para novos 

negócios. Cada célula possui a autonomia para gerenciar os custos, criar as estratégias de 

promoção das ofertas, medir o crescimento, bem como se responsabilizar pelo resultado 

financeiro de cada produto. Os perfis que compõem as células são: 

● Gestores de produtos: responsáveis pela definição dos objetivos dos produtos, 

bem como pela gestão dos resultados por eles produzidos; 
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● Designers: responsáveis pela identidade visual e experiência de uso das 

plataformas digitais; 

● Programadores: responsáveis pelo desenvolvimento das plataformas digitais; 

● Devops: responsáveis pela infraestrutura tecnológica que sustenta as plataformas 

digitais; 

● Analistas de qualidade: responsáveis pelas validações e verificações das soluções 

digitais antes que elas sejam liberadas aos usuários e clientes; 

● Especialistas: responsáveis pelo conhecimento técnico na área de seguros; 

● Analistas de marketing: responsáveis por promover os produtos de seguro nas 

mídias digitais e off-line; 

● Especialistas de processo e projeto: responsáveis por disseminar boas práticas de 

gestão de projetos e processo para as equipes. 

A empresa lida com um mercado tradicional (seguros), grande em volume de 

clientes, que possui tecnologias obsoletas e, que vem sendo desafiado, por clientes e 

fornecedores, a mudar por conta da popularização da Internet e dos dispositivos móveis.  

Diante deste cenário, a startup compreendeu que precisa desenvolver novas rotinas 

para alcançar as estratégias de forma a responder com agilidade as necessidades do 

ambiente no qual ela está competindo. Pensando nisso, a seguir será apresentado como o 

objeto estudado tem desenvolvido a inovação organizacional. 

 

4.2 Análise das práticas de negócio 

Ao analisar a inovação nas práticas de negócio, foi observado que a startup não está 

preocupada em registrar as lições aprendidas. Os entrevistados citaram que a falta de um 

repositório que contenha experiências de sucesso e de fracasso faz com que a empresa 

sofra com desperdícios de tempo e, por vezes de dinheiro. Outro aspecto levantado foi que, 

por falta de tal repositório, as iniciativas de inovação nos produtos são mais arriscadas e 

deixam de ser coordenadas. Como forma de garantir que haja uma integração no nível de 

portfólio, a empresa organiza, quinzenalmente, uma reunião de alinhamento para analisar o 

que está sendo feito em cada célula de produto.  

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), a criação do novo conhecimento envolve tanto 

ideais quanto idéias e é o que serve de combustível para a inovação. Assim, ao criar novos 

conhecimentos inicia-se um processo de aperfeiçoamento organizacional e pessoal. No 

caso estudado, foi observado que a empresa carece de uma gestão de conhecimento que 

suporte melhorias no negócio. Ao fazer um paralelo com os principais direcionadores 

apresentados por Terra (2012), têm-se que a empresa não possui nenhuma estratégia para 

aquisição, desenvolvimento, compartilhamento e aplicação dos conhecimentos em 

contextos específicos, nem trabalha como uma governança ampla para garantir processos 

estratégicos e participativos de gestão do conhecimento e, por fim, não possui ferramentas 

e métodos que operacionalizam efetivamente as práticas de gestão do conhecimento.  

Um dos fatores listados pelos entrevistados para a falta da gestão do conhecimento 

é o próprio tempo de operação da empresa que é de aproximadamente 1 ano e meio. 

Olhando para o aspecto de desenvolvimento e retenção dos colaboradores, a 

empresa estudada não possui um plano de carreira estruturado, o que colabora para que o 

índice de rotatividade nas células dos produtos seja alto.  

Para exemplificar como a startup investe pouco na gestão de conhecimento e na 

retenção dos funcionários, os entrevistados citaram que houveram projetos de evolução dos 

produtos que foram interrompidos por conta da saída de pessoas chave. A ausência de 

novos desafios, pouca flexibilidade para trabalhar remotamente e a ausência de 
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participação nos resultados do negócio, foram citados como fatores que influenciaram a 

alta rotatividade.  

Pensando em gerenciar o seu capital intelectual, a startup vem criando iniciativas 

que estimulem com que os funcionários tenham participação nos resultados das inovações 

propostas nos produtos.  

Estreitar a relação entre funcionário e empresa corrobora com a ideia proposta por 

Jimenez-Jimenez Mathew Sanz-Valle (2008) que dizem que a capacidade de inovação de 

uma empresa reside na inteligência, na imaginação e na criatividade de seus funcionários. 

Consequentemente, é necessário um conjunto de políticas e práticas de recursos humanos 

que possa identificar, desenvolver, avaliar e recompensar comportamentos de trabalho que 

sejam consistentes com objetivos organizacionais de inovação. Jimenez-Jimenez e Sanz-

Valle (2008) entendem que esse conjunto de políticas e práticas de recursos humanos 

incluem: o desenho flexível das funções e o empoderamento dos colaboradores; o trabalho 

em equipes multidisciplinares; o recrutamento de pessoas polivalentes e que se adequem à 

cultura organizacional; o treinamento extensivo e de longo prazo; amplas oportunidades de 

carreira; a avaliação de desempenho baseada em comportamentos alinhados à inovação; o 

sistema de remuneração orgânico, associado positivamente à inovação.  

O último atributo relacionado as práticas de gestão analisado no estudo foi referente 

a sistemas de gestão da qualidade dos produtos. Segundo os entrevistados, qualidade é um 

tema importante na startup desde a sua fundação.  

Os produtos passam por processos rigorosos a fim de garantir que as soluções 

entregues aos usuários sejam úteis e que possuam um baixo índice de falha. Para esse fim, 

a startup tem efetuado estudos de campo com os clientes antes de oferecer as evoluções 

dos produtos. 

Além disso, processos de engenharia são adotados para que a qualidade da 

plataforma tecnológica contenha baixos índices de erro. Outra prática que visa a qualidade 

é a gestão crítica dos processos chave do negócio que envolvem: o atendimento aos 

usuários, a venda dos produtos por telefone e a cobrança das apólices contratadas.  

Além de ser internamente exigente no gerenciamento da qualidade, a startup tem 

adotado uma abordagem de testar, medir e aprimorar suas soluções a partir do feedback 

dos usuários, nem que para isso as inovações nos produtos ou processos sejam de pequenos 

incrementos e não radicais. 

É possível perceber que o caso estudado não enxerga que a gestão da qualidade 

retarda a inovação, o que reforça a opinião de Zeng, Phan e Matsui (2015) que dizem que 

as empresas não precisam abandonar a gestão da qualidade para inovar. Ao invés disso, 

elas devem dedicar esforços contínuos para manter um sistema de qualidade sólido, 

integrando um conjunto de práticas e medidas de desempenho. No final, a inovação não é 

algo que vem de um conjunto de tentativas inesperadas de pessoas talentosas, mas decorre 

de uma base sólida, onde os funcionários possuem domínio completo do processo, se 

aprofundam em análises de causa-raiz a fim de descobrir problemas e, procuram 

persistentemente soluções de aprimoramento. 

 

4.3 Análise do ambiente de trabalho da organização 

A decisão sobre a evolução dos produtos da organização é feita de forma 

descentralizada, isto é, todas as pessoas que atuam nas células são responsáveis por propor, 

analisar, priorizar e planejar as iniciativas que serão trabalhadas. Para que o processo de 

decisão seja otimizado e garanta alinhamento com as diretrizes estratégicas, reuniões 

periódicas são realizadas para que sejam discutidos os objetivos de curto, médio e longo 
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prazo e, para avaliar como as iniciativas planejadas para os produtos estão conectadas com 

os resultados esperados pela startup.  

Ainda sobre a estrutura organizacional, o senso de colaboração e a estrutura celular 

foram considerados facilitadores para que haja uma integração de toda a empresa. 

Outro fator que demonstra a descentralização diz respeito a uma prática adotada 

pela startup onde, quinzenalmente, é disponibilizado um dia para que os funcionários 

pensem, discutam e criem soluções sem levar em consideração as divisões de cargo, área 

ou produto existentes. Algumas dessas iniciativas se tornaram artefatos que trouxeram um 

diferencial competitivo para a empresa frente aos seus concorrentes. Um exemplo que 

surgiu de tal prática foi o desenvolvimento de um recurso no aplicativo móvel chamado 

vistoria online. Nele, o próprio cliente tira fotos do seu imóvel e envia as imagens para 

análise da seguradora. 

Um ponto importante de se destacar é que a empresa não possui uma área ou 

departamento voltado para a inovação ou para pesquisa e desenvolvimento. Ao adotar tal 

formato organizacional, a empresa buscou desenvolver uma estrutura favorável para a 

inovação, pois possui poucos níveis hierárquicos, contém normas flexíveis, tem baixo grau 

de burocracia e descentraliza suas decisões (Mol & Birkinshaw, 2009; Wood Junior, 

2002). 

A multidisciplinaridade entre os membros envolvidos nas atividades da empresa é 

outro aspecto que vale destacar no que diz respeito ao ambiente de trabalho da 

organização. Analistas de marketing, especialistas em seguros, programadores, gestores de 

produto e designers são convidados para trabalhar em cada uma dos empreendimentos 

priorizados nas células. Os entrevistados citaram que tal arranjo aumenta a eficiência e 

eficácia organizacional, já que possibilita uma otimização no processo de decisão, 

promove uma maior colaboração e permite que as mudanças necessárias sejam feitas com 

maior agilidade. 

Foram citados alguns fatores referentes ao ambiente organizacional que favorecem 

à colaboração, são eles: comunicação aberta, apoio corporativo, estrutura organizacional 

voltada à inovação (autonomia, capacitação e senso de colaboração) e liderança 

facilitadora. 

Por fim, os entrevistados citaram que mesmo que as células dos produtos 

desenvolvam atividades de rotina para aumentar o número de vendas, aprimorar a taxa de 

rentabilidade dos produtos comercializados, conter a evasão dos clientes e reduzir o 

número de sinistros, as pessoas são estimuladas a pensar e desenvolver melhorias que 

façam com que a startup se posicione de maneira distinta no segmento no qual atua. 

 

4.3 Análise dos métodos organizacionais nas relações externas 

Os entrevistados citaram que a empresa possui uma cultura focada na sua 

audiência. Por sua característica digital, a empresa oferece aos clientes diferentes formas 

de interação. Atualmente, os clientes se comunicam com a empresa a partir das redes 

sociais, das aplicações de envio de mensagem instantânea e por um aplicativo para 

celulares criado pela própria empresa.  

Tal diversidade nos canais de comunicação permite que a startup conheça melhor o 

seu público alvo e monitore as necessidades do mercado. O feedback dos clientes foi um 

dos fatores mais citados como estímulo para melhorias nos processos organizacionais. 

Outro agente externo importante para operação da empresa estudada são os 

fornecedores que compõem a cadeia de oferta e entrega do seguro. Grande parte das 

atividades chave são terceirizadas (ex: call center, serviços de assistência, etc.), ficando a 
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encargo da startup a manutenção e evolução da plataforma digital, bem como a gestão das 

parcerias necessárias para a entrega do serviço. 

Mesmo com tamanha dependência, os entrevistados citaram que os fornecedores 

não estimulam as iniciativas de inovação dos processos ou produtos da organização. 

A tradição do mercado (seguros) e o fato de prestarem serviço para os concorrentes, 

foram citados como inibidores para que os fornecedores queiram discutir evoluções nas 

rotinas e procedimentos. Mesmo sem estarem ativamente envolvidos nas inovações 

organizacionais, a startup desenvolve, periodicamente, painéis para discutir tendências no 

mercado de seguro com os fornecedores. 

A troca de experiência com clientes e fornecedores é vista como um facilitador à 

inovação organizacional, corroborando com Paredes, Santana e Fell (2013), que afirmam 

que a rede de relacionamentos da empresa é necessária para promover o aprendizado 

intensivo nas organizações, facilitando a geração de conhecimento e inovações. 

 

5. Considerações finais 

Segundo Valencia, Jimenez e Valle (2012), a única maneira de garantir a 

competitividade está baseada na inovação organizacional, que tem a cultura organizacional 

como um de seus principais determinantes. Wang e Chen (2013) citam que a cultura de 

inovação é formada por pessoas com características necessárias à inovação (valores, 

conhecimentos, maneira de pensar, qualidades, ética e hábitos), por atividades inovadoras 

(fatores culturais, cultura institucional), e por mecanismos, políticas e por um ambiente 

social propício. 

humana designada a entregar um novo produto ou serviço sobre condições de extrema 

incerteza, percebe-se que a necessidade de inovar é algo intrínseco a natureza de tal 

organização. 

Conforme foi observado no estudo de caso e corroborando com Coral et al. (2008), 

a empresa analisada demonstrou que o processo de inovação deve ser contínuo, não 

ocasional, integrado com os demais processos da empresa, formalizado, favorecendo a 

criatividade dos colaboradores, alinhado com a estratégia competitiva da empresa, dirigido 

ao mercado e orientado aos clientes. 

De acordo com o manual de Oslo (OECD, 2005), inovações organizacionais são 

mudanças nas atividades da empresa com o foco na melhora do seu desempenho e buscam 

reduzir os custos de gestão e de transação, melhorar a atividade e a produtividade do 

trabalho.  

Observou-se que a empresa estudada utiliza a combinação dos três fatores (práticas 

de negócio, ambiente de trabalho e relações externas) propostos por Camisón e López 

(2014) para alcançar a inovação organizacional. O Quadro 2 apresenta uma síntese dos 

fatores citados anteriormente e as práticas que foram observadas na empresa estudada. 
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Quadro 2 – Fatores propostos por Camisón e López (2014) e as práticas adotadas pela 

empresa estudada 
Fatores Práticas adotas pela startup 

Práticas de negócio Sistemas de gestão da qualidade. 

Ambiente de trabalho da organização Decisão sobre as inovações a partir de um processo 

descentralizado. 

Equipes multidisciplinares. 

Flexibilidade para inovar na rotina de trabalho. 

Métodos organizacionais nas relações 

externas 

Contribuição dos clientes no processo de inovação. 

Painéis para troca de conhecimento com fornecedores. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Com relação a colaboração das práticas de negócio para a inovação organizacional, 

a startup demonstrou a importância de se ter processos austeros de qualidade a fim de 

garantir a utilidade das soluções entregues aos usuários com baixo índice de falha. No que 

concerne a serventia dos produtos, a startup realiza estudos de campo com os clientes antes 

de disponibilizar evoluções, com a finalidade de prover soluções que trarão valor aos seus 

usuários. Além do mais, possuir processos sólidos de engenharia demonstraram ser 

relevantes para assegurar um baixo índice de falhas na plataforma tecnológica. Por fim, 

outra prática observada na startup que visa fomentar a inovação organizacional é a gestão 

crítica dos processos chave do negócio que envolvem: o atendimento aos usuários, a venda 

dos produtos por telefone e a cobrança das apólices contratadas. 

Em relação ao ambiente de trabalho, a startup analisada demonstrou que 

comunicação aberta, apoio corporativo, estrutura organizacional celular baseada em 

autonomia, capacitação e senso de colaboração e, liderança facilitadora, são práticas 

importantes para a promoção da inovação organizacional. 

Por fim, no que diz respeito as práticas destacadas no estudo com o propósito de 

promover a inovação organizacional a partir de métodos organizacionais nas relações 

externas, foi encontrado que coletar feedback dos clientes através de diferentes canais de 

comunicação possibilita mudanças organizacionais, refinando assim o entendimento dos 

clientes por parte da empresa. 

A partir das práticas definidas por Camisón e López (2014), a startup analisada 

demonstrou que precisa melhorar a gestão do seu conhecimento e a forma como se 

relaciona com os fornecedores.  

Os resultados apresentados pela pesquisa sugerem que equipes autônomas e 

multidisciplinares que possuem a capacidade de aprender, alinhadas com os objetivos 

estratégicos e que tenham a habilidade de captar os estímulos externos oriundos de clientes 

e fornecedores, são facilitadores para que haja a inovação organizacional. 

Com base no estudo realizado foi possível observar que as práticas organizacionais, 

o ambiente de trabalho, os clientes e os fornecedores são fatores importantes para garantir 

a inovação organizacional em startups independente do seu estágio no ciclo de vida (Blank 

& Dorf, 2014). 

Como contribuição teórica deste trabalho pode-se citar a análise da inovação 

organizacional em um contexto pouco explorado (startups). Além disso, estudos que 

abordem inovação organizacional são responsáveis por cerca de 20% dos trabalhos sobre 

inovação no Brasil (Dresch, Kubota, & Miguel, 2015), portanto, esta pesquisa colabora 

com tal campo de estudo. 

Sob a perspectiva prática, esta pesquisa traz alguns resultados para startups que 

estejam preocupadas em desenvolver práticas de inovação organizacional. 
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Sabendo que esta pesquisa abrange a análise de uma empresa que atua no segmento 

tecnológico de seguros, suas conclusões não podem ser generalizadas. Assim, torna-se 

interessante a replicação deste estudo em outras organizações, com uma lista mais 

completa de itens de questionário e, ainda, a realização de pesquisas quantitativas 

complementares que envolvam a verificação da aderência das conclusões a um maior 

número de observações. 
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The Prospective Theory and its influence on the financial decision-making process 

 

 

Abstract 

 

Behavioral economics’ researches are characterized by new approaches to management in 

organizations and by multidisciplinary studies of certain phenomena on different 

perspectives, such as the analysis of heuristics, biases and cognitive limitations that 

determine their decision making process. And, based on Kahneman and Tversky' 

Prospective Theory (1979), the article investigates the existence of prospective biases in 

the decision-making process of the students of a Higher Education Institution, in the city of 

Hortolândia-SP. To do so, the work carries out an exploratory and descriptive research 

with students whose structure is inspired by the original work of Kahneman and Tversky 

(1979) and the analysis covers Cumulative Prospective Theory (TVERSKY & 

KAHNEMAN, 1992), and in a certain way presents new features, by intrinsically exposing 

a comparison between the decision making between the courses regarding the self-

judgment of individuals in the financial market and the influence of the courses in them, 

since the behavior of each individual is linked to the aggregate learning and experience 

throughout its growth (SKINNER, 1982). 

 

Key-words: behavioral economics, prospective theory, decision making and financial 

market. 

 

 

 

A Teoria Prospectiva e sua Influência no processo de tomada de decisões financeiras 

 

 

Resumo 

 

As pesquisas em economia comportamental são caracterizadas por novas abordagens para 

gestão nas organizações e por estudos multidisciplinares de certos fenômenos sobre 

diferentes perspectivas, tais como a análise das heurísticas, dos vieses e das limitações 

cognitivas que determinam o seu processo de tomada de decisões. E, com base na Teoria 

Prospectiva de Kahneman e Tversky (1979), o artigo investiga a existência de vieses 

prospectivos na tomada de decisão dos estudantes de uma Instituição de Ensino Superior, 

na cidade de Hortolândia-SP. Para tanto, o trabalho realiza uma pesquisa exploratória e 

descritiva junto aos alunos, cuja estrutura é inspirada no trabalho original de Kahneman e 

Tversky (1979) e a analise abrange a Teoria Prospectiva Cumulativa (TVERSKY & 

KAHNEMAN, 1992), e de certo modo apresenta características novas, por, 

intrinsecamente, expor uma comparação entre a tomada de decisão entre os cursos quanto 

ao autojulgamento dos indivíduos no mercado financeiro e na influência dos cursos nos 

mesmos, uma vez que, o comportamento de cada individuo está ligado ao aprendizado e 

vivencia agregados ao longo de seu crescimento (SKINNER, 1982). 

 

Palavras-chave: economia comportamental, teoria prospectiva, tomada de decisão e 

mercado financeiro. 
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1 Introdução 

 

Atualmente, tem-se em vista que os comportamentos são tentativas de agradar as 

compulsões inconscientes e, estas, mesmo quando não benéficas, faz com que os 

indivíduos continuem os mantendo como válvula de escape como proteção, como forma de 

receber atenção, ser amado, dentre outros motivos. (SKINNER, 1982). 

Logo, as nossas ações não são aleatórias. Cada uma exerce uma função na nossa vida, 

mesmo quando são consideradas disfuncionais.  

Assim, a psicologia comportamental busca analisar quais são os vieses (pensamentos, 

sentimentos, crenças e valores) por trás disso, ao passo que, a economia comportamental 

verifica tais vieses no mercado financeiro. 

O surgimento desta, há o questionamento de alguns preceitos da teoria tradicional, bem 

como, o desenvolvimento de novas abordagens, de forma a contestar os paradigmas 

anteriormente estabelecidos, destacando que os economistas, na sua missão de explicar, 

prever ou alterar comportamentos humanos, tem de associar-se a uma concepção de 

agência humana, fornecendo uma posição realista de instrumentos de compreensão da ação 

humana, permitindo-os explicar comportamentos previamente identificados como 

irracionais pela chamada Economia Neoclássica, que, diferentemente do que se imaginava, 

são frequentes, economicamente relevantes e previsíveis. (MAURO, 2016). 

Esta, caracterizada pela interconexão de psicologia e economia, a economia 

comportamental estuda a ação econômica de indivíduos, grupos, populações e gestores, 

com foco crescente em seu eixo central – tomada de decisão e os processos cognitivos e 

emocionais que lhe subjazem. Com importância crescente em grande parte do mundo, traz 

dados de pesquisa empírica e análises, que constituem contribuições relevantes para um 

grande arco de potenciais beneficiários. 

Possuindo como origem a economia política e a psicologia, em particular, na última, em 

suas abordagens experimental e aplicada (REYNAUD, 1967; DESCOUVIÈRES, 1998 

BARRACHO, 2001), o uso da psicologia na economia é considerado, em sua forma 

moderna, uma ramificação da psicologia social, informada basicamente pelas perspectivas 

comportamental e cognitiva (LEWIS et al., 1995 VAN RAAIJ, 1999) e, em países do leste 

europeu, derivada da psicologia industrial ou organizacional. 

E, continuamente, há registro de trabalhos que buscam aferir variáveis no processo de 

tomada de decisão, como Thaler (1997), em seu estudo sobre vieses na escolha de prémio 

de capital próprios e a diferença nos rendimentos entre ações e títulos de rendimento fixo; 

Gonzalez e Wu (1999), os quais demonstraram que os tomadores de decisão geralmente 

não tratam probabilidades linearmente; Macedo (2003), relatando que a emoção presente 

no ambiente financeiro durante a tomada de decisão pode levar o investidor a confiar em 

sua intuição e não em aspectos racionais; Mineto (2005), embasado na tese de que o 

comportamento humano não deve ser desconsiderado durante a tomada de decisão; Baldo 

(2007), relatando que variáveis biológicas, demográficas e outras relacionadas ao estado 

emocional; Barreto (2007), que encontrou evidencia de ilusão de controle e otimismo 

exagerado durante a tomada de decisão; Ramos (2007), o qual relata as reações não 

explicadas com pela teoria tradicional de finanças; Booij, Van Praag e Van de Kuilen 

(2010), onde se demonstra que a decisão é influenciada pela aversão à perda e, também, 

por uma resposta psicológica mais pessimista em relação à probabilidade de obter o melhor 

resultado possível; Tecles e Rezende (2012), que investigou vieses no ramo de loterias. 

Não obstante, tal teoria não se limitou a essas áreas, há registro de pesquisas enviesadas na 

união de aspectos prospectivos com a ciência da computação (CAMERER, 1998), auxílios 

na neuroeconomia (HANDS, 2007) e, mais recentemente, pesquisas da Global Insights 
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Initiative (GINI), Mind, Society, and Behaviour (2015) em projetos de pacificação, e, 

como destaque no uso dos efeitos prospectivos na área da nutrição, níveis de felicidade e 

motivações sociais (NUGDE, 2008), apontando que a orientação comportamental pode ser 

realizada a partir três métodos: educação, controle ou sugestão, de modo que, se optar-se 

por educar, possivelmente, o objetivo seria obtido de médio-longo prazo; ao controlar, 

provavelmente, se desenvolveria incomodo e aflição; mas, ao sugerir, o denominado nugde 

(tido como “empurrãozinho” em português), o qual pode ser dado através de um incentivo 

económico ou fiscal, muitas vezes, resultados imediatos. 

Este trabalho, possibilitou que os autores realizassem trabalhos em união dos efeitos 

prospectivos e políticos na formulação de políticas governamentais em 2008, durante a 

campanha presidencial de Barack Obama; Cass R. Sustein foi administrador do Office of 

Information and Regulatory Affairs da Casa Branca durante o governo do Obama, e, 

concomitantemente, seu colega Richard H. Thaler (Premio Nobel 2017) ajudou a formar o 

Behavioral Insight Team instalado pelo primeiro-ministro britânico David Cameron em 

seu Cabinet Office para servir como um corpo consultivo interno usando métodos 

comportamentais. 

De tal modo que, dentre outros trabalhos que referenciaram a Teoria Prospectiva teve-se 

cerca de trezentos artigos acadêmicos em 2010 (KAHNEMAN, 2011), com registros tanto 

no ramo da economia quanto da psicologia, conforme a Figura 1 - Citações ao trabalho de 

Kahneman (1966-2007). 

 

Figura 1 - Citações ao trabalho de Kahneman (1966-2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Social Science Citation Index, vários anos – apud Berger & Pessali, 2010. 

 

E, recentemente (conforme já apontado), tem-se a pesquisa de Richard H. Thaler, que 

buscou agrupar às suas apreciações econômicas pressupostos psicologicamente realistas às 

decisões dos agentes econômicos, elucidando que tais decisões são afetadas pela 

racionalidade limitada, pelas referências sociais e pela falta de autocontrole.  Thaler 

desenvolveu a Teoria da Contabilidade Mental, a qual destaca a influência da 

neuroeconomia. Conforme tal teoria, os indivíduos simplificam a tomada de decisões 

financeiras por meio de contas separadas em suas mentes, verificando sempre o impacto 

individual de cada decisão e não o efeito geral.  
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Logo, pode-se observar que, as pesquisas dos últimos vinte anos tem demonstrado que 

pessoas, em diversos aspectos, tendem a cometer erros semelhantes, e, portanto, é provável 

que o indivíduo utilize de preceitos durante a tomada de decisão e acabe agindo de modo 

errado no momento de realizar a sua escolha (RUSSO & SCHOMEMAKER, 1993). 

Em síntese, os estudos na área da economia comportamental questionam um dos princípios 

básicos da corrente econômica predominante na ciência econômica, a qual era sustentada 

pela Teoria da Utilidade Esperada (TUE), onde utilidade é a satisfação da necessidade 

através de um bem, de modo que, o comportamento do individuo é racional e há a aversão 

ao risco como direcionadores às tomadas de decisões (NEUMANN & MORGENSTERN, 

1947).  

Por outro lado, é válido ressaltar que psicólogos econômicos não costumam considerar 

como irracionais as decisões econômicas tomadas pelos indivíduos, particularmente em 

sua acepção de comportamento incompreensível (KATONA, 1975). Outros, como Lea et 

al., em seu importante livro-texto da disciplina, consideram esta discussão um “debate 

estéril” (1987), uma vez que, para eles, o objetivo da psicologia econômica seria alcançar 

uma síntese interdisciplinar, isto é, que não afastasse, por exemplo, os colegas 

economistas. Estes autores também apontam como foco prioritário para estes estudos, a 

investigação do processo de mão dupla encontrado na influência recíproca entre 

pensamentos, sentimentos e comportamentos das pessoas e fenômenos econômicos. 

MacFadyen e MacFadyen (1990), autores e organizadores de uma ampla compilação 

composta por pesquisadores da disciplina, também sugerem cautela aos psicólogos 

econômicos com relação a esta questão, para que uma parceria construtiva possa ser 

estabelecida com economistas. 

Dessa forma, os economistas comportamentais analisa cada individuo, na sua dimensão 

real, de modo contrário aos paradigmas referentes à racionalidade, porém, também não 

ponderam que a irracionalidade, ou, até mesmo, a racionalidade de modo apriorístico e 

generalizado. 

Tampouco, Herbert Simon e Daniel Kahneman, subscrevem à visão de irracionalidade 

nesse campo, o que confere peso considerável a esta discussão. Para Simon (1965), a 

racionalidade seria limitada, mas não ausente, visão que pode ser também atribuída a 

Kahneman (2002, 2011) que, com Tversky, explorou justamente as minúcias dessa 

limitação, por meio de estudos empíricos (Tversky & Kahneman, 1974; Kahneman & 

Tversky, 1979). 

Este último, realizado com base nos estudos de Allais (1953), procurou entender como as 

pessoas tomam suas decisões sob incerteza e originou a Teoria Prospectiva, a qual 

demonstrou que tendemos a sobrevalorizar eventos certos a eventos altamente prováveis, 

ainda que a escolha por eventos prováveis seja racionalmente melhor (KAHNEMAN & 

TVERSKY, 1979). 

Logo, os padrões de comportamento de um indivíduo ou grupo possuem ligação com a 

vivência dos mesmos, o que desemboca em variações de respostas potencialmente 

solucionadoras perante situações de tomada de decisão no mercado financeiro. Tal teoria 

procura detectar padrões que se repetem no comportamento individual, ampliando o 

modelo neoclássico, adicionando a psicologia sem entrar em colapso ao considerar 

simultaneamente diversos fatores (CAMERER & LOEWENSTEIN, 2002). 

Assim, ficou evidenciado que rotineiramente se faz escolhas que podem levar a vários 

erros sistêmicos, os quais podem ser denominados de ilusões cognitivas, estas, muitas 

vezes consideradas insignificantes, que comprovadamente podem alterar as preferências do 

tomador de decisão – ou de um grupo – de forma tão decisiva que previsões antes 

consideradas robustas tornam-se errôneas e até perigosas, tendendo a prejudicar decisões 
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importantes, no mercado financeiro, quer seja na rotina interna de uma empresa quer seja 

relacionada ao universo de investimentos, na indicação de um sistema operacional, plano 

alimentar ou de acadêmico. 

Desse modo, seguindo o exemplo dos trabalhos já realizados, o objetivo deste é estimar o 

surgimento dos vieses prospectivos em uma amostra de alunos da graduação de uma 

Instituição de Ensino Superior, na cidade de Hortolândia-SP e o seu comportamento nos 

diferentes cursos, de forma a detalhar vieses prospectivos que podem incentivar os 

indivíduos em sua tomada de decisão, bem como, explorar a existência de vieses de 

comportamento padrões por curso no processo de tomada de decisão dos indivíduos 

perante investimentos de risco. Com esse intuito foi realizada uma pesquisa com os alunos 

dos cursos de Administração, Educação Física, Pedagogia, Publicidade e Propaganda e, 

Sistemas de Informação. 

Fez-se uso como base da Teoria Prospectiva para a estrutura de conceitos e questões, mas 

por esta ser limitada à análise de respostas ótimas ou não, utilizou-se, também, a sua 

extensão, a Teoria Prospectiva Cumulativa, a qual busca descrever o modo como as 

pessoas tomam decisões, bem como, o estudo de fatores que possam justificar os mesmos. 

Além disso, consta-se como diferencial desta pesquisa, em relação a outros estudos, o que 

permite classificá-la como exploratória, o fato da amostra ser composta por indivíduos de 

diferentes ramos acadêmicos, o que pode ser justificado pelo fato de os vieses, segundo a 

psicologia cognitiva, ocorrerem com todos os indivíduos durante a tomada de decisão, de 

modo a admitir que a escolha é baseada na maximização de benefícios na minimização de 

prejuízos pessoais, bem como influenciados por características ambientais (STERNBERG, 

2000). E, considerando que os indivíduos estão inseridos em um ambiente globalizado e 

em uma grande sociedade de consumo, cuidar de investimentos demanda disciplina e 

comprometimento constantes para o bem estar social de todos (SILVESTRE, 2017), 

principalmente, porque todas as escolhas estão relacionadas à escassez, e dentre as 

variações desta, a escassez mais relevante é a dos recursos monetários (CALADO, et al, 

2007), o que permite pressupor que mesmo pessoas de áreas que não interajam diretamente 

no ramo financeiro, estejam ligadas a ele. 

Visto que, nos dias de hoje, os pedagogos precisam estar capacitados para suprir o 

mercado e conhecer o mesmo para atingir o público alvo de seu setor, devido ao 

desenvolvimento tecnológico e a procura por informações atualizadas (MERCADO, 2002), 

além de em alguns casos acabarem por atuar como gestores de instituições de ensino, ou 

gerirem suas finanças ainda que em nível pessoal apenas. Do mesmo modo, os educadores 

físicos, com a sua recente desvalorização no ramo estudantil, estão obedecendo à demanda 

e direcionando o seu conhecimento para as práticas corporais, o que, de certo modo, 

também compreende o estudo do público do mercado nas quais serão inseridas as 

instituições onde se desenvolveram as atividades do setor (NOZAKI, 2004). E, 

concomitantemente, os profissionais de publicidade, necessitam de aptidão para manusear 

novas tecnologias e conhecimento para a sua capacitação e da elaboração de produtos 

competitivos que supram as carências de consumidores cada vez mais exigentes 

(CARVALHO, 2000). Não obstante, tamanha diversidade da amostra, também, propiciou, 

posteriormente, a identificação de particularidades na postura dos indivíduos por curso. 

 

2 Metodologia 

 

Procurando atingir seus objetivos, esta pesquisa executou um questionário decorrido dos 

experimentos originais de Kahneman e Tversky (1979). O estudo original buscou a 
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comparação dos efeitos de tratamentos sobre grupos expostos a variadas situações que 

incluíram diferentes variáveis de controle, o qual resultou na Teoria Prospectiva (TP). 

Esta, surgiu para explicar a ocorrência de certos axiomas decisórios, especialmente nas 

situações de risco. Na TP, o processo de tomada de decisão pode levar as pessoas a 

perceberem os resultados da decisão não como alterações no estado final de riqueza ou 

bem-estar, mas como ganhos ou perdas em relação a um ponto de referência, o qual a 

pessoa assume para a situação de decisão (Kahneman & Tversky, 1979). De modo, a 

definir duas etapas para a tomada de decisão: a primeira etapa, para editar os prospectos 

arriscados; a segunda etapa, para avaliar estes prospectos. 

A primeira consiste em uma análise preliminar das probabilidades oferecidas quando, 

frequentemente, se faz uma simplificação das mesmas. Nela, o problema é editado de 

acordo com vivências particulares e regras que serviriam para simplificar a tomada de 

decisão. 

Enquanto que, na segunda parte, após a edição dos prospectos, as probabilidades são 

analisadas e aquela de valor mais alto para o indivíduo é escolhida (KAHNEMAN & 

TVERSKY, 1979), ou seja, o tomador de decisão atribui valores para cada um deles e 

avalie cada prospecto editado, dando um valor para ele e escolhendo o prospecto de maior 

valor, o que possibilita a previsão de ganhos e as perdas. 

Logo, devido à incerteza e ao risco durante o processo de tomada de decisões, originam à 

percepção de que os benefícios ou malefícios são expectativas imprecisas; o domínio das 

perdas, onde se compara uma alternativa certa contra uma alternativa incerta prejudicial; e 

o domínio dos ganhos, onde se estuda a decisão entre uma alternativa certa e uma incerta 

benéfica. Assim, as decisões mudam completamente suas preferências, violando regras de 

intransitividade que fundamentaram todo um campo de estudos econômicos neoclássicos. 

Não obstante, com tais análises, foi possível observar a presença de três efeitos, 

denominados de Reflexo, Certeza e Doação. Seguindo o proposto por Kahneman e 

Tversky (1979) na Teoria Prospectiva os indivíduos quando estão diante de situações que 

envolvem ganhos, optam pelo ganho mais provável ou certo, ainda que na outra 

possibilidade houvesse uma chance de lucrar mais. Isso porque segundo o denominado de 

Reflexo, os indivíduos são avessos ao risco nas situações de ganho, os indivíduos perante a 

situações de perdas acabam ficando mais propensos aos riscos, e tentam não perder nada, 

ainda que isso possa resultar em uma perda maior. 

Já o Efeito Certeza ocorre quando os indivíduos têm uma situação em que duas 

possibilidades com valores esperados iguais são apresentadas e eles optam pelo que tem a 

maior probabilidade de ocorrência. 

Enquanto que, o Efeito Doação, ocorre quando o investidor apresenta dificuldades em se 

desfazer de um bem ou ativo, pois normalmente o investidor define sua expectativa de 

ganho de acordo com a rentabilidade futura do item e não pela rentabilidade futura do 

mercado. 

No entanto, devido ao fato de ponderar a existência de uma fase de edição para justificar a 

tomada de decisão, Kahneman e Tversky receberam muitas criticas, pois esta poderia levar 

à intransitividade – não havia lacuna para complementos - entre prospectos, algo que os 

economistas da época não aceitavam. 

Assim, Tversky e Kahneman (1992) estendem a teoria original, chamando-a de Teoria 

Prospectiva Cumulativa. Há ali uma formalização mais robusta e um esforço maior de 

ampliar sua capacidade preditiva, tentando satisfazer duas demandas importantes de boa 

parte da comunidade de economistas. 

Nela, não há a fase de edição da teoria, o que permitiu a possibilidade de caracterização 

entre a função para ganhos e a função para perdas, bem como, o surgimento de um novo 
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conceito psicológico; a sensibilidade decrescente. Esta, ajudou a estabelecer a fundação 

psicológica para função de ponderação das probabilidades, ao contribuir para a visão de 

que resultados monetários são avaliados a partir de um ponto de referência e não como 

níveis de riqueza, decorrendo do fato que quanto mais longe do ponto de referência menor 

é o impacto psicológico a variações (KAHNEMAN, 2011). 

Desse modo, foi possível verificar se a reação dos indivíduos à situação de incerteza era 

racional ou não e, delimitar, de certo modo, alguns padrões. 

Além disso, tais padrões podem ser analisados, uma criança só consegue pensar e 

visualizar de forma encoberta as peças do quebra-cabeça em posições alteradas porque já 

havia previamente aprendido a manipulá-las de forma aberta, Skinner (1982).  

Dessa forma, as respostas privadas de solução de problema são aquelas de fato aprendidas 

inicialmente de forma pública e que, em seguida, passaram a uma forma privada de 

ocorrência. 

E, do mesmo modo que os estudos originais de Kahneman e Tversky, a exposição dos 

grupos às situações se fez por meio de questionários, sem o uso de incentivos explícitos, 

como o uso de valores monetários.  

Para a realização da análise descritiva, foi realizada uma pesquisa mediante dois modelos 

de questionário, cuja estrutura foi inspirada no trabalho original de Kahneman e Tversky 

(1979), não constituindo uma replicação devido à tentativa em trazer o método para a 

realidade dos respondentes, conforme a Figura 2 – Diagrama de Criação das Questões da 

Pesquisa, e sendo o mesmo composto de dez questões, onde, apenas, as quatro primeiras 

questões idênticas em ambos, pois possuíam o objetivo de formar bases para a verificação 

de vieses nas escolhas dos investimentos. Enquanto que o restante, mesmo buscando 

evidenciar o mesmo fenômeno, diferem em sua estrutura. 

 

Figura 2 – Diagrama de Criação das Questões da Pesquisa. 

 

 
Fonte: Criação dos autores. 

 

Na busca de averiguar, parcialmente, o efeito das questões, foi aplicado um questionário 

piloto, caracterizado como um teste do questionário pré-definido, no dia 03 de Novembro 

de 2016 na sala do 6º Semestre de Ciências Contábeis, o que resultou em 25 amostras. 

Por meio da primeira aplicação do questionário, foi possível definir a média de tempo que 

a realização da pesquisa levaria nas demais salas; cerca de 20 minutos e ponderar quais 

orientações deveriam ser acrescentadas. E, com a devida aprovação dos coordenadores da 

IES, foi realizada, de 09 à 23 de Novembro de 2016, a coleta de dados com as salas do 

Semestre mais avançados de Publicidade e Propaganda, por ser um curso recente e ainda 

não possuir formandos, e formandos em Administração, Educação Física, Pedagogia e 

Sistemas de Informação.  

O tamanho da amostra foi 148 indivíduos. Estes assinaram um termo de consentimento 

livre e esclarecido, o qual explica o propósito do questionário, o que é esperado dos 

participantes e os riscos envolvidos. Além disso, os participantes preencheram uma folha 
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de dados anônimos, na qual informavam o seu sexo, curso, conhecimento sobre a Teoria 

Prospectiva e seu autojulgamento sobre sua postura como investidor. E, em seguida, houve 

a apresentação das questões, onde houve o teste dos vieses cognitivos, por meio de uma 

divisão de duas bases entre o modelo de questionário I e o II, o primeiro sujeitava o 

indivíduo a situações de lucro, por isso denomina-se de Obter lucro na, enquanto que o 

modelo II estimulava a pessoa a não arriscar, devido à sua aversão à perda, e por isso a 

classificação de Evitar prejuízo. E, tais questionários foram distribuídos de modo aleatório 

em cada amostra, o que resultou em 71 respondentes do questionário I e 77 do questionário 

II, conforme a Tabela 1 – Proporção dos questionários por curso. 

 

Tabela 1 – Proporção dos questionários por curso. 

 

Curso Modelo I Modelo II 

Administração 52% 48% 

Educação Física 40% 60% 

Pedagogia 44% 56% 

Publicidade e Propaganda 44% 56% 

Sistemas de Informação 55% 45% 

 

Dados da pesquisa (2017). 

 

Esses dados foram recolhidos com objetivo de averiguar se há diferenças significativas nos 

parâmetros para grupos e investigar a existência de vieses prospectivos. 

 

3 Resultados 

 

O processo de análise foi realizado conforme a estatística descritiva e será apresentado em 

duas partes; a análise geral dos dados, a qual compreenderá as 148 amostras e, em seguida, 

haverá a discriminação das particularidades observadas durante a apuração dos dados ou 

em um segundo contato com o grupo de amostra. A amostra analisada foi composta por 

148 discentes, sendo 27% alunos de Administração, 26% de Pedagogia, 20% de Sistemas, 

17% de Publicidade e 10% de Educação Física, conforme representado na Tabela 2 – 

Proporção de participante por curso. 

 

Tabela 2 – Proporção de participante por curso. 

 

Curso Número de alunos Frequência 

Administração 40 27% 

Educação Física 15 10% 

Pedagogia 39 26% 

Publicidade e Propaganda 25 17% 

Sistemas de Informação 29 20% 

Total 148 100% 

 

Dados da pesquisa (2017). 
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Quanto à proporção entre homens e mulheres, constata-se que a maioria dos 

respondentes é do sexo feminino, cerca de 61%, enquanto que os homens compõem os 

outros 39%. Já, quando questionados sobre como eles se veem dentro do mercado 

financeiro, tendo como objetivo verificar o quanto eles se sentiam confortáveis no setor 

financeiro, bem como, seu autojulgamento – bom ou mau investidor- mesmo que a 

maioria não atue em uma área na qual o conhecimento sobre tal ramo é requisitado, a 

maioria declarou que não possuía investimento (80%), alguns se colocaram como bons 

investidores (3%) e o, restante, informou que eram maus investidores (17%), conforme a 

Tabela 3 – Autojulgamento no mercado financeiro. Logo, dos 148 respondentes, 20% 

possuía investimentos e destes, 3% se autojulgaram como bons investidores, ou seja, 

confortáveis com experiências anteriores. 

 

Tabela 3 – Autojulgamento no mercado financeiro. 

 

Posição Número de alunos Frequência 

Bom investidor 4 3% 

Mau investidor 25 17% 

Não tenho investimentos 118 80% 

Total 148 100% 

 

Dados da pesquisa (2017). 

 

A proporção por cursos daqueles que estão ativos no mercado financeiro pode ser 

avaliada na Tabela 4 – Investidores por curso – Autojulgamento. É possível observar, 

que aqueles que se autojulgaram como investidores, também, são representantes de áreas 

que não se enquadram nas finanças, demonstrando que de forma direta ou indiretamente 

interagem com esse ambiente, sendo possível observar, por exemplo, a mesma proporção 

(19%) de Pedagogia (uma área que tem interação indireta) e Sistema de Informação 

(representante do setor de finanças). 

 

Tabela 4 – Investidores por curso – Autojulgamento. 

 

Curso Alunos com investimentos Frequência 

Administração 13 46% 

Educação Física 3 11% 

Pedagogia 6 19% 

Publicidade e Propaganda 1 5% 

Sistemas de Informação 6 19% 

Total 29 100% 

 

Dados da pesquisa (2017). 

 

E, durante aplicação das questões fechadas, onde houve o teste dos vieses cognitivos, 

obtiveram-se as frequências representadas na Tabela 5 – Verificação de vieses 

prospectivos nas questões avaliadas. 
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Ao detalhar cada questão, tem-se:  

 

Tabela 5 – Verificação de vieses prospectivos nas questões avaliadas. 

 

Modelo I - Obter Lucro - (71 amostras) 

Questão Resposta Esperada Apuração de Vieses Frequência 

Q1 A 54 76% 

Q2 B 40 56% 

Q3 B 62 87% 

Q4 B 21 30% 

Modelo II - Evitar Prejuízo (77 amostras) 

Questão Resposta Esperada Apuração de Vieses Frequência 

Q1 B 47 61% 

Q2 A 40 52% 

Q3 A 51 66% 

Q4 A 40 52% 

 

Dados da pesquisa (2017). 

 

Na questão que compõe o item Q1 da Tabela 5, o respondente assume o lugar do chefe da 

controladoria e deve optar por um dos dois projetos apresentados. As duas opções possuem 

valores esperados diferentes, no questionário tipo I a opção A apresenta um lucro certo de 

$ 5000, enquanto a B traz 80% de se lucrar $ 6000 e 20% de não obter lucro. Seguindo o 

proposto por Kahneman e Tversky (1979) na Teoria Prospectiva os indivíduos quando 

estão diante de situações que envolvem ganhos, optam pelo ganho mais provável ou certo, 

ainda que na outra possibilidade houvesse uma chance de lucrar mais. Isso porque segundo 

o efeito denominado de Reflexo, os indivíduos são avessos ao risco nas situações de 

ganho. E, conforme o esperado, 76% da amostra total optou pela alternativa A. Já no 

questionário do tipo II, para a mesma questão existem duas opções: na A tem um prejuízo 

certo de $ 5000; enquanto na B há 80% de chance de ter um prejuízo de $ 6000 e 20% de 

não ter prejuízo. Mesmo o valor na A, sendo menor, segundo o Efeito Reflexo, com base 

na Teoria dos Prospectos, os indivíduos perante a situações de perdas acabam ficando mais 

propensos aos riscos, e tentam não perder nada, ainda que isso possa resultar em uma perda 

maior, escolhendo B. Assim, seguindo a aversão à perda 61% optou por B. 

No item Q2, duas opções são apresentadas, com o mesmo valor esperada sendo umas delas 

certa e a outra apenas provável. No questionário tipo I, a alternativa A resulta em uma 

perda certa de $ 400 mil, enquanto a alternativa B tem 1/3 de chance de não perder nada e 

2/3 de perder $ 700 mil. No tipo II, apenas o modo como as alternativas são apresentadas 

mudam, e A permite que a empresa poupasse $ 200 mil, enquanto a B tinha a 

probabilidade de 1/3 de poupar 400 mil e 2/3 de não poupar nada. Portanto, se o Efeito 

Reflexo estiver agindo no padrão de respostas dos indivíduos, eles devem optar no tipo I 

pela alternativa B visando a chance de não perder nada, enquanto no tipo II eles iriam optar 

pela alternativa A com o valor certo a ser poupado e não correndo riscos. 
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Isso significa que, independente do que seja efetivamente melhor, se houver uma clara 

mudança de preferência entre as alternativas nos tipos de questionários, os respondentes 

estarão sendo impactados pelo Efeito Reflexo. Ou seja, a maneira de apresentar a 

alternativa faz com a preferência pela mesma seja alterada, sendo escolhido o certo para a 

situação de ganho e o arriscado para a situação de perda. E, foi o que de fato ocorreu, 56% 

escolheu A no modelo I, e 52% optou por B no II. 

Já o item Q3, envolve o lançamento de um novo produto, e o respondente precisa optar por 

uma das duas alternativas. No tipo I, o lucro com o lançamento era 

o foco, em que na alternativa A o projeto oferece 45% de chance de ter um lucro de $ 9000 

e 55% de não ter nada e na alternativa B previa 90% de chance de o lucro ser de $ 6000 e 

10% de não ter nada. No questionário tipo II, eram os mesmos valores e probabilidades do 

tipo I, porém tratava de um prejuízo. 

Essa questão visa além do Efeito Reflexo, o Efeito Certeza. Segundo a Teoria do 

Prospecto, o Efeito Certeza ocorre quando os indivíduos têm uma situação em que duas 

possibilidades com valores esperados iguais são apresentadas e eles optam pelo que tem a 

maior probabilidade de ocorrência. 

Sendo assim, o padrão esperado nessa questão é que no tipo I a alternativa B seja escolhida 

pela maioria, e no tipo II a alternativa A. Tal protótipo foi confirmado com os respectivos 

percentuais: 87% e 66%. 

Enquanto que o item Q4, conta com uma ação contra a empresa de $ 100000. Sendo assim, 

espera-se que o respondente tome uma decisão junto ao departamento jurídico sobre qual a 

melhor saída para empresa. Novamente, como o foco do trabalho nesta questão é o Efeito 

Reflexo, apenas o modo como as alternativas são apresentadas ao respondente muda, e 

espera-se que isso influencie no padrão de respostas. 

No tipo I, as alternativas oferecem ao indivíduo um acordo extrajudicial onde a empresa 

perderá certamente $ 40000 (opção A) ou a opção de ir ao tribunal para tentar salvar os $ 

100000 com 50% de chances (opção B). 

No questionário tipo II, diante da mesma situação as opções são: (A) fazer um acordo 

extrajudicial e poupar $ 40000 dos $ 100000 que seriam perdidos, ou 

(B) tentar ir ao tribunal e arriscar com 50% de chance de poupar os $100.000. 

Caso o Efeito Reflexo aja na questão, o esperado é que a maioria opte por arriscar na 

alternativa B no tipo I e poupar certo no tipo II com a alternativa A. 

Tal expectativa não ocorreu no questionário I, apenas 30% optou pela alternativa B, 

porém, o esperado aconteceu no modelo II; 52% escolheu a opção B. 

Não obstante, houve a aplicação de uma questão aberta, a qual buscava a aversão à perda 

no modelo I e o lucro modelo II (de modo contrário às perguntas fechadas, seguindo o 

modelo do Efeito Doação, para verificar ambas as essências no mesmo indivíduo), qual 

resultou nos dados demonstrados na Tabela 6. 

Esta, coloca o indivíduo perante a situação de compra de uma caixa de bombons no tipo I e 

da venda da mesma no tipo II. A intenção de dar liberdade total de escolha do preço a ser 

pago ou recebido ao respondente é verificar o Efeito Doação, que ocorre quando o 

investidor apresenta dificuldades em se desfazer de um bem ou ativo, pois normalmente o 

investidor define sua expectativa de ganho de acordo com a rentabilidade futura do item e 

não pela rentabilidade futura do mercado. 

De modo geral, analisando todas as amostras, foi possível avaliar certa distorção nos 

resultados do Efeito Doação, conforme a Tabela 6, pois a analise das amostras dos dois 

modelos de questionário demonstrou que, em média, estavam dispostos a pagar o valor de 

R$ 4,38 e vender por um valor menor, cerca de R$ 4,01. 
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Não obstante, foi possível analisar que os efeitos da Teoria Prospectiva estão presentes no 

processo de tomada de decisão em situações de incerteza, porém houve duas amostras de 

cursos que apresentaram particularidades, as quais de certo modo, justificariam as 

distorções das expectativas no item Q4 da Tabela 5 e a referente ao Efeito Doação, descrito 

na Tabela 6 – Valores de compra e venda do item. 

 

Tabela 6 – Valores de compra e venda do item. 

 

Ação Valor (média) 

Compra  R$                                           4,38  

Venda  R$                                           4,01  

 

Dados da pesquisa (2017). 

 

No primeiro item destacado, observa-se, de acordo com a Tabela 7 – Análise do item 4 – 

Administração (%), o qual analisa, unicamente, as respostas dos alunos da sala de 

Administração, que não optaram pela alternativa do viés, por ela envolver um processo na 

justiça – fato justificado pelos alunos, após a aplicação do questionário – o que gerou a 

distorção dos dados. 

 

Tabela 7 – Análise do item 4 – Administração (%). 

 

Ação Frequência 

Optar pelo processo judicial 33% 

Evitar o processo judicial 67% 

 

Dados da pesquisa (2017). 

 

Enquanto que, a amostra de Publicidade e Propaganda sugeriu, também, durante a 

aplicação dos questionários, a venda da caixa de bombom por um preço menor para elevar 

a quantidade vendas, fato que gerou a distorção dos dados apresentada na Tabela 8 – 

Valores de compra e venda do item – Publicidade. 

 

Tabela 8 – Valores de compra e venda do item – Publicidade. 

 

Ação Valor (média) 

Compra  R$                                            6,45  

Venda  R$                                            4,71  

 

Dados da pesquisa (2017). 

 

Não obstante, mesmo atingindo as expectativas preestabelecidas em cada item, os outros 

cursos, também, apontaram características únicas; a amostra de Educação Física se 

apresentou mais suscetível ao risco, talvez por vivenciar situações esportivas 

cotidianamente, o grupo foi o que apresentou maior tendência a arriscar em busca de lucro 

do que os demais (cerca de 80%). 
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Enquanto que, os dados de Pedagogia, demonstraram indivíduos com maior aversão a 

perda do que as outras turmas; 81% da amostra se apresentou inapta ao risco, fato que 

aponta uma postura zelosa dos discentes. Já, o grupo de Sistemas de Informação não 

estava disposto a pagar um valor muito acima do que o custo de produção da caixa de 

bombom, em média, pagariam R$1, 90 a mais do que o custo, o menor valor dentre os 

cursos, o que aponta certa atenção na relação custo-benefício em compras por parte dos 

estudantes. 

Dessa forma, foi possível observar que, além dos efeitos da Teoria Prospectiva, há detalhes 

de cada indivíduo, como a opção profissional, que podem influenciar na tomada de decisão 

perante situações de incertezas. 

 

4 Conclusões 

 

Por meio da pesquisa detalhada neste artigo, foi possível averiguar vieses prospectivos que 

influenciam os indivíduos em sua tomada de decisão, já que as amostras foram 

tendenciosas a serem inaptas ou aptas ao risco conforme as situações de ganho ou perda.  

Do mesmo modo, permitiu-se explorar a existência de vieses de comportamento padrões 

por curso no processo de tomada de decisão, uma vez que os representantes de 

Administração foram avessos ao risco, por conta do envolvimento com processos 

jurídicos; os de Publicidade e Propaganda buscaram um número mais de vendas e não 

elevaram o valor do item sugerido na pesquisa; os de Sistema de Informação foram os que 

mais ponderaram o custo-benefício no momento da compra; os de Educação Física foram 

mais tendenciosos ao risco, enquanto que os de Pedagogia foram zelosos. 

 

5 Recomendações 

 

Não obstante, este artigo, possui limitações, por ter sido realizado a partir de uma amostra, 

relativamente, pequeno por curso, e concomitantemente, localizado no mesmo Campus, 

embora esse fato tenha possibilitado avaliar um grupo com perfil socioeconômico 

relativamente homogêneo, o que nos permite conjecturar que parte destas diferenças de 

vieses se deve ao seu curso de formação, ainda que necessite de mais profundas 

explicações. 

Logo, seria de grande valia se as pesquisas posteriores a esta, realizassem métodos 

semelhantes para verificar se a profissão tem influência na tomada de decisão em outros 

perfis geográficos com os mesmos cursos e, até mesmo, expandir os perfis estudados para 

outras áreas acadêmicas, em busca de outras peculiaridades. 

Além disso, conforme pesquisas de Russo e Schoemaker (1993), as quais registram a 

ocorrência de erros no processo de tomada de decisão e formas de estruturar o processo da 

escolha, de modo a minimizar os erros e prevê-los. Pode-se observar a possibilidade de 

explorar técnicas para mitigação dos efeitos prospectivos na realização de uma pesquisa de 

campo, onde se pode fazer o uso de palestras sobre o assunto para que ocorra a divulgação 

do tema e o acompanhamento da maximização, ou não, da racionalidade dos indivíduos. 

Não obstante, este artigo tem o objetivo adicional de contribuir para o debate em uma área 

de importância crescente e ainda pouco desenvolvida no Brasil. 
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The development of new products represents an opportunity for firms to innovate and grow 

contributing to the overall sustainability of a business. The Front End of Innovation (FEI) plays a 

vital role to this end. The FEI represents the initial phase of the innovation process and is pivotal for 

the success of New Product development and Commercialization and may even contribute to the 

Business Model Development. The Front End of Innovation Integrative Ontology (FEI2O) is a 

comprehensive representation of the FEI and it was developed with a Design Science approach with 
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0 offers a representation of a 

set of subontologies. The proposal of an agile development of a New Concept combined with the 
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Front End of Innovation Integrative Ontology (FEI
2
O): O desenvolvimento de Novos 

Produtos e Negócios no Contexto Digital 

Resumo. O desenvolvimento de novos produtos conta em grande medida com a possibilidade de 

inovar para oferecer crescimento e sustentabilidade aos negócios empresariais. O Front End da 

Inovação, que representa a fase inicial do processo de inovação, é decisivo para auxiliar na 

definição de sucesso na comercialização de novos conceitos, sendo até mesmo capaz de influenciar 

o desenvolvimento de modelos de negócios. A Front End of Innovation Integrative Ontology 

(FEI
2
O)  é uma representação abrangente e integradora do começo do processo de inovação, foi 

desenvolvida considerando o paradigma do Design Science e com suporte da 101 Metodologia de 

Desenvolvimento de Ontologia. A proposta de um desenvolvimento ágil de novo conceito 

combinado com o alinhamento do Propósito Estratégico do FEI com processos organizacionais é 

retratada por duas sub-ontologias. Estas sub-ontologias são exploradas neste trabalho por meio da 

instanciação de um caso de estudo de Lean Startup.  

Palavras-chave. Front End da Inovação; Desenvolvimento Novo Conceito; Desenvolvimento 

Ágil, Ontologia, Empreendedorismo. 
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1 INTRODUÇÃO 

Forças econômicas, pressões competitivas e avanços tecnológicos tem criado um ambiente no qual 

as empresas tem sido impelidas a desenvolver novas formas de organização e novas formas de 

gerenciamento para recursos a fim de manter e melhorar o desempenho da empresa (Y. Wang & 

Haggerty, 2009). O impacto vai além de questões organizacionais e gestão dos recursos, é também 

experimentado no relacionamento das organizações com seus consumidores/clientes. E o processo 

de inovação co-criativa tem surgido como uma resposta à lacuna entre o que os consumidores 

querem e o que é de fato lhes é oferecido. 

Algumas áreas de conhecimento como gestão da inovação, gestão de pesquisa e desenvolvimento 

(P&D), Desenvolvimento de Novos Produtos e Gerenciamento de tecnologia muitas vezes se 

apresentam como um cenário complexo. Desta forma, as empresas enfrentam uma realidade, na 

qual constantemente não têm fronteiras claras para a gestão destes recursos e para a estrutura de 

suas atividades. Esse é um desafio necessário de ser transposto, especialmente no tocante ao 

desenvolvimento de produtos inovadores.  

O processo de inovação é geralmente organizado em três partes, a fase inicial é conhecida como 

Front End da Inovação (FEI), o qual é seguido pela fase de Desenvolvimento de Novo Produto e 

por fim há a fase de Comercialização (Koen et al., 2002). O FEI é também denominado na literatura 

como Fuzzy (Du Preez & Louw, 2008; Koen et al., 2002; Trotter & Vaughan, 2012; Tidd, Bessant 

& Pavit, 2008) já que esta fase envolve processos inacurados e decisões ad-hoc (Montoya-Weiss & 

O´Driscoll, 2000). 

O presente trabalho explora as potencialidade de uma ontologia que foi criada para o FEI, a Front 

Enf of Innovation Integrative Ontology (FEI
2
O) (Pereira, 2017). Uma ontologia é um modelo de 

conhecimento abrangente que permite ao desenvolvedor aplicar um maior nível de reutilização do 

conhecimento (X. Wang & Chan, 2001). As molduras teóricas das pesquisas de Hevner et al. 

(2004) e March & Smith (1995) formataram a definição das atividades e resultados da pesquisa, e, a 

Metodologia de Desenvolvimento de Ontologia 101 (Noy and McGuinness, 2001) proporcionou os 

setes passos para desenvolver a ontologia, seguido por um processo de avaliação composto por duas 

fases.  

São exploradas neste trabalho duas sub-ontologias: FEI Ágil Desenvolvimento de Novo Conceito e 

FEI Planejamento e Gestão de Carteira (PGC) visando lançar alguma luz no que se refere ao 

desenvolvimento de novo produto que pode eventualmente levar ao desenvolvimento de um novo 

negócio. A abordagem ensejada pela FEI2O utilizada uma vertente ágil quanto ao processo de 

desenvolvimento de um novo conceito e contempla também o necessário alinhamento entre o 

Planejamento/Gestão da Carteira e a Estratégia Organizacional. O caso apresentado baseia-se num 

recorte teórico de um reputado caso de estudo da metodologia Lean Startup.  

2 FRONT END DA INOVAÇÃO 

Os riscos tecnológicos e as incertezas do mercado trazem dificuldades para o processo de tomada 

de decisão nas organizações. Para minizar essas dificuldades, uma representação da interação 

dinâmica de mercado e tecnologia no início do processo de inovação pode ser benéfica. No entanto, 
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evidencia-se que na literatura há uma ausência de abordagens sobre a interface do Technology Push 

(TP) e Market Pull (MP) (Maier, Hofmann & Brem, 2016).  

O Front End da Inovação é responsável tanto por atividades de análise de mercado quanto de 

tecnologia, essa fase do processo de inovação é reponsável por uma ampla gama de atividades 

desde ideação; identificação e análise de oportunidade; estratégia de produtos e carteiras; análise de 

viabilidade; planejamento de projetos; análise de tendências globais; definição de conceito; análise 

de clientes e concorrentes, e até desenvolvimento de modelos de negócios. 

O desempenho do FEI contribui positivamente para o sucesso geral do produto, tempo de entrada 

no mercado, penetração do produto no mercado e até mesmo no desempenho financeiro das 

empresas (Markham, 2013; Kock et al. 2015). No entanto, essa fase referente ao começo do 

processo de inovação é pouco estudada (Koen, Bertels, Klein, & Kleinschmidt, 2014; Pereira, 

Ferreira, & Lopes, 2017).  

Há alguns modelos apresentados na literatura que são apontados como trabalhos de referência no 

FEI (Pereira, Ferreira, & Lopes, 2017; Gaubinger & Rabl, 2013), os quais são: Stage Gate System – 

(Cooper), Three Phase Front End Model (Khurana and Rosenthal) e New Concept Development-

NCD Model (Koen et al. 2002). A seguir são apresentadas as principais características destes 

trabalhos. 

 

Table 2-1– Análise Comparativa dos modelos do FEI considerados como referência  

Modelo / Autor Principais Características Críticas 

Stage-Gate System  

Robert G. Cooper 

Os primeiros estágios desse modelo 

representam o FEI, envolvem a 

geração de ideias, a fase de escopo das 

ideias e a criação de casos de 

negócios, usando waterfalls.  

Oferece um roteiro para o processo de 

inovação de produto como um meio 

para apoiar o projeto.  

É um modelo que tem recebido 

melhorias ao longo do tempo, recentes 

adições abordam o uso de um sistema 

de Stages e Gates mais adaptativo e 

acelerado. 

Este modelo foi projetado para o 

processo de inovação como um todo. 

Desta forma, não é um modelo 

especificamente destinado ao FEI. 

Apesar do autor ter realizado melhorias 

recentes a fim de prover um caráter agil 

ao desenvolvimento, a estrutura é 

permeada por gates o que denota uma 

orientação linear de avanço mediante 

critérios de decisões. 

No que diz respeito às duvidas sobre o 

ideal uso de gates, a crítica questiona se a 

aplicação padrão de NPD stages e gates 

diretamente à pesquisa emergente é uma 

abordagem ótima (Markham, Ward, 

Aiman-Smith, & Kingon, 2010). Já que a 

preparação de ideias para o 

desenvolvimento comercial não é apenas 

uma função de pesquisa e NPD, mas 

também depende de variáveis de toda a 

organização 

The New Concept 

Development Model 

Peter A. Koen, Greg 

M.Ajamian, Scott 

Boyce, Allen Clamen, 

Eden Fisher, Stavros 

Fountoulakis, Albert 

Johnson, Pushpinder 

Puri, e Rebecca 

É um trabalho que sugere métodos, 

ferramentas e técnicas para gerenciar 

o FEI.  

Os autores buscaram especificar uma 

visão e uma terminologia comum para 

o FEI, bem como descrevê-lo com 

uma natureza iterativa (Koen et al, 

2002).  

Abrange tópicos como Liderança; 

O modelo não apresenta os meios 

indicados para se alinhar questões 

relevantes do FEI, por exemplo, o 

processo de alinhamento da estratégica de 

negócio e o propósito do FEI.  

É uma base sólida, com um modelo com 

forte ênfase na necessidade de iteração e 

adequada representação das diversas 

atividades do FEI, contudo não modela 
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Modelo / Autor Principais Características Críticas 
Seibert Cultura; Estratégia de negócio; 

Geração e Enriquecimento de Ideias; 

Seleção de Ideias; Identificação de 

Oportunidades; Análise de 

Oportunidades; Definição do conceito; 

Capacidades Organizacionais; 

Influências do mundo exterior e 

Ciências Habilitadoras.  

O NCD Model é considerado uma 

base sólida e um modelo bem aceito 

(Gregor & Hevner, 2015). 

como ocorre a iteração em elementos. 

Além disso, é evidente a ausência de 

elementos norteadores de gestão que 

auxiliem no processo de alinhamento do 

desenvolvimento do novo conceito com 

questões de estratégia e planejamento de 

carteira.  

 

Three Phase Front-End 

Model 

Anil Khurana e 

Stephen R. Rosenthal 

 

Este modelo encoraja uma abordagem 

de front-end que vincula negócios e 

estratégia de produto com decisões 

específicas do produto.  

Neste trabalho, há uma ênfase na 

necessidade de gerenciar atividades do 

FEI para diminuir a confusão desta 

fase. De acordo com os autores, isso 

pode ser realizado pela integração de 

atividades estratégicas e operacionais, 

comunicações contínuas e 

compartilhamento multifuncional de 

responsabilidades. 

O trabalho não oferece um framework 

teórico que explique o fenômeno que 

ocorre no FEI (Markham et al., 2010). 

O modelo denota uma sequência linear 

referente ao desenvolvimento de um novo 

produto.  

 

 

 

Uma análise, pormenorizada e comparativa dos principais modelos de referência para o FEI, 

revelou os conceitos abordados por estas representações, bem como suas lacunas. A representação 

do conhecimento por meio de ontologia beneficia-se do fato de que uma ontologia supera 

taxonomias e outros modelos, pois permite que modelos sejam projetados para capturar conceitos 

complexos do mundo real, ao considerar o aspecto semântico (Feilmayr & Wöß, 2016). 

No domínio da informática, uma ontologia é um conjunto estruturado de termos e conceitos que 

representa um conhecimento sobre o mundo. Conquanto à consideração sobre o desenvolvimento 

de uma ontologia à partir de uma visão da engenharia, tem se a contribuição de que a ontologia é 

uma representação formal com artefatos projetados, formulados para fins específicos e avaliados de 

acordo com critérios de projeto específicos. Portanto, uma ontologia é definida como "(...) uma 

especificação explícita de uma conceptualização" (Gruber, 1995, p. 908). Considerando a 

conceptualização como "uma visão abstrata e simplificada do mundo que desejamos representar 

para algum propósito" (Gruber, 1995, p. 908).  

Frequentemente desenvolver uma ontologia não é um objetivo em si mesmo (Noy & McGuinness, 

2001), e este foi o caso da FEI
2
O, similarmente, ao caso da Business Model Ontology (Osterwalder, 

2004) que deu origem ao renomado Business Model Canvas. O objetivo de desenvolver a ontologia 

integradora do FEI foi o de construir uma base de conhecimento, representando seus conceitos e 

relações. Desta forma, no tópico 4 são exploradas as características de duas sub-ontologias 

relevantes para empreendedores e empresas num contexto de transformação digital, para o 

desenvolvimento de novos produtos e eventualmente novos negócios.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O Design Science-DS é reconhecido por seu foco em "utilidade", em outras palavras, este 

paradigma de pesquisa tem interesse na construção e avaliação de relações genéricas entre meios e 

fins. Desta forma, é possível afirmar que essa abordagem de investigação tem uma orientação à 

resolução de problemas do mundo real (Winter, 2008). O DS procura ampliar os limites das 

capacidades humanas e organizacionais, criando artefatos novos e inovadores (Hevner, March, 

Park, & Ram, 2004). Conseqüentemente, este paradigma representa uma alternativa ao 

desenvolvimento de uma ontologia para o domínio do conhecimento do FEI. 

Para a engenharia da ontologia foi adotada a Metodologia de Desenvolvimento de Ontologia 101 

(Noy & McGuinness, 2001). Para tanto, foi necessário inicialmente definir o domínio e o escopo da 

ontologia proposta. Sendo que, o domínio diz respeito à representação da fase inicial do processo de 

inovação (o Front End da Inovação – FEI), e seu escopo foi delimitado tendo em vista as questões 

norteadoras do desenvolvimento da ontologia, as chamadas: questões de competência. 

1) A ontologia permite identificar quais domínios de conhecimento estão presentes no FEI? 

2) Quais são as saídas (resultados) da Ontologia? 

3) Que processos se desenrolam no contexto da Ontologia? 

4) Quais são os estágios relacionados ao desenvolvimento de novos conceitos? 

5) Quais são os resultados do FEI Ágil Desenvolvimento de Novos Conceitos? 

6) Quem são os atores da FEI? 

7) Quais são os papéis desempenhados pelos atores da FEI? 

Adicionalmente, para o desenvolvimento da ontologia, contou-se com o estudo sobre as 

Especificações dos Requisitos da Ontologia. Tal estudo foi essencial para o trabalho de elaborar 

uma ontologia, pois proporciona subsídios em termos de identificação do Propósito; do Escopo; da 

Linguagem de Implementação; dos esperados Usuários Finais; e definição dos Requisitos, sejam 

eles funcionais ou não-funcionais.  

Em virtude da aplicação da metodologia 101, o passo a seguir contemplou a consideração de reuso 

de conceitos de ontologias existentes. Foram analisadas diversas ontologias e devido à 

adequabilidade foram selecionadas as seguintes contribuições: CO – Context Ontology; EO – 

Enterprise Ontology; BMO – Business Model Ontology; e, Agile Ontology. 

Para o design da ontologia foi necessário identificar os termos importantes na ontologia, bem como 

suas relações; definir as classes e a hierarquia de classes; e, por fim, definir as propriedades das 

classes. 

A fase de validação foi realizada em dois momentos e com duas abordagens distintas. Primeiro 

avaliou-se o artefato produzido de forma exploratória, por meio de entrevistas com especialistas do 

campo de inovação, empreendedores, profissionais de capital de risco, gerentes e professores. Nesta 

fase, buscou-se a elicitação dos conceitos, bem como expansão versus simplificação e revisão dos 

termos. Ao atingir-se a saturação dos dados, após 18 entrevistas com 14 participantes (alguns 

participantes foram entrevistados mais de uma vez), avançou-se para a fase de confirmação.  

Nesta fase final, estiveram presente 8 participantes (avaliadores) num focus group, estes avaliadores 

analisaram cada uma das seis sub-ontologias, de acordo com os seguintes critérios: se a ontologia 

era exaustiva, abrangente, útil, consistente e compreensível. A avaliação global foi calculada por 

meio do uso de um Método de Análise de Concordância, que alcançou 87.10% de aprovação e em 

termos das sub-ontologias os scores foram: para a Alto-Nível 85.00%; para o FEI Propósito 

80.00%; para a Planejamento & Gestão de Carteira 90.00%; para o FEI Estágio 92.50%; para o FEI 

Ágil 82.50%; e, para o FEI Actors 92.50%. Adicionalmente, a avaliação das questões de 

competência demonstrou que todas as questões foram respondidas pela ontologia. 
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Por fim, como parte componente de uma pesquisa em Design Science, a Instanciação verificou a 

adequabilidade do artefacto, bem como sua utilidade. Na seção a seguir é explorada a instanciação 

face a um caso de estudo do lean startup. 

4 RESULTADOS 

4.1 Ontologia do FEI 

A proposta de uma ontologia integradora visa proporcionar uma ampla visão acerca dos conceitos 

do FEI e suas relações, contribuindo para uma gestão efetiva dessa fase do processo de inovação.  

Após a construção do modelo conceitual preliminar com base em conceitos chave da literatura do 

FEI e em reuso de conceitos de ontologias existentes passou-se ao desenvolvimento exploratório da 

ontologia. Nesta fase, foi possível abarcar no artefato a realidade experimentada por 

empreendedores de diversos setores e de empresas de distintos portes, bem como demais 

especialistas da área de inovação. Neste processo, duas sub-ontologias destacam-se tendo em vista 

o contexto de transformação digital. São elas:  

 FEI Ágil Desenvolvimento de Novo Conceito (DNC) que representa um desenvolvimento 

não apenas ágil mas também integrado no começo do processo de inovação. A natureza 

iterativa do FEI exige um processo dinâmico de atividades, informações, conhecimento e 

decisão. Portanto, propõe-se um processo de desenvolvimento ágil no FEI para abranger 

essas necessidades. E, 

 FEI Planejamento e Gestão de Carteira (PGC) esta sub-ontologia foi projetada porque uma 

carteira de produtos/serviços bem planejada é uma condição prévia para ter uma base para 

fluxos de novos produtos/serviços bem-sucedidos (Khurana e Rosenthal, 1997). Este 

gerenciamento pode ser descrito como um processo dinâmico no qual a carteira de ativos 

está sujeita a uma revisão periódica e atualização. Além disso, apoia a avaliação, seleção, 

priorização e controle da carteira/portfolio de projetos da empresa (Oliveira e Rozenfeld, 

2010). O PGC compreende um portfólio de novos produtos, estratégia de produto e fatores 

organizacionais, que, segundo Khurana e Rosenthal (1997), são elementos responsáveis pelo 

desenvolvimento de novos produtos. 

As Figura 4-1 e Figura 4-2 ilustram essas duas sub-ontologias e a seguir elas são exploradas em 

detalhe com uma perspectiva de gestão desses processos no FEI. Para as representações, é usado o 

diagramas de classes UML. A Linguagem De Modelagem Unificada é uma abordagem formal para 

representar ontologias, este é um subconjunto da Unified Modeling Language (UML) do Grupo de 

Gerenciamento de Objetos (Cranefield, Haustein e Purvis, 2001). E, pode ser usado para para 

visualizar, especificar, construir e documentar um sistema orientado a objetos (Wang & Chan, 

2001). 

Pra facilitar o processo de leitura da FEI2O e diferenciar um conceito de ontologia ou uma 

propriedade de relação de conceito de um termo regular, o modelo usa letras em Maiúscula para se 

referir a conceitos definidos na ontologia, por exemplo: PLANEJAMENTO & GESTÃO DE 

CARTEIRA e ESTRATÉGIA DE PRODUTO E CARTEIRA.  
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Figura 4-1 Sub-ontologia: FEI Planejamento e Gestão da Carteira (Relatório Interno n. 8, Os 

Autores, 2017) 

 

Na Figura 4-1 O EO: PROPÓSITO ESTRATÉGICO DO FEI ilustra a contribuição que este 

conceito dá ao PLANEJAMENTO E GESTÃO DA CARTEIRA (PGC) que é desenvolvido pela 

ESTRATÉGIA DE PRODUTOS E CARTEIRAS  (EPC). Sendo que, tanto o PGC como o EPC 

consideram os fatores internos e externos da organização, seja a organização considerada formal (já 

estabelecida) ou informal (um novo negócio que ainda irá se materializar).  

Os FATORES ORGANIZACIONAIS desempenham um papel vital no processo de alinhamento 

entre o PGC e o EPC. Pois, de um lado os FATORES ORGANIZACIONAIS permitem a realização 

da EPC, e de outro lado impactam no desdobramento do PGC.  

Os FATORES ORGANIZACIONAIS considerados para a Sub-Ontologia FEI Planejamento e 

Gestão da Carteira foram considerados de acordo com o que é definido como representativo para o 

sucesso do FEI. Um estudo com 197 grandes empresas dos EUA (Koen et al, 2014, 2014b), 

identificou que o Compromisso, a Visão, a Estratégia, os Recursos, a Cultura e o Envolvimento da 

Administração Sênior eram de maior importância para o desempenho de front-end. Além disso, 

esses autores identificaram com um menor grau de contribuição, mas ainda representativos para o 

sucesso do FEI estão os conceitos de Equipes Efetivas, Liderança de Equipe e Comunidades de 

Prática.  

Em termos de gestão, as capacidades organizacionais são conceitos que merecem atenção devido à 

sua utilidade para determinar se e como oportunidades são identificadas e analisadas; não obstante, 
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os FATORES ORGANIZACIONAIS impactam tanto no gerenciamento da fase de ideação quanto 

em como conceitos e tecnologias são desenvolvidos (Koen et al, 2002).  

O PLANEJAMENTO E GESTÃO DA CARTEIRA pode ter horizontes de tempos típicos à cada 

ramo de negócio. Neste cenário, a incidência de um EO: PROPÓSITO ESTRATÉGICO PARA O 

FEI pode ser maior em ambientes cujas demandas são aceleradas. Ao se ter um EO: PROPÓSITO 

ESTRATÉGICO PARA O FEI, ele contribuirá para o PGC, o qual é composto por:  

 PLANEJAMENTO DE CARTEIRA que é responsável por processar as necessidades, 

coletar e analisar informações internas e externas relacionadas a mercados e tecnologias de 

interesse para a empresa / startup (Patterson, 2007, p. 49). 

 GESTÃO DE CARTEIRAS que diz respeito a um conjunto de atividades, incluindo 

avaliação de carteira, gerenciamento de recursos e revisão de carteira (Patterson, 2007). 

 SCANNING MERCADOLÓGICO, refere-se à função de conscientização das 

oportunidades de mercado. Além disso, visa facilitar a identificação de novas oportunidades 

fora dos segmentos de mercado atualmente em foco (Alam, 2011). 

 SCANNING TECNOLÓGICO refere-se à função de conscientização das oportunidades 

tecnológicas, que podem ser adquiridas ou licenciadas fora da empresa, como também, 

considera o uso do conhecimento para desenvolver a tecnologia internamente (Alam, 2011). 

 Por fim, o DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES, aborda os recursos que uma 

empresa possui em conjunto com as lacunas de capacidade que precisam ser satisfeitas 

(Osterwalder et al., 2004). 

Essas atividades do PGC devem ser consideradas à luz da ESTRATÉGIA DE PRODUTO E 

CARTEIRA tendo em conta que a Estratégia pode ser Formal, estabelecida em um plano; Ou 

informal, considerada embrionicamente como hipóteses, uma iniciativa empírica ou uma escolha. A 

EPC é suportada pelo ROADMAP TECNOLÓGICO e ROADMAP DE PRODUTO. Com esses 

dois componentes tem se uma orientação sistematizada às responsabilidade de P&D e às funções de 

marketing (Patterson, 2007).  

Além do PGC, o desenvolvimento ágil também é uma componente vital para o desenvolvimento 

bem sucedido de novos produtos e eventualmente novos negócios, pois habilita a dinâmica de 

iteração e aprendizagem. Dessa forma, ele suporta o processo desde a Identificação de 

Oportunidade até a Definição de Conceito.  

Este processo, o FEI ÁGIL DNC, faz uso de loops iterativos com base nos princípios 

CONSTRUIR, MEDIR e APRENDER. A Figura 4-2 ilustra as principais relações e conceitos deste 

processo. Nela é possível observar que o FEI ÁGIL permite a configuração das atividades do FEI. 

Essas atividades não são exploradas neste trabalho. Cita-se apenas que conforme a FEI2O (Pereira, 

2017), o FEI ESTÁGIO é composto por quatro grandes grupos de atividades, então denominados 

estágios. São eles: Identificação Preliminar de Oportunidade, Desenvolvimento de Conceito de 

Produto, Planejamento de Viabilidade e de Projeto, e Desenvolvimento do Modelos de Negócios. 

Cada um desses estágios agrega várias atividades, as quais são configuradas à medida da 

necessidade no FEI ITERAÇÕES.  

O FEI ITERAÇÕES é um ponto essencial devido às saídas que produz. Além de possibilitar a 

configuração dinâmica das atividades do FEI, também produz e faz uso de informações. Tanto o 

FEI ITERAÇÕES quanto o ITERAÇÃO DE INFORMAÇÕES são classes que tem relações 

reflexivas (Figura 4-2), elas são: pivoting e constrói – subsequentemente. Esse tipo de relação, 

demonstra que instâncias dessas classes podem dar origem a novas iterações. Um processo que é 

sugerido de se acompanhar, pois o FEI ITERAÇÕES  devido ao ciclo de aprendizagem  

(CONSTRUIR/ MEDIR/ APRENDER) pode vir a ajustar o propósito original do FEI ou fornecer 

feedback ao PGC.  
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Figura 4-2 Sub-ontologia: FEI Ágil Desenvolvimento Novo Conceito (Relatório Interno n. 8, 

Os Autores, 2017) 

O objetivo final do FEI ÁGIL DESENVOLVIMENTO DE NOVO CONCEITO é a produção de 

um NOVO CONCEITO, para tanto, podem ser necessários alguns protótipos (versões preliminares 

do Novo Conceito). Este processo pode ser suportado pela escolha de uma A: METODOLOGIA 

ÁGIL adequada ao conceito e às característica organizacionais.  

4.2 Caso de Instanciação  

A instanciação da ontologia oferece uma contribuição para demonstrar a utilidade da FEI
2
O, no 

presente caso em especial reflete a utilidade das sub-ontologias FEI Planejamento e Gestão da 

Carteira e FEI Ágil Desenvolvimento Novo Conceito. De acordo com Riedl et al. (2009), a 

instanciação demonstra a viabilidade do artefato. Ao enquadrar um caso de amplo conhecimento, 

como o caso do “The Jersey Square”, tem se a possibilidade de instanciar um caso de um método 

que é amplamente conhecido (Ries, 2011). A Tabela 4-1 apresenta a cronologia do cenário, 

desenvolvido para o caso “The Jersey Square" de Steve Blank no Lean Launch Pad, Columbia 

Business School, disponível on-line. As fontes do caso estão disponíveis em: 

https://www.slideshare.net/sblank/team-i-jersey-squarefinalv2. The video “JerseySquare Value 

Proposition - How to Build a Startup” is found in the Udacity Chanel available at 

https://www.youtube.com/watch?v=q5y30Da7amE . 

Tabela 4-1 – O Caso Jersey Square 

O caso "Jersey Square: The Netflix of Licensed Sports Jersey" consiste na proposta de um serviço 

de aluguel de camisetas de esportes profissionais. 

Dia 1 - A equipe desenvolveu seu Business Model Canvas considerando sua hipótese inicial de negócio.  

Eles obtiveram informações valiosas para atualizar o BMC, durante a fase de Customer Discovery (get out 

of the building). 

Dia 2 – Com os resultados do Customer Discovery eles atualizaram o BMC. Desta forma, o Customer 

Segments, Customer Relationships e Revenue Stream blocks foram atualizados.  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1707

https://www.slideshare.net/sblank/team-i-jersey-squarefinalv2
https://www.youtube.com/watch?v=q5y30Da7amE


 

 

Dia 3 – A equipe iterou e a atualização proporcionou inputs necessários para um ajuste fino de seu BMC. 

Consequentemente, eles expandiram, o Customer Segments e a Value Proposition.  

Dia 4 – Outro Customer Discovery, já que eles iteraram novamente. Esta iteração proporcionou os inputs 

para ajustar a Revenue Stream. Esa etapa também ajustou o Customer Relationship para incluir a 

relevância das Medias Sociais.  

Dia 5 – Eles ajustaram a Revenue Stream ao incluir mais opções de acordo com as necessidades dos 

cliente.  

 

Os cinco dias de trabalho da equipe retratam um processo iterativo de desenvolvimento. Este 

processo fez uso de atividades, tais como «Customer Discovery Activities» eles obtiveram 

informações referentes ao «Customer Segments Discovery Activities», «Customer Discovery 

Relationships Activities» e «Revenue Stream Discovery Activities» para um ajuste fino de sua 

hipótese inicial de negócios «Um serviço de aluguel para agasalhos esportivos profissionais» mais 

alinhado com as dores e ganhos dos clientes. A sub-ontologia FEI ÁGIL DNC proporciona esta 

visão e é ilustrada na Figura 4-3. 

Um ponto central é o processo iterativo com constantes coletas de informações ao desempenhar o 

“sair do prédio”. Estas iterações envolvem «Construir Experimento» e «Reunir Dados de 

Experimento» como instancias de CONSTRUIR; «Reunir Resultados de Experimento» como 

instancias de MEDIR, e «Interpretar Resultados de Experimento» como instancias de APRENDER. 

Ao desenvolver experimentos fora do prédio, o FEI EO: PROPÓSITO ESTRATÉGICO inicial 

pode ser atualizado ou uma nova oportunidade pode disparar uma nova instancia de um FEI DNC 

ÁGIL. O caso “Jersey Square” requereu cinco iterações até alcançar a final «Value Proposition», 

uma instancia do NOVO CONCEITO. Nestas iterações, o «Business Model Canvas (Versões)» 

uma instancia do FEI ESTÁGIO foi atualizado diversas vezes. Resumidamente, a aplicação do caso 

usou a metodologia Lean Start-up e simultaneamente desenvolveu o produto/serviço, «Value 

Proposition», e o Modelo de Negócio «Business Model Canvas». 

Os princípios do processo Lean Start-up, que decorrem de metodologias ágeis de desenvolvimento 

de software, estão de fato incorporados na FEI
2
O. O caso de aplicação demonstrou como o processo 

está mapeado na sub-ontologia FEI ÁGIL DNC. Como resultado, esta ontologia fornece o quadro 

teórico sobre o qual o processo Lean Start-up poderia estar ancorado. Essa perspectiva no processo 

Lean Start-up ajuda a demonstrar como ele pode ser usado no contexto de empresas estabelecidas 

que visam ter um processo FEI mais ágil. Isto é promovido pela FEI
2
O que propõe a conexão entre 

a Sub-Ontologia FEI ÁGIL DNC e a sub-ontologia Planejamento & Gestão de Carteira. 
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Figura 4-3 Sub-ontologia: FEI Ágil Desenvolvimento Novo Conceito (Relatório Interno n. 8, 

Os Autores, 2017) 

Embora parcial, essa instanciação demonstra as seguintes características da FEI
2
O: a) uma 

representação holística do FEI; b) uma perspectiva de gestão que contempla uma natureza iterativa 

para o desenvolvimento das atividades do FEI; c) uma abordagem flexível para ajuste e ajuste fino 

do processo FEI em curso; e, d) um modelo abrangente que acolhe outras metodologias e 

ferramentas. 

5 CONCLUSÃO 

O desenvolvimento de um novo produto inicia com a identificação de uma oportunidade e desdobra 

na criação de um Propósito Estratégico do FEI, ou seja, uma razão para inovar, para desenvolver 

um novo produto e em alguns casos, iniciar um novo negócio capaz de responder às demandas 

deste produto. A participação de diversos atores no FEI é recomendada, sendo que esses atores 

possuem papéis específicos. Num contexto digital, tais participações e engajamentos são facilitados 

e bem-vindos a fim de oferecer uma ampla perspectiva ao desenvolvimento de um novo conceito. O 

desenvolvimento ágil permite alimentar o processo de DNC com inputs decorrentes das iterações e 

assim oferecer uma proposição de valor alinhada com os desejos e participação de clientes e/ou 

usuários.  

O FEI
2
O fornece uma visão abrangente e integradora das responsabilidades e atividades do FEI 

para alcançar o desenvolvimento de um novo conceito. Neste modelo, a sub-ontologia FEI ÁGIL 

DNC e Planejamento & Gestão de Carteira desempenham papel essencial. Em conjunto, suportam a 

decisão de quais oportunidades, ideias e conceitos são promissores para o desenvolvimento, 

abordando questões organizacionais, tecnológicas e de mercado.  
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A gestão do FEI é um elemento essencial no desenvolvimento bem sucedido de produtos 

inovadores, e, assim capaz de influenciar positivamente na criação e desenvolvimento de uma 

vantagem competitiva sustentável (Ho & Tsai, 2011). Alguns números identificados pela literatura 

demonstram a dificuldade enfrentada pelas empresas no desenvolvimento de produtos e serviços 

inovadores que sejam comercialmente bem-sucedidos: cerca de 80 a 90% dos lançamentos de 

novos produtos falham e aproximadamente 65% dos líderes empresariais estão insatisfeitos com sua 

capacidade de inovar (Trotter & Vaughan, 2012). 

A adoção de um modelo que auxilie a gestão do FEI é fortemente recomendada a fim de: 

 Sistematizar os esforços aplicados ao começo do processo de inovação; 

 Criar a visão do processo e facilitar o engajamento entre os atores envolvidos;  

 Ter uma orientação para a realização do opportunity screening;  

 Ter maior assertividade na criação de um novo conceito que eventualmente pode levar ao 

desdobramento em um novo negócio; 

 Obter um suporte à definição do propósito estratégico do FEI; 

 Alinhar o propósito estratégico do FEI com o propósito de negócio da empresa; 

 Obter um desenvolvimento ágil de um novo conceito;  

 Mobilizar recursos organizacionais a fim de implementar o Planejamento de Carteira; 

 Reconhecer os fatores organizacionais críticos à execução da estratégia de negócio; 

 Ter uma visão quanto aos recursos organizacionais existentes, bem como capacidades a fim 

de desenvolver parcerias e/ou novas capacidades; 

 Praticar um ciclo de aprendizagem referente ao FEI a fim de minimizar futuros custos e 

riscos aos novos processos de desenvolvimento de novos conceitos; 

 Ter uma dinâmica de iteração no ajuste do propósito do FEI e retro-alimentação do 

planejamento e gestão da carteira; e 

 Reconhecer os diversos atores e seus papéis nas atividades do começo do processo de 

inovação. 

Notadamente, as empresas enfrentam dificuldades para lidar com o FEI, e essas dificuldades não 

restringem-se à prática. Estudiosos do campo enfrentam o desafio de neste domínio de 

conhecimento haver uma falta de conceitos e teorias claramente articulados que sustentem 

atividades efetivas de inovação (Eliens e May, 2015; Gregor e Hevner , 2015). Portanto, a FEI
2
0 

pode ser uma resposta a essas situações, no que tange à proposição de um amplo modelo conceitual 

para o começo do processo de inovação, com representação dos principais conceitos e suas 

relações.  

 

Limitações 

 Não há fórmula correta quando se trata de desenvolver uma ontologia. É sempre possível 

encontrar alternativas novas e adequadas para o desenvolvimento, uma vez que o design da 

ontologia pode ser visto como um processo criativo. 

 Este trabalho seguiu o desenvolvimento metodológico proposto por Noy & McGuiness, 

(2001). Existem outros métodos possíveis. E outras opções relacionadas ao design e ao 

método podem levar a outra demonstração de resultados. 

 Não foram empregadas cardinalidades na ontologia a fim de auferir flexibilidade ao modelo. 
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Abstract 

Decision-making process, in different managerial environments, faces many challenges. In 

this sense, Business Analytics allows leveraging value from data, being an important tool 

for the decision-making process. However, the presence of data in different formats is a 

new challenge for the analysis of those data. Given this variability context of data, text data 

has been drawing organizations attention. This is because, thousands of people express 

themselves daily through text format, in many applications and tools available. A relevant 

example of this is the description of customer perceptions for the tourism and hospitality 

sector. However, despite the relevance of consumer data in textual format to support the 

decision making of the hotel managers, its use becomes less frequent, given the difficulty 

of analyzing and interpreting this large amount of data in textual format. Thus, in this 

article, our main objective is to present a stepwise text analysis, including capturing, 

cleaning and formatting public available data for organizational specialist’s analysis, such 

as the hotel managers in the tourism and hospitality area, who receive a large amount of 

data in textual format through feedback from their consumers. We used LSA in order to 

extract the main themes, or topics, from this set of comments, and used different 

visualization tools to present them. Besides treating and analyzing data, another 

contribution was the development of an automated script in R that, with just the hotel’s 

URL, can scrap all comments already posted. In addition, the presentation of these findings 

aims to help managers understand the importance of analyzing a large amount of data to 

support their decisions. 

Keywords: Text Mining, Business Analytics, Hotel Reviews. 

 

Business Analytics no Turismo: Descobrindo Conhecimento das Multidões 

 

Resumo 

O processo de tomada de decisão, em diferentes ambientes gerenciais, enfrenta muitos 

desafios. Nesse sentido, o Business Analytics permite alavancar o valor dos dados, sendo 

uma ferramenta importante para o processo de tomada de decisão. Entretanto, a presença 

de dados em diferentes formatos é um novo desafio para a análise desses dados. Dado esse 

contexto de variabilidade de dados, os dados de texto têm atraído a atenção das 

organizações. Isso porque milhares de pessoas se expressam diariamente através do 

formato de texto, em muitas aplicações e ferramentas disponíveis. Um exemplo relevante 
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disso é a descrição das percepções dos clientes para o setor de turismo e hospitalidade. No 

entanto, apesar da relevância dos dados do consumidor em formato textual para subsidiar a 

tomada de decisão dos gestores hoteleiros, seu uso torna-se menos frequente, dada a 

dificuldade de analisar e interpretar essa grande quantidade de dados em formato textual. 

Assim, neste artigo, o objetivo principal é apresentar uma análise textual em etapas, 

incluindo captura, limpeza e formatação de dados públicos disponíveis para análise de 

especialistas organizacionais, como os gestores hoteleiros da área de turismo e hotelaria, 

que recebem grande quantidade de dados em formato textual por meio de feedback de seus 

consumidores. Usamos a técnica LSA para extrair os principais temas, ou tópicos, desse 

conjunto de comentários e usamos diferentes ferramentas de visualização para apresentá-

los. Além de tratar e analisar dados, outra contribuição foi o desenvolvimento de um script 

automatizado em R que, com apenas o URL do hotel, pode eliminar todos os comentários 

já publicados. Além disso, a apresentação dessas descobertas visa ajudar os gestores 

hoteleiros a entender a importância de analisar uma grande quantidade de dados para 

apoiar suas decisões. 

Palavras-chave: Mineração de Texto, Bussines Analytics, Avaliações de Hotéis. 

 

1 Introduction 

 

Decision-making process, in different managerial environments, faces many 

challenges. Although historically many techniques and models have been presented as 

mediators, focused in getting more knowledge from the same information, an innovative 

scenario brings challenges as much as opportunities. In this context, the concept and 

practice of Business Analytics had a significant growth in the last decade, attracting the 

attention of researchers and managers from different areas (Mortenson, Doherty & 

Robinson, 2015). 

This is because Business Analytics allows leveraging value from data, being an 

important tool for the decision-making process (Acito & Khatri, 2014). In this sense, 

Business Analytics can analyze a large amount of data, as well as integrate disparate data 

sources, making it possible improve companies performance and identify business 

opportunities (Bayrak, 2015). However, in recent years, the presence of data in different 

formats is a new challenge for the analysis of those data. In this way, the companies, in 

addition to dealing with large volumes of data, now need to be able to handle new data 

types, such as voice, text, log files, images or videos (Davenport & Dyche, 2013). 

Given this variability context of data, text data has been drawing organizations 

attention. Thousands of people express themselves daily through text format, in many 

applications and tools available. Just like thermometers are sensors that reflect a real-world 

data (temperature) and GPS can spot a real-world location, text data can be seen as a 

perception sensor about consumer experiences, what can be not only useful, but vital for 

business analysis and decisions (Zhao, 2013). 

In this sense, tourism and hospitality sector have always care about consumer 

perceptions. Since platforms that facilitate experience sharing have become more and more 

popular, there are more consumers wiling to rely in electronic word-of-mouth (eWOM) as 

an important step before a destination decision (Sparks & Browning, 2011). As this 

information is available in text format, effective ways to analyze and transform it into 

valuable and useful resource is one of the challenges that connects this sector to Business 

Analytics issues (Tang & Guo, 2015), since that eWOM provides genuine self-provided 

consumer information. 

Although the evidence supporting the importance of reviews for other travelers 
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have already been explored, this article approach is different from previous work in the 

sense that works with raw text data.  Rather than experiment or focus group (Sparks & 

Browning, 2011; Horner et al., 2016), this study treats and analyze real-world data, 

extracted directly from websites that provides open-access information, like TripAdvisor. 

These data come from texts written directly by consumers, representing the “Voice of the 

Customer” (VOC) itself, which make it possible to understand what the customers are 

talking about the organizations (Spangler & Kreulen, 2007). Consequently, the opinions, in 

natural language, expressed by the consumers of tourism and hospitality services form are 

an important source of information for hotel managers (Carrasco & Villar, 2012). 

However, despite the relevance of consumer data in textual format to support the 

decision making of the hotel managers, its use becomes less frequent, given the difficulty 

of analyzing and interpreting this large amount of data in textual format (He et al., 2017). 

Thus, in this article, our main objective is to present a stepwise text analysis, including 

capturing, cleaning and formatting public available data for organizational specialist’s 

analysis, such as the hotel managers in the tourism and hospitality area, who receive a 

large amount of data in textual format through feedback from their consumers. The goal is 

to demonstrate the applicability of text data and tools, based on open-source solutions, 

providing new insights with implications to hotel managers to assist in the decision-making 

process. 

For this, the study is structured by bringing this introduction and then, in section 2, 

some aspects related to the consumers review presented in the literature, as well as 

explanations on the LSA technique. In section 3, the methodological procedures adopted in 

the present research are exposed, and, in section 4, the analyzes performed and the results 

obtained are discussed. Finally, in section 5, the conclusions regarding this study are 

highlighted. 

 

2 Conceptual Background 

 

The objective of this work it to present a stepwise method for analyzing text data in 

a Business Analytics context given tourism and hospitality sector. For that, our 

contribution is two- fold, as our conceptual background. While the first section presents 

articles that have also explored consumer reviews regarding decision-making process and 

hotels or destinations, demonstrating the power of eWOM and social media review rating, 

the subsequent section explores previous works on the Latent Semantic Analysis (LSA) 

model, chosen to demonstrate text analysis value to support decision making. 

 

2.1 Consumer Reviews 

 

The importance of previous reviews for decision-making process regarding 

hospitality market has been demonstrated in the literature (Sparks & Browning, 2011; Ye, 

Law & Gu, 2009). Even without knowing the other users behind the screen, one important 

step in planning a travel, and thus deciding a place to stay, is to access a review from well-

known websites and take the information presented in consideration. Therefore, social 

media and customer review websites, like TripAdvisor, for example, have changed the 

tourism and hospitality sectors and the practices of the hotel managers (Molinillo, 

Sandoval, Morales & Stefaniak, 2016). 

An important aspect is the strong predictive power of the also called social media 

review rating and hotel performance metrics. Kim and Park (2017) compared traditional 

consumer satisfaction made by a hotel with the same data from four different websites. 
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They discovered that not only social media ratings were better predictors from metrics like 

average daily rate and percentage of occupancy, but also that data from TripAdvisor had 

closest correlation. 

Previous experience from other costumers have high importance before booking a 

hotel room online. Positive online reviews can significantly increase booking rates from 

hotels. Besides, a polarity of reviews has a negative impact on these reservations (Ye et al., 

2009). Indeed, tourism and hospitality sector should strongly take into account online 

reviews, especially those posted on another portal apart from the organization’s site (Ye et 

al., 2009). The review itself also tend to have more importance for consumer perception, 

being reported to have more effect than ratings alone (Sparks & Browning, 2011). 

Yen and Tang (2015) analyzed the motivations for posting about hotel experiences 

with the online media chosen and identified the eWOM motivations that are affected by 

hotel attribute performance. The choice between TripAdvisor and Facebook, for example, 

is correlated to different sets of motivation. TripAdvisor is associated with altruism and 

platform assistance and Facebook is positively associated with extraversion, social 

benefits, and dissonance reduction. The authors' finding suggests that motivations are not 

universally equal and the eWOM behaviors may be correlated to different motivations. 

In this sense, regarding advances in computer science, specially in NLP (Natural 

Processing Language), it is possible to work not only with ratings and other numeric 

metrics, but also with text presented in each review. In fact, the text itself have a strong 

power regarding consumer decision (Lee, Jeong & Lee, 2017), and for that reason should be 

included on the analysis agenda of hotel managers. In this way, the research of Perez-

Aranda, Anaya-Sanchez and Ruizalba (2017) explores this subject, conducting a study 

through 301 hotel managers. The main results show that managers consider they are 

committed to this type of platforms, revealing the importance of analyzing consumer 

opinions for hotel managers. 

Being a strong predictive power and an important element for consumer decision-

making, those evidences reinforces the importance, for hospitality practitioners, to analyze 

objectively this amount of data, once it can help to better understand what potential 

consumers will face while researching about different options. This article aims to help 

within this task. 

 

2.2 Beyond Text: LSA 

 

Text data are not a kind of data that has emerged with Big Data Analytics era. 

Disciplines like information science have already addressed issues of text data indexing and 

organizing for quite long. More recently, computer science tools and advances have 

supported specific techniques and models in these tasks, and in others, such as 

information retrieval (IR) and document relevance (Manning, Rhagavan & Schutze, 2009). 

At the same time, data mining area has been increasingly modernized to meet the large 

volume of existing data, and has worked on how to solve manipulation and analysis issues 

in order to keep up with the increasing dynamics and speed of processes (Aggarwal & 

Zhai, 2012). 

Giving this context, LSA is one of the techniques developed in response to the 

different needs of the IR area, and more recently, have been supporting text mining activities 

(Visinescu & Evangelopoulos, 2014). When proposed by Deerwester, Dumais, Furnas, 

Landauer and Harshman (1990), the main objective was to advance regarding synonymy 

and polysemy challenge, related to working with texts in unstructured format. The authors 

looked for a tool that recovered more relevant documents, focusing on the difficulties of 
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compatibility between the terms. 

The purpose was to address the fact that it is not possible to use only term 

frequency or raw data for text indexing. Hence text data is available directly from people 

(thus, it is straightfoward), it is important to considerate that there are different ways of 

communicating the same concept. Therefore, the terms used by users (or consumers) may 

not correspond to other terms present in other user text, although they can be expressing 

the same idea. On the other hand, two users may choose the same word to express different 

opinions. These two main problems, namely are synonymy and polysemy, are LSA main 

concern (Deerwester et al., 1990). 

LSA model works with the bag-of-words approach. That means that the order of 

terms and their context is not taking into account, considering for the purpose of constructing 

the Term-Document Matrix the presence or absence of a given term in a document given 

the weighting method chosen for each position aij of the matrix. 

The weighting scheme adopted in this article is the index most commonly used in 

text mining area, tf-idf (Equation 1). The first part is tf, that relates the frequency of a term 

(freqt,d) compared with the high-frequency term in the same document (maxt,d). The 

second part is the inverse of document frequency (idf), that is, a relation between all 

documents (N) and those documents that have a given term (nt). 

In this way, wt,d represents the aij entry in a Term-Document Matrix, that values rare 

terms, which have the power to differentiate documents, and that, when present, have a 

significant frequency comparing to the other terms in the same document. In addition, this 

index devalues terms that occur in many documents, penalizing them even with the value 0 

when they are present in virtually all documents (Crain, Zhou, Yang & Zha, 2012). 

 

 

 

 

 

Equation 1. tf-idf  

 

In order to connect ideas (or topics) besides differences between words, LSA uses 

singular-value decomposition (SVD). This mathematical operation allows to discover a 

latent semantic structure hidden between the terms present in a set of documents. The 

singular value decomposition is a decomposition solution to deal with non-square matrices, 

that is, with a greater number of rows than columns, or otherwise. The matrices that results 

from a text analysis process, also named Term-Document Matrix, are generally non-

square, since there will hardly be a same amount of terms and documents, as Zipfs law 

states (Zipf, 1949). 

This decomposition is based on vector space models, an application of linear 

algebra. These models arose from understanding the limitation of the boolean model (only 

with 0 and 1), that tend to simplify too much the information from a set of documents, only 

considering the presence or absence from a term in a document. From this vector space 

approach, term weights and the representation of documents as vectors in a space were 

possible, which allowed the application of concepts such as measures, distances and 

similarities between documents (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 2011). 

The LSA model works with a particular application of vector space models to 

create the semantic space. The input to create this space is the Term-Document Matrix. 
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Thus, a corpus containing n documents and m terms can be represented by a X matrix, of 

order m x n. After the X matrix is created, it is possible to represent its terms and 

documents in a vector space through orthogonal decomposition. Orthogonal 

transformations can maintain the properties of the original matrix, like the length and 

distance of the vectors of X (Martin & Berry, 2007) rows and columns. In order to better 

understand this structure, it is important to describe the importance of orthogonality. 

An orthogonal matrix, resulting from a decomposition or transformation, has the 

fundamental property Q
t
Q = I, where Q is the orthogonal matrix, Q

t
 is its transpose, and I 

is the identity matrix: 

 

 

 

Thus, the n vectors that form Q, which can be represented by [q1, q2, . . ., qn], are 

orthogonal, since for any pair (qi, qj), we have: 

 

 

 

In addition, the Q matrix is also orthonormal, since the length of each vector is 1, 

which can be denoted by qi  = 1. Being orthonormal, these vectors (i.e., the columns of the 

matrix Q) are positioned in different directions, and form an angle of 90 degrees to each 

other. In this way, the vectors [q1, q2, . . ., qn] form a linearly independent set, and therefore 

serve as a basis for a vector space, being able to form any other vector, in this same space, 

from a linear combination of its terms. 

Therefore, the goal is to obtain, from the X matrix of terms and documents, the set 

of linearly independent vectors, which form the basis of that set. In this way, it is 

possible to discover the latent semantic structure, hidden between the documents and the 

terms that compose the corpus analyzed. When working with text data, it is common to 

have sparse matrix, since usually different words will be presented in different documents 

with low frequency. For that, we work with the first k set of dimensions, leading to the 

main LSA equation, based on SVD: 

 

 

 

Previous works with LSA include studies not only in computer science and 

statistics, but also different areas, like education and marketing. In the area of education, 

there are some researches aimed to automatize some tasks, such as automatic correction 

(known as essay grading) or automatic feedback for students (Olmos et al., 2016). There 

are also studies investigating main concepts in textbooks and handouts of specific domains 

and its relation with student development (Tinkler & Woods, 2013) and other studies that 

show how the discovered topics can help tutors, from large classes in distance learning 

models, to better understand the students and consequently to help them more accurately 

(Wiemer-Hastings, Wiemer-Hastings, K. & Graesser, 1999). 

Also, there are studies in marketing, exploring material available on the web, either 

by companies or by consumers. Thorleuchter and Van Den Poel (2012) showed that textual 

information from e-commerce companies websites could be related to company success. In 

addition, we found a study in the area of human resources, investigating the main skills 
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requested in job offers (O’Leary, Lindholm, Whitford & Freeman, 2002). 
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3 Database and Algorithms 

 

The consumer-to-consumer e-recommendation is growing. Also known as eWOM, 

tools to work with it are expanding, with more and more consumers not only reading but 

also sharing their previous experiences, which are used as decision tools before choosing a 

process or products or services (Tang & Guo, 2015). The data source for this work was 

TripAdvisor. Literature evidence demonstrate this website reliability (Horner et al., 2016, p. 

12), being considered trend shaper regarding consumer behavior in tourism. 

These comments analysis can bring information for both companies and consumers. 

Sometimes reading multiple comments may not be possible, and a single bad or good 

experience in one may not be enough in order to make a decision, which would require 

reading more comments in an exhausting process. 

Likewise, any conclusion about a service or a product should not be based on a 

small number of comments. Thus, for a robust analysis that can support a decision-making 

process, the same process of reading and analyzing everything that has already been 

written is required, which would be very costly if it were done through human effort. For 

that, we propose a novel method all based in open-source tools to extract, treat and deliver 

the main topics from a large set of documents. 

Hotel reviews from TripAdvisor website were collected through WebScrapping 

packages in R. With this tool, and based on Wickham (2015) previous development, it was 

possible to build an automated routine that collected complete comments from a specific 

city, using as input the complete link from each of the 60 hotels listed in TripAdvisor (Figure 

1). 

 

 
Figure 1. WebScrapping Process. 

Source: Research data (2017). 

 

For this article we considered all hotels with at least 100 comments registered in 

TripAdvisor from a state capital in south Brazil. This were chosen for being one of the 

authors home town since that, in order to emulate a manager position, it was important to 

known the city to be analyzed. Even so, the function is based upon TripAdvisor structure, 

so that it can be used for any listed city. All data set resulted in 26,141 valid comments 

(considered as documents). For the purpose of this study, we choose to work with 

comments from 2011 to 2016, following the available occupation data, resulting in 23,229 
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registers. The average comment per hotel was approximately 387. Subsequently, Table 1 

present the amount of comments per year. 

Pre-processing steps followed previous works (Marcolin & Becker, 2016), as 

described in Figure 2. The first procedure was the removal of special characters and 

accents.  Both procedures were performed through a script in R, available by request for 

the authors. Examples of special characters removed are &, *, #, and so on. It is considered 

that these characters may have been resulted of errors in data collection or even some 

language misuse from the user. Also in this step we removed special marks, since that, 

being platform worldwide, we found accents like a´, e´, u¨, which were replace only with 

the correspondent letter (i.e., a, e, u).   

After, the second procedure was unify the language of the comments. Records were 

found in English, Spanish, German and Portuguese. All titles were translated into English, 

and the translation was done using the “Translate” formula, available in Google Sheets, 

which demonstrated the ability to handle more than 26,000 lines, albeit with some difficulty. 

Finally, the third procedure within the data pre-procesing step was the removal of 

stopwords, words with high frequency in the database but without significant value. For 

the Term-Document Matrix construction, and for others subsequent procedures, an 

automated script was used in R, through RStudio software. 

 

 
Figure 2. Pre-processing steps. 

Source: Marcolin and Becker (2016). 

 

Another data collected was the average occupation rate (AOR) of each month, 

provided by state law and hotel associations, in the same period. Table 1 shows the mean 

occupation rate by year, which was from 61.18% in 2011 to 46.01% in 2016. Data was 

available until April 2017. Figure 3 shows the AOR per month. 

 
Year Mean (%) Comments 

2016 46.01 7,530 

2015 46.22 5,991 

2014 53.67 4,939 

2013 53.04 3,630 

2012 58.76 743 

2011 61.18 396 

Table 1. Mean Occupation Rate 

Source: Research data (2017). 
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Figure 3. Average Occupation Rate. 

Source: Research data (2017). 

 

Porto Alegre is a city recognized for good service and the quality of its services (SMT-

POA, 2018). In relation to the hotel service, Porto Alegre has about 250 types of hosting, 

offering around 14000 beds (SINDHA, 2018; SMT-POA, 2018). Despite the high standard of 

the hotel park, Porto Alegre doesn't have much movement along the year, except in vacation 

and special dates (such as holidays, congresses, conventions, world forums, exhibitions, 

concerts and cultural festivals). 

 

4 Results 

 

With more than 20,000 dimensions and a sparsity rate of more than 90%, the full 

Term-Document Matrix is an example of the high proportions this kind of data can achieve.  In 

order to analyze it, a dimensionality choice regarding k dimensions was needed. An optimal k 

can allow to work with dimension reduction, which can reduce noise in latent semantic space, 

retaining the main dimensions that are related with the highest singular values. 

This can lead to a richer relationship structure that reveals latent relations presented 

between documents and terms (Bergamaschi & Po, 2014). But the optimal k is still a challenge. 

Different authors have proposed a set of solutions (Wild et al., 2005; Kulkarni, Apte & 

Evangelopoulos, 2014; Bergamaschi & Po, 2014), but still many of them refers that this point 

should be defined empirically for each collection. 

The first data exploration was related to the main topics contained inside the database, 

per year. For each data subset, we choose a k value through a singular-value analysis, as in 

Figure 4. It is possible to see the decreasing curve of singular-values, indicating that to work 

with all dimensions would imply more computational cost than information value. For our 

database, we first removed sparse terms, and after we choose to retain 65% from all singular 

values, as recommended in previous studies (Wild et al., 2005), ending up with a database 

structure as in Table 2. 
 

Year Documents Unique Terms Dimensions 

2016 7530 354 140 

2015 5991 365 143 

2014 4939 337 182 

2013 3630 339 181 

2012 743 260 119 

2011 396 342 122 

Table 2. Database. 

Source: Research data (2017). 
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Figure 4. Singular Values from 2011 subset. 

Source: Research data (2017). 

 

Table 3 presents the five main topics within 2016 comments, that represents the five 

dimensions with the highest singular value from this subset. We can see that each of them 

brings a different topic to discussion. T1, that represents Topic One, has united comments 

that reinforces the proximity from the hotels with the airport, as an important message for 

other users. T2 brings another discussion, focusing more in attendance, reporting staff 

strengths like “helpful” and “attentive”. Comments on T3 were more concerned about hotel 

localization, highlighting the proximity with a restaurant or with a shopping mall. 

Although bringing again the word “airport”, it is possible to see that T4 is different from 

T3, since this word is close together, in LSA space, with “shuttle” and “transfer”, which 

means that comments on this dimension were more concerned about getting from and to 

the city airport. T5, finally, brings the cost-benefit from city center hotels, since there is a 

hotel pole near the main bus station. 

 
T1 T2 T3 T4 T5 

porto excellent located airport cost 

alegre staff center near benefit 

airport great old shuttle bus 

center helpful shopping transfer center 

near attentive restaurant free station 

Table 3. Main Topics - 2016. 

Source: Research data (2017). 

 

This is just one way to observe this data. After the pre-processing steps, to construct 

a Term-Document Matrix with 99% of sparsity (that is, retaining a great amount of data) 

and an LSA space with 65% of the singular-values we took no more that a few seconds. 

After that, the manager can understand, in an objectively way, the main topics that their 

costumers (or other hotel’s costumer) are talking about. We now show more analysis 

possibilities with the remaining years. 

Another interesting way to look at this data is through more visual tools, like word 

clouds. Visualization tools are a challenge within Business Analytics context, since that we 

are working not only with large sizes of data, but specially because of the high dimension 

(Chen & Zhang, 2014). To analyze the 2015 year, we choose to construct word clouds from 

the first five dimensions. Since that each word has a score in each dimension (which is the 

aij entry from the U matrix), this can be used as an index to word size into the cloud. In 

order to be more precise, we calculate a relative index for each word in each dimension, to 

understand its real contribution for that specific topic. Figure 5 present the word clouds. 
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Figure 5. Main topics from 2015. 

Source: Research data (2017). 

 

Some interesting conclusions can be draw from this set of word clouds. First, it is 

possible to compare that its visualization is more suitable than a table or a list of words. 

Also, that most topics differ from 2016 year. Besides topic “location”, which is similar 

with T3 from Table 3, the other three topics are distinct. Considering that this are the first 

four dimensions, i.e., the four eigenvectors connected with the highest singular values 

considering the 2015 subset, we can conclude that “airport” was a concerned that have 

grown up from 2015 to 2016. 

The first topic in Figure 5, “room”, represent a set of comments that have 

mentioned hotel room elements like “bed”, “bathroom” and “shower”, altogether with 

qualities like “comfortable”, “excellent” and “spacious”, or with complaints like “old” or 

“bad”. The topic that brings “ibis” word in center represent an expressive set of comments 

that mentioned this hotel company. It is important to note that those are not comments 

filtered by hotel, but by topic, and the related words - like “standard”, “location” and 

“neighborhood” - represent the terms that appear in the same dimension. Finally, the topic 

about “center” connects this part of the city with the main characteristics expressed by the 

users, like “old”, “simple”, “bad” and “noisy”. 

Just like “airport” was not among the firsts dimensions in 2015, “room” and the 

related terms were not among the firsts dimensions in 2016. But although there exist some 

differences among the years, we considered important to compare them with the full-

period analysis. In order to do that, we needed to work with the full matrix. That was a 

challenge by itself, and a challenge that many organizations will have to uncover in order to 

increase the amount of data for decision-making process: the dimension reduction problem. 

Our full matrix consisted in 22,062 words distributed in 23,229 documents (i.e., 

comments). But this doesn’t mean we have more than 450 millions entries to deal with. For 

example, approximately 60% of the words (13,205 terms) appear only one time across all 

years and all documents. This can illustrate the semantic structure idea, presented by Zipf 

law (Zipf, 1949), that states that the inverse relationship among frequency and rank-
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position given a frequency table for any words is true in different languages, which 

demonstrate the presence of a similar structure for any set of documents. Figure 6 shows 

the frequency from all words in the dataset, illustrating this effect. 

 

 
Figure 6. Word Frequency. 

Source: Research data (2017). 

 

We choose to remove these words, in order to reduce our dimension, since these 

terms would hardly imply some global knowledge about traveler’s opinion. Another 

procedure we performed was to recalculate the Term-Document Matrix removing highly 

sparse terms after TF-IDF computation. With that, we were able to work with a matrix 

96% sparse, against the 100% sparsity that were before. Finally, when constructing the 

LSA space, we tested with all dimensions, retaining half of the singular values and 65% of 

it, choosing to stay with the latter. After that, we ended up with 351 terms distributed in 196 

topics. The main topics are presented in Figure 7. 

 

 
Figure 7. Main topics. 

Source: Research data (2017). 

 

Since presenting the main topics from all the period with some bar chart can 

demonstrate another visualization method that can be used by manager, and also can be 
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useful in order to understand the weight from each word considering the whole topic, we 

choose this visualization method. For that, the top-20 words were used. With these topics 

we were able to understand their appearance among the years, as in Figure 8. 

 

 
Figure 8. Topics in Years. 

Source: Research data (2017). 

 

It is possible to see that the topics have different behaviors during the years. 

Although from one year to another it is hard to tell what is trending and what is out of 

fashion, by analyzing the topics during the years, and specially comparing the trending 

curves, it is easier to bring new information for decision-making process. 
 

5 Conclusions 

 

Within the information-technology area, it is possible to realize that information has 

a growing value for any business-related context. In this case, tourism and hospitality 

sector have always needed customer’s feedback in order to improve their services. This is 

because customer reviews expressing their experiences, opinions, feelings and concerns, 

revealing relevant data to support the decision-making process of hotel managers (He et 

al., 2017). As an intangible asset, getting to know opinions, positions, what could have 

been better, among others, is important not only for customer retention, but also because of 

word-of-mouth effect. 

With social media explosion, this effect grew exponentially, since that millions of 

other customers have also gained access to that feedback, that were transformed in public 

feedback through platforms like the one analyzed in this work, TripAdvisor. Additionally, 

this public opinion can be interpreted as eWOM, meaning that it will be stored in an online 

platform, what allows indexing and availability in a much larger scale (dos Santos, Chaves 

& Pedron, 2014). However, despite the relevance of consumer data to support the decision-

making process of the hotel managers, the analysis of such data is not always performed 

because of the difficulty of dealing with a large amount of consumer information (He et al., 

2017). 

For this reason, this paper contributes with that task in Business Analytics scenario, 

demonstrating different forms to extract knowledge from this public available data. Our 

objective was to uncover how to analyze an expressive amount of data, and for that we 

collected and treated 23,229 comments from 2011 to 2016. We used LSA in order to extract 
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the main themes, or topics, from this set of comments, and used different visualization 

tools to present them. Besides treating and analyzing data, another contribution was the 

development of an automated script in R that, with just the hotel’s URL, can scrap all 

comments already posted. This code, as well as the data used here, are available by request 

for the first author. In addition, the presentation of these findings aims to help managers 

understand the importance of analyzing a large amount of data to support their decisions. 

A limitation of this study was the lack of an individual analysis, hotel by hotel. For 

that reason, a next step for this study would be to compare a single hotel’s main topics with 

general topics, in order to better understand one’s position with its competitors. Another 

limitation was that we collected data from only one city. To explore different cities can 

increase the technique usage, as well as give initial steps to understand what makes a 

region more attractive than other, among other public and private concern in this industry. 
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Resumo 

Este artigo visa consolidar os conceitos e atributos apresentados sobre modelos de 

negócios disruptivos na literatura, elaborando um conjunto de itens e características que 

conceituem e qualifiquem um modelo de negócio disruptivo. Para isso, a literatura sobre 

modelos de negócios disruptivos será levantada e analisada por meio da técnica LSA 

(Latent Semantic Analysis - Análise Latente Semântica), complementada por análise de 

conteúdo, com o propósito de se obter uma qualificação e conceituação mais precisa a 

respeito dos modelos de negócios disruptivos. Os resultados encontrados retrataram 

conceitos já descritos na teoria. Entretanto, tais achados, destacados pelo método LSA, 

trazem novas perspectivas de análise dos modelos de negócios disruptivos, pouco 

discutidas na literatura e que se revelam importantes considerações a serem feitas sobre 

esse tema. O presente artigo contribui com a teoria, ao realizar uma análise aprofundada da 

literatura sobre modelos de negócios disruptivos através da técnica LSA, levantando e 

consolidando aspectos e características que conceituem os modelos de negócios 

disruptivos. Ademais, a apresentação desse conjunto de itens visa auxiliar gestores a 

compreenderem essa temática para traduzirem tais entendimentos em seus negócios com 

maior segurança. A originalidade deste artigo está na obtenção de um conjunto 

consolidado de itens e características que conceituam e qualificam os modelos de negócios 

disruptivos, tendo em vista a dificuldade de obter na literatura conceitos precisos sobre 

essa temática. 

Palavras-chave: Modelos de negócios disruptivos, LSA, Tecnologia, Inovação. 

 

The Use of Latent Semantic Analysis to Conceptualize and Qualify Disruptive Business 

Models 

 

Abstract 

This article aims to consolidate the concepts and attributes presented on disruptive business 

models in the literature, elaborating a set of items and characteristics that conceptualize 

and qualify a disruptive business model. For this, the literature on disruptive business 

models will be collected and analyzed using the LSA (Latent Semantic Analysis) 

technique, complemented by content analysis, in order to obtain a more precise 

qualification and conceptualization regarding disruptive business models. The results 

found described concepts already described in the theory. However, such findings, 

highlighted by the LSA, bring new perspectives to the analysis of the disruptive business 
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models, little discussed in the literature and which reveal important considerations to be 

made on this subject. This article contributes to the theory by conducting an in-depth 

analysis of the literature on disruptive business models through the LSA technique, raising 

and consolidating aspects and characteristics that conceptualize disruptive business 

models. In addition, the presentation of this set of items aims to help managers understand 

this theme to translate such understandings into their business with greater confidence. The 

originality of this article is the achievement of a consolidated set of items and 

characteristics that conceptualize and qualify the disruptive business models, considering 

the difficulty of obtaining precise concepts on this subject in the literature. 

Keywords: Disruptive business models, LSA, Technology, Innovation. 

 

1 Introdução 

 

Em reflexo às constantes mudanças do mercado e das necessidades dos 

consumidores, além da inovação em produtos e serviços, gestores, de diferentes áreas, têm 

direcionado atenção para a inovação nos modelos de negócios (Pereira, Imbrizi, Freitas & 

Alvarenga, 2015, 2015). Isso porque meios alternativos de gerenciamento e de criação de 

valor permitem redefinir a forma de atuação empresarial em determinado campo, bem 

como adquirir vantagem competitiva (Christensen, 1997; Johnson, Christensen & 

Kagermann, 2008; Rodrigues, Silveira, Kono & Lenzi, 2013; Simmons, Palmer & Truong, 

2013). Dessa maneira, tem-se, nos últimos anos, uma competição mercadológica não só em 

termos de inovação em produtos e serviços (Pacheco, Klein & Righi, 2016), como também 

em relação aos modelos de negócio (Gassmann, Frankenberger & Csik, 2013). 

Nesse contexto, apresentam-se os modelos de negócios disruptivos, os quais 

surgem para substituir os modelos de negócios existentes, visando adequar as estruturas 

organizacionais aos produtos e serviços ofertados, prezando pela proposição de valor único 

ao mercado atendido (Hwang & Christensen, 2008; Markides, 2006; Mitchell & Coles, 

2004; Osiyevskyy & Dewald, 2015; Santos, Spector & Van der Heyden, 2009; Wu, Ma & 

Shi, 2010). Apesar desses entendimentos sobre modelos de negócios disruptivos, seu 

significado exato e seu limite conceitual, relacionando aspectos do processo de inovação 

aos modelos empresariais, ainda são imprecisos na literatura (Wu et al., 2010). Foss e 

Saebi (2017) corroboram essa discussão ao afirmarem que a literatura sobre o processo de 

inovação dos modelos de negócios é emergente, abordando um fenômeno importante no 

mercado que carece de base teórica e pesquisas empíricas para sustentá-lo.  

A existência dessas limitações conceituais acaba impactando na adoção de 

inovações nos modelos de negócios, principalmente no que diz respeito à compreensão dos 

gestores sobre quando e como inovar nos modelos de negócios existentes (Gilbert, 2005; 

Johnson et al., 2008; Chesbrough, 2010). Diante dessa necessidade de conceptualização a 

respeito dos modelos de negócios disruptivos inovadores, o presente artigo objetiva 

consolidar os conceitos e atributos apresentados sobre os modelos de negócios disruptivos 

na literatura, elaborando um conjunto de itens e características que conceituem e 

qualifiquem um modelo de negócio disruptivo.  

Para isso, a literatura sobre modelos de negócios disruptivos será levantada e 

analisada por meio da técnica LSA (Latent Semantic Analysis - Análise Latente 

Semântica), complementada por análise de conteúdo, com o propósito de se obter uma 

qualificação e conceituação mais precisa a respeito dos modelos de negócios disruptivos. O 

LSA é um método de text mining (mineração de texto) para a análise de conteúdo que 

combina técnicas quantitativas com o julgamento do pesquisador, a fim de extrair e 

decifrar os principais fatores latentes (ocultos e/ou subentendidos) de um conjunto de 
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textos (Kulkarni, Apte & Evangelopoulos, 2014). Logo, com os termos mais relevantes 

destacados pelo LSA, serão formuladas categorias para a análise, a fim de se obter o 

conjunto de itens e características a respeito dos modelos de negócios disruptivos.  

Assim, este estudo estrutura-se trazendo a presente introdução e, em seguida, na 

seção 2, alguns aspectos relacionados aos modelos de negócios disruptivos apresentados na 

literatura, bem como explicações sobre a técnica LSA. Na seção 3, são expostos os 

procedimentos metodológicos adotados na presente pesquisa, e, na seção 4, as análises 

realizadas e os resultados obtidos. Ao final, destacam-se, na seção 5, as considerações 

finais a respeito deste estudo. 

 

2 Referencial Teórico 

 

Nesta seção, apresenta-se o referencial teórico que embasa este artigo. Para tanto, 

serão explorados tópicos atinentes aos modelos de negócios disruptivos, apresentando uma 

perspectiva geral sobre essa temática, e à técnica LSA, expondo o funcionamento desse 

método de text mining.  

 

2.1 Modelos de negócios disruptivos 

 

A gestão da inovação é um fator essencial a ser considerado nas estratégias de 

negócio das empresas que procuram, constantemente, obter destaque no mercado e garantir 

vantagem competitiva (Pereira et al., 2015). Nessa direção, nota-se que o processo de 

inovação não trata apenas de prescrições tradicionais de estratégias relacionadas a baixo 

custo, melhor gerenciamento e controle, por exemplo, preocupando-se, de fato, com a 

maneira de criação e de entrega de valor aos clientes, que afetam os negócios em todas as 

suas formas e atividades (Sainio, 2004; Rodrigues, Sereia, Lopes & Vieira, 2010). Diante 

desse contexto, percebe-se que, além de inovação em produtos e serviços, a inovação no 

modelo de negócio tem se destacado ao buscar por novas formas de conceber os negócios, 

prezando pela proposição de valor único, que sensibilize os consumidores e que diferencie 

a empresa no mercado (Rodrigues et al., 2010; Pereira et al., 2015).  

Nessa linha, para Markides (2006), as inovações nos modelos de negócios não se 

pautam a descobrir novos produtos ou serviços, mas simplesmente redefinir o que um 

produto ou serviço existente é, e a forma como ele é fornecido para os clientes. Dessa 

maneira, verifica-se, na inovação dos modelos de negócios, a atenção voltada para o 

consumidor (Magretta, 2002), buscando novas maneiras de proposição de valor para os 

clientes, por meio de uma nova estruturação dos negócios, ao invés da pura entrega de um 

novo produto ou serviço (Bashir, Yousaf & Verma, 2016). Nesse sentido, Santos et al. 

(2009) definem a inovação dos modelos de negócios com foco na reconfiguração das 

atividades pertencentes ao modelo de negócio de determinada empresa no mercado do 

produto ou serviço em que está competindo.  

Tendo em vista esses aspectos destacados, os modelos de negócios disruptivos 

apresentam-se como uma alternativa para substituir os modelos de negócios tradicionais, 

seja pela reestruturação do que existe ou pela criação de novos modelos, visando adequar 

as estruturas organizacionais aos produtos e serviços ofertados, para aproveitar as 

oportunidades decorrentes desse processo de reorganização, prezando pela proposição de 

valor único ao novo mercado atendido (Mitchell & Coles, 2004; Markides, 2006; Hwang 

& Christensen, 2008; Yovanof & Hazapis, 2008; Santos et al., 2009; Wu et al., 2010; 

Habtay, 2012; Amshoff, Dülme, Echterfeld & Gausemeier, 2015). Isso é possível, posto 

que esses novos modelos de negócios se diferenciam ao enfatizar outros atributos nos 
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produtos ou serviços ofertados, diferentes daqueles ressaltados pelos modelos empresariais 

existentes dos concorrentes estabelecidos (Christensen & Raynor, 2003).  

Nesse contexto, Moore (2004) destaca que a disrupção dos modelos de negócios 

surge em uma fase na qual as tecnologias e inovações emergentes tornam-se críticas no 

modelo de negócio atual, haja vista que a comercialização de uma nova tecnologia ou de 

um processo de inovação exige das empresas e dos gestores a compreensão do papel 

cognitivo dos modelos de negócios, principalmente quando as oportunidades apresentadas 

pelas mesmas não se encaixam nos modelos de negócios existentes (CHESBROUGH; 

ROSENBLOOM, 2002). Khanagha, Volberda e Oshri (2014) complementam que as forças 

disruptivas que exigem das organizações o desenvolvimento de um novo modelo de 

negócios, geralmente, são conduzidas por mudanças externas em tecnologias e nas 

necessidades do mercado, as quais não podem ser acompanhadas e aproveitadas pelas 

atividades existentes nos modelos de negócios atuais.  

 

2.2 Latent Semantic Analysis (LSA) 

 

O modelo Latent Semantic Analysis (LSA) é uma das técnicas desenvolvidas em 

resposta às diferentes necessidades da área de recuperação de informação, e que, de uma 

forma mais recente, apoia a atividade de text mining (Visinescu & Evangelopoulos, 2014). 

Quando proposto por Deerwester, Dumais, Furnas, Landauer e Harshman, em 1990, seu 

principal objetivo era avançar no problema de sinonímia e polissemia, relacionados ao 

trabalho com textos no formato desestruturado. Ou seja, seu objetivo era endereçar o fato 

de que não é possível considerar as palavras utilizadas em uma busca de forma bruta, dado 

que existem diferentes formas de comunicar o mesmo conceito. Assim, os termos 

utilizados podem não corresponder aos termos presentes nos documentos, o que implica 

em uma busca ineficiente.  

A sinonímia diz respeito ao uso de diferentes palavras com o mesmo significado. 

Esse fato pode estar relacionado com os diferentes contextos dos usuários, com diferentes 

níveis de conhecimento, com diferentes experiências, entre outros. A sinonímia é 

considerada uma dificuldade, pois acaba por decrescer o número de documentos relevantes 

encontrados, podendo excluir itens importantes em uma busca (MANNING; 

RHAGAVAN; SCHUTZE, 2008). Já a polissemia está relacionada ao uso de palavras ou 

expressões que possuem mais de um significado. Nesse sentido, pessoas diferentes podem 

utilizar o mesmo termo para expressar sentidos distintos. A polissemia é um problema para 

a medida de precisão de um sistema de busca, dado que a quantidade de itens encontrados 

pode não ter relação com o objetivo do usuário (MANNING; RHAGAVAN; SCHUTZE, 

2008). 

Buscando solução para esses pontos, foi proposto o modelo LSA (Deerwester et al., 

1990). A principal ideia foi a utilização da decomposição em valores singulares (SVD - 

Singular Value Decomposition) de forma a descobrir uma estrutura semântica latente 

escondida entre os termos presentes nos documentos de um conjunto de documentos, 

também denominado corpus. A decomposição de valores singulares é uma solução de 

decomposição para tratar com matrizes não-simétricas, ou seja, com uma maior quantidade 

de linhas do que de colunas, ou vice-versa. As matrizes utilizadas em text mining, 

chamadas de matrizes de Termos e Documentos, encaixam-se nesse perfil, pois 

dificilmente haverá uma mesma quantidade de termo e de documentos. 

Essa decomposição está baseada em modelos de espaços vetoriais, uma aplicação 

da álgebra linear. O modelo LSA trabalha com uma aplicação particular dos modelos de 

espaço vetorial para criar o espaço semântico. O input para criação deste espaço é a matriz 
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de Termos e Documentos. Assim, um corpus contendo n documentos e m termos pode ser 

representado por uma matriz X, de ordem m x n. Após a criação da matriz X, é possível 

representar seus termos e documentos em um espaço vetorial, através de uma 

decomposição ortogonal. Transformações ortogonais conseguem manter as propriedades 

da matriz original, incluindo normas, ou seja, o comprimento e distância dos vetores das 

linhas e colunas de X (Martin & Berry, 2011). Uma matriz ortogonal, resultante de uma 

decomposição ou transformação, possui a propriedade fundamental Q
t
Q = I, onde Q é a 

matriz ortogonal, Q
t
 é a sua transposta e I é a matriz identidade: 

 

 

 

Assim, os n vetores que formam Q, e que podem ser representados por 

[ ], são ortogonais, pois, para qualquer par , temos que: 

 

 

 

Além disso, a matriz Q é também ortonormal, uma vez que o comprimento de cada 

vetor é 1, o que pode ser denotado por . Sendo ortonormais, esses vetores (seja, 

as colunas da matriz Q) estão posicionados em direções diferentes e formam um ângulo de 

90° entre si. Com isso, os vetores [ ] formam um conjunto linearmente 

independente e, portanto, servem como uma base para um espaço vetorial, conseguindo 

formar qualquer outro vetor, neste mesmo espaço, a partir de uma combinação linear de 

seus termos. 

Portanto, o objetivo é obter, a partir da matriz X de Termos e Documentos, o 

conjunto de vetores linearmente independentes, e que formam a base daquele conjunto. 

Dessa forma, é possível, então, descobrir a estrutura semântica latente, escondida entre os 

documentos e os termos que compõem o corpus analisado.  

O processo de SVD resulta de uma decomposição matemática de uma matriz X em 

três outras matrizes, U, S e V
t
, consoante Ashton, Evangelopoulos e Prybutok (2014) 

mostram na Figura 01. Para além da SVD, há mais de uma forma de realizar essa 

decomposição, como a fatorização QR ou a decomposição semi-discreta (SDD - Semi-

Discrete Decomposition), porém, para a aplicação em LSA, a decomposição SVD é a mais 

popular, por alguns motivos (Martin & Berry, 2011). Um dos principais é a capacidade de 

decompor a matriz X em fatores ortogonais que possuem representação tanto nos termos 

quanto nos documentos (matrizes U e V
t
, na Figura 01). Além de conectar esses dois 

componentes matematicamente através dos vetores, é possível, com a mesma operação, 

conseguir a representação vetorial para ambos. Além disso, pode-se tratar as questões de 

dimensionalidade nesta mesma operação. 
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Figura 01. SVD no contexto do modelo LSA. 

Fonte: Ashton et al. (2014). 

 

A SVD possui extensa aplicação por trabalharem com os autovalores e autovetores, 

que carregam muitas informações sobre as matrizes (Becker, 2016). No contexto do 

modelo LSA, essa decomposição, quando aplicada a uma matriz de Termos e Documentos, 

permite identificar termos que se aproximam entre si e a sua correspondência nos 

documentos. De acordo com a Figura 01, U é uma matriz ortogonal ( ), V
t
 é 

também uma matriz ortogonal ( ) e S (também denotado por ∑) é uma matriz 

diagonal contendo os valores singulares de X, apresentando a forma: 

 

 

 

Através dessa decomposição, temos que as r colunas de U contém os r autovetores 

ortonormais associados aos r autovalores não-nulos de XX
t
, e, da mesma forma, as r 

colunas de V (linhas de V
t
) contém os r autovetores ortonormais associados aos r 

autovalores não-nulos de X
t
X. Além disso,  representam os valores singulares 

da matriz X, de Termos e Documentos, originada a partir do corpus. Sem perda de 

generalidade, é possível assumir que os valores singulares estão ordenados em ordem 

crescente, sendo  (Crain, Zhou, Yang & Zha, 2012). 

A partir desse processo, é possível obter os fatores que estão distribuídos pelos 

documentos e presentes nos termos. Assim, palavras diferentes com significados 

semelhantes irão estar aproximadas, dado sua distribuição nos documentos. Da mesma 

maneira, palavras semelhantes com significados distintos irão aparecer em fatores 

diferentes, pois estão presentes em documentos separados. 

Apesar do objetivo focalizado dos autores, o modelo LSA permite ir além de 

resolver os problemas de sinonímia e polissemia. Ao identificar os fatores (que formam a 

estrutura latente por detrás dos termos e documentos), é possível extrair os principais 

tópicos de determinado conjunto de documentos. Esses tópicos são capazes de sumarizar a 

informação de um grande volume de texto, ao aproximar palavras em relação aos valores 

singulares da matriz X, de Termos e Documentos. Assim, possibilita-se a análise de muitos 

documentos em um nível conceitual, para além da análise pura de compatibilidade de 

termos, de grafia das próprias palavras (Crain et al., 2012). Destarte, a possibilidade de 

criação de um espaço semântico expandiu as aplicações do LSA. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

  

Objetivando contribuir com a literatura existente sobre modelos de negócios 

disruptivos, esta pesquisa, essencialmente quantitativa e descritiva, propôs uma revisão da 

literatura sobre essa temática em debate, utilizando-se, para isso, da técnica LSA, a fim de 

consolidar os conceitos e atributos apresentados sobre os modelos de negócios disruptivos 
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na literatura e elaborar um conjunto de itens e características que conceituem e qualifiquem 

os modelos de negócios disruptivos. 

Os artigos selecionados para essa análise tratam sobre o tema modelos de negócios 

disruptivos, sendo a maioria deles desenvolvidos na forma de pesquisas empíricas. Esse 

conjunto de artigos foi obtido a partir de buscas sistemáticas realizadas em bases de dados 

científicas nacionais e internacionais, sendo elas: Portal de Periódicos da CAPES, EBSCO, 

SCOPUS e Web of Science. A escolha dessas bases se deve à influência delas na área 

acadêmica, levando em consideração o acesso a diversos periódicos e revistas de todas as 

áreas do conhecimento, como aquelas ligadas à gestão empresarial, as quais constam 

estudos relacionados aos modelos de negócios disruptivos. 

Após a escolha das bases de dados científicas, definiu-se o termo de busca para a 

obtenção dos artigos a serem explorados na presente pesquisa. Quatro buscas foram 

realizadas, uma em cada base de dados, pelo termo disruptive business model (sem aspas) 

apenas nos títulos e resumos de artigos científicos revisados por pares, sem nenhuma 

limitação de período, com o propósito de obter estudos que tratam especificamente e em 

profundidade sobre o tema. Excluindo-se os artigos duplicados entre as bases de dados, um 

total de 19 artigos foi obtido para análise. Inicialmente, cada um dos artigos resultantes das 

buscas foi minuciosamente verificado, com o propósito de assegurar sua relevância para 

esta pesquisa, assim como confirmar que a temática estava sendo explorada em 

profundidade. 

De posse dessas referências, procedeu-se para a organização dos dados em 

planilhas eletrônicas com o intuito de, posteriormente, realizar as análises pretendidas 

nesta pesquisa. Inicialmente preparou-se uma planilha no Excel com o texto de todos os 

artigos na íntegra, tendo em vista a forma exigida para o RStudio, plataforma utilizada para 

trabalhar com o software R. A organização dessa planilha buscou uma representação 

matricial na qual cada coluna foi composta por um artigo (totalizando 19 colunas) e cada 

linha foi representada por um dos 490 parágrafos do conjunto de artigos, sendo a primeira 

linha representada pelo título do artigo. Para a preparação dessa planilha, desconsiderou-se 

os textos de apresentação dos autores e das revistas, as referências, as legendas e as fontes 

de figuras, tabelas ou quadros. Ainda, as fases de pré-processamento dos dados seguiram-

se conforme a pesquisa de Marcolin e Becker (2016). 

Dessa forma, a matriz X de Termos e Documentos foi produzida a partir desse 

conjunto de documentos, resultando em uma matriz de ordem 7.904 por 490, contendo 

7.904 termos únicos distribuídos ao longo dos 490 parágrafos. Nessa matriz foi aplicada a 

decomposição SVD a partir do pacote LSA implementado em R. Dessa decomposição, 

foram resultantes três matrizes, conforme a Figura 01. Para este artigo, foi explorada a 

matriz U, que relaciona os termos com as 490 dimensões analisadas. Ao utilizar os 

parágrafos, e não os documentos, como dimensões, buscou-se alinhamento com a literatura 

em relação ao potencial de encontrar melhores relações latentes ao trabalhar com expansão 

de documentos (Dumais & Nielsen, 1992; Zelikowitz & Hirsh, 2001). 

A decomposição realizada considerou todas as dimensões, resultando na 

distribuição de valores singulares, conforme o Gráfico 01. Pelo Gráfico 01, é possível 

perceber que há um decréscimo acentuado nas primeiras dimensões em relação ao valor 

singular. Isso ocorre pois a decomposição ocorre em ordem decrescente, procurando 

acumular, nas primeiras dimensões, o máximo de informação que permita a reconstrução 

da matriz original X. O ponto de corte de análise escolhido levou em consideração, 

portanto, as dimensões que proporcionalmente possuem poder de explicação maior e que 

coincidem com o ponto de maior decréscimo da curva, de forma que a adição de novas 
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dimensões à análise agregaria mais esforço do que efetivamente sua capacidade de 

explicação (Wild, Stahl, Stermsek, Neumann & Penya, 2005; Kulkarni et al., 2014). 

 

 
Gráfico 01. Valores Singulares da Matriz Decomposta. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa (2017). 

 

A partir das dimensões obtidas, procedeu-se para a análise dos dados encontrados. 

Iniciou-se as análises da primeira dimensão em diante, uma vez que, no processo de 

decomposição empregado através do método LSA, a extração dos valores singulares 

respeita a ordem dos autovalores à esquerda e à direita da matriz X, permitindo afirmar 

que, sem perda de generalidade, as dimensões mais significativas estejam associadas aos 

valores singulares maiores, ou seja, às primeiras dimensões. Dessa forma, as 20 primeiras 

dimensões foram analisadas, compondo um agrupamento representativo, relevante e que 

exauriu o critério de quantidade de dimensões para a construção do conjunto de itens e 

características que conceituem e qualifiquem os modelos de negócios disruptivos, visto que 

as dimensões posteriores acabavam trazendo aspectos repetidos e já analisados nas 

dimensões anteriores, bem como não traziam novos pontos relevantes para análise (termos 

genéricos e desassociados ao assunto tratado). 

Para a análise dos dados, cada termo de uma dimensão teve sua frequência relativa 

calculada em relação ao total absoluto dos pesos de todos os termos presentes na mesma 

dimensão. Esse processo foi realizado para todos os termos das 20 dimensões analisadas. 

Após a obtenção da frequência relativa dos termos de cada dimensão, procurou-se por um 

ponto de corte comum para todas as dimensões, a fim de definir a quantidade de termos a 

serem analisados por dimensão. Para tal, foram plotados a participação relativa dos top-N 

primeiros termos. Foram testados o conjunto N = {5, 10, 15, 20 e 24}, buscando perceber, 

nas 20 dimensões, qual N seria mais equilibrado. Os resultados dos testes estão 

apresentados no Gráfico 02, evidenciando a escolha pelos top-24 termos posteriormente 

analisados por dimensão. 
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Gráfico 02. Teste Top-N Termos para análise. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa (2017). 
Após a definição do ponto de corte de termos a serem analisados, realizou-se um 

novo cálculo da frequência relativa para cada um dos 24 termos de cada uma das 20 

dimensões. A nova frequência relativa foi calculada em relação ao total absoluto dos pesos 

dos 24 termos que compõem cada dimensão. Esse processo foi realizado para todas as 20 

dimensões analisadas. A realização dessa etapa permite a verificação da frequência que os 

termos aparecem em cada dimensão, com o propósito de realizar, posteriormente, uma 

nuvem de palavras para cada dimensão analisada a partir do software Nvivo 11. 

A partir das nuvens de palavras obtidas, foram realizadas as análises finais desta 

pesquisa, estimando-se, para isso, o significado dos termos mais relevantes destacados pela 

LSA e evidenciados nas nuvens de palavras, juntamente, com uma análise de conteúdo 

para enfatizar o assunto das mensagens analisadas na literatura. Isso porque, as técnicas de 

text mining estão intimamente relacionadas à análise de conteúdo, a qual extrai dos dados 

categorias para análise, permitindo que uma técnica complemente a outra no processo de 

análise (Yu, Jannasch-Pennell & Digangi, 2011). A próxima seção destaca as análises 

realizadas. 

 

4 Análise dos Resultados 

 

Para os resultados desta pesquisa, as 20 primeiras dimensões foram utilizadas, 

sendo esse conjunto de maior peso e relevância para as análises pretendidas, exaurindo a 

quantidade de dimensões analisadas do total. Dessas 20 dimensões, 3 delas foram 

desconsideradas por tratarem de dimensões fechadas exclusivamente no tema principal de 

um respectivo artigo analisado.  

Nas subseções seguintes serão expostas as categorias de análise resultante da 

investigação sobre as demais dimensões. Algumas das categorias de análise expostas 

agrupam duas ou mais dimensões, as quais se complementam ao possuírem semelhança 

entre os principais termos ressaltados pelo LSA e pelas nuvens de palavras. Além disso, 

salienta-se que essas categorias de análise consolidam os conceitos e atributos sobre 

modelos de negócios disruptivos apresentados na literatura, bem como são destacados 

novos insights sobre esse tema. Tais achados apontados por meio da LSA e ilustrados pelas 

nuvens de palavras são combinados com uma análise de conteúdo, por meio do confronto 

desses dados com a teoria. 

 

4.1 Tecnologia e inovação disruptiva 
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Nesta subseção, apresenta-se o primeiro grupo de conceitos analisados, os quais 

foram impulsionados, principalmente, pela 1ª dimensão extraída a partir do LSA. A 1ª 

dimensão, sendo essa bem representativa para a pesquisa, visto que revela os termos de 

maior importância entre o conjunto de artigos examinados, apresentou um compilado dos 

principais assuntos relacionados aos modelos de negócios disruptivos na literatura, sendo 

eles destacados pelas seguintes palavras mais frequentes dessa dimensão: technology 

(tecnologia), model (modelo), innovation (inovação), disruptive (disruptivo) e business 

(negócios). A Figura 02 ilustra a nuvem de palavras obtida na 1ª dimensão, exibindo um 

panorama geral dos modelos de negócios disruptivos na teoria. 
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Figura 02. Nuvem de palavras da 1ª dimensão. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa (2017). 

 

Esse resultado é reflexo da literatura inicial sobre disrupção no mercado, a qual se 

concentrou em explanações sobre tecnologias disruptivas (Bower & Christensen, 1995) e 

inovações disruptivas (Christensen, 1997). Posteriormente à apresentação desses assuntos 

na literatura, tem-se o surgimento dos modelos de negócios disruptivos, representando um 

elo entre os modelos de negócios e as rupturas tecnológicas e de inovação (Christensen 

& Raynor, 2003), unindo ideias criativas na exploração de tecnologias e de processos de 

inovação com suas respectivas implementações econômicas nos negócios (Yovanof & 

Hazapis, 2008).  

Nesse sentido, destacam-se os achados teóricos que afirmam que as tecnologias e 

inovações disruptivas são melhores aproveitadas quando combinadas com a inovação 

dos modelos de negócio (Chesbrough & Rosenbloom, 2002; Christensen & Raynor, 2003; 

Johnson et al., 2008). Isso porque a exploração de uma nova tecnologia ou de um 

processo de inovação exige uma avaliação e readequação dos modelos de negócio, 

principalmente quando as mesmas não se encaixam nos modelos de negócios existentes 

(Chesbrough & Rosenbloom, 2002). Esse fenômeno acaba originando o conflito entre os 

modelos de negócios estabelecidos e os novos modelos necessários para a tecnologia ou 

inovação disruptiva (Christensen & Raynor, 2003), fato que pode ser relacionado com a 

presença das palavras existing (existente), established (estabelecido) e incumbents 

(incumbentes) na nuvem de palavras da 1ª dimensão. 

 A partir dessa dimensão inicial, que ilustra um retrato amplo dos modelos de 

negócios disruptivos, englobando modelos de negócios e tecnologias e inovações 

disruptivas em seu conceito, outras dimensões se formaram tendo como destaque as 

variáveis tecnologias e inovação. Inicialmente, evidencia-se a 3ª dimensão, a qual enfoca 

na influência da tecnologia para os modelos de negócios disruptivos. As análises dessa 

dimensão são complementadas pelos achados constantes na 6ª dimensão. A Figura 03 

ilustra as nuvens de palavras obtidas em cada dimensão. 
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Figura 03. Nuvens de palavras da 3ª e 6ª dimensões. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa (2017). 

 

Na 3ª dimensão, é possível verificar a influência das novas tecnologias sobre os 

modelos de negócios (Bashir et al., 2016), as quais criam, concomitantemente, 

oportunidades e desafios para as organizações (Sainio, 2004). Tal situação deve-se ao 

fato de que o reconhecimento antecipado dessas possibilidades e ameaças permitem uma 

reação por parte das empresas, por meio da reconfiguração das estruturas de negócio e 

dos serviços ou produtos ofertados (Sainio, 2004). Tais resultados são apresentados a 

partir de interpretações do destaque dado aos temos technology (tecnologia), emerging 

(emergente), disruptive (disruptivo), businessmodel (modelo de negócios) e service 

(serviço). 

A associação das tecnologias (technology) às empresas (firms) de economias 

(economies) emergentes (latecomer) é outra importante interpretação a se fazer na 3ª 

dimensão, conforme se verifica na nuvem de palavra. Segundo as pesquisas de Wu et al. 

(2010), as empresas de economias emergentes, embora em desvantagem em capacidades 

tecnológicas e em alguns outros recursos, podem, com êxito, introduzir tecnologias e 

inovações emergentes, provenientes de economias mais avançadas, por meio de 

inovações secundárias, nos modelos de negócios. Nessas circunstâncias, os autores 

destacam o caso de sucesso da organização chinesa Taobao, que trouxe, na época, o novo 

modelo de negócio para comércio eletrônico C2C (Consumer-to-Consumer - Consumidor 

para Consumidor) do eBay, fundado nos Estados Unidos, para a China, adaptando esse tipo 

de modelo de negócio para as características do seu mercado.  

Tais resultados vão ao encontro da 6ª dimensão, que apresenta destaque para essa 

questão ao ressaltar os termos latecomer (emergentes) e economies (economias). Dessa 

forma, verifica-se a importância da inovação dos modelos de negócios, mesmo que 

secundárias, nas empresas de economias emergentes para obter vantagens (advantages) 

competitivas ao articular propostas de valores únicas e atraentes para os seus consumidores 

locais. Ressalta-se, ainda, que tal fato é possível por meio da introdução não só de novas 

tecnologias oriundas de economias mais avançadas, como também de processos de 

inovação. A questão da inovação pode ser percebida na dimensão seis pelo destaque dos 

termos explorative e exploitative, que compõem conceitos relacionados à ambidestria 

organizacional, ligados à inovação. 

Seguindo na questão da inovação, a 4ª dimensão (Figura 04) ressaltou essa 

variável, relacionando seu potencial de perturbação quando orientado pelo mercado 
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(marketdriven) ou quando orientado pela tecnologia (technologydriven) com a disrupção 

dos modelos de negócios.  

 

 
Figura 04. Nuvens de palavras da 4ª dimensão. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa (2017). 

 

Essa relação evidencia os achados de Habtay (2012), os quais revelam que, a curto 

prazo, o potencial de perturbação da inovação orientada pela tecnologia é limitado por 

diversas incertezas relacionadas às tecnologias escolhidas e ao mercado; já as inovações 

disruptivas orientadas para o mercado crescem de forma relativamente rápida e perturbam 

uma parte significativa do mercado estabelecido. Contudo, esse cenário muda 

significativamente a longo prazo, revelando que, se a inovação disruptiva orientada pela 

tecnologia conseguir reduzir as incertezas iniciais, provavelmente obterá efeitos positivos 

sobre o seu potencial de disrupção no futuro; por outro lado, a inovação disruptiva 

orientada pelo mercado será moderada, a longo prazo, pela escolha inicial do mercado, dos 

clientes, da especialização necessária e dos custos. 

Outra dimensão importante para esta pesquisa faz referência a Christensen, um dos 

principais autores de pesquisas sobre modelos de negócios disruptivos. Relacionando as 

obras seminais de Christensen com as demais palavras mais evidenciadas na nuvem, 

percebe-se que essa dimensão traz elementos que evidenciam a influência das tecnologias 

(technologies) e inovações (innovations) disruptivas (disruptive) no ambiente de negócios. 

A Figura 05 ilustra a nuvem de palavras da 12ª dimensão. 

 

 
Figura 05. Nuvens de palavras da 12ª dimensão. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa (2017). 
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Isso porque a disrupção não impacta somente os modelos de negócios das empresas 

que se propõem a ser disruptivas, mas também os concorrentes, ao buscarem atender 

novos (new) mercados (market), gerando grande vantagem competitiva s e a falha das 

empresas até então dominantes (established, incumbent) do mercado (Bower & 

Christensen, 1995; Christensen, 1997; Christensen & Raynor, 2003; Hwang & Christensen, 

2008).  

Por fim, um número considerável de dimensões (7 dimensões de 20) destacou 

exemplos de tecnologias e inovações disruptivas (IoT - internet das coisas, cloud 

computing - computação em nuvem, bluetooth), bem como de organizações com modelos 

de negócios que se beneficiam das novas tecnologias e inovação (Uber, Amazon). A Figura 

06 compila as diferentes nuvens formadas a partir das sete dimensões analisadas. 

 

 
Figura 06. Nuvens de palavras da 8ª, 9ª, 15ª, 16ª, 18ª, 19ª e 20ª dimensões. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa (2017). 

 

Inicialmente, cabe destacar que as tecnologias e inovações disruptivas, em sua 

essência, trazem uma proposta de valor muito diferente para o mercado (Bower & 

Christensen, 1995, Christensen, 1997; Christensen & Raynor, 2003; Sainio, 2004; Yovanof 

& Hazapis, 2008), quando comparada com as demais opções disponíveis. Isso porque, 

considerando o resultado dos novos produtos e serviços ofertados, alguns benefícios 

singulares provenientes das tecnologias e inovações disruptivas como maior, 

simplicidade, conveniência, acessibilidade e menor custo influenciam e sensibilizam, 

significativamente, os consumidores (Christensen, 1997; Christensen & Raynor, 2003; 

Sainio, 2004; Hwang & Christensen, 2008; Pereira et al., 2015). 

Tais aspectos diferenciam os novos modelos de negócios dos modelos de negócio 

tradicionais, em termos de novas maneiras de proposição de valor, de segmento de 

mercado e de fontes de receita (Pacheco et al., 2016). Esses aspectos podem ser 

confirmados, por exemplo, pelo destaque dado ao novo modelo de negócio lançado pela 

empresa Uber nas dimensões dezesseis, dezoito e dezenove. O negócio Uber revolucionou, 

rapidamente, a indústria de táxi ao prover os consumidores com um serviço de transporte 

diferenciado, utilizando, intensivamente, da tecnologia nos negócios, até então 
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estabilizados. Essa busca por novos modelos de negócios, por meio de tecnologias 

emergentes ou da introdução de inovações, em indústrias tradicionais do mercado, teve 

uma expansão expressiva em diferentes setores, nos últimos, sendo reconhecida, 

mundialmente, por Uberização.  

Contudo, para a manutenção dos benefícios relacionados ao desenvolvimento e 

comercialização de produtos e serviços disruptivos, novas competências e reorganizações 

empresariais são exigidas dos novos modelos de negócio, principalmente em termos 

estratégicos (Christensen, 1997; Christensen & Raynor, 2003; Sainio, 2004; Yovanof & 

Hazapis, 2008). 

 

4.2 Proposição de valor aos clientes 

 

O segundo grupo de conceitos analisados tiveram como base a 2ª dimensão extraída 

no LSA. Essa 2ª dimensão, de significativa relevância para a pesquisa, diz respeito a uma 

característica fortemente divulgada na literatura sobre modelos de negócios disruptivos: a 

proposição de valor (value) aos clientes (consumers). Isso porque identifica-se nas 

pesquisas que os modelos de negócios disruptivos surgem para substituir modelos de 

negócios existentes, redefinindo o que um produto (product) ou serviço (service) 

existente é, e como ele é fornecido para os clientes, por meio de novas tecnologias 

(technologies) e processos de inovação, e visando a uma proposição única de valor ao 

mercado (Mitchell & Coles, 2004; Markides, 2006; Hwang & Christensen, 2008; Wu et 

al., 2010). 

Ademais, destaca-se, também, nessa dimensão os termos networks e marketing, que 

apontam para a importância de atividades de marketing como forma de promover a criação 

e captura de valor entre os novos modelos de negócios e os clientes, os quais constituem 

uma rede de negócios dinâmica (Simmons et al., 2013).  

Essa dimensão é complementada pela 11ª dimensão, a qual destaca a figura do 

cliente (customer) e sua relevância para a estruturação dos novos modelos de negócios. 

Essa dimensão ilustra, claramente, a grande preocupação e atenção dos modelos de 

negócios disruptivos com o seu segmento de mercado selecionado (Magretta, 2002), 

buscando novas formas de criação de valor que sensibilizem os consumidores, ao 

invés da pura entrega de um novo produto ou serviço (Bashir et al., 2016). A Figura 07 

destaca as nuvens de palavras formadas a partir da 2ª e 11ª dimensões. 

 

 
Figura 07. Nuvem de palavras da 2ª, 11ª e 17ª dimensões. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa (2017). 
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A Figura 07 traz também a nuvem de palavras da 17ª dimensão, a qual, mais uma 

vez, centraliza a figura do cliente (consumer), bem como destaca os termos project e Uber. 

Fazendo uma associação desses elementos e complementando as análises já realizadas, 

pode-se associar a formação dos novos modelos organizacionais a projetos de negócios 

com objetivos definidos, pautados na entrega de valor a determinado segmento de 

mercado, por meio da definição de uma estrutura, de recursos e de atividades 

específicas para atingir tal fim. 

 

4.3 Lógica de manutenção dos modelos de negócios 

 

Outro grupo de conceitos foi analisado e interpretado a partir da 5ª dimensão 

(Figura 08), também de significativa relevância para a análise, a qual trouxe termos como 

logic (lógica), model (modelo), intentions (intenções), dominant (dominante) e threat 

(ameaça). Alinhado a esses assuntos, pode-se associar a questão da manutenção da lógica 

dominante dos modelos de negócios existentes, mesmo quando surgem novos modelos no 

mercado, os quais representam ameaças diretas e severas para a manutenção dos 

modelos tradicionais e estabilizados.   

 

 
Figura 08. Nuvem de palavras da 5ª dimensão. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa (2017). 

 

Isso porque esses modelos existentes acabam ignorando novas tecnologias e 

potenciais de inovação por não se encaixarem no modelo de negócio atual (Christensen, 

1997; Gilbert, 2005; Chesbrough, 2010). Como consequência, o surgimento de modelos de 

negócios inovadores provoca radicais transformações no mercado, perturbando as 

empresas líderes e estabilizadas, tornando seus modelos de negócios existentes 

obsoletos (Johnson et al., 2008; Yovanof & Hazapis, 2008; Gassmann et al., 2013; 

Osiyevskyy & Dewald, 2015). 

Nesse cenário, destaca-se que os modelos de negócios disruptivos, aliando 

tecnologias e inovação à oferta de produtos e serviços com valor único ao mercado, são 

importantes ferramentas para adquirir vantagem competitiva (Bashir et al., 2016). Assim, 

assumir um comportamento empreendedor, com o propósito de analisar o mercado, 

bem como o negócio, buscando novas formas de entregar valor ao consumidor, é 

fundamental para os gestores, a fim de aproveitar as oportunidades e fugir das 

ameaças que vêm com os novos modelos de negócios (Chesbrough & Rosenbloom, 

2002; Bashir et al., 2016). 
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4.4 Padrão dentro dos modelos de negócios disruptivos 

 

O último grupo de conceitos analisados trata de termos como pattern (padrão), 

model (modelo), options (opções), elements (elementos), business (negócios), firm (firmas) 

e framework (estrutura), presentes na 10ª dimensão. A Figura 09 ilustra a nuvem de 

palavras formada a partir dos termos da 10ª dimensão, que enfoca na questão do padrão 

dentro dos modelos de negócios. 

 

 
Figura 09. Nuvem de palavras da 10ª dimensão. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa (2017). 

 

Conforme destacado nas análises das demais dimensões, o surgimento de novas 

tecnologias e de processos de inovação possibilitam diversas oportunidades e ameaças para 

os modelos de negócios (Sainio, 2004; Amshoff et al., 2015). Tal situação dá-se em função 

das características singulares relacionadas às tecnologias e inovações emergentes, as quais, 

por meio de novas modelagens de negócio e novas formas de criação de valor, possibilitam 

a oferta de produtos e serviços que sensibilizam os consumidores, explorando novos 

mercados. 

Não obstante, antecipar as formas necessárias de se fazer negócio dentro desse 

contexto é um desafio para os gestores (Amshoff et al., 2015). Destarte, o estabelecimento 

de padrões de modelos de negócios podem ser uma forma de enfrentar esse desafio, 

por intermédio do conhecimento de elementos relacionados aos modelos de negócios 

disruptivos, os quais podem revelar informações valiosas sobre a forma de se fazer o 

negócio pretendido (Amshoff et al., 2015). 

 

5 Considerações Finais 

 

O presente artigo objetivou consolidar os conceitos e atributos apresentados sobre 

os modelos de negócios disruptivos na literatura, elaborando um conjunto de itens e 

características que conceituem e qualifiquem um modelo de negócio disruptivo. Isso 

porque, apesar de existirem pesquisas e entendimentos sobre modelos de negócios 

disruptivos, tais achados não revelam, com exatidão, o limite conceitual desse assunto, o 

qual se apresenta com imprecisão na literatura (Wu et al., 2010; Foss & Saebi, 2017). 

Logo, a literatura sobre essa temática foi levantada e analisada por meio da técnica LSA, 

complementada por análise de conteúdo, com o propósito de se obter uma qualificação e 

conceituação mais precisa a respeito dos modelos de negócios disruptivos. 

De modo geral, verifica-se que os resultados encontrados representam muitos dos 

aspectos já descritos na teoria. Entretanto, tais achados, destacados pelo LSA, trazem 
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novas perspectivas de análise dos modelos de negócios disruptivos, pouco discutidas na 

literatura e que se revelam importantes considerações a serem feitas sobre esse tema. Esses 

conceitos e atributos encontrados foram consolidados, conforme sistematizado no Quadro 

01, em um conjunto de itens e características que conceituam e qualificam os modelos de 

negócios disruptivos. 
 

Categorias Itens e características dos modelos de negócios disruptivos 

Tecnologias e 

Inovação Disruptivas 

Modelos de negócios disruptivos representam um elo entre os modelos de 

negócios e as rupturas tecnológicas e de inovação. 

Tecnologias e inovações disruptivas são melhores aproveitadas quando 

combinadas com a inovação dos modelos de negócio. 

A exploração de uma nova tecnologia ou de um processo de inovação exige uma 

avaliação e readequação dos modelos de negócio e dos produtos ou serviços 

ofertados. 

Conflito entre os modelos de negócios estabelecidos e os novos modelos 

necessários para a tecnologia ou inovação disruptiva. 

Novas tecnologias influenciam os modelos de negócios, criando, ao mesmo tempo, 

oportunidades e desafios para as organizações. 

Empresas de economias emergentes podem introduzir tecnologias e inovações 

emergentes, provenientes de economias mais avançadas, por meio de inovações 

secundárias, nos modelos de negócios. 

A perturbação das inovações disruptivas nos modelos de negócios varia, a curto e 

longo prazo, quando orientada pela tecnologia ou quando orientada pelo mercado. 

A exploração de tecnologias e inovações emergentes dentro dos modelos de 

negócios disruptivos proporcionam a oferta de produtos e serviços que atendam 

novos mercados, possibilitando a obtenção de vantagem competitiva e a falha das 

empresas até então dominantes. 

Tecnologias e inovações disruptivas, em sua essência, trazem uma proposta de 

valor muito diferente para o mercado, bem como proporcionam produtos e 

serviços com maior simplicidade, conveniência, acessibilidade e menor custo. 

Proposição de valor ao 

cliente 

Modelos de negócios disruptivos surgem para substituir modelos de negócios 

existentes, redefinindo o que um produto ou serviço existente é e como ele é 

fornecido para os clientes, por meio de novas tecnologias e processos de inovação, 

e visando a uma proposição única de valor ao mercado. 

Grande preocupação e atenção dos modelos de negócios disruptivos com o seu 

segmento de mercado selecionado, buscando novas formas de criação de valor que 

sensibilizem os consumidores, ao invés da pura entrega de um novo produto ou 

serviço. 

Pode-se associar a formação dos novos modelos organizacionais a projetos de 

negócios com objetivos definidos, pautados na entrega de valor a determinado 

segmento de mercado, por meio da definição de uma estrutura, de recursos e de 

atividades específicas para atingir tal fim. 

Lógica de manutenção 

dos modelos de 

negócios 

Novos modelos de negócios no mercado representam ameaças diretas e severas 

para a manutenção dos modelos tradicionais e estabilizados. 

Modelos de negócios disruptivos provocam radicais transformações no mercado, 

perturbando as empresas líderes e estabilizadas, tornando seus modelos de 

negócios existentes obsoletos. 

Possuir um comportamento empreendedor, com o propósito de analisar o mercado, 

bem como o negócio, buscando novas formas de entregar valor ao consumidor, é 

fundamental para os gestores, a fim de aproveitar as oportunidades e fugir das 

ameaças que vêm com os novos modelos de negócios. 

Padrão dentro dos 

modelos de negócios 

disruptivos 

Padrões de modelos de negócios podem ser utilizados para a interpretação do 

ambiente e para a antecipação sobre a forma de se fazer o negócio pretendido, por 

intermédio do conhecimento de elementos relacionados aos modelos de negócios 
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disruptivos, os quais podem revelar informações valiosas sobre esses aspectos. 

Quadro 01. Consolidação dos conceitos e atributos dos modelos de negócios disruptivos. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa (2017). 

Embora seja possível verificar um crescimento no número de pesquisas que tratam 

sobre o processo de inovação nos modelos de negócios, ainda é necessário maiores 

teorizações e conceituações acerca dessa temática (Foss & Saebi, 2017). Por isso, este 

artigo contribui com a teoria, ao realizar uma análise aprofundada da literatura sobre 

modelos de negócios disruptivos através da técnica LSA, levantando e consolidando 

aspectos e características que conceituem os modelos de negócios disruptivos. Ademais, a 

apresentação desse conjunto de itens visa auxiliar gestores a compreenderem essa temática 

para, posteriormente, traduzirem tais entendimentos em seus negócios com maior 

segurança. 

Ressalta-se, ainda, quanto à técnica utilizada, uma limitação referente à escolha da 

quantidade de valores singulares. Por isso ser um problema em aberto na literatura 

(Visinescu & Evangelopoulos, 2014), procurou-se trabalhar não apenas com a relação 

custo-benefício dado a adição de cada nova dimensão na análise, como também com um 

critério de saturação dos termos apresentados. Assim, a verificação do rápido 

decrescimento dos valores singulares está em concordância com o sugerido por Wild et al. 

(2005). 

Sugere-se, para pesquisas futuras, a aplicação desse conjunto de itens em pesquisas 

empíricas, a fim de verificar tais achados teóricos no campo, bem como adicionar aspectos 

empíricos a este conjunto de itens elaborados a partir da literatura sobre modelos de 

negócios disruptivos. 
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Abstract 

In Brazil, there are more mobile devices that can be connected to the internet than people: 

1.2 per habitant. In higher education institutions, these devices are used in tasks included in 

the lesson plans and also for activities with no relation to the class. This article aimed to 

identify the negative effects of the use of mobile Information Technology (IT) by students 

in the classroom. In order to do so, the methodological procedures of data collection 

consisted of direct observation and interviews with nine professors of the Federal 

University of Rondônia and with a focus group of eight students from the courses of 

Accounting and Administration. For the analysis of the collected data, the content analysis 

was adopted. Through a literature review, it was possible to identify 14 negative effects of 

the IT on the users. In the perception of the interviewees, 13 of these effects have a 

significant impact into the classes. The teachers and students participating in the research 

believe that the future of education is connected to an even greater presence of technology 

and that the negative effects of such situation must be known to be minimized, thus 

improving the quality of teaching. 

Key words: Effects, negatives, technology, teaching. 

 

Efeitos do uso de TI móvel em sala de aula: percepções do discente e do docente no espaço 

universitário 

  

Resumo 

No Brasil, existem mais dispositivos móveis conectáveis à internet do que pessoas: 1,2 

aparelho por habitante. Nas instituições de ensino superior, esses dispositivos são 

utilizados para tarefas previstas no plano de ensino e também para atividades sem relação 

alguma com a aula. Este artigo buscou identificar os efeitos negativos do uso de 

Tecnologia da Informação (TI) móvel pelos discentes em sala de aula. Para tanto, os 

procedimentos metodológicos de coleta de dados consistiram em observação direta e em 

entrevistas com nove docentes da Universidade Federal de Rondônia e com um grupo focal 

com oito discentes dos cursos de Ciências Contábeis e Administração. Para a análise dos 

dados coletados, adotou-se a análise de conteúdo. Por meio de levantamento bibliográfico, 

foi possível identificar 14 efeitos negativos da TI sobre os usuários. Na percepção dos 

entrevistados, 13 desses efeitos têm impacto significativo nas aulas. Os docentes e 

discentes participantes da pesquisa acreditam que o futuro da educação passa por uma 
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presença ainda maior da tecnologia e que os efeitos negativos disso devem ser conhecidos 

para que sejam minimizados, melhorando, assim, a qualidade do ensino.  

Palavras-chave: Efeitos, negativos, tecnologia, ensino.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O contexto brasileiro é marcado, atualmente, por um processo de ampliação do 

ensino superior e da pós-graduação, processo esse que se intensificou nas duas últimas 

décadas (Rangel & Miranda, 2016). Concomitantemente a essa ampliação, o uso da 

Tecnologia da Informação (TI) tem crescido de forma consistente (Meireles, 2016). De 

acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Brasil, existem 244 milhões de 

dispositivos móveis (notebooks, tablets e smartphones) conectáveis à internet – o que 

perfaz o impressivo número de 1,2 dispositivo por habitante.  

De fato, o uso de TI móvel está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), em 2013, o acesso à 

internet pelo celular era hábito de 53,6% dos usuários, número que, em 2014, passou a 

80,4%, o que representa um crescimento de 26,8% em um ano. Também de acordo com 

dados do IBGE, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2014 revelou 

que 54,9% das casas brasileiras contam com acesso à rede de computadores e existem mais 

pessoas acessando a internet pelo celular do que pelo computador (76,6%). Pela primeira 

vez, dados do Pnad apontaram para um uso da internet pelo celular superior ao uso no 

computador.   

Diante desse contexto, surgem questões sobre o impacto desses novos hábitos na 

educação. De acordo com Shuler, Winters e West (2014), na obra O futuro da 

aprendizagem móvel, nas próximas décadas, parece evidente que a educação ocorrerá num 

mundo ainda muito mais conectado, com tecnologia mais barata e acessível. Emerge, 

assim, a necessidade de as instituições de ensino superior se adequarem às mudanças e 

melhorarem os processos de formação de futuros profissionais (Rangel & Miranda, 2016).  

Segundo Moura (2012), o acesso a conteúdos multimídias não está ligado a 

somente um microcomputador; de fato, conforme já adiantado, as tecnologias móveis vêm 

tomando espaço, o que cria um novo paradigma educacional: o mobile learning ou a 

“aprendizagem móvel”. Os trabalhos exploratórios de Oliveira e Simões (2016) e Rangel e 

Miranda (2016) identificaram alguns impactos do uso da TI móvel pelos discentes. Em 

alguns construtos, o uso da TI não influenciou o desempenho e, em outros, a influência foi 

positiva. Contudo, com esses hábitos, o docente está sendo impactado indiretamente, o que 

pode ter efeitos negativos no ensino. Os autores aventam também a possibilidade de que os 

discentes não se apercebam de tal impacto, pois o uso constante da TI não os permite 

comparar o seu desempenho àquele que aconteceria sem o uso da internet (Oliveira & 

Simões, 2016).  

Por um lado, inúmeras pesquisas vêm tentando mapear os fatores determinantes do 

desempenho acadêmico (Miranda et al, 2015), concluindo que a identificação dessas 

variáveis poderia ser um caminho para se aprimorar a educação brasileira. Por outro lado, 

pouco se tem estudado sobre os efeitos do uso de TI móvel pelos discentes nas salas de 

aula, espaço no qual o professor figura como um agente passivo do uso dessas tecnologias. 

Os estudos na área de Sistemas de Informação buscam identificar, 

predominantemente, os efeitos positivos da TI móvel sobre os fenômenos que cercam seus 

usuários (e.g. aprendizagem, desempenho acadêmico etc.), inclusive as pesquisas 

supracitadas. Contudo, são evidentes na literatura os indícios de efeitos negativos da TI 

sobre os indivíduos e organizações, a exemplo da distração digital e no trabalho 
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(Cappellozza, Morais & Muniz, 2017). Nesta linha, tendo em vista o uso intenso de TI 

móvel no espaço universitário, o objetivo deste artigo é identificar alguns dos efeitos 

negativos do uso de TI móvel pelos discentes em sala de aula em uma universidade federal. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Nesta seção, serão apresentados aspectos conceituais de TI móvel, de redes sociais 

e de aplicativos móveis. Serão abordados também o uso da TI na educação e os efeitos 

negativos da TI nas pessoas. 

 

2.1 Tecnologias móveis 
 

 Pode-se definir “TI” como o conjunto de atividades e soluções advindas de recursos 

tecnológicos que visam à produção, ao armazenamento, à transmissão, ao acesso, à 

segurança e ao uso das informações. De outra forma, podemos dizer que a tecnologia é 

usada para o tratamento das informações, auxiliando o utilizador a alcançar determinado 

objetivo. A tecnologia pode ser encarada como uma resposta aos problemas cotidianos. 

Assim, não podemos limitar o seu campo de aplicação aos aparelhos inteligentes da 

atualidade, pois eles são recentes em nosso mundo e a tecnologia aparece muito antes do 

seu surgimento (Penedo, 2015). 

 A internet e a telefonia móvel têm alcançado um expressivo crescimento nos 

últimos anos, tanto no Brasil, quanto em outros países. Em relação aos países com mais 

internautas do mundo, o Brasil assumiu em 2014 o quarto lugar no ranking, com quase 108 

milhões de três bilhões de usuários que tem o mundo. A internet, associada aos artefatos 

computacionais portáveis, como notebook, palmtop, smartphone e tablete, possibilita 

níveis de conectividade nunca antes experimentados, o que vem despertando interesse nos 

meios acadêmico e empresarial (Lunardi; Dolci & Wendland, 2013). Fruto desse avanço 

tecnológico, emergiu a expressão “Tecnologia da Informação móvel”, que se tornou mais 

frequente a partir da terceira geração de celulares disponibilizada no Brasil em 2007, de 

onde surgiram os celulares inteligentes (smartphones) (Chaves et al, 2010). 

 Saccol e Reinhard (2007) mostram que a tecnologia móvel caracteriza-se pela 

portabilidade, pela capacidade de se levar um dispositivo para qualquer lugar. Já a 

tecnologia sem fio (wireless) distingue-se pela possibilidade de o usuário se conectar a 

outros equipamentos por links de comunicação sem o uso de fio. Da fusão dessas duas 

tecnologias, têm-se as tecnologias móveis e sem fio (Tims) (Corso; Cavedon & Freitas, 

2011) 

 

2.2 Redes sociais e aplicativos mobile 

 

 As redes sociais são definidas como uma estrutura sem fronteiras (Rangel & 

Miranda, 2016), uma comunidade não geográfica que passa a representar um conjunto de 

participantes autônomos, unindo valores e interesses compartilhados (Marteleto, 2001). As 

redes sociais surgem em um ambiente pouco formal, onde a maioria das interações são 

motivadas por excitação e prazer (Ferreira et al, 2015). No entanto, mesmo surgindo numa 

esfera informal das relações sociais, os efeitos das redes podem ser percebidos fora de seus 

espaços, como por exemplo, na interação com o Estado, a sociedade e outras instituições 

representativas. Pequenas decisões passam a ser influenciadas pelo “macro”, tendo a rede 

como intermediária (Marteleto, 2001). 

As redes sociais possibilitaram às pessoas manifestar os seus pensamentos sobre 

assuntos diversos, criar conteúdos sobre tendências, fazer pedidos e reclamações e 

expressar anseios e angústias publicamente (Fernades et al, 2014), o que gera uma vasta 

gama de conteúdo online. De fato, a quantidade de informações geradas e compartilhadas é 

enorme, o que só vem aumentando ao longo do tempo. Segundo a Chaos IDC Digital 
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(2014), só no ano de 2011, 1,8 zettabytes (ZB) de informações foram criadas e 

compartilhadas. O número mais que dobra a cada dois anos, sendo que, em 2013, foram 

4,4 zettabytes e a previsão para 2020 é que sejam 44 zettabytes. O uso tão intenso da 

internet tem mudado a forma como interagimos e fazermos várias coisas no nosso, 

cotidiano possibilitando o surgimento de inúmeras ferramentas.  

 Os smartphones vêm se popularizando desde 2007 e angariando cada vez mais 

usuários no mundo. Segundo Turban et al (2010), diversos fatores impulsionam a rápida 

expansão da utilização de dispositivos móveis para acesso à internet, dentre eles estão: (a) 

a disseminação – o número de celulares cresce exponencialmente em todo o mundo; (b) a 

popularização – o uso de celular é um fenômeno social, principalmente na faixa etária de 

15 a 25 anos; (c) o barateamento – o preço dos dispositivos móveis está mais acessível à 

população; (d) a funcionalidade – a introdução de novos recursos nos dispositivos os torna 

mais úteis no cotidiano; (e) a velocidade de transmissão de dados – a largura da banda hoje 

proporciona realizar operações que antes só eram possíveis usando computadores 

conectados à internet. 

 Atualmente, existem algumas plataformas de aplicativos para smartphones, como 

por exemplo a iOS, Android ou a Windows Mobile (Pressman & Maxim, 2016), e em cada 

uma delas há milhões de softwares disponíveis. Em 2014, as duas plataformas que mais 

tinham aplicativos disponíveis eram a Android, que na Play Store contava com 1,43 milhão 

de aplicativos, e a iOS, que na App Store hospedava 1,21 milhão de aplicativos (Olhar 

Digital, 2014). Os aplicativos voltados para comunicação e socialização são os mais 

populares, como o Twitter, Facebook, Linkedin e o Whatsapp. Eles constituem uma 

plataforma de comunicação para estabelecer, fortalecer e acelerar as relações sociais 

(Fernandes et al, 2014). 

 

2.3 TI na educação 

 

 Atualmente, os dispositivos móveis afetam quase todas as áreas, do setor bancário 

até a política. À medida que os dispositivos ganham mais destaque em nível global, cresce 

a expectativa em torno da aprendizagem móvel. Alunos e professores já utilizam as 

tecnologias móveis em diversos contextos, aplicando-as a uma grande variedade de 

propósitos de ensino e aprendizagem (Shuler, Winters & West, 2014). 

 Alguns historiadores afirmam que dispositivos, como por exemplo o computador de 

colo Dynabook (hoje conhecido como laptop), criado por Alan Kay em 1968, foram 

desenvolvidos para ajudar os alunos a aprender usando “novas mídias”. Para subsidiar o 

projeto e a funcionalidade do dispositivo, Kay fundamentou-se nas teorias de renomados 

especialistas em aprendizagem (Dalakov, 2013). Segundo Shuler, Winters e West (2014), a 

educação e a tecnologia podem e devem evoluir lado a lado e servir de apoio uma à outra. 
 O design de hardware também é impulsionado pelas necessidades educacionais. Na 

Rússia, o tablet E-OK tem duas telas: uma para ler e outra para escrever. Essa configuração 

e a tecnologia em que se baseia foram desenvolvidas especificamente para acomodar 

tarefas educacionais (Silver, 2012). Muitos membros da comunidade de educação vêm 

trabalhando para que as mudanças tecnológicas impulsionem a pedagogia e para que a 

pedagogia influencie a tecnologia (Shuler, Winters & West, 2014). As novas abordagens 

para a criação conversão de livros didáticos estão permitindo que eles deixem de ser meras 

reproduções digitais do conteúdo impresso para se tornar interfaces de grande riqueza 

visual, que podem incluir elementos multimídia, interativos e de colaboração (Gsma, 

2011). 
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 Na atual sociedade do conhecimento, o processo de ensino-aprendizagem passa por 

grandes transformações e todas as formas de escolas devem estar atentas a isso, uma vez 

que esses novos paradigmas estão definindo e delineando os modelos pedagógico-

estruturais (Squirra & Fedoce, 2011). Contudo, a aprendizagem móvel, em sua grande 

parte, tem se desenvolvido fora do ambiente formal da educação e a vasta maioria dos 

projetos de aprendizagem móvel foram pensados para contextos informais (Shuler, Winters 

& West, 2014). 

 Com variados dispositivos presentes na vida dos alunos, auxiliando o processo de 

aprendizagem, tanto no ambiente formal e informal, surge o conceito de aprendizagem 

contínua ou seamless, que é uma forma de aprendizagem em que não há interrupções entre 

os diferentes ambientes. Nela, o discente usa vários tipos de tecnologia de acordo com as 

oportunidades que surgem, aproveitando o que cada uma tem de oferecer de melhor – a 

mobilidade de um smartphone, ou a superioridade do teclado de um computador, por 

exemplo. O objetivo é manter a continuidade da experiência de aprendizagem ao passar de 

um dispositivo ou ambiente ao outro. Ao longo da história, houve sempre uma grande 

divisão entre a aprendizagem formal, que ocorre dentro da sala de aula, e a informal, que 

acontece em casa ou em ambientes comunitários. Vários especialistas vêm investigando 

como a aprendizagem móvel pode ajudar a superar essa barreira e criar uma ponte entre a 

aprendizagem formal e a informal. (Shuler; Winters & West, 2014). 

 

2.4 Tecnologias móveis e seus efeitos 

 

 A internet tornou-se onipresente na vida moderna. De fato, estamos todos os dias 

expostos a milhares de dados e informações, a um infinito número de vídeos engraçados, a 

comunidades sociais, a trocas de mensagens instantâneas e a jogos, entre outros conteúdos. 

Com isso, têm surgido alguns transtornos mentais distintos ligados diretamente ao uso da 

tecnologia digital (Dashevsky, 2013). Segundo Bawden e Robinson (2009), a sobrecarga 

de informações em casos extremos pode trazer danos à saúde. Kirsh (2000) identifica uma 

condição de sobrecarga cognitiva, quando a sobrecarga de informação é adicionada a 

multitarefas e a interrupções.  

 Brabazon (2007) salienta que não só a sobrecarga de informações é um problema, 

mas também a baixa qualidade de alguns conteúdos à disposição de todos. A necessidade 

de manter-se conectado com familiares e amigos a qualquer tempo e lugar gera uma 

espécie de sentimento de obrigação com a tarefa de manter-se conectado, ou seja, acarreta 

um vício de ter o smartphone sempre ligado e constantemente atualizado (Mazmanian, 

Orlikowski & Yates, 2006). 

 Evan Dashevsky (2013) listou alguns problemas trazidos ou reinventados pela era 

da banda larga móvel, dentre os quais cabe aqui destacar: (a) nomophobia – o termo é uma 

palavra-valise resultante da junção de “no-mobile” e “phobia", ou seja, trata-se do medo de 

ficar de telefone móvel, uma ansiedade que surge quando as pessoas ficam sem seu 

smartphone. Há relatos de uma sensação horrível por se estar desconectado quando, por 

exemplo, acaba a bateria do celular e não se tem onde carregá-lo; (b) depressão de 

Facebook – é a depressão causada por interações sociais ou pela falta delas no Facebook. 

Uma possível razão para isso, afirma a Evan Dashevsky (2013), está relacionada ao fato de 

que as pessoas tendem a documentar, nessa rede social, os aspectos mais fotogênicos de 

suas vidas: férias, promoções, fotos de festas, etc. Assim, cria-se a imagem 

(potencialmente equivocada) de que todos estão vivendo vidas muito mais felizes e bem-

sucedidas do que o usuário que sofre deste problema; (c) transtorno de dependência da 

internet – trata-se de uma vontade constante e não saudável de acessar a internet; (d) vício 
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de jogos online – relaciona-se a uma necessidade não saudável de acessar jogos 

multiplayer online; (e) hipocondria digital - é a tendência de acreditar que você tem 

doenças sobre as quais leu online. Por exemplo, o usuário acorda um dia com dor de 

cabeça, que provavelmente não é nada sério, mas a WebMD (site americano voltado à 

saúde e ao bem-estar) diz que essas dores de cabeça são um dos sintomas de tumor no 

cérebro. Com isso, o sujeito passa a se considerar um doente terminal. Trata-se, em 

verdade, do raciocínio de um cibercondríaco, uma condição que conjuga informações 

médicas avulsas, chegando sempre aos piores cenários clínicos possíveis; (f) o efeito 

Google – que é a tendência do cérebro humano de reter menos informações porque ele 

sabe que as respostas estão ao alcance de alguns cliques.  

 De acordo com a literatura mencionada, foi elaborado o Quadro 1, que apresenta 

um resumo dos efeitos negativo das TI nas pessoas. Esses dados serviram de base para a 

elaboração dos instrumentos da pesquisa (apêndices A e B). 

 

Quadro 1 – Efeitos negativos da TI nas pessoas. 

EFEITOS NEGATIVOS DESCRIÇÃO FONTE 

Atenção parcial continua Um foco em ser conectado que resulta em 

estresse e déficit de atenção característico. 
Bawden e Robinson 

(2009) Distração e impaciência Devido ao excesso de estímulo mental, as 

pessoas ficam distraídas e impacientes. 

Sobrecarga de dados 

 

A TI móvel disponibiliza informações de 

todos os tipos em qualquer momento e 

lugar, dificultando saber qual informação 

é útil. 

Saccol (2005) 

Interrupções desnecessárias Necessidade de gerenciar o recebimento 

de novas informações/comunicação versus 

atividades “aqui agora”. 

Isolamento e individualismo  

 

As pessoas realizam quase tudo de que 

precisam por meio da TI, eliminando a 

necessidade de contato direto com outras 

pessoas. 

Caos A tecnologia muitas vezes é usada para 

organizar e controlar grupos de pessoas. 

Por outro lado, pode gerar desordem e 

descontrole. 

Mick e Founier (1998) e 

Javenpaa e Lang (2005) 

Escravidão 

 
O usuário torna-se dependente da 

tecnologia, não se vê fazendo suas 

atividades fora dela, o que gera uma 

espécie de escravidão. 
Ineficiência 

 
No caso de não saber usar a tecnologia, 

ela fará com que o usuário seja menos 

produtivo no trabalho ou nos estudos. 
Criação de necessidades A tecnologia cria a necessidade de novas 

tecnologias; assim, quanto mais tecnologia 

se tem, mais tecnologia se quer. 
Nomophobia  O termo é uma junção “no-mobile” e 

“phobia” - medo de ficar sem celular. 

Dashevsky (2013) Depressão de Facebook  É a depressão causada por interações 

sociais, ou a falta de interações sociais no 

Facebook. 
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Quadro 1 – Efeitos negativos da TI nas pessoas (continuação). 

EFEITOS NEGATIVOS DESCRIÇÃO FONTE 

Transtorno de dependência da 

internet  

Uma vontade constante e não saudável de 

acessar a internet. 

Dashevsky (2013) Hipocondria digital  É a tendência de acreditar que você tem 

doenças sobre as quais leu online. 

Efeito Google  É a tendência do cérebro humano de reter 

menos informação porque ele sabe que as 

respostas estão ao alcance de alguns 

cliques. 

Sparrow; Liu e Wegner 

(2011) e Dashevsky 

(2013) 

Fonte: Elaborado pelos autores, adaptado da literatura. 
 

3 MÉTODO 

 

 Quanto à natureza, este artigo se enquadra como uma pesquisa aplicada, pois visa a 

gerar conhecimentos dirigidos à solução de problemas específicos, envolvendo verdades e 

interesses locais (Silva & Menezes, 2005).  Adotou-se uma abordagem qualitativa, que 

envolve compreensão de um evento em seu ambiente natural, com trabalho de campo que 

resulta em um produto descritivo (Merriam, 1998). Quanto ao método de raciocínio, foi 

usado o dedutivo, pois os dados analisados permitiram inferir uma verdade (Gil, 2008). 

 A pesquisa é também exploratória, pois visa proporcionar familiaridade com o 

seguinte problema: o uso de TI pelos discentes na percepção dos docentes e dos próprios 

usuários. Conforme nota Gil (2010), uma pesquisa exploratória, na maioria dos casos, 

contempla: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevista com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que 

“estimulem a compreensão”. Levando em conta essas informações, os objetivos desta 

pesquisa e a proximidade com o grupo pesquisado, a coleta de dados foi realizada por meio 

de múltiplas fontes, com gravações de áudios e anotações pertinentes. 

 

3.1 Coleta de dados  

 

 Como fonte de coleta de dados, além da observação direta, optou-se pela entrevista 

semiestruturada com os docentes e com grupo focal de discentes. Isso permitiu analisar os 

diferentes pontos de vista em relação ao tema abordado. Na entrevista semiestruturada com 

os docentes, foram entrevistados nove professores da Universidade Federal de Rondônia 

(Unir), campus de Vilhena, sendo quatro do curso de Administração e cinco do curso de 

Ciências Contábeis, por acessibilidade e aceite. Foi usada uma lista de questões e de 

tópicos para serem respondidos, que serviram de guia (Apêndice B). As entrevistas tiveram 

duração média de 20 minutos de gravação. Os áudios resultantes foram transcritos e 

analisados. Optou-se por flexibilizar as entrevistas; as questões não seguiram precisamente 

a ordem prevista no guia e novas perguntas puderam ser formuladas no decorrer da 

conversa (Mattos, 2005). De forma geral, contudo, a entrevista observou o roteiro.  

 Segundo Marconi e Lakatos (2010), a entrevista semiestruturada permite ao 

entrevistador seguir um roteiro previamente estabelecido, tendo, porém, o entrevistador a 
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liberdade de direcionar o diálogo em qualquer direção. Essa flexibilidade também permite 

ao entrevistado esclarecer perguntas de forma a garantir a sua compreensão. As principais 

vantagens das entrevistas semiestruturadas são as seguintes: possibilidade de acesso a mais 

informações além das previstas; possibilidade de esclarecer aspectos da entrevista; acesso a 

diferentes pontos de vista, orientações e hipóteses para o aprofundamento da investigação; 

e definição de novas estratégias e de outros instrumentos (Tomar, 2007). 

 Como segunda fonte de coleta de dados, foi utilizado o grupo focal com os 

discentes do curso de Administração e de Ciências Contábeis da Unir. Foram entrevistados 

oito alunos de quatro turmas diferentes, com idades entre 21 e 31 anos. O grupo focal 

aconteceu em uma sala do campus no mês de junho de 2017, rendendo duas horas de 

gravação que foram transcritas e analisadas. A essência do grupo focal consiste justamente 

na interação entre os participantes e o pesquisador, que obtém dados a partir da discussão 

focada em tópicos específicos e diretivos.  

A coleta de dados por meio do grupo focal tem como uma de suas maiores riquezas 

o fato de que se baseia na inclinação humana de formar opiniões e atitudes a partir da 

interação com outros indivíduos (Iervolino & Pelicioni, 2001). O grupo focal com 

discentes, conduzido por outro discente (o próprio pesquisador), em ambiente reservado, 

sem a presença de outros atores da universidade (professores, técnicos etc.), possibilitou, 

entende-se, uma maior abertura e transparência por parte dos alunos nas informações 

fornecidas, facilitando a extração de dados da pesquisa e permitindo uma maior 

compreensão do fenômeno. 

 

3.2 Método de análise de dados  

 

 Os dados obtidos por meio das entrevistas e do grupo focal são objeto da análise de 

conteúdo neste estudo que, segundo Martins e Theóphilo (2009), busca apreender a 

essência de um texto nos detalhes das informações, dados e evidências disponíveis. Assim, 

o método não trabalha somente com o texto per se, mas também com detalhes do contexto. 

Será utilizada a análise de conteúdo, adotando as categorias de análise definidas a priori, 

como consta no Quadro 1 já apresentado. Para Bardin (2011), a análise de conteúdo, 

enquanto método, é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta seção aborda os dados coletados nas entrevistas com docente e com grupo 

focal e também durante a observação direta. Adicionalmente, é apresentada uma discussão 

sobre os achados da pesquisa. 

 

4.1 Caracterização dos participantes  

 

Os participantes das entrevistas integram o corpo docente da Unir, campus de 

Vilhena, sendo quatro do curso de Ciências Contábeis e cinco do curso de Administração. 

As entrevistas foram realizadas na própria universidade, individualmente. A fim de manter 

sigilo quanto à identificação individual dos docentes, seus nomes foram substituídos por 

números de 1 a 10 – por exemplo, “professor 6”. Foram nove entrevistados (Obs.: um 

professor foi citado durante o grupo focal e adicionado aos nove docentes entrevistados). O 

grupo focal, por sua vez, foi constituído por discentes da Unir, alunos de Ciências 

Contábeis e Administração. Foram entrevistados dois discentes de cada turma, das duas 
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turmas mais próximas da conclusão de cada curso, somando oito discentes no total, quatro 

do sexo masculino e quatro do sexo feminino, com idades entre 21 e 31 anos (definidos 

voluntariamente entre os pares). Quanto à identificação desses participantes, os seus nomes 

foram substituídos por letras de A a H – por exemplo, “participante C”. O grupo focal 

aconteceu em uma sala da universidade no mês de junho de 2017 e foi conduzido por outro 

discente, em ambiente reservado, sem a presença de outros atores da universidade (e.g. 

professores, técnicos etc.). Foi mantido total sigilo da identificação dos participantes, o 

que, presume-se, possibilitou maior abertura e transparência das informações, facilitando a 

obtenção de dados e uma maior compreensão do fenômeno. 

 

4.2 Uso de TI móvel em sala de aula: perspectiva discente 

 

Quando perguntados sobre qual seria a motivação para o uso de TI móvel em sala 

de aula, a maioria dos alunos responderam que, quando não conseguem prestar atenção à 

aula, eles dedicam atenção ao smartphone. Foi o que disse o participante C: “tem dias que 

realmente eu deixo só para mexer porque a aula está muito chata, aí eu fico só ali 

mexendo, mas eu acho que não me atrapalha não”. Outros motivos, como costume, 

necessidade e curiosidade para saber de algo que está acontecendo fora da sala, foram 

citados. Por outro lado, o participante A afirmou que só utiliza o celular para fins 

relacionados à aula quando necessário. O participante G utiliza o seu aparelho para conferir 

se o que está sendo apresentado pelo professor está de acordo com o que ele pode 

encontrar na internet.  

Outro questionamento feito foi em relação aos efeitos negativos do uso da TI móvel 

em sala de aula no trabalho docente. A pergunta foi: como imaginam que os docentes se 

sentem quando os discentes estão utilizando TI móvel dentro de sala de aula? Isso impacta 

diretamente o trabalho dos docentes? Os discentes, em sua maioria, afirmam que se 

colocam no lugar dos professores e dizem que se sentiriam desmotivados, como afirma a 

participante C: “Eu acho que impacta negativamente, e o principal fator é a desmotivação”. 

O participante E também afirma: “Eu acho que é negativo, com certeza. É uma falta de 

educação até, às vezes acontece involuntariamente, né?, a gente acaba pegando [o celular] 

um minutinho”. 

Foi também questionado qual seria o sentimento dominante dos discentes quando 

utilizam TI móvel dentro de sala de aula. As respostas ficaram bem divididas. Alguns 

relatam que não se sentem confortáveis utilizando a internet na sala de aula. É o caso da 

participante A: “Eu me sinto desconfortável”. Alguns afirmaram que se trata de falta de 

educação, como o participante G: “Eu acho, assim, que é uma falta de respeito com o 

professor que está ali dando aula”. Um outro grupo de entrevistados, por outro lado, dizem 

que se trata de uma coisa normal. Essa é a opinião da participante B: “Eu vou dizer 

tranquila, porque eu já acho que é uma coisa normal”. Segundo esse grupo de alunos, se os 

professores se sentem mal, não deveriam. O participante E argumenta do seguinte modo: 

“Acho que ele não deveria se sentir mal, com aquilo, né?, a menos que a sala inteira esteja 

mexendo no celular”. 

 

4.3 Uso de TI móvel em sala de aula: a perspectiva docente 

 

Em relação à motivação para o uso de TI móvel, a maioria dos professores 

afirmaram que não solicitam a utilização de equipamentos pessoais de TI móvel durante as 

aulas. Assim, eles acreditam que o aspecto motivador do uso desses equipamentos sejam 

fins alheios aos propósitos da aula. Os professores relatam que, para que possam solicitar o 
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uso TI móvel em sala de aula, é necessário que pelo menos a maioria tenha acesso a um 

aparelho de TI móvel e à internet. O professor 10 afirmou: “Eu dificilmente solicito que 

eles consultem na aula. Por que eu não faço esse tipo de trabalho com essas TIs? Porque 

requer acesso à internet”. O professor 4 acrescenta: “Eu acho que a fonte deles não é a 

pesquisa do conteúdo em si. Eu acho que é mais essas redes sociais mesmo, dar uma 

escapada, fugir um pouco do foco da aula e dar uma olhadinha lá”. 

Quando indagados sobre a sensação ou o sentimento diante do uso de TI móvel 

durante as aulas, a maioria dos professores participantes da pesquisa afirmaram que não se 

sentem muito incomodados com tal prática, pois dizem que são poucos discentes que 

realmente utilizam seus equipamentos para outros fins que não os relacionados à aula. O 

professor 6 afirmou: “Eu não ligo tanto se ele está usando o smartphone ou não. 99,9% das 

vezes quando eu vejo isso eu brinco e aí eu peço para o aluno parar”. Por outro lado, 

alguns professores disseram que se sentem, sim, incomodados; outros afirmaram que se 

sentem desmotivados e/ou irritados. É o caso do professor 8: “A TI usada para as redes 

sociais durante uma aula expositiva, isso desagrada sim, mas isso é muito pontual, nunca é 

uma sala inteira fazendo isso”. O professor 7, por sua vez, afirmou: “Confesso que me 

irrita às vezes perceber que o aluno está distraído por causa do uso das redes sociais, do 

Facebook, Whatsapp ou qualquer outra que seja”. 

 

4.4 Efeitos negativos da TI móvel e discussão 

 

No Quadro 2, é apresentado o resumo das percepções dos docentes em relação aos 

efeitos aos quais os discentes estão expostos quando utilizam TI móvel em sala de aula. 

São também apresentadas, no mesmo quadro, as percepções dos discentes em relação aos 

efeitos sentidos no dia a dia com o uso da tecnologia.  

Os resultados da pesquisa corroboraram os resultados de Bawden e Robinson 

(2009), Saccol (2005), Mick e Founier (1998), Javenpaa e Lang (2005) e Dashevsky 

(2013). Pode-se notar que os efeitos negativos apresentados por esses autores são 

percebidos no dia a dia acadêmico por docentes e discentes da universidade pesquisada. 

Esses efeitos negativos podem constituir um óbice para a aprendizagem contínua, citada 

por Shuler, Winters e West (2014). Os autores afirmam que, por um lado, as tecnologias 

móveis à disposição dos discentes oferecem condições de aprendizagem contínua, criando 

uma ponte entre o ensino formal (dentro da sala de aula) e informal (fora da sala de aula). 

A tecnologia usada para disseminar conhecimento, incrementando a produção acadêmica, é 

uma realidade (Souza et al, 2016).  

Segundo Shuler, Winters e West (2014), a educação e a tecnologia podem e devem 

evoluir lado a lado para servir de apoio uma à outra. Por outro lado, é necessário destacar 

que o desenvolvimento de iniciativas de aprendizagem móvel demanda tempo e empenho 

de docentes e de instituições de ensino. Projetar novos métodos de aprendizagem, assim 

como possibilitar que os alunos compreendam os potenciais das mídias móveis (Squirra & 

Fedoce, 2011), leva tempo. Nesse sentido, conhecer os efeitos negativos da tecnologia na 

realidade das instituições de ensino colabora para o desenvolvimento de iniciativas de 

aprendizagem contínua mais efetivas ligadas aos dispositivos de TI móvel. 
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Quadro 2 – Efeitos negativos do uso da TI móvel na sala de aula segundo por docentes e discentes. 

Efeitos negativos 

TI móvel em sala 
Literatura Perspectiva docente Perspectiva discente 

Atenção parcial 

contínua 

Foco em estar conectado que resulta em estresse 

e déficit de atenção característico (Bawden & 

Robinson, 2009). 

Alguns discentes têm a atenção dividida entre suas 

TIs móveis e a aula. 

A atenção dividida com a TI móvel é 

considerada normal; trata-se de um costume 

advindo da utilização diária. 

Distração e 

impaciência 

Devido ao excesso de estímulo mental, as 

pessoas ficam distraídas e impacientes (Bawden 

& Robinson, 2009). 

Pelo excesso de estímulo metal no dia a dia, os 

discentes gostariam de uma aula mais ligada à TI 

móvel. 

Sempre que possível, os discentes utilizam 

mais de uma TI ao mesmo tempo. O excesso 

de estímulo mental causa distração e 

impaciência.  

Sobrecarga de 

dados 

 

A TI móvel disponibiliza informações de todos 

os tipos em qualquer momento e lugar. É difícil 

saber qual informação é útil (Saccol, 2005). 

Os discentes têm dificuldades em filtrar informações 

fidedignas a partir do oceano de informações 

disponíveis na rede. 

A maioria dos discentes tem dificuldades de 

filtrar as informações obtidas pela TI móvel. 

Interrupções 

desnecessárias 

Necessidade de gerenciar o recebimento de 

novas informações/comunicação versus 

atividades “aqui agora” (Saccol, 2005). 

Um ou outro discente acaba saindo da sala para 

atender o telefone ou até mesmo responder e-mails 

ou mensagens. 

As interrupções acontecem mais 

discretamente nas trocas de mensagens 

online. 

Isolamento e 

individualismo  

 

As pessoas realizam quase tudo de que precisam 

por meio da TI, eliminando a necessidade de 

contato direto com outras pessoas (Saccol, 

2005). 

Os discentes buscam esclarecer dúvidas sobre o 

conteúdo da aula na TI móvel. 

A busca independente pelo conteúdo diminui 

o contato direto do discente com o docente. 

Caos 

A tecnologia muitas vezes é usada para organizar 

e controlar grupos de pessoas. Por outro lado, 

pode gerar desordem e descontrole (Mick & 

Founier, 1998). 

Baixa ocorrência em sala de aula. Alguns docentes 

fazem um acordo prévio para a utilização dos 

equipamentos de TI a fim reduzir/eliminar esse 

efeito negativo. 

Baixa ocorrência. Contudo, alguns alunos 

citam que quando a tecnologia é usada para 

discutir política ou religião, as chances de 

causar o caos são grandes. 

Escravidão 

 

O usuário torna-se dependente da tecnologia, não 

se vê fazendo suas atividades fora dela, o que 

gera uma espécie de escravidão (Mick & 

Founier, 1998). 

Relatam que os discentes estão acostumados a 

utilizar a TI móvel para realizar as mais diversas 

atividades e, portanto, não ficariam sem seus 

equipamentos. 

Quanto mais coisas puderem ser feitas pela 

TI móvel melhor. 
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Quadro 2 – Efeitos negativos do uso da TI móvel na sala de aula segundo por docentes e discentes (continuação). 

Efeitos negativos 

(TI móvel em sala) 
Literatura Perspectiva docente Perspectiva discente 

Ineficiência 

 

No caso de não saber usar a tecnologia, ela fará 

com que o usuário seja menos produtivo no 

trabalho ou nos estudos (Javenpaa & Lang, 

2005). 

Causada porque os discentes não dominam 

plataformas online que são úteis no meio acadêmico. 

Baixa ocorrência, pois acreditam que podem 

aprender a dominar qualquer TI móvel com 

facilidade. 

Criação de 

necessidades 

A tecnologia cria a necessidade de novas 

tecnologias; assim, quanto mais tecnologia se 

tem, mais tecnologia se quer (Javenpaa & Lang, 

2005). 

Os docentes percebem que há uma busca, entre os 

discentes, pelo melhor equipamento de TI. 

Sempre que possível querem ter mais 

tecnologia. 

  

Nomophobia  

O termo é uma junção “no-mobile” e “phobia” - 

medo de ficar sem celular (Dashevsky, 2013). 

Baixa ocorrência em sala de aula; acreditam que os 

discentes não têm esse medo. 

Têm medo de ficar sem a TI móvel, pois é o 

principal meio de comunicação de que 

dispõem. 

Depressão de 

Facebook  

É a depressão causada por interações sociais, ou 

a falta de interações sociais no Facebook 

(Dashevsky, 2013). 

Não sustentado. Os docentes não percebem essa 

depressão nos discentes. 

Não sustentado. Mesmo dizendo ser possível 

que aconteça, nenhum entrevistado diz ter 

sentido esse efeito. 

Transtorno de 

dependência da 

internet  

Uma vontade constante e não saudável de 

acessar à internet (Dashevsky, 2013). 

Os docentes relatam que os discentes, vez ou outra, 

estão olhando os seus smartphones em busca do 

acesso à internet. 

Sempre estão verificando o recebimento de 

novas informações advindas da internet. 

Hipocondria digital  

É a tendência de acreditar que você tem doenças 

sobre as quais leu on-line (Dashevsky, 2013). 

Baixa ocorrência em sala de aula, os docentes 

relatam ser um costume da sociedade que reflete em 

sala. 

Realizam pesquisas on-line acerca dos 

sintomas de doenças. 

Efeito Google  

É a tendência do cérebro humano de reter menos 

informação porque ele sabe que as respostas 

estão ao alcance de alguns cliques (Sparrow, Liu 

& Wegner, 2011). 

A facilidade com que se acha informações sobre os 

assuntos abordados em sala faz com que os discentes 

guardem menos conteúdo na memória. 

Dizem ser um costume; quando vão falar ou 

escrever sobre um assunto buscam primeiro 

no Google. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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 Do Quadro 2, onde se comparam os efeitos encontrados na literatura com as 

percepções de docentes e discentes, vale destacar três efeitos dos quais os docentes 

divergem em relação aos discentes. Sobre o efeito ineficiência, os discentes dizem que 

dominam a tecnologia e qualquer ineficiência causada pela TI é passageira; já os 

docentes percebem que os discentes têm dificuldade em dominar plataformas úteis e 

utilizá-las em benefício dos estudos. Em relação ao efeito nomophobia, os discentes 

relatam ter medo de perder o aparelho, pois se trata do principal meio de comunicação 

que possuem com colegas de sala, familiares e colegas de trabalho, entre outros. O 

smartphone é responsável também por armazenar conteúdos importantes da 

universidade e do trabalho. Porém, esse medo não é percebido pelos docentes. Sobre a 

depressão Facebook, os achados da pesquisa divergem dos resultados relatados por 

Dashevsky (2013). De fato, esse efeito negativo não foi percebido pelos docentes e 

discentes. Os participantes relatam que há a possibilidade de que ocorra tal efeito na 

universidade, mas nunca passaram por isso. Trata-se, portanto, do único efeito que, 

segundo docentes e discentes, não ocorre na sala de aula. 

 É importante destacar que o efeito Google foi o mais comentado pelos 

participantes da pesquisa. Docentes e discentes sentem que o efeito acontece na sala de 

aula, corroborando com os achados de Sparrow, Liu e Wegner (2011). Isso demanda do 

docente uma estratégia para lecionar a aula de forma a que o discente retenha o máximo 

de conteúdo. Sparrow, Liu e Wegner (2011) demonstram em sua pesquisa que quando 

as pessoas esperam que a informação fique continuamente disponível é mais provável 

que se lembrem de onde encontrá-la do que da informação em si. Isso torna os usuários 

mais dependentes de aparelhos. Desse modo, deve-se permanecer conectado para se 

saber o que o Google ‘sabe’. Assim, a experiência de perder a conexão com a internet se 

torna cada vez mais algo como perder um amigo (Sparrow, Liu & Wegner, 2011). 

 

5 CONCLUSÃO  

 

O ensino e a aprendizagem do futuro ocorrerão em um mundo muito mais 

conectado, com tecnologia mais barata e acessível (Shuler; Winters & West, 2014). As 

tecnologias que promovem mais eficiência e praticidade no dia a dia também podem ter 

os seus efeitos negativos (Mick & Founier, 1998; Javenpaa & Lang, 2005; Saccol, 

2005; Bawden & Robinson, 2009; Dashevsky, 2013). Com o crescente uso das 

tecnologias na educação, efeitos negativos do uso de TI móvel foram evidenciados na 

literatura. Esta pesquisa procurou verificar se alguns desses efeitos negativos (Quadro 1) 

se manifestam nas salas de aula de uma Universidade Federal.  

Os dados foram coletados por meio da observação direta e também de 

entrevistas com o corpo docente da universidade e com um grupo focal com os 

discentes. Posteriormente, os dados coletados foram analisados por meio de análise de 

conteúdo. A pesquisa listou 14 efeitos negativos da TI nas pessoas (Quadro 1), a partir 

da literatura. Desses, 13 efeitos foram identificados pelos docentes e discentes 

participantes. O único efeito não percebido foi o efeito depressão Facebook. 

Os resultados evidenciam também que os discentes procuram realizar as tarefas 

escolares em seus equipamentos de TI móvel. Por exemplo, tiram fotos do quadro em 

vez de copiar no caderno, usam livros em formato PDF, em vez de adquirirem livros 

físicos, entre outras. Os discentes retêm menos conteúdo na memória, não se 

aprofundam nos conteúdos passados pelos professores e preocupam-se mais com como 

achar o que foi ensinado. Assim, sabem em que fonte buscar para responder a um futuro 

questionamento, mas têm poucos argumentos acerca de assuntos variados. 
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Este artigo lança uma contribuição para a área de sistemas da informação e para 

universidades, docentes e discentes, questionando aspectos da utilização de TI móvel. 

Parte-se aqui do princípio de que, sabendo destes efeitos, podem ser criadas políticas 

para redução desses impactos em sala de aula, promovendo um ambiente de ensino mais 

eficiente. 

A pesquisa se limitou ao estudo de caso nos cursos de Ciências Contábeis e 

Administração. Sugere-se que, para pesquisas futuras, outros cursos e universidades 

sejam investigados. Pode-se também investigar como a realidade aqui descrita se altera 

com o passar do tempo, ou seja, se os efeitos do Quadro 1 serão reduzidos ou 

aumentados. 
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Apêndice A – Roteiro do grupo focal com os discentes 

  ROTEIRO DO GRUPO FOCAL COM OS DISCENTES 

 

O presente grupo focal serve de instrumento de pesquisa “EFEITOS DO USO 

DE TI MÓVEL EM SALA DE AULA: PERCEPÇÕES DE DISCENTES E 

DOCENTES NO ESPAÇO UNIVERSITÁRIO”. Tal instrumento tem por objetivo 

identificar alguns dos efeitos negativos do uso de TI móvel pelos discentes em sala de 

aula. 

 

Identificação dos participantes 

Antes de responder às questões, o aluno se identificará com: 

1. Nome; 

2. curso; 

3. turma; 

4. idade. 

 

Caracterização do uso 

1. Você usa alguma TI móvel durante a aula, como notebook ou smartphone?  

2. Qual a frequência do uso de redes sociais? Quantos minutos, em média, você 

acredita que passa usando a TI móvel na sala? 

3. Quais aplicativos você usa na universidade? Qual a preferência de uso na sala de 

aula? 

4. Por que você usa a TI móvel na sala de aula? Sente necessidade de estar 

conectado, quer aclarar aspectos do conteúdo, tem que responder a mensagens 

ou ligações de trabalho ou familiares? 

 

Percepções de efeitos do uso de TI  

5. Você percebe os seguintes efeitos do uso de TI móvel em sala?  

 Foram acrescentadas perguntas como: você observa este efeito 

frequentemente? Por que percebe este efeito? Esse efeito impacta 

diretamente o trabalho do professor? 

 

a) Atenção parcial contínua; 

b) Distração e impaciência; 

c) Sobrecarga de dados; 

d) Interrupções desnecessárias; 

e) Isolamento e individualismo; 

f) Caos; 

g) Escravidão; 

h) Ineficiência; 

i) Criação de necessidades; 

j) Nomophobia; 

k) Depressão de Facebook; 

l) Transtorno de dependência da internet; 

m) Hipocondria digital; e 

n) Efeito Google. 

 

6. Quando se usa redes sociais dentro da sala de aula, você acredita que isso 

impacta o trabalho docente? 
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7. Qual o sentimento você percebe no professor quando você utiliza a TI móvel em 

sala de aula? 

8. Como você se sente usando TI na sala aula? É uma coisa normal que você faria 

em qualquer outro lugar, ou você usa, mas se sente mal por achar que atrapalha a 

aula? 

 

 

Apêndice B – Roteiro de entrevista semiestruturada com os docentes 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM OS DOCENTES 

 

O presente grupo focal serve de instrumento de pesquisa “EFEITOS DO USO 

DE TI MÓVEL EM SALA DE AULA: PERCEPÇÕES DE DISCENTES E 

DOCENTES NO ESPAÇO UNIVERSITÁRIO”. Tal instrumento tem por objetivo 

identificar alguns dos efeitos negativos do uso de TI móvel pelos discentes em sala de 

aula. 

 

Dados de identificação dos participantes: 

1. Nome: 

2. Idade: 

a) entre 20 e 25 anos; 

b) entre 26 e 30 anos; 

c) entre 31 e 35 anos; 

d) entre 36 e 40 anos; 

e) entre 40 e 45 anos; 

f) mais de 46 anos. 

 

3. Formação (maior formação apenas): 

4. Você utiliza alguma TI móvel na universidade e durante as aulas? Se sim, qual? 

Questões sobre o uso de TI móvel pelos discentes em sala: 
1. Seus alunos utilizam TI móvel em sala de aula? 

 

2. Qual a motivação para o uso de TI móvel no horário de aula? A comunicação é 

mais importante que o conteúdo do curso? 

 Você percebe os seguintes efeitos do uso de TI móvel em sala? Foram 

acrescentadas perguntas como: você observa este efeito frequentemente?, 

por que percebe este efeito? esse efeito impacta diretamente o trabalho do 

professor? 

a) Atenção parcial contínua; 

b) Distração e impaciência; 

c) Sobrecarga de dados; 

d) Interrupções desnecessárias; 

e) Isolamento e individualismo; 

f) Caos; 

g) Escravidão; 

h) Ineficiência; 

i) Criação de necessidades; 

j) Nomophobia; 

k) Depressão de Facebook; 
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l) Transtorno de dependência da internet; 

m) Hipocondria digital; e 

n) Efeito Google. 

3. Qual a sensação ou sentimento do professor diante do uso de TI móvel pelos 

alunos durante as aulas? 
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THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN BIG DATA, FOR DATA FLOW 

MANAGEMENT IN A CLOUD COMPUTING ENVIRONMENT. 

 

Abstract: This paper describes the use of Artificial Intelligence in Big Data, for Data flow 

management in a Cloud Computing environment. Thorough a case study, we demonstrate 

that the information obtained by application of Artificial Intelligence algorithms can assist 

to prioritize the moviment of Data flow in a Cloud Computing environment, contributing to 

the more efficient resource management of this environment, to leverage its availability 

and scalability which are decisive for a Big Data structure. 

 

O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM BIG DATA, PARA O 

GERENCIAMENTO DO FLUXO DE DADOS NO AMBIENTE DE CLOUD 

COMPUTING. 

 

Resumo: Este paper aborda a utilização de Inteligência Artificial em Big Data, para o 

gerenciamento do fluxo de dados dentro do ambiente de Computação em Nuvem. Através 

de um ambiente de estudo de caso, demonstra-se que as informações obtidas da aplicação 

de algoritmos de Inteligência Artificial podem auxiliar na priorização da movimentação do 

fluxo de dados em um ambiente de Cloud Computing, contribuindo para o gerenciamento 

mais eficiente dos recursos de tal ambiente, para alavancar a disponibilidade e 

escalabilidade que são decisivos para uma estrutura de Big Data. 

 

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Machine Learning, Big Data, Cloud Computing. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A área de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) é dinâmica e evolui 

rapidamente. A indústria de hardware por exemplo, lança a cada seis meses, novos 

produtos mais rápidos com tamanho e peso menores, e geralmente com maior capacidade 

de processamento e armazenamento. Por sua vez a indústria de software também segue em 

avanço acelerado, disponibilizando aplicações e sistemas mais rápidos, por vezes mais 

complexos. 

 

A velocidade destas mudanças impõe a coexistência de diferentes gerações de hardware e 

de software dentro do mesmo ambiente tecnológico. Aplicações e serviços tradicionais, 

como o correio eletrônico, por exemplo, coexistem com uma grande quantidade de outros 

serviços e aplicações, tais como ambientes e aplicações de comércio eletrônico (e-

Commerce), governo eletrônico (e-Government) e de acesso e distribuição de conteúdos 

multimídia, dentre outras [Younge, 2010:2]. As consequências são a dificuldade de 

utilização de recursos baseados em padrões tecnológicos de gerações diferentes, e uma 

consequente escalada dos custos. 

 

Apesar disso, o acesso das organizações privadas, públicas e mesmo o de outras sem fins 

lucrativos a recursos cada vez mais inovadores é fundamental para que sejam capazes de 

evoluir seus processos, criar novos modelos de negócio, a fim de usufruir dos benefícios do 

desenvolvimento da internet, do acesso de dispositivos móveis e dos negócios eletrônicos. 
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Esse contexto criou as condições necessárias para o surgimento de provedores de serviços 

de TIC baseados em Cloud Computing, a qual é habitualmente composta por componentes 

de hardware e software complexos, heterogêneos e variados exigindo o gerenciamento 

dessas diversas aplicações e serviços, além de sua infraestrutura física e lógica de 

comunicação, em especial, para assegurar o cumprimento dos Acordos de Níveis de 

Serviços (Service Level Agreements – SLA’s) entre os fornecedores (Provedores) e clientes 

(usuários) determinando níveis de confiabilidade para tais serviços e aplicações através por 

exemplo da determinação de um intervalo de confiança calculado considerando-se o um 

nível de confiança baseado em análise estatística [Carvalho e Granville, 2011:6]. 

 

Este universo estabelece um modelo de computação onde conjuntos de recursos com 

capacidades relacionadas a tecnologias da informação são escaláveis, elásticos, são 

providos como serviços através da internet e se classifica Cloud Computing em três tipos 

[NIST, 2011:2-3]: 

 

- Nuvem Pública (Public Cloud)  

 

- Nuvem Privada (Private Cloud) 

 

- Nuvem Híbrida (Hybrid Cloud) 

 

Por sua vez, permeando através dos três tipos de nuvem do universo de Cloud Computing, 

existem adicionalmente três modalidade de serviços principais, organizadas em formatos 

de serviços próprios, cada um deles com recursos e limites específicos: 

 

SaaS - Software as a Service: 

 

Software como serviço - é uma maneira de entregar aplicativos como e-mail, ERP, CRM, 

BI entre outros pela Internet. Os clientes podem acessar aplicativos SaaS em um navegador 

da Web, o que significa que não há nenhum hardware nem software a comprar, instalar, 

manter ou atualizar pois o provedor deste serviço se responsabiliza por estas atividades e 

“entrega” ao cliente sempre a versão mais recente dos aplicativos contratados. 

 

PaaS - Platform as a Service: 

 

Plataforma como serviço - oferece uma plataforma de nuvem e ferramentas que ajudam os 

desenvolvedores a programar e implementar aplicativos em Cloud. Os usuários acessam 

este serviço em um navegador Web, por isso não há necessidade de comprar e manter o 

hardware e o software subjacentes, permitindo aos desenvolvedores escolher quais 

características querem, com base na assinatura dos serviços. DbaaS – Database as a 

Service é uma categoria de serviços oferecida dentro do PaaS. 

 

IaaS - Infrastrucutre as a Service: 

 

Infraestrutura como serviço - permite que os clientes aloquem recursos de computação, 

como servidores, redes, armazenamento e sistemas operacionais pagando pelos mesmos 

com base no uso. Neste tipo de serviço os provedores hospedam a infra-estrutura e 

realizam tarefas como manutenção e backups do sistema para que os clientes não precisem 
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investir na aquisição de hardware e nem contratar uma equipe própria de especialistas para 

gerenciá-lo. 

 

Figura 1: Ilustração dos Tipos de Nuvem e dos Serviços em Cloud Computing 

 
Fonte: Fusco, 2010:15 - Adaptado pelos Autores 

 

1.1 - COMPLEXIDADE DOS SERVIÇOS E SOBREPOSIÇÃO DE CUSTOS  

 

Tal como ocorre na introdução de qualquer inovação, para adotar novas tecnologias com 

sucesso dependemos de um ambiente preparado, e de fatores como o domínio prévio de 

metodologias e de ferramentas, para utilizar aquelas que se mostrem melhor adaptadas em 

cada caso, evitando problemas no processo de implementação e posterior operação. 

 

Para atender ao setor privado da economia, bem como clientes da área governamental e 

não governamental, diversos instrumentos de Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) foram sistematizados dentro de cada um dos três formatos de Cloud Computing: 

SaaS, PaaS e IaaS [Buyya et al. 2009:601].  

 

Esta segmentação na classificação dos serviços intencionava facilitar seu acesso e adoção, 

contudo trouxe também um elevado grau de complexidade nas ofertas de serviços.  

 

Neste mercado diversos provedores optaram por se posicionar em nichos de especialização 

buscando demonstrar melhor “expertise” e consequente valor agregado aos seus serviços, 

enquanto outros ampliaram seu leque de forma mais abrangente para ofertar diferentes 

especialidades de serviços sob a bandeira de um mesmo provedor. 

 

1.2 - COMPLEXIDADE E BAIXA SINERGIA ENTRE OS SERVIÇOS 

 

Todos os pontos anteriores demonstram que não há uma padronização que simplifique o 

entendimento das ofertas de Cloud Computing e auxilie os clientes na identificação de 

sinergias entre os serviços. 

 

O resultado inevitável de diferentes provedores, apresentando um amplo espectro de 

opções complexas com variado nível de recursos e de custos é que os clientes não 

alcançam uma escolha de serviços prática com redução de custos e nível de serviço. 

 

A entrega de serviços de Cloud Computing não ocorre de forma efetiva e nem devidamente 

ajustada às demandas específicas de cada cliente e em pleno acordo com o cenário de 

utilização. 
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Seja em ambiente de Nuvem Pública (Public Cloud), Nuvem Privada (Private Cloud) ou 

Nuvem Híbrida (Hybrid Cloud), a entrega dos serviços fica seriamente comprometida em 

função das dificuldades de escolha e de gerenciamento dos mesmos, causadas devido em 

grande parte à baixa sinergia entre os vários serviços ofertados. 

 

Figura 1.2: Baixa Sinergia entre os Serviços de Cloud Computing  

  
 Fonte: Os Autores 

 

Observando a evolução do universo dos serviços de Cloud Computing; vemos o quanto a 

complexidade dos catálogos de ofertas disponibilizados pelas empresas provedoras de 

serviços, a deficiência de conhecimento das equipes de suporte, as inevitáveis frustrações 

entre os momentos de “venda” e de “entrega” devido às falhas de implementação e as 

recorrentes quebras no cumprimento dos Acordos de Nível de Serviços (SLA), tem forçado 

os clientes a enfrentarem riscos imprevistos, perdas e sobrecarga de custos. 

 

É hora das organizações como empresas, instituições de ensino, governos, entre outros 

considerarem seriamente como se mover adiante na utilização de Cloud Computing, os 

clientes devem decidir como usar os serviços e aprender a gerenciar seus riscos. De outro 

modo, eles se arriscam a perder a chance de economizar dinheiro, de incrementar suas 

operações e, mais criticamente no caso das empresas, de transformar-se em um competidor 

mais capacitado em comparação à seus rivais [HARRIS e ALTER, 2010:4]. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Priorizar o fluxo de dados com base em sua criticidade, para viabilizar a movimentação, 

processamento e armazenamento eficiente dos dados representando a essência dos serviços 

de Cloud Computing, e operá-los de forma segura é um requisito básico seguindo uma 

abordagem segura e escalonável [Agrawal et al. 2010:6] para preservar a privacidade. Por 

outro lado cada sistema dentro e fora do universo Cloud computing tem seu próprio 

modelo de dados e política de privacidade [Cooper et al. 2009:36] e para tratar desse 

cenário existe uma estratégia de distribuição dos dados em vários sites do provedor, 

somado a técnicas para acesso às informações de forma secreta e compartilhada. 

 

2.1 - PRIORIZAÇÃO PARA ALAVANCAR A QUALIDADE E SINERGIA 

 

Garantir a qualidade da operação em qualquer infraestrutura compartilhada é um ponto 

relevante e muitas vezes tratado isolando-se o desempenho de aplicações diferentes; na 

intenção de minimizar o impacto que uma carga variável adicionada por uma aplicação 

sobre a nuvem, para não afetar as outras aplicações que compartilham o mesmo hardware. 
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Há também abordagens que adotam a definição de quotas de recursos ou compartilhamento 

ponderado [Cooper et al. 2009:43]. 

 

Embora sejam valiosas para maximizar a performance e a segurança na utilização dos 

múltiplos recursos de Cloud Computing, ainda falta nas abordagens anteriormente descritas 

a capacidade de permitir a criação de sinergias entre diferentes tipos de serviço de um 

mesmo Provedor e avançando ainda mais para viabilizar a possibilidade de sinergia entre 

serviços de diferentes Provedores, operando simultâneamente de forma coordenada, ao 

priorizar a movimentação de grandes volumes de dados, privilegiando o acesso aos 

recursos para os dados indicados como críticos e tratando os demais dados classificados 

em outro nível de prioridade, de forma otimizada e portanto com menor custo de operação. 

 

2.2 - CONCEITOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE PELTIER 

  

De acordo com [PELTIER, 2004:1] para ser efetivo, o processo de classificar dados deve 

ser tão simples de realizar quanto possível. Um modo de rapidamente alcançar este 

objetivo de forma correta é criar uma tabela que permita responder a poucas questões e 

então olhar para grade e determinar em qual categoria se classifica. 

 

Figura 2.2: Tabela de Classificação de Peltier 

Confidencialidade Integridade Disponibilidade

Alta Confidencial Confidencial Crítica

Média Interna Interna Moderada

Baixa Pública Pública Baixa  
 Fonte: Peltier, T. 2004:1 Adaptado pelos Autores 

 

Aplicando os conceitos para classificação propostos por [Peltier, 2004:1] foi possível 

estabelecer as métricas para desenvolvimento de uma aplicação de Inteligência Artificial 

capaz de tratar grandes volumes de dados, classificando-os em diferentes níveis de dados 

críticos, para determinar sua prioridade no fluxo de dados no ambiente de Cloud 

Computing. 

 

2.3 - CLASSIFICANDO O VALOR DO FLUXO DE DADOS EM BIG DATA 

 

A abordagem baseada em Machine Learning com a aplicação do algoritmo Naïve Bayes 

com agrupamento foi escolhida por permitir informar a condição anterior dos dados, como 

por exemplo sua fonte e sua periodicidade de forma que o algoritmo identifica os padrões 

no fluxo de dados de acordo com seu contexto único de operação. 

 

Essa abordagem também permitiu explorar os estudos de predições indicadas pelos 

próprios dados analisados para montar um modelo de entradas básicas competente, 

classificando cada dado em conjuntos para os quais é possível atribuir um “perfil básico” 

em relação ao serviço de Cloud computing demandado. 

 

Esse processo obedece uma sequência cíclica, sendo que o primeiro momento de execução 

será o de treinamento do algoritmo, com o aprendizado supervisionado relacionado a cada 
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fonte de dados e a cada provedor. Os resultados específicos servem de base para a 

classificação de criticidade altamente contextualizada, definindo a prioridade de 

movimentação destes dados em Big Data conforme sua efetiva classificação. 

 

3 - RESULTADOS 

 

Machine Learning como abordagem metodológica permitiu otimizar recursos e 

performance na priorização para movimentação dos dados com base no Valor atribuído à 

sua Criticidade, resulta do cálculo do que chamamos “perfil básico” de cada fluxo de 

dados, aplicando-se um algoritmo de Inteligência Artificial com características fortemente 

contextualizadas. 

 

3.1 - O ALGORITMO NAIVE BAYES 

 

Naive Bayes é uma técnica de classificação baseado no teorema de Bayes com uma 

suposição de independência entre os preditores. Em termos simples, um classificador 

Naive Bayes assume que a presença de uma característica particular em uma classe não 

está relacionada com a presença de qualquer outro recurso. Por exemplo, um fruto pode ser 

considerado como uma maçã se é vermelho, redondo, e tiver cerca de 3 polegadas de 

diâmetro. Mesmo que esses recursos dependam uns dos outros ou da existência de outras 

características, todas estas propriedades contribuem de forma independente para a 

probabilidade de que este fruto é uma maçã e é por isso que é conhecido como ‘Naive’. O 

modelo Naive Bayes é fácil de construir e particularmente útil para grandes conjuntos de 

dados. Além de simples, Naive Bayes é conhecido por ganhar de métodos de classificação 

altamente sofisticados, assim o Teorema de Bayes fornece uma forma de calcular a 

probabilidade posterior P (C | X) a partir de P (C), P (x) e P (X | c); que pode ser obsevado 

na equação abaixo: 

 

Figura 3.1: Probabilidade de Bayes 

 
 Fonte: Os Autores 

 

Acima temos, 

 

P (c | x) é a probabilidade posterior da classe (c, alvo) dada preditor (x, atributos). 

P (c) é a probabilidade original da classe. 

P (x | c) é a probabilidade que representa a probabilidade de preditor dada a classe. 

P (x) é a probabilidade original do preditor. 

 

3.2 - CLASSIFICAÇÃO DA CRITICIDADE 
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Neste estudo de caso, assumimos que a probabilidade dos valores obedecerá a uma 

distribuição Gaussiana, por lidarmos com dados contínuos, com base em observações 

prévias. 

 

Tomamos assim o problema de classificar se o Valor da Criticidade de um determinado 

fluxo de dados é Alto ou Baixo, com base em características mensuradas dos mesmos, 

incluindo: 

 

-Volume: Volume lógico de origem de cada fluxo de dados. 

-∑ Recorrências: Total de movimentações de cada Volume. 

-Agrupamento: Conjunto mensal das recorrências em cada Volume. 

 

Deste modo temos o seguinte conjunto para treinamento do algoritmo classificador. 

  

Figura 3.2.a - Conjunto de dados mensurados para treinamento do classificador 
Valor Volume ∑ Recorrência Agrupamento

Alto 5,000 100 6

Alto 5,420 130 7

Alto 5,500 150 8

Alto 5,750 150 9

Baixo 5,920 165 10

Baixo 5,920 190 11

Baixo 5,580 170 12

Baixo 6,000 180 12  
Fonte: Os Autores 

 

Com base neste conjunto de treinamento o classificador, para este estudo de caso foi 

construído com a linguagem de programação Python, com scikit-learn uma biblioteca de 

código aberto próprio esta linguagem de alto nível e que implementa diversos recursos de 

Machine Learning. 

Também foi adotado o Banco de Dados MongoDB, um Banco de Dados NoSQL (Not Only 

SQL, termo que identifica bancos de dados não relacionais, de alto desempenho), também 

denominado como Banco de Dados Orientado à Documentos.  

 

Esta combinação de ferramentas foi escolhida em função de sua aderência aos requisitos de 

performance e flexibilidade na construção e manutenção de uma algoritmo de Inteligência 

Artificial para ambiente Big Data 

 

Para a fase de treinamento supervisionado do algoritmo, usamos uma suposição de 

distribuição Gaussiana, sendo que neste estudo de caso as variações são variâncias 

amostrais imparciais. Deste modo os códigos desenvolvidos em Python foram estruturados 

conforme o exemplo abaixo: 

 

Figura 3.2.b - Exemplo de Machine Learning desenvolvido em Python 
def GetValues(self):

                file = open(self.trainingFile, 'r')

                for line in file:

                        if line[0] != '@': #start of actual data

                                self.featureVectors.append(line.strip().lower().split(','))

                        else: #feature definitions

                                if line.strip().lower().find('@data') == -1 and (not line.lower().startswith('@relation')):

                                        self.featureNameList.append(line.strip().split()[1])

                                        self.features[self.featureNameList[len(self.featureNameList) - 1]] = line[line.find('{')+1: line.find('}')].strip().split(',')

                file.close()  
Fonte: Os Autores. 
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Com a finalização da etapa de treinamento do classificador, chega-se ao ponto de validar a 

efetividade do algoritmo testando uma amostra de fluxo de dados cuja a Criticidade será 

determinada com um Valor Alto ou Baixo. 

  

Figura 3.2.c - Fluxo de dados com Valor de Criticidade a ser classificado 

Valor Volume ∑ Recorrências Agrupamento

? 6,000 130 8  
Fonte: Os Autores.  

 

Na determinação de qual é o nível de Criticidade para o fluxo de dados do caso da amostra, 

aplicamos, para a classificação do Valor como Alto, a inferência bayesiana com a seguinte 

fórmula: 

 
      P(Alto) p(Volume|Alto) p(Recorrência|Alto) p(Agrupamento|Alto)

            P(Alto) p(Volume|Alto) p(Recorrência|Alto) p(Agrupamento|Alto)
 +

       P(Baixo) p(Volume|Baixo) p(Recorrência|Baixo) p(Agrupamento|Baixo)

Posterior ( Alto ) =

 
 

O cálculo para classificação do Valor como Baixo é obtido por: 

 
 P(Baixo) p(Volume|Baixo) p(Recorrência|Baixo) p(Agrupamento|Baixo)

            P(Alto) p(Volume|Alto) p(Recorrência|Alto) p(Agrupamento|Alto)
 +

       P(Baixo) p(Volume|Baixo) p(Recorrência|Baixo) p(Agrupamento|Baixo)

Posterior ( Baixo ) =

 
 

Observa-se que para a amostra dada por esse fluxo de dados especificamente, o divisor, 

denominado Evidência, também conhecido como Constante de Normalização é o mesmo 

para ambas as probabilidades P (Alto) e P (Baixo), não representando impacto na 

classificação. 

 

Considerou-se que a distribuição de probabilidade seria baseada no conhecimento prévio 

sobre as Recorrências de movimentação dos fluxos de dados, bem como de seu 

Agrupamento; estabelecendo uma condição de classes equiprováveis 4/8 = 0,5 de modo P 

(Alto) = P (Baixo). 

 

Figura 3.2.d - Codificação Python aplicando sklearn.naive_bayes.GaussianNB 
import numpy as np

X = np.array([[6, 180, 12], [5.92, 190,11], [5.58, 170, 12], [5.92,165, 10],

 [5, 100,6], [5.5, 150,8],[5.42, 130, 7],[5.75, 150, 9]])

Y = np.array([1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2])

from sklearn.naive_bayes import GaussianNB

clf = GaussianNB()

clf.fit(X, Y)

print(clf.predict([[6, 130, 8]]))  
Fonte: Os Autores.  

  

Aplicando o scikit-learn naive_bayes.GaussianNB na codificação Python, dado 

que numerador posterior encontrado é maior no caso P(Alto), assumimos a previsão de que 

a Criticidade do fluxo de dados da amostra possui Valor Alto. 

 

Figura 3.2.e - Valor de Criticidade Alto encontrado pelo classificador 
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Valor Volume ∑ Recorrência Agrupamento

Alto 6,000 130 8  
Fonte: Os Autores.  

 

4. CONCLUSÕES: 

 

O modelo probabilístico adotado com base no classificador Naive Bayes, assumindo-se 

que ao estar lidando com dados contínuos a probabilidade dos valores obedecerá a uma 

distribuição Gaussiana, permite uma implementação objetiva, com melhor desempenho em 

comparação com outros modelos preditivos como regressão logística por exemplo, além de 

necessitar de menos dados de treinamento, com rápida performance ao tratar variáveis 

categóricas de entrada comparada com a variáveis numéricas. 

 

5. RECOMENDAÇÕES: 

 

Com a aplicação dos recursos de Inteligência Artificial, notadamente o Machine Learning 

para classificar o Valor da Criticidade de fluxos de dados em Big Data é possível prever 

qual o conjunto ou pacote de dados analisado demandará prioridade de movimentação no 

ambiente de Cloud Computing, permitindo alocar recursos adequados, evitar sobreposição 

de custos e ineficiência na adoção de serviços. 
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RESUMO 

A partir dos anos 90 o Brasil passa a viver uma estabilidade econômica. Com isso, 
surgem facilidades de acesso ao crédito e aumento do consumo por parte da 
população. Diante dessa realidade, é importante que se administre bem as finanças 
pessoais para que o consumidor controle seu orçamento mensal de forma eficaz, 
diminuindo os supérfluos e controlando os impulsos consumistas para que seu 
dinheiro seja bem aplicado. Este artigo tem como objetivo avaliar os principais 
fatores do endividamento dos estudantes do Curso de Administração de duas 
instituições da cidade de Hortolândia-SP no que diz respeito às finanças pessoais e 
o perfil de consumo desses jovens. Metodologicamente, adotou-se uma pesquisa de 
campo de caráter qualitativo e de forma descritiva, com dados obtidos por meio da 
aplicação de um questionário com 23 questões em uma amostra de 335 alunos. Os 
resultados mostraram que grande parte dos alunos entrevistados, além de possuir 
um controle financeiro, tem consciência dos rendimentos ganhos. Embora sejam 
passivos de dívidas, sabem lidar com suas finanças pessoais, comprando de forma 
planejada e controlada. Cumprindo seus compromissos antecipadamente, a maioria 
dos estudantes pagam suas compras à vista, além de realizarem 
aplicações. Contrário às expectativas iniciais do grupo, o presente estudo constatou 
uma pequena quantidade de endividados entre os jovens universitários de 
Hortolândia, embora não tenha se aprofundado na tentativa de explicar o porquê 
dessa característica, outros trabalhos poderiam aprofundar mais para entender as 
razões disso, ainda que se leve a crer que a instrução e a formação sejam os 
principais responsáveis por essa diferença. Outra sugestão para os futuros estudos 
é uma pesquisa semelhante em cursos que não estejam vinculados a finanças, uma 
vez que o presente artigo se concentrou unicamente nos alunos graduandos em 
Administração, constatando assim se essa realidade também se aplica as outras 
áreas do conhecimento e ensino. 

 
 

Palavras chave: finanças pessoais, endividamento pessoal, consumidores jovens 
 
Abstract 
 

Starting in the 1990s, Brazil began to live an economic stability. As a result, 
there is an increase in the access to credit and consumption by the population. Given 
this reality, it is important to manage personal finances well for the consumer to 
control their monthly budget effectively, reducing the superfluous and controlling the 
consumerist impulses in order for the money to be well applied. This article aims to 
evaluate the main factors of the indebtedness the Business Administration students 
of two institutions in the city of Hortolândia, regarding the personal finances and the 
consumption profile of these young students. Methodologically, a qualitative and 
descriptive field research was adopted, with data obtained through the application of 
a questionnaire with 23 questions in a sample of 335 students. The results showed 
that most of the students interviewed, besides having financial control, are aware of 
the income earned. Although they carry debts, they know how to handle their 
personal finances by buying in a planned and controlled manner. Fulfilling their 
commitments in advance, most students pay their purchases in full, in addition to 
making applications. Contrary to the initial expectations of the group, the present 
study found a small amount of indebtedness among the young university students of 
Hortolândia. Although it did not go deep in the attempt to explain the reason for this 
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characteristic, other works could go deeper to understand the reasons of this, 
although it is believed that education and training are primarily responsible for this 
difference. Another suggestion for future studies is a similar research in courses that 
are not linked to finances, since the present article focused only on students 
graduating in administration, thus verifying if this reality also applies to other areas of 
knowledge and teaching. 

 
 
Key words: personal finance, personal indebtedness, young consumers 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
 

Quando se fala em endividamento, logo associamos a uma condição negativa 
vinculada ao desiquilíbrio financeiro pessoal ou familiar, caracterizado na maioria 
das vezes, pelo consumismo exagerado. 

Segundo Saleh e Saleh (apud GIANNETTI, 2002) o consumo está 
relacionado intimamente ao sentimento de felicidade, de satisfação em adquirir 
produtos, antes acessíveis apenas às classes sociais mais elevadas, podemos dizer 
que o consumo traz uma satisfação pessoal no indivíduo, o faz se sentir realizado, 
mesmo se ele não tem condições para adquirir um bem ou serviço, ele sente a 
necessidade de comprar. O nosso olhar mediante ao consumo tem como dimensão 
a ética, que implica em responsabilidade, da qual não podemos nos esquivar 
(SALEH; SALEH, 2013). 
  Nos últimos anos, o Brasil vem passando por uma série de transformações no 
cenário político-econômico. As variáveis contribuintes para tais alterações, são 
responsáveis por um quadro financeiro cada vez mais incerto e preocupante, 
culminando em uma crise sem precedente na história do país (RIGON; BRUM, 
2016). 

Segundo Savoia, Saito e Santana (2007) a população brasileira não possui 
instruções adequadas para tomar decisões financeiras, é necessário que as 
autoridades desempenhem a função de capacitá-los. 

Considerando essa realidade que tem se mostrado cada vez mais alarmante 
no cenário nacional, buscou-se analisar seus possíveis reflexos no comportamento 
dos jovens universitários da cidade Hortolândia, São Paulo. Tais como os fatores 
que induzem ao consumo e consequente endividamento dessa classe. 

Tendo em vista este cenário, surge a seguinte questão de pesquisa: Quais os 
fatores do endividamento e suas influências nas decisões de consumo dos jovens 
universitários de Hortolândia? 

Para responder a essa questão foi definido o seguinte objetivo geral do 
estudo: avaliar os fatores do endividamento, bem como, os fatores que influenciam 
os jovens universitários nas tomadas de decisões com relação ao consumo. 
Especificamente, o trabalho teve como objetivos: avaliar o perfil dos estudantes 
endividados; identificar os fatores que induzem os jovens universitários ao consumo 
e ao endividamento; descrever as causas e consequências do endividamento 
excessivo dos jovens universitários. 

Para a construção do resultado, foi levado em consideração questões como o 
atual cenário econômico nacional, e sua relevância na decisão de escolha voltada 
ao consumo. 
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Com a aplicação de um questionário com uma amostra de 335 estudantes 
universitários em duas diferentes instituições localizadas na cidade de Hortolândia 
foi possível identificar o perfil de consumo dos jovens graduandos tais como seu 
comportamento e conscientização quando o assunto são as finanças pessoais. 

De forma descritiva e com abordagem qualitativa, foram realizadas além da 
pesquisa de campo, consultas em artigos bibliográficos científicos e monográficos 
que abordam sobre o tema do endividamento no contexto geral, além de específicos 
a classe jovem. Aferindo de forma sistemática suas consequências no processo de 
planejamento e execução de consumo. 

A justificativa do presente trabalho se dá na percepção da importância do 
planejamento financeiro no orçamento pessoal ou familiar. Assim como sua 
contribuição na administração das despesas e consequente equilíbrio na gestão do 
dinheiro. 
 
2 REVISÃO TEÓRICA 
 
 
2.1 Endividamento  
 

No cenário econômico brasileiro e também mundial, o crescente nível de 
endividamento é um assunto que tem se tornado cada vez mais importante, pois 
com o aumento do nível de endividamento consequentemente aumenta-se os riscos 
dos endividados não cumprirem com seus compromissos até o vencimento, 
tornando-os assim inadimplentes (SILVA; FERREIRA, 2016). 

Para Marques e Frade (2003) o endividamento pode ser entendido como um 
saldo devedor de um indivíduo e este pode resultar apenas de uma dívida ou de 
mais do que uma simultaneamente, utilizando-se, neste caso, a expressão 
multiendividamento.  

De acordo com Oreiro (2012), há estímulo ao aumento do endividamento das 
famílias, e esta medida, junto com outras, são contrárias ao que se deve fazer para 
restabelecer o dinamismo da economia. Além disso, para Hennigen (2010), a partir 
do governo Luiz Inácio Lula da Silva, as políticas que estimularam ao crédito 
popular, aumentaram o consumo das populações de baixa renda, com isso 
impactando e aumentando os níveis de endividamento.  

Pinto e Coronel (2013) afirmam que a redução do endividamento deve ser 
priorizada tanto pela população quanto pelos órgãos públicos, pois dele derivam o 
superendividamento e a inadimplência.  

O IDEC (2015) Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, afirma que o 
indivíduo que pega emprestado recursos financeiros para adquirir algum bem, ele 
está se endividando. Uma vez que esse indivíduo não consegue pagar um 
compromisso financeiro até a data do vencimento, pode levar o consumidor à 
situação de inadimplência.  

Para Sehn e Junior (2007) inadimplência é o não pagamento de um 
compromisso financeiro firmado previamente por meio de contrato ou cláusula. 
Nesse caso, o indivíduo viola questões como o prazo de pagamento, não levando 
em consideração o cumprimento de acordos vigentes e obrigatórios, afirma os 
autores. 

 
2.2 Concessão do crédito  
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A partir de 1994, após o Plano Real, a inflação começou a se estabilizar na 
economia brasileira, no cenário econômico, essa melhora contribuiu na redução das 
taxas de juros, isenções em impostos, aumento do crédito, possibilitando assim a 
expansão do crédito (GAMBA; OLIVEIRA; MARTINS; SILVA, 2017). Esse quadro se 
acentuou devido à estabilidade econômica bem como à inclusão do sistema formal 
de crédito para a população menos favorecida (BERTONCELLO; LIMA, 2007).  

Segundo Ribeiro e Lara (2016) até um certo período o crédito não era 
concedido aos assalariados de baixa renda, a concessão era somente para quem 
apresentasse comprovação de renda e com maior poder aquisitivo. 

 De acordo com (CORDEIRO et al., 2015) a partir do surgimento do crédito, 
as empresas investiram mais na expansão de suas atividades, incentivando as 
famílias a consumirem uma maior quantidade de bens, com isso aumentando 
significativamente o grau de consumo.  

Devido a ampliação da oferta de crédito, há uma acessibilidade maior para se 
adquirir um bem ou serviço, o que aumenta o consumo e compromete o orçamento 
das famílias, gerando assim, um crescimento de inadimplentes (SAVOIA et al., 
2007). 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor (PEIC) divulgada pela (CNC) Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (2017) o percentual de famílias com dívidas aumentou em 
Agosto de 2017 comparado com o mês anterior. As famílias que relataram ter 
dívidas entre cartão de crédito, cheque especial, cheque pré-datado, carnê de loja, 
empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro alcançou 58,0% em Agosto de 
2017, o que representa uma alta em relação aos 57,1% observados em Julho de 
2017. Em relação a Agosto de 2016, porém, houve estabilidade. 

Ainda de acordo com a pesquisa, o percentual de famílias com dívidas ou 
contas em atraso também aumentou em Agosto de 2017 na comparação mensal, 
passando de 24,2% para 24,6%, houve alta em relação a Agosto de 2016, quando o 
indicador alcançou 24,4% do total. No que diz respeito às famílias que declararam 
não ter condições de pagar suas contas ou dívidas em atraso, com isso 
permanecendo inadimplentes, também houve aumento comparado tanto com o mês 
anterior quanto a Agosto de 2016, alcançando 10,1% em Agosto de 2017 contra 
9,4% em Julho de 2017 e em Agosto de 2016. Segundo Serasa Experian (2017) o 
desemprego e a recessão econômica são os principais motivos para os altos índices 
de inadimplência no país.          

Esta pesquisa aponta que seja para as famílias de até dez salários mínimos, 
ou seja para as famílias com mais de dez salários, o número de famílias endividadas 
para as ambas faixas de renda também apresentaram alta. Para o grupo com renda 
inferior a dez salários mínimos o percentual foi de 59,6% em Agosto de 2017 contra 
59,0% em Julho de 2017 e 59,5% em Agosto de 2016. Para o grupo de renda 
superior a 10 salários mínimos o percentual de famílias endividadas passou de 
48,4% em Julho de 2017 para 50,8% em Agosto de 2017.  

Entre as famílias que estão endividadas, conforme dados da Confederação 
Nacional do Comércio (2017), o cartão de crédito foi apontado como um dos 
principais tipos de dívidas, 76,4% dos consumidores afirmaram possuir dívida com 
cartão de crédito em Agosto de 2017. O grupo com renda inferior a dez salários 
mínimos apresentou maior percentual de dívidas com cartão de crédito (77,3%) 
contra 72,5% no grupo de maior renda. Já para a dívida de financiamento de carro e 
de casa o grupo com renda superior a dez salários mínimos apresentou maior 
percentual (17,4%) e (17,0%) respectivamente contra 8,3% e 6,2% para o grupo de 
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menor renda.           
 De acordo com Santos e Silva (2014) o fator principal do processo do 
endividamento está ligado a má administração financeira e a falta de 
acompanhamento dos recursos financeiros, bem como, a falta de planejamento dos 
orçamentos, levando grande parte das famílias ao endividamento. A falta de uma 
reserva é também um fator para o endividamento familiar, uma vez que as famílias 
não possuem economias para imprevistos ou emergências, é nesse momento que o 
cartão de crédito entra como uma solução para as eventualidades, tornando-se um 
ciclo vicioso, difícil de controlar, afirmam os autores. O fato de poupar, que segundo 
Costa e Miranda (2013) consiste em guardar parte da renda presente para utilização 
futura, se torna uma decisão financeira determinante para as ações vindouras. 
Segundo os autores, visando a garantia de benefícios previdenciários como a 
aposentadoria, constatou-se por meio de pesquisas empíricas que o hábito de 
economizar durante a vida, se dá com maior frequência em pessoas que possuem 
maior renda.  

O consumidor se torna endividado sem ter de fato a noção da situação. O 
indivíduo que não faz um planejamento traz consigo o acúmulo de dívidas acima de 
seus rendimentos e tem dificuldade de assumir com todos os compromissos 
financeiros (FRANCO, 2010). 

O hábito de usar o cartão de crédito pode se tornar um vício, fazendo com 
que os indivíduos tenham dificuldades nas práticas financeiras, podendo piorar a 
situação a medida em que esses indivíduos gastam com base na antecipação de 
sua renda futura (FIGUEIRA, PEREIRA, 2014). 

Conforme afirma (COSTA; FARINHA, 2012), as decisões de consumo e 
investimento das famílias bem como suas decisões de endividamento tem relação 
com a fase do ciclo de vida, dos membros da família, do seu rendimento e da sua 
riqueza, nível de escolaridade e condição perante o trabalho, fatores esses que 
também afetam na decisão dos credores em conceder ou não o crédito.  
 A concessão de crédito segundo Cesar, Machado e Junior (2006) é fornecida 
a partir do momento em que o solicitante tem suas receitas comprometidas seja por 
falta de planejamento ou imprevistos, o levando a recorrer às instituições financeiras 
para suprir essa lacuna orçamentária. Um dos principais critérios tomados em 
consideração na hora da avaliação de concessão é a capacidade ou não por parte 
do tomador na hora de honrar com seus compromissos financeiros. 

Hennigen (2010) afirma que o endividamento excessivo tem como causa a 
incapacidade do sujeito de gerir seu orçamento e traçar previsões financeiras de 
forma correta. Além disso, o autor destaca a impulsividade do sujeito e sua condição 
de dependência em que o leva a comprar compulsivamente ou de forma impulsiva. 
Quando alguém acredita que determinado bem irá proporcionar o reconhecimento 
social que deseja, mas não consegue recursos suficientes para adquirí-lo, busca no 
crédito um modo de comprá-lo (HENNIGEN, 2010). Ainda, segundo o autor, 
atualmente tudo o que se consome pode ser financiado de uma forma ou outra.  

 
2.3 Endividamento dos jovens universitários 
 
 No Brasil tem crescido o número de jovens ingressos no ensino superior, 
assim como aqueles que são incluídos ao mercado de consumo. Isso faz parte de 
um processo de produtos e serviços financeiros oferecidos especificamente a um 
determinado nicho social. Ao ingressarem no ensino superior, esses jovens são 
alvos das instituições financeiras que propõem ofertas de crédito aparentemente 
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sedutoras, como por exemplo, acesso a cartões de crédito, cheque especial, linhas 
de crédito vinculado a programas sociais, financiamentos estudantis, financiamento 
de automóveis, entre outros serviços (TEIXEIRA, 2010).  
 Quanto aos jovens, esses em sua maioria movidos pela satisfação pessoal e 
influenciados por fatores emocionais de curto prazo, são cada vez mais atraídos por 
propostas publicitárias tentadoras, como o oferecimento de dinheiro fácil e sem 
burocracia, os tonando assim escravos de suas próprias dívidas (SILVA; SOUZA; 
FAJAN, 2015). Além disso, as propagandas transmitidas pelas redes sociais e sites 
em geral, atingem em sua maioria o público jovem, influenciados pela compra sem 
necessidade de uso e como consequência disso, está o endividamento, afirma Silva, 
Roazzi e Souza (2011).  

Uma vez endividados, os jovens se veem obrigados a recorrerem aos pais ou 
familiares afim de obter ajuda para a quitação de suas dívidas. De acordo com 
Teixeira (2010), grande maioria dos jovens universitários possuem algum tipo de 
dependência econômica da família, porém esses jovens têm autonomia para a 
gestão de sua vida financeira, embora não tenham maturidade suficiente para se 
auto sustentarem. 
 Segundo Moura (2005), o endividamento está associado ao materialismo, 
onde as pessoas adquirem bens sem muitas vezes ter a necessidade, ou seja, a 
compra por impulso. Já Bertocello e Crescitelli (2009), afirmam que o endividamento 
está associado com a aceitação pelo grupo a qual o jovem pertence, é influenciado 
principalmente, pelo aspecto social (status), uma vez que buscam manter o status, 
ou seja, a necessidade de satisfazer os desejos de consumo dentro dos grupos 
pertencentes independente da classe econômica em que estão inseridos.  
 De acordo com Mota et al. (2015) além do incentivo ao consumo e da má 
administração das finanças pessoais, um dos fatores que contribuem para o 
aumento da inadimplência é o custo do dinheiro, ou seja, entendido como a taxa de 
juros. Para Sbicca e Fernandes (2011) o prazer do consumo imediato é melhor e 
mais importante para o consumidor do que os custos (a dor) do pós pagamento (dor 
aumentada pelos juros que deverão ser pagos). 
 Para Grohman et al (2012), os jovens sentem prazer ao realizarem as 
compras e são consumistas natos. Os jovens são motivados por marcas e apelos 
publicitários, portanto colocar em ordem as receitas e despesas pode se tornar um 
desafio mais difícil (SOUZA et al, 2016). 

Saito (2008) destaca que o êxito na gestão das Finanças pessoais não está 
restrito ao nível de recursos financeiros acumulados, mas à capacidade de o 
indivíduo saber planejar e disponibilizar seus investimentos com equilíbrio, para 
realização de projetos pessoais. Nesse contexto, é necessário a evolução da 
mentalidade, principalmente pela importância da capacidade financeira dos 
indivíduos. Não basta que se tornem apenas consumidores geradores de lucros 
imediatos, é importante que se desenvolva uma consciência crítica acerca das 
Finanças Pessoais, pois esse discernimento está relacionado ao bem estar social e 
ao crescimento econômico no longo prazo, afirma ainda o autor.    
 Os planos financeiros em longo prazo auxiliam na escolha das alternativas 
em priorizar objetivos e direcioná-los para onde se quer chegar. Para isso, o 
planejamento financeiro pessoal deve ser compatível com a capacidade de renda do 
planejador, caso o contrário poderá causar frustração e consequentemente 
desistência dos objetivos (MOTA; CHIMELO; BENDER; NESPOLO; BORELLI; 
FACHINELLI, 2015). 
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 Stacechen e Bento (2008) explicam a maneira como os produtos de consumo 
são procurados atualmente. Percebe-se que não há uma espera em adquiri-lo, 
motivo para uma busca desenfreada por novos produtos, sem pensar na 
consequência das despesas, o que se vê é o imediato, é o ato de comprar agora, o 
pagamento fica para depois. Ainda segundo os autores, o desejo de se consumir 
não está relacionado na satisfação da compra ou o uso do produto, mas da fantasia 
que se tem em experimentá-lo. Essa satisfação idealizada encontrada na realidade 
motivaria para o consumo e qualquer produto novo retornaria a uma nova fantasia, 
até satisfazê-lo, ou seja, a satisfação não é compensada pelo adquirir, mas pelo que 
se idealiza, uma vez testado na realidade, já não se utiliza mais e deverá ser 
recompensado por algo novo, fator que atrai o consumidor, afirmam. 
 
3 METODOLOGIA 
 
 

Para a classificação da pesquisa, toma-se como base a taxionomia 
apresentada por Vergara (2005), que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto 
aos fins e quanto aos meios. 

Quantos aos fins a pesquisa será descritiva pois procura descrever os fatores 
do endividamento e suas influências nas decisões de consumo dos jovens 
universitários.  

Quanto aos meios, a pesquisa será bibliográfica e de campo pois utiliza como 
instrumento de pesquisa artigos científicos que abordam o tema e são referências 
primordiais para o presente estudo.  

Para a construção do resultado e alcance do objetivo previamente proposto, 
foi realizada uma pesquisa de campo por meio de um questionário quantitativo com 
cerca de 335 jovens universitários de Hortolândia abrangendo os cursos de 
Administração. 
 
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
 
 
 Para a pesquisa foram aplicados os questionários em duas instituições da 
cidade de Hortolândia SP, somando um total de 335 estudantes universitários. Com 
predominância, para o sexo feminino com 64% dos respondentes. 

Do total entrevistado, 54,9% têm entre 19 a 23 anos, 19,1% entre 24 a 28 
anos, 10,7% de 29 a 33 anos, 7,2 % possuem até 18 anos, 4,5% de 34 a 39 e 3,6% 
possuem mais de 40 anos.  

Segundo Silva, Souza e Fajan (2013) o perfil universitário brasileiro mostra 
que realmente a maior parte dos alunos hoje, é formada por alunos entre 17 a 22 
anos que corresponde a 46,2%. Portanto o grupo investigado corresponde ao que a 
literatura apresenta como principal grupo universitário. 

Quando perguntados sobre sua ocupação profissional, 50,15% se disseram 
empregados, 18,81% não trabalham, 17,61% estagiários, 6,27% empresários e 
7,17% classificados como outros. 

Considerando a renda mensal, 40,3% possuem renda entre R$ 937,00 a 
1.874,00, 15,2% entre R$ 1.874,00 a 2.811,00, 11,6% até R$ 937,00, 8,1% entre R$ 
2.811,00 a 4.685,00, 5,1% acima de R$ 4.685,00 e 19,7% não possuem renda. 

Ao perguntar aos alunos sobre o controle dos seus gastos mensais, buscou-
se verificar se mantinham esse controle. Observou-se que da totalidade dos alunos 
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do ensino superior da cidade de Hortolândia, 82% fazem algum tipo de controle. 
Portanto percebe-se que a minoria não se utiliza de controle. Conforme gráfico 
abaixo: 

 
 
 
 
 
Gráfico 1 – Controle dos gastos mensais  

 
Fonte: Resultados da Pesquisa 

 

Com relação a ferramentas de controle, percebeu-se uma predominância por meio 
do caderno de anotações, planilha eletrônica e extrato bancário, totalizando 132, 85 
e 76 respondentes respectivamente, como apresentado no gráfico 2. 
 

Gráfico 2 – Formas de controle de gastos 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa 

 

Quando perguntados sobre os critérios utilizados para a realização das 
compras, os respondentes classificaram o preço como o principal fator de escolha.  
 Percebeu-se por meio dos resultados, no que diz respeito ao critério 
Aproveitar Oportunidade, que os alunos das duas instituições mencionaram oferta 
como fator principal no momento da compra. Já como o critério Satisfazer uma 
Necessidade, ambas destacaram como principal as necessidades básicas. 
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Ao questionar os alunos sobre como administram sua renda mensal, 34% 
gastam menos do que ganham, 29% sempre guardam um pouco da sua renda, 26% 
gastam igual o que ganham, 10% gastam mais do que ganham e 1% não 
responderam. 

De acordo com os dados coletados, no que diz respeito ao oferecimento de 
algum serviço bancário por parte das instituições financeiras sem o seu 
consentimento, 193 afirmaram não ter recebido nenhuma linha de crédito, enquanto 
114 afirmam ter recebido. Dos que receberam, o cartão de crédito, o aumento do 
limite de crédito e o limite de cheque especial  formam os itens mais mencionados 
pelos entrevistados, com 55,3%, 16,7% e 10,5% respectivamente das menções . E 
frente a estas ofertas não requisitadas, a reação destes alunos estão apresentadas 
no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 3 – Atitude tomada pelo universitário. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa 

 

Considerando a experiência dos universitários com o sistema de banco e de 
crédito, foi questionado a opinião sobre as instituições financeiras. Dos 
respondentes, 116 pessoas elogiaram essas instituições financeiras, 148 criticaram 
e 71 não responderam.  

Para os elogios cerca de 24 pessoas afirmam que as instituições financeiras 
possuem um bom atendimento e outras 17 tem suas necessidades atendidas. Já 
para as críticas, 73 pessoas consideram os juros abusivos, 16 julgam as tarifas 
como altas e 14 afirmam haver uma insistência no oferecimento dos produtos. 

Quando perguntados sobre o comprometimento da renda mensal com dívidas 
e obrigações, 69% disseram estar com suas rendas comprometidas, 30,4% não 
estão comprometidos e 0,6% não responderam. A maior parte das dívidas estão 
concentradas em mensalidade da faculdade, cartão de crédito e carnê de loja, 
representando 29,6%, 23% e 8,6% das respostas obtidas respectivamente.  
Com relação as formas de pagamento das contas parceladas, houve uma maior 
predominância dos pagamentos com antecedência, representados graficamente 
abaixo. 
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Gráfico 4 – Pagamento de Contas Parceladas 

  
Fonte: Resultados da Pesquisa  

 

Em comparação com as instituições A e B, (5,7%) dos estudantes da 
instituição A utilizam-se do empréstimo para pagar as contas parceladas, enquanto 
os alunos da instituição B, não fazem uso do empréstimo. 

Analisando a percepção dos universitários com relação a administração de 
sua renda, foi identificado que a maior parte, cerca de 40,9% tem a sensação que 
sua renda termina antes de acabar o mês. 
 Dos entrevistados, grande maioria opta por pagarem suas compras à vista. 
Foram obtidas 352 respostas para pagamentos à vista, considerando dinheiro e 
cartão de débito e 268 respostas para pagamentos a prazo, considerando cartão de 
crédito, crediário, boleto bancário e outros. 
 

Gráfico 5 – Compras 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa 
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Perguntados sobre a forma de pagamento da fatura do cartão de crédito, 
43,7% dos entrevistados afirmam não possuir cartão de crédito, seguido de 37% que 
afirmaram pagar o valor total da fatura. A soma dos demais representou 19,3% e se 
distribuiu entre: débito automático (7%), valor mínimo da fatura (3,8%), outros (5,7%) 
e não responderam (2,8%). 
 Analisando o conhecimento dos universitários sobre as taxas de juros, 40,3% 
afirmam sempre analisar e se essas forem muito altas, preferem levar à vista ou 
deixam de comprar. Os que declaram não comprar a prazo representa 15,2%, os 
demais somaram 26,9% da amostra e 17,6% não respondeu. Em se tratando de 
alunos universitários, a maior parte continua não analisando a questão da taxa de 
juros em uma compra. Representado no gráfico 7. 
 

Gráfico 6 – Conhecimento sobre as taxas de juros 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa 

Dentre os alunos que tem sua renda comprometida com prestações mensais,  
realizou-se uma relação do nível de renda do indivíduo com o seu grau de 
endividamento. Conforme detalhado na tabela abaixo: 
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tabela 1 - Comprometimento da renda mensal com prestações 

  Dívida 

Renda 0 
R$ 1 -                   
500,00 

R$ 500        
R$ 1.000,00 

R$ 1.000,00                     
R$ 2.000,00 

R$ 2.000,00                  
R$ 3.000,00 

R$ 3.000,00              
R$ 4.000,00 

R$ 4.000,00  
R$ 5000,00 

Acima de    
R$ 5.000,00 

Sem  
Renda 

0 43,94% 15,15% 6,06% 1,52% 0,00% 0,00% 0,00% 25,76% 7,58% 

R$ 1 –                  
1 Sal. Min. 0,00% 30,77% 38,46% 10,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,51% 

1 Sal. Min. – 
2 Sal. Min. 0,00% 33,33% 45,93% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,63% 

2 Sal. Min – 
3Sal. Min. 0,00% 13,73% 41,18% 35,29% 3,92% 0,00% 0,00% 1,96% 3,92% 

3 Sal. Min. – 
5 Sal. Min. 0,00% 3,70% 14,81% 29,63% 33,33% 11,11% 3,70% 3,70% 0,00% 

Acima de 5 
Sal. Min. 0,00% 0,00% 11,76% 0,00% 23,53% 23,53% 17,65% 23,53% 0,00% 

Fonte: Resultados da Pesquisa  

 

A investigação com os universitários mostrou que dos que não possuem 
renda, 25,76% afirmam terem dívidas acima de R$5.000,00. Sendo passivo de uma 
melhor investigação, afim de identificar o que está acontecendo, uma vez que se 
mostra incoerente o indivíduo não possuir renda e ter uma dívida expressiva como 
essa. 
  No que diz respeito a finalidade que os universitários dão ao 13º salário, 
férias, PLR ou outros tipos de bonificações, é possível identificar uma preocupação 
que os alunos têm em fazer uma reserva por segurança, totalizando 91 das 
respostas obtidas, seguido pela antecipação de pagamento de prestações com 83 
respostas. Os que utilizam dessas bonificações no período de férias totalizaram 55 
respostas e os alunos que utilizam para quitar prestações em atraso totalizaram 37 
respostas. Os que não recebem nenhuma bonificação com 62 respostas.  

Alguns alunos dão importância no investimento e têm o hábito de poupar 
considerando uma forma segura para o futuro. Os resultados obtidos mostram que a 
maior parte dos universitários investem na poupança com 31,9% e os demais 
investimentos somam 30,45% distribuídos em ações, aplicações, CDB, tesouro 
direto e entre outros. E os que não responderam representa 37,7%. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar os fatores do endividamento, 
bem como, os fatores que influenciam os jovens universitários da cidade de 
Hortolândia nas tomadas de decisões com relação ao consumo. Para tanto, foi 
realizada uma pesquisa de campo em duas diferentes instituições da cidade, com 
uma amostragem de 335 jovens. 

Nos resultados obtidos foi identificado que a maioria dos universitários 
mantem um controle financeiro, compram de forma planejada, priorizando as 
necessidades básicas e ofertas como oportunidade. A maioria dos entrevistados, 
afirma cumprir com seus compromissos financeiros antecipadamente, utilizando-se 
do dinheiro como forma de pagamento à vista. Constatou-se também que a maior 
parte dos alunos não está com toda sua renda comprometida se comparado ao nível 
de renda dos universitários, embora esse grupo ainda seja passivo de dívidas, mas 
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entendem a importância em se fazer uma reserva de segurança, onde boa parte 
opta em investir em poupança.  

Muito tem se debatido sobre a questão do endividamento da população 
brasileira, mas percebeu para esse grupo que ele é significativamente menor do que 
o imaginado no início do trabalho,  embora o presente trabalho não tenha se 
aprofundado na tentativa de  explicar o porquê dessa característica, outros trabalhos 
poderiam aprofundar mais para entender as razões disso, ainda que se leve a crer 
que a instrução e a formação sejam os principais responsáveis por essa diferença. 

Esse estudo limitou-se a pesquisar estudante do curso de Administração, 
sugere-se a realização de uma pesquisa semelhante com os cursos que não 
estejam necessariamente vinculados a finanças, a fim de verificar se os cursos não 
relacionados a finanças exercem influência nas tomadas de decisões mediante ao 
consumo. Além de um acompanhamento com atualização de dados para uma 
melhor compreensão do comportamento dos universitários frente as decisões 
financeiras. 

 

6. REFERÊNCIAS 

 
 
BACEN. Brasil: Implementando a Estratégia Nacional de Educação Financeira. 
Brasília, 2011. Disponível em: 
http://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/Estrategia_Nacional_Educacao_Financeira_ENEF
.pdf. Acesso em: 29 nov. 2016 

BACEN. Relatório de Estabilidade Financeira. Brasília, v. 15, n. 2, p. 1-84, set. 2016. 
Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/htms/estabilidade/2016_09/refPub.pdf>. 
Acesso em: 28 nov. 2016 

BERTONCELLO, K. R.D.; LIMA, C. C. Projeto Piloto: “Tratamento das situações de 
Superendividamento do consumidor”. 2007. Disponível em: 
<http://www.tjrs.jus.br/export/processos/conciliacao/doc/projeto_superendividamento.
pdf> Acesso em 05 jul. 2017. 

BERTONCELLO, S. T.; CRESCITELLI, E. O comportamento do jovem consumidor 
mediante as diversas alternativas da mídia. Revista PMKT, São Paulo, v. 3, p. 8-19, 
Set. 2009. Disponível em: 
http://www.revistapmkt.com.br/Portals/9/Edicoes/Revista_PMKT_003_01.pdf> 
Acesso em: 24 jul. 2017 

BRASIL. Endividamento é uma das principais vulnerabilidades da classe média. 
Portal do Brasil, publicado em 20 abr. 2012. Disponível em: 
<http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2012/04/endividamento-e-uma-das-
principais-vulnerabilidades-da-classe-media> Acesso em: 26 out. 2016 

CEZAR, B. L.; MACHADO, M. A. S.; OLIVEIRA JR, H. A. Sistema de apoio à 
decisão na concessão de crédito pessoal usando lógica fuzzy. Anais do Simpósio 
de Excelência em Gestão e Tecnologia (SEGET), Rio de Janeiro, 2006. Disponível 
em: <http:// http://www.professores.aedb.br/seget/artigos06/403_SEGET-Breno-
Formatado.pdf> Acesso em: 07 set. 2017 

CNC. Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor. Disponível em: 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1801

http://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/Estrategia_Nacional_Educacao_Financeira_ENEF.pdf
http://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/Estrategia_Nacional_Educacao_Financeira_ENEF.pdf
http://www.bcb.gov.br/htms/estabilidade/2016_09/refPub.pdf
http://www.revistapmkt.com.br/Portals/9/Edicoes/Revista_PMKT_003_01.pdf
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2012/04/endividamento-e-uma-das-principais-vulnerabilidades-da-classe-media
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2012/04/endividamento-e-uma-das-principais-vulnerabilidades-da-classe-media
http://www.professores.aedb.br/seget/artigos06/403_SEGET-Breno-Formatado.pdf
http://www.professores.aedb.br/seget/artigos06/403_SEGET-Breno-Formatado.pdf


 

 

http://cnc.org.br/sites/default/files/arquivos/release_peic_junho_2017.pdf> Acesso 
em: 10 jun. 2017 

CORDEIRO, M. V. M.; LOPES, M. A. L.; SILVA, M. C.; SILVA, N. R.; GONÇALVES, 
R. A. L.; FERREIRA, R. M. O Superendividamento e Vulnerabilidade dos 
aposentados e pensionistas: o uso do cartão de crédito e empréstimo consignado no 
estado de Goiás. Revista Jurídica, Anápolis, v. 1, n. 24, p. 31-45, Jan/Jun. 2015 

COSTA, S.; FARINHA, L. O Endividamento das famílias: uma análise 
microeconômica com base nos resultados do inquérito à situação financeira das 
famílias. Relatório de Estabilidade Financeira, Lisboa, p. 137-163, 2012. 

COSTA, C. M.; MIRANDA, C. J. de. Educação financeira e taxa de poupança no 
Brasil. Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, UNEB, Salvador, v. 3, n. 3, p. 
57-74, Set/ Dez. 2013 

ESTRATEGIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA. Disponível em: 
http://www.vidaedinheiro.gov.br/pagina-23-no-brasil-.html>. Acesso em: 24 maio. 
2017 

FIGUEIRA, R. F.; PEREIRA, R. C. DE. F. Devo não nego, pago quando puder: uma 
análise dos antecedentes do endividamento do consumidor. Revista Brasileira de 
Marketing, v. 13, n. 5, p. 124-138, Jul/ Set. 2014. 

FRANCO, Marielza Brandao. O superendividamento do consumidor: fenômeno 
social que merece regulamentação legal. Revista de Direito do Consumidor, v. 74, 
p. 227-242, 2010.  

GAMBA, M. C. S.; MARTINS, L. M.; OLIVEIRA, J. J. DE.; SILVA, A. P. B. 
Planejamento financeiro: um estudo sobre a sua importância para as famílias da 
classe C residentes no Bairro Porto Lacustre, em Osório. Indic. Econ. FEE, Porto 
Alegre, v.44, n. 4, p. 127-136, 2017. 

GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

GROHMANN, M. Z.; BATTISTELLA, L. F.; RANDONS,  D. L. O consumo de 
status e sua relação com o materialismo: análise de antecedentes. Remark – 
Revista Brasileira de Marketing, v. 11, n. 3, p. 03-26, 2012. Disponível em: 
http://revistabrasileiramarketing.org/ojs-
2.2.4/index.php/remark/article/viewFile/2292/pdf_80> Acesso em: 21 jul. 2017 

HENNIGEN, I. Superendividamento dos consumidores: uma abordagem a partir da 
Psicologia Social.  Revista Mal-Estar e Subjetividade , Fortaleza, v. X, n. 4, p. 1173-
1201, Dez/2010. 

IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
http://www.idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/conheca-as-dicas-do-idec-para-
evitar-o-endividamento-e-a-inadimplência> Acesso em: 05 jul. 2017. 

KANAN, L. A. “Consumo Sustentável e Economia Solidária: Alguns Conceitos e 
Contribuições da Psicologia. Revista de Psicologia, Santa Catarina, v. 23, n. 3, p. 
607-624, Set/Dez. 2011 

MARQUES, M. M. L.; FRADE, C. Regular o sobreendividamento. Faculdade de 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1802

http://cnc.org.br/sites/default/files/arquivos/release_peic_junho_2017.pdf
http://www.vidaedinheiro.gov.br/pagina-23-no-brasil-.html
http://revistabrasileiramarketing.org/ojs-2.2.4/index.php/remark/article/viewFile/2292/pdf_80
http://revistabrasileiramarketing.org/ojs-2.2.4/index.php/remark/article/viewFile/2292/pdf_80
http://www.idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/conheca-as-dicas-do-idec-para-evitar-o-endividamento-e-a-inadimplência
http://www.idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/conheca-as-dicas-do-idec-para-evitar-o-endividamento-e-a-inadimplência


 

 

Economia da Universidade de Coimbra. Observatório do Endividamento dos 
Consumidores. Coimbra, 2003. 

MOTA, C.T.da.; CHIMELO, G.; BENDER, C.M .; NESPOLO, D.; BORELLI, V.A.; 
FACHINELLI, A.C. Organização financeira pessoal: Análise dos fatores que 
influenciam no endividamento e inadimplência dos jovens. RECSA – Revista 
Eletrônica de Ciências Sociais Aplicada, Garibaldi, v. 4, n. 1, p. 46-61, Jan/Jun. 2015 

OREIRO, J. L. A natureza da estagnação brasileira. Valor Econômico 2012. 
Disponível em: 
http://www.bresserpereira.org.br/terceiros/2012/Julho/12.07.natureza_da_estagna%
C3%A7%C3%A3%_brasileira.pdf> Acesso em: 13 jul. 2017 

PINTO, N. G. M.; CORONEL, D. A. Abordagem do Endividamento, 
Superendividamento e Inadimplência nas capitais brasileiras (2010 – 2012). 

RIBEIRO, R. F.; LARA, R. “O endividamento da classe trabalhadora no Brasil e o 
capitalismo manipulatório. Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n.126, p.340-
359, abr/jun.2016. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101 
66282016000200340&Ing=pt&nrm=iso&tlng=en>. Acesso em: 4 set. 2016 

SAITO, A. T. Uma contribuição ao desenvolvimento da educação em finanças no 
Brasil. Dissertação de Mestrado. FEA/USP – São Paulo, 2008. 

SALEH, A. M.; SALEH, P. B. O. “O elemento financeiro e a Educação para o 
Consumo       Responsável. Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 29, n. 04, p. 
189-214, dez. 2013. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
46982013000400009&Ing=pt&nrm=iso>. Acesso em: 4 set. 2016 

SANTOS, Adla Carla; SILVA, Maciel. Importância do planejamento financeiro no 
processo de controle do endividamento familiar: um estudo de caso nas regiões 
metropolitanas da Bahia e Sergipe. Revista Formadores, Cachoeira, v. 7, n. 1, p. 
05-17, 2014. 
 
SAVOIA, J. R. F.; SAITO, A. T.; SANTANA, F. A. “Paradigmas da educação 
financeira no Brasil. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 41, n. 6, 
p. 1121-1141, nov/dez.2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
76122007000600006&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 25 out. 2016 

SAVOIA, J.R.F.; SAITO, A.T.; PETRONI, L.M. A educação financeira no Brasil sob a 
ótica da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). In: 
Seminário em Administracão, 9, São Paulo, 2006. Anais. Disponível em: <http:// 
www.ead.fea.usp.br/Semead/resultado_semead/trabalhosPDF/45.pdf>. Acesso em: 
24 maio. 2017 

SERASA EXPERIAN. Número de inadimplentes bate recorde histórico ao atingir 61 
milhões. Disponível em: 
<hhtp://www.noticias.serasaexperian.com.br/blog/2017/07/03/numero-de-
inadimplentes-bate-recorde-historico-ao-atingir-61-milhoes/> Acesso em: 07 set. 
2017 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1803

http://www.bresserpereira.org.br/terceiros/2012/Julho/12.07.natureza_da_estagna%C3%A7%C3%A3%25_brasileira.pdf
http://www.bresserpereira.org.br/terceiros/2012/Julho/12.07.natureza_da_estagna%C3%A7%C3%A3%25_brasileira.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-66282016000200340&Ing=pt&nrm=iso&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-66282016000200340&Ing=pt&nrm=iso&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982013000400009&Ing=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982013000400009&Ing=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122007000600006&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122007000600006&lng=pt&nrm=iso
http://www.ead.fea.usp.br/Semead/resultado_semead/trabalhosPDF/45.pdf


 

 

SILVA, J. T.L.; SOUZA, D. A.; FAJAN, F. D. “Análise do endividamento e dos fatores 
que influenciam o comportamento de alunos universitários. Disponível em: 
<http://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos15/13722130.pdf> Acesso em: 23 abr. 
2017 

SILVA, M. A.; ROAZZI, A.; SOUZA, B.C.de. A influência da propaganda no processo 
de decisão de compra do adolescente brasileiro. Periódicos eletrônicos em 
Psicologia, Juiz de Fora, v. 5, n. 1, p. 12-27, Jan/ Jun. 2011. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1982-
12472011000100003&Ing=pt&nrm=iso> Acesso em: 24 jul. 2017 

SILVA, S.E.D.; FERREIRA,B,P. Relações entre o índice de Basiléia e o nível de 
endividamento das famílias brasileiras. Sociedade, Contabilidade e Gestão, v. 11, n. 
2, 2016. 

SOUZA, E. M. de.; ALVES, M. A. S.; RIBEIRO, K. C. de. S.; CEZARINO, L. O. Perfil 
de consumo e endividamento de universitários em administração. Revista 
Contabilidade, Ciência da Gestão e Finanças. v. 4, n. 2, p. 3-15, mar. 2016. 

STACECHEN, L. F.; BENTO, V. E.S. “Consumo Excessivo e Adicção na Pós 
Modernidade: Uma Interpretação Psicanalítica. Revista de Psicologia, Paraná, v. 
20, n. 2, p. 421-436, Jul/Dez. 2008 

TEIXEIRA, E. F. “Jovem Universitário e o Crédito. Conversas e Controvérsias, 
Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 57-78, 2010.  

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 
6. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

ZERRENNER, S. A. “Estudo Sobre as Razões para o Endividamento da População 
de baixa renda”.  Dissertação (Mestre em Ciências Administrativas) – Universidade 
de São Paulo, São Paulo, p. 1-57, 2007 

 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1804

http://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos15/13722130.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1982-12472011000100003&Ing=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1982-12472011000100003&Ing=pt&nrm=iso


 

 

DOI: 10.5748/9788599693148-15CONTECSI/PS-5715 

 

Accounting Disruption By Cryptocurrencies And Blockchains 

 

Artur Franco Bueno, 0000-0002-1399-6295, Centro Universitário Senac, SP, Brasil – 

artur.fbueno@sp.senac.br 

 

 

In light of cryptocurrency named bitcoin boom in the last couple of years, extense 

academic debate including technology behind has increased beyond original fields of 

computing, cryptography, fintechs. 

Cryptocurrencies have reached financial instruments status, which have demanded 

authorities intervention (in diferente degrees) and stimulated high level debates, including 

former Economics Nobel Prizes. 

Reticent when compared to Economics or Finance, the Accounting researches have 

focused on limited range of cryptocurrencies classification, measurement, presentation 

according to accounting standards (e.g. IFRS). 

Despite its importance, it motivates this paper exploring alternatives to blockchain 

and distributed ledger technology (DLT) applications in Accounting. 

After reviewing e investigating both cryptocurrencies and technologies, this paper 

lists most often possibilities in future accounting role as well as has enlarged fields for 

surveys. 

 

 

Keywords: cryptocurrencies, blockchain, accounting. 
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Artur Franco Bueno, 0000-0002-1399-6295, Centro Universitário Senac, SP, Brasil – 

artur.fbueno@sp.senac.br 

 

 

À luz do boom da criptomoeda chamada bitcoin nos últimos anos, um extenso debate 

acadêmico incluindo a tecnologia por trás cresceu além das áreas originais da computação, 

criptografia e fintechs. 

As criptomoedas ganharam status de instrumentos financeiros, demandando 

intervenções de autoridades (em diferentes graus) e estimulando debate de alto nível, 

incluindo laureados com Prêmio Nobel. 

Singelas, quando comparadas com Economia ou Finanças, as pesquisas em 

Contabilidade limitaram-se ao leque de classificação, mensuração e apresentação das 

criptomoedas de acordo com as normas internacionais (como as IFRS). 

À despeito desta importância, a motivação deste artigo são as aplicações alternativas 

para tecnologias de cadeia de bloco (blockchains) e de registro ou razão distribuído (DLT). 

Após revisão e investigação de ambas, criptomoedas e tecnologias, este artigo 

elencas as mais frequentes possibilidades no futuro papel da Contabilidade bem como 

amplia o campo para futuras pesquisas. 
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Palavras-chave: criptomoedas, cadeias de bloco, contabilidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Mesmo depois da derrocada sofrida nas primeiras semanas de 2018, antecipando os 

crashes relâmpagos das bolsas de valores, após sucessivos recordes de valorização em 

2017 (figura 1), o bitcoin e outras criptomoedas, continuam com popularidade em alta e 

crescimento exponencial em volume de negócios (figura 2). 

 
Figura 1 – Cotação de Bitcoin (USD) 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
Figura 2 – Volume Negociado (milhões R$) 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

As captações de recursos em criptomoedas (ICOs - initial coin offering) permanecem 

em franca expansão
1
. Antes restritas a empresas desconhecidas, muitas das quais em 

dificuldades financeiras e projetos greenfields, atrai também empresas conhecidas (e até 

governos) que já tiveram dias de glória como Atari, Kodak e a Venezuela com sua própria 

criptomoeda, o petro (Tirole, 2017; Vigna, 2018). 

No Brasil, 180 empresas brasileiras já aceitam a criptomoeda bitcoin em pagamento, 

ainda que a maioria não tenha realizado qualquer transação. O número de investidores 

pessoas físicas em criptomoedas já supera aqueles que aplicam em bolsas e Tesouro Direto 

(figura 3; Tecnisa, 2017; Bouças, 2018). 

                                                           
1
 As cifras variam de US$ 1,17 bilhão (CoinSchedule, 2018) a US$ 1,66 bilhão segundo a Token Report 

(citado por Vigna, 2018) até a primeira quinzena de fevereiro de 2018. 
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Figura 3 – Número de Investidores Pessoas Físicas 2018 

 
Fonte: Bouças (2018), elaborado pelo Autor. 

 

Por seu potencial disruptivo, foi um dos temas mais debatidos por autoridades e 

economistas (alguns dos quais, laureados com o prêmio Nobel
2
) no Fórum Econômico 

Mundial que ocorre todos os anos em janeiro, em Davos, Suíça. 

Quando lançadas em 2009, as primeiras criptomoedas e as tecnologias que a 

sustentam, o blockchain, despertaram interesse inicial apenas em comunidades associadas 

a alta tecnologia, matemática aplicada e segurança cibernética, apesar de seu apelo original 

disruptivo, libertário. 

Como sói acontecer com novidades da denominada economia digital, logo veio o 

interesse de investidores em busca de rápidos e significativos retornos, com um diferencial: 

o produto criptomoeda podia ser negociável em mercados financeiros, envelopado como 

moeda, ativo digital ou ativo financeiro. 

Em pouco tempo, o bitcoin, antes praticamente restrito empresas de alta tecnologia 

da economia digital, fintechs e especuladores com apetite para risco, passou cada vez mais 

a ser transacionado e usado como meio de pagamento, chegando a receber tratamento de 

ativo financeiro derivativo em duas das maiores bolsas do mundo, a Chicago Board 

Options Exchange (CBOE) e Chicago Mercantile Exchange (CME), nas quais já se 

negociam contratos futuros. 

Estimam-se mais de 1.000 criptomoedas “em circulação” (Credit Suisse, 2018; 

World Economic Forum, 2018) atualmente, fazendo destas, base monetária, superior a 

todos os reais (R$) em circulação (figura 4; Torres, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Dentre eles: Robert Shiller, laureado em 2013, estudioso de como o comportamento humano influencia 

decisões de investimentos e de bolhas de preços e; Jean Tirole, 2014. 
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Figura 4 – Base Monetária em 2016 (USD bilhões), exceto criptomoedas (2018) 

 
Fonte: Torres (2018), elaborado pelo Autor. 
 

Seguindo as experiências recentes de Napster, AirBnB, Uber, Netflix, PayPal, sem 

falar nas redes sociais e na própria internet, as criptomoedas enfrentam as primeiras forças 

recalcitrantes, especialmente bancos e todo o aparato sobre o qual exercem seu poder. 

Diferentes autoridades mundo afora adotam tanto posições a favor, como contra 

(proibitivas) ou neutra (Davies, 2018). 

Com a mesma velocidade que as criptomoedas se tornavam objeto de desejo pela 

expectativa de valorização rápida, os debates em torno destas ultrapassaram os limites da 

tecnologia, dividindo opiniões, levantando dúvidas, especialmente na academia. Seria 

mesmo moeda num formato diferente? Mais um meio de lavagem de dinheiro? Um novo 

ativo financeiro? Pirâmide financeira? 

Estranhamente, debates ou pesquisas com abordagem contábil são poucas vis-à-vis 

noutras áreas de conhecimento
3
. Uma possível justificativa pode ser a omissão no debate 

de suas principais entidades como o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Comitê 

de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e o Comitê de Normas Internacionais de 

Contabilidade (IASB – International Accounting Standards Board)
4
. 

Tanto o exponencial crescimento do debate acadêmico e profissional, a reboque do 

volume de transações em criptomoedas, quanto às vastas e estéreis áreas sem a devida 

presença da Contabilidade justificam a escolha do tema. 

 

 

2 PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

Trabalhos científicos devem contribuir “não só para a ampliação de conhecimentos 

ou a compreensão de certos problemas, mas também servirem de modelo ou oferecer 

subsídios para outros trabalhos” (Marconi et al, 1996). 

Este estudo, com limitada revisão bibliográfica, baseado substancialmente em 

depoimentos, entrevistas, reportagens, páginas eletrônicas, tanto fontes primárias quanto 

secundárias, dada a escassez de dados a respeito. 

                                                           
3
 Merecem destaque as iniciativas nos EUA do grupo de trabalho em blockchain criado pelo XBRL (2016) e 

a formação do fórum ABC (Accounting Blockchain Coalition) em 2017. 
4
 A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tem se limitado, a exemplo do Banco Central (BC), a alertar o 

público e coibir “emissões” ou “mineração” de criptomoedas. 
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Por tratar-se de fenômeno novo, praticamente não há literatura a ser revista. Assim, 

uma vez que a compreensão do objeto de estudo inexiste, adotou-se como estratégia de 

enfrentamento, a pesquisa documental, incluindo a análise de normativos técnico-legais, 

visando interpretar o fenômeno associando-o sua conformidade. 

Além de novo, o fenômeno das moedas digitais transcende os limites da 

Contabilidade, trazendo à pesquisa um caráter de transdisciplinaridade (Casa Nova, 2013), 

de modo que o avanço científico almejado neste estudo sobre o súbito avanço no uso de 

criptomoedas e, subsequentemente da tecnologia blockchain por empresas é mais reflexivo 

que progressivo. 

 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Criptomoedas 

 

Por seu conjunto de características, as criptomoedas são criticadas e até restritas em 

alguns países. De banqueiros a economistas, passando por autoridades, seus críticos 

argumentam que por não reunirem todas as três funções básicas (meio de pagamento, 

unidade de conta e reserva de valor), não podem sequer serem chamadas de moedas 

(Loyola, 2018). Outra linha sugere que as criptomoedas, especialmente pelo anonimato que 

conferem, facilitariam atividades ilícitas, como pirâmides financeiras e a explosão no 

número de ataques a computadores (Credit Suisse, 2018; figura 5). Há ainda quem opine 

ser (em contrassenso a seus propósitos) instrumento concentrador de renda, inclusive pelos 

níveis atuais de recursos necessários para sua “mineração”, o que também coloca sua 

sustentabilidade em xeque. 

 

Figura 5 – Reprodução de tela de computador após ataque
5
 

 

                                                           
5
 Os autores do ataque cibernético com o ransomware WannaCry em maio de 2017, exigiam resgate em 

bitcoins. 
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Fonte: dados da pesquisa. 

 

Atualmente, criptomoedas são meios digitais de compra de produtos ou serviços, de 

câmbio de moedas ou de investimentos, criadas, armazenadas e gerenciadas de forma 

criptografada e descentralizada, sem a participação de nenhuma autoridade, exceto as 

venezuelanas. 

A primeira criptomoeda, bitcoin, foi lançada em 2009 na esteira de uma conjuntura 

política de contestações e manifestações populares contra alto desemprego, insuficiência 

de assistência social e ajuda bilionária, principalmente com recursos públicos, a bancos em 

dificuldades sob a justificativa de serem grandes demais para falir. 

Como não raro no mundo virtual, foi supostamente criada por Satoshi Nakamoto, 

meses após escrever um artigo num grupo de discussões sobre criptografia a partir de 

conceitos expostos na última década do século XX no mesmo grupo por Dai (1998) e 

também numa revista científica jurídica por matemáticos da agência estadunidense de 

segurança nacional – NSA (Law et al, 1996), depois de aparentemente ter resolvido um 

problema: evitar que se gastassem duas ou mais vezes a mesma criptomoeda. 

Inicialmente, tratava-se de um meio digital alternativo de pagamento, com certa 

semelhança a outros como PayPal ou Venmo, mas sem as perdas por cancelamento de 

compras, por exemplo (Credit Suisse, 2018; P2P Foudation, 2018),  

De um meio digital de pagamento, por características tecnológicas especiais mais 

adiante esmiuçadas, rapidamente agregou novas funções, dentre as quais, investimento 

inclusive com propósito especulativo. 

Alcançado status de ativo financeiro digital, captações em criptomoedas mantém-se 

em expansão por meio das chamadas ICOs - initial coin offering, ou seja, investidores em 

ICOs pagam com criptomoedas, em vez de moedas como reais ou dólares. Em troca, 

recebem tokens (fichas ou cupons) virtuais que confeririam a seu detentor uma espécie de 

participação, sem ser quota ou ação, a qual pode recair sobre qualquer ativo, que por sua 

vez pode inclusive ser custodiado por terceiro em algum DLT. 

Assim, criptomoedas não se confundem com (cripto)tokens. Enquanto que as 

primeiras almejam tornar-se moedas digitais, sem valor intrínseco, substitutas para o 

dinheiro; tokens podem possuir valor relacionado a bens ou direitos, daí sua analogia à 

fichas, como aquelas usadas em quermesses ou nos antigos fliperamas. 

Novas criptomoedas são emitidas ou mineradas (em realidade recebidas como 

prêmio ou recompensa), após completar um colossal processo computacional que inclui a 

solução de um problema matemático difícil para cada novo bloco (que não se confunde 

com a criptografia). 

De modo semelhante à mineração tradicional, o “minerador” encontra um bloco, mas 

necessita que o mesmo seja aceito por outros participantes por consenso, para receber sua 

recompensa. 

O bitcoin só tornou-se viável mercado financeiro de criptomoedas é apenas a mais 

desenvolvida uma das faces de sucesso no uso da DLT, tecnologia que permite a 

eliminação de intermediação por terceiros (Burgos et al, 2017). 

 

3.1 Tecnologias por trás das Criptomoedas 

 

Esta solução somente teria sido possível pelo uso de tecnologias de cadeias de bloco 

(blockchains), de supervisão pública (aberta) e descentralizada, mais precisamente por 

tecnologia de registro (razão) descentralizado ou distribuído (distributed ledger 

technology, DLT), um novo sistema de pagamentos e liquidação no qual cada nó completo 
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(full node) funciona como um validador ou autenticador, a que todos com acesso ao 

mesmo livro razão (ou livro caixa) criptografado
i
, verificam e autenticam todas as 

transações pela rede mundial de computadores. Essa descentralização tornaria muito difícil 

do bloco de dados ser invadido ou hackeado (Nakamoto, 2008, 2009; Burgos et al, 2017; 

P2P Foudation, 2018). 

Blockchain é uma base crescente ou banco de dados usado para manter registros 

(dados e acessos) criptografados de forma verificáveis ou rastreáveis, porém imutáveis, 

descentralizado e redundante (a perda de um nó não afeta seu funcionamento já que todos 

nós do sistema guardam a mesma cópia do razão) 

Sua denominação deriva da forma como os dados são arquivados num fluxo contínuo 

de blocos encadeados usando uma função hash criptográfica (Burgos et al, 2017), embora 

muitos apontem a DLT como termo tecnicamente mais apropriado (Credit Suisse, 2018). 

 
Figura 6 – Redes: centralizada, descentralizada e distribuída 

 
Fonte: Paul Baran, citado por J.P. Morgan (2018). 
 

Função hash criptográfica é uma computação ou algoritmo que transforma quaisquer 

dados de entrada (texto, números, etc.) de qualquer tamanho em saídas de tamanho fixo em 

bits, na maioria das funções, tornando-as praticamente impossíveis de reverter, isto é, 

recriar os dados de entrada (Credit Suisse, 2018; J.P. Morgan, 2018). 

 
Figura 7 – Exemplos de Função Hash 

 
Fonte: Wikipédia (2018a). 

 

Originalmente, o blockchain é uma rede peer-to-peer P2P (ponto-aponto ou par-a-

par) composta por nós cliente-servidor ou cliente-minerador, sendo o conjunto anterior 

composto por qualquer aparelho conectado à rede a fim de consumir serviços, enquanto 

que o posterior é responsável por verificar e manter a integridade dos registros e razão 

(Nakamoto, 2008). 
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Em outros termos, blockchain é uma combinação de três tecnologias existentes: rede 

P2P mais ICP (infraestrutura de chaves públicas) mais função hash criptográfica
6
. 

Cada bloco (de cerca de 150GB) consiste em uma lista de transações sob um 

cabeçalho com conteúdo e hash que resulta numa cadeia, onde cada bloco é identificado. 

Novos blocos são gerados ou aceito por consenso num processo denominado, para 

criptomoedas, “mineração”. 

Na configuração P2P os pontos conectados devem usar programas compatíveis para 

troca de dados entre si, um campo florescente de novas tecnologias blockchain, Etherum, 

Hyperledger, Quorum, Corda DL, dentre muitas outras (Burgos et al, 2017; Credit Suisse, 

2018). 

As transações em bitcoins, por exemplo, são fechadas virtualmente, a fim de reduzir 

custos de transação e tempo. São registradas a cada 10 minutos em blocos de dados digitais 

de tamanho fixo e ordem cronológica, em que dados das partes são criptografados e 

armazenados permanentemente em ambiente teoricamente mais seguro. 

Segundo P2P Foudation (2018), cada vez que o complexo cálculo por trás de um 

novo bloco é resolvido, isto é, que as transações ali contidas foram examinadas e foram 

aprovadas por consenso para mais 50% de seus pares, este será adicionado ao livro-razão 

em sequência, e automaticamente, todos os participantes são atualizados, o minerador é 

recompensado numa quantidade predeterminada de bitcoins. 

A recompensa foi desenhada para cair a metade a cada 210 mil blocos minerados ou 

a cada 4 anos de modo a controlar sua oferta e, indiretamente, sua desvalorização. 

Assim, quando lançado, o minerador recebia 50 bitcoins por bloco. Em 2012 a 

recompensa caiu para 25. Assim, a cada 10 minutos 25 novos bitcoins entram “em 

circulação”, teoricamente pelas mãos do minerador (e eventuais compartilhadores de 

capacidade computacional) que resolveu mais rápido. 

A P2P Foudation (2018) estima que os últimos bitcoins sejam “emitidos” em 2140. 

O Credit Suisse (2018) projeta que até 2032 99% dos bitcoins tenham sido minerados. 

Turner (2018) contrapõe, ao destacar que diferentemente da bolha das tulipas ou das 

moedas metálicas, cujas ofertas a curto prazo são limitadas pela natureza, em tese, bitcoins, 

podem ser criados em quantidades infinitas.  

Como mencionado no item anterior, a “mineração” de criptomoedas demanda 

colossal capacidade computacional e, consequentemente, demanda energia elétrica na 

mesma proporção. 

Estimativas variam entre 5 e 30 terawatts/hora/ano, o que equivaleria à demanda total 

do Marrocos ou da Irlanda. Enquanto uma compra com cartão de crédito consome 

0,01kw/h e se confirma em segundos, uma transação envolvendo bitcoin leva mais de uma 

hora e consome o equivalente a uma família de classe média, 275 kw/h a 300 kw/h (Costa, 

2017; Credit Suisse, 2048; Turner, 2018). 

A necessidade de alta capacidade de processamento computacional, praticamente 

impede indivíduos com seus computadores domésticos de “minerar” através de suas CPUs 

(processadores), sendo um mercado dominado por grandes data centers que aplicam 

ASICs (circuitos integrados de aplicação específica) voltados especialmente para este fim 

(Credit Suisse, 2018, Wikipédia, 2018b). 

Por conta do intensivo uso de energia, cerca de 80% das principais “mineradoras” 

concentram-se na China (Credit Suisse, 2018), onde este insumo é subsidiado. 

                                                           
6
 O P2P foi popularizado em 1999 pelo Napster, empresa que oferecia compartilhamento de arquivos de 

música. A ICP também remonta os anos 1990, enquanto que a função hash baseia-se na criptografia de 

curvas elípticas, criada em 1985. 
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Vale registrar que este referencial teórico tecnológico refere-se ao bitcoin. Outras 

criptomoedas podem se diferenciar em agilidade de pagamento, corretagem, privacidade e 

uso de algoritmos que demandem menor capacidade computacional e subsequente 

consumo de energia. 
 

 

4 POSSÍVEIS APLICAÇÕES CONTÁBEIS 

 

Ainda que as tecnologias por detrás das criptomoedas e mais especificamente de 

blockchains não sejam necessariamente uma novidade, conforme referenciado 

anteriormente, sua configuração e viabilidade abrem uma gama de aplicações a serem 

exploradas. Sem avaliar possibilidades no âmbito da contabilidade pública, por limitações 

de escopo. 

As mais evidentes, são no campo de meios de pagamento, transações, custódias, para 

os quais as abordagens tradicionais de pesquisas contábeis são direcionadas. Em outros 

termos, ainda que fazer a correta classificação contábil de criptomoeda e sua subsequente 

mensuração, escrituração e divulgação sejam relevantes a medida que sua utilização 

corporativa crescem, outras questões contábeis se erguem. 

Num dos raros estudos sobre criptomoedas sob a ótica contábil, Araújo et al (2015) 

simularam um recebimento em bitcoins em três situações e concluíram que, à luz das 

normas brasileiras (em linha com as internacionais – IFRS), estes não podem ser 

reconhecidos como caixa, equivalentes de caixa, instrumentos financeiros ou intangíveis, 

apenas como ativos contingentes evidenciados em notas explicativas. Na mesma pesquisa, 

seguindo discurso recorrente, associaram bitcoins a esquemas de pirâmides financeiras que 

não compensariam [o risco] de sua utilização. 

Em que pese a utilidade desta abordagem enquanto as criptomoedas buscam espaço 

para serem reconhecidas como meio de pagamento digital alternativo, de altíssima 

volatilidade
7
, espera-se que a aplicação de blockchains pode ir muito além. Como 

levantado por Sena et al (2017) haveria um campo a ser explorado na internet das coisas 

(IoT).  

O próprio interesse e acompanhamento de empresas de sistemas como Oracle e SAP 

e de informações e relatórios como XBRL poderia ser outro indicativo. 

Algumas iniciativas sugerem que blockchains e DLT têm superioridade econômica e 

especialmente tecnológica sobre sistemas MRPs (material requeriments planning) e ERPs 

(enterprise resource planning) no que se refere à segurança, integridade de dados, 

rastreabilidade, migração e accountability (ABC, 2017; Balanc3, 2017; Credit Suisse, 

2018). 

No campo teórico, em estágios mais avançados possibilitaria o compartilhamento de 

dados e documentos entre fornecedores-empresa-clientes, reduzindo lead time de produção 

sob encomenda e custos envolvidos. 

Em certa medida, permitiria o cumprimento imediato, feitas as devidas adaptações 

legislativas, obrigações comerciais e fiscais. No limite, possibilitaria a geração de 

demonstrações contábeis em tempo real acessível a todos usuários. 

Em decorrência dessa nova realidade, sem a eliminação de seus riscos, e mantida as 

técnicas já adotadas, permitiria, ainda que parcialmente e não levando em consideração 

seus custos, a auditorias contínuas, tanto a interna ou de conformidade, quanto a externa. 

                                                           
7
 Que pode ser mais de 10x superior àquelas observadas em ações ou commodities (J.P. Morgan, 2018). 
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Talvez a mais disruptiva aplicação contábil venha a ser a substituição do método de 

partidas dobradas pela partida tríplice. 

Proposta por Ian Grigg entre os anos 1980 e 1990 (Blalanc3, 2017), resumidamente, 

o terceiro registro seria um documento ou contrato com dados básicos aprovado pelas 

partes (eliminando os trabalhos de conciliações).  

A tecnologia blockchain já possui este atributo e recebe o nome de smart contract, o 

qual nesta aplicação, conectaria os livros contábeis das partes de uma transação, por 

exemplo. 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Motivados pela menor proporção sobre as aplicações das novas tecnologias que 

suportam a viabilidade das criptomoedas nos estudos sobre sistemas de informações, este 

estudo procurou desmistificar que à Contabilidade, restaria o papel de contabilizar 

criptomoedas, ao passo que identificou algumas outras possíveis aplicações futuras em 

Contabilidade para blockchains e DLTs. 

Ainda que a exploração de todo potencial de DLTs e blockchains encontre-se na 

infância, sua aplicação prática mais visível, o bitcoin, vem despertando a aplicação das 

tecnologias supramencionadas para além de meio digital de pagamento ou investimento de 

cunho especulativo. 

É assaz desafiador, mas também motivador, explorar ideias de aplicação de 

tecnologia categorizada como disruptiva no momento que o novo ainda não se sobrepôs e o 

velho persiste. 

Ao examinar possibilidades de aplicação, desprezando-se restrições financeiras, 

tecnológicas, legais e até políticas que naturalmente surgirão, é possível que no futuro todo 

o processo de fazimento contábil, da classificação e registro, passando pela mensuração e 

divulgação, bem como respectivas auditorias passe por profundas transformação que 

demandarão dos contadores e funções auxiliares conhecimentos e habilidades ainda por 

serem estabelecidas. 

Como subproduto, este estudo ampliou o leque de pesquisas a serem realizadas para 

além do dilema mais próximo acerca do tratamento contábil das criptomoedas. 
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THE ROLE OF SPONSOR IN PROJECTS PRIORITIZATION: AN EMPIRICAL 

STUDY IN PROJECTS 

 

Abstract 

 

The projects allow the implementation of changes in the firms in order to reach the 

organizational objectives and strategic alignment. However, resource constraints and 

budget require the prioritization of projects for development. Some methods are available 

to assist firms in this prioritization and the sponsor plays a central role in this process. This 

paper aims to describe the role of the sponsor in the projects prioritization. The research 

was done through a qualitative approach with the application of in-depth interviews. 

Analysis was performed using the coding technique and using Atlas.Ti software (version 

7). Regarding the results, it was verified that there is a direct relationship between strategic 

alignment, project management and project prioritization methods. As a contribution, this 

research identified four attributes performed by the sponsor in the prioritization of projects: 

they are: political, management, relational and bargaining. Since political and bargaining 

attributes are more required when there is no transparent prioritization strategy. 

 

Keywords: Projects Prioritization, Project Prioritization Methods, Sponsor Role, Sponsor 

Attributes, Strategic Alignment. 

 

 

O PAPEL DO SPONSOR NA PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS: UM ESTUDO 

EMPÍRICO EM PROJETOS 

 

 

Resumo 

 

Os projetos permitem a concretização de mudanças nas empresas para o atingimento dos 

objetivos organizacionais, mas a restrição de recursos requer que os projetos sejam 

priorizados. Alguns métodos estão disponíveis para auxiliar às empresas nessa priorização 

e o sponsor tem papel central nesse processo. Neste contexto, este artigo tem como 

objetivo descrever o papel do sponsor na priorização dos projetos. A pesquisa foi feita por 

meio de uma abordagem qualitativa com a aplicação de entrevistas em profundidade. Foi 

conduzida análise por meio da técnica de codificação e utilizando o software Atlas.Ti 

versão 7. Com relação aos resultados verificou-se que deve haver uma relação direta entre 

o alinhamento estratégico, o gerenciamento de projetos e os métodos de priorização de 

projetos. Como contribuição esta pesquisa identificou quatro atributos desempenhados pelo 

sponsor na priorização de projetos, são eles: políticos, de gestão, relacionais e negociais. 

Sendo que os atributos políticos e negociais são mais exigidos quando não há uma 

transparente estratégia de priorização. 

 

Palavras-chave: Priorização de Projetos, Métodos de Priorização de Projetos, Papel do 

Sponsor, Atributos do Sponsor, Alinhamento Estratégico. 
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1. Introdução 

As empresas buscam a todo tempo alcançar objetivos organizacionais voltados para 

sua manutenção ou competitividade (Pinto, Nossa, & Teixeira, 2015), sendo que a eficaz 

gestão dos projetos ajuda a concretizar as mudanças necessárias para atingir esses objetivos 

(Zimmer, Iata, Souza, & Cunha, 2017). Neste contexto, as transformações necessárias em 

termos de produtos, estruturas e processos são proporcionadas a partir dos entregáveis dos 

projetos sob as restrições de recursos limitados (Kerzner, 2009; Shenhar, 1998). 

Para a gestão de um projeto é necessário considerar que o orçamento e os recursos 

são limitados e que isso pode entrar em conflito com outros projetos, comprometendo a 

estratégia da organização (Simplício, Gomes, & Romão, 2017). No entanto, é comum que 

muitas empresas ainda aceitem projetos além da sua capacidade de desenvolvimento, 

principalmente em projetos de TI (Tecnologia da Informação). O que leva a um problema 

de se tentar fazer muitos projetos, com muita rapidez, prejudicando assim a qualidade da 

entrega do produto final (Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, 2002). 

Portanto, ao levar em conta um contingenciamento pela escassez dos recursos, os 

projetos a serem conduzidos precisam ser selecionados e priorizados. As empresas devem 

ser capazes de mapear as oportunidades mais relevantes e selecionar os projetos alinhados 

à estratégia organizacional, o que caracteriza a gestão de portfólio (Carvalho & Rabechini 

Jr, 2017). Portanto, quanto mais madura a organização é na prática de gerenciamento de 

projetos, maior a probabilidade dela continuar investindo no gerenciamento de projetos 

assim como nas suas ferramentas (Chandler & Thomas, 2015).  

Um portfólio de projetos é composto por um conjunto de projetos, mas que também 

pode conter programas, que está sob a responsabilidade do mesmo patrocinador ou de uma 

organização específica (Archer & Ghasemzadeh, 1999; PMI, 2013b). O gerenciamento de 

portfólio é uma preocupação vital nas organizações (Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, 

2000). 

No contexto de gestão de portfólio, Cooper e Edgett (2010) dizem que nas 

empresas de alto desempenho os projetos são priorizados adequadamente e alinhados com 

a estratégia corporativa. Petro e Gardiner (2015) afirmam que os processos de seleção de 

projetos têm um papel significativo no sucesso geral da organização na realização da sua 

estratégia. 

Muitos métodos de priorização estão disponíveis para apoiar as organizações nas 

escolhas acertadas de seleção de projetos (Santhanam & Kyparisis, 1995). Os métodos 

orientados financeiramente consideram os pressupostos de mercado, mas eles podem 

ignorar fatores não monetários (Strang, 2012). Os métodos de pontuação atendem melhor 

os fatores não monetários, mas podem sofrer com a influência dos avaliadores (Strang, 

2012). Porém, é preciso ter consciência de que nenhuma ferramenta atenderá integralmente 

as necessidades da empresa (Cooper et al., 2000).  

Além disso, as condições mercadológicas dinâmicas, o contínuo avanço 

tecnológico e até mesmo mudanças regulatórias podem exigir uma constante adequação na 

ordenação dos projetos priorizados. O sponsor ou patrocinador do projeto, este que ocupa o 

nível executivo, possui dentre outras funções estabelecer a prioridade do projeto de forma 

individual ou por meio de consulta aos outros executivos (Kerzner, 2009). Assim sendo, a 

priorização dos projetos sofre influência direta do gerenciamento conduzido pelo sponsor. 

Kloppenborg, Tesch e Manolis (2014) reforçam que há uma escassez de pesquisas 

que abordam os comportamentos que constituem um sponsor de sucesso. Ainda assim, 

cabe esclarecer que o sponsor tem um papel relevante na priorização de projetos e, influi 

de forma direta as partes com quem o gestor se relaciona (Olmedo-Cifuentes & Martínez-

León, 2014).  
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Portanto, é neste contexto que esta pesquisa está inserida com o objetivo de 

descrever o papel do sponsor na priorização de projetos. Assim sendo, este estudo se 

propõe a responder a seguinte pergunta: qual é o papel do sponsor na priorização dos 

projetos? 

Desse modo, para a condução desta pesquisa adotou-se uma abordagem qualitativa 

com a aplicação de entrevistas em profundidade a fim de buscar mais proximidade com o 

fenômeno pesquisado (Miles & Huberman, 1994; Silva, Godoi, & Melo, 2010). As 

técnicas de análise seguiram uma orientação data-driven pelo processo de codificação de 

acordo com as recomendações de . O uso do software de 

tratamento de dados qualitativos Atlas.Ti permitiu garantir maior organização nas análises 

e construção dos relatórios da pesquisa (Friese, 2012). 

Espera-se com este artigo contribuir para uma melhor reflexão e discussão sobre o 

papel do sponsor na priorização de projetos. Entendendo esta como uma relação como um 

fator importante para o atingimento dos objetivos organizacionais e alinhamento 

estratégico nas empresas. Assim, ao compreender o papel do sponsor, que neste artigo foi 

evidenciado pelos atributos negociais, relacionais, de gestão e políticos, pode-se promover 

uma melhor gestão na priorização de projetos. 

O artigo está dividido em três partes: a próxima seção apresenta o corpo teórico 

envolvendo alinhamento estratégico, priorização de projetos e sponsor. Feito isto, nas 

seções seguintes são apresentados procedimentos metodológicos, os resultados da pesquisa 

com base nos dados coletados, e sua respectiva análise. Por fim, são apresentadas as 

considerações finais do trabalho. 

 

2. Referencial Teórico 

Nesta seção será apresentada uma breve revisão da literatura sobre o tema de 

priorização de projetos e o papel do sponsor, assim como alguns métodos identificados na 

pesquisa. 

 

2.1. Alinhamento estratégico institucional e maturidade em projetos 

O alinhamento estratégico da organização está relacionado à sua capacidade de 

estabelecer um encaixe estratégico entre: a sua posição no mercado e o desenho de uma 

estrutura administrativa apropriada para suportar a sua execução (Henderson & 

Venkatraman, 1993; Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 2010). Esta busca pelos objetivos 

organizacionais e estratégicos envolve mudanças que são feitas por meio de projetos (Pinto 

et al., 2015; Zimmer et al., 2017). 

Neste contexto, a execução bem-sucedida do projeto é uma prioridade 

organizacional (Kloppenborg et al., 2014). As pessoas que compõem as organizações têm 

um papel fundamental para garantir que os objetivos organizacionais sejam alcançados 

(Ramos, Mota, & Corrêa, 2016). Assim sendo, observa-se que a gestão de projetos está em 

constante evolução e amadurecimento. 

De fato, o gerenciamento de projetos elevou seu nível de maturidade, deixando de 

ser um programa nas organizações e tornando-se uma parte estratégica do plano de 

negócios (Kerzner, 2002). Por outro lado, a falta do alinhamento estratégico em projetos 

pode acabar favorecendo as iniciativas táticas, que favorecem os projetos pequenos e 

rápidos (Cooper et al., 2000). Portanto, o alinhamento estratégico não é um evento, mas 

um processo de adaptação e mudança contínuas (Mintzberg et al., 2010). E o 

gerenciamento de portfólio é uma forma de operacionalizar a estratégia organizacional 

(Cooper et al., 2000). 
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Para garantir que o portfólio de projetos esteja alinhado com a estratégia, para 

organizar o uso de recursos organizacionais e para manter as prioridades no portfólio um 

comitê de investimento e priorização pode ser estabelecido (Petro & Gardiner, 2015). 

Desse modo, a priorização dos projetos seria defendida pelo sponsor nesses comitês. 

 

2.2. Priorização de projetos 

Antes de abordar a priorização de projetos faz-se necessário conceituar alguns 

termos que fazem parte ou se relacionam com o tema proposto. Inicialmente é válido 

estabelecer que os projetos apresentam dois conceitos intrínsecos que são: (i) 

temporalidade, por apresentar um começo e fim bem determinados; (ii) unicidade, por ser 

singular em relação aos outros já desenvolvidos (Carvalho & Rabechini Jr, 2017). 

Outro ponto que necessita ser explicitado é que um programa leva em consideração 

a interconectividade dos vários objetivos do projeto, com a finalidade de maximizar a 

realização dos resultados (Blomquist, 2006). Portanto, uma coleção de projetos e/ou 

programas agrupados para facilitar o gerenciamento formam um portfólio de projeto (PMI, 

2004). Ordenando por meio de relações hierárquicas descendentes, que são representadas 

por portfólio-programas-projeto (Strang, 2012). 

Para se obter um melhor controle e uso de recursos existentes é necessário fazer o 

gerenciamento dos projetos que caracteriza-se pelo uso dos métodos de reestruturação, 

gestão e adaptação de técnicas especiais de gestão (Kerzner, 2009). Gestão de portfólio 

pode estar relacionado com portfólio de negócio, de produtos e de projetos (Carvalho & 

Rabechini Jr, 2017). 

Uma pesquisa sobre o gerenciamento do portfólio de projetos, conduzida por 

Cooper, Edgett, e Kleinschmidt (2000), revela que o balanceamento de recursos e a 

priorização de um projeto em detrimento de outro está entre os maiores desafios neste 

processo. Dentre as razões citadas para os desafios expostos na priorização de projetos 

estão: i) projetos que são solicitados como mandatórios; ii) falta de mecanismos para 

abortar o desenvolvimento de projetos; iii) falta de critérios para a tomada decisão em 

projetos; iv) baixo envolvimento dos executivos seniores; v) dificuldade em negar o 

desenvolvimento de alguns projetos (Cooper et al., 2002). Estes aspectos evidenciam a 

importância do papel dos executivos na tomada de decisão e estabelecimento de critérios 

na gestão de portfólio nas organizações. 

Uma vez que as organizações disponham de informações das propostas dos 

projetos, elas podem ser divididas em grupos principais para que seja possível a 

comparação entre as propostas com base em um conjunto único de critérios que devem ser 

definidos pelos tomadores de decisão (Greiner, Fowler, Shunk, Carlyle, & McNutt, 2003; 

Shenhar & Dvir, 2010). Esses critérios podem contemplar valores financeiros, pontuações 

para fatores não monetários e alinhamento estratégico institucional. 

O objetivo desses métodos de priorização de projetos é desenvolver abordagens que 

as organizações possam usar para alocar um número de recursos limitado entre um 

portfólio de projetos concorrentes, de forma a equilibrar o valor do projeto, o risco e estar 

alinhada à estratégia da organização (Bardhan, Kauffman, & Naranpanawe, 2010). 

 

 

 

2.3. Métodos de priorização de projetos 

Diversos estudos sobre priorização podem ser encontrados, incluindo métodos e 

técnicas para a seleção de projetos que contemplam abordagens qualitativas e quantitativas 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1822



 

 

(Henriksen & Traynor, 1999). Os modelos originais de priorização de portfólio das 

décadas de 1960 e 1970 eram majoritariamente matemáticos. Cabe destacar que esses 

modelos não tinham tanta usabilidade nas organizações, isso porque o principal obstáculo a 

sua adoção era a quantidade de dados necessários que nem sempre estavam disponíveis 

(Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, 1999). 

Além disso, esses modelos eram incapazes de lidar com critérios múltiplos e inter-

relacionados, o que representa um nível elevado de dificuldade para sua aplicação pelos 

gerentes. Assim, os modelos matemáticos foram os precursores apresentados para a 

priorização de projetos na década de 1960 e, desde lá foram desenvolvidas novas técnicas 

de seleção de projetos de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D (Greiner et al., 2003). 

Desde o final da década de 1990, vários métodos foram desenvolvidos para resolver 

a priorização de projetos, incluindo métodos de classificação de fator e processo de 

hierarquia analítica (Joshi & Lambert, 2007). No que se refere aos modelos financeiros, é 

proposto a aplicação do critério de dominância estocástica, desenvolvido por Shalit & 

Yitzhaki (1994), para fazer recomendações de priorização de projetos na área P&D 

(Ringuest, Graves, & Case, 2000). Este critério analisa as decisões de compra de ações (ou 

vendas) no contexto de uma determinada carteira de participações em ações levando em 

consideração o retorno e a aversão ao risco do tomador de decisão. Da mesma forma, tal 

critério pode ser aplicado para um conjunto de projetos avaliando a aversão ao risco e o 

retorno do portfólio existente (Ringuest et al., 2000). Consequentemente, pode ser 

estabelecido a prioridade de um projeto em relação ao outro. 

Neste contexto, a prioridade é determinada inicialmente mediante a classificação 

dos projetos pelo retorno médio, onde aqueles com valores de classificação mais baixos 

são candidatos para sobrepor aqueles com valores de classificação mais elevados. Além 

disso, também é feita a classificação dos projetos por meio de retornos médios ajustados ao 

risco (Loch & Kavadias, 2002). 

Quanto aos processos de hierarquia analítica a aplicação do AHP (Analytic 

Hierarchy Process) é apresentada como uma importante ferramenta na condução de 

decisões complexas (Greiner et al., 2003). O AHP foi desenvolvido para mensurar e 

sintetizar uma variedade de fatores, superando escolhas complexas de critérios qualitativos 

e quantitativos e, simplificando a combinação das partes no todo (Russo & Camanho, 

2015; Strang, 2012). 

Embora muitos métodos estejam à disposição das empresas, há uma dissonância 

entre as prescrições e a priorização materializada nas empresas. A implementação bem-

sucedida dessas técnicas depende muitas vezes de alguns fatores como: tipo de decisão que 

está sendo tomada, disponibilidade de informações do projeto, disponibilidade de recursos 

durante o processo de tomada de decisões, entendimento da técnica e percepção de um 

tomador de decisão (Greiner et al., 2003). Neste último caso, um tomador de decisão, pode 

ser influenciado pelo sponsor, o que se faz necessário compreender o papel do sponsor na 

priorização de projetos. 

 

2.4.Sponsor e priorização de projetos 

O sponsor é definido como um pessoa ou grupo, com um envolvimento ativo, que 

fornece os recursos e suporte para o projeto, programa ou portfólio, e é responsável pelo 

sucesso do mesmo (Englund, Bocero, & Bass, 2007; PMI, 2013b). Apesar da importância 

do papel do sponsor no sucesso do projeto, ele é raramente abordado nas pesquisas 

(Kloppenborg et al., 2014). 

As competências do sponsor variam conforme as diferenças entre os projetos, os 

estilos gerenciais e até mesmo as empresas (Carvalho & Rabechini Jr, 2017). Portanto, os 
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atributos do sponsor poderão favorecê-lo ou não dependendo do que está sendo tratado. 

Dessa forma, nota-se a importância de atributos do sponsor que possa contribuir e se 

alinhar com os métodos de priorização de projetos selecionados.  

Neste contexto saber dialogar com os stakeholders pode ter relevância na função do 

sponsor. Não obstante as competências relacionadas ao hard skills, saber lidar com as 

pessoas dentro da organização deve fazer parte das suas competências na condução de 

projetos em todo o processo (Chandler & Thomas, 2015; Englund et al., 2007). 

A função do sponsor assume diferentes dimensões com base na fase em que o projeto 

se encontra, tendo como parte das atividades iniciais: fornecer ao gerente de projetos 

fatores que influenciem na execução do projeto e estabelecer a prioridade do projeto de 

forma individual ou por conselho (Kerzner, 2009). Portanto, por mais que as 

responsabilidades do sponsor possam ser diversas a depender do projeto, é fato que o papel 

dele na fase inicial de priorização do projeto influenciará no sucesso da organização 

(Kloppenborg et al., 2014). 

 

3. Procedimentos metodológicos 

Os procedimentos metodológicos utilizados neste artigo foram selecionados com 

base numa orientação interpretativista-construtivista (Lincoln & Guba, 1985; Morgan, 

1980). Esta orientação influenciou tanto a aplicação das técnicas de coleta quanto à análise 

dos dados, pois para atender o objetivo desta pesquisa buscou-se uma maior proximidade 

com o fenômeno observado (Bêrni & Fernandez, 2012). 

Denzin e Lincoln (2006), disseram que na pesquisa qualitativa o pesquisador utiliza 

um conjunto de práticas interpretativas que dão visibilidade ao mundo transformando-o em 

uma série de representações, ou no caso desta pesquisa, as categorias que emergiram da 

análise do corpus constituído a partir das entrevistas. Assim, a adoção de uma abordagem 

qualitativa contribuiu para uma maior liberdade dos pesquisadores para explorar a 

intersubjetividade no discurso dos entrevistados sobre a priorização de projetos e o papel 

do sponsor neste processo. 

No primeiro estágio desta pesquisa foi realizada uma busca por bases de dados 

como Proquest, Web of Science e Scopus para compreensão do tema priorização de 

projetos. Com base nessa fase, e no que se observou em relatos sobre o tema, foi 

formulado o problema de pesquisa. Este último materializado aqui pela pergunta: Qual é o 

papel do sponsor na priorização de projetos? A quadro 1 apresenta as etapas que foram 

seguidas nesta pesquisa. 

 

Quadro 1 – Etapas da pesquisa 

Etapas Descrição 

1º Etapa • Escolha do tema; 

• Levantamento bibliográfico; 

• Formulação do problema; 

• Definição dos objetivos; 

• Definição dos sujeitos da pesquisa. 

2º Etapa • Levantamento bibliográfico e documental para construção do quadro teórico;  

• Elaboração do protocolo de coleta dos dados (entrevistas). 

3º Etapa • Entrevistas com 3 gestores envolvidos diretamente com a priorização de 

projetos. 

4º Etapa • Análise e discussão dos dados e confronto com o quadro teórico. 

5º Etapa • Elaboração do relatório final. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 
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Portanto, logo após a formulação do problema e definição do objetivo principal 

desta pesquisa seguiu-se para constituição do quadro teórico, o que serviu para um melhor 

aprofundamento das entrevistas. Além disso, o quadro teórico foi confrontado com as 

categorias que emergiram da fase de análise de dados (etapa 4). 

Vale destacar que na fase 4 a perspectiva de análise foi data-driven, sendo que esse 

tipo de perspectiva permite partir dos dados das entrevistas para a construção de categorias 

de análise – códigos . Esse processo foi realizado com 

base na técnica de codificação, que pode ser descrita como uma leitura crítica-reflexiva do 

corpus e a classificação de cada segmento de texto por um rótulo (código). Primeiro 

realiza-se a codificação aberta, que tem como objetivo reconhecer incidentes, que são 

representados por trechos, palavras, imagens, entre outros, e que auxiliam a responder o 

problema de pesquisa. Estes códigos de primeira ordem são agrupados a fim de estabelecer 

relações por meio da codificação axial. Com base no quadro geral construído a partir dos 

incidentes e relacionando-os de forma hierárquica com outros códigos de segunda ordem, 

são obtidas categorias mais abstratas . 

Miles e Huberman (1994) enfatizam que um processo de redução de dados se refere 

a selecionar, focalizar, simplificar, abstrair e transformar o corpus de dados continuamente 

ao longo do processo qualitativo. Portanto, esta ação de analisar, segmentar e agrupar ajuda 

a explicar o fenômeno pesquisado, que neste caso foi à priorização de projetos, para 

atender ao objetivo da pesquisa (Silva et al., 2010). Para tal tarefa foi utilizado o software 

de análise de dados qualitativo Atlas.Ti (Friese, 2012). 

A análise foi realizada com o uso da técnica de comparação constante, onde as 

atividades de codificação e análise são realizadas de forma concomitante (Charmaz, 2006; 

Saldaña, 2015). Este processo segue um fluxo em direção ao alcance dos objetivos da 

pesquisa e não amarrado ao processo de forma linear. Assim, conforme é aumentada a 

amostragem teórica (número de incidentes encontrados), são construídos os principais 

elementos para fundamentar categorias mais abstratas e suas respectivas propriedades 

(Silva et al., 2010). 

Para encontrar a saturação teórica nas informações coletadas, e esgotar a busca por 

novos incidentes pelo aumento da base de dados, foram realizados alguns testes no 

software Atlas.ti como as análises de “Codes-Primary Documents Table” e a análise de 

“co-ocorrência” (Friese, 2012). A primeira apresenta as frequências dos códigos em 

categorias estabelecidas na fase de análise. Já a segunda apresenta relatórios com a relação 

entre os códigos e as categorias constituídas ao longo da análise. Apesar destas análises se 

basearem principalmente na frequência dos incidentes, se faz necessário lembrar que neste 

tipo de pesquisa a busca não é por quantidade, mas sim por um padrão de comportamento. 

Com relação às perguntas não foi seguido um questionário estruturado, mas 

conduziu-se uma conversa onde o objetivo era fazer o entrevistado falar o máximo possível 

com base na sua experiência profissional e suas observações. As intervenções dos 

entrevistadores se davam para indagar sobre o “como” ou o “por que” os eventos ou 

atividades relatadas se davam (Silva et al., 2010). A diretriz para conduzir as entrevistas foi 

a resposta a três itens durante cada conversa. Esses itens foram: i) a gestão de portfólio, o 

processo de priorização de projetos e o uso de metodologias; ii) o papel do sponsor no 

processo de priorização de projetos; iii) os atributos do sponsor no processo de priorização 

de projetos. As entrevistas foram gravadas, transcritas e depois importadas para o software 

Atlas.Ti (Friese, 2012). O quadro 2 apresenta as informações dos entrevistados. 
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Quadro 2 – Informações dos entrevistados 

Entrevistados Descrição Condição da entrevista 

Entrevistado 1 

Gestor que atua diretamente e de forma 

ativa com a priorização de projetos. Tem 

experiência em gestão de projetos na 

indústria do varejo, tecnologia e 

transportes. 

Entrevista se deu em local reservado 

levando em torno de 30 minutos que foram 

gravados para posterior análise. 

Entrevistado 2 

Executivo com forte experiência na 

indústria de tecnologia. Em sua carreira 

trabalhou em grandes projetos na área de 

tecnologia, acompanhando todas as fases 

do projeto. 

Entrevista se deu em local reservado 

levando em torno de 30 minutos que foram 

gravados para posterior análise. 

Entrevistado 3 

Executivo e pesquisador na área de 

gestão de projetos. Tem experiência nas 

indústrias do agronegócio e tecnologia 

envolvendo também a implantação de 

metodologias para gestão de portfólio. 

Entrevista se deu na empresa em que o 

entrevistado trabalha, levando em torno de 

25 minutos que foram gravados para 

posterior análise. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

O quadro 3 apresenta os códigos construídos a partir do corpus empírico que 

surgiram durante a atividade de codificação. Estes códigos representam as categorias de 

análise. 

 

Quadro 3 - Códigos conceituais para a análise 

Códigos Descrição Incidentes 

Alinhamento 

estratégico 

Capacidade da organização de 

estabelecer um alinhamento 

estratégico entre: a sua 

posição no mercado atual e 

almejada e a sua estrutura 

administrativa-operacional. 

E1: “Tinha que estar pautado na estratégia da empresa… 

Missão, visão, valores…[...]” 

E2: “Então de acordo com a estratégia você colocava o 

peso dos parâmetros.” 

Atributos de 

gestão 

Características pessoais 

voltadas para a abordagem 

gerencial no aos recursos 

organizacionais. 

E1: “Eu acho que conta o estilo, a negociação e se vai dar 

receita ou diminuir despesa.” 

E2: “As metodologias, elas são apoiadoras, mas não são 

determinantes. O que vale no primeiro é o negocial e no 

segundo é um alinhamento estratégico.” 

Atributos 

negociais 

Características pessoais 

voltadas para a abordagem 

negocial no alcance dos 

objetos. 

E1: “Sim, por exemplo. Se o sponsor dos projetos das 

áreas de apoio não sabe vender, esquece. Não ia 

conseguir.” 

E2: “Acho que influenciador é uma palavra que faz 

sentido, mas além disso, o cara que conseguir, vender 

melhor, a capacidade de negociar [...]” 

Atributos 

políticos 

Características pessoais 

voltadas para a abordagem 

política na condução das 

atividades organizacionais. 

E2: “O cara que está defendendo ser um influenciador 

neste boarding traz um baita de um peso. Por mais que 

eventualmente a ferramenta não deu a prioridade devida 

na hora de defender. É como defender uma tese.” 

E3: “Sim, eu acho que existem questões políticas. É igual 

quando você vai definir um escopo de projeto, tem muita 

mudança de escopo dentro de projeto que você aprova 

para ter buy in [...]” 
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Continuação: Quadro 3 - Códigos conceituais para a análise 

 

Códigos Descrição Incidentes 

Atributos 

relacionais 

Características pessoais 

voltadas para a abordagem 

relacional na interação com 

pessoas da organização. 

E1: “Ele dependia de caminhar com esse projeto dar 

continuidade e ele brigava forte porque ele sabia que era 

receita só que ele dependia da área comercial.” 

E3: “Você não pode criar um ambiente tão democrático 

[...] Tem que ter um sponsor que puxe, que tenha força 

bastante para decidir conflitos.” 

Comitê de 

Investimentos 

e Priorização 

de Projetos 

Reunião do colegiado 

executivo para avaliação e 

definição dos investimentos 

por meio de projetos para o 

próximo período. 

E1: “Lá tinha priorização de projetos, então quando 

entrou a metodologia, entrou também que ia ter também 

o [comitê] no final do ano com os executivos.” 

E3: “Eu acho que uma empresa deveria crescer sim para 

um comitê de priorização.” 

Gestão de 

Projetos 
Gerenciamento de projetos. 

E1: “[...] a gente escolhia a equipe e essa equipe começa 

a gerenciar o projeto desde o comecinho [...] 

Metodologia 

efetiva para 

Gestão de 

Portfólio 

Estudo de métodos para a 

gestão de portfólio com 

resultados satisfatórios. 

E1: “Tinha o ciclo. Eu conhecia mais o ciclo do 

desenvolvimento do que o ciclo de gerenciar um 

projeto.” 

E3: “Eu acho que tem alguns filtros. Os primeiros filtros 

são de viabilidade, a relação com a capacidade de custo 

X pessoas e prioridades dentro de tudo que você tem para 

fazer.” 

Nível de 

estratégia 

para 

priorização 

Nível de clareza, objetividade 

e transparência nas 

informações para a priorização 

de projetos. 

E1: “Aqui é assim, tem uma metodologia, mas quem 

conhece é o escritório de projetos e mais 6 gatos 

pingados. Não vai nunca resolver isso.” 

E3: “E nas empresas que você passou até hoje todas 

tinham uma metodologia de priorização ou não? Não, 

todas tinham que começar como aqui na empresa C.” 

Nível de 

maturidade 

das empresas 

em gestão de 

projetos 

Nível de maturidade das 

organizações alinhado ao 

amadurecimento na gestão de 

projetos. 

E2: “Aí muda bastante. Primeiro que quando não tem um 

comitê, áreas que são de entrega, por exemplo, TI tem 

muita dificuldade [...]” 

E3: “E você pega empresas que não têm uma estratégia 

clara como a empresa C, você tem que fazer ao 

contrário.” 

Papel do 

Sponsor 

Patrocinador do projeto por 

meio de apoio financeiro, 

político, dentre outros. 

E1: “[...] imagino que depende muito do sponsor.” 

E3: “Mas não poderia identificar alguns estilos? O estilo 

e o grau de influência […]” [do sponsor] 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

Com relação ao processo de análise reforça-se que os pesquisadores seguiram uma 

orientação data-driven que permitiu uma aplicação de Grounded Theory seguindo as 

orientações de Charmaz (2006) e Silva, Godoy e Melo (2010). Portanto, na próxima seção 

deste artigo serão apresentados os resultados obtidos com a aplicação destes 

procedimentos. 
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4. Apresentação e análise dos resultados 

Nesta seção são apresentados os resultados envolvendo os temas de priorização de 

projetos e o papel do sponsor com base nos dados coletados por meio das entrevistas. Além 

do mais, foi evidenciado que os projetos, ao implantar as mudanças nas empresas, 

permitem a concretização dos objetivos organizacionais e a manutenção do alinhamento 

estratégico. Porém, devido à restrição de recursos e orçamento, os projetos que fazem parte 

do portfólio, precisam ser priorizados. Destaca-se que um resultado relevante desta 

pesquisa é que uma das principais responsabilidades do sponsor é atuar na fase inicial de 

priorização dos projetos. 

No contexto da fase de priorização dos projetos, a figura 1 descreve como o 

sponsor acaba exercendo algum tipo de influência nesse processo por meio de seus 

atributos. Assim, o alinhamento estratégico da organização influencia fortemente quais 

projetos devem ser direcionados para o portfólio, bem como a estrutura da empresa 

determina o papel e o nível de envolvimento do comitê de investimento e priorização. Esta 

realidade pôde ser observada no discurso dos entrevistados é também percebida na 

pesquisa de Petro e Gardiner (2015). 

 

 
Figura 1 – Análise das entrevistas 

Fonte: elaborado pelos autores, 2018. 

 

Além disso, foi evidenciada também a importância de um comitê na priorização de 

projetos, pois ele se reúne para avaliar e decidir se um determinado projeto deve ser 

considerado prioritário ou não prioritário (Kerzner, 2009). O que pode ser percebido no 

discurso do E1: “Lá tinha priorização de projetos, então quando entrou a metodologia, 

entrou também que ia ter também o [comitê] no final do ano com os executivos”. 

Com base na análise de “co-ocorrência”, Tabela 1, foi evidenciada que existe uma 

relação forte entre alinhamento estratégico com o “comitê de investimento e priorização” e 

“metodologias efetivas de priorização”, que pode ser evidenciada a partir do discurso dos 

entrevistados E2 e E3 respectivamente: “Não é assim, a partir de segunda-feira a gente tem 
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agora um comitê que vai levar projetos e vocês vão aprovar ou não. Isso aí foi 

amadurecendo ao longo do tempo. Então se montou um escritório de projetos [...]”; “eu 

acho que uma empresa deveria crescer sim para um comitê de priorização...ela precisa ter 

uma estratégia clara”. 

Com relação à maturidade em gestão de projetos, ela almeja melhorar a eficácia 

dessa gestão (Carvalho & Rabechini Jr, 2017). O processo de maturidade promove o 

alinhamento dos projetos às estratégias organizacionais (PMI, 2013a). Observa-se a 

menção da maturidade em gestão de projetos e sua associação com o alinhamento 

estratégico organizacional nos trechos do entrevistado E3: “empresas que já passaram por 

um nível de maturidade, os projetos vem no mínimo com um business case [...] mas tudo 

aquilo conectado a uma ambição da empresa”. 

As pesquisas desenvolvidas por  Chandler e Thomas (2015) sugerem que os 

executivos e escritórios de projetos precisam prestar atenção ao desenvolvimento e suporte 

do papel do sponsor. Nesse sentido, cabe acrescentar que o sucesso do projeto é 

significativamente importante durante o estágio de priorização de projetos, de modo que o 

sponsor garanta que o projeto seja priorizado adequadamente dentro da organização 

(Kloppenborg et al., 2014). 
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Tabela 1. Análise de Co-ocorrência 

  

Alinhamento 

Estratégico 

Institucional 

e a Gestão de 

Portfólio 

Atributos 

de gestão 

Atributos 

negociais 

Atributos 

políticos 

Atributos 

relacionais 

Comitê de 

Investimentos e 

Priorização de 

Projetos 

Metodologia 

efetiva para 

Gestão de 

Portfólio 

Nível de 

estratégia 

para 

priorização 

Nível de 

maturidade 

das empresas 

em gestão de 

projetos 

Papel do 

Sponsor 

Alinhamento 

Estratégico 

Institucional e a 

Gestão de Portfólio 

0 2 1 1 0 4 4 0 3 1 

Atributos de gestão 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 

Atributos negociais 1 1 0 4 1 1 1 2 0 1 

Atributos políticos 1 0 4 0 3 1 0 1 0 5 

Atributos relacionais 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 

Comitê de 

Investimentos e 

Priorização de 

Projetos 

4 0 1 1 1 0 0 0 0 1 

Metodologia efetiva 

para Gestão de 

Portfólio 

4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Nível de estratégia 

para priorização 
0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 

Nível de maturidade 

das empresas em 

gestão de projetos 

3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Papel do Sponsor 1 1 1 5 1 1 0 0 0 0 

Fonte: elaborado pelos autores com os dados da pesquisa, 2018. 
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Dessa forma, os atributos do sponsor podem influenciar a condução das suas tarefas 

na fase de priorização de projetos. Nesta pesquisa, conforme figura 1, foram encontrados 

quatro tipos de atributos: i) atributos negociais; ii) atributos de gestão; iii) atributos 

relacionais; iv) atributos políticos. Nas análises ficou mais evidente o atributo negocial 

como fator determinante do processo para priorização de projetos de um sponsor 

específico. Isso pode ser percebido nas palavras do E1 “se o cara sabe negociar, ele vai 

conseguir chegar onde ele quer. Ele tem que saber negociar”. 

Nota-se também com esta análise que há uma alta relação entre o “atributo político” 

do sponsor com o desempenho de seu papel na priorização de projetos. O que pode ser 

visto na fala de E3: “sim, eu acho que existem questões políticas [...] tem muita mudança 

de escopo dentro de projeto que você aprova para ter buy in de algumas áreas do que 

realmente é o melhor para a empresa [...]”. 

Todavia, percebeu-se no discurso dos entrevistados E1 e E2 que a falta de 

estratégias de priorização claras e efetivas favorece os atributos políticos e negociais, como 

pode ser visto em: “aqui não tem priorização. Aqui é quem grita mais alto... Então aqui não 

tem instituída a metodologia de priorização. E não tem porque o [alto corpo executivo] não 

quer [...]” E1; “acho que influenciador é uma palavra que faz sentido, mas, além disso, o 

cara que conseguir vender melhor, a capacidade de negociar [...]” E2. 

Além disso, os atributos relacionais também foram citados pelos entrevistados E1 e 

E2 respectivamente: “mas se você tiver um cara, um sponsor, que está presente, comprou a 

ideia e quer pronta, ajuda demais”; “o cara que está defendendo ser um influenciador neste 

boarding traz um baita de um peso”. Portanto, o papel do sponsor na priorização de 

projetos se relaciona nas menções dos entrevistados com os atributos previamente 

mencionados: de gestão, negociais, políticos, relacionais (ver gráfico 1).  

O gráfico 1 é resultante da análise de “codes primary documents table” extraída do 

sistema Atlas.Ti. Ele mensura o número de incidentes para cada atributo de sponsor e 

entrevistados, portanto, constatou-se que os atributos negociais possuem forte relevância 

na priorização de projetos dos casos relatados. Em contrapartida, para o entrevistado 2, os 

atributos negociais, políticos e de gestão têm o mesmo peso no processo de priorização de 

projetos dos casos relatados. 

 

Gráfico 1. Códigos Primários dos Atributos 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018 
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De outra forma, o gerenciamento de projetos difere com o tipo de projeto, 

consequentemente o tipo de organização e o perfil dos executivos envolvidos, assim o 

comportamento do sponsor e a prática de priorização devem ser adaptados ao tipo de 

projeto específico (Shenhar, 1998). Ou seja, percebe-se de acordo com a experiência 

profissional de cada um dos entrevistados que havia uma alternância quanta à relevância 

dos atributos no papel do sponsor de acordo com as características do projeto e da empresa. 

 

5. Conclusões e Recomendações 

Ao término desta pesquisa pode-se evidenciar a influência, ou pelo menos uma 

prescrição do sponsor na priorização de projetos. Após o levantamento da literatura e 

condução das entrevistas foi possível verificar que muito ainda se deve pesquisar sobre o 

papel do sponsor na seleção e aplicação dos recursos em projetos. 

A priorização de projetos por meio de comitês deve ser alinhada aos objetivos 

estratégicos das empresas. Essa situação foi amplamente associada pelos entrevistados às 

empresas maduras na gestão de projetos. Enquanto isso, o perfil do sponsor foi associado 

aos atributos de gestão, atributos negociais, atributos relacionais e atributos políticos. 

Sendo que chama a atenção para o fato que a falta de estratégias claras de priorização 

estimulam os atributos negociais e políticos. De modo geral, todos os atributos foram 

reconhecidos pelos entrevistados como relevantes no papel do sponsor. 

Portanto, pode-se depreender desta pesquisa que a seleção de uma metodologia 

efetiva para priorização de projetos leva à diminuição do uso dos atributos políticos e 

negociais do sponsor. Não obstante que todos os atributos sejam relevantes, esses dois 

atributos são necessários em situações onde os aspectos relacionados a priorização não são 

tão claros e pré-estabelecidos. Assim, com a mudança neste cenário seria exigido um maior 

uso dos atributos gerenciais, o que beneficia o alinhamento estratégico e a gestão eficaz do 

portfólio, uma vez que os projetos devem estar contribuindo com a missão e visão da 

empresa e não com os acordos pontuais entre os sponsors. 

Os entrevistados concordam que o sponsor é um influenciador dentro da 

organização, principalmente com relação à priorização dos projetos. Nesta mesma linha 

eles afirmam que o nível de maturidade em gestão de projetos, o tipo de empresa e os 

diferentes projetos podem favorecer um atributo do sponsor em detrimento de outro na fase 

de priorização de projetos. 

A pesquisa apresenta a limitações quanto ao número de entrevistas, o que se torna 

uma oportunidade para estudos futuros para um maior aprofundamento das relacionadas a 

prática de priorização relacionadas a cada atributo. Portanto, sugere-se para pesquisas 

futuras aumentar o número de entrevistas, a aplicação de testes estatísticos que 

possibilitem a extrapolação da amostra e o mapeamento dos estilos de gerenciamento 

aplicados ao papel do sponsor e associados às diferentes indústrias. 
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Resumo 

As organizações educacionais buscam cada vez mais a relevância das informações como forma 

de melhorar sua atuação no ambiente. São vistas como sistemas que processam grande volume de 

informações no seu dia a dia administrativo, criando novos produtos e serviços de informação. A 

relevância de tais produtos e serviços é criar diferencial competitivo de forma a interagir mais 

proativamente com seu público alvo. Para este artigo, estabeleceu-se como problema de pesquisa 

verificar como o recurso informação pode fortalecer a gestão de uma Instituição de Ensino 

Superior Pública. Portanto, o objetivo do presente trabalho consistiu em identificar como o 

recurso informação fortalece a gestão de uma Instituição de Ensino Superior Pública. Como 

orientação metodológica optou-se por uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo com 

abordagem qualitativa. Neste contexto, foi realizada uma revisão bibliográfica acerca do tema em 

estudo e realizado um estudo de caso com corte temporal transversal em uma Instituição de 

Ensino Superior Pública em Moçambique, por meio de análises documentais da instituição, 

observação participante e questionário estruturado aplicado a quarenta funcionários que ocupam 

cargos de direção e chefia, técnicos administrativos e docentes em tempo integral. Os resultados 

foram analisados sob a ótica do modelo de Davenport e Prusak (1998) e apontam diversas 

práticas de gestão da informação, com base nos recursos informacionais disponíveis na 

instituição, que influenciam o comportamento informacional dos funcionários. Percebeu-se a 

utilização de mecanismos como memorandos e relatórios, bem como telefone e correio 

eletrônico, reforçando uma tradição cultural de oralidade na disseminação da informação. 

Também foi possível perceber que não são utilizados, como poderiam ser, recursos suportados 

por tecnologia da informação, embora tais recursos estejam disponíveis na Instituição. Assim, é 

possível concluir, que nem todos os recursos informacionais são utilizados regularmente pelos 

funcionários para fortalecer o processo de gestão da organização, havendo a necessidade de 

atenção na utilização destes recursos com a finalidade de atender às necessidades informacionais 

da instituição. Foi possível concluir, ainda, que o recurso informação não é percebido como 

relevante para o fortalecimento da gestão organizacional, apesar da literatura estudada e da 

pesquisa realizada demonstrarem inequivocamente que este recurso é de fundamental 

importância. 
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Palavras chave: Informação, Recursos Informacionais, Gestão Organizacional, Gestão da 

informação, Instituição de Ensino Superior 

 

ABSTRACT 

The educational organizations quest each time the relevance of information as a way to improve 

its performance in the environment. It is seen as systems processing high volume of information 

daily, creating new products and informational services. The relevance of such products and 

services is to create competitive differential in order to interact more directly with its public 

target. For this article, it has been established as problem research to verify how the resource of 

information can strengthen the management of the Public Higher Education Institute. Therefore, 

the aim of the present work consisted on identifying how the information can fortify the 

management in a higher public institution. As methodological orientation it was opted for an 

exploratory character and descriptive with qualitative approach. In this context, a bibliographical 

review has been done on the the topic in study and a study case with temporal transversal cut in a 

Higher Public Institution in Mozambique as well, through documental analyses, participant 

observations and structured questionnaire applied for forty employees taking charge of 

administration and leadership, and full time teachers. The results were analyzed by the Davenport 

and Prusak (1998) pattern and points out several practices of information management with 

support on informational resources available in the institution influencing the informational 

behavior of the employees. It was noticed the use of mechanisms such as memos and reports, 

telephones, and electronic mails as well reinforcing a cultural tradition of orality on 

disseminating the information. It was also noticed that it is not used, like it should be, resources 

supported by information technology, although such resources are available in the institution. 

Thus, it is possible to conclude that not all the informational resources are regularly used by the 

employees in order to fortify the management process in the organization, having the need of 

attention in use of those resources with the purpose of attending the informational necessities of 

the institution. It was possible yet to conclude that the resort information is not perceived as 

relevant for fortifying the management organization, although the literature studied and the 

accomplished resource demonstrate that that resource is extremely important.  

 

Key Words: Information, Informational Resources, Organizational Management, Information 

Management, Higher Teaching Institution 

 

INTRODUÇÃO 

 Atualmente, as organizações estão sendo espelhadas como sistemas que processam 

grandes volumes de informações, visto que o volume dessas cresce constantemente. 

Independentemente do ramo de atividade, as organizações necessitam cada vez mais de 

informações para melhor interagirem com o seu público e para as atividades do dia a dia 

administrativo.  

 Nas organizações a informação é um recurso que resulta em novos conhecimentos ou 

ações, que responde a uma questão, subsidia o processo de tomada de decisão, auxilia uma 

negociaҫ ão e dá sentido a uma estratégia (CHOO, 2003). Nesse sentido, em plena era da 
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informação, percebe-se que essas atividades são apoiadas pelo seu uso, pois o volume das 

mesmas tem crescido constantemente agregando valor para as organizações que queiram se 

manter competitivas no seu ambiente. 

 Razzolini Filho, Tsunoda e Silva (2009), colocam que uma das atividades administrativas 

mais importantes nas organizações é a tomada de decisão, sendo que a qualidade das decisões 

tomadas é diretamente proporcional à qualidade das informações disponíveis durante o processo 

decisório. Portanto, é imprescindível compreender o papel das informações para a administração, 

onde elas estão disponíveis para serem melhor gerenciadas para que a qualidade do processo 

decisório seja melhorada. Desta forma, considerando a abordagem proposta por Razzolini Filho, 

Tsunoda e Silva (2009), é importante destacar que a decisão só se efetiva se dispuser da 

qualidade das informações necessárias para alcançar os objetivos das organizações. 

 Para McGee e Prusak (1994), a informação precisa também ser tratada com a mesma 

seriedade com que qualquer outro recurso estratégico é tratado, uma vez que uma estratégia exige 

informação precisa e em tempo hábil, informação variada e no volume necessário. Além disso, é 

necessário que a informação seja gerenciada com o suporte à tecnologia de informação (TI), pois 

estas tecnologias provocam alterações nos processos que as organizações desenvolvem para 

agregar valor na sua gestão.  Portanto, é fundamental determinar as exigências da informação, 

assim como obter, distribuir e utilizar a informação para determinados setores e unidades da 

organização de forma a acompanhar as exigências do mercado. Uma importante contribuição de 

Rezende e Abreu (2003) é não desconsiderar a TI e seus recursos disponíveis. Esses autores 

consideram difícil elaborar sistemas de informação (SI) essenciais para as organizações sem 

envolver esta moderna tecnologia. 

 A gestão da informação (GI) tem sido um processo que cada vez mais vem sendo 

utilizado por organizações públicas e privadas. Observa-se que gerenciar informações de forma 

eficiente constitui um processo imprescindível para as organizações. A GI tem como finalidade 

moldar os recursos informacionais de uma organização e as suas capacidades de informação para 

ensiná-la a aprender e adaptar-se a mudanças ambientais (TARAPANOFF, 2006). Sendo assim, 

ela é um processo estratégico de grande valor que acontece em todos os setores e unidades das 

organizações e implica buscar dados no ambiente que produzem informações de fontes internas e 

externas para gerar conhecimento. Portanto, define um problema e encontra a informação que 

possa resolvê-lo (DAVENPORT e PRUSAK, 1998). Assim, surge a questão norteadora de 

pesquisa que foi definida da seguinte forma: Como o recurso informação pode fortalecer a gestão 

de uma Instituição de Ensino Superior Pública de Moçambique? 

A GI pode suprir as necessidades e dificuldades informacionais das organizações públicas 

e privadas para que possam sobreviver no seu ambiente. Ela é responsável por gerenciar 

recursos informacionais, desenvolvendo uma nova cultura no tratamento da informação, 

utilizando a TI como ferramenta para interação com diferentes níveis que compõem as 

organizações.   

Atualmente, a TI gera novos conhecimentos no gerenciamento da informação, além da 

informação que é um recurso estratégico de grande valor, que quando bem valorizado, dá 

liberdade para que as organizações possam competir e obter resultados desejados para a 

sobrevivência na concorrência com outras organizaҫ ões. Os novos conhecimentos permitem 

desenvolver novas capacidades, criar novos produtos e serviços, aperfeiçoar os já existentes e 

melhorar os processos organizacionais (CHOO, 2003). 

A partir desse contexto, e da definição do problema de pesquisa, estabeleceu-se como 

objetivo para este artigo identificar como o recurso informaҫ ão fortalece a gestão de uma 

Instituição de Ensino Superior Pública de Moçambique. 
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Na continuação são apresentados alguns conceitos teóricos que embasam o presente texto, 

depois se descreve a metodologia utilizada, discorre-se sobre os resultados encontrados e 

finaliza-se com algumas considerações reflexivas sobre tais resultados. 

 

INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES 

 O estudo da informação está no âmbito da teoria da informação, formalizada no início do 

século XX, com o objetivo de estudar os problemas de transmissão de mensagens (COHEN, 

2002). A informação, atualmente, torna-se indispensável para o desenvolvimento dos processos 

organizacionais, pois é no cenário atual, que a sua busca tem se caracterizado como base 

impulsionadora de extrema importância para organizações que queiram se sobressair no ambiente 

interno e externo com o objetivo de criar mudanças para adquirir vantagem em um cenário 

altamente competitivo na gestão dos seus processos. 

 Para gerenciar a informação no contexto organizacional, torna-se essencial conhecer o 

ambiente que circunda os processos que a organização desenvolve, considerando a tecnologia, a 

cultura, as pessoas, os objetivos, metas e outros. No entanto, a informação para a gestão nas 

organizações ajuda a melhorar a eficiência e a eficácia na definição de estratégias, tomada de 

decisão e colaboração de grupos de trabalhos, o que pode fortalecer posições competitivas. 

Contextualizando a informação é apresentado, a seguir, o Quadro 1 que ilustra a importância da 

informação para a gestão nas organizações na visão de alguns autores. 

 

Autor Ano Importância da informação para a gestão 

McGEE e PRUSAK 1994 

- Cria valor significativo possibilitando a criação de 

novos produtos e serviços, e aperfeiçoamento na 

qualidade do processo decisório em toda organização; 

e, 

- É o elemento que mantém as organizações 

unificadas. 

CARVALHO e TAVARES 2001 

- Dá sentido aos processos de uma organização; e, 

- Direciona o caminho que garante a sobrevivência de 

uma organização. 

SIQUEIRA 2005 

- Auxilia o gerenciamento de diversas tarefas dentro 

de uma organização; e, 

- Permite que as organizações percebam as 

oportunidades e ameaças a sua operação, e a deteção 

de problemas e tendências. 

LACOMBE e HEILBORN 2006 

- É o insumo básico para tomada de decisão; e, 

- É a força motriz na criação de riquezas e 

prosperidade nas organizações. 
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Quadro 1 - Importância da informação para a gestão nas organizações 

Fonte: O autor (2013) 

 

 Kossowski (2008) afirma que a informação é um recurso mais importante em uma 

organização na era da informação e, é essencial que os gestores possam utilizar essas informações 

no momento desejado, sendo que quando é utilizada nos processos de execução e gerência dos 

serviços representa subsídios à solução de problemas e aos processos de tomada de decisão.  

 Portanto, a próxima seção, discorre sobre informação e gestão da informação, onde se 

estabelece a diferença entre dados e informação, bem como se apresenta o modelo de gestão da 

informação. 

 

INFORMAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

 Neste tópico se apresentam os conceitos adotados, no artigo, para informação e o modelo 

de gestão da informação que suportou a pesquisa aplicada. 

Informação 

 A definição de dados e informação é apresentada por vários autores. Para Davenport e 

Prusak (1999) dados são conjunto de fatos distintos e objetivos relativos a eventos. Na visão 

destes autores, num contexto organizacional muitas das vezes os dados assumem um sentido 

utilitário, sendo que são considerados como registros estruturados de eventos. Na interação 

organizacional entre as pessoas, os dados ganham um significado e utilidade, se tornando em 

informação para a sua utilização. McGee e Prusak (1994) definem a informação como dados 

coletados, organizados, orientados, aos quais são atribuidos significados e contexto. No que tange 

ao conceito de informação, Davenport e Prusak (1998, p.19) citam que Peter Druker definiu a 

informação com eloquência, como “dados dotados de relevância e propósito”. A informação é 

produzida a partir de dados dotados de relevância e propósito onde o resultado do processamento 

dos dados gera informação para o uso nas organizações. Importante destacar que o contexto 

(pessoal ou organizacional) pode determinar o que é dado e o que é informação, uma vez que o 

que é dado para determinada pessoa ou organização, pode ser informação para outra, e vice versa. 

Desse modo, é necessário estabelecer um padrão de qualidade da informação com a finalidade de 

se avaliar a forma como as organizações lidam com este recurso. A questão da qualidade vem 

sendo primordial no contexto das organizações por se tratar de um aspecto fundamental que 

merece atenção também no gerenciamento e no uso da própria informação. Na visão de O’Brien 

(2006), para se obter a qualidade da informação são adotadas três dimensões: tempo, conteúdo e 

forma. O Quadro 2 demonstra os atributos importantes para a qualidade da informação que 

agregam valor para uma organização. 

 

 

 

 

 

Tempo 

Prontidão 

Aceitação 

 
A informação deve ser fornecida quando for necessária. 

A informação deve estar atualizada quando for fornecida. 

Dimensões e 

atributos 

Significado 
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Quadro 2 - Atributos da qualidade da informação 

Fonte: adaptado de O’Brien (2006) 

 

Para Beal (2008) as informações de uma organização provêm de diversas fontes, são 

usadas para finalidades variadas e ficam armazenadas em uma diversidade de meios e formatos, o 

que contribui para que o tempo gasto na localização de uma informação costume ser considerável 

na maioria das organizações. A qualidade da informação se tornou fundamental para as 

organizações, pois as mesmas produzem grandes volumes de informações durante o processo de 

gestão de informação, sobre o que se discorre a seguir. 

 

Gestão da Informação 

O processo de gestão da informação está voltado para as organizações com o objetivo de 

disponibilizar a informação em diversas áreas de atuação para o desempenho das atividades do 

dia a dia. Realizar a gestão da informação passou a ser uma atividade essencial para 

sobrevivência das organizações, à medida que percebem a sua importância como diferencial 

estratégico e competitivo, pois as organizações que melhor gerenciarem as suas informações 

tanto no ambiente interno e externo terão mais possibilidades de identificar as oportunidades e as 

ameaças no mercado (SANTOS, 2009).  

 McGee e Prusak (1994) destacam que gestão da informação é um processo porque 

representa tarefas interligadas por duas razões: (i) a informação recebe ênfases diferentes em cada 

segmento econômico e em cada organização; e (ii) as diferentes tarefas dentro do modelo 

assumem diferentes níveis de importância e valor entre as organizações. A informação torna-se 

cada vez mais a base para a competição, e as necessidades da gestão de informação devem 

acionar as alternativas tecnológicas. 
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 Por sua vez, Razzolini Filho, Tsunoda e Silva (2009), definem gestão da informação 

como um processo que consiste nas atividades de busca; identificação; classificação; 

processamento; armazenamento; disseminação de informações e recuperação, independentemente 

do formato ou meio em que se encontra (seja em documentos físicos ou digitais). Para Davenport 

e Prusak (1998) a gestão da informação é um conjunto estruturado de atividades que incluem o 

modo como as empresas obtêm, distribuem e usam a informação e o conhecimento. Na definição 

de gestão da informação proposta por Davenport e Prusak (1998), verifica-se que o conhecimento 

é fundamental, pois está voltado para as organizações que queiram desenvolver os seus processos 

e compartilhar a informação com o uso do conhecimento. 

 Contudo, o modelo proposto para a realização do estudo é o modelo de Davenport e 

Prusak (1998), composto de quatro etapas: conforme a Figura 1. 1) determinação das exigências, 

2) obtenção da informação, 3) distribuição da informação, e 4) uso da informação. É importante, 

identificar todas as etapas de um processo informacional, incluindo as fontes envolvidas, todas as 

pessoas que afetam cada passo, todas as mudanças que fazem a diferença (DAVENPORT e 

PRUSAK, 1998). Para Beuren (2000), um modelo representa ou descreve os elementos 

relevantes de um processo ou de uma situação e as interações existentes entre eles.   

 

 

 

 

  

 

Figura 1 - Modelo de gestão da informação  

Fonte: Davenport e Prusak (1998) 

 

Na etapa um, determinação das exigências, Davenport e Prusak (1998) expõem que 

determinar as exigências da informação é um problema difícil porque envolve identificar como os 

gerentes e os funcionários tem a percepção do ambiente informacional. 

A etapa dois, obtenção ou coleta de informações, para Davenport e Prusak (1998), é uma 

atividade ininterrupta que não pode ser finalizada e despachada, tendo em conta o ambiente 

organizacional. Para os autores a obtenção ou coleta de informações consiste em várias atividades 

como exploração do ambiente informacional, classificação da informação em uma estrutura 

pertinente; formatação e estruturação das informações. 

A etapa três, distribuição da informação, reflete como a informação é formatada no 

ambiente organizacional. Para Davenport e Prusak (1998), os documentos são a maneira mais 

óbvia e útil de estruturar a informação, sendo que os mesmos têm uma estrutura e contexto 

incluindo a quantidade suficiente de informações. 

A quarta etapa, refere-se a utilização da informação, onde o uso da informação é algo 

bastante pessoal, é a maneira como um funcionário procura, absorve e digere a informação antes 

de tomar uma decisão (DAVENPORT e PRUSAK, 1998). Para Choo (2006), o uso da 

informação desempenha um papel estratégico no crescimento e na capacidade de adaptação da 

 

Determinação das 

Exigências 

            

              Obtenção 

            

              Distribuição 

            

              Utilização 
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organização, sendo que a organização usa a informação para dar sentido às mudanças do 

ambiente externo. 

Braga (2000), destaca que quanto mais importante for determinada a informação para as 

necessidades da organização, e quanto mais rápido for o acesso a ela (informação), essa 

organização poderá atingir os seus objetivos por meio da informação. O Quadro 3, a seguir, 

ilustra os objetivos da gestão da informação para as organizações na visão de alguns autores. 

 

Gestão da Informação 

Autor Ano Objetivos 

DAVENPORT 

e PRUSAK  
1998 

- Planejar o armazenamento e distribuição dos dados em meios 

eletrônicos ou em papel; 

- Analisar o conteúdo da informação para estabelecer os níveis de 

confiabilidade, segurança e qualidade; e, 

- Distribuir a informação aos que necessitam dela. 

BRAGA 2000 

- Apoiar a política global da organização, na medida em que torna 

mais eficiente o conhecimento e a articulação entre vários 

subsistemas que constituem a organização; 

- Tornar mais eficaz o conhecimento do meio ambiente que rodeia 

a organização; 

- Apoiar de forma interativa a evolução da estrutura 

organizacional a qual se encontra em permanente adequação às 

exigências concorrenciais; e, 

- Ajudar a formar a imagem da organização, do seu projeto e dos 

seus produtos, por meio da implantação de estratégias. 

CHOO 2003 

- Aproveitar os recursos e capacidades informacionais de forma 

que as organizações aprendam a se adaptar em um ambiente de 

mudanças. 

TARAPANOFF 2006 

- Identificar e potencializar os recursos informacionais de uma 

organização e sua capacidade de informação; 

- Ensinar a organização a aprender e adaptar-se às novas 

mudanças ambientais; e, 

- A criação, aquisição, armazenamento, análise e uso da 

informação provêm estrutura para o suporte ao crescimento e ao 

desenvolvimento de uma organização inteligente, adaptada às 

exigências e as novidades do ambiente. 

RAZZOLINI 

FILHO 
2009 

- Identificar os principais fluxos de informação que se 

estabelecem nos processos de gestão; 

- Melhorar os processos de inteligência competitiva dentro das 

organizações; e 
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- Melhorar a qualidade dos processos de tomada de decisão. 

 Quadro 3 - Objetivos da gestão da informação 

Fonte: O autor (2013) 

Desse modo, a gestão da informação deve atender os objetivos da organização em vários 

níveis hierárquicos, o nível estratégico, tático e operacional, com a finalidade de processar 

informações relevantes que agreguem valor à organização. Na seção seguinte, é feita a descrição 

dos procedimentos metodológicos adotados no estudo. 

 

METODOLOGIA 

 A pesquisa limitou-se em identificar como o recurso informação fortalece a gestão de uma 

Instituição de Ensino Superior Pública, em Moçambique. Teve como base o modelo teórico 

proposto por Davenport e Prusak (1998). Para cada etapa no modelo, pesquisou-se o 

comportamento dos funcionários da Instituição face ao uso da informação no ambiente de 

trabalho. 

Visando atingir os objetivos da pesquisa, adotou-se uma metodologia de caráter 

exploratório e descritivo. Segundo Gil (1991), a pesquisa exploratória proporciona maior 

familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais explícito ou construir hipóteses, pois o 

principal objetivo deste tipo de pesquisa é aprimorar ideias ou a descoberta de intuições. Na visão 

de Cooper e Schindler (2003), a exploração é útil quando os pesquisadores não têm uma ideia 

clara dos problemas que vão enfrentar durante o estudo. Ainda para Gil (1991), a pesquisa 

descritiva tem como objetivo primordial a descrição das características de uma determinada 

população ou fenômeno, estabelecendo relações entre as variáveis. Com relação ao tipo de 

abordagem, desenvolveu-se uma pesquisa de caráter qualitativo, Marconi e Lakatos (2007) e foi 

suportada por um estudo de caso único com corte temporal transversal (YIN, 2005). Os dados 

foram analisados por meio da análise documental; observação participante, sendo que o  autor é 

servidor da Instituição o que contribuiu bastante na análise e interpretação dos resultados. 

 Na sequência, o quadro 4 sintetiza o objeto de estudo considerado na pesquisa. 
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Quadro 4 - Síntese do objeto de estudo 

Fonte: O autor (2013) 

 

 Na seção seguinte, apresentam-se os resultados obtidos com a pesquisa de campo, a 

análise dos dados e comentários sobre tais resultados, fazendo a referência dos resultados 

relacionados à gestão da informação na Instituição estudada. 

 

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Esta seção apresenta os resultados obtidos com a pesquisa de campo, a análise dos dados 

e comentários sobre tais resultados, fazendo referência dos resultados relacionados à gestão da 

informação na organização estudada (ISAP), utilizando como referência o modelo de Davenport 

e Prusak (1998), descrito na fundamentação teórica (Figura 1).  

 Os itens que compuseram o questionário abordam os seguintes tópicos: determinação das 

necessidades informacionais, obtenção (coleta) de informações, distribuição (disseminação) da 

informação e utilização da informação conforme se percebe na sequência. 

 

ETAPA DA DETERMINAÇÃO DAS NECESSIDADES INFORMACIONAIS 

 

 Quanto aos recursos disponíveis na Instituição, verificou-se que são importantes, uma vez 

que a sua existência condiciona, e mesmo determina, o comportamento informacional dos 

funcionários. Os resultados podem ser percebidos no gráfico a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntese do objeto de estudo 

Área da pesquisa 
Instituição de Ensino Superior Pública (Moçambique-

Maputo). 

Universo Funcionários do ISAP. 

População A população é formada por 45 funcionários. 

Amostra e sujeitos da 

pesquisa 

A amostra foi composta por 40 funcionários (88,88% da 

população), que ocupam cargos de direção e chefia, técnicos 

administrativos e docentes em tempo integral. 
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Gráfico 1: Recursos disponíveis no ISAP 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Observou-se que os funcionários demonstram perceber que a informação circula mais por 

meio dos memorandos (73% das respostas). Existiu uma igualdade de percepção (58%) no que 

diz respeito às publicações em revista, quadros de aviso e e-mail (correio eletrônico), visto que 

são meios mais acessíveis. Porém, o autor percebeu, pela observação participante, que existe 

utilização de outros recursos informacionais, não relatados pelos pesquisados, como por exemplo, 

o fax recurso que processa a entrada e saída de documentos e recurso de comunicação via 

Skype®, por exemplo. Recursos informacionais da Instituição utilizados pelos superiores, para 

73% dos pesquisados, os superiores utilizam as reuniões formais, uma vez que, na visão desses, 

atende às necessidades informacionais para o público interno em geral. Ainda conforme a 

observação participante, as reuniões formais e informais são uma prática na instituição seja no 

café, no almoço, corredor entre outras possibilidades. Como se pode constatar, o portal (5%) que 

não foi considerado um recurso utilizado pelos superiores, pois se observou que este se encontra 

desatualizado, não permitindo que as informações sejam divulgadas para o público interno e 

externo. 

 Quanto às teleconferências/vídeoconferências que são sistemas que permitem reuniões 

por meio do uso de computadores, este recurso possui uma parcela de 3%, pois os chats (0%) não 

foram considerados recursos utilizados. Percebeu-se que os recursos informacionais suportados 

por TI são pouco utilizados (portal, SMS, teleconferências, chats) talvez pela pouca cultura de 

informática na instituição. 

 Quanto a forma como as informações chegam aos usuários, a maioria delas chegam aos 

funcionários por meio telefônico (73%), visto que é o recurso bastante utilizado para estabelecer 

os processos de comunicação com o meio interno assim como para o externo. Notou-se que em 

quase todos os setores do ISAP existe o telefone, o que torna a atividade mais dinâmica, visto que 

é um dos recursos acessíveis aos funcionários. Os memorandos (70%), reuniões (65%) são 

também importante fonte para fazer chegar as informações. Dessa forma, percebe-se que na 

Instituição além de utilizarem os recursos já citados (telefone, memorandos e reuniões), dois 

recursos igualados (48%) são também destacados com maior evidência: quadros de aviso e e-mail 

(correio eletrônico). 
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ETAPA DE OBTENÇÃO (COLETA) DE INFORMAÇÕES 

 Partindo das respostas na ótica dos funcionários, 83% afirmam que os documentos do 

departamento são a maior fonte de informação, conforme se percebe no gráfico 2, a seguir. 

Destaca-se que é nos departamentos que são produzidos diversos tipos de documentos que 

servem como fonte de informação para atender a atividades do dia-a-dia administrativo. 

Percebeu-se que estes documentos, na maioria das vezes, não são indexados nos computadores da 

instituição com o intuito de reduzir incertezas na busca por informações, pois os documentos são 

impressos e armazenados em sistemas de arquivos físicos disponíveis nos setores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Fontes de informações 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Em relação às conversas informais, 38% dos pesquisados consideram este processo no 

que diz respeito ao uso da informação. Estas conversas são realizadas de servidor para servidor 

seja no café, no almoço assim também como no corredor, também nos setores de trabalho e 

outros, trazendo muitas das vezes informações relevantes para a tomada de decisão em 

determinadas reuniões. Quanto aos especialistas externos (10%) e consultores internos (10%) 

percebe-se que são recursos humanos pouco utilizados como fontes de informação, tratando-se da 

necessidade de identificar a qualidade das informações geradas por estes para a tomada de 

decisões. Beal (2008), destaca que as informações de uma organização vêm de diversas fontes e, 

são usadas para finalidades variadas e ficam armazenadas em uma diversidade de meios e 

formatos, o que contribui para que o tempo gasto na sua localização costume ser considerável. 

 Quanto ao processo de filtragem das informações coletadas, foi considerado atividade 

importante, pois permite antes de transmitir a informação aos funcionários verificar qual 

informação é relevante para desenvolvimento das atividades. Sendo assim, grande parte dos 

pesquisados (72%), responderam que não é realizada a filtragem das informações coletadas, cerca 

de 28% mostra que este processo é realizado. No entanto, existem recursos de tecnologia da 

informação, como, por exemplo, computadores pessoais, sistemas de arquivos físicos e outros 

disponíveis em quase todos os setores da instituição que propiciam o auxílio no processo de 

filtragem das informações. No entanto, notou-se que muitas vezes os funcionários não tem  

conhecimento de como proceder a este processo. 

 Em relação a dispersão das informações, a maioria dos pesquisados (62%) leva em 

consideração que as informações não se encontram dispersas, pois apenas 38% afirmam que as 

mesmas (informações) encontram dispersas. Nota-se que a instituição precisa gerenciar melhor as 
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suas informações de forma que os funcionários tenham acesso a informações de diversos tipos 

para atingir os objetivos traçados. As mesmas informações precisam ser classificadas e indexadas 

em sistemas de arquivos físicos, banco de dados da instituição de modo a permitir que todas essas 

informações estejam bem alocadas facilitando a sua localização para o processo de tomada de 

decisão o que vai contribuir para manter o diferencial competitivo. 

 

ETAPA DE DISTRIBUIÇÃO (DISSEMINAÇÃO) DA INFORMAÇÃO 

 

 O gráfico 3, abaixo, demonstra que (65%) dos pesquisados consideram que este processo 

ocorre por meio da rede de computadores locais (LAN), pois estas ferramentas encontram-se 

disponíveis em quase todos os setores da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Tecnologias para a disseminação das informações 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Os outros mecanismos de disseminação da informação são as ferramentas de escritório 

que são usadas com frequência (MS- Word®, MS- Excel® ou similares) com 50%. Pela 

observação notou-se que existe a máquina de datilografia, que não é utilizada e concluiu-se que 

este instrumento não faz parte da conjuntura tecnológica da instituição na gestão da informação. 

O portal de informações, também não é mecanismo para a disseminação da informação, pois este 

resultado aponta que não existe o compartilhamento de informações com o ambiente interno e 

externo. 

 Em relação aos meios de distribuição utilizados para divulgar informação, foi possível 

constatar que a disseminação acontece com mais frequência por meio de reuniões (78%) o que 

permite a interação física entre os funcionários. Os boletins informativos (23%) e publicações/ 

revistas (20%) são também considerados meios para a distribuição da informação segundo os 

pesquisados. Verificou-se pela observação que a instituição realiza palestras e simpósios como 

meio para divulgar a informação para o seu público (interno e externo). O grau de facilidade de 

acesso as informações, 64% dos pesquisados concorda em não ter acesso a uma variedade de 

informações, seguido de 36% que afirmaram ter acesso a essas informações. A instituição 

necessita de um trabalho voltado a implantação de um banco de dados que possa permitir a 

localização da informação para diferentes atividades. Notou-se que uma parte dos funcionários se 
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desloca para outros setores a busca de determinadas informações.  Infere-se que durante a busca 

dessas informações pode haver demora que pode comprometer o processo de tomada de decisão e 

planejamento das atividades do dia a dia administrativo. 

 

ETAPA DE UTILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

 A formalização da demanda de informações, na instituição é feita por alguém, pois uma 

parte dos funcionários precisa em alguns casos buscar essas informações em alguns setores para a 

realização de atividades. 30.56% dos funcionários discordam deste processo, havendo a 

necessidade de realizar atividades de gestão da informação de modo a permitir que a informação 

esteja disponível em sistemas de arquivos físicos, banco de dados e outros, de forma que todos os 

funcionários tenham acesso a uma variedade de informações. 

 No que diz respeito à necessidade de descentralização das informações, 72.97% dos 

pesquisados concordam com a necessidade da descentralização das informações. Percebe-se que 

existe o conhecimento por parte dos pesquisados que a necessidade de descentralização das 

informações é fundamental na instituição, mas existe a necessidade de melhorar e estruturar os 

processos informacionais. 

 Em relação a importância do compartilhamento de informações, 87.5% dos funcionários 

concordam com o compartilhamento de informações, sendo que 5% dos pesquisados (que é um 

número não considerável), discorda do compartilhamento dessas informações com outros 

funcionários, o que não é viável para o desenvolvimento das atividades e aprendizagem na 

Instituição. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A instituição objeto de estudo se destaca pela necessidade da capacitação em 

Administração Pública de dirigentes e quadros, em funções de direção e chefia e elevação da 

qualificação e técnico profissional dos funcionários em exercício para o desenvolvimento do país. 

 Por meio da revisão da literatura foi possível verificar que as organizações podem ser 

vistas também como instituições que usam a informação como um recurso fundamental para 

desenvolverem os processos do dia a dia. Entretanto, a pesquisa apontou a existência de várias 

práticas em relação a gestão da informação na instituição analisados sob a ótica do modelo de 

Davenport e Prusak (1998) que contempla as etapas de gestão da informação que segue uma 

sequência lógica desde a determinação das necessidades informacionais até o uso da informação 

pelo indivíduo no ambiente organizacional para a tomada de decisão.  

 Nem todos os recursos disponíveis na instituição que condicionam o comportamento 

informacional dos funcionários são utilizados, pois os memorandos, telefone e reuniões foram 

considerados recursos informacionais mais usados no dia a dia administrativo para a eficiência 

dos processos, uma vez que, na visão dos funcionários, promovem um ambiente voltado à gestão 

da informação. 

 Destaca-se que esta é uma realidade na maioria das Instituições de Ensino Superior 

mesmo com a proliferação das tecnologias de informação que provocam mudanças na forma de 

disponibilizar e usar a informação para a tomada de decisão. A utilização desses outros recursos 
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informacionais pode oferecer um alicerce seguro e um diferencial competitivo para a gestão das 

atividades do dia a dia em benefício da instituição estudada. 

 Com relação à gestão da informação praticada, no tocante aos recursos informacionais 

disponíveis, pode-se inferir que os funcionários demonstraram ter o conhecimento da importância 

desses recursos, visando criar um diferencial competitivo na realização das atividades. Mesmo 

com a presença desses recursos informacionais os pesquisados afirmaram que os seus superiores 

utilizam mais as reuniões, uma vez que na percepção desses dirigentes as reuniões satisfazem as 

necessidades informacionais, o que permite interagir fisicamente com o público interno para a 

troca de experiências, acordos, até a resolução de um determinado problema institucional.  

 O presente trabalho permitiu concluir que, na instituição objeto de estudo, são realizadas 

várias formas de gestão da informação com base nos recursos informacionais disponíveis e 

analisados sob a ótica do modelo de Davenport e Prusak (1998).  

 Ao considerar os recursos informacionais existentes na organização objeto de estudo, 

percebe-se que são observados semanalmente o que é fundamental para a tomada de decisão. 

 É no cenário competitivo que a informação dá base para a gestão como, por exemplo, as 

tecnologias de informação que são alimentadas pela informação para manter a competitividade, 

gestão, desenvolvimento das atividades, assim como colaboração de grupos de trabalho. Assim, a 

informação surge como um recurso considerável de maior valor que precisa ser gerida de forma a 

manter a competitividade e garantir melhores resultados para a instituição estudada. 
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RESUMO 

 

Proposta de análise da aplicação da ferramenta Mapas Conceituais na área da Gestão da 

Informação Digital e do Conhecimento permitindo desenvolver as habilidades de gestão 

computacional dos profissionais que lidam com a Gestão da Informação Digital. Procurou-se 

explorar os conceitos de aplicação dos mapas conceituais como importante ferramenta para a 

representação do conjunto de inter-relações na proposta da matriz de conhecimento. A 

pesquisa baseou-se em levantamento bibliográfico sobre o tema, cujos objetivos são: 

conceituar o que são mapas conceituais; analisar as vantagens e desvantagens do uso de 

mapas conceituais; e desenvolver habilidades para a utilização das ferramentas tecnológicas 

para o desenvolvimento e criação de produtos e serviços de informação. Os resultados obtidos 

mostram que a utilização de Mapas Conceituais são facilitadores do trabalho do gestor do 

conhecimento. Permite ao gestor ou usuário construir, navegar, compartilhar e criticar 

modelos de conhecimento representados com Mapas Conceituais otimizando seu trabalho. 

 

Palavras-chave: Informação; Conhecimento; Gestão; Mapas Conceituais; Competência 

Informacional; Sociedade da Informação; Era Digital. 

 

 

ABSTRACT 

 

It is proposed to consider the application of Concept Maps tool in the field of Digital 

Information and Knowledge Management enabling the development of management skills of 

computing professionals who deal with the Management of Digital Information. It explores 

the concept maps as an important tool to represent the set of inter-relationships of the 

knowledge management matrix. The research was based on literature on the subject, whose 

goals are to conceptualize what are conceptual maps, analyze the advantages and 

disadvantages of using concept maps, structured educational program through concept maps 

and develop skills for the use of technological tools for the development and creation of 

products and information services. The results show that the use of concept maps is 

facilitators of the manager's job knowledge.  It enables the manager or user to construct, 

navigate, share and criticize knowledge models represented with concept maps to optimize 

their work.  

 

Keywords: Information; Knowledge; Management: Conceptual Maps; Information Literacy; 
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INTRODUÇÃO 
 
A Sociedade da Informação remonta a muitos eventos históricos, como, por exemplo, 

Gutenberg ao inventar a prensa e, consequentemente o desenvolvimento do saber, não 

imaginava que mudanças significativas causariam no mundo nos séculos subsequentes. Tais 

acontecimentos históricos têm transformado os cenários sociais. 

Entre 1760 e 1850, com a invenção do motor a vapor, iniciou-se a automação da 

produção, onde as máquinas passaram a substituir o trabalho humano. A partir de 1860, com o 

surgimento da eletricidade, surgiram mudanças no processo de industrialização afetando o 

meio de produção e criando meios de comunicação a distância. Na década de 1990, abriu-se o 

caminho para o nascimento da sociedade da informação, devido a sua dependência da 

tecnologia e da ciência (CARVALHO e SANTOS, 2009). 

A sociedade da informação é a pedra angular das Sociedades do Conhecimento. O 

conceito de “sociedade da informação” está relacionado à ideia da “inovação tecnológica”, 

enquanto o conceito de “sociedades do conhecimento” inclui uma dimensão de transformação 

social, cultural, econômica, política e institucional, assim como uma perspectiva mais 

pluralista e de desenvolvimento. O conceito de “sociedades do conhecimento” é preferível ao 

da “sociedade da informação” já que expressa melhor o crescimento econômico, mas também 

para fortalecer e desenvolver todos os setores da sociedade.
 

Segundo Barreto (1998), na sociedade da informação, o uso da informação é o 

elemento principal para que um indivíduo se torne uma pessoa atuante dentro da rede. Ao 

aprender e produzir novos conteúdos, ele cria grupos inteligentes que podem alimentar o ciclo 

informacional: informação – conhecimento – desenvolvimento – informação. 

A atualização do ciclo informacional: informação – conhecimento – desenvolvimento – 

informação deve ser uma constante em qualquer área do setor produtivo, principalmente na 

ciência da informação, pois é onde se desenvolve o interesse pela pesquisa e conhecimento 

por parte do profissional da informação.  

As disparidades sociais não permitem que os benefícios do crescimento sustentável 

sejam distribuídos igualmente entre os diferentes grupos da sociedade. Tem havido um 

progresso considerável na área social desde a última década, com melhora inquestionável nos 

principais indicadores, especialmente na área de educação. 

Neste trabalho propõe-se a analisar a aplicação da ferramenta Mapas Conceituais e sua 
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potencial aplicação na organização da informação e gestão do conhecimento. Destaca-se a 

competência informacional como elemento estratégico no uso de mapas conceituais como 

uma importante ferramenta para a representação do conjunto de inter-relações de disciplinas e 

consequentemente criação da matriz de conhecimento organizacional. 

 O objetivo geral deste trabalho é verificar se a utilização de mapas conceituais 

permite o estabelecimento de relações interdisciplinares, favorecendo a aprendizagem 

significativa. 

Objetivos específicos: definir o que sejam mapas conceituais; analisar as vantagens e 

desvantagens do uso de mapas conceituais e desenvolver habilidades para a utilização das 

ferramentas tecnológicas no desenvolvimento e criação de produtos e serviços relacionados à 

gestão do conhecimento.  

Trata-se de estudo exploratório que pretende verificar: a utilização de mapas 

conceituais como agente facilitador da representação do conhecimento e apoio ao 

desenvolvimento da competência informacional; facilidade excepcional para reestruturar 

qualquer elemento que seja estruturado e importante ferramenta no aprendizado e assimilação 

de conteúdo. 

Para a revisão da literatura sobre gestão da informação digital e do conhecimento, 

competência informacional e mapas conceituais, procedeu-se a um levantamento 

bibliográfico, em bases de dados da ciência da informação, que permitiu uma primeira visão 

geral sobre o tema e forneceu subsídios importantes para as discussões. 

 

METODOLOGIA   
 
A metodologia de um trabalho de pesquisa constitui-se em um conjunto de etapas e 

técnicas para alcançar um determinado fim. O Objetivo geral deste trabalho é verificar se a 

utilização de mapas conceituais permite o estabelecimento de relações interdisciplinares, 

favorecendo a aprendizagem e a construção de conhecimento.  

Esta pesquisa é do nível descritivo em fonte secundária, por meio de levantamento 

bibliográfico, análise e conceitos, que tem como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o assunto e torná-lo mais explícito objetivando desenvolver habilidades de gestão 

computacional, através da utilização da ferramenta mapas conceituais. 

 
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO 

 

O mundo sempre foi impulsionado pela informação, indistintamente do meio que 
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utilizamos para transmiti-la, da época e lugar em que foi produzida.  A informação foi, é e 

será o motor que aquece a vida das pessoas na sociedade (BELLUZO, 2006, p. 79). 

No final do século XX e início do século XXI, novos conceitos foram incorporados 

aos modelos de organização e gestão da informação e do conhecimento, mediado pela 

introdução de novas tecnologias computacionais. A Era Digital tornou o fluxo de informação 

mais veloz e “liquido”.  O que é referido hoje pode ser obsoleto amanhã, numa sucessão de 

novos avanços tecnológicos e inovações.  

Nesse contexto, a educação promove o rompimento de fronteiras, muda o cenário 

educacional e provoca de forma rápida, a transferência de conhecimento, tecnologias e 

informações. A educação é parte desse cenário de mudanças e um referencial diferenciado na 

chamada “sociedade em rede”, sendo uma situação emergente a mudança de postura no que 

diz respeito à migração da sua identidade de transmissora de informação e de cultura para 

uma condição de ensinar a aprender e a pensar, preparando pessoas para que prolonguem os 

benefícios da escola além da própria escola, tornando funcionais os conhecimentos adquiridos 

e, sobretudo, para que se saiba empregar o poder da inteligência na vida profissional e no seu 

cotidiano desenvolvendo novas competências informacionais e digitais. 

Observa-se que o mundo globalizado apresenta desafios crescentes aos profissionais 

das áreas de ciência da informação. Nesse contexto, um programa de educação continuada em 

gestão da informação digital e do conhecimento deve fornecer base conceitual, bem como 

instrumentalizar seus participantes para a atuação prática e eficiente como agentes de 

mudanças na “Sociedade da Informação” que coloca a ênfase no conteúdo do trabalho: 

processo de captar, processar e comunicar as informações necessárias, e da “Sociedade do 

Conhecimento” nos agentes econômicos que devem possuir qualificações superiores para o 

exercício professional em um mercado de trabalho global e cada vez mais complexo. 

O atual volume de informações armazenadas e que transitam nas organizações torna-

se organizado e útil justamente com o auxílio da Tecnologia da Informação e Comunicações. 

Há uma enorme diversidade de meios magnéticos, em diferentes tecnologias, sistemas, 

intranets, sites, métodos e redes sociais, que podem auxiliar a implantação da gestão do 

conhecimento. 

Neste aparente caos, a Tecnologia da Informação trata, em um primeiro momento, da 

coleta e organização das informações e, em um segundo momento, da tarefa de disseminação 

do conhecimento. A rede mundial de computadores aberta (Internet) ou privativa (Intranet) é o 

grande motor nesta nova era de ferramentas para suporte à Gestão do Conhecimento. Portais 

corporativos, Fóruns, E-learning, e-mails, lista de discussão, Workflow, GED (Gerenciamento 
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Eletrônico de Documentos) e redes sociais. 

A Tecnologia da Informação, como suporte e facilitadora na implementação da gestão 

do conhecimento, é de importância fundamental no sucesso desta empreitada.  

[...] algumas tecnologias naturalmente farão parte de nosso dia a dia assim como e-

mails, fóruns e redes sociais. Outras tecnologias como portais corporativos, GED e 

workflow exige investimentos maiores e, sobretudo, um plano estratégico que 

determine qual a sua necessidade e benefícios que cada uma pode trazer. A função 

dos gestores responsáveis é conseguir aproveitar ao máximo o potencial de tais 

ferramentas (PALETTA, 2009, p.15). 

Valorizada como recurso, a informação define a competitividade de pessoas, grupos, 

produtos, serviços e atividades e os mesmos processos de transmissão de dados, gestão da 

informação e do conhecimento que têm marcado a instabilidade do mercado de trabalho e são 

geradores de empregos nas áreas de tecnologia de informação, de comunicação e de conteúdo.

 As formas de organização do trabalho na era digital, mais flexíveis e menos 

hierarquizadas, dependem de sistemas distribuição e armazenamento de informação, em 

ambientes que passam a promover a geração e o compartilhamento de conhecimento.  

É neste contexto que se inserem os profissionais de informação com habilidades e 

competências para lidar com os desafios da gestão da informação e do conhecimento 

organizacional, produzindo vantagem competitiva.  geração de riqueza e desenvolvimento 

sustentável. 

Ressalta-se que o Gestor da Informação e do Conhecimento é responsável não só pelo 

controle e facilitação do acesso aos dados como também pela organização, interpretação, 

análise e tomada de decisão. Por isso sua importância em organizar e dar lógica aos dados que 

uma vez organizados se transforma em informação e a informação uma vez analisada se 

transforma em conhecimento e inteligência estratégica. 

 

COMPETÊNCIA INFORMACIONAL 

 

O final do século XX e início do XXI prometiam transformações que marcariam a 

sociedade da informação desde a segunda metade do século XX impactada principalmente 

pelas inovações tecnológicas. Este avanço produziu um profundo impacto na área da 

comunicação. Isto também ocorreu em várias áreas do conhecimento, e mais acentuadamente, 

nos serviços de informação influenciando na maneira de agir e no método de trabalho dos 

seus profissionais, ocasionando assim a necessidade de desenvolvimento da chamada 

“competência informacional”.  
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O termo competência em informação teve sua origem nos Estados Unidos, 

originalmente foi designada Information Literacy. No Brasil, o termo foi utilizado pela 

primeira vez por Caregnato (2000) que traduziu como alfabetização informacional.  Há várias 

traduções do termo para o português, como “alfabetização informacional, letramento, 

literacia, fluência informacional, competência em informação” Dudziak (2003), sendo o 

último adotado na literatura. Para Dudziak (2005, p.1) a definição de competência 

informacional é: 

[...] o processo contínuo de internalização de fundamentos conceituais, atitudes, de 

habilidades, necessários à compreensão e interação permanente com o universo 

informacional e a sua dinâmica, de modo a proporcionar um aprendizado ao longo 

da vida. 

Para Melo e Araújo (2007), o conceito de competência informacional está diretamente 

relacionado às atitudes que facilitam criar e compartilhar o conhecimento, ou seja, com o 

aprendizado ao longo da vida.  

Portanto, a competência informacional abrange desde os processos de busca da 

informação para a construção do conhecimento pelas habilidades em tecnologia da 

informação até o aprendizado independente por meio da interação social dos sujeitos 

(FARIAS e VITORINO, 2009). 

 

MAPAS CONCEITUAIS  

  

A fundamentação teórica que sustenta os mapas conceituais está baseada na Teoria de 

Aprendizagem ou Teoria de Assimilação, de David Ausubel (1980). Segundo Grillo e Lima 

(2012) embora Ausubel não faça referência aos mapas conceituais em suas obras, a utilização 

da teoria em mapas se deve a John Novak que também trabalhou com Ausubel nos estudos 

sobre a aprendizagem. O mapa conceitual, baseado na teoria da aprendizagem significativa de 

Ausubel, é:  

[...] uma representação gráfica em duas dimensões de um conjunto de conceitos 

construídos de tal forma que as relações entre eles sejam evidentes. Os conceitos 

aparecem dentro de caixas nos nós do grafo enquanto que as relações entre os 

conceitos são especificadas através de frases de ligação nos arcos que unem os 

conceitos. A dois ou mais conceitos, conectados por frases de ligação criando uma 

unidade semântica, chamamos de proposição. As proposições são uma característica 

particular dos mapas conceituais se comparados a outros grafos similares como os 

mapas mentais (DUTRA, 2012, p.2). 

 

Em sua mais conhecida obra “Psicologia Educacional” Ausubel et al. (1980 p. 46 e 

53), escrevem duas frases que justificam a aplicação da teoria em mapas conceituais:  
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“[...] o armazenamento da informação no cérebro humano é altamente organizado, 

formando uma hierarquia conceitual na qual os elementos específicos do 

conhecimento são ligados (e assimilados) a conceitos mais gerais e inclusivos”  

 

“[...] cada disciplina possui uma estrutura de conceitos hierarquicamente 

organizados: conceitos mais gerais e inclusivos situam-se no topo da estrutura e 

incluem conceitos cada vez menos inclusivos e mais diferenciados.  

 

O princípio da teoria explica como o conhecimento é adquirido e em que forma este 

fica armazenado na estrutura cognitiva do ser humano. Tem como base o princípio de que o 

armazenamento de informações ocorre a partir da organização dos conceitos e suas relações, 

hierarquicamente dos mais gerais para os mais específicos. Baseado nessa teoria, Novak 

(2011) desenvolveu a metodologia de Mapa Conceitual, procurando representar como o 

conhecimento é armazenado na estrutura cognitiva de um estudante. A estrutura cognitiva 

pode ser descrita como um conjunto de conceitos, organizados de forma hierárquica, que 

representam o conhecimento e as experiências por ele adquiridas. Conceito é um termo que 

representa uma série de objetos, eventos ou situações que possuem atributos comuns. 

Tendo em vista os princípios presentes nessas abordagens Belluzzo (2007, p.75), 

considera como sendo mapas conceituais: 

[...] as representações de relações entre conceitos, ou entre palavras que substituem 

os conceitos, através de diagramas, nos quais o autor pode utilizar sua própria 

representação, organizando hierarquicamente as ligações entre os conceitos que 

ligam problemas a serem resolvidos ou pesquisas a serem realizadas. 

 

Podemos definir de uma maneira mais ampla, mapas conceituais como: 
 

[...] diagramas que indicam relações entre conceitos. Mais especificamente, podem 

ser interpretados como diagramas hierárquicos que procuram refletir a organização 

conceitual de um corpo de conhecimento ou de parte dele. Ou seja, sua existência 

deriva da estrutura conceitual de um conhecimento (MOREIRA, 1980 p. 17). 

 

Mapas conceituais (MCs) podem seguir um modelo hierárquico no qual conceitos 

mais inclusivos estão no topo da hierarquia (parte superior do mapa) e conceitos específicos, 

pouco abrangentes, estão na base (parte inferior do mapa). Mas esse é apenas um modelo; 

mapas conceituais não precisam necessariamente ter este tipo de hierarquia. Por outro lado, 

sempre deve ficar claro no mapa quais os conceitos contextualmente mais importantes e quais 

os secundários ou específicos. Setas podem ser utilizadas para dar um sentido de direção a 

determinadas relações conceituais, mas não obrigatoriamente (MOREIRA, 1986). 

O mapa conceitual é uma técnica útil e que facilita a organização de ideias, assim 

como na solução criativa de problemas. Utilizando um mapa conceitual, é possível 

rapidamente identificar e compreender a estrutura de um objeto de estudo e como 

determinadas ideias podem estar interligadas. Serve como instrumento demonstrativo dos 
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diferentes momentos de um processo de construção do conhecimento. Segundo Amoretti e 

Tarouco (2000 p. 67): 

[...] a representação do conhecimento sob a forma de mapas conceituais, com os 

conceitos organizados de forma relacional e modular, em classes e subclasses, é uma 

maneira alternativa de estruturar a informação. A fundamentação teórica dos mapas 

conceituais decorre da teoria das redes semânticas que é basicamente uma 

representação visual do conhecimento, uma espécie de grafo orientado, etiquetado, 

geralmente conexo e cíclico, cujos nós representamos os conceitos e seus arcos, 

ligações (links), representam as relações entre os conceitos. 

 

Ao construir um mapa conceitual conforme Kawasaki (1996, p.7), é importante: 

escolher o tema a ser abordado; definir o objetivo principal a ser perseguido e definir a 

apresentação dos tópicos, colocando-os numa sequência hierarquizada com as interligações 

necessárias. 

Existem vários tipos de mapas disponíveis que foram criados e construídos pelas mais 

diversas razões. Alguns são preferidos pela facilidade de elaboração (tipo aranha), pela 

clareza que explicita processos (tipo fluxograma), pela ênfase no produto que descreve, (tipo 

sistema: entrada e saída) ou pela hierarquia conceitual que apresenta (tipo hierárquico) 

(TAVARES, 2007).   

Segundo Ontaria Peña (2005, p. 44), uma definição descritiva de mapas conceituais 

que permite diferenciá-lo de outros instrumentos ou meios educativos ou didáticos: 

[...] é que se trata de um gráfico: um emaranhado de linhas que confluem em uma 

série de pontos.... Nos mapas conceituais os pontos de confluência são reservados 

para os termos conceituais que se situam em uma elipse ou quadrado; os conceitos 

relacionados unem-se por uma linha e o sentido da relação se esclarece com 

“palavras-de-ligação”, que se escrevem com minúsculas junto às linhas de união. 

Dois conceitos junto às palavras-de-ligação formam uma proposição. 

 

Os Mapas Conceituais são representações gráficas que indicam relações entre 

conceitos ligados por palavras, onde os conceitos ficam dispostos em caixas e as relações 

entre eles são especificadas por meio de frases de ligação, que unem cada um dos conceitos. É 

uma forma de representar o conhecimento ou conceito de forma escrita. Sua estrutura vai 

desde os conceitos gerais até os específicos. São utilizados para auxiliar a ordenação e a 

sequência hierarquizada dos conteúdos, de forma a oferecer estímulos adequados a quem 

busca o conhecimento, bem como, contribuir no planejamento na organização do 

conhecimento.   

Portanto, mapas conceituais são ferramentas gráficas que organizam e representam o 

conhecimento; incluem conceitos que geralmente são representados por círculos, retângulos 

ou caixas. A relação entre conceitos é indicada por uma linha de conexão entre os dois 

conceitos. Palavras de ligação ou frases de ligação, que especificam a relação entre os 
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conceitos; dois conceitos juntos nas frases de ligação formam uma proposição e são 

estruturados hierarquicamente. Como resultado, temos a facilitação do ensino e da 

aprendizagem. 

A Figura 1 mostra um exemplo de mapa conceitual e descreve a sua estrutura, o que 

serve para ilustrar as características descritas anteriormente. 

 

 
 

Figura 1 – Principais características de mapas conceituais 

Fonte: projeto de pesquisa 

 

 

Conceito é a ação de formular uma ideia por meio de palavras que representam um 

objeto, evento ou situações. Proposições são explicações sobre um objeto, seja natural ou 

construído. As proposições contêm dois ou mais conceitos ligados através de palavras ou 

frases que se unem para formar uma explicação significativa. 
 
 
 
 
 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1859



 

 

ELABORANDO MAPAS CONCEITUAIS 
 

 
Ao construir um mapa conceitual, é importante começar por uma área do 

conhecimento que seja do interesse do envolvido, pois as estruturas hierárquicas dependem do 

contexto de onde ele será utilizado. Uma boa maneira de definir o contexto de um mapa 

conceitual é a construção de uma pergunta, isto é, uma questão que específica claramente o 

problema. Depois de selecionada a área e definida uma questão ou problema, o próximo passo 

é identificar os conceitos-chave que se aplicam a mesma. Esses conceitos podem ser listados 

de forma que sejam os mais gerais possíveis, isto é, do conceito mais abrangente até o mais 

específico, o que irá auxiliar no início da construção do mapa conceitual.  

Segundo Belluzzo (2007, p.76-77), a elaboração de mapas conceituais envolve os 

seguintes procedimentos: 

[...] O assunto principal é registrado no início do papel, dentro de um retângulo 

através de um conceito claro e significativo. 

Logo em seguida e abaixo, os conceitos que têm relação direta com o tema inicial, 

são anotados em retângulos inferiores e setas descritivas são estabelecidas entre os 

elementos. 

Os conceitos mais específicos são estabelecidos sempre abaixo e a estrutura vai se 

ramificando como uma árvore. 

Os conceitos subjacentes podem ser definidos nas laterais em paralelo. Novas setas 

podem surgir, e algumas imagens, links, tabelas entre outros, podem acompanhar as 

palavras. As cores ficam a critério do elaborador. 

 

De acordo com a definição de Novak (2008), o mapa conceitual contém três elementos 

fundamentais:  

[...] conceito, entende-se por conceito uma regularidade nos acontecimentos ou nos 

objetos que se designa algum termo...[...] proposição constitui-se de dois ou mais 

termos conceituais (conceitos) unidos por palavras (palavras-de-ligação) para formar 

uma unidade semântica...[...] palavras-de-ligação são palavras que servem para unir 

os conceitos e indicar o tipo de relação existentes entre eles. 

 

É importante reconhecer que um mapa conceitual nunca está terminado. Outros 

conceitos podem ser adicionados, até traduzir corretamente os conceitos e as proposições 

desejadas.  

Concluindo, mapas conceituais são representações que permitem representar 

graficamente uma organização conceitual. Não são apenas ferramentas para captura do 

conhecimento, mas também para criar novos conhecimentos e importantes instrumentos que 

podem levar a grandes mudanças na maneira de ensinar, avaliar e aprender. 

 
 

  

FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO DE MAPAS CONCEITUAIS  
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Para a construção de mapas conceituais, pode utilizar-se um software computacional, 

que facilitará no processo da elaboração de Mapas Conceituais - MCs. Ao fazer uso do 

software, várias mudanças são permitidas como voltar atrás, mudar o tamanho e estilo da 

fonte, vestir o mapa, isto é adicionar cores.  

Existem várias ferramentas e a maioria são softwares livres para a elaboração de MCs. 

Neste estudo, optamos pelor apresentar dois softwares: CMapTools (software livre) e Mindjet 

MindManager (Software-pago) 

 
 CMap Tools  
 
O software CmapTools - disponível para download em: http://cmap.ihmc.us, 

desenvolvido pelo Institute for Human Machine Cognition da University of West Florida 

reúne os pontos fortes do conceito de mapeamento com o poder da tecnologia, em especial a 

Internet e a Web.  

 
 

Figura 2 – Mapa Conceitual utilizando CMapTools 

Fonte: projeto de pesquisa 

 

 

O software permite construir e modificar os mapas conceituais de uma maneira similar 
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a um processador de texto, Figura2. Facilita escrever um texto e permite que os usuários 

colaborem à distância na construção de seus mapas, além de publicar seus mapas conceituais 

para que qualquer pessoa na Internet possa acessá-los. O software permite ao usuário ligar 

recursos (fotos, imagens, vídeos, gráficos, tabelas, arquivos em pdf, textos de páginas Web ou 

outros mapas conceituais), localizados em qualquer lugar na Internet. 

 

 Mindjet MindManager 
 
O Mindjet MindManager é uma das ferramentas mais utilizadas no campo da Ciência 

e Gestão da Informação para criação de mapas mentais e conceituais, ou simplesmente na 

organização de ideias obtidas durante um brainstorming.  O mapa - Figura 3, possui um tópico 

central que normalmente contém um título considerado o mais importante.  
 

 

 
 

Figura 4– Mapa Conceitual utilizando  Mindjet MindManager  
Fonte: MindManager Tool 

 
Potente e eficiente, o Mindjet MindManager oferece um sistema ótimo para gerenciar 

informações. É totalmente integrado com aplicações da Microsoft, como Excel, Word, 

PowerPoint, Project, Outlook de fácil importação e exportação. Os mapas podem ser ligados a 
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uma variedade de fontes de dados, tais como RSS Feeds, sites, bancos de dados, fotos, 

imagens, gráficos, vídeos. 

Os mapas conceituais têm grande potencial de utilização em diversas áreas do 

conhecimento. Muitos estudos já comprovaram a eficácia do uso de mapas conceituais no 

ensino/aprendizagem. No planejamento e elaboração dos programas educacionais, os mapas 

conceituais mostraram ser ferramenta extremamente útil e importante. Apresentaram de forma 

concisa os conceitos e princípios fundamentais a ser ministrado, onde a organização 

hierárquica dos mapas conceituais mostrou-se mais eficiente do que o material instrucional.  

Portanto, no planejamento curricular, ao construir um macro mapa, mostrando os 

conteúdos principais que se pretendem ministrar durante o decorrer do ano, e também um 

mais específico micro mapa mostrando, a estrutura de um tópico específico, verificou-se que 

com o macro mapa, permite ao aluno ter uma visão ampla do conjunto de disciplinas e com o 

micro, permite visualizar com maiores detalhes uma determinada disciplina.  

Os MCs permitem substituir, através de diagramas, conceitos e a relação entre eles, 

clareando ideias, seja no entender de uma determinada estrutura, seja na conexão existente 

entre as ideias ali contidas, inclusive de um modo mais rápido e objetivo. Eles são um 

complemento à linguagem natural e contém todos os conceitos básicos da Lógica 

Proposicional. Constatou-se ainda que o MCs, não é estático, pode-se navegar e interagir, e o 

mais importante, que todo o material que apresentado em sala de aula pode ser incluído no 

próprio mapa, eliminando de vez as cópias dos arquivos.   

Na maioria das vezes, quando se necessita de algum arquivo sobre determinado tema, 

não se sabe onde está ou demora-se muito tempo para localiza-lo. No uso de mapas 

conceituais a localização de um arquivo fica ao alcance de um simples clique de mouse, 

propiciando a facilidade de reestruturar qualquer elemento previamente estruturado o que leva 

à assimilação de conteúdo, tornando funcionais os conhecimentos adquiridos. Os MCs nunca 

estão exauridos, pois outros conceitos, a qualquer tempo, podem ser adicionados e, com isso, 

em tempo reduzido podem criar novos conhecimentos dentro de um mesmo projeto. 

 

CONCLUSÃO  
 

A utilização de mapas conceituais permite o estabelecimento de relações 

interdisciplinares e atua como agente facilitador da representação do conhecimento e apoio ao 

desenvolvimento da competência informacional; facilidade excepcional para reestruturar 

qualquer elemento que seja estruturado e importante ferramenta no aprendizado e assimilação 
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de novos conhecimentos.  

O uso de Mapas Conceituais demonstra ser uma importante ferramenta no aprendizado 

e assimilação de conteúdo. Esta técnica auxilia na organização e representação do 

conhecimento. Por ser representação gráfica de um texto, auxilia na fixação das informações 

mais relevantes e importantes de um assunto, o que torna mais fácil o monitoramento do 

desenvolvimento e a análise evolutiva de um trabalho. 

À primeira vista, pode parecer ser apenas a representação gráfica de outra informação 

ou um simples arranjo de palavras em uma hierarquia. Mas, ao ser usado para organizar os 

conceitos representados pelas palavras, e as proposições ou ideias formadas com palavras bem 

escolhidas, percebe-se ser muito mais que isso. Um bom mapa conceitual expressa um 

significado profundo reunindo nele, ao mesmo tempo, simplicidade de entendimento e 

complexidade de conteúdo.  

O presente trabalho permitiu avaliar vantagens e desvantagens dos MCs, conforme 

apresentado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Mapa Conceitual: vantagens e desvantagens 

Fonte: projeto de pesquisa 

São claros os benefícios: visão de conjunto da estrutura do curso, clareza nas ideias e 

ações; melhorias do entendimento e a colaboração da equipe, reuniões mais objetivas entre os 
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colaboradores de uma organização, aumento de produtividade e velocidade no entendimento, 

simplificação de assuntos complexos e melhor entendimento e abordagem de projetos de 

elevado grau de dificuldade. 

A ferramenta Mapas Conceituais pode auxiliar na estruturação dos conteúdos 

garantindo lógica e abrangência dos temas em análise, maio facilidade de entendimento das 

ideias e suas relações no contexto do problema abordado. Salienta-se a importância da 

ferramenta para as várias áreas do conhecimento como um meio eficiente e eficaz de 

aprimorar a qualidade da comunicação. A possibilidade de manter focada a área de interesse é 

outro fator relevante do uso dos MCs nos processos de organização da informação até a sua 

transformação em novo conhecimento. 
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Abstract  

 Agile methods and maturity models reach diferent dimensions in software 

prodution in order to complement its product. Scrum is the most knowledge agile method 

in the world as well as in Brazil, but it is only in the third position regarding CMMI 

aplication studies. About seventy percent of SCAMPI evaluations refer Scrum, 

Extremming Programming, agile methods or other key-words in its basic units description 

or support functions. Based on these assumptions, the main purpose of this article is to 

evaluate how CMMI-DEV level 2 is addressed by Scrum Method. A sistematic review of 

the published articles from 2010 on was conducted as method for this research. The 

research found 245 articles from wich were select 9 that refers to elements (events, 

templates and roles) relating Scrum and CMMI-DEV level 2. These findings lead us to the 

conclusion that the adoption of the Scrum method is not a necessary and sufficient 

condition to implement CMMI-DEV level 2, leading to the conclusion that more research 

has to be made covering areas like Measurement and Analysis, Configuration Management 

and Supplier Agreement Management. 

 

Keywords: Quality Improvement, Scrum, CMMI-DEV  

Implantação do nível 2 do CMMI-DEV por meio do Scrum: Uma revisão sistemática 

Resumo 

 Métodos ágeis e modelos de maturidade são complementares e abordam dimensões 

diferentes da produção do software. O Scrum é o método ágil mais seguido no Brasil e no 

mundo, mas, apesar da sua popularidade na indústria de software, fica em terceiro lugar em 

estudos sobre o uso de CMMI em conjunto com métodos ágeis. Cerca de setenta por cento 

das avaliações SCAMPI mencionam o Scrum, Extreme Programming, agilidade ou outra 

palavra-chave na descrição das unidades básicas e funções de suporte. Diante deste 

cenário, o objetivo deste artigo é avaliar a cobertura do nível 2 do CMMI-DEV pelo 

Scrum. O método aplicado foi o de uma Revisão Sistemática da Literatura nos trabalhos 

publicados a partir de  2010. A aplicação do método de pesquisa encontrou 245 trabalhos 

dos quais 9 referem-se a quais elementos (eventos, artefatos e papéis do Time Scrum) 

implementam as práticas específicas das áreas de processos do nível 2 do CMMI-DEV, 

mostrando que apenas a adoção do método Scrum, não é condição necessária e suficiente 

para implementá-lo, carecendo ainda de pesquisas para atingir o nível 2 do CMMI-DEV e 
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cobrir as áreas de processos Análise e Medição, Gestão da Configuração e Gestão de 

Contratos com Fornecedores. 

Palavras-Chave: Melhoria da Qualidade, Scrum, CMMI-DEV.  

1.  INTRODUÇÃO 

 Métodos ágeis e modelos de maturidade, embora aparentemente conflitantes, são 

complementares, pois abordam dimensões diferentes da produção do software. Enquanto 

modelos de maturidade dizem o que deve ser feito, métodos ágeis, como o Scrum, 

descrevem como deve ser feito.   Assim defendem Schwaber (2004) e Glazer, Dalton, 

Anderson, Konrad, & Shrum (2008). O próprio CMMI-DEV (Capability Maturity Model 

Integration for Development), em sua versão 1.3., (Software Engineering Institute, 2010), 

adicionou orientações para as organizações que usam métodos ágeis. Corroboram com esta 

ideia estudos realizados por Sutherland, Jakobsen, & Johnson (2007), Jakobsen e 

Sutherland (2009), Garzás e Paulk (2013) e Selleri Silva et al. (2015) ao citarem benefícios 

em se adotar 

 a agilidade e o modelo CMMI-DEV.  

 O Scrum é o método ágil mais seguido no Brasil (Corbucci et al., 2011) e no mundo 

(Versionone, 2017). Mas, apesar da sua popularidade na indústria de software, fica em 

terceiro lugar em estudos sobre o uso de CMMI em conjunto com métodos ágeis. (Selleri 

Silva et al., 2015). 

 Cerca de setenta por cento das avaliações SCAMPI (Standard CMMI® Appraisal 

Method for Process Improvement) publicadas no ano de 2015 no PARs (Published 

CMMI® Appraisal Results) mencionam o Scrum, Extreme Programming, agilidade ou 

outra palavra-chave na descrição das unidades básicas e funções de suporte. Baseado 

nesses resultados, o próprio CMMI Institute divulgou um documento intitulado “A Guide 

to Scrum and CMMI: Improving Agile Performance with CMMI” para ajudar as empresas 

a aplicar o CMMI-DEV em ambientes ágeis.(INSTITUTE, 2016)  

 Enquanto que o Extreme Programming tem uma inclinação maior para a 

programação (programação em pares, padrões de código e refatoração), o Scrum tem uma 

ênfase na gestão de projetos(Highsmith, 2002), por isso da sua comparação com o nível 2 

do CMMI-DEV, chamado Gerenciado, que contém 4 as áreas de processos categorizadas 

como Gestão de Projeto, que cobrem as atividades relacionadas ao planejamento, 

monitoração e controle do projeto.(Software Engineering Institute, 2010).  

 Diante deste cenário, o objetivo deste artigo é avaliar a cobertura do nível 2 do 

CMMI-DEV pelo Scrum. Para isso, foi conduzida uma Revisão Sistemática da Literatura 

para avaliar da cobertura do nível 2 do CMMI-DEV pelo Scrum.  

 O artigo está formatado da seguinte maneira: no item 2 há a uma descrição sobre o 

Scrum e o CMMI-DEV; no item 3 é apresentado o método utilizado; no item 4 é realizada 

a Análise da Cobertura do CMMI-DEV nível 2 pelo Scrum e, por fim; no item 5 é 

apresentada a conclusão e sugestões para trabalhos futuros. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. CMMI-DEV (SEI, 2010) 

 

 O CMMI-DEV é um modelo de referência que cobre atividades para o 

desenvolvimento de produtos e serviços, desde a sua concepção até sua entrega e 
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manutenção, contendo práticas que abrangem o gerenciamento do projeto e do processo, 

engenharia de sistemas e hardware, além de outros processos de suporte.  

 É um modelo inspirado na Gestão da Qualidade Total (TQM – Total Quality 

Management) e é, certamente, o mais usado na indústria de software.(Miyashiro & 

Ferreira, 2014).  

 Os componentes do modelo podem ser visualizados na Figura 1 e, de acordo com a 

forma como devem ser interpretados (Chrissis, Konrad, & Shrum, 2006), são agrupados 

em três categorias:  

 Requerido: São componentes essenciais para se atingir a melhoria em uma área de 

processo, e devem ser visivelmente implementados no processo. São as metas específicas e 

as metas genéricas. A satisfação de uma meta é o critério usado nas avaliações para saber 

se uma área de processo está implementada de maneira adequada.  

 Esperado: São componente que descrevem as atividades que são importantes para 

satisfazer um componente requerido, e orientam os responsáveis pela implementação da 

melhoria ou sua avaliação. São as práticas genéricas e as práticas específicas. As metas são 

satisfeitas se as práticas descritas no modelo, ou formas alternativas aceitáveis, estão 

presentes nos processos planejados e implementados.  

Informativo: São componentes que ajudam os usuários do modelo a entender 

como implementar os componentes requeridos e esperados. São os objetivos da área de 

processo, as notas introdutórias, as áreas de processos relacionadas, os produtos típicos de 

trabalho, as subpráticas e as orientações para aplicação.  

 

Figura 1 – Componentes do CMMI-DEV 

Fonte: Adaptado de (Software Engineering Institute, 2010)  
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Chrissis, Konrad e Shrum (2006) ensinam, também, que uma área de processo é um 

agrupamento de práticas relacionadas que, implementadas de maneira coletiva, satisfazem 

um conjunto de metas consideradas importantes para a melhoria do processo.  

Descrevendo a Figura 1:   

Objetivo da área de processo: Descreve o seu propósito.  

Notas introdutórias: Descrevem a maioria dos conceitos abordados na área de 

processo.  

Áreas de processos relacionadas: Estabelecem uma referência com outras áreas e 

refletem o relacionamento de alto nível entre as mesmas.  

Meta específica: É um componente requerido pelo modelo que descreve uma 

característica única que deve estar presente para satisfazer uma área de processo. É 

composta por práticas específicas, que são atividades esperadas para satisfazer uma meta 

específica.  

Meta genérica: É um componente requerido pelo modelo que descreve 

características que devem estar presentes na institucionalização do processo. É considerada 

genérica porque se aplica a várias áreas de processo. É composta por práticas genéricas, 

que são atividades consideradas importante para satisfazer uma meta genérica.   

Subpráticas: São descrições detalhadas que guiam a interpretação e a 

implementação de uma prática específica ou genérica.  

Produtos típicos de trabalho: São exemplos de saída de uma prática específica.  

Orientações para aplicação: Fornecem explicações para a aplicação da prática 

genérica na área de processo conforme as recomendações do modelo CMMI-DEV.  

O CMMI-DEV permite abordar a melhoria e a avaliação de processos usando duas 

representações diferentes, quais sejam, contínua e por estágio. Na abordagem contínua, é 

selecionada uma ou mais áreas de processos e são implementadas melhorias com o 

objetivo de aumentar o seu nível de capacidade. Já na abordagem por estágio, um conjunto 

pré-definidos de áreas de processos são usados para de implementar melhorias com o 

objetivo de alcançar um determinado nível de maturidade.  

De acordo com o CMMI-DEV, verão 1.3, (Software Engineering Institute, 2010), 

as 22 áreas de processos são organizadas em função da sua categoria e nível de maturidade 

conforme Quadro 1.  

As áreas de processos de Gestão de Projeto cobrem as atividades de gerenciamento 

relacionadas ao planejamento, controle e acompanhamento do projeto.  

Quadro 1 - Áreas de processos por categorias e níveis de maturidade. 

Área de Processo Categoria Nível 

Gestão de Requisitos Gestão de Projeto 2 

Gestão de Contratos com Fornecedores  Gestão de Projeto  2 

Monitoramento e Controle de Projeto  Gestão de Projeto  2 

Planejamento de Projeto  Gestão de Projeto  2 

Garantia da Qualidade de Processo e Produto  Suporte  2 

Gestão da Configuração Suporte 2 

Medição e Análise  Suporte  2 

Desenvolvimento de Requisitos  Engenharia  3 

Integração de Produto  Engenharia  3 

Solução Técnica  Engenharia  3 

Validação  Engenharia  3 

Verificação  Engenharia  3 
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Definição dos Processos da Organização  Gestão de Processo 3 

Foco nos Processos da Organização  Gestão de Processo 3 

Treinamento na Organização  Gestão de Processo 3 

Gerenciamento de Riscos  Gestão de Projeto  3 

Fonte: Adaptado de Software Engineering Institute (2010) 

  

Quadro 2 - Áreas de processos por categorias e níveis de maturidade (Continuação). 

Área de Processo Categoria Nível 

Análise de Decisão e Resolução Suporte 3 

Gerenciamento Integrado de Projeto Gestão de Projeto  3 

Desempenho dos Processos da Organização  Gestão de Processo 4 

Gerenciamento Quantitativo de Projeto  Gestão de Projeto  4 

Gestão de Processo Organizacional Gestão de Processo 5 

Análise Causal e Resolução Suporte 5 

Fonte: Adaptado de Software Engineering Institute (2010) 

 

As áreas de processos de Engenharia cobrem as atividades de desenvolvimento e 

manutenção das diversas disciplinas de Engenharia. 

As áreas de processos de Gestão de Processo cobrem as atividades que percorrem 

todo o projeto que são relacionadas à definição, ao planejamento, à implantação, à 

implementação, ao monitoramento, ao controle, à avaliação, à medição e à melhoria de 

processo. 

As áreas de processos de Suporte cobrem as atividades que apoiam o 

desenvolvimento e a manutenção de produto.  

Quanto aos níveis de maturidade, o CMMI-DEV, versão 1.3 (Software Engineering 

Institute, 2010), classificam-se em:  

Inicial (1): No nível de maturidade 1 os processos são, geralmente, ad hoc e 

caóticos. Esse tipo de organização não fornece um ambiente estável para apoiar os 

processos. O sucesso depende da competência e do heroísmo das pessoas e não do uso dos 

processos comprovados. Apesar deste caos, organizações no nível de maturidade 1 

frequentemente produzem produtos e serviços que funcionam. Entretanto, com frequência, 

eles extrapolam seus orçamentos e não cumprem seus prazos. As organizações no nível de 

maturidade 1 são caracterizadas pela tendência de se comprometer além da sua capacidade, 

por abandonar o processo em um momento de crise, e por serem incapazes de repetir os 

próprios sucessos. 

Gerenciado (2): No nível de maturidade 2 os projetos da organização têm a 

garantia de que os processos são planejados e executados de acordo com uma política; os 

projetos empregam pessoas experientes que possuem recursos adequados para produzir 

saídas controladas; envolvem partes interessadas relevantes; são monitorados, controlados 

e revisados; e são avaliados para verificar sua aderência em relação à descrição de 

processo. A disciplina de processo refletida pelo nível de maturidade 2 contribui para que 

as práticas existentes sejam mantidas durante períodos de stress. Quando essas práticas 

estão em vigor, os projetos são executados e gerenciados de acordo com seus planos 

documentados.  

Definido (3): No nível de maturidade 3 os processos são bem caracterizados e 

entendidos, e são descritos em padrões, procedimentos, ferramentas e métodos. O conjunto 

de processos-padrão da organização, que é a base para o nível de maturidade 3, é 

estabelecido e melhorado ao longo do tempo. Estes processos-padrão são utilizados para 
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estabelecer uniformidade no contexto da organização. Os projetos estabelecem seus 

processos definidos ao adaptar o conjunto de processos-padrão da organização de acordo 

com as diretrizes para adaptação.  

Quantitativamente gerenciado (4): Objetivos quantitativos para qualidade e para 

desempenho de processo, utilizando-os como critérios na gestão de processos. Objetivos 

quantitativos baseiam-se nas necessidades dos clientes, dos usuários finais, da organização 

e dos responsáveis pela implementação de processos. A qualidade e o desempenho de 

processo são entendidos em termos estatísticos e gerenciados ao longo da vida dos 

processos.  

Em otimização (5): No nível de maturidade 5, uma organização melhora 

continuamente seus processos com base no entendimento quantitativo das causas comuns 

de variação inerentes ao processo.  

 

2.2. SCRUM 

2.2.1. ORIGENS (Rubin, 2012)  

O Scrum tem origem no artigo The New Product Development Game publicado em 

1986 na Harvard Business Review, onde Takeuchi e Nonaka mostram como empresas do 

porte de Honda, Canon e Fuji-Xerox, produziam produtos competitivos usando uma 

abordagem baseada em equipes escaláveis e auto-organizáveis, que realizavam todo o tipo 

de trabalho (por exemplo, análise, projeto, construção, integração e testes) dentro de uma 

única iteração.  

Em 1993, Jeff Sutherland e equipe criaram o Scrum para desenvolvimento de 

software unindo os conceitos do artigo de 1986 com aqueles oriundos do desenvolvimento 

orientado à objeto, das teorias empíricas de controle de processos, do desenvolvimento 

iterativo e incremental, de pesquisas sobre produtividade em processo de software, e 

sistemas adaptativos complexos. Em 1995 Ken Schwaber publicou o primeiro artigo sobre 

Scrum e, desde então, em conjunto ou separado de Jeff Sutherland veem publicando vários 

trabalhos sobre o assunto.  

Embora seja usado principalmente para o desenvolvimento de software, o Scrum 

pode ser utilizado para o desenvolvimento de qualquer produto ou organizar qualquer fluxo 

de trabalho.  

 

2.2.2.  O MÉTODO SCRUM  

  Os termos relacionados aos eventos, artefatos e time Scrum obedecerão à grafia da 

versão em português para o Brasil do The Scrum Guide (Schwaber & Sutherland, 2016). 

 O Scrum fundamenta-se em três pilares do controle de processo empírico, quais 

sejam: a transparência, a qual preconiza que os aspectos importantes do processo devem 

estar visíveis aos responsáveis pelo resultado; a inspeção, que diz respeito ao exame 

frequente dos artefatos e do progresso para detectar variações; e, a adaptação, ensinando 

que o processo ou o produto final deve ser ajustado no caso de desvios que ultrapassem os 

limites aceitáveis serem detectados.  

O time Scrum é projetado para otimizar a flexibilidade, a criatividade e a 

produtividade, sendo composto pelo Product Owner, o Time de Desenvolvimento e pelo 

Scrum Master, cujos principais aspectos podem ser visualizados na Figura 2.  
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Figura 2 – O time Scrum 

 
Fonte: Elaborado pelos autores baseado em Schwaber e Sutherland (2016). 

 

Quanto aos eventos e artefatos, a Figura 3 nos dá uma visão geral dos seus 

elementos, sendo que as setas mostram o caráter iterativo do método. 

 

Figura 3 - Eventos e artefatos do Scrum. 

Fonte: Elaborado pelos autores baseado em Schwaber e Sutherland (2016).  
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Sprint é um evento de tempo fixo, que dura entre 1 e 4 semanas, onde um 

incremento pronto, usável e com possibilidade de ser implantado em ambiente produtivo é 

criado. Contém uma meta definida pela equipe Scrum, que será respeitada no Sprint por 

meio da implementação dos itens selecionados no Backlog do Produto, e serve de 

orientação para a equipe de desenvolvimento sobre a razão por que está construindo o 

incremento. Durante a Sprint, nenhuma mudança que coloque em perigo sua meta pode ser 

feita.  As metas de qualidade permanecem as mesmas e, à medida em que a aprendizagem 

sobre o produto aumenta, o escopo pode ser clarificado e renegociado entre o Product 

Ower e o Time de Desenvolvimento. 

A Reunião de Planejamento da Sprint é um evento de tempo fixo, no máximo 

oito horas, que tem como propósito definir o que e como será entregue o novo incremento, 

baseando-se no Backlog do Produto, no último incremento entregue, na capacidade e no 

desempenho passado da equipe.  

Ao final da Reunião de Planejamento da Sprint, o Time de Desenvolvimento deve 

ser capaz de explicar ao Product Owner e ao Scrum Master como pretende trabalhar para 

atingir a meta da Sprint. Somente o Time de Desenvolvimento pode avaliar o que se pode 

realizar durante a Sprint. 

A Reunião Diária é um evento de tempo fixo, no máximo 15 minutos, para que o 

Time de Desenvolvimento possa sincronizar as atividades e criar um plano para as 

próximas 24 horas.  

É feita para que o Time de Desenvolvimento inspecione o progresso em direção à 

meta da Sprint e para verificar se está progredindo o suficiente para completar o trabalho 

do Backlog da Sprint. Durante a reunião, o Time de Desenvolvimento discute o que foi 

feito no dia anterior para atingir a meta da Sprint, o que será feito no dia atual e se há 

algum obstáculo que impeça o cumprimento da meta.   

É uma peça chave no processo de inspeção e adaptação, melhorando a 

comunicação, eliminando outras reuniões, identificando obstáculos a serem removidos, 

além de realçar e promover a tomada rápida de decisões. 

A Revisão da Sprint é um evento de tempo fixo, no máximo 4 horas, destinado a 

suscitar comentários e fomentar a colaboração, onde o Product Owner convida os 

interessados e o Time Scrum a compartilhar o que foi feito durante a Sprint, bem como 

inspecionar o incremento entregue e adaptar o Backlog do Produto. Nesta reunião o 

Product Owner:  

a) Informa quais itens do Backlog do Produto estão prontos e quais não; o Time de 

Desenvolvimento discute o que foi bem durante a Sprint, quais problemas 

ocorreram, e como foram resolvidos;  

b) O Time de Desenvolvimento monstra o trabalho pronto e responde às questões 

sobre o incremento;  

c) O Product Owner discute o Backlog do Produto tal como está e projeta as 

prováveis datas de conclusão baseado no progresso realizando pelo Time de 

Desenvolvimento até o momento;  

d) O grupo todo discute o que fazer a seguir, e assim fornece valiosas entradas 

para a próxima Reunião de Planejamento da Sprint;  

e) É feita uma análise de como o mercado ou o uso potencial do incremento pode 

ter mudado e o que pode ser feito para adaptá-lo a seguir, e;  

f) É feita uma análise da linha do tempo, do orçamento, das potenciais 

capacidades, e do mercado para a próxima versão do produto.  

g) O resultado da Revisão da Sprint é o Backlog do Produto revisado.  
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A Retrospectiva da Sprint é um evento de tempo fixo, no máximo 3 horas, onde:  

a) É inspecionado como ocorreu a Sprint no que diz respeito às pessoas, 

relacionamentos, processo e ferramentas;  

b) São apontados o que aconteceu de positivo na Sprint e quais as possíveis 

melhoria, e;  

c) Um plano é criado para implementação de melhorias na forma como o Time 

Scrum desenvolve o seu trabalho. 

O Backlog do Produto é uma lista ordenada das potenciais funcionalidades do 

produto, sendo a única fonte do que está sendo planejado para o produto. É criado e 

mantido pelo Product Owner.  

O Backlog da Sprint é criado pelo Time de Desenvolvimento durante a Sprint 

Planning, sendo derivada do exame e decomposição dos itens do Backlog do Produto.  

O Incremento é a soma de todos os itens do Backlog do Produto completados 

durante a execução da Sprint atual, mais o que já foi entregue nas Sprints anteriores. É 

funcional, passível de lançamento, e deve obedecer ao conceito de pronto, ou seja, feito de 

acordo com as normas estabelecidas pelo Time Scrum e sem nenhum trabalhado pendente.  

 Além dos termos já mencionados, resta-nos definir mais quatro termos que não 

estão presentes no The Scrum Guide (Schwaber & Sutherland, 2016), mas que serão 

tratados neste trabalho. 

 Para o primeiro termo, Cohn (2006) ensina que velocidade é a medida da taxa de 

progresso de um Time de Desenvolvimento. É calculado somando o número de Story 

Points a cada User Story1 que o Time de Desenvolvimento completou durante a iteração 

anterior. Se o Time completou três User Stories estimadas em cinco Story Points, a 

velocidade será de quinze. Se o Time de Desenvolvimento completou duas histórias de 

cinco pontos sua velocidade será dez. O Story Point é uma medida relativa do tamanho de 

uma User Story. Se uma User Story é estimada em dez pontos, significa que é duas vezes 

maior, complexa ou arriscada que uma estimada em cinco pontos. O que importa são os 

valores relativos atribuídos a diferentes histórias. 

 O segundo termo trata das práticas de estimativas, como por exemplo, gráficos 

burndown e burnup, são usadas para monitorar e prever o progresso do trabalho realizado.   

 O gráfico burndown é utilizado pelo o Time Scrum para monitorar o seu progresso. 

O eixo horizontal do gráfico mostra as Sprints, enquanto que eixo vertical mostra a 

quantidade de trabalho restante no início de cada sprint. O trabalho restante pode ser 

mostrado, por exemplo, em Story Points.  

 Na Figura 4, Gráfico Burndown, o Time de Desenvolvimento iniciou um projeto 

com 360 Story Points e foi planejado para ter seis Sprints. Para terminar dentro do prazo 

previsto, a velocidade média foi estimada em 60 pontos por Sprint. O primeiro Sprint foi 

muito bem, completando 90 pontos e deixando 270. Tudo continuou bem durante o 

segundo Sprint, mas no terceiro sprint, o trabalho restante estimado aumentou. Isso pode 

ter acontecido porque mais trabalho foi adicionado ao projeto ou porque a equipe mudou 

algumas estimativas do trabalho restante. Depois disso, as coisas progrediam conforme 

previsto(MONTAIN GOAT SOFTWARE, 2017). 

 O mecanismo do gráfico burnup é o mesmo, só que ao invés de monitorarmos 

quanto trabalho ainda falta fazer, nós monitoramos o que completamos, então a curva é 

ascendente e não decrescente.  

                                                           
1
 Descreve a funcionalidade que terá valor para um usuário ou comprador de um sistema ou software 

(Cohn, 2006). 
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 O terceiro é o conceito de Reunião de Planejamento da Release, que nada mais é 

do que a definição sobre o escopo, a data, e os acordos sobre investimento para um produto 

que será entregue de forma incremental. Assim, um Planejamento de Release pode conter 

mais um Planejamento de Sprint. (Rubin, 2012).  

 O quarto e último termo trata do Backlog Grooming, que é atividade de criar, 

estimar, refinar e priorizar o item do Backlog do Produto. (Rubin, 2012).  

 

Fonte: Adaptado de MONTAIN GOAT SOFTWARE (2017).   

  

2.3. AGILIDADE E MODELOS DE MATURIDADE 

 

 Segundo Schwaber (2004), agilidade e modelos de maturidade não são modelos 

opostos. Modelos como o CMMI-DEV somente medem o quão madura a organização é na 

produção de um software. Compete a empresa definir como serão implementadas as 

práticas descritas nesses modelos para um determinado nível de maturidade.  

 Glazer et al. (2008) argumenta que agilidade e o modelo CMMI-DEV são 

compatíveis e não opostos, pois enquanto o CMMI-DEV fornece “o que fazer”, sem entrar 

em detalhes de como fazê-lo, métodos ágeis fornecem práticas do “como fazê-lo”. Além 

disso, o modelo CMMI-DEV fornece gerenciamento de processos e práticas que ajudam a 

implantar, sustentar e melhorar continuamente a implantação de um método ágil em 

qualquer organização. 

 Em artigos publicados respectivamente em 2007 e 2009, Sutherland et al. (2007), e 

Jakobsen & Sutherland (2009) sobre estu]dos realizados em uma companhia que possui o 

nível 5 do CMMI-DEV, concluem que o uso conjunto do CMMI-DEV e do SCRUM 

resulta numa melhora significativa do desempenho, enquanto se mantém a conformidade 

com o CMM-DEV. 

 Selleri Silva et al. (2015), relata que entre os benefícios em se adotar agilidade e o 

modelo CMMI-DEV estão: melhorias no aspecto organizacional, maior satisfação da 

equipe e do cliente, aumento da integração, redução dos custos, assimilação do processo, 

aumento da produtividade e redução dos defeitos. Entretanto, de acordo com os estudos 

Figura 4- Gráfico Burndown 
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realizados, os métodos ágeis por si só não foram suficientes para obter o nível de 

maturidade desejado, sendo necessário recorrer a práticas adicionais. As organizações 

interessadas em combinar o CMMI-DEV e desenvolvimento ágil não devem negligenciar a 

documentação e as provas exigidas pelo CMMI-DEV, mesmo se isto exigir soluções não 

disponíveis no mercado, especialmente quando se trata de automação, garantia de 

qualidade e métricas que estejam de acordo com os valores ágeis.  

 

3. MÉTODO UTILIZADO NA REVISÃO 

 Os passos do protocolo usados no presente trabalho foram baseados nos autores 

Kitchenham, Budgen, & Brereton (n.d.), foi também utilizada a ferramenta LAPES 

(UFSCar) (2016) 

 

3.1. QUESTÃO DE PESQUISA 

 

A questão de pesquisa é: É possível implementar o CMMI-DEV nível 2 com o 

Scrum?  

 

3.2. TERMOS DA PESQUISA 

 

A busca nas bases de dados acadêmicas utiliza um conjunto de palavras-chave que 

é identificado de forma iterativa, e a primeira busca foi realizada com SCRUM, CMMI, 

Nível 2 e Level 2. Dessa forma, a string final de busca foi:  (“SCRUM”) e (“CMMI”) e 

((“Nível 2”)  ou (“Level 2”)).  

 

3.3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS FONTES PARA AS PESQUISAS.  

 

As buscas foram realizadas em Bancos de Dados Eletrônicos presentes em estudos 

sobre revisão sistemática em engenharia de software. Foram utilizadas as seguintes bases:  

a) IEEE Xplorer; 

b) ACM Digial Library; 

c) Scopus; 

d) Web of Science; 

e) Science Direct; 

f) SciELO; 

g) Google Acadêmico. 

 

3.4. IDIOMA DOS ESTUDOS 

 

Por ser uma língua internacional para escrita de trabalhos científicos foi escolhido o 

inglês. Também foram feitas buscas em português para abranger os trabalhos feitos nesta 

língua.  

 

3.5. CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS ESTUDOS  

  

Foram incluídos estudos escritos em inglês e português, que tratassem do Scrum e 

do CMMI-DEV nível 2, provenientes da academia ou da indústria, e que fossem 

posteriores à 2010; e excluídos, os que não tratassem áreas de processos do nível 2 do 
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CMMI-DEV e que não mencionassem quais práticas específicas foram atendidas por 

elementos do Scrum.  

Para esta revisão foram considerados os seguintes tipos de estudo: artigos, trabalhos 

de conclusão de curso, monografias de conclusão de especialização, dissertação de 

mestrado, tese de doutorado e livros.  

Inicialmente os termos de foram pesquisados no título, no resumo e nas palavras-

chave dos artigos. Foram descartados os textos duplicados e os artigos selecionados que 

não atendiam o tema de pesquisa.  

Para avaliar a qualidade dos trabalhos, foram usados os critérios definidos por Dybå 

e Dingsøyr (2008) para estudos empíricos em Engenharia de Software descritos no Anexo 

A, que serviram apenas para pontuação do trabalho, não para excluí-los da revisão. 

 

3.6. CONDUÇÃO DA REVISÃO (Figuras 5, 6 e 7).  

  

As palavras-chave foram aplicadas por meio de strings de busca nas bases de 

dados, onde foram encontrados 245 trabalhos. 

As referências bibliográficas (Autor, Título, Palavras-chave, Publicação, Resumo, 

Ano e Tipo) foram descarregadas no formato “BIBTEX” e incluídos na ferramenta StArt 

(LAPES, 2016). Quando os dados não estavam disponíveis, foram digitados manualmente.  

Foram excluídos 24 trabalhos duplicados.  

Por meio da ferramenta LAPES (UFSCar) (2016) e da aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão por meio da análise textual foram excluídos 212 trabalhos.  

 Ao final da seleção foram encontrados 9 trabalhos que atendem todos os critérios 

estabelecidos. 

 

Figura 5 – CMMI-DEV nível 2 x SCRUM – Quantidade de estudos encontrados por base  

de pesquisa.  
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Fonte: Elaborado pelos autores com auxílio da ferramenta LAPES (UFSCar) (2016) 

 

Figura 6 – CMMI-DEV nível 2 x SCRUM - Trabalhos Aceitos, rejeitados e duplicados.  

 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados extraídos da ferramenta LAPES 

(UFSCar) (2016)  

Figura 7 – Condução da Revisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicação das strings nas 

bases acadêmicas. 

Exclusão dos trabalhos 

duplicados = 24 

Aplicação dos critérios 

de Inclusão = 212 

Fontes:  

1. IEEE Xplorer. 

2. ACM Digial Library. 

3. Scopus. 

4. Web of Science. 

5. Science Direct. 

6. SciELO. 

7. Google Acadêmico. 

String de busca: 

(“SCRUM”) e (“CMMI”) e 

((“Nível 2”)  ou (“Level 2”)). 

Artigos que atendem os 

critérios de inclusão e 

exclusão 

Idiomas: Inglês e português.  

Período: A partir de 2010.  

Origem: Indústria e 

Academia.  

Tipos: artigos, trabalhos de 

conclusão de curso, 

monografias de conclusão de 

especialização, dissertação de 

mestrado, tese de doutorado e 

livros. 

Conteúdo: Foram incluídos 

estudos escritos em inglês e 

português, que tratassem do 

Scrum e do CMMI-DEV 

nível 2, provenientes da 

academia ou da indústria.  

221  

245  

9 

Aplicação dos critérios de 

qualidade (Anexo A) 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

3.7. CONSOLIDAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

Os termos relacionados ao método Scrum que foram usados nessa revisão 

obedecem aos termos definidos na seção 2.3.2 do presente trabalho, que são: Backlog do 

Produto, Backlog da Sprint, Gráfico Burndown, Scrum, Reunião de Planejamento da 

Sprint, Sprint, Reunião Diária, Revisão da Sprint, Retrospectiva da Sprint, Time Scrum, 

Product Owner, Scrum Master e Time de Desenvolvimento. 

Dos 9 trabalhos selecionados, Quadro 4 – Apêndice A, somente um atingiu a 

pontuação máxima pelos critérios de qualidade e outro pontou dentro dos critérios 5 ao 9 

conforme Quadro 5 – Apêndice A. Isso ocorreu porque na seleção haviam sido incluídos 

diversos trabalhos realizados sem muita preocupação com o rigor acadêmico. Ainda, dos 9 

trabalhos, 8 mencionam as práticas específicas, e o trabalho número 1 associa os elementos 

do Scrum em nível de Metas Específicas, sugerindo extensões quando a meta não é 

atingida.  

 

4.  ANÁLISE DA COBERTURA (APÊNDICE A)  

 

Uma prática específica do CMMI-DEV nível 2 foi considerada atendida quando 

alguém do Time Scrum, ou algum artefato ou evento foi atribuído à prática específica. Isso 

se deve ao fato de que o modelo mencionado exige uma evidência direta e uma indireta, ou 

uma afirmação, para que a meta específica seja atingida. Evidência não é sinônimo de 

documento.  O que é esperado que uma organização faça para atingir a meta, é descrita em 

alguns números de práticas específicas. (Glazer, 2010)  

 Quando o trabalho selecionado atribuísse alguém do Time Scrum, ou algum artefato 

ou evento à uma pratica específica, o número do trabalho (Quadro 15 – Apêndice A) foi 

marcado na linha relacionada ao membro do Time Scrum, do artefato ou evento, e na 

coluna relacionada à prática específica.  

 Como o Scrum é um método de gerenciamento de projeto, seus artefatos, eventos e 

Time Scrum cobrem a totalidade das áreas de processos categorizadas como Gerência de 

Projetos pelo CMMI-DEV, ou seja, Planejamento de Projeto, exceto Prática Específica 1.3, 

Monitoramento e Controle de Projeto, Gestão de Requisitos, além de cobrir a área de 

Suporte Garantia da Qualidade de Processo e Produto.  

 Os elementos Scrum, por si só, não implementam as práticas específicas do nível 2 

CMMI-DEV. São necessários outros artefatos e outras práticas, para as áreas de processos 

categorizadas como de suporte pelo CMMI-DEV, quais sejam Análise e Medição e Gestão 

da Configuração.  

A área de Gestão de Contratos com Fornecedores não é coberta.  

Com exceção das áreas de Análise e Medição, Gestão da Configuração e Gestão de 

Contratos com Fornecedores, artefatos e eventos adicionais podem ocasionar o que Fayad 

(Fayad, 1997) chama de paralisia do processo. Mesmo para as áreas de Gestão de 

Configuração e Medição e Análise, extensões podem ser incluídas nos próprios artefatos, 

eventos ou atribuídas a alguém do Time Scrum. 

Quanto à cobertura as práticas específicas das áreas de processos do CMMI-DEV 

nível 2, levantadas nesta revisão, Quadro 1, este resultado corrobora com o que foi escrito 

por Schwaber (2004), Quadro 2, onde um check duplo significa totalmente compatível, e 

um check único significa que é, em grande parte, compatível.   
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Concluindo a revisão, o Quadro 3 mostra as Práticas Específicas que não são 

cobertas pelo Scrum.  

 

 

Quadro 1 - Cobertura das Práticas Específicas identificada na Revisão da Literatura 

Área de Processo Práticas Específicas Cobertas 

Planejamento do Projeto 14 13 

Monitoramento e Controle do 

Projeto 
10 10 

Gestão de Requisitos 5 5 

Gestão da Configuração 7 1 

Garantia da Qualidade do 

Processo e Produto 
4 4 

Medição e Análise 8 4 

Gestão de Contrato com 

Fornecedores 
6 0 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quadro 2 - Grau de aderência do Scrum ao CMM. 

Nível  Área de Processo Aderência 

2 Gerenciamento de Requisitos   

2 Planejamento do Projeto de Software   

2 

Acompanhamento e supervisão do 

projeto de software.   

2 Gestão de Subcontratação de Software   

2 Garantia de Qualidade do Software   

2 Gestão de Configuração de Software   

Fonte: Adaptado de Schwaber, (2004) 

 

Quadro 3 - Práticas Específicas não cobertas pelo Scrum. 

Área de Processo Meta Específica Prática Específica 

Planejamento do 

Projeto (PP) 

SG2 - Elaborar um 

Plano de Projeto 

SP 2.3 - Planejar Gestão de Dados 

Análise e Medição 

(MA) 

SG1 - Alinhar 

Atividades de Medição 

e Análise 

SP 1.2 - Especificar Medidas 

SP 1.3 - Especificar Procedimentos de 

Coleta e Armazenamento de Dados 

SP 1.4 - Especificar Procedimento de 

Análise 

Gerência de 

Configuração (CM) 

SG1 - Estabelecer 

Baselines 

SP 1.2 - Estabelecer um sistema de 

Gestão de Configuração 

SP 1.3 - Criar ou liberar Baselines 

SG2 - Acompanhar e 

Controlar Mudanças 

SP 2.1 - Acompanhar Solicitação de 

Mudanças 

SP 2.2 - Controlar Itens de 

Configuração 

SG3 - Estabelecer 

Integridade 

SP 3.1 - Estabelecer Registros de 

Gestão de Configuração 
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SP 3.2 -  Executar Auditorias de 

Configuração 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

 

Quadro 3 - Práticas Específicas não cobertas pelo Scrum (Continuação). 

Área de Processo Meta Específica Prática Específica 

Gestão de Contrato 

com Fornecedores 

(SAM) 

SG 1 Estabelecer 

Contratos com 

Fornecedores 

SP 1.1 Determinar Tipo de Aquisição 

SP 1.2 Selecionar Fornecedores 

SP 1.3 Estabelecer Contratos com 

Fornecedores 

SG 2 Cumprir 

Contratos com 

Fornecedor 

SP 2.1 Executar Contrato com 

Fornecedor 

SP 2.2 Monitorar Processos 

Selecionados do Fornecedor 

SP 2.3 Avaliar Produtos de Trabalho 

Selecionados do Fornecedor 

SP 2.4 Aceitar Produto Adquirido 

SP 2.5 Transferir Produtos 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

 

5.  CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

  

Considerando que:  

a) métodos ágeis e modelos de maturidade são complementares e abordam 

dimensões diferentes da produção do software;  

b) Scrum é o método ágil mais seguido no Brasil e no mundo, mas, apesar 

da sua popularidade na indústria de software, fica em terceiro lugar em estudos 

sobre o uso de CMMI em conjunto com métodos ágeis; e,  

 c) que cerca de setenta por cento das avaliações SCAMPI mencionam o Scrum, 

Extreme Programming, agilidade ou outra palavra-chave na descrição das unidades básicas 

e funções de suporte; este trabalho se propôs realizar uma Revisão Sistemática da 

Literatura para avaliar da cobertura do nível 2 do CMMI-DEV pelo Scrum.  

 De um universo de 245 trabalhos que foram encontrados por meio da aplicação das 

strings de busca nas fontes selecionadas, retirados os duplicados e aplicados os critérios de 

inclusão, restaram 9 artigos de onde foram extraídos os eventos, artefatos e papéis do Time 

Scrum que cobrissem as práticas específicas.  

 Realizada a revisão concluiu-se que somente o Scrum não é suficiente para 

implementar o nível 2 do CMMI-DEV, sendo necessárias extensões ao método Scrum para 

atingí-lo. Sugere-se, portanto, a realização de pesquisas no sentido de estender o Scrum 

adaptando seus próprios eventos, artefatos e time para atingir ao nível 2 do CMMI-DEV e 

cobrir as áreas de processos Análise e Medição, Gestão da Configuração e Gestão de 

Contratos com Fornecedores.  

 Com a publicação do guia “A Guide to Scrum and CMMI: Improving Agile 

Performance with CMMI” (INSTITUTE, 2016), sugere-se também que seja realizada uma 

pesquisa sobre como as empresas tem adotado o guia.   

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1883



 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

Chrissis, M. B., Konrad, M., & Shrum, S. (2006). CMMI ® Second Edition: Guidelines for 

Process Integration and Product Improvement. SEI Series in Software Engineering. 

https://doi.org/0321711505 

 

Cohn, M. (2006). Agile estimating and planning (1st ed.). New Jersey: Prentice Hall 

Professional Technical Reference. 

 

Corbucci, H., Goldman, A., Katayama, E., Kon, F., Melo, C., & Santos, V. (2011). Genesis 

and evolution of the agile movement in Brazil - Perspective from academia and 

industry. In Proceedings - 25th Brazilian Symposium on Software Engineering, SBES 

2011 (pp. 98–107). https://doi.org/10.1109/SBES.2011.26 

 

Dias de Carvalho, D., Chagas, L. F., & Reis, C. A. L. (2014). Definition of Software 

Process Lines for Integration of Scrum and CMMI. In 2014 XL Latin American 

Computing Conference (CLEI) (pp. 1–12). IEEE. 

https://doi.org/10.1109/CLEI.2014.6965156 

 

Dybå, T., & Dingsøyr, T. (2008). Empirical studies of agile software development: A 

systematic review. Information and Software Technology. 

https://doi.org/10.1016/j.infsof.2008.01.006 

 

Engdashet, T., Machado, R. J., & Midekso, D. (2016). Integrated Framework of Agile and 

CMMI: An Alternative Path towards Product Focused SPI for Small Companies. 

Lecture Notes on Software Engineering, 4(1), 1–6. 

 

Farid, A. B., Abd Elghany, A. S., & Helmy, Y. M. (2016). Implementing Project 

Management Category Process Areas of CMMI Version 1.3 Using Scrum Practices, 

and Assets. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 

7(2), 243–252. Retrieved from 

http://apps.webofknowledge.com/full%7B_%7Drecord.do?product=UA%7B&%7Dse

arch%7B_%7Dmode=AdvancedSearch%7B&%7Dqid=6%7B&%7DSID=1EPlPPCp

AMMylx4i1ZK%7B&%7Dpage=1%7B&%7Ddoc=1 

 

Garzás, J., & Paulk, M. C. (2013). A case study of software process improvement with 

CMMI-DEV and Scrum in Spanish companies. Journal of Software: Evolution and 

Process, 25(12), 1325–1333. https://doi.org/10.1002/smr.1605 

 

Glazer, H. (2010). Love and Marriage: CMMI and Agile Need Each Other. Crosstalk. The 

Journal of Defense Software Engineering, 29–34. Retrieved from 

https://pdfs.semanticscholar.org/73da/8f21aaecdd26695c9a496610c664654aafd5.pdf 

 

Glazer, H., Dalton, J., Anderson, D., Konrad, M., & Shrum, S. (2008). CMMI ® or 

Agile  : Why Not Embrace Both  ! (CMU/SEI-2008-TN-003). Software Engineering 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1884



 

 

Institut, (November), 48. https://doi.org/10.1109/AGILE.2006.30 

 

Highsmith, J. A. (2002). Agile software development ecosystems (1st ed.). Boston, MA, 

USA: Addison-Wesley. 

INSTITUTE, C. (2016).sRetrieved from 

http://cmmiinstitute.com/sites/default/files/Scrum_XP_Profile_Final.pdf 

 

Jakobsen, C. R., & Sutherland, J. (2009). Scrum and CMMI - Going from good to great: 

Are you ready-ready to be done-done? In Proceedings - 2009 Agile Conference, 

AGILE 2009 (pp. 333–337). https://doi.org/10.1109/AGILE.2009.31 

 

Jan, S., & Javed, A. (2013). SCXTREME Framework: A Customized Approach of Process 

Improvements in Agile Blend with CMMI Practices in Pakistan. International 

Journal of Information Technology and Computer Science, 5(3), 69–78. 

https://doi.org/10.5815/ijitcs.2013.03.09 

 

Kitchenham, B. A., Budgen, D. (David), & Brereton, P. (n.d.). Evidence-based software 

engineering and systematic reviews (1st ed.). Chapman and Hall/CRC. 

 

LAPES (UFSCar). (2016). StArt. Retrieved from http://lapes.dc.ufscar.br/tools/start_tool 

 

Łukasiewicz, K., & Miler, J. (2012). Improving agility and discipline of software 

development with the Scrum and CMMI. IET Software, 6(5), 416. 

https://doi.org/10.1049/iet-sen.2011.0193 

 

Miyashiro, M. A. S., & Ferreira, M. G. V. (2014). Process for the development of 

embedded system following the practices of CMMI Level 2. In Proceedings of 2014 

Science and Information Conference, SAI 2014 (pp. 709–713). 

https://doi.org/10.1109/SAI.2014.6918265 

 

MONTAIN GOAT SOFTWARE. (2017). Release Burndown Chart. Retrieved from 

https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum/scrum-tools/release-burndown 

 

Pinheiro, P. R., Machado, T. C. S., & Tamanini, I. (2013). Dealing the selection of project 

management through hybrid model of verbal decision analysis. In Procedia Computer 

Science (Vol. 17, pp. 332–339). https://doi.org/10.1016/j.procs.2013.05.043 

 

Preis, A. (2012). Integration Evaluation of Scrum and CMMI Theoretical Survey at the 

Project-Management Level. Development. Retrieved from 

http://www.arminpreis.at/files/2012/pub/PREIS-Integrate-CMMI-Scrum-

Projectmanagement.pdf 

 

 

Rubin, K. S. (2012). Essential Scrum a practical guide to the most popular agile process 

(1st ed.). Addison-Wesley. Retrieved from 

https://books.google.com.br/books/about/Essential_Scrum.html?id=HkXX65VCZU4

C&redir_esc=y 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1885



 

 

Salinas, C. J. T., Escalona, M. J., & Mejías, M. (2012). A scrum-based approach to CMMI 

maturity level 2 in web development environments. In Proceedings of the 14th 

International Conference on Information Integration and Web-based Applications & 

Services - IIWAS ’12 (p. 282). https://doi.org/10.1145/2428736.2428782 

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2016). Guia do Scrum – Um guia definitivo para o Scrum: 

As regras do jogo. Retrieved from 

https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-Portuguese-BR.pdf 

 

Selleri Silva, F., Soares, F. S. F., Peres, A. L., Azevedo, I. M. De, Vasconcelos, A. P. L. F., 

Kamei, F. K., & Meira, S. R. D. L. (2015). Using CMMI together with agile software 

development: A systematic review. Information and Software Technology, 58, 20–43. 

https://doi.org/10.1016/j.infsof.2014.09.012 

 

Silva, F. S., Soares, F. S. F., Peres, A. L., De Azevedo, I. M., Pinto, P. P., & De Lemos 

Meira, S. R. (2014). A reference model for agile quality assurance: Combining agile 

methodologies and maturity models. In Proceedings - 2014 9th International 

Conference on the Quality of Information and Communications Technology, QUATIC 

2014 (pp. 139–144). https://doi.org/10.1109/QUATIC.2014.25 

 

Software Engineering Institute. (2010). CMMI for Development, Version 1.3. 

https://doi.org/CMU/SEI-2010-TR-033 ESC-TR-2010-033 

 

Sutherland, J., Jakobsen, C. R., & Johnson, K. (2007). Scrum and CMMI level 5: The 

magic potion for code warriors. In Proceedings - AGILE 2007 (pp. 272–277). 

https://doi.org/10.1109/AGILE.2007.52 

 

Versionone. (2017). 11th State of Agile Report. Retrieved from 

http://stateofagile.versionone.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1886



 

 

 

 

 

 

APÊNDICE A – SCRUM E CMMI-DEV NÍVEL 2  
 

 

Quadro 4 – CMMI-DEV x SCRUM Identificação dos trabalhos 

Número Referência Bibliográfica 

1 (Salinas, Escalona, & Mejías, 2012) 

2 (Pinheiro, Machado, & Tamanini, 2013) 

3 (Łukasiewicz & Miler, 2012) 

4 (Farid, Abd Elghany, & Helmy, 2016) 

5 (Silva et al., 2014) 

6 (Preis, 2012) 

7 (Engdashet, Machado, & Midekso, 2016) 

8 (Dias de Carvalho, Chagas, & Reis, 2014) 

9 (Jan & Javed, 2013) 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

Quadro 5 – CMMI-DEV x SCRUM Pontuação segundo os critérios de qualidade. 

T Tipo C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 Total 

1 PP  1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 6 

2 PP  0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 

3 AR  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

4 AR  1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 6 

5  CP  1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 9 

6 AR  1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 6 

7 AR  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

8 CP  1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 7 

9 AR  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Fonte: Elaborado pelos autores  

Legenda: PP-Proceedings Paper/CP–Conference Paper/AR – Artigo  
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Quadro 6 - Scrum x Planejamento de Projeto – Meta Específica 1 

 

Análise da Cobertura 

Planejamento do Projeto 

Meta Específica 1 

Práticas Específicas 

1.1 1.2 1.3 1.4 

Scrum Artefatos Backlog do Produto 4,5,8,9    

Backlog da Sprint 4,5    

Gráfico Burndown     

Eventos Processo Scrum   4,5,9  

Reunião de Planejamento da Sprint  4  8 

Sprint     

Reunião Diária     

Revisão da Sprint     

Retrospectiva da Sprint     

Time 

Scrum 

Product Owner     

Scrum Master     

Time de Desenvolvimento     

       

Cobertura S S S S 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quadro 7 - Scrum x Planejamento de Projeto – Meta Específica 2 

 

Análise da Cobertura 

 

 

Planejamento de Projeto 

Meta Específica 2 

Práticas Específicas 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 

Scrum Artefatos Backlog do Produto 5     8 4,5,8 

Backlog da Sprint 5      8 

Gráfico Burndown        

Eventos Processo Scrum      4,6  

Reunião de 

Planejamento da Sprint 

4,5,8,9 4   8 8 4,8 

Sprint        

Reunião Diária  4,8  8 8   

Revisão da Sprint  4      

Retrospectiva da Sprint 5    4,8 8  

Time 

Scrum 

Product Owner      9  

Scrum Master    4  4,9  

Time de 

Desenvolvimento 

     9  

          

 Cobertura S S N S S S S 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Quadro 8 - Scrum x Planejamento de Projeto – Meta Específica 3 

 

Análise da Cobertura 

 

 

Planejamento do Projeto 

Meta Específica 3 

Práticas Específicas 

3.1 3.2 3.3 

Scrum Artefatos Backlog do Produto  9  

Backlog da Sprint    

Gráfico Burndown    

Eventos Processo Scrum    

Reunião de 

Planejamento da Sprint 

4  4,8 

Sprint 9 4,5,8  

Reunião Diária    

Revisão da Sprint    

Retrospectiva da Sprint 4 5  

Time Scrum Product Owner  5  

Scrum Master  5  

Time desenvolvimento  5  

      

Cobertura S S S 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quadro 9 - Scrum x Gestão da Configuração 

 

Análise da Cobertura 

Gestão da Configuração 

Meta 

Específica 1 

Meta 

Específica2 

Meta 

Específica3 

Práticas 

Específicas 

Práticas 

Específicas 

Práticas 

Específicas 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

Scr

um 

Arte

fatos 

Backlog do Produto 9        

Backlog da Sprint         

Gráfico Burndown         

Eve

ntos 

Processo Scrum         

Reunião de Planejamento 

da Sprint 

        

Sprint         

Reunião Diária         

Revisão da Sprint         

Retrospectiva da Sprint         

Tim

e 

Scru

m 

Product Owner         

Scrum Master         

Time Desenvolvimento         

           

 Cobertura S N N N N N N N 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

Quadro 10 – Scrum x Gestão de Requisitos 

 

Análise da Cobertura 

 

 

Gestão de Requisitos 

Meta Específica 1 

Práticas Específicas 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

Scrum Artefatos Backlog do Produto 4,9  4,9  4,5 

Backlog da Sprint 4  4,5  4,5 

Gráfico Burndown      

Eventos Processo Scrum      

Reunião de Planejamento 

da Sprint 

4 9 4,5,9 4,5,9 5 

Sprint      

Reunião Diária 4    5,9 

Revisão da Sprint 4  5   

Retrospectiva da Sprint      

Time 

Scrum 

Product Owner  5    

Scrum Master  5    

Time de 

Desenvolvimento 

 5    

        

 Cobertura S S S S S 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quadro 11 – Scrum x Medição e Análise 

 

Análise da Cobertura 

 

 

 

Medição e Análise 

Meta Específica 1 Meta Específica 2 

Práticas 

Específicas 

Práticas Específicas 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 

Scrum Artefatos Backlog do Produto     9    

Backlog da Sprint         

Gráfico Burndown         

Eventos Processo Scrum         

Reunião de 

Planejamento da 

Sprint 

        

Sprint         

Reunião Diária         

Revisão da Sprint         

Retrospectiva da 

Sprint 

      9  

Time 

Scrum 

Product Owner 9     9  9 

Scrum Master         

Time de 

Desenvolvimento 

        

           

 Cobertura S N N N S S S S 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

Quadro 12 - Scrum x Monitoramento e Controle de Projeto – Meta Específica 1 

 

Análise da Cobertura 

 

 

Monitoramento e Controle de Projeto 

Meta Específica 1 

Práticas Específicas 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

Scru

m 

Artef

atos 

Backlog do 

Produto 

    5   

Backlog da Sprint     5   

Gráfico Burndown 4,8,9 3,4,5,8    4,5,8  

Even

tos 

Processo Scrum        

Reunião de 

Planejamento da 

Sprint 

 3,4,8 7,9     

Sprint        

Reunião Diária 4,7 3,4,5,7 3,4,8 7 8,9 4,7,8

,9 

 

Revisão da Sprint  3,4,5,7

,9 

3 7 8,9 4,7,8 5,7,9 

Retrospectiva da 

Sprint 

4 8 4,8 9 8,9 4,7,8 5,7,9 

Time 

Scru

m 

Product Owner        

Scrum Master        

Time de 

Desenvolvimento 

       

          

 Cobertura S S S S S S S 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Quadro 13 - Scrum x Monitoramento e Controle de Projeto – Meta Específica 2 

 

Análise da Cobertura 

Monitoramento e 

Controle de Projeto 

Meta Específica 2 

Práticas Específicas 

2.1 2.2 2.3 

Scrum Artefatos Backlog do Produto    

Backlog da Sprint    

Gráfico Burndown    

Eventos Processo Scrum    

Reunião de Planejamento da Sprint    

Sprint    

Reunião Diária 4,5,8,9 4,8,9 8,9 

Revisão da Sprint  8 8 

Retrospectiva da Sprint 4,5,8 4  

Time 

Scrum 

Product Owner    

Scrum Master    

Time de Desenvolvimento    

      

Cobertura S S S 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

ANEXO A – CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

NÚMERO CRITÉRIO (1 = SIM / 2 = NÃO) 

C1 É um trabalho de pesquisa? 

Considerar:  O trabalho é baseado em pesquisa ou é um mero relatório de 

“lições aprendidas” baseado na opinião de um especialista? 

C2 Existe uma declaração clara dos objetivos da pesquisa?  

Considerar:  

Existe uma justificativa para a pesquisa que foi realizada? 

O desenvolvimento ágil é o foco principal o do estudo?  

A pesquisa apresenta dados empíricos?  

Existe uma declaração clara da conclusão da pesquisa (ou seja o tempo de 

entrada no mercado do produto, o custo ou a qualidade de um produto ou 

de um processo)? 

C3 Existe uma declaração clara do contexto em que a pesquisa foi feita? 

Considerar se o pesquisador identificou:  

A indústria na qual são utilizados os produtos (bancos, telecomunicações, 

bens de consumo, viagens, etc).  

A natureza da organização de desenvolvimento de software (por exemplo, 

desenvolvimento interno ou fornecedor independente de software).  

As habilidades e a experiência da equipe de software (por exemplo, com 

uma linguagem, um método, uma ferramenta, um domínio de aplicativo)  

O tipo de produtos de software usado (por exemplo uma ferramenta de 

projeto, um compilador).  

Os processos de software usado (por exemplo um processo padrão da 

empresa, os procedimentos de garantia de qualidade, o processo de 

gerenciamento de configurações).  

C4 O método da pesquisa foi adequado para abordar seus objetivos?  

Considerar:  

O pesquisador justificou a opção pelo método da pesquisa?  (por 

exemplo, como foi decidido pela utilização do método ?  

C5 A estratégia de seleção foi adequada para os objetivos da pesquisa? 

Considerar:  

O pesquisador explicou como participantes ou casos foram identificados e 

selecionados?  

Os casos são definidos e descritos com precisão?  

Os casos são representativos da população escolhida?  

O pesquisador explicou por que os participantes ou casos selecionados 

são os mais adequados para fornecer o tipo de conhecimento procurado 

pela pesquisa.  

O tamanho da amostra é suficiente.  

C6 Há um grupo controle com o qual os resultados dos dados tratados foram 

comparados?  

Considerar:  

Como o grupo de controle foi selecionado?   

Eles são representativos de uma população definida?  

Há algo especial sobre o controle?  

O número de não respondentes foi alto?  
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Não respondentes poderiam ser diferentes de alguma maneira? 

NÚMERO CRITÉRIO (1 = SIM / 2 = NÃO) 

C7 Os dados foram coletados em uma maneira que abordaram o tema da 

pesquisa?  

Considerar:  

Todas as medidas foram todas claramente definidas (por exemplo, 

unidade e regras de contagem)?  

O modo como os dados foram coletados está claro (por exemplo 

entrevistas semi-estruturadas, grupo de foco, etc)?  

O pesquisador justificou a escolha do método?  

O pesquisador tornou os métodos explícitos? (por exemplo há uma 

indicação de como foram realizadas entrevistas, fizeram uso de um guia 

de entrevista)?  

Se os métodos foram modificados durante o estudo, o pesquisador 

explicou como e porquê?  

Se o formulário dos dados é claro (por exemplo, material de áudio, 

material de vídeo, notas, etc)  

Se de métodos de controle de qualidade foram utilizados para garantir a 

integridade e a precisão da coleta de dados.  

C8 A análise dos dados foi rigorosa o suficientemente? 

Considerar:  

Ha uma descrição detalhada do processo de análise?  

Se foi utilizada a análise temática, fica claro como as categorias/ temas 

foram derivados a partir dos dados?  

Foram suficientes para apoiar os resultados?  

Em que medida os dados contraditórios foram levados em conta?  

Se os métodos de controle de qualidade foram usados para verificar os 

resultados.  

C9 A relação entre o pesquisador e os participantes foram explicadas 

adequadamente?  

Considerar:  

O pesquisador analisou o seu próprio papel, potenciais erros e influência 

durante a formulação das questões de pesquisa, recrutamento de pessoal, 

coleta, análise e seleção de dados para apresentação?  

Como o pesquisador respondeu aos eventos ocorridos durante o estudo e 

se considerou as implicações que pudesse alterar o projeto de pesquisa. 

 

C10 Existe declaração clara das conclusões?  

Considerar:  

As conclusões são explícitas (por exemplo magnitude do efeito)?  

Há uma discussão adequada das provas. Foram mostrados argumentos 

contra e a favor?  

O pesquisador debateu a credibilidade dos seus resultados (por exemplo, 

triangulação, validação solicitada, mais de um analista)?  

As limitações do estudo foram discutidas explicitamente?  

Os resultados são discutidos em relação às perguntas de pesquisa?  

As conclusões são justificadas pelos resultados?  
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NÚMERO CRITÉRIO (1 = SIM / 2 = NÃO) 

C11 O estudo tem valor para a pesquisa ou para a prática?   

Considerar:  

O investigador discutir a contribuição do estudo para o conhecimento 

existente (por exemplo, os achados foram considerados relevantes em 

relação à prática ou na investigação da literatura)?  

O pesquisador identificou novas áreas em que a pesquisa é necessária?  

O investigador discutiu como os resultados podem ser transferidos para 

outras populações ou considerou outros meios em que a pesquisa pode ser 

usada?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1894



 

 

DOI: 10.5748/9788599693148-15CONTECSI/PS-5721 

 

Application of Data Envelopment Analysis for Evaluation of Final Business Process of same 

Segment 

 

 

 

Abstract 

 

Data Envelopment Analysis as a technique of Operational Research is a methodology of great 

importance that the current competitive businesses are experiencing, since this technique helps 

the decision-making, based on management systems, aimed at achieving efficiency. Despite 

being very useful, this methodology is applied only to the companies as a whole, that is, it is only 

possible to assess the companies in relation to their overall results, for the consumption of their 

inputs or the manufacture of their products. This work proposes a way to assess each of the 

processes as a manufacturing unit, which allows for details of the results, and prioritizing 

improvement points.  

 

Keywords: Data envelopment analysis, Processes, Performance indicador, Efficiency. 

 

 

 

 

Aplicação da Análise Envoltória de Dados para Avaliação de Processos Finalísticos de Empresas 

de um mesmo Segmento 

 

 

Resumo 

 

A Análise por Envoltória de Dados, oriunda da Pesquisa Operacional, é uma metodologia de 

suma importância para o atual contexto competitivo que as empresas estão vivenciando, pois, tal 

técnica auxilia nas tomadas de decisões, baseando-se no sistema gerencial, visando a alcançar a 

eficiência. Apesar de sua grande utilidade, esta metodologia só é aplicada, atualmente, 

considerando a unidade fabril como um todo, isto é, somente é possível avaliar as empresas em 

relação aos seus resultados globais referentes ao consumo de seus insumos ou à fabricação de 

seus produtos. Neste trabalho, propõe-se uma forma de avaliar cada um dos processos como uma 

unidade fabril, o que permite maior detalhamento dos resultados e priorização de pontos de 

melhoria.  

 

Palavras chave: Análise por envoltória de dados, Processos, Indicadores de desempenho, 

Eficiência. 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Gonzalez et al.
1
 (2010), para melhorar a eficiência de uma organização é 

fundamental aprimorar seus processos. Já Smart, Maddern e Maull (2009), consideram que é 

crescente a importância dos processos para as organizações, devido à ampliação da 

competitividade e consequente aumento do foco no cliente. Portanto as organizações devem estar 

atentas aos seus processos, e de acordo com Seethamraju (2012), nunca foi tão intenso o foco no 

consumidor e nos processos de negócios.  

Hernaus, Bach e Vuksic (2012), consideram esta abordagem uma das mais importantes práticas 

no mundo empresarial, pois as empresas devem enfatizar a busca contínua da melhoria na gestão 

de seus processos. Segundo Kluska, Lima e Costa (2015), os processos organizacionais, também 

conhecidos como processos de negócio, tornaram-se estruturas fundamentais para o 

gerenciamento das organizações modernas. Gonçalves (2000) afirma: “não existe um produto ou 

serviço oferecido por uma empresa sem um processo empresarial”.  

Dessa forma, conhecer o fluxo de trabalho operacional e controlar seus resultados, é condição 

necessária para o desenvolvimento de produtos e serviços. No entanto, segundo Beuren e 

Marcello (2016), para conhecer a eficiência e a eficácia de suas ações, bem como o 

comportamento das pessoas, dos processos e de seus programas, as empresas necessitam de um 

sistema para a avaliação do desempenho de seus resultados. Beuren e Marcello (2016) advertem 

ainda que, sem uma avaliação de desempenho adequada, os gestores podem encontrar 

dificuldades para comunicar suas expectativas aos subordinados: saber o que de fato se passa na 

organização; identificar as falhas, analisá-las e eliminá-las; fornecer retorno (feedback); 

identificar o desempenho que deve ser recompensado, e ter um processo decisório baseado em 

informações efetivas. 

Para Mineta, Nakamura e Bastos (2009) administrar um negócio consiste em focalizar 

indicadores-chave de desempenho que possam refletir seu resultado real, bem como focar em 

variáveis críticas para atingir suas metas. Afirmam ainda que, um sistema efetivo de indicadores 

deve propiciar aos administradores determinar se as atividades programadas ocorrem, de fato, na 

direção do atendimento dos objetivos estabelecidos, pois apesar de o planejamento estratégico 

definir os rumos da empresa, os resultados esperados são obtidos por meio dos processos 

operacionais e/ou de negócios. Portanto, é de fundamental importância o conhecimento e o 

controle dos indicadores de desempenho destes processos. No entanto, uma das maiores 

dificuldades de um sistema de avaliação de desempenho é definir e mensurar indicadores que 

consigam vincular seus resultados às medidas de eficiência. 

Para garantir sua sobrevivência as empresas devem observar se as pessoas atingiram suas metas 

de desempenho, portanto, é fundamental indagar como avaliar o desempenho da gestão 

estratégica, pautada por objetivos e metas definidos pelos gestores. Alguns estudos propõem a 

utilização de uma metodologia quantitativa, que permite a avaliação de desempenho com o foco 

na noção de estratégia, baseada em um modelo de programação matemática que leva em 

consideração os objetivos e metas definidos pelos gestores. Este modelo, desenvolvido por 

Charnes, Cooper e Rhodes em 1978, leva o nome de Data Envelopment Analysis (DEA) - 

Análise por Envoltória de Dados (AED) e consiste em determinar a eficiência relativa de uma 

                                                
1 González, L.S. et al. Measurement in business processes: a systematic review. Business Process 

Management Journal, v. 16, n. 1, p. 114-134, 2010. 
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unidade produtiva. Neste trabalho, pretende-se apresentar um modelo que possibilite aplicar a 

Análise Envoltória de Dados (AED), para a avaliação de processos empresariais.    

 

 

Revisão da Literatura 

 

Os processos nas empresas 

 

As organizações funcionam como uma rede de organismos vivos, na qual se relacionam, 

diferentes entidades (fornecedores, funcionários, produtos/serviços e clientes) e funções básicas 

(operacionais e gerenciais) que integram a cadeia de valor das empresas. O processo de negócio 

é definido como a maneira pela qual a organização realiza suas atividades, a fim de atingir um 

objetivo específico do mercado ou de determinado cliente e produtos, interno ou externo, à 

organização. Segundo Porter (1996), essas atividades podem se tornar fontes de vantagem 

competitiva quando executadas de forma mais barata ou melhor do que a concorrência. Sordi
2
 

(2008) afirma que o processo de negócio, assim como o processo produtivo, é composto por 

diversas etapas de produção ou atividades a serem executadas. Ressalta que a ideia de dividir o 

trabalho em atividades sequenciais apareceu no início do século XX com os 14 princípios 

gerenciais de Fayol.  

 

A importância dos processos nas organizações 

 

De acordo com Ladeira (2012), o esforço gerencial no sentido de buscar a maturidade dos 

processos possibilita retornos mais rápidos para as empresas, traduzidos em maior velocidade, 

tanto na redução de custos quanto na maior lucratividade do negócio. Para Doebeli et al. (2011), 

as pressões crescentes e contínuas para melhoria de desempenho fazem com que as organizações 

repensem e mudem a maneira de operacionalizar suas atividades. Um estudo realizado por Hung 

(2006) em 236 organizações australianas comprova que o alinhamento dos processos contribui 

para o envolvimento das pessoas e para a eficiência organizacional. Segundo Trkman (2010), 

além de garantir a transparência da empresa no ambiente interno, a gestão de processos de 

negócios é uma das formas de lidar com o desafio de melhoria das empresas e otimizar seu 

desempenho. 

Hernaus, Bach e Vuksic (2012), consideram que as empresas devem enfatizar a busca contínua 

da melhoria de gestão de processos para proporcionar maior foco estratégico. Segundo 

Seethamraju (2012), ao compreender, documentar, modelar e analisar processos de negócio, as 

organizações podem atingir melhorias na visibilidade e transparência, além de reduzirem custos 

e requisitos de recursos, resultando em melhor desempenho do negócio e conformidade. Para 

Jeston e Nelis
3
 (2010), na atualidade, a grande maioria das organizações busca agilidade, em 

especial aquelas que são forçadas a lidar com mudanças contínuas em um mercado de alta 

volatilidade. A tecnologia da informação surge como uma importante ferramenta, juntamente 

com a gestão dos processos, e se tornam a base para a agilidade organizacional. 

Quando bem conduzida, a gestão por processos propicia a redução de custos, o incremento de 

receita e atua positivamente no investimento e na capacidade do negócio. As empresas podem 

maximizar seu desempenho global com base em uma visão estratégica focada em processos que 

agreguem valor ao cliente, já que este irá lidar com resultados positivos, tanto na esfera interna 

quanto na externa. Segundo a Association of Business Process Management Professionals 

                                                
2 SORDI, J. O. Gestão por processos. 2. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2008. 
3 JESTON, J.; NELIS, J. Business agility requires business processes as its basis. Acesso em: 19 set. 

2010. 
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(ABPMP, 2009), os processos de negócio definem como as empresas devem desempenhar seu 

trabalho para entregar valor aos seus clientes. A gestão intencional desses processos cria práticas 

de negócio mais fortes que levam a processos mais efetivos, maior eficiência, mais agilidade e 

maiores retornos aos investimentos de todos os interessados. 

Fases do gerenciamento de processos 

 

O gerenciamento de processos de negócio inclui um conjunto de atividades, tais como 

modelagem, análise, desenho, medição de desempenho e transformação de processos. Envolve 

um ciclo de retroalimentação sem fim para assegurar que os processos de negócio estejam 

alinhados à estratégia organizacional e ao foco do cliente. Embora existam vários modelos de 

ciclos de vida diferentes, há uma essência em comum na maioria deles que os separa em, pelo 

menos, quatro fases: planejamento, modelagem, execução, controle e análise de dados. 

De acordo com ABPMP (2009), o gerenciamento de processos, metodologia adotada por 

considerável número de grandes empresas e que vem ganhando cada vez mais espaço no meio 

empresarial e acadêmico, para ser desenvolvida de forma efetiva, deve apresentar um ciclo, mas 

completo com as seguintes fases: planejamento, análise, desenho e modelagem, implantação, 

monitoramento e controle, refinamento. 

 

Mapeamento de processos 

 

De acordo com ABPMP (2009), mapeamento de processos de negócio é o conjunto de atividades 

envolvidas na criação de representações de processos de negócio existentes ou propostos. O 

nível de detalhamento e o tipo específico de modelo têm como base o que é esperado da 

iniciativa de modelagem. Um diagrama simples pode ser suficiente em alguns casos, enquanto 

um modelo completo e detalhado pode ser necessário em outros. Segundo Hronec (1994), a 

principal ferramenta para entender os processos é o seu mapeamento, resultando em uma 

representação visual das atividades nas diversas funções da organização, identificando 

oportunidades de simplificação. Suas principais etapas são: 

 

- Identificação do objetivo do processo, clientes, fornecedores e resultados esperados; 

- Documentação do processo por meio de entrevistas e conversações a fim de transferir as 

informações para uma representação visual. 

 

Existem várias ferramentas de modelagem disponíveis que vão desde o uso de simples quadros 

brancos, notas autoadesivas, até ferramentas sofisticadas e especializadas de Gerenciamento de 

Processos de Negócio (GPM) - Business Process Management (BPM). Um método corrente de 

coleta de informação e preparação para análise de processos é entrevistar aqueles que participam 

das atividades ou, de alguma forma, estão associados ao processo. Os entrevistados podem 

incluir donos de processos, clientes, partes interessadas (fornecedores, parceiros), quem trabalha 

no processo e quem fornece entradas ou recebe saídas do processo (ABPMP, 2009). 

 

 

Avaliação do desempenho dos processos na organização 

 

Na prática da integração entre as estratégias da organização e a gestão por processos, ressalta-se 

a necessidade da visão dos processos que suportam os objetivos empresariais dentro de uma 

visão cíclica de aprendizagem. No entanto, além de conhecer e otimizar os processos, é 

fundamental avaliar e controlar seus resultados, através de um sistema de avaliação, que 

possibilite desdobrar os resultados estratégicos objetivados até o nível dos processos 
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operacionais. Desta forma a avaliação de desempenho dos processos irá medir e controlar 

parâmetros cujo somatório irão compor os resultados objetivados. 

Medir pelo simples ato de medir, não representa qualquer progresso às organizações, pelo 

contrário, irá gerar informações desnecessárias e desperdício de esforços, de coleta e análise dos 

dados. É imprescindível definir com clareza o que, e por que medir. Para Beuren e Marcello 

(2016), medidas de desempenho são a quantificação de como estão sendo realizadas as 

atividades, com o propósito de comparar com as metas especificadas. Ainda segundo estes 

autores, um sistema de avaliação de desempenho “deve induzir nos processos da empresa seus 

objetivos e estratégias, constituindo elos entre os objetivos e a execução prática das atividades 

nas empresas”.  

Conforme Santos, Silveira e Santos (2011), não existe possibilidade de reduzir a complexidade 

do desempenho de um negócio a um único indicador. Há a necessidade real de aplicar diversos 

indicadores para atingir os mais variados aspectos nos quais a estratégia de negócio se realiza. 

Um aspecto importante é que não existe uma definição exata de quais perspectivas deverão ser 

utilizadas. As perspectivas e os indicadores dependem da empresa em questão e de como são 

definidos os processos em cada área estratégica da empresa. 

Gonçalves (2006) considera que, apesar do crescente interesse, tanto por parte da indústria como 

da comunidade acadêmica, e de sua importância, muitas empresas dos setores industriais e de 

serviços não possuem qualquer tipo de sistema de medição de desempenho. Aquelas que o 

possuem, apresentam inúmeras deficiências em muitos dos sistemas implementados. Diante da 

complexidade dos ambientes produtivos, o número de variáveis consideradas para avaliar a 

produtividade das empresas cresceu drasticamente. Portanto, o cálculo da eficiência relativa 

(eficiência em relação aos concorrentes) se torna um problema cada vez mais complexo, 

exigindo, assim, o desenvolvimento de novas técnicas matemáticas. (GUIMARÃES et al., 2010) 

 

 

Análise por Envoltória de Dados - AED (Data Envelopment Analysis - DEA) 

 

Diante das dificuldades apresentadas para avaliar o desempenho da gestão estratégica, alguns 

estudos propõem a utilização de uma metodologia quantitativa, originada de um modelo de 

programação matemática que leva em consideração os objetivos e metas definidos pelos 

gestores. A Análise por Envoltória de Dados, consiste em um método não paramétrico de 

construção de uma fronteira de eficiência, em relação à qual pode-se estimar a eficiência de cada 

unidade e determinar as unidades referenciais (benchmarks) para os casos de ineficiência. Surgiu 

como uma das técnicas, oriunda da Pesquisa Operacional (PO), é baseada em um modelo de 

programação linear, podendo ser sistematizada e facilmente resolvida com as ferramentas 

computacionais existentes atualmente. Este modelo, desenvolvido por Charnes, Cooper e Rhodes 

em 1978, leva o nome de Data Envelopment Analysis (DEA) - Análise por Envoltória de Dados 

(AED). 

Segundo Lopes, Lorenzett e Pereira (2011), a Análise por Envoltória de Dados é um assunto de 

suma importância para o atual contexto competitivo que as empresas estão vivenciando, pois, 

essa técnica auxilia nas tomadas de decisões, baseando-se no sistema gerencial, visando a 

alcançar a eficiência. No entanto o uso da Análise Envoltória de Dados (AED), costuma 

restringir-se à modelos originais, menos sofisticados. Além disso, as aplicações da AED ainda 

são limitadas a um número não muito extenso de áreas organizacionais. Um dos motivos da não 

disseminação da análise envoltória de dados para a análise de um maior número de cenários é a 

dificuldade em se estabelecer e seguir uma sequência de passos que facilitem a sua aplicação. 
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METODOLOGIA 

  

Neste trabalho pretende-se através da aplicação de conceitos referentes à Gestão de Negócios por 

Processos, estabelecer um modelo que possibilite utilizar a Análise por Envoltória de Dados na 

avaliação dos processos empresariais de um grupo de empresas de um mesmo segmento. O 

trabalho foi desenvolvido em quatro etapas:  

 

1) Caracterização das unidades tomadoras de decisão e de seus processos;  

2) Definição dos indicadores de desempenho organizacional;  

3) Aplicação da análise de envoltória de dados; 

4) Avaliação dos resultados, comparação dos indicadores calculados utilizando os 

dados reais de recursos e produtos, calculados utilizando os “valores-alvo”. 

 

Caracterização das empresas e dos processos 

 

O grupo de empresas em estudo é constituído por micro e pequenas empresas (MPEs) do 

segmento calçadista produtoras de solados e de calçados por meio do processo de injeção, sendo 

por este motivo denominadas de injetoras. 

 

Mapeamento dos processos 

 

O mapeamento dos processos foi realizado a fim de determinar os processos finalísticos, em um 

grau de detalhamento que permitisse especificar as entradas, as saídas, e a sequência das 

atividades. As informações foram obtidas por meio de entrevistas aplicadas a todos os 

envolvidos nos processos finalísticos. O Quadro 1 apresenta a relação das atividades e as funções 

responsáveis por elas. 

 

Quadro 1 - Relação de atividades mapeadas 

ATIVIDADES         RESPONSÁVEL 

Pesagem da matéria prima Misturador 

Mistura da matéria prima Misturador 

Aquecimento da máquina Expedidor 

Montagem dos modelos Operador 

Regulagem dos modelos Operador 

Regulagem dos bicos Operador 

Carregamento do funil Misturador 

Carregamento da máquina Operador 

Regulagem da operação Operador 
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Injeção da matéria prima Operador 

Retirada do produto Operador 

Inspeção do produto Embalador 

Pesagem Expedidor 

Embalagem Expedidor 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

Com base as atividades acima, foram definidos os subprocessos e os processos finalísticos, 

considerando-se pelo menos um dos seguintes critérios abaixo.  

 

a) Características das matérias primas; 

b) Ferramentas utilizadas na etapa;  

c) Características dos produtos da etapa; 

d) Características das atividades da etapa. 

 

A definição dos subprocessos e dos processos é apresentada a seguir no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Definição dos processos 

ATIVIDADE SUBPROCESSOS PROCESSOS 

Pesagem da matéria-prima PREPARAÇÃO DE MATÉRIA-

PRIMA 

PREPARAÇÃO 

Mistura da matéria prima 

Aquecimento da máquina 

PREPARAÇÃO DO 

EQUIPAMENTO 
Montagem dos modelos 

Regulagem dos modelos 

Regulagem dos bicos 

Carregamento do funil CARREGAMENTO DO 

EQUIPAMENTO 

OPERAÇÃO 

Carregamento da máquina 

Regulagem da operação 

INJEÇÃO Injeção da matéria prima 

Retirada do produto 

Inspeção do produto INSPEÇÃO 

EXPEDIÇÃO 
Pesagem 

EXPEDIÇÃO Embalagem 

Expedição 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

 

Definição dos indicadores de desempenho organizacional 
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Por se tratarem de micro e pequenas empresas com modelo de gestão familiar, estas não 

utilizavam indicadores padronizados de forma sistematizada, no entanto muitas se baseavam em 

números empíricos para a tomada de decisões operacionais e comerciais. Com base nos números 

utilizados foram definidos juntamente com a direção das empresas, os seguintes indicadores:  

 

 
CF CMOIND1

NUP
 (1) 

 
CMOIND2
NUP

    (2) 

 
CELIND3
NUP

 (3) 

 
VEN CFIND4

VEN
* 100 (4) 

 

 

Onde: 

IND1 = Indicador 1, R$/unidade produzida; 

IND2 = Indicador 2, R$/unidade produzida; 

IND3 = Indicador 3, R$/ unidade produzida; 

IND4 = Indicador 4, percentual; 

CF = Custo fixo, R$; 

CMO = Custo de mão-de-obra, R$; 

NUP = Número de unidades produzidas, adimensional; 

CEL = Custo da energia elétrica, R$; 

VEM = Valor das vendas, R$. 

 

Os valores médios destes indicadores, no período de janeiro a agosto de 2017, são apresentados a 

seguir, na “Tabela 1”. 

 

Tabela 1 - Valores dos indicadores no período de janeiro a agosto de 2017 

EMPRESA INDICADOR 1 INDICADOR 2 INDICADOR 3 INDICADOR 4 

EMP 1 0,19 0,76 0,28 56,00 

EMP 2 0,07 0,30 0,12 75,00 

EMP 3 0,17 0,54 0,21 69,00 

EMP 4 0,08 0,21 0,19 75,00 

EMP 5 0,10 0,26 0,16 70,00 
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EMP 6 0,09 0,38 0,14 68,00 

EMP 7 0,12 0,37 0,19 62,00 

EMP 8 0,12 0,42 0,15 58,00 

EMP 9 0,07 0,36 0,22 69,00 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

Aplicação da análise por envoltória de dados  

 

A definição dos parâmetros a serem utilizados para aplicação da análise por envoltória de dados 

às UTDs (Unidades Tomadoras de Decisões), baseou-se nos principais recursos utilizados e o 

número de pares produzidos, conforme a “Tabela 2”.  

 

  

Tabela 2 - Recursos e produtos a serem analisados no período de janeiro a agosto de 

2017 

Empresas Energia  

Elétrica (R$) 

Matéria-Prima 

(R$) 

Mão-de-Obra 

(R$) 

Produção  

(Pares) 

(UTD) (RECURSO1) (RECURSO2) (RECURSO3) (PRODUTO) 

EMP 1 17.819,80 19.780,00 49.208,31 64.711 

EMP 2 22.345,00 28.300,00 53.019,92 178.980 

EMP 3 16.650,00 24.789,00 42.413,83 78.560 

EMP 4 51.989,32 54.461,17 59.153,71 278.193 

EMP 5 25.434,00 30.768,00 41.444,78 159.250 

EMP 6 18.023,00 24.270,00 49.384,16 129.264 

EMP 7 22.914,00 27.171,00 43.527,58 118.526 

EMP 8 17.869,00 22.448,00 51.134,99 121.785 

EMP 9 50.752,65 55.568,72 85.817,84 235.117 

 

Para a avaliação dos processos finalísticos Preparação, Operação e Expedição, os parâmetros a 

serem utilizados para aplicação da AED, foram considerados os principais recursos utilizados, 

excetuando-se a matéria-prima, já para os insumos, foram consideradas as saídas dos processos 

da seguinte forma: número de equipamentos preparados para o processo de preparação, e o 

número de pares produzidos para os processos de operação e expedição. A “Tabela 3” contém a 

descrição dos recursos e dos produtos considerados. 

 

 

Quadro 3 - Recursos e produtos utilizados na avaliação dos processos 

MACROPROCESS

O 

RECURSO1 (R$) RECURSO2 (R$) PRODUTO 

PREPARAÇÃO Energia Elétrica  Mão-de-Obra N
o
 equiptos. 

preparados/mês 

PERAÇÃO Energia Elétrica  Mão-de-Obra Unidades Produzidas 

(pares) 

EXPEDIÇÃO Energia Elétrica  Mão-de-Obra Unidades Produzidas 

(pares) 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.   

 

 

Conforme definido anteriormente, os valores utilizados na avaliação dos recursos e produtos das 

UTDs e de cada uma das unidades são valores médios, referentes ao período de janeiro a agosto 

de 2017. No entanto, para aplicação da AED aos processos, os valores referentes aos recursos e à 

produção, foram calculados para cada um dos processos individualmente. 

O programa utilizado para a aplicação da Análise Envoltória de Dados foi o Sistema Integrado 

de Apoio a Decisão (SIAD). Este programa foi escolhido por ser um programa de fácil aplicação 

(autoexplicativo) e de uso livre, que o torna um programa acessível para empresas com o perfil 

do grupo escolhido para este estudo. “O SIAD, foi desenvolvido em linguagem de programação 

Delphi 7.0, deve ser usado em uma plataforma Windows e permite trabalhar com até 100 UTDs e 

20 variáveis, entre recursos e produtos. Essa quantidade de UTDs representa um número de 

grande porte, já que na literatura quase não existem muitas aplicações que permitam analisar 

uma quantidade de UTDs maior do que 100.” (MELLO et al., 2005). 

 

 

 

Resultados obtidos através da aplicação da AED às empresas (UTDs) e aos processos 

finalísticos 

 

Os resultados da aplicação da AED para o cálculo da eficiência das empresas são apresentados a 

seguir na “Tabela 3”, contendo a identificação das UTDs, os valores de eficiência relativa das 

empresas analisadas (UTDs) e as margens necessárias para atingirem a eficiência máxima. 

 

 

Tabela 3 - Valores de eficiência global e margem (UTDs) 

UTD Padrão Margem 

UTD 1 0,52 0,48 

UTD 2 1,00 0,00 

UTD 3 0,59 0,41 

UTD 4 1,00 0,00 

UTD 5 0,98 0,02 

UTD 6 0,89 0,11 

UTD 7 0,74 0,26 

UTD 8 0,86 0,14 

UTD 9 0,73 0,27 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.  

 

 

De acordo com os resultados obtidos, a UTD 2 e a UTD 4 são as de referência, pois apresentam 

valores de eficiência iguais a 1,000. Os valores das demais unidades correspondem ao percentual 

de sua eficiência quando comparada às unidades eficientes UTD 2 e UTD 4. Os resultados da 

aplicação da AED para o cálculo da eficiência dos processos são apresentados a seguir na 

“Tabela 4”, contendo a identificação das UTDs, a identificação dos processos, os valores de 

eficiência relativa de cada processo e as margens necessárias para atingirem a eficiência máxima. 
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Tabela 4 - Resultado da aplicação da AED aos processos finalísticos 

PROCESSO PREPARAÇÃO OPERAÇÃO EXPEDIÇÃO 

UTD Padrão Margem Padrão Margem Padrão Margem 

UTD 1 0,688 0,312 0,450 0,550 0,420 0,580 

UTD 2 0,747 0,253 1,000 0,000 1,000 0,000 

UTD 3 1,000 0,000 0,652 0,348 0,058 0,942 

UTD 4 0,595 0,405 1,000 0,000 1,000 0,000 

UTD 5 1,000 0,000 1,000 0,000 0,925 0,075 

UTD 6 0,999 0,001 0,950 0,050 1,000 0,000 

UTD 7 1,000 0,000 0,722 0,278 0,649 0,351 

UTD 8 1,000 0,000 0,837 0,163 0,842 0,158 

UTD 9 0,714 0,286 0,649 0,351 0,718 0,282 

Elaborado pelo autor, 2017. 

 

 

Pela análise dos dados da “Tabela 4”, observa-se que as unidades tomadoras de decisões 

(empresas) UTD 3, UTD 5, UTD 7 e UTD 8, são referência para o processo de preparação. Estes 

resultados justificam a vantagem da aplicação da AED aos processos, pois, embora a UTD 2, e a 

UTD 4 sejam referências na análise global das UTDs, não o são em relação ao processo de 

preparação e, portanto, as apresentam possibilidade de melhoria em seus resultados. Para o 

processo de operação as unidades tomadoras de decisões UTD 2, UTD 4 e UTD 5, são as 

unidades de referência, com valores de eficiência iguais a 1,000. Para o processo de expedição, 

as unidades tomadoras de decisões UTD 2, UTD 4 e UTD 6, são as unidades de referência, pois 

apresentam valores de eficiência iguais a 1,000. 

 

 

Aplicação dos valores alvos obtidos da AED das empresas e dos processos aos indicadores 

de desempenho 

 

Visando verificar a possibilidade de utilização da AED na avaliação dos processos, iremos 

comparar os valores dos indicadores de desempenho utilizando os “valores alvos” (valores 

sugeridos de recursos e de produção), obtidos através da aplicação da AED às unidades e aos 

processos. Caso a variação destes indicadores apresente valores considerados aceitáveis pelos 

diretores das empresas em estudo, validaremos a possibilidade de utilização da AED para a 

determinação da eficiência dos processos das empresas do grupo analisado. 

 

A “Tabela 5”, apresenta a possiblidade de melhoria nos indicadores das empresas, obtida com a 

aplicação dos valores alvos da aplicação da AED às UTDs. As variações destes indicadores em 

relação aos valores reais são: Indicador 1, variação de 11 a 47%; Indicador 2, variação de 4 a 

60%; Indicador 3, variação de 15 a 57%; Indicador 4, variação de 14 a 57%. 
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A “Tabela 6”, apresenta a possiblidade de melhoria nos indicadores das empresas, obtida com a 

aplicação dos valores alvos da aplicação da AED aos processos. As variações da possibilidade de 

ganho destes indicadores em relação aos valores reais são: Indicador 1, variação de 17 a 53%; 

Indicador 2, variação de 10 a 63%; Indicador 3, variação de 5 a 57%; Indicador 4, variação de 3 

a 48%.  As tabelas 7, 8, 9 e 10 a seguir, apresentam a variação de cada um dos indicadores com a 

aplicação dos valores alvos obtidos através da aplicação da AED às empresas e da aplicação da 

AED aos processos. 

 

 

Tabela 6 - Indicadores de desempenho das (UTDs), utilizando valores-alvos da AED dos processos 

EMPRESA RECURSOS (R$) 
PRODU 

-ÇÃO 

VEM 

DAS 
IND1 IND2 IND3 IND4 

(UTD) 
Energia 

Elétrica 

Matéria-

Prima 

Mão-de-

Obra 
(ud) (R$) (R$/unid) (R$/unid) (R$/unid) (dec) 

EMP 1 16.980 19.780 40.396 143.526 311.698 0,09 0,28 0,12 83,07 

EMP 2 21.505 28.300 48.917 178.980 265.868 0,07 0,27 0,12 76,83 

EMP 3 15.171 24.789 34.476 120.420 274.329 0,11 0,29 0,13 82,60 

EMP 4 49.966 54.461 49.527 278.193 333.865 0,08 0,18 0,18 78,16 

EMP 5 24.294 30.768 33.897 159.250 189.370 0,1 0,21 0,15 73,85 

EMP 6 16.412 24.270 38.644 136.013 199.753 0,09 0,28 0,12 74,80 

EMP 7 22.382 27.171 40.172 164.064 208.201 0,09 0,24 0,14 73,90 

EMP 8 17.337 22.448 40.903 145.463 186.164 0,1 0,28 0,12 70,40 

EMP 9 48.953 55.568 82.463 362.083 510.370 0,04 0,23 0,14 80,80 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

 

 

 

 

/ 

Tabela 5 - Indicadores de desempenho das (UTDs), utilizando valores-alvos da AED das empresas 

EMPRESA 

RECURSOS (R$) PRODUÇÃO VENDAS IND1 IND2 IND3 IND4 

Energia Matéria- Mão-de- (unid.) (R$) (R$) (R$) (R$) % 

Elétrica Prima Obra             

EMP 1 15618 19780 37057 125096 271674 0,10 0,30 0,12 81,80 

EMP 2 22345 28300 53020 178980 265868 0,07 0,30 0,12 75,29 

EMP 3 16650 21087 39506 133364 284981 0,10 0,30 0,12 81,49 

EMP 4 51989 54461 59154 278194 333867 0,08 0,21 0,19 75,28 

EMP 5 25434 28861 41445 163021 193854 0,10 0,25 0,16 70,56 

EMP 6 18023 22826 42764 144361 212014 0,08 0,30 0,12 74,32 

EMP 70 22914 27098 43528 160195 203290 0,09 0,27 0,14 71,62 

EMP 8 17724 22448 42055 141970 181693 0,10 0,30 0,12 69,04 

EMP 9 47709 55569 85818 323182 455537 0,05 0,27 0,15 77,75 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Pela análise das “Tabelas” 7, 8, 9 e 10 a seguir, observa-se que as maiores variações entre os 

indicadores utilizando os valores-alvo da AED das empresas (UTDs) e da AED dos processos, 

ocorrem na definição dos indicadores IND 1 e IND 2. Para o IND 1, esta variação atinge o valor 

máximo de 12,84%, já para o IND 2, o valor desta variação chega a 19,44%. Apesar de serem 

percentuais altos, os diretores das empresas analisadas não consideram que os mesmos possam 

invalidar a aplicação da AED aos processos, pois para os outros dois indicadores IND 3 e IND 4, 

estes valores são bem menores, principalmente para o indicador considerado mais importante 

pelo grupo, o indicador IND 4. Além disso, estas variações carecem de uma análise mais 

aprofundada, o que só será possível após a obtenção de um volume mais expressivo de dados. 

 

 

 

Tabela 8 - Variação do Indicador 2 (IND2) com os valores-alvos da AED das empresas e dos 

processos 

EMPRESA 
ANÁLISE POR ENVOLTÓRIA DE 

DADOS 
VARIAÇÃO VARIAÇÃO 

(UTD) 
EMPRESAS 

(R$/ud) 

PROCESSOS 

(R$/ud) 
(R$/unid) % 

EMP 1 0,30 0,28 0,02 -5,25 

EMP 2 0,30 0,27 0,02 -8,39 

EMP 3 0,30 0,29 0,01 -3,47 

EMP 4 0,21 0,18 0,04 -19,44 

EMP 5 0,25 0,21 0,04 -19,44 

EMP 6 0,30 0,28 0,01 -4,26 

EMP 7 0,27 0,25 0,03 -10,97 

EMP 8 0,30 0,28 0,02 -5,35 

EMP 9 0,27 0,23 0,04 -16,60 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 

 

 

Tabela 9 - Variação do Indicador 3 (IND3) com os valores-alvos da AED das empresas e dos 

Tabela 7 - Variação do Indicador 1 (IND1) com os valores-alvos da AED das empresas e processos 

EMPRESA 
ANÁLISE POR ENVOLTÓRIA DE 

DADOS 
VARIAÇÃO VARIAÇÃO 

(UTD) 
EMPRESAS 

(R$/ud) 

PROCESSOS 

(R$/ud) 
(R$/unid) % 

EMP 1 0,10 0,09 0,01 -12,84 

EMP 2 0,07 0,07 0,00 0,00 

EMP 3 0,10 0,11 -0,01 10,75 

EMP 4 0,08 0,08 0,00 0,00 

EMP 5 0,10 0,10 0,00 2,37 

EMP 6 0,08 0,09 -0,01 6,14 

EMP 7 0,09 0,09 0,00 -2,36 

EMP 8 0,10 0,10 0,00 -2,40 

EMP 9 0,05 0,04 0,01 -10,74 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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processos 

EMPRESA 
ANÁLISE POR ENVOLTÓRIA DE 

DADOS 
VARIAÇÃO VARIAÇÃO 

(UTD) 
EMPRESAS 

(R$/unid) 

PROCESSOS 

(R$/unid) 
(R$/unid) % 

EMP 1 0,13 0,12 0,01 -5,53 

EMP 2 0,13 0,12 0,01 -3,91 

EMP 3 0,13 0,13 0,00 0,90 

EMP 4 0,19 0,18 0,01 -4,05 

EMP 5 0,16 0,15 0,00 -2,27 

EMP 6 0,13 0,12 0,00 -3,47 

EMP 7 0,14 0,14 0,01 -4,85 

EMP 8 0,13 0,12 0,01 -4,75 

EMP 9 0,15 0,14 0,01 -9,19 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 

 

 

Tabela 10 - Variação do Indicador 4 (IND4) com os valores-alvos da AED das empresas e dos 

processos 

EMPRESA ANÁLISE POR ENVOLTÓRIA DE DADOS VARIAÇÃO 

(UTD) EMPRESAS (%) PROCESSOS (%) (%) 

EMP 1 81,80 83,07 -1,27 

EMP 2 75,29 76,83 -1,54 

EMP 3 81,49 82,60 -1,12 

EMP 4 75,28 78,16 -2,88 

EMP 5 70,56 73,85 -3,29 

EMP 6 74,32 74,80 -0,49 

EMP 7 71,62 73,90 -2,28 

EMP 8 69,04 70,40 -1,36 

EMP 9 77,75 80,80 -3,05 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Quanto aos ganhos potenciais de melhoria da eficiência das empresas estudadas, observa-se que 

todos os indicadores apresentaram valores significativos nos seus resultados, tanto utilizando os 

valores-alvos das UTDs, os valores-alvos dos processos. O Indicador 4, considerado o mais 

importante pelos diretores das empresas estudadas, apresenta um ganho expressivo para seis das 

nove empresas estudadas, com uma variação de 14% a 57%, utilizando os valores-alvos UTDs, e 

para cinco das nove empresas analisadas, com uma variação de 17% a 48%, utilizando os 

valores-alvos dos processos. 

Em relação à possibilidade de aplicação da AED para avaliação de processos, dois aspectos 

foram considerados como base para as conclusões deste trabalho. O primeiro aspecto relativo à 

própria definição do modelo de AED, conforme os autores citados a seguir. A AED é uma 
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ETAPA 1

• Caracterização das UTDs dos  processos

• Levantamento das atividades

• Agrupamento das atividades em processos

• Definição das entradas e saídas dos processos

ETAPA 2

• Definição dos indicadores

• Definição dos parâmetros para mensuração das entradas e saídas (insumos e produtos)

• Definição dos indicadores e fórmula de cálculo dos mesmos

• Levantamento dos valores médios dos indicadores 

ETAPA 3

• Aplicação da análise de envoltória de dados

• Aplicação da AED às UTDs

• Aplicação da AED aos processos

ETAPA 4

• Avaliação dos resultados

• Cálculo dos indicadores de desempenho utilizando os valores-alvo obtidos pela aplicação da AED 
às empresas

• Cálculo dos indicadores de desempenho utilizando os valores-alvo obtidos pela aplicação da AED 
aos processos

• Análise dos resultados

ferramenta matemática para a medida de eficiência de unidades produtivas (Ups). A 

especificação de um modelo de AED envolve a seleção de UTDs comparáveis, que apresentem 

características e modelos operacionais similares, e variáveis (insumos e produtos) comuns 

(CHEBERLE; LOPES; PESSANHA, 2006). Já de acordo com a definição de Charnes e Cooper 

(1994), as UTDs podem ser grupos empresariais, empresas individuais e/ou unidades 

administrativas, que atendam a requisitos específicos comuns. 

Partindo destas definições conclui-se que é perfeitamente possível aplicar a AED, para avaliação 

de processos finalísticos de empresas de um mesmo segmento. Esta conclusão é válida desde 

que, na definição dos processos empresariais sejam respeitados os requisitos apresentados a 

seguir: os processos sejam comparáveis, apresentem características (entradas e saídas) e modelos 

operacionais similares. 

O segundo aspecto baseia-se variação dos indicadores de desempenho calculados pela aplicação 

dos “valores-alvo” obtidos pela aplicação da AED às UTDs e aos processos. Nas Tabelas 7, 8, 9 

e 10, observa-se que as maiores variações ocorrem nos indicadores IND 1 e IND 2. No IND 1, 

esta variação atinge o valor máximo de 12,84%, já no IND 2, o valor desta variação chega a 

19,44%.  

Para os diretores das empresas analisada neste estudo, apesar da variação percentual entre 

indicadores ser alta, os valores absolutos dos mesmos e os valores dos indicadores IND 3 e IND 

4, são bem menores. Isso ocorre principalmente para o indicador IND 4. Além destes fatos as 

próprias variações do IND 1 e IND 2, carecem de uma análise mais aprofundada, o que só será 

possível após a obtenção de um volume mais expressivo de dados. 

Finalmente, cabe ressaltar a importância da definição de um método para utilização da AED na 

avaliação de processos, o que possibilitará maior assertividade nas tomadas de decisão e na 

elaboração de projetos de melhoria, pois as ações serão priorizadas de acordo com os processos e 

os indicadores com maior impacto nos resultados.  

 

Apresenta-se a seguir o modelo para aplicação da AED na avaliação de processos. 
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Abstract 

 

In modern society the use of technology to facilitate conflict resolution has 

become increasingly popular. Thus, companies have the need to invest in technology to 

stay in the market and supply the high demand for activities. Therefore, some 

technologies stand out in relation to others. In this case, APIs and Microservices have 

emerged. Using these components, applications can perform functions more easily and 

efficiently, and can generate revenue for the business. For the economic success, using 

APIs it is necessary to know fundamental business aspects, manage the APIs and trace 

monetary plans to obtain income. Therefore, the objective of this paper is to present the 

main concepts related to APIs and Microservices, seeking to understand what can be 

called here the foundations of the API and Microservice Economics. As a result, it was 

possible to observe that the use of APIs and Microservices has much to contribute to a 

business economic growth.  However, even their use can contribute positively, some 

difficulties must be assessed with caution in order to achieve a favorable result. 

 

Keywords: API, Microservice, Business, Monetization, Management. 
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AS APIs E OS MICROSSERVIÇOS 

 

Resumo: 

Na sociedade moderna se tornou crescente o uso de tecnologia para facilitar na 

solução de conflitos. Dessa forma, as empresas têm a necessidade de investir em 

informatização para se manterem no mercado e suprir a alta demanda de atividades. 

Diante disso, algumas tecnologias se destacam em relação a outras. Neste caso, 

emergem as APIs – Application Programming Interfaces e os Microsserviços. Com o 

uso desses componentes, as aplicações conseguem executar funções de maneira mais 

fácil e eficiente, além de tornar possível a geração de receita ao negócio. Para se ter 

sucesso economicamente usando APIs, é necessário conhecer pontos fundamentais do 

negócio, gerenciar as APIs e traçar planos monetários para se obter renda. Neste 

sentido, este trabalho tem como objetivo apresentar os conceitos principais associados à 

relação entre APIs e Microsserviços, buscando entender o que se poderia aqui 

denominar de os alicerces da Economia das APIs e dos Microsserviços. Como 

resultado, foi possível observar que o uso de APIs e Microsserviços tem muito a 

contribuir com o crescimento econômico de um negócio. Todavia, da mesma forma que 

o seu uso contribui positivamente, algumas dificuldades precisam ser avaliadas com 

cautela para se obter um resultado favorável. 

 

Palavras-chave: API, Microsserviço, Negócio, Monetização, Gerenciamento. 
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Introdução 

 

A cada dia é mais comum constatar aplicações que usam a internet como meio de 

comunicação, sendo muitas vezes usadas por diversos equipamentos tecnológicos, 

independentemente de qual plataforma está sendo consumida. Com a crescente 

integração entre aplicações e sistemas é normal pensar como isso acontece, e é nessa 

situação onde as APIs se fazem presentes. A sigla API vem do termo em inglês 

Application Programming Interface ou, no português, Interface de Programação de 

Aplicações. Uma API disponibiliza dados e serviços para canais de desenvolvedores 

parceiros, colegas, ou terceiros para a criação de aplicações [1]. 

Historicamente, a API da Salesforce, criada em 7 de fevereiro de 2000, foi dada 

como o primeiro caso de sucesso. Mas o “boom” só veio mesmo em 2004, quando a 

API de fotografias do Flickr foi disponibilizada. Esse lançamento fez com que a 

empresa crescesse rapidamente e, em menos de um ano, fosse comprada pela Yahoo. 

Dois anos depois o Facebook lançou a sua API e, depois de alguns meses, o Twitter 

agiu da mesma forma. Ainda em 2006, a Amazon apresentou sua própria API voltada 

para o armazenamento de dados e, seis meses após, desenvolveu outra API, dessa vez 

focada em infraestrutura [2]. Em meados de 2010, as aplicações móveis e os serviços 

em nuvem começavam a ganhar força. E esse novo padrão de aplicação permitiu que 

novos modelos de negócios fossem apresentados, dando origem ao termo Economia das 

APIs [3].  

Paralelamente os microsserviços ganhavam força, porém o histórico é um pouco 

mais breve. Em 2005 Peter Rogers apresentou o termo “micro web services”, ou, em 

português, microsserviços de rede. Mas a expressão ‘Microsserviço’ só ganhou força 

em 2011, quando foi apresentada uma arquitetura baseada em componentes distribuídos 

[4]. O conceito de microsserviços, segundo Martin Fowler, da empresa ThoughtWorks, 

pode ser entendido como pequenos sistemas autônomos que se comunicam entre si [5]. 

Atualmente é frequente encontrar aplicações que usem as duas tecnologias, e no 

caso das APIs, elas são usadas em redes sociais, como Facebook ou Twitter, em sites de 

comércio eletrônico, como Amazon e Ebay, em pagamentos eletrônicos, como PayPal, e 

em diversas outras aplicações [6]; já os microsserviços são usados, novamente, em 

empresas como Amazon e Ebay, além de Netflix, Uber, SoundCloud e tantas outras [7], 

pois ambas trazem benefícios significativos para o negócio onde são inseridas. 
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Associados às APIs, os Microsserviços permitem que os desenvolvedores, tanto 

internos quanto parceiros, criem aplicações que possam agregar mais valor ao 

produto/serviço sem haver uma grande interdependência [1]. 

De acordo com dados do site ProgrammableWeb, no primeiro quadrimestre de 

2017, o número de APIs públicas em seu repositório ultrapassou a marca de 17000, e 

desde 2014 até a data da análise, foram adicionadas mais de 5900 APIs [8]. Com 

diversas aplicações voltadas aos clientes, sistemas de comércio eletrônico, redes sociais, 

sistemas de Internet Banking, o crescimento da Internet das Coisas e outros, é que esse 

número continue a crescer.  

Neste sentido, este trabalho tem como objetivo apresentar os conceitos principais 

associados à relação entre APIs e Microsserviços, buscando entender o que se poderia 

aqui denominar de os alicerces da Economia das APIs e dos Microsserviços. Sendo 

assim, o trabalho, além desta breve introdução, está sub-dividido em mais quatro 

seções. A seção 2 contém os principais conceitos relacionados às APIs, desde seu 

surgimento, passando pela definição, sua cadeia de valor, bem como benefícios e 

desafios de uso.  A seção 3 contempla conceitos relacionados aos Microsserviços, assim 

como a relação entre eles e as APIs, incorporando seu surgimento, definição, as 

características principais das arquiteturas baseadas em microsserviços, e, finalmente, 

benefícios e desafios da abordagem dos microsserviços. Na seção 4 é feita uma breve 

apresentação dos principais aspectos relativos ao design da Arquitetura de 

Microsserviços.  A seção 5 apresenta as conclusões principais. 
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2 APIs 

 

2.1 Surgimento 

 Segundo Robert Broeckelmann, do site Medium [9] e principal consultor da 

Levvel (levvel.io), o termo API começou a ser usado para descrever qualquer interface 

para bibliotecas ou módulos entre grandes sistemas. Porém, nos últimos anos, a 

expressão passou a se referir, mais comumente, a um estilo arquitetural de cliente-

servidor baseado no protocolo HTTP, sem estado e de uso mais simples. 

 Antes das APIs, era mais comum o uso de Web Services para fazer a 

comunicação entre as máquinas. Os modelos arquiteturais de Web Services mais usados 

em meados da década de 90 até a popularização das APIs foram o SOAP–Simple Object 

Access Protocol, e, posteriormente, o REST- Representational State Transfer. O padrão 

REST se tornou uma popular alternativa aos Web Services SOAP, principalmente em 

aplicações móveis. Ele veio como opção para simplificar e melhorar o paradigma 

anterior (SOAP) e rapidamente ganhou notoriedade no mercado, devido a sua maior 

simplicidade e por não se basear em estados definidos, como no SOAP, e sim em 

requisições, assim como não se preocupar com detalhes de desenvolvimento [10]. 

 Posteriormente, as APIs, evoluídas do REST, chegaram para formalizar o estilo. 

Porém, elas podem ser baseadas tanto em REST quanto em SOAP. Uma grande 

diferença entre o contexto onde eram usados os Web Services, antes do surgimento das 

APIs, e o contexto onde elas são usadas agora, é em relação à exposição. Os Web 

Services são mais expostos dentro da empresa, enquanto as APIs têm a opção de expor 

para fora dela, a uma base maior de usuários, sujeito a usos inesperados e inovadores, 

permitindo, de acordo com o público atingido, a criação de diferentes estratégias de 

monetização sobre as funções expostas. Dessa forma, as APIs também podem ser 

tratadas como produtos, além de apenas uma forma de estabelecer comunicação entre 

aplicações [11].  

2.2 Definição 

Assim como foi mencionado na introdução deste trabalho, uma Application 

Programming Interface, no português, Interface de Programação de Aplicações ou 

simplesmente API é, segundo Daniel Jacobson, Greg Brail e Dan Woods, uma forma de 

dois programas se comunicarem, independentemente da plataforma usada, usando uma 
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linguagem comum [1]. Ou, de forma mais técnica, uma API é um conjunto de rotinas, 

ferramentas e protocolos para se criar uma aplicação [12]. 

Ela tem por objetivo conectar times internos, parceiros externos, processos e 

serviços para a criação de aplicações, como citado na introdução, ou seja, transmitir 

dados. Dessa forma, é possível imaginar uma API como uma “cola” digital (ver Figura 

1) [13]. 

 

Figura 1: API como uma cola digital. 

 

 

Fonte: API for Dunmies [13] 

 

2.3 Entendendo a Cadeia de Valor de uma API 

Para desenvolver uma API é necessário ter o conhecimento da sua cadeia de 

valor e os impactos que ela pode causar no negócio. Numa análise a ser feita 

previamente, busca-se entender os seguintes fatores [1]: 

1. Para quem os ativos comerciais que serão expostos? 

2. Quem é o provedor da API? 

3. Quem serão os desenvolvedores? 
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4. Quais aplicações farão uso dela? 

 

Analisando esses quatro pontos básicos, é possível obter uma noção de qual o 

segmento essa API vai se encontrar. Elas são comumente classificadas em três grupos, 

da forma: 1) Privadas, 2) Públicas ou 3) Privadas/De parceiros [14], onde cada uma 

delas tem públicos alvo, objetivos e cadeias de valor distintas. 

 

Figura 2: Tipos de API 

 

Fonte: Adaptada de API Management [14] 

 

2.3.1 APIs Privadas 

 Como podem ser observadas na Figura 2, as APIs Privadas são as da camada 

mais interna, onde apenas os times internos têm acesso às funcionalidades. Nesse caso, 

essas APIs funcionam como uma interface entre a aplicação e o Back-End da empresa 

ou como meio de conectar diversos setores locais.  

Esse segmento tem uma grande influência na Economia das APIs, além de ser, 

junto com as APIs de Parceiros (vistas à frente na seção 2.3.2), a maioria em número de 
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APIs. Elas podem trazer, muitas vezes, mais benefícios ao negócio que uma API 

Pública. Elas possibilitam transformar a estrutura negocial, reduzindo custos de 

operação, permitindo a colaboração entre times, simplificando a infraestrutura de TI, 

trazendo mais segurança aos dados compartilhados, e permitindo a modularização de 

componentes, entre outros benefícios [14] [15].  

Respondendo os quatro pontos citados anteriormente, é possível ter uma ideia da 

cadeia de valor relacionada a uma API privada [1]: 

 

1. Para quem os ativos comerciais que serão expostos? 

A empresa que usa uma API privada não tem interesse em expor seus ativos 

para fora dela. Logo, tais ativos só serão usados internamente; 

2. Quem é o provedor da API? 

Por ser privada, geralmente o provedor da API é a própria empresa; 

3. Quem serão os desenvolvedores? 

Seguindo o mesmo pensamento do item 2, os desenvolvedores são internos; 

4. Quais aplicações farão uso dela? 

Geralmente aplicativos e sistemas criados para o uso interno, mas também 

podendo ser usadas para a criação de aplicações (de criação própria) para 

serem disponibilizadas ao público interno ou externo. 

 

2.3.2 APIs Privadas/De Parceiros 

 Em seguida, existem as APIs de Parceiros (ou Partner APIs). Alguns autores, 

como por exemplo, Daniel Jacobson, Greg Brail e Dan Woods, autores do livro “APIs: 

A Strategy Guide”, as encaixam como APIs Privadas, mesmo que também pareçam 

com as APIs Públicas, pelo fato de não serem usadas apenas internamente. Nesse caso, 

as funcionalidades e informações, além de serem acessadas pelas equipes internas, elas 

são disponibilizadas também para os parceiros de negócio [1].  

 Junto com as APIs Privadas, elas somam a maior fatia do mercado de APIs e 

têm como benefícios a criação de novos canais, a extensão de produtos e negócios, além 

de serem agregadores de novos valores ao produto/serviço.  Fazendo a mesma 

associação que foi feita no item 2.3.1, as APIs de Parceiros também geram uma cadeia 

de valor: 
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1. Para quem os ativos comerciais que serão expostos? 

Uma empresa que possui uma API de Parceiros pretende expor ativos 

apenas para parceiros comerciais e internos; 

2. Quem é o provedor da API? 

Nesse caso, o provedor é a própria empresa; 

3. Quem serão os desenvolvedores? 

Nesse ponto, as APIs de Parceiros se parecem mais com as APIs 

Públicas, que serão vistas na seção seguinte, porém com uma pequena 

diferença: o público externo é restrito a afiliados; 

4. Quais aplicações farão uso dela? 

As APIs de parceiros se comportam tanto como uma API Privada, quanto 

como uma API Pública, porém, nesse último caso, com um alcance 

menor. Portanto, elas podem ser usadas em aplicações internas e por 

aplicações externas, mas que tenham relação com o negócio do provedor. 

 

2.3.3 APIs Públicas 

 Na outra extremidade estão as APIs Públicas, onde essas são desenvolvidas para 

expor funcionalidades e informações de um ou vários sistemas para pessoas fora do 

negócio, com o mínimo de arranjos contratuais.  

Da mesma forma que o público externo pode acessar essa API, o interno tem a 

mesma possibilidade, podendo fazer o papel de uma API privada. Por terem um alvo 

maior, as APIs públicas têm grande potencial para agregar valor ao negócio sem 

investimento direto e reduzindo o custo no desenvolvimento de funcionalidades [16].  

É dito que é nesse tipo onde existem as maiores chances de inovação [17]. Mas 

para tal objetivo ser alcançado, é necessário adotar medidas para chamar a atenção 

desses desenvolvedores e fornecer suporte e uma interface intuitiva para a execução das 

tarefas. Do outro lado, é indispensável que também sejam adotados métodos de 

segurança no acesso, mecanismos para resolver sobrecargas, além de tentar reduzir o 

impacto nos serviços quando houver alguma alteração na API [14].  

Uma forma comum de se chegar a essa etapa, é seguir o caminho de uso de uma 

API Privada, compartilhar essa API com parceiros de negócios e, então, tornar essa API 

aberta.  
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Da mesma maneira feita nos dois outros casos de APIs, é possível analisar as 

mesmas questões e encontrar uma cadeia de valor para as APIs públicas [1]: 

 

1. Para quem os ativos comerciais que serão expostos? 

Nesse caso os provedores da API desejam que elas alcancem uma maior 

escala de pessoas; 

2. Quem é o provedor da API? 

Os usuários das APIs públicas podem usar as APIs disponibilizadas pela 

própria empresa ou usar APIs de terceiros; 

3. Quem serão os desenvolvedores? 

Os desenvolvedores serão tanto do público interno, quanto do público 

externo; 

4. Quais aplicações farão uso dela? 

Como, nessa ocasião, a API é pública, diversas aplicações podem ser criadas 

com vários objetivos distintos, internamente ou externamente. 

 

2.4 Benefícios e Desafios do Uso 

2.4.1 Benefícios 

 O desenvolvimento de uma API pode parecer uma tarefa complicada, porém o 

uso dessa tecnologia traz consigo diversos benefícios, tanto para os desenvolvedores, 

quanto para o empreendimento. Benefícios esses que variam de mercado para mercado, 

e de negócio para negócio. Todavia, é possível citar alguns que são comuns a qualquer 

negócio [18] [19]: 

 

 Eficiência: Uma API permite que o conteúdo criado esteja automaticamente 

disponível para todos os canais; 

 Automatização: As APIs permitem que as máquinas também lidem com as 

cargas de trabalho; 

 A criação de aplicativos: Por ter acesso à informação e por ser uma interface, 

uma API possibilita que essas informações sejam usadas por aplicativos 

móveis; 
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 Parceria: Um caminho natural a se chegar a uma API Pública é sair de uma 

API Privada, serem feitas parcerias, passando pelo segundo tipo e, por fim, 

alcançar o título de API Pública. Dessa forma, as APIs proporcionam que sejam 

feitas parcerias entre o provedor e os desenvolvedores; 

 Integração e experiência para o usuário: As APIs permitem que seu conteúdo 

seja mais facilmente acessado por sites ou diferentes aplicações; 

 Personalização: Usuários, funcionários, desenvolvedores, empresas, etc. têm a 

capacidade de personalizar as sessões com as informações e serviços que sejam 

mais interessantes para eles; 

 Transparência: Para as APIs, todos os consumidores são mostrados da mesma 

forma, independente das especificações do dispositivo usado. 

 

2.4.2 Desafios 

 Assim como qualquer outra tecnologia, o uso de APIs também traz desafios ao 

negócio ao qual elas são implantadas. Dessa forma, é viável citar [20] [21]: 

 

 Custo: Desenvolver e fornecer recursos de uma API pode ser custoso em termos 

de desenvolvimento, tempo, manutenção e suporte; 

 Necessidade de conhecimento: Para o desenvolvimento de uma API é 

necessário ter um bom conhecimento de programação e a curva de aprendizado 

pode ser maior, quando comparada com outras tecnologias; 

 Segurança: Por uma API ser uma interface, ela está mais suscetível à conexão 

de aplicações e módulos os quais podem trazer potenciais ataques;  

 Lidar com diferentes públicos: O nível de acesso, funções, documentação, etc., 

variam de acordo com o tipo de API escolhido; 

 Integração com sistemas legados: Em empresas menores ou start-ups, onde há 

uma grande dependência de funções externas, o uso de APIs é um caminho 

natural. Porém isso muda quando uma empresa é dependente de um sistema 

legado, é necessário mais esforço, tanto para integrar uma API ao sistema, 

quanto criar uma.   
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3 Microsserviços 

 

3.1 Surgimento 

 A criação de aplicações hoje consideradas monolíticas (tais como grandes 

sistemas ERP, CRM, dentre outros) sempre teve suas dificuldades, principalmente com 

o seu crescimento. Com a evolução da tecnologia, o modelo de arquitetura monolítica 

tradicional começou a apresentar problemas. Devido à sua grande complexidade interna, 

tornou-se difícil definir a granularidade de um projeto. O fato de todas as 

funcionalidades serem agregadas ao sistema principal, faz com que o sistema cresça, 

aumente de complexidade e aumente a dependência entre as funções.  

Como consequências de uma forte interdependência entre funções, é comum 

verificar que, o sistema como um todo, apresente dificuldades na mudança de 

tecnologias, no desenvolvimento de funções, na escalabilidade do sistema, na instalação 

e na configuração do sistema, etc. Além do que foi citado, há também: problemas de 

impacto das mudanças feitas, adversidade nas entregas continuas e problemas em 

módulos isolados que afetariam a aplicação como um todo. Porém, um grande ponto 

positivo dessa arquitetura seria a arquitetura externa simplificada [22]. 

 A arquitetura de microsserviços veio para facilitar na criação e desenvolvimento 

de aplicações em torno do negócio, decompondo o sistema maior em partes menores 

que se comunicam entre si. Nesse caso, há uma troca válida entre simplicidade na 

arquitetura interna do componente, com uma arquitetura externa mais complexa. A 

simplicidade interna proporciona diversos benefícios que possibilitam a diminuição do 

tempo de desenvolvimento e, consequentemente, na oportunidade de entrega de novas 

funcionalidades em menor espaço de tempo [23]. 

3.2 Definição  

 Segundo Eberhard Wolff, autor do livro “Microservices: Flexible Software 

Architecture” [24], microsserviço é um conceito de modularização, com propósito de 

dividir um sistema maior em módulos menores. Nesse caso, esses componentes podem 

ser desenvolvidos separadamente, em diferentes tecnologias, com seus próprios recursos 

e suporte, trazendo maior independência entre os módulos. Em outras palavras, 

microsserviços são pequenos sistemas autônomos que podem compor um maior e 

estabelecer comunicação entre si. 
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Figura 3: Modelo básico da Arquitetura de Microsserviços 

 

Fonte: Software Architecture Patterns [25] 

 

3.3 Características das Arquiteturas Baseadas em Microsserviços 

 A Figura 3 é uma representação básica de uma arquitetura baseada em 

microsserviços. Assim como qualquer outro tipo de arquitetura, ela tem suas próprias 

características, as quais proporcionam vantagens e desvantagens ao negócio (vistas à 

frente na seção 3.5). Podem ser vistos como traços principais [26]: 

 

1. Componentização: Como característica mais aparente, é observado que, 

diferente de outras formas arquiteturais, a arquitetura baseada em microsserviços 

propõe que as funcionalidades de uma aplicação sejam divididas em serviços 

menores, contanto que haja comunicação entre eles, e que cada um possa ser 

executado independente de outro; 

2. Contexto limitado: Do inglês Bounded Context, esse princípio é um dos mais 

importantes nesse tipo de arquitetura. É fundamental que cada componente 

execute apenas uma função, de forma satisfatória, do sistema maior; 

3. Desenhado visando falhas: Como consequência da componentização, a 

estrutura dos microsserviços tem que ser confiável e tolerante a falhas. Caso 
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ocorra alguma falha em algum componente, não haverá impactos em outros 

componentes, e ocorrendo, será de mínima importância; 

4. Tratados como produtos: Também em decorrência da componentização, cada 

componente é visto, na maioria das vezes, como um produto único, que ao fim 

do desenvolvimento, quando o item é entregue, tem-se o objetivo como 

concluído e grupo de desenvolvimento é desfeito; 

5. Gerenciamento de dados descentralizados: Diferente da arquitetura 

monolítica, os microsserviços têm características de sistemas distribuídos. Faz-

se necessário o gerenciamento de transações entre eles, e o acompanhamento de 

diferentes bancos de dados. Caso seja usado apenas um banco de dados 

compartilhado, isso violaria a independência entre os componentes; 

6. Comunicação entre componentes: Contrapondo-se à arquitetura monolítica, 

onde a comunicação entre as “partes” do sistema é feita de forma mais simples, 

na arquitetura baseada em microsserviços é importante que seja estabelecido um 

meio de comunicação entre os componentes, assegurando que não haja 

dependência entre eles; 

7. Complexidade: Por ser um sistema distribuído, e devido à divisão em 

componentes, é natural que esse tipo de arquitetura necessite de mais recursos 

para realizar diversas atividades. Por ter, muitas vezes, diversos processos sendo 

executados, é fundamental desenvolver mecanismos de execução de testes, 

monitoramento, balanceamento, comunicação e determinar uma infraestrutura 

para que esses mecanismos sejam executados; 

8. Design evolutivo: Pelo fato dos elementos serem componentizados e possuírem 

independência entre si, essa arquitetura permite que a aplicação se comporte de 

forma evolutiva, onde novas funcionalidades podem ser adicionadas e funções 

obsoletas podem ser removidas. Dessa forma, é possível realizar mudanças de 

forma que haja mínimo impacto entre os elementos.  

3.4 Benefícios e Desafios da Abordagem de Microsserviços 

 Diante das características apresentadas na sub-seção anterior, diversos impactos 

são trazidos por essa estrutura ao negócio, e cada um traz consigo benefícios e desafios 

que precisam ser ponderados no momento em que é pensado sobre a adesão da estrutura 

arquitetural. Dessa forma, são apresentados esses efeitos nos itens a seguir. 
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3.4.1 Benefícios 

 Para se adotar um modelo de arquitetura é intuitivo que ela tenha que trazer 

benefícios ao sistema como um todo. E com essa estrutura de arquitetura não é 

diferente. Esse formato é capaz de trazer vantagens, tanto técnicas, quanto negociais, 

agregando valor ao resultado final.  

 Entre os benefícios, é possível citar [23] [26] [27]: 

 

 Forte modularização: Como consequência da característica de 

componentização, os módulos dos microsserviços desempenham suas funções 

havendo comunicação com outros componentes apenas por meio de interfaces, 

diminuindo a dependência entre eles; 

 Facilita a substituição das partes e o desenvolvimento em diferentes 

tecnologias: Por serem serviços distintos, com mínima interação com outros 

componentes e por serem acoplados a uma interface, essa arquitetura facilita a 

troca de módulos, caso haja mudanças, ou, seja necessária haver a troca, além de 

permitir que cada serviço seja desenvolvido em diferentes tecnologias; 

 Códigos menos complexos: Diferindo dos sistemas monolíticos, onde o sistema 

executa todas as funções e pode haver milhões de linhas de código para que isso 

seja realizado, na arquitetura de microsserviços os módulos executam apenas a 

função a eles designada (característica de Contexto Limitado, vista na sub-seção 

3.3) e, consequentemente, diminuindo o tamanho e a complexidade dos códigos; 

 Falhas isoladas: Como cada componente tem dependência mínima de outro, 

caso haja algum problema, esse acontecimento vai ter maior impacto somente no 

módulo em que aconteceu; 

 Desenvolvimento contínuo: O desenvolvimento de partes especializadas em 

realizar apenas uma função facilita que o sistema esteja em constante 

crescimento; 

 Facilidade de escalar os serviços: Os microsserviços são oferecidos através de 

interfaces ligadas a uma rede, a qual pode ser acessada de diversos locais e 

dispositivos. 

3.4.2 Desafios 
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 Por outro lado, se os provedores do negócio decidirem adotar essa estratégia de 

arquitetura, é necessário que eles tenham em mente que além dos benefícios que a 

empresa pode ter, serão trazidos, também, alguns desafios que eles devem ficar em 

alerta para que a estrutura não se torne um grande problema. Como aspectos a serem 

observados, são destacados os seguintes pontos [23] [26] [27]: 

 

 Complexidade: A partir do momento em que a decisão de usar uma arquitetura 

distribuída é feita, o aumento na complexidade é inevitável. E com a abordagem 

de microsserviços não é diferente. Mesmo que a estrutura dos componentes seja, 

de certa forma, mais simples que nos sistemas monolíticos, ao agregar muitas 

dessas estruturas, a complexidade se torna maior; 

 Teste: Se há, de um lado, nos testes unitários, menor complexidade, do outro 

lado, nos testes de integração, a dificuldade aumenta. Pois, diferentemente dos 

sistemas monolíticos, onde a integração é feita em poucas aplicações, no modelo 

de microsserviços, a integração é feita em diversos componentes; 

 Consistência de dados: Como cada componente é autônomo e responsável por 

seu próprio banco de dados, a consistência dos dados pode se tornar um 

problema; 

 Monitoramento: Da mesma forma que nos testes, os microsserviços trazem 

benefícios, eles também trazem questões sobre monitoramento a serem 

avaliadas. Verificar a saúde de um microsserviço isolado é, relativamente, fácil. 

A grande preocupação é avaliar a saúde do sistema como um todo, além de 

monitorar falhas e seus possíveis impactos; 

 Latência e congestionamento na rede: Isso se torna possível devido ao uso de 

grandes números de componentes, onde esses se comunicam através de 

requisições apenas por meio da rede; 

 Versionamento e atualização: Por estarem em partes separadas, cada 

componente pode sofre atualizações a qualquer momento, possibilitando a 

incompatibilidade entre versões, além de, por exemplo, bibliotecas usadas por 

diversos serviços serem atualizadas e se tornarem incompatíveis com eles; 

 Tamanho do componente: É necessário ter noção da funcionalidade do 

módulo, para, caso seja preciso, dividir o componente em partes menores, com 

objetivo de que cada parte execute uma função diferente; 
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 Manter a coordenação entre os módulos: Como cada parte possui 

independência, é preciso que seja coordenada a execução dos componentes, 

visando cumprir o objetivo final de forma satisfatória; 

 Custo: Por se tratar de uma arquitetura distribuída, onde cada componente tem 

sua própria infraestrutura, a manutenção desses serviços pode se tornar mais 

custosa. 

 

3.5 A Relação entre Microsserviços e APIs 

Uma maneira apropriada para observar melhor o uso da integração entre microsserviços 

e APIs, é a partir do exame dos diversos padrões de arquitetura de software no mercado 

atualmente, estudando suas vantagens, desvantagens e situações as quais cada tipo se 

aplica melhor. Existem quatro modelos de arquitetura mais usuais: em camadas, 

baseada em eventos, baseada em microkernel e a baseada em microsserviços, seguindo 

o livro “Software Architecture Patterns”, de Mark Richards [25].  Em função da 

exiguidade de espaço, neste trabalho se examina apenas o modelo onde é usada uma 

API para fazer a integração entre os componentes e o Front-End da aplicação. 

 É válido deixar claro que a comunicação entre os componentes é feita, na 

maioria das vezes, através de uma API REST, usando o padrão de API Gateway 

(melhor apresentado na seção 4.4 à frente), do inglês API Gateway Pattern, como forma 

de arquitetura entre eles [28], a qual está contida no modelo apresentado na seção 4.1.1. 

É importante também entender que um API Gateway de microsserviços é um 

mecanismo que faz a conexão entre o Front-End da aplicação e os módulos. Porém ele é 

mais que apenas um ponto de entrada. O mecanismo é responsável por orquestrar as 

requisições entre os componentes junto à aplicação, além de abstrair a complexidade 

dos componentes, criar pontos de acesso aos módulos, prover segurança, e fazer a 

comunicação entre as partes, usando uma linguagem comum [29]. 

 

4 Arquitetura Baseada em Microsserviços 

4.1 Visão Geral 

 O modelo de arquitetura, que é apresentado nessa sub-seção, vem ganhando 

espaço nas empresas por ser uma alternativa viável às aplicações monolíticas. 
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 A evolução dessa arquitetura se deu para resolver problemas associados a outros 

modelos. Pelo lado da estrutura monolítica, evoluiu-se para corrigir o problema na 

adição de funcionalidades, para buscarem seguir o conceito das entregas de funções de 

forma contínua, e para facilitarem o desenvolvimento e os testes; e, do lado da 

arquitetura SOA, mesmo tendo seus benefícios ao negócio, o padrão de microsserviços 

busca melhorar a complexidade interna, facilitando o desenvolvimento, reduzindo o 

custo (tanto de desenvolvimento, quanto de manutenção e testes) e a facilitando no 

entendimento da estrutura [25]. 

Independentemente da topologia escolhida, é necessário ter um entendimento 

sobre os principais conceitos associados ao modelo geral. Esses conceitos já foram 

apresentados na seção 3, porém são retomados, de forma mais simplificada, para seguir 

com o raciocínio. Dessa forma, é importante ter conhecimento de que cada unidade tem 

uma função distinta, e que são entregues como produtos únicos. Outro ponto a levar em 

consideração, é o fato da sua natureza distribuída, onde cada componente é 

independente dos outros. 

 Existem diversas formas de uma arquitetura ser implementada; porém, três 

modelos têm maior relevância entre todos os outros [25]: I) os baseados em aplicações 

REST, II) os baseados em mensagens centralizadas e III) os baseados em API REST.  

 

4.1.1Topologia Baseada em REST API 

 

 Essa topologia tem maior utilidade em aplicações web que disponibilizam suas 

funções através de uma interface de programação de aplicações (API). Esse modelo 

(mostrado na Figura 8) é constituído de diversos componentes independentes, com 

funções distintas, os quais são acessados por uma interface REST através de uma API. 

Todos os componentes devem se comunicar com os outros, assim como com as 

aplicações e seu próprio banco de dados, em tempo real. Assim sendo, todos eles devem 

possuir uma interface, e é nesse ponto onde se dá a importância de uma API. Uma API 

REST proporciona um modelo lógico e simplificado para construir interfaces entre os 

microsserviços. Por esse motivo, as APIs devem ser baseadas em mensagens, para não 

afetar a interoperabilidade dos serviços quando ocorrer mudanças ou atualizações, e 

dirigidos à hipermídia, significando que também podem ser enviadas descrições de 
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possíveis ações, além de, apenas, dados, dessa forma maximizando o baixo acoplamento 

[32] [33].  

 

Figura 4: Topologia baseada em API REST 

 

Fonte: Software Architecture Patterns [25] 

 

4.1.1.1 API Gateway   

Para essa topologia e para a próxima apresentada (sub-seção 4.1.3) é interessante 

apresentar pontos importantes sobre um API Gateway e como ele influencia nesse 

modelo. 

Um API Gateway, mencionado na sub-seção 3.5, é um dispositivo de rede que 

atua de forma que as APIs não tenham que interagir diretamente com os clientes. Ele é 

ponto central onde estão todas as abstrações das funcionalidades e as administra através 

de políticas [34]. Dessa forma, todas as requisições dos clientes terão que passar, 

obrigatoriamente, por eles. 
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Por estarem conectados a todas as interfaces (também chamadas de APIs) dos 

microsserviços, esses Gateways são usados comumente para fornecer três funções 

essenciais à arquitetura [35]: 

 

1. Segurança: Pelo alto desacoplamento, tendo como consequência uma 

grande liberdade entre os microsserviços, é importante que grandes 

aplicações, com diversos módulos, todas as interações com clientes 

externos sejam feitas através de APIs, assim como na forma de 

comunicação entre os componentes, pois, para cada elemento, outro 

componente também é um “cliente externo”. E um gateway é usado para 

proteger os pontos de conexão dessas APIs;  

2. Orquestração: Como já foi referido na seção 3 sobre os microsserviços, 

eles são desenvolvidos para exercer uma função única, de maneira 

satisfatória. Portanto, é imprescindível que haja um mecanismo de 

organização nas requisições às interfaces dos componentes, para evitar o 

problema de múltiplas chamadas; 

3. Roteamento: Nesse ponto, o API Gateway tem a função de esconder a 

complexidade de roteamento entre a aplicação-cliente e os 

microsserviços. 

4.1.2 Topologia Baseada em Aplicações REST 

 Esse modelo difere do anterior no quesito de que, contrário ao uso de uma API 

REST, as requisições dos clientes são recebidas por aplicações web. Como é ilustrada 

na Figura 9 à frente, a interface entre os clientes e os serviços é feita por aplicações web 

que, remotamente, acessam os serviços através de uma interface REST. Interfaces 

REST são interfaces que se comportam de acordo com o modelo, de forma assíncrona, 

sem estados definidos e sem se preocupar com detalhes de desenvolvimento dos 

componentes [10]. Outra diferença desse padrão para o modelo da seção 4.1 é no 

tamanho dos componentes, nessa topologia, os componentes tendem a serem maiores, 

pois podem apresentar mais funções do negócio. Esse padrão é mais comum em 

aplicações de pequeno e médio porte, com menos complexidade. 
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Figura 5: Topologia baseada em Aplicações REST 

 

Fonte: Software Architecture Patterns [25] 

 

4.1.3 Topologia Baseada em Mensagens Centralizadas 

 Outra topografia comum de microsserviços é o modelo baseado em mensagens 

centralizadas (Figura 10). Esse formato é semelhante ao apresentado anteriormente, 

porém há uma troca no acesso à camada de interface. Nesse padrão, o acesso é feito 

através de um corretor de mensagens centralizado, no lugar de uma aplicação web. O 

corretor não executa nenhuma função de orquestração ou roteamento, ele é só um meio 

de acesso remoto aos componentes. Esse modelo pode ser usado em casos onde seja 

necessário um controle mais sofisticado na camada de transporte entre a interface e os 

componentes. 

 Como benefícios sobre a topologia baseada em aplicações REST, é dada a 

importância aos mecanismos de fila de mensagens, assim como na assincronia entre 

elas, no monitoramento, no tratamento de erros e na escalabilidade. 
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Figura 6: Topologia baseada em Mensagens Centralizadas 

 

Fonte: Software Architecture Patterns [25] 

 

4.2 Considerações e Análise 

 Devido à maioria das funções de um sistema baseado na arquitetura de 

microsserviços estar contida em módulos menores, esse modelo pode resolver diversos 

benefícios de facilidade de desenvolvimento, escalabilidade, robustez e suporte, 

encontrados em aplicações monolíticas ou em aplicações baseadas em SOA. Outros 

benefícios, assim como já foi citado na seção 3, são a possibilidade entrega de funções 

de forma contínua e a possibilidade de executar testes, fazer e reagir a mudanças em 

componentes isolados, sem afetar o sistema todo. 

 Todavia, por ter a mesma natureza distribuída da Arquitetura Baseada em 

Eventos (não tratada neste trabalho), ela compartilha dos mesmos problemas de 

manutenção, disponibilidade, autenticação, criação de contratos e governança dos 

componentes. 
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5 Conclusões 

O investimento em informatização do negócio por parte das empresas tem 

avançado cada vez mais em decorrência da crescente dependência de tecnologia para 

solucionar conflitos e pelo fácil acesso à internet. O uso de novas tecnologias tem 

contribuído para que as aplicações possam executar funções, de maneira a resolver 

problemas, de forma mais fácil e eficiente, e, dessa forma, direta ou indiretamente, gerar 

receita no negócio.  

As APIs surgem com o objetivo de integrar diversas plataformas e equipamentos 

ao sistema responsável por solver as questões, e fazer com que desenvolvedores 

terceiros criem produtos associados ao seu serviço.  Através do uso das APIs, a 

comunicação é feita sem que haja intervenção dos usuários, onde esses podem ser 

pessoas ou outros sistemas ou serviços.   

Os Microsserviços, por outro lado, aparecem como alternativa para um modelo 

de arquitetura muito comum atualmente, a arquitetura em camadas. Por ter natureza 

distribuída, esse modelo propõe a quebra da estrutura monolítica em partes 

independentes, provendo maior desacoplamento entre os módulos, os quais passam a ser 

responsáveis por, na maioria das vezes, apenas uma função, porém sem perder a 

comunicação entre eles. 

O presente trabalho buscou fazer uma breve análise relacionada ao uso 

simultâneo das APIs e dos Microsserviços a partir de uma Arquitetura Baseada em 

Microsserviços, assim como apresentar seus impactos nos negócios. Foi possível 

observar que, na economia moderna, o uso dessas tecnologias se tornou um ponto forte 

e um diferencial para obter sucesso em um negócio.  Associando os pontos fortes das 

duas tecnologias, as aplicações se tornam mais valiosas, tanto economicamente (para os 

provedores e afiliados, gerando receita e benefícios ao sistema) quanto na eficiência na 

resolução de problemas (e neste aspecto, é favorável para os três players integrantes da 

economia: o fornecedor, o parceiro e usuário final). Pelo baixo acoplamento e pela 

grande facilidade de integração, a combinação dessas duas tecnologias possibilita 

entregas contínuas de funcionalidades com maior aptidão. Esse conjunto de atributos 

viabiliza o constante crescimento do sistema, a partir dessas entregas, e traz valor a 

todas as partes interessadas no negócio.  
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Resumo: Esta pesquisa integra construtos de modelo de negócio, universidade e 

hospitalidade corporativa, e entretenimento, com bases na filosofia Disney. Pesquisadores 

e profissionais com experiência de mercado nessas áreas foram selecionados por 

julgamento com critérios para entrevista em profundidade. Posteriormente, realizou-se 

análise de conteúdo com orientação de Bardin (1977). A partir da categorização de 

modelagem de Muelhausen (2015), formulou-se uma proposição de modelo, chamado 

PI44 para a realidade brasileira. O novo modelo PI44 traz melhorias para colaboradores, 

investidores e partes interessadas. As variáveis cultura organizacional, consistência em 

detalhes e experiência de aprendizagem lúdica destacaram-se como resultados que 

também poderão ser testadas em diversos segmentos do entretenimento. 

 

Palavras-chave: Modelo de negócio, Hospitalidade corporativa, Entretenimento. 

 

 

A NEW BUSINESS MODEL FOR ENTERTAINMENT: THE PI44 

 

 

Abstract: This study proposed to integrate the constructs busniness model, corporate 

university and entertainment with bases in the Disney experience. Professionals with 

relevant academic and market experience were interviewed. Subsequently, analysis was 

performed with Bardin’s orientation (1977). Viewed from the categories of Muehlhausen 

(2015), the study presents an integrative model called PI44 as its principle result which is 

simple and applicable to Brazilian reality. The new business model for corporate 

universities of Brazilian theme parks PI44 brings direct benefit to tourism development, in 

that it proves to be useful for employees, customers, shareholders and other stakeholders. 

The variables of organizational culture, consistency in detail and playful learning 

experience stood out in the final outcome of the study. These variables will be testing in 

many entertainment sectors.  

Keywords: Business model, Corporate hospitality, Entertainment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo motivou-se por uma oportunidade de pesquisa vislumbrada para 

criar um conhecimento novo no cenário brasileiro. Trata-se de três temáticas e um campo 

de pesquisa. As temáticas são modelo de negócio, educação e hospitalidade corporativa, 

com referência à universidade corporativa – (UC), em especial, Disney University. O 

campo de pesquisa compreendeu parques temáticos brasileiros.  

A escolha da temática “modelo de negócios na educação corporativa e na 

hospitalidade” deu-se pelo fato de o autor compreender que as empresas têm reconhecido 

cada vez mais a importância da educação para o desenvolvimento de suas equipes. Isso é 

feito tanto para fortalecer as habilidades de seus colaboradores quanto para aumentar sua 

vantagem competitiva.  

Consideram-se as UCs uma excelente estratégia para possibilitar aprendizagem 

através da consideração dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes dos 

colaboradores e/ou dos talentos diretamente envolvidos com a organização (CASARINI; 

BAUMGARTNER, 2012 apud SILVA, 2014). Para Silva, as UCs têm contribuído, 

“estimulando fortemente o surgimento de novas possibilidades de desenvolvimento 

organizacional e mercadológico nas instituições brasileiras” (2014, p. 39).   

As organizações com cultura da hospitalidade trazem um paradigma inovador, 

tocando no emocional das pessoas, sejam colaboradores ou clientes. Para Castelli e 

Castelli (2010), empresas comerciais existentes no mercado podem-se distinguir pelo seu 

agir hospitaleiro e, assim, oportunizar a ampliação da capacidade atrativa e a fidelização 

de seus clientes. A Disney University aparece como força orientadora da temática, em 

razão de possuir resultado nos seus programas educacionais, com uma cultura voltada 

para a aprendizagem com entretenimento e hospitalidade, relacionada à temática 

hospitalidade corporativa. Segundo Lipp (2013), já são décadas de experiências na Disney 

University, que se apresentam com força de trabalho eficaz. O gerenciamento na 

educação corporativa é primordial na Companhia, com a visão de promover variáveis 

como segurança, limpeza e amizades criativas com os clientes.  

A partir disso, questionou-se: o que é e como pode ser estruturado um modelo de 

negócios de universidade corporativa em parques temáticos no Brasil? 

A partir da pergunta anteriormente descrita, foram apresentados o objetivo geral e 

os objetivos específicos. O objetivo geral pôde ser assim resumido: Estruturar um modelo 

de negócios para universidade corporativa capaz de promover a compreensão em parques 

temáticos brasileiros. Os objetivos específicos cumpriram a seguinte sequência: 1º) 

integrar os construtos de Silva (2014), Castelli e Castelli (2010) e Lipp (2013); 2º) 

analisar qualitativamente uma proposta de modelo de negócios de universidade 

corporativa para parques temáticos no Brasil, com bases na filosofia Disney, na 

hospitalidade corporativa e na análise de conteúdo da pesquisa, com a visão categórica de 

Muehlhausen (2015).  

 

 

2. METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento do trabalho deu-se através de uma pesquisa qualitativa com 

três fases de aplicação. A primeira fase firmou uma análise teórica sobre modelo de 
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negócio e teórico-documental sobre educação corporativa, hospitalidade e filosofia 

Disney, possibilitando a elaboração dos instrumentos de coleta e de análise da fase dois e 

de orientação na fase três (roteiros de entrevista e análise). Nesse sentido, na primeira 

fase, as teorias de Silva (2014), Castelli e Castelli (2010) e Lipp (2013) foram 

consideradas fonte de análise documental da pesquisa e orientação para elaboração dos 

instrumentos. 

Na segunda fase, foram feitas entrevistas em profundidade ou entrega de 

formulários com questões abertas para pesquisadores e profissionais de mercado em 

educação, hospitalidade e/ou entretenimento. Nessa etapa, os respondentes foram 

escolhidos por julgamento em função de sua experiência comprovada nas áreas, tanto 

acadêmicas e/ou gerenciais. O perfil foi traçado: 

a) Respondente 1: 75 anos, doutor em psicologia, 46 anos de experiência em 

educação, hospitalidade e entretenimento, possui a visão de que o treinamento deve 

acontecer antes de qualquer coisa nas empresas, pois é uma oportunidade de conhecer o 

colaborador e facilmente presenteá-lo com o seu melhor; 

b) Respondente 2: 51 anos, doutor em psicologia, 25 anos de experiência em 

educação, hospitalidade e entretenimento, conhece profundamente a filosofia Disney;  

c) Respondente 3: 76 anos, especialista na escola suíça de hotelaria, 40 anos de 

experiência em educação e em hospitalidade, foi criador da primeira escola de estudos 

turísticos e hoteleiros do Brasil, com mais de 13 livros publicados na área e premiado com 

o Jabuti na área, maior premiação literária no Brasil; 

d) Respondente 4: 37 anos, mestre em planejamento de destinos turísticos, 20 anos 

de experiência no entretenimento, experiência em práticas Disney e aplicação dessa 

filosofia no Natal Luz de Gramado-RS; 

e) Respondente 5: 60 anos, especialista em qualidade com hospitalidade, 11 anos de 

experiência na hospitalidade, possui reconhecimento nacional em prestação de serviços 

orientados para o cliente; 

f) Respondente 6: 48 anos, mestre em gestão empresarial com foco na cultura da 

excelência, 20 anos de experiência em educação e em entretenimento, foi o líder fundador 

da primeira universidade corporativa para clubes de futebol no Brasil; 

g) Respondente 7: 32 anos, especialista em gestão de pessoas com foco em 

inteligência social, 11 anos de experiência na educação executiva, é líder de equipe que 

representa uma grande Instituição de ensino no Brasil; 

h) Respondente 8: 63 anos, especialista em método de ensino, 34 anos de 

experiência em educação superior, foi líder de equipe sobre responsabilidade social na área 

de serviços em Instituição de serviços no Brasil;  

i) Respondente 9: 50 anos, doutora em educação, 20 anos de experiência em 

educação executiva, líder de equipes e de cursos sobre gerenciamento de pessoas em 

Instituição de Ensino com grande capilaridade no Brasil; 

j) Respondente 10: 48 anos, especialista em gestão de pessoas, 25 anos de 

experiência em prestação de serviços com foco em hospitalidade, líder de equipe, possui a 

visão de que o trabalho deve levar saúde para as pessoas; 

 Na segunda fase da pesquisa, o pesquisador optou por registrar o conteúdo de duas 

formas: presencialmente (entrevista em profundidade), anotando as informações obtidas 

com as questões; com os respondentes em que não foi possível o contato físico, o 

formulário foi entregue e devolvido com o auxílio do correio eletrônico. Os instrumentos 

(de coleta e análise) foram validados por cinco professores doutores em administração. 

 Por meio da análise de conteúdo, com técnicas propostas por Bardin (1977), foi 

possível realizar uma análise categorial, obtendo conteúdo das mensagens nas entrevistas. 
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Essa análise prioriza o conteúdo dos respondentes. Realizou-se uma leitura flutuante dos 

resultados, buscando significados que pudessem reafirmar a teoria e permitir a construção 

da estruturação do modelo de negócios de UC, de acordo com o formato sugerido por 

Muehlhausen (2015) – fase três. O período de análise dos dados iniciou-se depois da 

coleta dos dados dos respondentes da segunda fase da pesquisa, em setembro de 2016. Na 

terceira fase, foi construída a estruturação do modelo de UC para parques temáticos no 

Brasil, tendo-se o conteúdo coletado das fases anteriormente descritas e a inclusão dos 

fatores e/ou variáveis para a construção do modelo de negócios sustentado por 

Muehlhausen (2015).  

A proposta por Vergara (2006) classificou o estudo. A mesma autora apresenta 

dois critérios básicos: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, a pesquisa foi 

qualitativa; quanto aos meios, bibliográfica, documental e de campo. Muehlhausen (2015) 

foi base do modelo de negócio estruturado; aliada à proposta de Silva (2014), foi a 

referência para atingir o objetivo geral da pesquisa. Castelli e Castelli (2010) sustentou a 

área de hospitalidade e Lipp (2013), o exemplo Disney University.  

Os dados relativos ao estudo foram teórico-documental quanto às temáticas (na 

primeira fase) e primários (segunda fase). A construção da proposição do modelo de 

negócios de universidade corporativa para parques temáticos no Brasil foi realizada pelo 

pesquisador por meio da construção e da apresentação do modelo, com a intenção de ser 

testada futuramente em pesquisa descritiva. 

 

 

3) TEORIA  

 

A principal contribuição desta pesquisa é o resultado de uma estruturação prévia de 

modelo de negócio. Muehlhausen (2015) é a referência teórica que norteia a construção do 

modelo proposto. Esse autor, aposta que o modelo de negócio significa um método que se 

utiliza para adquirir clientes, servir a eles e ganhar dinheiro com isso. Geralmente se 

desmembra em oferta, monetização e sustentabilidade (fluxo lógico de um modelo de 

negócio). Traz um contexto estratégico para a organização que faz um esboço de regras e 

imperativos para a empresa. A visão apresentada sobre modelos de negócios acrescenta 

discussões estratégicas para a empresa quanto ao processo e à estrutura, de forma que os 

executivos entendam o papel de um modelo.  

 

3.1) Lógica do modelo de negócio e as variáveis de Muehlhausen (2015) 

 

Muehlhausen (2015) apresenta pontos centrais indispensáveis para a construção de 

um modelo de negócios: oferta, monetização e sustentabilidade. No que se refere ao ponto 

oferta de um modelo de negócios, aborda o tratamento da atratividade de mercado e de 

uma proposta de valor singular. Quanto ao ponto monetização, propõe tratar de uma forma 

de desempenho em vendas e de uma forma de lucro. No que se refere ao ponto 

sustentabilidade, torna-se imperativo contemplar a vantagem competitiva, a inovação, os 

métodos de cuidar armadilhas e os métodos de saída elegantes. Compreende-se que a 

elaboração de um modelo de negócios possui essas características como norteadoras e 

vitais para a criação de valor na organização.  

          Como processos estruturados, Muelhausen (2015) apresenta a Roda de modelo de 

negócio, do Business Model Institute (BMI). A Roda de modelo de negócio tem as 

variáveis descritas neste capítulo. Também, representa uma valiosa ferramenta para 

desenvolver novos modelos de negócio.  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1942



 

 

 

3.2) Universidade corporativa com hospitalidade  

 

A UC é um instrumento necessário para a qualificação de colaboradores nas 

organizações. Segundo Eboli, a UC corresponde “a chave para conquistar e consolidar a 

vantagem competitiva dos países nas próximas décadas e o Brasil não será exceção à nova 

regra da concorrência mundial” (2014, p. 16). Finamor et. al. apontam que “quando as 

tarefas a serem realizadas são mais complexas, exigindo diversas competências, o trabalho 

de uma equipe responde muito melhor que a atuação individual” (2015, p. 15).  

Nesta pesquisa, na área de parques temáticos, esse conceito é vital, uma vez que os 

parques, como atrativos turísticos, atuam com e para uma diversidade crescente de pessoas. 

O treinamento para trabalhar com diferentes culturas traz um desafio instrucional, de 

maneira a criar condições para a aprendizagem. 

Silva (2014), com expertise didático-pedagógica e andragógica além de vivências 

no âmbito empresarial no Brasil e no exterior, adaptou os princípios oriundos dos 

pesquisadores Fabiana Casarini, Marcos Baumgartner e Marisa Eboli, por meio da obra 

Universidade Corporativa de Gastronomia Brasileira. A visão de Silva (2014) apresenta-se 

de maneira estratégica. Ao abordar princípios como, por exemplo, missão, visão, valores, 

competitividade e perpetuidade, o autor deixa clara a intenção estratégica de uma UC.  

Para integrar a hospitalidade em um modelo de UC, há de se compreender esse 

tema, que engloba um agir hospitaleiro. Para Ro e Chen (2011), o desenvolvimento das 

organizações que atuam com a hospitalidade levará à sua eficiência quando o 

fortalecimento de colaboradores, em diversas áreas da hospitalidade, manifestar-se com 

características possíveis, promovidas com treinamentos orientados para os clientes.  

Para um modelo de gestão de UC que considera a hospitalidade como um dos 

pilares, ressalta-se inteligível a compreensão de características que existem para fazer essa 

construção. Castelli e Castelli (2010) consideram essas características em oito atributos: 

convivência, respeito, cortesia, tolerância, generosidade, solidariedade, harmonia e espírito 

de serviço. Da perspectiva da hospitalidade para um modelo de universidade corporativa, 

os atributos e os princípios proporcionam, como contribuição, um parâmetro da cultura 

hospitaleira para a empresa, que pode ser medido através do modo como as pessoas se 

relacionam.  

Outros atributos podem vir a ser incluídos ao final do modelo proposto, como, por 

exemplo, a questão da humanização na hospitalidade, fundamentada por Lisboa (2010), 

que garante, por meio do conforto humano, um atendimento com dignidade e respeito. 

Outro atributo relevante é o apresentado por Li, Kung e Wang (2012) quanto à emoção na 

hospitalidade, manifestado como um sentimento na comunicação entre as pessoas, uma vez 

que a hospitalidade não é algo tangível como um objeto, mas sentido na manifestação de 

um serviço. Esse atributo também tem sido aprofundado por Cury (2015) em diversos 

segmentos organizacionais e proporcionando um melhor desempenho para as empresas, 

por meio do tratamento pessoal para as pessoas. 

 

3.3) Disney University: referência em educação e hospitalidade  
 

 Uma das principais referências que podem ser consideradas como exemplo para a 

construção de um modelo de UC para parques temáticos é a Disney University (DU), 

fundada e liderada por Van France, a pedido de Walter Elias Disney. Lipp (2013) abordou 

algumas estratégias utilizadas pela DU que foram importantes para a contribuição e a 

construção do modelo proposto por essa dissertação, apresentado a partir do próximo 
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capítulo. Vale destacar que, segundo Halling (2013), o modelo de gestão de serviços 

Disney transformou-se em uma solução para empresas do mundo todo, como uma 

verdadeira biblioteca aberta, respeitável e líder nessa área. As organizações têm contratado 

a Disney para muitos treinamentos na área de serviços (HALLING, 2013). Segundo Lipp 

(2013), o sonho de Walt era criar o lugar mais alegre da Terra, por intermédio de oferecer 

uma experiência única de entretenimento para a família. Do outro lado estava Van, com a 

incumbência de criar a mesma ambiência de Walt através de uma experiência de 

treinamento para funcionários: a DU. 

Na DU, o treinamento é uma experiência educacional que sobrevive além das 

paredes de sala de aula ou das páginas de manuais de treinamento. Até mesmo o programa 

mais elementar, com a tecnologia e o orçamento mais limitados, devem dar conta do 

recado e refletir os valores e a saúde da empresa.  

Para criar um ambiente mágico, existem valores-chave para a Disney: segurança, 

cortesia, show e eficiência (CUNNINGHAM, SOUKI, 2010; LIPP, 2013; COCKRELL, 

2013; NADER, 2014, OLIVEIRA, 2016).  

Para Silva, a “aplicação dos conceitos de hospitalidade obrigatoriamente passa pela 

experiência internacional Disney de encantamento” (2013, p. 113). Além de possibilitar 

todo esse entendimento, a Disney tem-se mostrado adaptável em outros lugares do mundo, 

fator importantíssimo para justificar a sua aplicabilidade no globo, seja através dos parques 

ou de outros negócios que pessoas ou empresas tenham interesse em adaptar e aprimorar.  

Por exemplo, pode-se citar a pesquisa de Matusitz (2011), que comprovou o 

sucesso da adaptação do parque Disney de Hong Kong, atendendo a uma perspectiva 

cultural diferente da americana. Nader (2014) também apresenta a internacionalização da 

Disney para Paris, Tokio e Shangai. Por isso, a Disney, como filosofia, pode compor uma 

variedade de atuações em diversos modelos de negócios, em diferentes países. 

 

 

4) RESULTADOS 

 

 Nesta parte da pesquisa, apresenta-se a análise de conteúdo que possibilitou a 

compreensão dos construtos teóricos com a opinião dos entrevistados. Segundo Hair 

(2003), uma das principais tarefas dos pesquisadores em administração é converter os 

dados em conhecimento. Para o mesmo autor, quase todos os conjuntos de dados precisam 

de um resumo de suas informações, ou seja, algo que sintetize e descreva o que contêm. 

Nesse sentido, após cada categoria apresentada, ao final, está apresentada uma 

interpretação que verifica a coerência dos dados coletados.  

 Para Bardin, essa interpretação obtida através de análise do conteúdo por categorias 

“funciona por operações de divisão do texto, em unidades, em categorias segundo 

reagrupamentos analógicos”. Segundo a mesma autora (1977, p. 147), “entre as diferentes 

possibilidades de categorização, a investigação dos temas, é rápida e eficaz na condição de 

se aplicar a discursos”. Conforme anteriormente citado no método, a análise seguiu essa 

proposta, abordando de imediato a técnica proposta por Bardin (1977).   

Nesta segunda fase na pesquisa, os pesquisadores e profissionais de mercado em 

educação, hospitalidade e/ou entretenimento fundamentaram com profundidade as 

categorias solicitadas. De acordo com Bardin (1977), os respondentes não são obrigados a 

responder todas as questões. No entanto, os respondentes responderam quase a totalidade 

das questões. Na sequência, segue a análise de conteúdo. 

Quanto às questões da categoria educação, foram realizadas as seguintes análises a 

partir das respostas às perguntas: 
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1) O que deve ser incluído como fundamental em um modelo negócios de universidade 

corporativa com base na hospitalidade e no entretenimento? 

- Análise de conteúdo da questão 1, bloco educação: valores, treinamentos específicos para 

o cuidado com as pessoas, fomento da cultura da hospitalidade, inovação e qualidade nos 

serviços são elementos-chave que devem ser incluídos como fundamental em um modelo 

negócios de UC com base na hospitalidade e no entretenimento. 

2) Como uma universidade corporativa pode ser sustentável nas variáveis sociais, 

econômicas e ambientais? 

- Análise de conteúdo, questão 2 do bloco educação: nessa questão das variáveis sociais, 

econômicas e ambientais, interpretam-se como elementos-chave as variáveis sociais a 

preservação da cultura, integração de públicos, o relacionamento com outras Instituições, 

responsabilidade social empresarial e envolvimento pleno na comunidade onde está 

inserida; nas variáveis econômicas, a abertura de cursos para o público externo com a 

finalidade de trazer rendimento extra, redução de custos com a certificação da qualidade, a 

continuidade dos programas – não pode ser um projeto isolado; e, nas variáveis ambientais, 

a preocupação com uma infraestrutura que não desperdice o uso de recursos, estar de 

acordo com os preceitos ambientais mais evoluídos e educar para o consumo consciente, 

principalmente quanto ao uso da água e da energia.  

3) Que meios a organização pode praticar para promover a conectividade e a perpetuidade 

da universidade corporativa? 

- Análise de conteúdo, questão 3, bloco educação: os elementos-chave quanto aos meios 

que a organização pode praticar para promover a conectividade são a comunicação 

adequada do ambiente interno e suas partes interessadas, montar núcleos de 

desenvolvimento de inteligência, mapear diversas áreas, convidar pessoas que estejam 

envolvidas com a área do entretenimento para que possam se integrar à UC, promover 

encontros sistemáticos com as pessoas envolvidas (de forma presencial ou online) e ter 

uma filosofia própria de aprendizagem. Para a perpetuidade, interpretam-se como 

essenciais a educação dos valores da empresa, não tolerar amadorismo, promover a cultura 

de seus heróis e planejamento sistemático para que seja autossustentável. 

4) Que benefícios um participante deve ter ao ingressar em uma universidade corporativa? 

- Análise de conteúdo, questão 4, bloco educação: no que se refere aos benefícios que um 

participante deve ter ao ingressar em uma UC, devem ser citados como elementos-chave o 

reconhecimento de estar em uma equipe, entendimento da cultura da empresa, 

probabilidade de uma estabilidade maior, trilha para o desenvolvimento pessoal na 

carreira, um ambiente possível com outras Instituições, poder estudar de forma lúdica, 

ampliar seu conhecimento como ser humano e tempo para aprofundar-se no contexto do 

ambiente de trabalho” 

No que se refere à categoria hospitalidade, os respondentes destacaram: 

1) Quais são as características ou os fatores que podem levar à criação de ambientes 

harmoniosos para a prática do desenvolvimento de colaboradores, clientes, fornecedores e 

investidores? 

- Análise de conteúdo, questão 1, bloco hospitalidade: o que direciona através de 

elementos-chave para à criação de ambientes harmoniosos para a prática do 

desenvolvimento de colaboradores, clientes, fornecedores e investidores são a cultura 

organizacional com foco na emoção, a capacitação para uma atitude hospitaleira com 

convivência salutar, a transparência, os contratos claros, o investimento em qualidade de 

vida no trabalho e no clima organizacional, um layout que priorize o bem-estar e, por 

último e não menos importante, os momentos de integração entre as pessoas para que elas 

possam ter momentos de inter-relação. 
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2) Como desenvolver atividades na organização em sintonia com o bem comum? 

- Análise de conteúdo, questão 2, bloco hospitalidade: são elementos-chave para o bem 

comum o diálogo aberto através de mesa redonda e grupos de foco, a comunicação clara e 

visual, uma cultura organizacional com base na ética e na responsabilidade com a 

comunidade e, ainda, promover alternativas para ouvir todas as pessoas que estão 

envolvidas no processo ou se colocar na posição de colegas e clientes.    

3) Que tipo de atividades formam um integrante global que compartilhe com os demais? 

- Análise de conteúdo, questão 3, bloco hospitalidade: interpretam-se como elementos-

chave para formar um integrante global que compartilhe com os demais o engajamento nos 

treinamentos, o compartilhamento do conhecimento, por meio da aprendizagem com outras 

empresas, movimentos de aproximação, mutualidade, reciprocidade, receber e retribuir, 

senso de cooperação, propiciar programas esportivos, desenvolvimento da empatia, 

inteligência social e mentoria – para colocar-se na posição do outro, oportunizar 

plataformas digitais como portal na WEB e educação à distância.   

Para a categoria entretenimento, os respondentes enfatizaram: 

1) “É preciso uma equipe feliz para produzir um espetáculo alegre”. O que você 

compreende que essa frase pode significar para um centro de treinamento ou UC? 

- Análise de conteúdo, questão 1, bloco entretenimento: para fazer uma equipe feliz em 

uma UC, com o objetivo de produzir um bom trabalho, fazem-se necessário o 

aprimoramento contínuo da consistência em detalhes, a compreensão de que o servir não é 

uma subserviência, mas um ato de grandeza, o equilíbrio emocional, a construção do 

orgulho pelo que fazem na vida dos colaboradores, desenvolver o bem da equipe 

encontrando alternativas de transmitir essa atenção para as pessoas e buscar meios de 

envolver emocionalmente a pessoa – tocar o coração. 

2) Como criar um modelo de negócio para UC com base na hospitalidade e no 

entretenimento?  

- Análise de conteúdo, questão 2, bloco entretenimento: interpretam-se os seguintes como 

elementos-chave para criar um modelo de negócio para UC com base na hospitalidade e no 

entretenimento o alinhamento da cultura organizacional, o conhecimento do cliente, a 

capacitação de todos os recursos humanos com um agir hospitaleiro, otimizar a inovação 

permanentemente, um modelo de receptividade das principais partes interessadas, do 

cuidado com o outro, com o uso e criação de símbolos sempre presentes, a contagem de 

histórias do fundador ou na experiência de um herói, programas que sejam 

autossustentáveis e o engajamento das lideranças. 

3) Qual é a principal padrão a ser seguido em uma UC para parques temáticos, nas áreas de 

colaboradores, clientes e investidores?  

- Análise de conteúdo, questão 3, bloco entretenimento: interpretam-se como elementos-

chave para padrões a serem seguidos em uma UC para parques temáticos a atenção aos 

detalhes, consistência na operacionalização dos processos de capacitação, a busca da 

empatia, a qualidade em serviços, a responsabilidade socioambiental, o compartilhamento 

de ideias com o público externo, colaboradores que gostem de receber e tratar 

adequadamente as pessoas, clientes que sejam bem informados pela empresa sobre os 

serviços do parque e investidores que sejam informados pela empresa sobre o desempenho 

de todas as áreas do parque.  

 Após a análise de conteúdo seguindo os critérios de Bardin (1977), procedeu-se à 

interpretação de quais elementos-chave tornar-se-iam variáveis do modelo de negócios de 

UC para parques temáticos brasileiros. 

 

4.1) Variáveis expandidas da proposição do modelo 
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O novo modelo, através de uma representação simplificada, expande o ambiente 

para novos negócios a partir de uma UC, e inclui a interpretação oriunda da análise de 

conteúdo realizada no subcapítulo anterior, passando a proporcionar uma nova visão do 

que é hoje para o que pode ser amanhã, com a possível aplicação pelos parques brasileiros.  

Com relação às variáveis conforto humano, emoção, adaptação cultural, estrutura 

mais layout e construção da cidadania já foram anteriormente explicados com as devidas 

referências. As outras variáveis que aparecem na sequência, são de cinco pesquisadores 

doutores externos, que fizeram parte da qualificação dessa pesquisa e solicitaram essa 

inclusão. Na análise de conteúdo que segue, há a inclusão de cientistas que tratam dessas 

variáveis, em estudos recentes. 

A produtividade, por exemplo, tem sido objeto em serviços que apoiam o comércio 

e em organizações militares, criando experiências para o treinamento nessas áreas 

(ANDRE et. al. 2015). Acredita-se profundamente que em UCs a produtividade deve estar 

vinculada a fatores como busca pela interatividade nas opções de aprendizagem, fator esse 

que também está nitidamente vinculado à aprendizagem lúdica. Verifica-se a produtividade 

como uma variável de eficiência para uma UC na área do entretenimento, capaz de 

simplificar processos.  

A governança corporativa é uma variável que está presente nas organizações que 

estimulam a hospitalidade. Segundo a Marketline (2016), uma empresa autraliana é 

exemplo vivo disso. Na empresa EHEL, um grupo empresarial que opera em múltiplos 

negócios do entretenimento e no setor do lazer, como hotéis, restaurantes, cinemas e 

teatros, o fator-chave é a governança corporativa. A governança corporativa precisa ter 

nexo com a gestão de um CT ou uma UC.  

A educação continuada é temática indispensável para na inclusão de um modelo de 

negócios para UCs no cenário brasileiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país 

que investe inexoravelmente na educação, a educação continuada na área de administração 

e negócios tem sido, conforme aponta Bañuelos (2016), uma realidade que se intensificou 

desde 1970, encorajando essa prática inclusive nas UCs. Mohn (2013) complementa ainda 

que, no segmento de turismo, a educação continuada avança de tal maneira que promove 

várias oportunidades para as pessoas.    

A transparência e a ouvidoria são fatores-chave para o encontro da satisfação do 

cliente (PAN; NGUYEN, 2015). Imagine-se que um modelo de UC para parques temáticos 

não incluísse a preocupação com a satisfação de quem realmente está consumindo o 

serviço do parque. Parece algo impensável, já que isso também reflete a transparência, 

demonstra a preocupação em atender melhor o cliente e possibilitar que ele se manifeste. O 

cliente é variável fundamental para a compreensão e a otimização de processos orientados 

ao mercado, ou seja, fazer aquilo que o cliente espera. Os treinamentos de UC, por 

exemplo, precisam compreender o significado mais amplo do cliente, para que as práticas 

operacionais possam atendê-lo da melhor maneira possível no parque. Assim, criar 

transparência em como os serviços estão sendo formatados bem como a oportunidade de 

deixar o cliente se manifestar através de uma ouvidoria são bases de um modelo de 

negócios para UC em parques temáticos brasileiros. 

A construção do relacionamento interpessoal é tão importante que, conforme afirma 

Yang (2016), há um resultado com efeitos no desenvolvimento do interesse de estudantes a 

partir de como os relacionamentos interpessoais são realizados nos ambientes de 

aprendizagem.  

A cultura organizacional é estabelecida pelo seu líder. Essa pessoa pode morrer e 

perpetuar a cultura na empresa, a exemplo da Disney. Por isso, a gestão da liderança tem 
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forte relação com a cultura organizacional, pois diz respeito a como os talentos são 

gerenciados. Shuler (2015) atribui 5 fatores que servem para identificar, organizar, sugerir 

e documentar questões de como gerenciar os devidos talentos para a construção de uma 

cultura organizacional: 1ª – escolhas (para pensar o que se quer), 2ª – considerações 

(práticas e políticas adotadas), 3ª – mudanças (de motivação, localização, adaptação), 4ª – 

contexto e contingências (liderança e valores) e 5ª – consequências (individuais e 

organizacionais).  

No Brasil, há um efeito significativo na cultura organizacional quando outra 

organização que não seja a original obtém poder para introduzir novas metodologias de 

gestão. Geralmente, isso ocorre em movimentos de aquisição ou fusão. No entanto, podem-

se observar esses efeitos em relações de parceria com essas mesmas interações, seja por 

uma aliança estratégica, seja por uma simples troca ou aplicação de recursos (JORDÃO; 

SOUZA; AVELAR, 2014).  

Assim, mudanças culturais precisam ser muito bem planejadas para que não 

ocorram impactos negativos. Pereira et. al. (2014), por exemplo, trazem o caso da 

sustentabilidade ambiental como mudança cultural em ambientes de aprendizagem em 

universidades brasileiras. Pode-se observar, pelo estudo, que uma mudança na cultura 

organizacional pode trazer práticas muito benéficas, como uso adequado da água, do lixo e 

da energia. Wise (2014) traz outro exemplo para a área do entretenimento, da relação entre 

a Disney que realizou um movimento de liderança para a aquisição de Pixar, 

movimentando sua dinâmica organizacional. Essa pesquisa traz o dilema e as constatações 

em possíveis mudanças na cultura organizacional, em variáveis como a criatividade.  

A gestão da integração ganhou maior espaço a partir da era digital. Novos formatos 

de relacionamento entre as pessoas foram possíveis graças à tecnologia, que facilitou uma 

integração sem limites (KILLIAN; MCMANUS, 2015). Impossível seria considerar um 

novo modelo de negócios que não contemplasse como as pessoas estão se comunicando e 

se integrando atualmente.  

A consistência em detalhes é outro fator-chave, extremamente importante, apontado 

pelos respondentes desse estudo. Conforme Zhang et. al. (2016), o entendimento sobre 

determinantes em parques temáticos está vinculado aos detalhes. O autor destaca a questão 

da espera na fila em atrações. Essa espera é um detalhe tão importante que os parques 

precisam encontrar alternativas para trabalhar esse quesito. 

Através do lúdico, a probabilidade de enxergar o lado positivo das coisas é bem 

maior. Estar em um ambiente de celebração prioriza um clima de alto-astral e o espaço 

para o diálogo. Tseng e Lee (2014) tratam do efeito da gestão do conhecimento e sua 

dinâmica no desempenho da organização e indicam essa variável para a competitividade 

das organizações. Por exemplo, Gale (2016) apresenta o movimento de tendência chamado 

“Lego-ization” de aprendizado, ou seja, as empresas estão redirecionando conteúdos, na 

maioria das vezes em formatos digitais, em porções menores, para que possam fazer suas 

aprendizagens mais úteis para mais colaboradores. 

 

4.2) O Modelo de negócios PI44 

 

Com base na investigação teórico-documental e análise de conteúdo, apresenta-se o 

modelo prévio que o autor dessa pesquisa nomenclaturou como “Modelo PI44”, oriundo 

das palavras parque e integração, por possuir 44 variáveis aplicáveis de forma integrada, e 

da visão categórica de Muelhausen (2015), em oferta, monetização e sustentabilidade.  

 

Tabela 1 - Variáveis do Modelo PI44 
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Oferta 

1.       Missão 

2.       Escopo 

3.       Objetivos 

4.       Educação 

5.       Conectividade 

6.       Disponibilidade 

7.       Tecnologia 

8.       Benefícios 

9.       Espírito de serviço 

10.       Cortesia 

11.       Show 

12.       Eficiência 

13.       Estrutura e layout 

14.       Educação continuada 

15.       Relacionamento interpessoal 

16.       Consistência em detalhes 

17.       Experiência de aprendizagem lúdica 

Sustentabilidade 

1.       Valores  

2.       Modelo 

3.       Sustentabilidade  

4.       Perpetuidade 

5.       Convivência 

6.       Respeito 

7.       Cortesia 

8.       Tolerância 

9.       Generosidade 

10.     Solidariedade 

11.     Harmonia 

12.     Segurança 

13.     Conforto humano 

14.     Emoção 

15.     Adaptação cultural 

16.     Construção da cidadania 

17.     Transparência 

18.     Ouvidoria 

19.     Cultura Organizacional 

Monetização 

1.        Visão 

2.        Parcerias 

Tabela 1 - Variáveis do Modelo PI44 (cont.) 

3.        Competitividade 

4.        Metodologia 

5.        Efetividade 

6.        Produtividade 

7.        Governança Corporativa 
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8.        Gestão da integração 
                    Fonte: Própria (2016). 

 

O processo do modelo de negócios PI44 objetiva orientar e realizar uma adequação 

no desenvolvimento organizacional das pessoas através de UC para parques temáticos no 

Brasil, sendo rentável e sustentável. Esse modelo reveste-se de sucessivos estágios de 

aprendizagem para todas as suas variáveis, ou seja, todas as variáveis propostas precisam 

estar em constante adaptação e evolução. Nesta construção de um processo contínuo de 

maturidade, com íntima relação entre as variáveis que são apresentadas, orienta-se alcançar 

um padrão compatível com que os clientes de um mundo globalizado exigem.  

 

Figura 1 - Modelo de negócios PI44 

 

 

           Fonte: O autor. 

 

 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

No Modelo PI44, o colaborador deve estar preparado para atender a um mercado 

que oscila em diversas culturas. Para isso, há a necessidade de Professores que sejam 

colaboradores nos parques que atuam e que tenham experiência em diversas áreas, com 

formação renovada e prática comprovada dos conhecimentos necessários em 

entretenimento, para que possam realizar programas educacionais orientados a capacitar 

pessoas que irão atender a um público exigente. 

SUSTENTABILIDADE           
valores, modelo, 

sustentabilidade (social, 
econômica e ambiental), 

perpetuidade, convivência, 
respeito, cortesia, tolerância, 
generosidade, solidariedade, 

harmonia, segurança, conforto 
humano, emoção, adaptação 

cultural, construção da 
cidadania, transparência, 

ouvidoria e cultura 
organizacional. 

MONETIZAÇÃO              
visão, parcerias, 

competitividade, metodologia, 
efetividade, produtividade, 
governança corporativa, 
gestão da integração. 

OFERTA               
missão, escopo, objetivos, 
educação, conectividade, 

disponibilidade, tecnologia, 
benefícios, espírito de serviço, 

cortesia, show, eficiência, 
estrutura e layout, educação 
continuada, relacionamento 

interpessoal, consistência em 
detalhes, experiência de 

aprendizagem lúdica. 
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A essência do “Modelo PI44” presume, como análise qualitativa, a efetividade em 

integrar a capacidade tecnológica no processo administrativo de tomada de decisão, com 

equipes de alto desempenho que possam manifestar habilidades capazes de assimilar 

informações significativas e analisá-las em confronto com os programas educacionais, 

subprogramas ou elementos de programa, para permitir aos participantes a devida prática 

nos momentos de interação com clientes e demais partes interessadas. 

O modelo de negócios PI44 proposto como resultado desta pesquisa tem potencial 

aplicabilidade a testagem em pesquisas descritivas, com relação às UCs para parques 

temáticos brasileiros. Agregaram-se a ele variáveis atualizadas de outros construtos que 

tratam fatores de educação, hospitalidade e entretenimento. Tais fatores foram ampliados 

pelos respondentes da pesquisa, ratificando a contribuição para a construção do PI44.  

 Com a qualificação do estudo por professores doutores de relevante experiência 

acadêmica (pesquisadores externos), bem como ponderações dos respondentes 

selecionados, novas variáveis do novo modelo puderam ser apresentadas, quais sejam: 

produtividade, governança corporativa, educação continuada, transparência, ouvidoria, 

construção do relacionamento interpessoal, cultura organizacional, gestão da integração, 

consistência em detalhes e experiência de aprendizagem lúdica. Tais variáveis ainda foram 

aprofundadas por estudos recentes nas respectivas áreas. As 44 variáveis de aplicação do 

modelo foram agrupadas, pelas categorias de Muehlhausen (2015), em oferta, 

sustentabilidade e monetização.   

 Chega-se à consideração de que, nos aspectos analisados, alguns se destacaram com 

maior intensidade, especialmente três variáveis: a cultura organizacional, a consistência em 

detalhes e a experiência de aprendizagem lúdica, e apresentam-se como vitais para a 

construção de um CT ou uma UC para parques temáticos brasileiros. A cultura 

organizacional tem forte relação com a liderança e promove a orientação do escopo da 

organização, suas políticas, suas motivações e as consequências. A consistência em 

detalhes contribui significativamente, apresentando-se como um dos maiores 

determinantes para o ramo do entretenimento quanto à busca pelo diferencial, pelo 

inesperado. A experiência de aprendizagem lúdica relaciona-se positivamente como 

método de geração de conhecimento para a UC, trazendo a possibilidade de “aprender 

apreendendo”. 

 Como trilhas de pesquisa potenciais e recomendações para dar continuidade a essa 

pesquisa, sugere-se, para pesquisadores interessados em modelos de negócio, educação, 

hospitalidade e entretenimento, um enfoque específico para aprofundar as variáveis cultura 

organizacional, consistência em detalhes e experiência de aprendizagem lúdica. Sabe-se 

que a aplicação dessas variáveis em si propõe ações, técnicas de gestão, ou melhor, 

ferramentas de trabalho. Há muito espaço para compreender a relação dessas variáveis 

UCs no Brasil, indubitavelmente, na estruturação de novas UCs para parques brasileiros, 

ou também em outras empresas de serviços, tais como hospitais, serviços públicos, 

empresas de transporte aéreo e terrestre, dentre outras. 

 Esse estudo vem contribuir para que os parques temáticos brasileiros possam 

reavaliar seus métodos, com a possibilidade de incluir uma UC no seu ambiente de 

negócios, ou se associe a outras ações de outros profissionais e entidades, elevando o 

capital intelectual. O modelo PI44 é, portanto, uma proposta prévia a ser testada em novas 

pesquisas, um novo modelo de negócios para UCs bem como para diversas empresas da 

área do entretenimento e, destinado a atender parques temáticos brasileiros, composto por 

variáveis significativas de educação, hospitalidade e entretenimento e que estão dispostas 

de maneira a promover o desenvolvimento de colaboradores, investidores, fornecedores e 

principais partes interessadas nesse ramo.  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1951



 

 

 

 

 

 

 

Referência bibliográfica 

 

ALTON, E. How do theme parks cultivate world class entertainment? Entertainment 

Designer. Disponível em: < http://entertainmentdesigner.com/news/theme-park-design-

news/how-do-theme-parks-cultivate-world-class-talent/>. 2014. Acesso em: 30 jul. 2016. 

ANDRE, T. et. al. Experience map: a tool to help training managers develop learning 

experiences. Procedia Manufactoring, v. 3. p. 1511-1518, 2015. 

BAÑUELOS, N. I. From commercials schools to corporate universities: explaining the 

shift in proprietary business education in the U.S. The Journal of Higher Education, v. 8, 

n. 04, jul./ago., 2016. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Paris: PUF, 1977. 

CASARINI, F; BAUMGARTNER, M. Educação corporativa: da teoria à prática. São 

Paulo: Senac, 2012. 

CASTELLI, G; CASTELLI, S. Ô de casa! Hospitalidade, uma vantagem competitiva. 

Canela: ESH, 2010. 

COCKRELL, L. A magia do atendimento: as 39 regras essenciais para garantir serviços 

excepcionais. São Paulo: Saraiva, 2013. 

CUNNINGHAM; J. SOUKI, O. As incríveis chaves WOW para o seu sucesso em vendas: 

como surpreender seus clientes e superar expectativas. São Paulo: Novo Século, 2010. 

CURY, A. Gestão da emoção. São Paulo: Saraiva, 2015. 

EBOLI, M. (org). Educação corporativa: muitos olhares. São Paulo: Atlas, 2014. 

FINAMOR, A. L. N. et. al. Construção de equipes de alto desempenho. Rio de Janeiro: 

FGV, 2015.  

GALE, S. F. A “Lego-ization” of learning. Workforce Special Report, p. 44-47, jan. 2016. 

HAIR, J. et. al. Essentials of Business Research Methods. LLC: Leyh Publishing, 2003. 

HALLING, T. D. A change of service leads to a welcome change. Journal of Library 

Administration, v. 53, p. 429-438, 2013. 

JORDÃO, R. V. D; SOUZA, A. A; AVELAR, E. A. Organizational culture and post-

aquisition changes in management control systems: an analysis of successful Brazilian 

case. Journal of Business Research, v. 76, p. 542-549, 2014. 

KILLIAN, G; MCMANUS, K. A marketing communications approach for the digital era: 

managerial guidelines for social media integration. Business Horizons, v. 58, p. 539-549, 

2015.  

LI, Y; KUNG, Y; WANG, T. Studying the effect of ‘Hospitality interns’ personality traits 

and their emotional labor over organization citizenship behavior. Pakistan Journal of 

Statistics, v. 28, n. 5, p. 673-686, 2012. 

LIPP, D. Disney U: How Disney University develops the World’s most engaged, loyal and 

custumer-centric employees. New York City: McGraw-Hill, 2013. 

LISBOA, T. C. Competências de Gestores no processo de humanização em saúde. São 

Paulo: Laços, 2015. 

MARKETLINE. Event Hospitality and Entertainment Limit: company profile. 

MarketLine, 23 maio 2016. 

MATUSITZ, J. Disney’s successful adaptation in Hong Kong: a glocalization perspective. 

Asia Pacific Journal Management, v. 28, p. 667-681, 2011. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1952

http://entertainmentdesigner.com/news/theme-park-design-news/how-do-theme-parks-cultivate-world-class-talent/
http://entertainmentdesigner.com/news/theme-park-design-news/how-do-theme-parks-cultivate-world-class-talent/


 

 

MOHN, T. In tourism, classes can open doors. New York Times. 18 mar. 2013. 

MUEHLHAUSEN, J. Modelo de negócios para leigos. São Paulo: Alta Books, 2015. 

NADER, G. A magia do império Disney. São Paulo: Senac, 2014. 

NOI, R. Employee Training and Development. New York: MacGraw-Hill, 2013. 

OLIVEIRA, C. Walt Disney de Marceline para o mundo: o palco de sonhos. São Paulo: 

Senac, 2016. 

PAN, J; NGUYEN, H. T. N. Achieving custumer satistaction though product- servisse 

systems. European Journal of Operational Research. V. 247. P. 179-190, 2015. 

PEREIRA, G. et. al. Greening the campus of a brasilian university: cultural challenges. 

International Journal of Sustainability In Higher Education, v. 15, n. 01, p. 34-47, 2014. 

RO, H; CHEN, P. Empowerment in hospitality organizations: custumer orientation and 

organizational support. International Journal Of Hospitality Management, v. 30, p. 422-

428, 2011. 

SCHULER, R. S. The 5-C framework for managing talent. Organizational Dynamics, v. 

44, p. 47-56, 2015. 

SILVA, C. S. Universidade corporativa de Gastronomia Brasileira: uma nova abordagem 

na área de serviços. São Paulo: Laços, 2014. 

______. Hospitalidade no gerenciamento de atendimento ao cliente. São Paulo: Laços, 

2013. 

TSENG, S; LEE, P. The effect of knowledge management capability and dynamic 

capability on organizational performance. Journal of Enterprise Information Management, 

v. 27, n. 02, p. 158-179, 2014. 

VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 7. ed. São Paulo: 

Atlas, 2006.  

WISE, T. Creativity and culture at Pixar and Disney: a comparison. Journal of 

International Academy for Case Studies, v. 20, p. 1, p 149-167, 2014. 

YANG, L. Interpersonal relationships and the development of student interest in science. 

Eletronic Journal Of Science Education, v. 20, n. 01, 2016. 

ZHANG, Y. et. al. Exploring a theme’s park tourism capacity: a demand side analysis. 

Tourism Management, v. 59, p. 564-578, 2016. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1953



 

 

DOI: 10.5748/9788599693148-15CONTECSI/PS-5726 

 

CHALLENGES FOR IMPLEMENTATION PROCESS QUALITY GUARANTEED 

DELIVERY OF SERVICES IN SMART CITIES: THE PERSPECTIVE OF EXPERTS 

 

Marcio de La Cruz Lui, ORCID: 0000.0002.2620.0364, (Centro Universitário da FEI, São 

Paulo, SP, Brasil) - marciodlclui@gmail.com 

Leandro Petarnella, ORCID: 0000-0001-5157-4969, (Universidade Nove de Julho, São Paulo, 

SP, Brasil) – Leandro_66@hotmail.com 

 

The population growth observed globally, refers to the model of smart cities where it becomes 

possible to better plan its expansion to meet the various actors involved in the process and its 

numerous social variables. The importance of TIC tools is crucial for delivering results that 

meet the public and private interests by fostering the pillars for the implementation of 

technological innovations. Ensuring the delivery of service assurance in smart cities is still an 

issue that is rarely discussed in global terms and, in Brazil, almost non-existent. Based on the 

framework suggested by the TM-Forum, this article seeks to show what are the main 

challenges in the process of guaranteeing the quality of services in smart cities. In order to do 

so, we used an exploratory investigation of inductive reasoning, based on a review of the 

literature that served as support for the theoretical basis of the present study. The technique 

used, Elite Interview, focuses on the experts who can be considered the elite of any subject / 

research that deserves a better deal of social order. Two companies, here understood as those 

involved in the planning, implementation and control of the service assurance of Águas de São 

Pedro / SP. 

 

Keywords: Smart Cities, Perspective of Experts, Process Quality, Smart Cities. 

 

DESAFIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE GARANTIA DA 

ENTREGA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS EM CIDADES INTELIGENTES: A 

ÓTICA DOS ESPECIALISTAS 

 

O crescimento populacional observado de forma global, nos remete ao modelo de cidades 

inteligentes onde torna-se possível um melhor planejamento da sua expansão para atender os 

diversos atores envolvidos no processo e suas inúmeras variáveis sociais. A importância das 

ferramentas de TIC é fundamental para que haja resultados que atendam os interesses públicos 

e privados fomentando os pilares para a implementação de inovações tecnológicas. A garantia 

da entrega da qualidade dos serviços (service assurance) em cidades inteligentes ainda é um 

tema pouco discutido em termos globais e, no Brasil, quase inexistente. Baseado no 

framework sugerido pelo TM-Forum, o presente artigo, busca evidenciar quais são os 

principais desafios no processo de garantia da qualidade dos serviços em cidades inteligentes. 

Para tanto, utilizou-se de uma investigação exploratória, de raciocínio indutivo, alicerçado na 

revisão da literatura que serviu de apoio à fundamentação teórica do presente trabalho. A 

técnica utilizada, Elite Interview, foca nos especialistas que podem ser considerados a elite de 

qualquer assunto/pesquisa que merece uma melhor tratativa de ordem social. Foram 

pesquisadas duas empresas, aqui entendidas como os envolvidos no planejamento, 

implementação e controle do service assurance da cidade inteligente de Águas de São 

Pedro/SP. 
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento tecnológico traz diversos benefícios para a sociedade. Com o 

aprimoramento da infraestrutura de telecomunicações e as constantes inovações na área de TI, 

principalmente, a partir da ampliação da capacidade de transmissão de dados, armazenamento 

e processamento, soluções digitais passaram a ser designadas como meio de suporte aos 

serviços relacionados a saúde, mobilidade, educação, sustentabilidade, segurança, turismo, 

dentre outras possibilidades. No Brasil, existe uma forte tendência do crescimento 

populacional em áreas urbanas haja visto o censo de 1991 realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia Estatística (IBGE) onde a população urbana era de aproximadamente 110 milhões 

de pessoas que, comparado com o censo de 2010 do mesmo instituto, onde esse número 

ultrapassou a marca de 160 milhões de pessoas. Em decorrência disso, soluções que possam 

minimizar os impactos causados pelo crescimento populacional passam a ser o grande desafio 

da ordem hodierna, transformando-se, desta maneira, em um desafio a ser enfrentado, 

atualmente, pela sociedade. 

Os avanços tecnológicos assumem um importante papel no que tange o referido 

enfrentamento. É justamente em decorrência disso, que se visualiza nas tecnologias de 

informação as possíveis soluções para os problemas relacionados aos enormes aglomerados 

urbanos. Assim, para que os mesmos possam ser resolvidos de forma inteligente, a utilização 

de criatividade, capital humano, cooperação, ciência e tecnologia deve se constituir em um 

tecido orgânico capaz de desvendar os pontos cruciais de determinada cidade (Caragliu; Bo & 

Nijcamp, 2011). Em outras palavras: é justamente na combinação acima exposta, que emerge 

o delineamento das cidades inteligentes. 

De acordo com Caragliu, Bo e Nijcamp (2011), “O rótulo cidades inteligentes, deve, 

portanto, apontar para soluções inteligentes permitindo cidades modernas, capazes de 

prosperar, através de melhorias qualitativas e quantitativas na produtividade”, contudo 

soluções para cidades inteligentes, em geral, envolvem diversos atores e elementos e o 

principal objetivo é que os cidadãos tenham melhor qualidade de vida. Dameri (2014) avalia 

os principais stakeholders envolvidos no processo e como desempenham seus papéis e 

percebem o complexo ecossistema envolvido. Para o autor, existem dois grandes grupos 

protagonistas na formação das cidades inteligentes. O primeiro são os facilitadores que, por 

sua vez, são compostos pelo governo, fornecedores de solução e sistema educacional. Já o 

segundo, são os desfrutadores que formados pelos cidadãos e sociedade civil, administração 

pública, organismos públicos e empresas que se beneficiam das inovações implementadas, 

garantem a sinergia da referida cidade. 

Ocorre que, entre as ações dos facilitadores e dos desfrutadores, frente a problemática 

exposta no que tange os pontos cruciais para o delineamento de uma cidade inteligente, se 

firma a necessidade de se garantir que todos os entes envolvidos, bem como, os recursos ou 

dispositivos tecnológicos estejam em perfeita simbiose. Para tanto, a gestão da qualidade dos 

serviços a serem prestados bem como a interlocução com seus usuários se faz tão importante 

quanto necessário. Em decorrência disso, emerge o objetivo do presente artigo, que visa 

analisar os desafios inerentes as garantias da qualidade de serviço em cidades inteligentes, por 

meio dos service assurance, sob a ótica dos especialistas envolvidos no respectivo processo. 

O mesmo considera um modelo mundial de referência de processos de negócios de 

prestação de serviços de telecomunicações conhecido como Telecom Operation Map – 
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Business Process Framework (e-Tom) do Telemanagement Forum (TM-Forum) para, 

juntamente ao referencial teórico, analisar a percepção destes especialistas na implementação 

de service assurance sobre os desafios e as necessidades que os mesmos enfrentam quando se 

firma a necessidade de se desenvolver cidades inteligentes. A pesquisa empírica contou com 

entrevistas semiestruturadas realizadas com os referidos especialistas atuantes no projeto 

“Cidade Inteligente: Águas de São Pedro/SP”. 

 

 

2 CIDADES INTELIGENTES 

As transformações tecnológicas estão cada vez mais céleres. Elas, por sua vez, acabam 

alterando a maneira na qual a sociedade estabelece suas relações figurando-se, por isso 

mesmo, no epicentro de uma nova ordem social. Nesta nova ordem, questões relacionadas a 

gestão, a mobilidade urbana, ao bem-estar, a qualidade de vida, educação, saneamento, entre 

outras, passam a ser (re) pensadas e (re) dimensionadas a partir das respectivas tecnologias da 

informação e comunicação (TIC). Em decorrência disso, o planejamento e uma governança 

pública eficiente se torna tão importante quanto necessária. Assim, pode-se afirmar que Smart 

City é um conceito de estratégia urbana que visa melhorar a qualidade de vida no espaço 

urbano. Trata-se de uma estratégia abrangente que aborda todos os aspectos do bem-estar, isto 

é, aspectos econômicos, sociais e ambientais. Distingue-se de outras estratégias urbanas 

porque visa harmonizar todos estes aspectos que muitas vezes conflitam entre si (Dameri, 

2014). 

Segundo Khan (2014), formular propostas que possibilitem a convergência entre as 

políticas públicas e as tecnologias, se firmam como um grande desafio à governança pública. 

Isto porque, é justamente a facilitação de acesso às informações que transitam sob a ótica da 

governança urbana que se encontra no centro dos debates que se destacam sobre as cidades 

inteligentes. 

As cidades inteligentes são aqui entendidas com (Duarte, 2005: 125) como “ambiente 

informacionalmente rico e propício ao desenvolvimento de polos de inovação”. A rigor, estas 

cidades concebem os fluxos informacionais oriundos da expansão tecnológica a favor da 

plasticidade urbana/ cotidiana. Em decorrência disso, as cidades inteligentes deixam de ser 

simples campo de embates sociais para se configurarem como um território inovador, 

inteligente e, ao mesmo tempo, criativo. Ou seja, espaço por excelência de aprendizagem 

compartilhada por meio da utilização dos fluxos informacionais convergidos à dinâmica 

cotidiana.   

No Brasil, estudos que tratam das cidades inteligentes ainda não são repertoriados. 

Aliás, dentre os poucos estudos existentes destacam-se os de Duarte (2005) que realiza um 

estudo de caso sobre a cidade multimídia de Montreal, o de Gama, Almeida e Peixoto (2012) 

que busca apresentar um modelo de maturidade tecnológica para as cidades inteligentes, os 

trabalhos de Lemos (2013) para quem a política de abertura dos dados públicos alinhados 

ao Open Data, ao Big Data bem como à internet das coisas, serão decisivos à criação das 

cidades inteligentes e, também, à formação de cidadãos inteligentes. 

Aqui se faz importante salientar que as cidades inteligentes se utilizam das TICs 

visando garantir o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos, estão desafiadas a promover a 

padronização de serviços, bem como, o provisionamento de infraestrutura tecnológica, o 

armazenamento e o compartilhamento de dados e a estrutura computacional. Ainda segundo 

Khan (2014), os desafios aqui apresentados também se constituem como grandes problemas 
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aos cidadãos e à administração pública, haja vista a necessidade de se arquitetar uma estrutura 

para tal fim. 

São diversas as discussões, propostas e modelos estruturais o enfrentamento dos 

problemas impostos às cidades inteligentes. Khan (2014); Gama, Almeida e Peixoto (2012), 

Kamel (2013); Weaver (2011) apontam para a estrutura baseada em nuvens para o 

desenvolvimento de serviços destinados aos cidadãos. Esta estrutura é capaz de promover 

soluções inteligentes por meio do processamento de grande volume de dados e, ao mesmo, da 

produção de informação contextual. É claro que as utilizações das nuvens não impedem a 

utilização de outros mecanismos e recursos. Ao contrário. Nas cidades inteligentes eles se 

somam e se complementam com o intuito de tornar a vida de seus habitantes bem como sua 

governabilidade pública cada vez mais sustentável transformando, desta maneira, o espaço, o 

tempo, as pessoas e o lugar em pontos de interconexões facilitadores da tomada de decisão 

sobre as questões urbanas hodiernas. 

A partir dos problemas e desafios apresentados emerge, então, a necessidade de se 

discutir quais são os principais desafios no processo de garantia da qualidade dos serviços em 

cidades inteligentes, tomando como base a implementação de um software de service 

assurance desenvolvido com as recomendações do framework e-TOM, na cidade de Águas de 

São Pedro/SP. Para tanto, a discussão do referido processo é o que se apresenta a seguir. 

 

2.1 Service assurance conforme framework e-TOM 

A infraestrutura de TIC para a alavancagem de cidades inteligentes é um pilar 

expressivo para garantir maior sustentabilidade e ambientes de negócios mais competitivos. A 

implementação de uma cidade inteligente envolve diversos atores desvelando-se como um 

ecossistema diverso. Em decorrência disso, aspectos relacionados a governança, economia, 

mobilidade, sustentabilidade, inovação, política, qualidade de vida, entre outras inferências 

no/do cotidiano urbano tornam-se eixos direcionadores das discussões e das ações permissivas 

à estruturação de uma cidade inteligente. Entretanto, percebe-se que a maneira pela qual os 

referidos eixos possam ser interconectados, no Brasil, ainda carece de maiores discussões.  

Frente à amplitude do assunto, aqui se torna fundamental realizar um recorte. Assim, 

dar-se-á especificidade ao service assurance, ou seja, a garantia na qualidade dos serviços 

estruturais das cidades inteligentes já que este é tema pouco discutido e ainda não 

repertoriado. Aliás, neste sentido, uma breve revisão da literatura sobre o tema revelou apenas 

03 trabalhos sobre a qualidade de serviços em cidades inteligentes. A busca foi realizada na 

base de dados Proquest que incorpora doze outras diferentes bases de dados e, também, no 

portal de periódicos CAPES que, por sua vez, congregam mais 85 diferentes bases indexadas. 

Os três trabalhos encontrados são: 1) Quality of Service in Wide Scale Publish de 

Bellavista, Corradi e Reale (2014) que trata, brevemente sobre sistemas Publish Subscribe 

(PUB/SUB) centrando suas discussões e análises sobre os custos efetivos para a distribuição 

de dados em larga escala em ambientes dinâmicos objetivando, ainda, a troca de informações 

entre nós estáticos e móveis em cidades inteligentes; 2) TSRF: a trust-aware secure routing 

framework in wireless sensor networks de Duan, et al (2014) que explana sobre os desafios 

oriundos da utilização de protocolos de roteamento de confiança aware e suas 

(in)compatibilidade métricas propondo, para tanto, um framework de roteamento seguro trust-

aware (TSRF) de alta capacidade de resistência a ataques entendendo, ser este último, uma 

maneira de se garantir a qualidade do serviço em cidades inteligentes e, por último, 3) 

Combinatorial Auction-Based Pricing for Multi-tenant Autonomous Vehicle Public 

Transportation System de Lam (2015), que aborda a questão da multi-tenant AV sistema de 
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transporte público de precificação. Neste, o autor propõe um mecanismo de cobrança baseado 

em Vickrey-Clarke-Groves, para maximizar o bem-estar social no que tange a tarifação de 

leilões e concorrências públicas. 

Como pode ser observado o desenvolvimento de pesquisas sobre service assurance em 

cidades inteligentes é quase nula. Utilizando-se de frameworks e-TOM, para a garantia da 

qualidade de serviços em cidades inteligentes, são inexistentes. Em decorrência disso, este 

trabalho reporta-se à base conceitual da qualidade de serviços com Parasuraman, Zeithaml e 

Berry (1990), a recomendação de Quintella e Cunha (2008) para a utilização de frameworks e-

TOM e, por último, as orientações de Reali e Monacelli (2009) que trata do desempenho de 

serviços de TI. 

 Segundo Parasuraman, Zeithaml e Berry (1990), as discussões acerca do service 

assurance baseiam-se em três características: 1) a dificuldade de avaliação da qualidade dos 

serviços quando comparados a produtos; 2) a relação entre expectativa e performance dos 

serviços prestados e; 3) avaliação da qualidade dos serviços que é afetada por critérios 

relacionados também a entrega dos serviços. Os autores ainda definiram cinco dimensões da 

percepção da qualidade dos serviços, sendo elas, a) tangibilidade, b) confiabilidade, c) 

capacidade de resposta, d) garantia e) empatia. 

Já Quintella e Cunha (2008) recomenda que o service assurance seja desenvolvido e 

estruturado a partir do framework e-TOM, ou seja, um modelo estruturado dos processos de 

negócios de serviços de telecomunicações convergentes. Entretanto, para a execução do 

mesmo deve ser considerado a minimização de custos de manutenção e a melhoria dos 

diagnósticos, confiabilidade, e a performance dos serviços de TI e TELECOM, conforme 

delineia Reali e Monacelli (2009). A síntese da estrutura do framework eTOM para garantia 

da qualidade dos serviços pode ser visualizada na Figura 01: 

 

Figura 01: Business Process Framework.  

Fonte: https://www.tmforum.org/certifications-awarded/comverse-one-business-process-framework-

summary/ 
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O framework apresenta quatro pilares descritos como: a-) Operations Support & 

Readness; b-) Fulfillment; c-) Assurance e d-) Billing & Revenue Management. Em 

consequência disso, o artigo analisa a vertical de Assurance, dando especificidade à três 

grandes grupos a saber: 

1-) Clientes: Usuários finais do serviço, onde destacamos critérios de experiência do 

cliente. Os usuários finais percebem a qualidade dos serviços e não possuem conhecimento de 

toda a infraestrutura disponibilizada para atendê-los. Em linhas gerais, se preocupam somente 

se o serviço funciona ou não. Nesta etapa estão descritos processos relacionados à: Problem 

Handling e Customer QoS/ SLA Management. 

2-) Serviços: São os serviços ofertados pelas empresas provedoras ao usuário final 

através de sua estrutura de telecomunicações e sua estrutura de TIC. Nesta etapa estão 

descritos processos relacionados à: Service Problem Management e Service Quality 

Management.  

3-) Recursos: São todos os elementos de rede necessários para prestação de serviços ao 

cliente final, como por exemplo, sensores, roteadores, meios de transmissão, hubs, modems, 

infraestrutura de data center, ou seja, engloba toda infraestrutura de hardware e software que 

irá prover o serviço ao cliente final. Nesta etapa estão descritos processos relacionados à: 

Resource Trouble Management e Resource Performance Management. 

Para melhor entendimento da questão de pesquisa aqui sugerida, quais são os 

principais desafios no processo de garantia da qualidade dos serviços em cidades inteligentes, 

torna-se necessário uma pesquisa de campo cujo método e a técnica, em seguida, encontra-se 

descrita para posterior discussão e análise dos resultados encontrados.  

 

 

3 MÉTODO E TÉCNICA DE PESQUISA 

   Este estudo firmou-se na interpretação de pequenas amostras que permitiram o 

entendimento de uma questão ainda latente na literatura. Por conta disso, o mesmo pode ser 

considerado conforme Flick (2014); Creswel (2010) e Malhota (2005) como de característica 

qualitativa. Para tanto, utilizou-se de uma investigação exploratória, de raciocínio indutivo, 

alicerçado na revisão da literatura que serviu de apoio à fundamentação teórica do presente. 

Ao que se refere à técnica de pesquisa realizada neste trabalho, optou-se pelo uso de 

entrevistas semiestruturadas aplicadas à especialistas no assunto conhecida como Elite 

Interview. Nesta, segundo Hochschild (2009); Tansey (2007) e Moyser (2013), busca-se 

rastrear elementos em detalhes ainda não explorados pela literatura a partir do entendimento 

das questões, dos problemas e da complexidade, acerca de determinado assunto, apontados por 

especialistas da área. Aqui, entendidos como os envolvidos no planejamento, implementação e 

controle do service assurance da cidade inteligente de Águas de São Pedro/SP. 

As empresas pesquisadas foram a ISPM desenvolvedora do software de Service 

assurance. A mesma é a responsável pelo desenvolvimento do software denominado 

NetVision, utilizado no projeto Águas de São Pedro para garantir a entrega da qualidade dos 

serviços. Vale lembrar que, a ISPM possui certificação internacional emitida pelo TM-Forum 

em Service assurance.  

A segunda empresa pesquisada foi a TACIRA que é uma star-up que se posiciona no 

mercado como uma integradora de cidades inteligentes, também com foco em prestar 

consultoria para busca de financiamento em setores públicos e privados para o 

desenvolvimento das referidas cidades. Em ambas foram entrevistados dois especialistas, 

totalizando 04 entrevistas semiestruturadas. 
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As entrevistas foram realizadas no período de fevereiro a maio de 2016. Três delas 

foram presenciais e uma realizada de maneira remota utilizando-se, para tanto, o software 

Skype. Todas as entrevistas foram gravadas e posteriormente foram transcritas e analisadas sob 

a luz do referencial teórico. Aqui, é importante salientar, que a pesquisa empírica apresentou 

restrições relacionadas a quantidade de entrevistados previamente estabelecida. Isto porque, 

diversos fatores, tais como, indisponibilidade de tempo, viagens, entre outros, não permitiram 

a realização com 03 possíveis especialistas entrevistados. Ainda: um dos especialistas, ao 

perceber o conteúdo das respostas de determinado respondente, ratificou as mesmas 

informando que “o respondente acabara de dizer tudo aquilo que ele pensava”. 

A técnica Elite Interview foca nos especialistas que podem ser considerados a elite de 

qualquer assunto/pesquisa que merece uma melhor tratativa de ordem social. Por isso mesmo, 

para ser considerado especialistas, os sujeitos desta pesquisa tiveram que atender aos seguintes 

quesitos: a) ter participado do projeto da cidade inteligentes de Águas de São Pedro; b) ter 

participado da implementação dos sistemas inteligentes da respectiva cidade; c) ter participado 

da elaboração de alguma etapa do framework utilizado no sistema da cidade inteligente. A 

partir destes critérios, foram selecionados os sete especialistas como sujeitos da pesquisa, mas 

que, como já informado, apenas 04 compuseram o rol de sujeitos neste trabalho. Os mesmos 

são apresentados como E1, E2, E3, E4. Estes especialistas possuem o seguinte perfil: 

E1: Chief Technoly Officer (CTO)  da empresa TACIRA, responsável por toda a 

tecnologia, processo de inovação e operacionalização de todas as etapas das soluções adotadas 

pela empresa junto aos fornecedores e clientes, tem mais de 20 anos de experiência em 

empresas de TI e é graduado em Engenharia. 

E2: Chief Marketing Officer (CMO) da empresa TACIRA responsável por toda 

estratégia de marketing e comercial, passou por diversas empresas, dentre elas a Telefônica 

S/A, onde foi a gerente responsável pela implementação do projeto de Aguas de São Pedro. 

E3: Diretor de operações da ISPM e posteriormente diretor de marketing e estratégia 

da mesma. Ocupou diversos cargos como diretor de TI e TELECOM em empresas como 

Hugues S/A, J. P. S/A, Morgan S/A e Lógica S/A.  

E4: Responsável pela engenharia da empresa ISPM possui vasta experiência em TI e 

TELECOM ocupou cargos de diretoria em empresas com ATT e Itaú. 

 Aos respectivos especialistas foi aplicado um questionário semiestruturado que foi 

dividido em 03 blocos, onde no primeiro objetivou-se compreender a visão dos entrevistados 

sobre as cidades inteligentes onde questões sobre as características de uma cidade inteligente, 

bem como, os desafios para implantação foram explorados. Já no segundo, os objetivos 

traçados para a implantação do projeto “Cidade Inteligente: Águas de São Pedro”, os 

problemas encontrados e as soluções geradas e/ou empreendidas compreenderam o escopo 

necessário para o entendimento dos dilemas e desafios que envolveram o projeto e sua 

implantação. No terceiro e último bloco, questões sobre a garantia da qualidade de serviços, os 

processos determinantes do sucesso e/ou fracasso obtido na implementação do projeto, bem 

como, as diretrizes orientadoras dos custos e benefícios envolvidos no projeto compuseram o 

bloco que permitiu a compreensão da necessidade, ou não, de se trabalhar com a garantia da 

qualidade de serviços em projetos direcionados às cidades inteligentes. A análise dos dados 

coletados com os especialistas se orientou a partir da busca por padrões de respostas que 

permitam o delineamento de um ponto de vista em comum que, por sua vez, pode conter a 

resposta para algum desafio ou problema ainda não elucidado.  

Por meio dos padrões apresentados pelos especialistas, as fraquezas, as necessidades e 

as forças que envolvem o referido assunto pode ser desvelado. Em decorrência disso, os 
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pontos indiciários e/ou de rastreabilidade que poderiam estar ocultos neste processo social, 

puderam ser analisados fazendo emergir questões que podem ser trabalhadas sob a ótica social 

que, no caso em questão, se utiliza da implementação da garantia de serviços nas cidades 

inteligentes. 

 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A cidade inteligente que compõem a tratativa deste estudo, ou seja, a cidade de Águas 

de São Pedro, encontra-se no Estado de São Paulo/Brasil. Segundo dados do IBGE (2016), é 

uma cidade com cerca de 3.205 habitantes e detentora do segundo melhor índice de 

desenvolvimento humano (IDH) do país.  A economia da cidade concentra-se, basicamente, 

no comércio e no turismo. Estes aspectos foram decisivos para a transformação da mesma em 

protótipo implementação de um modelo de cidade inteligente. Aqui, se faz importante 

salientar que serviços como busca inteligente de vagas disponíveis em estacionamento, 

consultas médicas por meio de biometria, iluminação por presença, pontos de Wi-Fi, 

bibliotecas digitais, entre outros, são alguns dos serviços disponíveis nesta cidade inteligente 

cuja a garantia do serviço prestado à população foi considerada e discutida a partir da análise 

das respostas dos especialistas sob a luz da fundamentação teórica. Para um melhor 

entendimento, aqui, agrupou-se a análise de acordo com os blocos no método de pesquisa já 

apresentado como pode, a seguir, ser observado. 

 

4.1 Visão dos entrevistados sobre cidades inteligentes 

Os entrevistados discorreram acerca do que é uma cidade inteligente, apesar das 

empresas tratarem de produtos distintos - A ISPM desenvolve softwares para service 

assurance e a TACIRA é uma integradora de serviços, ambas trabalharam no projeto de 

Águas de São Pedro, e houve concordância em relação ao pensamento central, expressado 

aqui pelos dizeres de E1 quando relata que “cidade sensorizada não é cidade inteligente”, Na 

visão do mesmo entrevistado, uma cidade inteligente define-se pela “É  a utilização de 

recursos tecnológicos para prover eficiência dos processos de gestão governamental e trazer 

o bem estar para a população”. 

Contudo o entrevistado E1 destacou que existem diferentes posicionamentos em 

função de questões mercadológicas, e divide as iniciativas em três possibilidades, sendo elas, 

1) Show room da iniciativa privada - sem inteligência; 2) Cidades que tem a iniciativas, mas 

ainda sem maturidade, portanto sem inteligência e 3) Cidade inteligente efetiva. Esta 

consideração é complementada pela visão de E3 para quem “uma cidade é inteligente de 

acordo com a quantidade de informações que ela é capaz de produzir”. E3 ainda enfatiza que 

é a partir destas informações serão implementados os serviços. 

Outra constatação importante neste primeiro bloco é a de que todos os entrevistados 

relacionam as cidades inteligentes à quantidade de entrega de serviços conectados que existem 

e que são entregues à população. Esta relação reafirma a necessidade de desenvolvimento da 

capacidade tecnológica de gestão das mesmas para, a partir de aí se desenhar a inteligência da 

cidade.  

Avançando a discussão, as entrevistas revelaram algumas dificuldades na implantação 

do projeto em questão. E1 e E3 informaram encontrar dificuldades para conversar com os 

inúmeros gestores público, já que geralmente os mesmos “não possuem uma visão holística 

do processo”. Assim, por se tratar de uma tecnologia “green field”, as inúmeras verticais 

existentes, tais como, logística, saúde, segurança e mobilidade, entre outras, tornam-se pontos 
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de discussão isolada em detrimento das necessidades integradoras enquanto base de uma 

cidade inteligente. Talvez, este problema se apresente por não haver, na literatura, uma 

definição única do que seriam todas essas verticais e quais seriam os possíveis meios de 

integração.  

Ainda tratando da visão dos entrevistados, E2 levanta um ponto importante: o de que 

“não necessariamente uma cidade deve ser considerada inteligente somente quando possui 

todas as verticais em operação”. Em decorrência disso, emerge outras variáveis que, 

conforme argumenta E1 se vincula principalmente a iniciativa “de órgãos públicos e que 

envolvam posteriormente o cidadão”. E1e complementa informando que “a cidade inteligente 

deve englobar o entendimento de todos os processos dos serviços envolvidos, atender as 

necessidades (da cidade) em conjunto com a aplicação de soluções tecnológicas que possam 

ser implementadas com o menor custo, aumentando a velocidade de atendimento das 

demandas e maximizando a solução dos inúmeros problemas da população”.  

A partir da visão dos especialistas sobre as cidades inteligente, buscou-se, 

posteriormente, a compreensão das especificidades relacionadas ao projeto “Cidades 

Inteligentes: Águas de São Pedro”, direcionando, então, a discussão para o segundo bloco das 

entrevistas como apresentado a seguir. 

 

4.2 O projeto Águas de São Pedro 

O projeto Águas de São Pedro foi uma iniciativa da empresa VIVO que no ano de 

2014 propôs à prefeitura para ampliar a tecnologia local. A ideia da empresa era inicialmente 

criar uma vitrine de serviços, informa o entrevistado E2 que, na época, era funcionário da 

empresa Telefônica e um dos responsáveis pelo projeto. O entrevistado informou que para o 

projeto Águas de São Pedro outras parcerias e acordos foram firmados com empresas como a 

Huawei, a Ericsson, a ISPM, a Fundação Vanzoline, a Gol Mobile, dentre outras. E2 revela 

que “A primeira ação tomada foi a substituição da central telefônica por armários ópticos 

que suportavam a transmissão de dados por fibra óptica espalhados por pontos estratégicos 

da cidade; isso aumentou a capacidade de conexão em até 150% a mais de velocidade”. 

Complementando esta revelação com a fala de E4: “Como a cidade de Águas de São Pedro, 

possui um dos melhores IDH do país, além de uma população pequena (3 mil habitantes) e 

possui uma estrutura urbana diferenciada, todos esses fatores contribuem para a 

implementação de uma cidade inteligente”. 

Em um segundo momento, a gestão do projeto foi transferida da VIVO para própria 

cidade com apoio e supervisão da TACIRA, informam os entrevistados E1 e E3. E4 nos 

informa que “o projeto foi iniciado com foco em 4 verticais a saber: 1) Mobilidade- gestão 

das vagas de estacionamento nos centros da cidade, 2) Monitoramento da iluminação pública, 

3) Acesso à internet em escolas públicas, inclusive com a acesso a conteúdo, 4) 

Gerenciamento das câmeras de segurança da cidade”. Afirmação esta ratificada por E1 que 

complementa: “Posteriormente o projeto evolui para novas verticais, tais como, saúde 

(agendamento e acompanhamento), transporte (informações de tempo de espera de ônibus, 

quantidade de passageiros, etc.), mobilidade com acesso à internet, totalizando, atualmente, 

em fase piloto, 14 verticais diferentes”. 

O entrevistado E3 informa que “muitas informações relacionadas ao comportamento 

dos consumidores podem ser geradas, por exemplo, das informações extraídas do 

cadastramento para uso de WI-FI em praças públicas”, e que “estas informações poderiam 

ser utilizadas pela prefeitura abastecer o comércio local com dados relacionados a 

quantidade de pessoas que circulam na cidade, quais os horários de maior circulação, 
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informações de gênero, idade, tempo de permanência, etc.”. Ainda: segundo o mesmo 

entrevistado “Todas essas referências, ajudam em uma comunicação mais assertiva, dos 

comerciantes com os clientes, além de oferta de produtos e serviços direcionados aos 

consumidores locais e aos turistas”. 

O entrevistado E3 informou que a primeira fase do projeto foi uma prova de conceito e 

que houve um piloto com 14 verticais diferentes. Informa também que o objetivo inicial do 

projeto foi alcançado uma vez que foi possível gerar informações úteis para tomada de decisão 

de melhoria no atendimento da população e eficiência dos serviços públicos. Na visão do 

entrevistado “todo projeto deve ser encarado como investimento e não custo, uma vez que 

trará benefícios consideráveis à população”. 

O entrevistado E1 relata que todas as informações geradas foram, em grande parte, em 

função do software de service assurance implementado na cidade. Por meio desta solução, ou 

seja, do serviço de monitoramento dos sensores e da integração com um sistema de service 

desk, “era possível gerenciar a cidade como um ecossistema ordenado”. Ainda assim, os 

entrevistados E1 e E3 relataram existir dificuldades para contratação de serviços para uma 

cidade inteligente no Brasil apontando, portanto, o suprimento da referida dificuldade como 

sendo o maior desafio para a implementação de uma cidade inteligente. Vale destacar que na 

visão dos mesmos entrevistados, a maior dificuldade em outros países são fontes de 

financiamento. 

Caminhos para solucionar o desafio acima apresentado são apontados pelos 

entrevistados E1 e E4. Para estes, “uma cidade inteligente deve ser uma solução de entrega de 

mais eficiência e resultado em benefício da população, utilizando-se da mesma verba ou, se 

for o caso de menos verba, para cada uma das verticais”. Esta visão pode ser complementada 

com o olhar de E2 quando informa que, no Brasil, “não há no Brasil um modelo de 

contratação, seja pela Lei 8.666 - que trata de licitações, ou por iniciativas público-privada 

(PPP), que sejam fundamentadas em, por exemplo, “success fee”, ou fundamentados no 

mesmo paradigma, tais padrões ainda estão sendo discutidos nas entidades responsáveis”. 

Todo o dito implica no entendimento de que os entraves e desafios para a implantação 

de uma cidade inteligente vão para além das questões tecnológicas. A rigor, todos os 

entrevistados afirmaram estar na gestão pública o maior entrave. Aliás, segundo E1 e E3 

relataram grande parte dos gestores públicos, com os quais eles tiveram contato, querem 

adotar o modelo de cidade inteligente, mas dizem: “eu quero, mas com as opções atuais de 

contratação não posso”. 

Um outro ponto crucial desvelado como desafio para a implementação de cidades 

inteligentes no Brasil é a questão cultural. Segundo as respostas de todos os entrevistados, 

pensamentos, “isso é coisa do futuro”, ou ainda, “não sei como usar”, ou, até mesmo, “isto 

nunca vai dar certo” ainda são barreiras, que precisam ser superadas. A este problema, soma-

se o fato de que para os entrevistados, a situação econômica degradada vivida atualmente 

pelos estados brasileiros não permite o avanço do pensamento cultural frente às possibilidades 

tecnológicas atualmente existentes.  

É claro que, segundo os mesmos, muita coisa já foi feita e merece ser considerada. 

Entretanto, a melhoria e a continuidade do projeto dependente necessariamente da garantia de 

que o serviço é, de fato, prestado e controlado como se deve. Para tanto, o componente service 

assurance se torna fundamental, como pode-se observar no terceiro e último bloco das 

entrevistas semiestruturadas discutido e analisado. 
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4.3 O papel do software de service assurance no projeto 

O entrevistado E1 aponta a importância de uma cidade inteligente ser pensada desde o 

início com mecanismos de service assurance e exemplifica através de 3 perguntas: 1) como 

mensurar se a solução adotada deu certo? Como determinar se a entrega da operação e dos 

serviços propostos está a contento? e 3) como aferir os serviços prestados para decisões de 

continuidade, melhoria ou descontinuidade das soluções adotadas? E complementa: “isso é 

assurance”, na visão do entrevistado E3, “não adianta implementar a solução e depois dar as 

costas para ela....alguém tem que monitorar tudo isso, fazer a gestão, acompanhar o 

funcionamento e os resultados, garantir que está funcionando, garantir que os objetivos sejam 

alcançados”.  

O entrevistado E4 comenta que o serviço de service assurance gera uma maior 

satisfação e percepção dos clientes em relação a entrega dos serviços, pois a eficiência 

operacional aumenta em função do modelo de monitoramento dos serviços. Na mesma linha 

de pensamento, o entrevistado E1 compara o modelo de service assurance utilizando o modelo 

de Living Lab, ou seja, ele informa que o service assurance deve ser aplicado desde o início 

do processo até a operacionalização já que, segundo ele: “não há hoje uma padronização de 

gestão de qualidade dos serviços em cidades inteligentes, isso está sendo discutido, inclusive 

no TM-Fórum, e devemos ter uma primeira versão brevemente” e ainda complementa, “sim é 

crucial é necessário e é quase que um segredo do sucesso”.  

Na visão do entrevistado E4, torna-se necessário, ainda, a utilização de service 

assurance em cidades inteligentes de maneira mais contundente. Isto porque, segundo E4, é 

justamente por meio dos dados gerados pelo sistema que se torna possível explicar aos 

interessados no negócio os motivos de possíveis falhas permitindo, desta maneira, a revisão de 

processos em busca de adequações e melhoria dos serviços.  

Ambos os entrevistados, ou seja, E1 e E4 explicaram que o software de service 

assurance projetado pela empresa ISPM trabalha no modelo recomendado pelo e-TOM, ou 

seja, não monitora simplesmente os recursos de rede, mas sim entende que uma composição 

de recursos, forma um serviço; e um serviço, em uma camada superior, atende os clientes. 

Logo, quando um recurso da rede for afetado, nem sempre o serviço e consequentemente o 

cliente foi prejudicado. Esta inteligência pode ser orquestrada por um sistema de service desk 

que compõe um dos módulos do software.  

O entrevistado E2 apresentou, ao entrevistador, um esquema relacionado ao software 

que realiza o monitoramento para a garantia da qualidade de serviços em cidades inteligentes. 

A partir do esquema, percebe-se que o software possui um módulo de monitoramento, um 

módulo de service desk e um módulo de capacity planning. Abaixo, na figura 2, uma visão em 

blocos do software de service assurance: 
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Figura 2: Software de Service assurance da ISPM  

Fonte: Dos autores. Adaptado do site da empresa 

 

Segundo E2, no projeto de Águas de São Pedro o software foi integrado à plataforma 

da operadora de telecom, para coleta de dados dos sensores. Entretanto o mesmo apontou que 

diversos problemas relacionados a ordem cultural e a disponibilidade de governo dificultaram 

a implantação do mesmo.  

Todo o dito, implica no entendimento com os especialistas que muitos são os desafios 

para fornecer a garantia da qualidade de serviços em cidades inteligentes. A rigor, estes 

desafios se relacionam a barreiras culturais, governamentais e técnicas. Este entendimento, sob 

a luz do referencial teórico, permitiu levar o presente estudo às vias de conclusão que, por sua 

vez, é o que se apresenta a seguir. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar do desenvolvimento tecnológico trazer diversos benefícios para a sociedade, 

estes devem se transformar garantias de melhora na qualidade de vida de todos os cidadãos. 

Em decorrência disso, conforme explicitou Caragliu Bo e Nijcamp (2011), esta melhoria está 

intimamente ligada a capacidade inteligente de gerir recursos e alinhar a tecnologia com a 

prudência social em detrimento de novos modelos sociais que, aqui é entendido como cidades 

inteligentes. 

 Para que o alinhamento entre a tecnologia, a prudência social e a melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos possam ocorrer de maneira eficaz, a garantia da qualidade de 

serviços se faz tão importante quanto necessário. Por isso mesmo, os resultados desta pesquisa 

evidenciaram que o service assurance, se firma como um instrumento fundamental de 

mensuração e garantia da operação e dos serviços ofertados em relação às soluções adotadas. 

As soluções acima referidas não são fáceis. Aliás, as explicitações de Khan (2014), 

quando diz que o grande desafio é justamente a convergência entre as políticas públicas e as 

tecnologias foram evidenciadas pelos especialistas que apontaram ser as questões 

governamentais um dos grandes entraves e, talvez, o maior desafio à governança pública de 

cidades inteligentes. Em decorrência disso, apesar de se ter desvelado neste trabalho que os 

sistemas de service assurance auxiliam na gestão de uma cidade inteligente como um 

ecossistema organizado, ficou evidente nos resultados que existe uma grande dificuldade em 

termos de diálogo entre os fornecedores de serviços e os gestores das cidades, por tratar-se de 

temas de alta complexidade tecnológica, como bem define Duarte (2005), se tornando, por 

isso mesmo, inapreensível e distante do cotidiano de gestores e usuários que, por meio de uma 
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possível visão míope, acaba por transformar a cultura na qual a sociedade se firma e se 

amalgama como um entrave ao desenvolvimento inteligente de cidades.  

Uma outra questão a ser refletida, refere-se ao tempo de ação social. Parece, 

transformando os dizeres dos referenciais e dos especialistas em um tecido orgânico, que as 

tecnologias por serem cada vez mais novas, exigem celeridade processual, ao passo que a 

legislação para a sua concepção como, por exemplo, a Lei 8.666 ainda apresenta modelos de 

contração que não permitem o desenvolvimento de uma dinâmica efetivamente inteligente 

fazendo com que projetos como os de cidade inteligentes, enquanto exemplo, nasçam 

prognosticados como irrealizáveis. 

 A partir do exposto percebe-se, então, que se cidades inteligentes ainda se firmam 

como grandes desafios a serem enfrentados, dadas questões culturais inerentes a sua 

constituição; garantir a qualidade de serviços, que a elas se relacionam, se arma e se mostra 

como uma tarefa tão importante quanto arriscada, já que sem grandes modelos teóricos ou 

empíricos a serem seguidos e, ainda, com a percepção política/governamental de que a 

implementação de cidades inteligentes, “ é coisa do futuro” e, por isso, “existem coisas mais 

importantes e urgentes para resolver”, cabe, então, concluir definitivamente o presente estudo 

com Lemos (2013), reafirmando que, cidades inteligentes dependem, em um primeiro 

momento, de cidadãos inteligentes e, ultrapassada esta barreira, como bem afirmam os 

especialistas, garantir a qualidade da entrega de serviços passa a ser um processo tão natural 

quanto a existência da própria cidade.  

 Cientes de que toda pesquisa envolve múltiplas determinações para o seu 

amadurecimento e avanço, aqui encerra-se o presente trabalho apontando as seguintes 

sugestões para pesquisa futura: 

 

5.1 Sugestões para pesquisas futuras 

Este trabalho apresentou a ótica dos especialistas sobre o processo de garantia da 

qualidade de serviços em cidades inteligentes. Uma vez que estas cidades serão governadas 

por representantes do poder público, executivo e legislativo, sugere-se avançar a mesma 

buscando a visão das partes públicas envolvidas no referido processo. 

Sendo o município de Águas de São Pedro/SP o primeiro projeto de implantação de 

cidades inteligentes, sugere avançar a pesquisa por meio de sua amplitude geográfica a fim de 

se minimizar as generalizações que, por ventura, possa aqui estar inseridas. 

Sugere-se, ainda, que a presente pesquisa seja, após replicada, cruzada com outros 

indicadores que permitam a evidenciação de possíveis caminhos para a transformação de 

cidades comuns em inteligentes permitindo, desta maneira, a saturação de seus resultados. 
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Abstract 

Smart cities is a theme where the academy plays a strong role for determining new 

Information and Communication Technology (ICT) technologies to face the challenges 

brought by the urban dynamics and providing technological solutions that aim to increase 

efficiency of cities management and to promote improvements in people's lives. This 

papers aims to present and to discuss the research agenda in the Information and 

Communication Technology domains focused on the smart cities field. It is a qualitative 

research based on a survey completed by 84 Brazilian and foreign researchers who 

attended the São Paulo School of Advanced Science on Smart Cities, in Aug, 2017. Results 

showed that the global research agenda has been focused on mobility and social services 

urban domains, thru the technologies such as big data, internet of things, artificial 

intelligence. 

Keywords: Smart cities, Smart cities research, ICT for public management, ICT for smart 

cities.  

 

Cidades Inteligentes: Uma Visão Sobre a Agenda de Pesquisas em Tecnologia da 

Informação. 

Resumo 

Cidades inteligentes é um tema onde a academia tem um papel de grande significância para 

a determinação de novas tecnologias em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 

para que se enfrentar os desafios da dinâmica urbana e para o fornecimento de soluções 

tecnológicas que incrementem a gestão das cidades e que promovam melhorias na vida das 

pessoas. Esse trabalho tem por objetivo apresentar e discutir a agenda de pesquisas em TIC 

aplicáveis ao campo das cidades inteligentes. Trata-se de uma pesquisa qualitativa baseada 

em levantamento realizado com 84 pesquisadores brasileiros e estrangeiros que atenderam 

à São Paulo School of Advanced Science on Smart Cities, em agosto de 2017. Os 

resultados mostraram que a agenda global de pesquisas está focada nas dimensões urbanas 

de mobilidade e serviços sociais por meio do emprego de tecnologias como big data, 

internet das coisas e inteligência artificial. 

Palavras-chave: Cidades inteligentes, Pesquisa em cidades inteligentes, TIC para gestão 

pública, TIC para cidades inteligentes. 
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1. INTRODUÇÃO 

As oportunidades trazidas pela implementação de cidades inteligentes 

potencializam os aspectos da sustentabilidade urbana. Novas tecnologias ubíquas fornecem 

maior capacidade e desempenho para que os subsistemas urbanos possam interagir de 

forma plena, propiciando efetividade na gestão urbana.  

As chamadas cidades inteligentes têm se conformado como tema de particular 

interesse nas arenas de debate sobre o mundo contemporâneo. Inúmeros trabalhos 

científicos, resultados de pesquisas e debates, têm sido divulgados nas principais 

publicações do mundo; investimentos em pesquisa e desenvolvimento têm sido realizados 

também pela iniciativa privada no sentido de implementar inovações que façam sentido 

para o enfrentamento dos desafios colocados às cidades; organismos internacionais e 

grandes firmas de consultoria se debruçam sobre a questão, buscando alternativas e 

congregando a sociedade em torno dos objetivos do desenvolvimento sustentável, bem 

como procurando entender como as tecnologias podem contribuir para que esses objetivos 

sejam alcançados; líderes públicos – em diferentes esferas de governo – se articulam com 

aqueles primeiros para viabilizar alternativas que realizem a prosperidade esperada, a 

despeito de qualquer marketing político que possa ser despertado por esse ou aquele com 

vistas à manutenção do poder ou de agendas pessoais ou corporativistas. 

Da perspectiva acadêmica, esforços em pesquisa e desenvolvimento de novas 

tecnologias e inovações com vistas à dinâmica urbana têm sido anotados em vários países 

do globo. 

Esse trabalho tem por objetivo apresentar e discutir a agenda de pesquisas de novas 

tecnologias no campo da tecnologia da informação com aplicabilidade direta sobre a 

dinâmica urbana, quer para uso pelo poder público quer para uso da iniciativa privada. 

Retrata os resultados de um levantamento realizado junto a 84 pesquisadores de diferentes 

nacionalidades, presentes na São Paulo School of Advanced Science on Smart Cities 

(SPSAS-SC)
 1

, em agosto de 2017.  

O SPSAS-SC aconteceu no contexto do projeto InterSCity
2
 que é um projeto 

colaborativo de pesquisa, hospedado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da 

Internet do Futuro para Cidades Inteligentes. Esse projeto congrega nove instituições 

brasileiras e parceiros internacionais desenvolvendo pesquisas em redes de comunicações e 

computação distribuída de alto desempenho, engenharia de software para a internet do 

futuro e análise e modelagem matemática para a internet do futuro e cidades inteligentes 

(Batista et al, 2016). 

Para atender ao objetivo proposto, o trabalho está organizado em cinco seções. 

Além dessa seção introdutória, a segunda seção apresenta o referencial teórico que aborda 

de forma sucinta a questão das cidades no contexto global e seus desafios; uma definição 

de cidade inteligente e o referencial acerca das mais modernas tecnologias aplicadas à 

dinâmica urbana. A terceira seção é dedicada aos procedimentos metodológicos. Na quarta 

                                                 
1
 São Paulo School of Advanced Science on Smart Cities realizado em São Paulo entre 24/07/2017 e 

4/08/2017, promovido pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME/USP) 

com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Durante duas semanas, o 

evento que congregou pesquisadores de vários países envolveu cursos de curta duração, palestras, oficinas e 

atividades socioculturais cobrindo múltiplos aspectos de pesquisa e tecnologia para as cidades inteligentes. 

Agradecimentos aos Profs. Drs. Fabio Kon e Alfredo Goldman, do Instituto de Matemática e Estatística 

da Universidade de São Paulo pelo apoio na viabilização da aplicação do survey aos participantes do SPSAS 

on Smart Cities. 
2
 http://interscity.org 
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seção são apresentados e discutidos os resultados obtidos pelo levantamento realizado com 

os pesquisadores participantes do SPSAS-SC e que responderam ao levantamento. 

Finalmente, a quinta seção é dedicada às considerações finais, limitações e sugestões para 

futuros estudos. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

No curso da história da humanidade, as cidades têm sido formadas e para elas 

acorrem as pessoas vindas do campo ou de outras cidades menos prósperas em busca de 

maiores e melhores oportunidades e qualidade de vida. O mundo está mais urbano a cada 

dia, imprimindo às cidades grandes desafios para seu desenvolvimento econômico, político 

e social. Segundo projeções da ONU, até 2050 a população mundial terá chegado a 9 

bilhões de pessoas e algo perto de 6 bilhões delas estarão vivendo em cidades (ONU, 

2014). Não somente o crescimento, mas também o envelhecimento da população, urbana 

particularmente, são estimativas que se transformam em fatos dia-a-dia (ONU, 2014). 

Entretanto, a relação populacional campo-cidade manteve-se favorável ao mundo 

rural por séculos até que essa relação deu lugar ao mundo urbano já nos anos 2000, mais 

precisamente em 2007 (ONU, 2014). Certamente, tal fenômeno é resultado dos avanços 

tecnológicos em todos os segmentos da atividade humana que têm motivado a migração do 

campo para as cidades: do aparecimento de inovações para a mecanização da atividade 

rural até as mais modernas formas de realização da atividade humana com o uso cada vez 

mais intensivo de tecnologias, particularmente as tecnologias da informação e 

comunicação (TIC), que transformam o trabalho em uma atividade menos penosa e da vida 

nas cidades algo mais atrativa (Rasoolimanesh, Badarulzaman & Jaafar, 2011; Ahmad, 

Colin & Ahmed, 2012). Entretanto, se por um lado as questões da atividade rural parecem 

estar bem encaminhadas por meio do uso das mais diferentes tecnologias, que 

incrementam a produtividade porquanto diminuem a necessidade de mão de obra no 

campo, por outro lado a questão urbana parece se configurar como uma questão cada vez 

mais intrincada (Kanter & Litow, 2009; Cadena, Dobbs & Remes, 2012). 

Questões como saúde, educação, segurança, mobilidade, sustentabilidade (Toppeta, 

2010; Batagan, 2011), além das crescentes exigências por eficiência e governança 

(Winden, 2008; Klink, 2009; Nam & Pardo, 2011) são desafios que têm sido postos à 

gestores públicos e ainda por eles deverão ser enfrentados no futuro próximo. À essas 

questões se acrescentam outros temas de similar significância, como a migração da 

população rural para as cidades, o crescimento e envelhecimento da população urbana 

(ONU, 2014), a ocupação e o uso do espaço urbano, o ambiente construído, a manutenção 

da cultura local, a prosperidade dos países onde se localizam (Johnson, 2008), a inovação e 

a criatividade como vetores para a competitividade (Cadena, Dobbs & Remes, 2012; 

Seeliger & Turok, 2013; Kulkki, 2014), a criação de lugares desejáveis e sustentáveis 

(Eger, 2009; Batagan, 2011; Seeliger & Turok, 2013), e a intensificação do uso de 

tecnologias para incrementar as capacidades de gestão da dinâmica urbana sem que de 

nenhum ator se prescinda (Marsal-Llacuna, Colomer-Llinàs; Meléndez-Frigola, 2015). Em 

suma, o equilíbrio na relação demanda-fornecimento de infraestruturas e serviços públicos 

é o que vai determinando o sucesso das cidades no cenário global (ONU, 2014).  

Para fazer frente aos desafios que agora se impõem às cidades, muitas delas estão 

buscando se habilitar com novas capacidades tecnológicas, particularmente as TIC, de 

forma a implementar melhores níveis de inteligência na gestão pública e na oferta de 

serviços aos cidadãos e às organizações, com vistas a proporcionar melhores condições de 

vida para as pessoas e de operação para as organizações.  
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A literatura internacional mais recente tem focalizado de forma importante a 

utilização de tecnologias de última geração como o ponto de alavancagem para as cidades 

inteligentes -  Internet das Coisas (Komninos et al., 2011; Cretu, 2012; Dlodlo et al., 2012; 

Weise et al., 2012; Chen, 2013; Sánchez et al., 2013; Chen, Mao & Liu, 2014; Jin et al., 

2014; Kitchin, 2014; Song et al., 2014), Big Data e Ciência de Dados (Cretu, 2012; Weise 

et al., 2012; Chen, Mao & Liu, 2014; Doran & Daniel, 2014; Ivanus & Iovan, 2014; 

Kitchin, 2014; Longo, Roscia & Lazaroiu, 2014; Andrejevic & Burdon, 2015; Shelton, 

Poorthuis & Zook, 2015), Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina (Albino, 

Berardo & Dangelico, 2015 Agarwal, Gurjar, Agarwal & Birla, 2015), Computação 

Cognitiva e Computação em Nuvem (Komninos et al., 2011; Trenosa & Gertner, 2012; 

Weise et al., 2012; Venter & Whitley, 2012; Chen, 2013; Dlodlo et al., 2012; Chen, Mao & 

Liu, 2014; Ivanus & Iovan, 2014; Jin et al., 2014; Kitchin, 2014), Aplicações Móveis 

(Frenchman, Joroff & Albericci, 2011; Weise et al., 2012; Neirotti et al., 2014; Ivanus & 

Iovan, 2014; Kitchin, 2014; Longo, Roscia & Lazaroiu, 2014), Georreferenciamento (AL-

Hader, Rodzi, 2009; Batagan, 2012; Frenchman, Joroff & Albericci, 2011; Cretu, 2012; 

Dlodlo et al., 2012; Doran & Daniel, 2014; Kitchin, 2014; Longo, Roscia & Lazaroiu, 

2014; Shelton, Poorthuis & Zook, 2015), soluções de colaboração e redes sociais (Kanter 

& Litow, 2009; Cromer, 2010; Frenchman, Joroff & Albericci, 2011; Cretu, 2012; Gil-

Garcia, 2012; Shelton, Poorthuis & Zook, 2015). Essas e outras tecnologias aplicáveis 

podem determinar a medida de inteligência das cidades sob a perspectiva das TIC. Para 

tanto, essas tecnologias devem ser integráveis, interoperáveis e escaláveis, de forma a não 

sujeitar as cidades a frustrações em suas iniciativas por quaisquer condições técnicas que 

impeçam a realização dessas três principais características.  

O conceito de cidade inteligente tem emergido como uma proposição de 

equacionamento dos diferentes problemas que, em maior ou menor escala, afetam as 

cidades ao redor mundo. Ele tem também evoluído como viabilizador da competitividade 

econômica (Dutta et al. 2011), da sustentabilidade ambiental e do desenvolvimento social 

(Kanter & Litow, 2009; Dutta et al. 2011; Velosa et al., 2011; Kourtit & Nijkamp, 2012), 

incrementando as capacidades de aprendizagem, inovação e eficiência na gestão do espaço 

urbano (Komninos, 2006; Toppeta, 2010; Schaffers et al., 2011; Bakici, Almiral & 

Wareham, 2012; Zygiaris, 2013; Marsal-Llacuna, Colomer-Llinàs; Meléndez-Frigola, 

2015). Inovação, entretanto, que faça sentido num contexto de resolução das questões mais 

prementes da gestão pública e da sociedade onde será implementada e não inovação 

traduzida apenas na forma de disposição de artefatos tecnológicos. 

Essa intensificação das discussões sobre o papel das cidades na cena global 

(Sassen, 1998) tem feito com que muitos e diferentes adjetivos sejam a elas atribuídos, 

como que em uma expressão de busca de caminhos para a realização de suas aspirações, de 

posicionamento na cena global ou de chamamento aos atores no sentido de reverter ou, 

minimamente, interromper o quadro de restrições cada vez maior que a intensa 

urbanização traz consigo.  

Por ser ainda um conceito emergente, ele tem sido utilizado para referenciar 

diferentes dimensões e elementos que caracterizam a cidade como inteligente. Ele tem sido 

frequentemente associado a outros adjetivos, causando, de certa forma, alguma confusão 

ou provocando um emaranhado de termos nem sempre conclusivos. Termos como ‘cidades 

inteligentes e sustentáveis’ (Ahvenniemi et al., 2017), ‘cidades inteligentes e humanas’ 

(Oliveira & Campolargo, 2015), ‘cidades inteligentes e criativas’ (Carta, 2014), ‘cidades 

inteligentes e inclusivas’ (Rebernik et al., 2017), ‘cidades inteligentes e inovadoras’ 

(Vlachostergiou, 2015), ‘cidades inteligentes e resilientes’ (Papa et al., 2015)  entre outros 

termos, têm sido encontrados na literatura e nas iniciativas particulares de empreendedores, 
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de governos e de organizações não governamentais. Uma outra questão emerge nessa 

altura: deveriam as cidades ser algo menos do que humanas, criativas, inclusivas, 

inovadoras, inteligentes ou algo semelhante? 

A cidade inteligente se fundamenta no aspecto colaborativo entre os diferentes 

atores para a identificação, desenvolvimento e implementação de tecnologias, incluindo 

aplicativos, voltadas para a gestão da dinâmica urbana ultrapassando a disponibilização de 

infraestrutura digital apenas. Há que se considerar, entretanto, que sem infraestrutura 

digital suficiente, acessível e de qualidade é pouco provável que a cidade inteligente se 

materialize (Weiss, Bernardes & Consoni, 2015), de forma a alcançar todas as dimensões 

da dinâmica urbana como caracterização na Ilustração 1.  

Ilustração 1 - Dimensões para aplicação de tecnologias para cidades inteligentes. 

 
Fonte: Weiss, 2016. 

Considerados esses aspectos, defini a cidade inteligente como aquela que realiza a 

implementação de tecnologias da informação e comunicação (TIC) de forma a transformar 

positivamente os padrões de organização, aprendizagem, gerenciamento da infraestrutura e 

prestação de serviços públicos, promovendo práticas de gestão urbana mais eficientes em 

benefício dos atores sociais, resguardadas suas vocações históricas e características 

culturais 
 
(Weiss, 2016). 

Avançar em pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias, e de novas formas 
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de aplicabilidade das atuais e futuras tecnologias, é fundamental para que a materialização 

da cidade inteligente se concretize e traga consigo melhores condições de vida para as 

pessoas, de operação para as empresas e novos e melhores instrumentos de governança 

para o poder público. 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Considerada a tipologia conhecida atualmente, essa pesquisa pode ser qualificada 

como uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, em que se busca maior 

proximidade de conhecimento e aplicação de um dado fenômeno sobre o qual ainda não se 

tem informações suficientes para se responder a uma questão ou problema (Creswell, 

2002; Flick, 2004; Collis & Hussey, 2006). 

Como fonte de dados, foi utilizado um levantamento (survey) realizado 

exclusivamente com os participantes do SPSAS-SC, caracterizado por 6 componentes: i) 

qualificação do respondente: país de origem, universidade ou instituição de vinculação, 

idade, maior titulação alcançada e atual programa de pós-graduação ao qual o pesquisador 

estava vinculado; ii) identificação de quais são as três principais áreas de aplicação da 

pesquisa e, futuramente, de seus resultados (quais dimensões da cidade serão atendidas 

pela pesquisa); iii) identificação de quais as áreas (agrupamentos de tecnologias) onde se 

concentram os interesses de pesquisa; iv) melhor definição para cidade inteligentes entre 

três definições apresentadas para que o respondente optasse por apenas uma delas; v) um 

conjunto de nove afirmações acerca das quais se buscou compreender as opiniões dos 

respondentes face a prontidão da infraestrutura digital, prioridade de adoção de 

tecnologias, engajamento da comunidade, participação da academia e da iniciativa privada, 

capacitação de agentes públicos, entre outros temas, fazendo uso de escala Likert-5; vi) 

três palavras-chave que caracterizassem a cidade inteligente, para além do determinismo 

tecnológico. 

Como áreas de interesse da pesquisa em curso foram consideradas as seguintes 

opções: Compliance & Gestão de Risco, Planejamento & Finanças Públicas, Gestão de 

Ativos & Fornecedores, Saúde, Educação, Segurança Pública, Serviços Sociais, 

Mobilidade Urbana, Energia, Água, Resíduos, Zeladoria, Prédios & Lugares Públicos, 

Outras não mencionadas.  

Como tecnologias da pesquisa em curso foram consideradas as seguintes opções: 

Big Data e Ciências de Dados, Internet das Coisas, Inteligência Artificial e Aprendizado de 

Máquina, Engenharia de Software, Computação em Nuvem, Redes e Internet, Segurança 

Cibernética, Sistemas de Informações. 

O survey foi elaborado em idioma inglês e contou com o auxílio de facilidades de 

construção de formulário de pesquisa e armazenamento de dados, proporcionadas pela 

plataforma Google Docs e o acesso via internet foi encaminhado à população alvo pelos 

organizadores do SPSAS-SC. Os resultados foram compilados com a utilização de planilha 

eletrônica MS-Excel.  

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Ao evento SPSAS-SC foram aceitos para participação 187 pesquisadores, afiliados 

à programas de pós-graduação de vários países: Alemanha, Argentina, Brasil, Cabo Verde, 

Canadá, Chile, Coréia, Espanha, EUA, França, Inglaterra, Itália, México, Peru, Portugal, 

Suécia e Suíça. Desse total de 187 participantes, 84 deles se manifestaram por meio do 

instrumento de pesquisa, sendo 64% do Brasil e 36% de outros países representados.  
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Do total de respondentes, 18% contavam com idade abaixo de 25 aos; 46% com 

idade entre 25 e 30 anos; 18%, entre 31 e 25 anos; 8%, entre 36 e 40 anos; 5% entre 41 e 

45 anos, e; 5% com mais de 45 anos. Todos esses respondentes estavam de alguma forma 

associados a pesquisas voltadas às cidades inteligentes em seus respectivos programas, 

sendo 38% de mestres e mestrandos; 54% de doutores e doutorandos), e; 8% de pós-

doutores e pós-doutorandos. A Ilustração 2 apresenta a distribuição dos pesquisadores por 

idade e titulação. 

Ilustração 2 – Distribuição dos pesquisadores segundo idade e titulação. 

Fonte: Autor.
 

Cinco questões exploratórias foram colocadas aos respondentes. Uma primeira 

questão buscou identificar quais são as três principais áreas de aplicação da pesquisa e, 

futuramente, de seus resultados. Em outras palavras, quais dimensões da cidade serão 

atendidas pela pesquisa. Os resultados mostraram que mobilidade urbana (13%) e Serviços 

Sociais (10%) foram as dimensões com maiores ocorrências dentro da lista oferecida. A 

Ilustração 3 apresenta a representatividade das dimensões da cidade nas pesquisas em 

curso pelos respondentes. 

Ilustração 3 – Representatividade das dimensões nas pesquisas em curso. 

Área de Aplicação Mestrado Doutorado Pós-doutorado Total de Ocorrências 

Compliance & Gestão de Risco   6 4 0 17 7% 

Planejamento & Finanças Públicas 7 3 1 19 8% 

Gestão de Ativos & Fornecedores 5 1 0 12 5% 

Saúde 11 5 1 22 9% 

Educação 10 2 0 14 6% 

Segurança Pública 15 1 1 22 9% 

Serviços Sociais 14 5 0 25 10% 

Mobilidade Urbana 20 2 1 33 13% 

Energia 17 2 1 23 9% 

Água   3 1 0 5 2% 

Resíduos 3 0 0 4 2% 

Zeladoria   0 0 0 1 0% 

Prédios & Lugares Públicos   11 5 1 19 8% 

Outras não mencionadas 22 5 0 36 14% 

Fonte: Autor. 
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A segunda questão proposta aos respondentes buscou conhecer quais as áreas 

(agrupamentos de tecnologias) onde se concentram os interesses de pesquisa, com o 

objetivo de identificar se as tecnologias emergentes como, por exemplo, Big Data, 

Inteligência Artificial e outras, estão de fato na agenda de pesquisas e se os pesquisadores 

vislumbram nessas tecnologias opções de soluções para os problemas que se apresentam às 

cidades.  

Foi possibilitado aos respondentes apresentar uma área primária e uma área 

secundária onde seus estudos se concentram. Big Data & Ciência de Dados, Internet das 

Coisas (IoT) Inteligência Artificial & Aprendizado de Máquina, se destacam com as 

maiores ocorrências, como se pode observar na Ilustração 4.  

Ilustração 4 – Áreas de interesse de pesquisa 

 
Fonte: Autor. 

A terceira questão buscou a identificação dos pesquisadores com algumas 

definições de cidade inteligente.  

Foram, portanto, propostas três definições em que se pedia para que os 
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respondentes identificassem a que melhor representa a cidade inteligente: 

1. É o centro urbano do futuro, feito de forma segura, ambientalmente verde e 

eficiente, porque todas as estruturas - seja para energia, água, transporte, etc. 

estão concebidas, construídas e mantidas fazendo uso de avançados e 

integrados materiais, sensores, eletrônica, e redes que fazem a interface com 

os sistemas informáticos compostos por bases de dados, rastreadores e 

algoritmos de decisão (Hall et. al., 2000). 

2. Realiza a implementação de tecnologias da informação e comunicação – 

TICs - de forma a transformar positivamente os padrões de organização, 

aprendizagem, gerenciamento da infraestrutura e prestação de serviços 

públicos, promovendo práticas de gestão urbana mais eficientes em 

benefício dos atores sociais, resguardadas suas vocações históricas e 

características culturais (Weiss, 2016) 

3. Tem bom desempenho e atua de forma prospectiva em economia, pessoas, 

governança, mobilidade, ambiente e condições de vida, construídos sobre a 

combinação inteligente do interesse e atividades de cidadãos conscientes, 

independentes e aptos a tomar decisões. Adicionalmente, busca e identifica 

soluções que permitam que a cidade moderna melhore a qualidade dos 

serviços prestados aos cidadãos (Giffinger et al., 2007). 

Os resultados mostraram que a definição proposta por Rudolf Giffinger em 2007 se 

posiciona como a mais bem aceita, como mostrado na Ilustração 5, muito provavelmente 

por conta da criação e difusão do Smart Cities Ranking of European Cities. A análise 

revelou que o tema não está esgotado e que, por certo, ele ainda deve ser mais bem 

explorado e comunicado à comunidade científica e à sociedade como um todo.   

Ilustração 5 – Aceitação das definições para cidades inteligentes. 

 
Fonte: Autor. 

A quarta questão tratou da proposição de um conjunto de nove afirmações acerca 

das quais se buscou compreender as opiniões dos respondentes face a prontidão da 

infraestrutura digital, prioridade de adoção de tecnologias, engajamento da comunidade, 

participação da academia e da iniciativa privada, capacitação de agentes públicos, entre 

outros temas. Esse mesmo instrumento foi utilizado quando da composição da minha tese, 

em que se buscou conhecer o posicionamento da indústria de TIC a respeito da emergência 

das cidades inteligentes. 

Com sustentação nas respostas dos participantes, como apresentado na Ilustração 6, 

é possível afirmar que a existência de cidades inteligentes não é um privilégio de grandes 
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cidades; que as limitações em infraestrutura digital podem se constituir e impedimento para 

a materialização do conceito; que a cidade inteligente não se baseia em tecnologias de 

última geração em detrimento de tecnologias mais fundamentais; que a formação dos 

agentes públicos, o engajamento da comunidade, a atenção às questões históricas e 

culturais, o espírito empreendedor para o desenvolvimento de soluções, participação do 

meio acadêmico e da iniciativa privada são aspectos de relevância para que as cidades 

inteligentes existam. 

Ilustração 6 – Condições para a existência das cidades inteligentes. 
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O conceito de cidade inteligente é aplicável e materializável 

apenas para cidades com grandes problemas de gestão da 

infraestrutura e serviços públicos: grandes cidades e regiões 

metropolitanas, particularmente. 

50% 29% 15% 5% 1% 

As limitações em infraestrutura de computação e comunicação das 

cidades é um impedimento para a materialização do conceito de 

cidade inteligente e isso deve ser corrigido antes que se inicie 

qualquer projeto de implementação de tecnologias mais 

avançadas. 

4% 12% 31% 35% 19% 

Para um projeto de cidade inteligente é preciso que a cidade esteja 

disposta a fazer investimentos em TICs de última geração (internet 

of things, big data) em detrimento de investimentos em soluções 

mais elementares (zeladoria pública, sistema integrado de gestão 

de saúde/educação, etc.). 

21% 29% 19% 20% 11% 

O primeiro passo para o sucesso de um projeto de cidade 

inteligente é a informação e formação dos agentes públicos acerca 

dos objetivos do projeto. 

4% 6% 14% 35% 42% 

Sem a comunidade engajada, projetos de cidades inteligentes 

tendem a ter menos sucesso. 
4% 6% 15% 33% 42% 

Os aspectos culturais e históricos da comunidade devem ser 

levados em conta de forma intransigente quando do desenho da 

iniciativa. 

2% 2% 10% 26% 60% 

Despertar na comunidade o espírito empreendedor em 

desenvolvimento de soluções de tecnologia da informação e 

comunicação é importante para que novos avanços sejam feitos na 

cidade inteligente. 

1% 0% 7% 31% 61% 

A participação do meio acadêmico é um aspecto crítico para um 

bom projeto de cidade inteligente. 
1% 5% 18% 49% 27% 

A participação da iniciativa privada é um aspecto crítico para um 

bom projeto de cidade inteligente. 
2% 4% 5% 36% 54% 

Fonte: Autor. 

Em uma quinta e última proposição, pediu-se aos pesquisadores que apresentassem 

três palavras-chave que caracterizassem a cidade inteligente, para além do determinismo 
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tecnológico. Aos pesquisadores respondentes foi dada a opção de participar ou não dessa 

etapa, compartilhando, em última forma, a visão que têm da cidade inteligente. 

Como forma de melhor ilustrar os achados à essa etapa, uma “nuvem de palavras” 

foi utilizada, como na Ilustração 7. Nessa “nuvem”, as palavras que estão em maior 

destaque são as palavras com maiores ocorrências entre os respondentes: quanto maior o 

destaque, maior a quantidade de ocorrências. 

Ilustração 7 – Nuvem de palavras que caracterizam a cidade inteligente. 

 
Fonte: Autor. 

De fato, são inegáveis a relevância das pesquisas em andamento e a importância 

que têm no contexto do enfrentamento aos desafios advindos da intensa urbanização que se 

presencia no mundo contemporâneo, mas inegável também é a realidade socioeconômica e 

acadêmica onde se realizam tais pesquisas e quais problemas buscam solucionar. De certa 

forma, o levantamento realizado com os pesquisadores presentes ao SPSAS-SC sustenta 

tais afirmações. 

Nessa direção, dois aspectos passam a ser relevantes na análise dos campos de 

pesquisa no Brasil. Um primeiro aspecto diz respeito ao escopo e a aplicabilidade dos 

estudos que vão mais em direção aos padrões estrangeiros, provavelmente porque as 

cidades brasileiras onde se realizam esses estudos se aproximam significativamente das 

características das cidades europeias ou norte-americanas e, portanto, buscam solucionar 

problemas similares, como mobilidade, por exemplo. Aparentemente não se detêm sobre 

outras tantas dimensões da cidade com enormes carências, como educação e saúde, não 

somente em termos de infraestrutura tecnológica, mas, principalmente, em termos de 

desenvolvimento humano. Assim como o surgimento das chamadas cidades inteligentes 

não se configura como um fenômeno local, mas global, as arenas de estudos e discussões 

também se propagam para além do “epicentro do fenômeno” – Europa - e começam a 

tomar espaço crescente no Brasil. Entretanto, quando se coloca a discussão das TIC em 

pauta para a viabilização das cidades inteligentes, há que se considerar o contexto social e 

econômico das cidades onde serão aplicadas:  ter tecnologias de última geração não quer 

dizer que a cidade é inteligente e nem o contrário. 
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A realidade brasileira que se apresenta é desafiadora. De acordo com dados do 

Censo de 2010, divulgado pelo IBGE em 2013, a média nacional de cidades que contam 

com computadores conectados em rede é de apenas 63% e, das 5565 cidades existentes em 

2010, 3884 delas possuíam página ativa na internet; 262 possuíam página, mas em 

manutenção; 399 em elaboração, e; 1020 não possuíam presença na internet por meio de 

uma página. O mesmo Censo mostra que cerca de 90% dessas cidades contam com planos 

de inclusão digital, com 63% dos planos contemplando o acesso público e gratuito à 

internet por meio de centros de acesso e 69% consideram a implementação de Telecentros, 

mas, em os casos, somente 3% consideram a disponibilização de serviços públicos em 

quiosques ou balcões informatizados. As redes públicas municipais de ensino têm sido 

beneficiadas com acesso à internet para a utilização por alunos e professores em 69% dos 

casos, mas o acesso por meio de conexões sem fio (wireless) não ultrapassava os 14%. 

Ainda, do total de cidades em 2010, apenas 30 delas ofereciam a possibilidade de 

realização de matrículas escolares e/ou agendamento de consulta médica pela internet 

(Weiss & Consoni, 2017).  

Um segundo aspecto do qual não se pode prescindir diz respeito à inserção e as 

responsabilidades do poder público no cenário das cidades inteligentes. Se o poder público, 

fundamentalmente aquele de nível local, não estiver habilitado com o mínimo de 

infraestruturas tecnológicas, principalmente a internet – coração das cidades inteligentes -, 

e o mínimo de sistemas de informação, as cidades estarão ameaçadas a ficar à margem 

dessa nova ordem. É fundamental perceber que aquilo que é aplicável no contexto europeu 

ou norte-americano não é necessariamente aplicável e emergencial no atual contexto 

brasileiro, porquanto este último ainda se faz carente do mínimo necessário em termos de 

infraestrutura digital e sistemas de informações elementares para a gestão das cidades, 

fatos já suplantado pelas cidades dos países desenvolvidos. Se por lá buscam aplicabilidade 

de tecnologias de última geração, em terra brasilis ainda há algo mais elementar a ser feito. 

Se a internet das coisas já pode se configurar como uma realidade em cidades europeias ou 

norte-americanas que já venceram os desafios de gestão da saúde ou da educação, o 

mesmo pode não acontecer para a maioria das cidades de países em desenvolvimento ou 

emergentes, como no caso de muitas cidades brasileiras onde a internet com o mínimo de 

qualidade ainda é uma expectativa. 

De fato, importa ter os olhos voltados para o global, mas pensar as cidades 

inteligentes a partir das realidades e necessidades locais: o canto da sereia da indústria de 

TIC não pode induzir administradores públicos a adquirir componentes tecnológicos que 

pouco ou nada vão contribuir para a criação de valor para os atores, principalmente para 

aqueles que têm maior dependência dos limitados serviços públicos e das questionáveis 

capacidades de gestão do poder público brasileiro; pessoas ou organizações apartadas da 

realidade da maioria das cidades brasileiras não deveriam ser bastantes para determinar os 

rumos de adoção de tecnologias apenas para realizar objetivos de negócios ou para buscar 

inserção no circuito de eventos e congressos de cunho comercial ou, desafortunadamente, 

científicos. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho buscou refletir sobre a questão das cidades no contexto global e sobre 

a cidades inteligentes, que têm em seu núcleo e fazem uso da intensa utilização de 

tecnologias da informação e comunicação para melhorar a vida das pessoas e as condições 

de operação das organizações. 

Apresentou-se o conceito de cidade inteligente como aquela que promove e realiza 
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de forma inovativa a implementação de tecnologias da informação e comunicação, 

transformando positivamente os padrões de organização, aprendizagem, gerenciamento das 

infraestruturas e prestação de serviços a todos os atores, com vistas ao desenvolvimento 

sustentável, resguardadas suas características históricas e vocações culturais.  

Demonstrou-se os resultados de um levantamento realizados com pesquisadores 

durante a São Paulo School of Advanced Science on Smart Cities, que constatou que áreas 

como mobilidade urbana e serviços sociais são as dimensões onde os pesquisadores mais 

empregam seus esforços para empregar inovações em tecnologias de Big Data & Ciência 

de Dados, Internet das Coisas, Inteligência Artificial & Aprendizado de Máquina. 

Refletiu-se sobre a questão das cidades no Brasil que ainda representam 

significativos desafios quanto às suas questões sociais e de infraestrutura tecnológica em 

tempos de emergência das chamadas cidades inteligentes. 

Embora não represente o universo dos estudos em curso em todos os cantos do 

planeta, a amostra de respondentes é qualificada e os resultados são sugestivos para 

fomentar futuras pesquisas, não somente em termos de agenda de pesquisa, mas também 

em termos de materialização de cidades inteligentes no Brasil: as cidades brasileiras estão 

no caminho ou estão prontas para ingressar no movimento de transformação digital que já 

se presencia na Europa e nos Estados Unidos ou estão apenas se apropriando de 

componentes tecnológicos mais ou menos emergentes, tratados de forma isolada, para se 

anunciarem como cidades inteligentes e como parte de num esforço de marketing político? 

Em que medida a indústria de TIC e a academia têm influenciado e contribuído para o 

entendimento e materialização das cidades inteligentes no Brasil? As diretrizes 

governamentais que possam existir têm atentado para a diversidade de realidades 

brasileiras no momento em que orientam a adoção e implementação de tecnologias para a 

gestão das cidades, considerando, inclusive, especificidades para governança e 

administração, gerenciamento e provimento de infraestruturas e serviços públicos, 

incentivo a inovação e ao empreendedorismo que visem à construção de ambientes urbanos 

mais inteligentes? No âmbito da administração pública, como as tecnologias deveriam se 

comportar em termos de funcionalidades e integrações para que os investimentos em 

recursos humanos e técnicos não sejam realizados de forma equivocada, impedindo que a 

cidade possa se habilitar com tecnologias capazes de apoiar a transformação necessária e 

esperada pela sociedade? 
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Abstract  

The objective of this research is to identify the extent to which the use of mobile social 

networks by employees impacts the organizational performance of micro and small 

companies. The study followed the methodological procedures with the survey, with the 

application of online questionnaire made in the platform (Google form). To reach the 

proposed objectives, a pilot survey was carried out with employees and managers, which 

also are students of the course of administration and Accounting of one Federal University 

in North of Brazil and later the application of the complete survey for the test of the 

structural model. The data of the questionnaire were analyzed with the purpose of 

confirming the hypothesis of research and its confrontation with the literature or identify 

new information, not yet supported, by other studies. The approach was applied to 89 

people being collaborators and managers of the companies linked to the commercial 

associations of the Southern Cone of Rondônia. To test the hypotheses, we used the 

Structural Equation Modeling, Partial Least Squares (PLS) approach. Based on hypotheses 

test, we are find support to: Network size is a variable antecedent to the use and impact on 

frequency of use; Organizational flexibility contributes to the motivation to use the 

networks in the work environment; the distraction at work negatively impacts process 

performance. The hypotheses highlight the interrelation between the constructs, attributed 

by the collaborators and managers, and demonstrate the need of the organizations to 

investigating the use of mobile IT to minimize the impacts of the excessive access in the 

organizational performance. 

Keywords: Mobile Social Networks, Performance, Collaborator, Distraction, Impact. 
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O objetivo desta pesquisa é identificar em que medida o uso das redes sociais móveis por 

colaboradores impacta no desempenho organizacional das micro e pequenas empresas. O 

estudo seguiu os procedimentos metodológicos com a pesquisa survey, com a aplicação de 

questionário online confeccionado na plataforma (Google formulário). Para alcance do 

objetivo proposto foi realizada uma survey piloto com colaboradores e gestores, que 

também são estudantes do curso de administração e ciências contábeis de uma 

Universidade Federal do Norte do país e, posteriormente, a aplicação da survey completa 

para o teste do modelo estrutural. Os dados do questionário foram analisados com objetivo 

de confirmar as hipóteses de pesquisa e seu confronto com a literatura ou identificar novas 

informações, ainda não amparadas, por outros estudos. A abordagem foi aplicada a 89 

pessoas sendo colaboradores e gestores das empresas ligadas as associações comerciais do 

Cone Sul de Rondônia.  Para teste das hipóteses foi utilizada a Modelagem de Equações 

Estruturais, abordagem Partial Least Squares - PLS. Como resultado do teste de hipóteses, 

encontrou-se suporte para as seguintes: O tamanho da rede é uma variável antecedente ao 

uso e impacta na frequência de uso; A flexibilidade organizacional contribui para a 

motivação do uso das redes no ambiente de trabalho; a distração no trabalho impacta 

negativamente no desempenho de processos. As hipóteses destacam a inter-relação entre os 

constructos, atribuída pelos colaboradores e gestores, e demonstram a necessidade por 

parte das organizações de investigações a fim de minimizar os impactos do acesso 

desregrado no desempenho organizacional. 

Palavras-chave: Redes Sociais Móveis, Desempenho, Colaborador, Distração, Impacto. 

  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1987



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A era da informação é marcada por uma rápida expansão da tecnologia da 

informação (TI), o que trouxe importantes contribuições ao meio empresarial e acadêmico 

e à sociedade. (Jácome & Henrique, 2014). Uma das ramificações da TI é a das ubíquas 

tecnologias móveis, que, segundo Saccol e Reinhard, (2007), estão entre os assuntos mais 

discutidos na atualidade nessa área. A consumerização da TI, ou seja, a utilização de 

smartphones e equipamentos mobile nas empresas pelos seus colaboradores, foi 

amplamente influenciada pelo boom de mobilidade trazido por tecnologias recentes 

(Saccol & Reinhard, 2007). 

Atualmente, os indivíduos e também as organizações estão totalmente imersos no 

uso de tecnologias móveis (Marcolin, 2011). Segundo dados da Anatel (2016), em julho de 

2016, houve 252,57 milhões de acessos ativos de telefonia móvel, o que comprova a 

expressividade do setor. O rápido crescimento no acesso à internet, proporcionado por 

periféricos móveis, tais como tablets e smartphones, entre outros, tem despertado o 

interesse de estudiosos sobre se as tecnologias móveis afetam o desempenho do 

colaborador durante o horário de trabalho (Bertschek & Niebel, 2015; Jamaluddin, Ahmad, 

Alias, & Simun, 2015). 

Jamaluddin et al. (2015) buscaram identificar os fatores que fazem com que os 

funcionários utilizem a internet para fins pessoais no período destinado ao trabalho e uma 

das variáveis que mais influenciou o uso foi o hábito. As tecnologias móveis possibilitam 

aos usuários o acesso a informações em quaisquer momento e lugar (Lunardi, Dolci, & 

Wendland, 2013). Sendo assim, não existem mais barreiras físicas que impeçam o acesso à 

rede mundial de comunicação (Ferreira & Filho, 2015).  

Nesse sentido, é importante ponderar qual é o impacto dessa ubiquidade no 

desempenho organizacional. O objetivo proposto é identificar em que medida o uso das 

redes sociais móveis por colaboradores impacta o desempenho organizacional das micro e 

pequenas empresas. Cappellozza et al (2017) estudaram a relação entre o acesso à TI 

móvel e o impacto na distração digital e constataram alguns fatores motivacionais para o 

uso da TI, tais como o pouco engajamento no trabalho e perda de controle, entre outros. Os 

autores apontaram que a distração pode trazer efeitos negativos para o desempenho da 

organização, com consequências como a perda de produtividade e a perda de foco, entre 

outros.  

O desempenho organizacional é um construto que foge a uma conceituação 

simplista. Souza e Gosling (2017) ressaltam que existem poucas investigações científicas 

sobre os efeitos da TI no desempenho organizacional. É mesmo possível ter diferentes 

medidas para a sua mensuração de acordo com diversas variáveis. Confirmando essa linha 

argumentativa, Brito e Oliveira (2014) relatam que o desempenho organizacional é um 

conceito multidimensional e complexo, cuja simplificação pode impedir a avaliação dos 

resultados da gestão empresarial.  

Sobre os impactos da TI na organização, Janssen, Luciano, & Testa, (2013) 

perceberam que, embora haja vantagens advindas do seu uso no ambiente corporativo, 

existe um desconforto por não se saber os reais efeitos negativos para a empresa. Os 

autores sugerem, por isso, mais estudos em profundidade.  Esta pesquisa justifica-se a 

partir das lacunas existentes em relação aos estudos sobre o uso de redes sociais móveis e o 

desempenho organizacional. De fato, nota-se que há espaço para pesquisas que busquem 

analisar o impacto das redes sociais móveis no desempenho organizacional. Destaca-se 

que, neste trabalho, o uso das redes sociais móveis refere-se aos fins diferentes daqueles 
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diretamente relacionados ao trabalho (ou seja, analisa o uso de TI móvel para o ‘não-

trabalho’). 

Este artigo está estruturado em cinco seções, incluindo esta introdução. Na segunda 

seção consta o referencial teórico, que apresenta uma revisão da literatura sobre as redes 

sociais móveis e os conceitos de “desempenho”, “mobilidade” e “consumerização”; a 

método é apresentado na seção 3, por meio da descrição dos percursos da pesquisa, da 

amostra e dos procedimentos de análise dos dados; por fim, são apresentados os resultados 

na seção 4 e as considerações finais na seção 5.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Nesta seção, são descritas as redes sociais móveis (2.1), o desempenho 

organizacional (2.2) e a mobilidade e consumerização (2.3). No tópico 2.4 são ainda 

apresentadas as hipóteses e o modelo de pesquisa 

  

2.1 Redes sociais móveis 

 

Ao longo dos anos, a tecnologia da informação (TI) alcançou destaque nas 

discussões acadêmicas e no mercado, devido à sua ubiquidade e à celeridade com que tal 

tecnologia tem se projetado no cotidiano das pessoas. As redes sociais são estruturas sem 

fronteiras; nelas, os usuários, pessoas ou empresas, compartilham informações e interesses 

diversificados (Rangel & Miranda, 2016). As interações estão ao alcance de um clique, 

aproximando os distantes e proporcionando a interação virtual, além de uma forma de 

entretenimento. 

Essa possibilidade de entretenimento é encarada como uma oportunidade para as 

organizações, no campo do marketing, especialmente. (Ferreira & Filho, 2015). De acordo 

com Gaviolli (2016), a interação é o produto do mundo globalizado, no qual milhões de 

usuários estão conectados como nunca antes. Evidentemente, muitos são os benefícios e 

malefícios do uso da tecnologia. A autora afirma que as redes sociais são “plataforma de 

ponte” e “plataforma de muro”, por simultaneamente aproximarem os distantes e afastarem 

os próximos.  

Constata-se a ideia de uma convergência tecnológica móvel (Ferreira & Filho, 

2015). A multifuncionalidade tecnológica tem evoluído principalmente em função dos 

periféricos móveis, que permitem a conectividade de forma ubíqua. Para Ferreira e Filho 

(2015), a mobilidade agrega muitas funções em um único produto, com possibilidades 

multiusos. Para Zheng and Lee (2016), não existem limites para as redes sociais em tempo 

de TIs móveis, uma vez que não há restrições físicas e locacionais de acesso. Isso permite 

aos usuários a possibilidade de um uso em qualquer tempo e lugar – no banheiro, na cama, 

durantes as férias, no trabalho, o que pode configurar um uso excessivo das redes, 

ajudando a conduzir a um lado obscuro da TI.  

Considerando o exposto, pode-se afirmar que ainda não está claro, de forma 

concreta, qual é o real impacto das mídias ou redes sociais no campo empresarial. Não há 

entendimento sobre as consequências delas no ambiente corporativo (Janssen et al., (2013). 

Embora haja vantagens, há também o desconforto por não se saber de seus reais impactos 

sobre a produtividade. Por isso, justificam-se pesquisas que investiguem tal realidade.  

 

2.2 Desempenho organizacional 
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O desempenho organizacional é um fenômeno complexo e multifacetado, que 

escapa a uma concepção simplista. Assim, compreende-se melhor a fala Janssen et al. 

(2013), quando esses autores afirmam que o impacto das mídias sociais digitais ainda não 

foi avaliado em profundidade.  

A problemática do conceito de “desempenho” reside, principalmente, na forma de 

mensurá-lo, visto que não há somente uma medida ou métrica de desempenho, mas 

múltiplas. Carneiro (2005) aborda o desempenho nas medidas contábeis-financeiras e em 

relação a clientes, mercado, processos internos, inovação e aprendizado, além de 

mencionar desempenho social, ambiental, comportamental/situacional, geral e agregado. 

Oliveira, Gastaud e Oliveira (2015) classificam o desempenho na perspectiva da Teoria 

Baseada em Recursos (TBR), que caracteriza a firma como conjunto de recursos em uso, 

aptos a influenciar desempenho, quando estes são raros, valiosos, insubstituíveis e não 

imitáveis pela concorrência. Para os autores, o desempenho é abordado na perspectiva das 

medidas financeiras contábeis (nível de firma) e de processos de negócios. 

No campo organizacional, estudos têm mostrado pontos positivos e também 

negativos em relação ao impacto das TIs no desempenho, dependendo do ramo de atuação 

da organização e para quais fins a TI está sendo utilizada (Aurélio, Mendonça, & Freitas, 

2003; Bertschek & Niebel, 2015; Manica, 2009). É necessário diferenciar o uso da TI 

móvel para fins de trabalho e fins não relacionados ao trabalho. De acordo com 

Weatherbee (2010), ocorre um uso contraproducente da TI ou um uso com potencial lesivo 

quando o funcionário utiliza os recursos da Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC) para fins não relacionados ao trabalho. Na visão do autor, isso pode acabar por se 

tornar um vício. 

Considerando que os serviços de redes sociais móveis (SNS) possuem uma 

natureza invasiva e têm um caráter onipresente, conforme afirmam Zheng and Lee (2016) 

cada vez mais são demandados estudos desta matéria, especificamente relacionando-a ao 

desempenho organizacional, com a finalidade de se encontrar uma métrica global de 

desempenho capaz de abarcar praticamente todas as áreas da organização. Oliveira et al. 

(2015) dissertam sobre o desempenho das organizações, relacionando-o a métricas de 

rentabilidade e a níveis abaixo ou inferior ao da empresa. As métricas ou medidas estão 

relacionadas a processos, eficiência e eficácia que, quando atingidos, acabam por impactar 

o desempenho da organização e, consequentemente, o resultado global. Costumeiramente, 

observa-se que o estudo nas áreas de desempenho organizacional tem se concentrado nos 

níveis de processo ou operacional. De acordo com Lunardi, Dolci e Maçada, (2010), tem 

sido difícil apontar os impactos da TI, principalmente, nos níveis estratégicos e 

econômicos.  

Como se observa, o conceito de ‘desempenho’ carece de uma definição ampla de 

alcance em nível global. No apêndice A são apresentados dois quadros, 1 e 2, com 

indicadores de desempenho organizacional e de redes sociais móveis encontrados na 

literatura sobre a área de TI. Para efeitos desta pesquisa, serão abordadas variáveis apenas 

referentes a processos internos. Entende-se que essas variáveis são as que melhor se 

adéquam ao objetivo da pesquisa.  

 

2.3 A mobilidade e consumerização 

 

Gaviolli (2016) refere-se ao “tempo da mobilidade” e da “comunicação 

multiplataforma”. As informações estão ao alcance de um clique, a uma velocidade jamais 

vista. Para Ferreira e Filho (2015) a mobilidade agrega muitas funções em um único 

produto com possibilidades variadas de usos. Saccol e Reinhard (2007) relacionam a 
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mobilidade ao fato de algumas tecnologias poderem ser levadas para qualquer lugar: o 

móvel foi criado para ser usado enquanto se está em movimento. Existem diferentes 

perspectivas sobre o assunto e alguns estudos mostram os efeitos positivos, bem como 

negativos da mobilidade (Quinton & Wilson, 2016; Salehan & Negahban, 2013) . No 

campo da TI, a problemática está relacionada aos efeitos da mobilidade em prejuízo do 

desempenho. Para Jamaluddin et al. (2015), as tecnologias móveis proporcionam uma 

conectividade adicional às pessoas, o que as torna vulneráveis a vícios e ao uso 

problemático da TI. 

Percebe-se, assim, uma sociedade totalmente imersa no uso de aplicativos móveis 

(jogos, redes sociais etc.) (Rangel & Miranda, 2016). Para as organizações, as 

contribuições líquidas da internet móvel ainda não estão evidentes ou tão claras (Bertschek 

& Niebel, 2015). O que se sabe é que o “móvel” permite uma conectividade constante e 

que isso está positivamente e negativamente relacionado à produtividade e ao desempenho. 

A tecnologia móvel serve como plataforma de ponte ou de muro, de acordo com Gaviolli 

(2016). 

Esse cenário é agravado pelo contexto da consumerização de TI, que, de acordo 

com Sen (2012) , é a tendência de utilização de tecnologias de uso particular no trabalho. 

Harris, Ives e Junglas (2012) identificam a consumerização como a segunda revolução, 

invasiva, marcada pela onipresença de utilidades móveis no contexto laboral. Trata-se de 

algo com pontos positivos e também negativos. O fenômeno é complexo e multifacetado e 

carece de estudos profundos em diferentes ambientes.   

 

2.4 Hipóteses e modelo de pesquisa 

 

A utilização das redes sociais móveis ocorre fundada em diversas concepções de 

motivos, finalidades e facilidades do usuário, conforme relata Salehan e Negahban (2013). 

O crescimento no comércio de telefones celulares inteligentes, também conhecidos como 

smartphones, colabora para que tenha havido um aumento acentuado na utilização das 

redes móveis. De acordo com os autores, existe um hábito de verificação [acesso] 

constante desses aparelhos, o que impacta na sua forma de uso.  

De acordo com Cappellozza et al (2017), a dependência das tecnologias móveis é a 

principal causa de uso de tecnologias no ambiente de trabalho. A pesquisa dos autores 

revelou que existe uma distração digital causada pelo uso dessas tecnologias no contexto 

laboral e que isso impacta na concentração do profissional, o que pode causar perda de 

produtividade, entre outros problemas. Jamaluddin et al. (2015) relatam que o uso de 

internet para fins pessoais no local de trabalho é contraproducente e origina efeitos 

negativos para a organização. Os dispositivos móveis no mercado, com facilidades, design 

e preços acessíveis, viabilizam um maior consumo desses aparelhos e, consequentemente, 

maior probabilidade de uso. Com base no exposto, são apresentadas as hipóteses (H1 a H7) 

desta pesquisa. 

 

H1 – A frequência de uso das redes sociais móveis impacta positivamente na distração 

digital. 

 

Há uma discussão na literatura que procura identificar quais são os reais impactos 

do uso da tecnologia da informação no ambiente organizacional.  Oliveira et al. (2015), no 

que diz respeito a medidas de desempenho, relatam que a TI afeta as organizações em 

níveis da firma e inferiores ao da firma. O nível da firma é analisado com medidas de 
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rentabilidade, lucro e eficiência; os níveis inferiores ao da firma dizem respeito aos 

processos internos, desempenho de setores, inovação.   

Kim and Byrne (2011) relatam que mais da metade do tempo gasto pelo 

colaborador na web é para fins não relacionados ao trabalho. Os autores consideram que as 

redes sociais móveis possibilitam uma conectividade adicional aos usuários, permitindo o 

acesso em qualquer lugar e hora, conforme relata a literatura. 

O tamanho de rede (número de contatos ou amigos) sinaliza para a maior demanda 

por acesso/uso de redes sociais móveis, o que possibilita testar a hipótese H2:  

 

H2 – O tamanho da rede social, ou seja, a quantidade de amigos que se tem online, impacta 

positivamente na frequência de uso da rede. 

 

As causas para o uso das redes sociais móveis no ambiente corporativo são 

diversas. Weatherbee (2010) afirma que frequentemente os fins desse uso não estão 

relacionados ao trabalho. Na concepção de Vitak, Crouse, e Larose (2016), os usuários são 

influenciados por fatores externos e internos. Fatores como vício em TI são apontados na 

literatura como possíveis causas para o uso das redes sociais no ambiente de trabalho. 

Adicionalmente, há suporte para considerar que o uso de redes sociais está associado às 

distrações no ambiente de trabalho (Cappellozza et al., 2017). A partir dessa consideração 

teórica, apresenta-se a terceira hipótese. 

 

H3 – A percepção da finalidade de uso das redes está associada negativamente à distração 

digital. 

 

As barreiras que outrora existiam na comunicação atualmente são quase 

inexistentes, devido à convergência móvel (Ferreira & Filho( 2015). As redes sociais 

móveis são acessadas diariamente por milhares de usuários no mundo todo e a taxa de 

penetração de aparelhos inteligentes no mercado aumenta a cada ano. Salehan and 

Negahban (2013) já identificaram isso no estudo prévio, verificando que, nos Estados 

Unidos, em dezembro de 2011, houve um aumento de 104% no número de telefones 

móveis nesse país. 

 A realidade do Brasil não é diferente, conforme pesquisa realizada pela Anatel, que 

identificou 252,57 milhões de acessos ativos de telefonia móvel em julho de 2016. A 

migração para as plataformas móveis pode contribuir para um uso contraproducente da TI, 

conforme afirma Weatherbee (2010). A utilização da tecnologia da informação 

desordenadamente no ambiente de trabalho é também considerada como um mau uso da 

TI. As empresas tendem a ser mais flexíveis sobre esse aspecto, o que contribui para o uso 

indevido das redes. A flexibilidade está associada à liberdade que as organizações 

propiciam aos colaboradores, visando à motivação e a maior produtividade. Isso está 

relacionado à quarta hipótese. 

 

H4 – A flexibilidade organizacional impacta positivamente na motivação de uso da rede 

social. 

 

Identificar a causa da utilização das redes sociais móveis na organização tem sido 

objeto de estudo (Jamaluddin et al., 2015; Vorderer, Krömer, & Schneider, 2016; 

Weatherbee, 2010), entre outros. Essas causas têm sido variadas – desde o hábito até 

fatores internos, tais como dependência móvel, vício em internet. De acordo com 

Cappellozza et al (2017), alguns fatores podem contribuir para que haja uma utilização de 
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tecnologias móveis no ambiente de trabalho: a dependência tecnológica, a facilidade do 

acesso móvel proporcionado pelos smartphones inteligentes, a falta de engajamento no 

trabalho, a popularização desses periféricos. Os autores mostram que o uso indiscriminado 

dessas ferramentas no local de trabalho pode ocasionar distração e perda de produtividade. 

Essa distração recebe a designação de “distração digital”, conceito relacionado à quinta 

hipótese. 

 

H5 – A motivação de uso da rede social impacta positivamente na distração digital. 

Um comportamento contraproducente, por exemplo, diz respeito a um trabalho 

realizado pelo colaborador sem o cumprimento dos padrões organizacionais, estando 

permanentemente online. Trata-se de outro exemplo de um comportamento com possíveis 

consequências para organização (Vorderer et al., 2016; Weatherbee, 2010). 

Como citado, o uso das redes sociais móveis no ambiente de trabalho pode causar 

perda de produtividade, entre outras consequências, devido à distração causada pela TI. 

Em decorrência da distração digital, ocorre a distração no trabalho, que se percebe quando 

as atividades que precisam ser realizadas deixam de o ser. Pode-se dizer que a distração no 

trabalho é agravada pela distração digital (Cappellozza et al., 2017). Isso se relaciona à 

sexta hipótese. 

 

H6 – A distração digital impacta positivamente na distração no trabalho. 

 

Os processos internos são os primeiros a sofrerem o impacto da tecnologia da 

informação, conforme relata Oliveira et al. (2015). No entanto, não tem sido fácil avaliar o 

desempenho nos processos de negócio, conforme defendem Souza e Gosling (2017), uma 

vez que também várias métricas podem ser empregadas nessa mensuração. O que se 

percebe é que os processos tendem a ser afetados pela TI nas diversas organizações. Por 

último, considerando o exposto, pode ser enunciada a sétima hipótese. 

 

H7 – A distração no trabalho impacta negativamente no desempenho de processos 

internos. 

 

 A Figura 1 relaciona as variáveis de pesquisa e as hipóteses apresentadas, a fim de 

explicitar as relações entre os construtos. 

 
Figura 1 – Modelo de pesquisa: uso de redes sociais móveis e desempenho. 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Na seção 3 são apresentados os procedimentos metodológicos adotados para o 

estudo, com vistas a alcançar o objetivo proposto. 

 

  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

1994



 

 

3. MÉTODO 

 

3.1 Abordagem metodológica 

 

O estudo proposto é de caráter quantitativo. O procedimento metodológico 

utilizado foi o levantamento (survey). De acordo com Creswell (2010, p.176) “um projeto 

de levantamento apresenta uma descrição quantitativa ou numérica de tendências, atitudes 

ou opiniões de uma população, estudando-se uma amostra dessa população”. A partir dos 

resultados da amostra, de um levantamento de corte transversal com dados coletados em 

um momento do tempo, o pesquisador generaliza ou faz afirmações sobre a população.  

O instrumento de coleta de dados foi um questionário survey. Pesquisas na área de 

Sistemas de Informação têm adotado esse tipo de instrumento para o estudo do valor da TI 

nas organizações (Cappellozza et al., 2017; Souza & Gosling, 2017; Oliveira; Simões & 

Silvestre, 2016). 

 

3.2 Coleta de dados e amostra 

 

A coleta de dados para o estudo se deu por meio de questionários auto-

administrados (Creswell,2010), que foram confeccionados na plataforma do Google 

Formulários (Google, 2017) e enviados aos e-mails das associações comerciais de cidades 

do Cone Sul de Rondônia por meio de um link, que, por sua vez, foi encaminhado via e-

mail ou WhatsApp para as empresas associadas, a fim de que participassem da pesquisa. 

A população pesquisada compreende organizações do setor de comércio, indústria, 

agronegócios e serviços de cidades do Cone Sul de Rondônia, vinculadas às respectivas 

associações comerciais. Uma amostra foi obtida em um procedimento multifásico, que 

ocorre quando o pesquisador primeiro identifica os grupos ou organizações, obtém os 

nomes dos indivíduos pertencentes a eles e depois as amostras dentro desse universo 

(Creswell, 2010). A partir da revisão da literatura, foi proposto o instrumento de pesquisa 

com as variáveis respectivas. 

 

3.3 Análise dos dados 

 

A pesquisa tem base em fatores quantitativos relacionados a impactos positivos e 

negativos, gerados pela TI, nas organizações e no desempenho dos colaboradores. Assim, 

as variáveis de pesquisa são mensuradas por escala Likert, com sete pontos (de “1= 

discordo totalmente” a “7= concordo totalmente”). 

A técnica estatística para a análise dos dados é a Modelagem de Equações 

Estruturais, baseada em Parcial Least Squares (PLS), considerando seu caráter 

exploratório em vista do reduzido número de estudos sobre o valor da TI na perspectiva 

das redes sociais. Estudos na área de valor da TI têm adotado esse modelo (Cappellozza et 

al., 2017, Oliveira, Simões & Silvestre, 2016). 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Dados demográficos 

 

Na fase inicial da pesquisa foi enviada uma survey piloto, via e-mail e aplicativo 

WhatsApp, aos alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Universidade 

Federal de Rondônia, campus de Vilhena – com vistas a definir o modelo de medida 
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preliminar. Somente discentes vinculados à micro e pequenas empresas foram convidados 

a participar. O formulário foi construído por meio do Google Formulário. A survey ficou 

disponível por um período de 15 dias. Foi adotado um intervalo de cinco dias para cada 

envio (lembrete). Dos alunos dos cursos mencionados, 61 responderam ao questionário 

enviado, sendo que uma resposta foi excluída pelo fato de o participante não aceitar 

participar da pesquisa, sete foram excluídas devido ao fato de os alunos trabalharem em 

empresas de grande porte, que não são o objeto da pesquisa, e quatro foram excluídos 

porque a organização onde trabalham não permite o acesso a celulares. No total, 49 

respondentes participaram do estudo piloto.  

Na survey completa participaram 69 pessoas (respostas válidas), entre gestores e 

colaboradores das associações comerciais de municípios do Cone Sul de Rondônia. O 

tempo médio de uso das redes sociais móveis foi de três horas e quarenta minutos. Desse 

total, a média destinada a assuntos relacionados ao trabalho foi 40% do tempo, sendo que 

60% do tempo, em média, é destinado a acesso a assuntos pessoais. Entre as respostas 

coletadas, constata-se que a quantidade média de contatos (amigos) que os respondentes 

possuem nas redes sociais/aplicativos de mensagem é de 940 pessoas. Esses e outros dados 

são apresentados na tabela abaixo: 

 
Tabela 1 – Dados demográficos da pesquisa (survey completa). 

Características n 

Porte da firma 

 Micro Empresa 27 

Pequena Empresa 18 

Média Empresa 24 

Ramo de atuação 

 Agronegócio 0 

Comércio 25 

Indústria 0 

Serviços 44 

Função 

 Colaborador 63 

Gestor 6 

Quantidade de Funcionários 

 De 0 a 20 38 

Mais de 20 31 

Tempo médio de acesso 3h:40min 

% Destinado ao trabalho 40% 

% Destinado ao não trabalho 60% 

Média do número de contatos: amigos na rede social/aplicativo de 

mensagem 
940 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).   

 

4.2 Modelo de medida: survey piloto 

 

Foi realizado uma survey piloto para definir o modelo de medida, que seguiu os 

procedimentos indicados para modelos que adotam PLS, incluindo as cargas fatoriais, a 

confiabilidade e a validade (Ringle, 2012). Os itens adotados para mensuração dos 

construtos são reflexivos. Os participantes são colaboradores e gestores, vinculados à 

Universidade Federal de Rondônia. Ao todo, foram obtidas 49 respostas válidas. 
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Antes dos procedimentos de determinação do modelo de medida, analisou-se a 

distribuição dos dados (se normal). A partir do teste de Kolmogorov-Smirnov, constatou-

se, para as variáveis, que os dados apresentam distribuição que se distancia da normalidade 

(p < 0,05), o que justifica o uso de técnicas estatísticas flexíveis à distribuição não normal, 

a exemplo da PLS (Hair, Ringle, & Sarstedt, 2013). Isso tem sido realizado em estudos 

recentes sobre o valor da TI (por exemplo, Cappellozza et al., 2017; Souza & Gosling, 

2017). 

A recomendação de carga mínima (> 0,50) foi analisada conjuntamente com os 

coeficientes de validade e confiabilidade do modelo, com vistas a garantir a solidez 

estrutural para os testes de itens isolados (Bido et al, 2010). Considerando essa análise 

conjunta e o caráter exploratório do estudo, mantiveram-se as cargas acima do ponto 0,45 

nesta fase. De acordo com a Tabela 2 (cargas cruzadas), as cargas fatoriais estão acima 

desse ponto mínimo – tendo em vista a necessidade de aplicação em amostras maiores. 

Portanto, a variância explicada para cada item ultrapassa o mínimo de 0,25 (Hair et al., 

2005). No apêndice B, constam as cargas cruzadas do modelo de medida do estudo piloto. 

Nos estudos que utilizam construtos (nível de conceitos abstratos expressos por 

variáveis manifestas – itens), geralmente, o modelo de medida é analisado em termos de 

validade convergente e discriminante (Bradley et al, 2012), anteriormente ao teste do 

modelo estrutural (coeficientes das trajetórias – hipóteses). Dessa forma, procedeu-se à 

análise da validade convergente dos construtos (Tabela 2), com base na Variância Média 

Explicada (VME). Segundo a literatura específica, a VME deve ser superior a 0,50 para 

que haja garantias de validade convergente, ou seja, para que os diversos itens manifestos 

mensurem adequadamente os construtos que se propõem mensurar (Fornell, Larcker, 1981 

& Tallon, 2010).  

Adicionalmente, a validade discriminante é um requisito para os modelos de 

medidas, sendo conceituada como a extensão em que uma variável latente se diferencia de 

outras variáveis latentes  (Farrell, 2010). Um indicador dessa diferença entre construtos 

consta nas cargas fatoriais cruzadas (Tabela 1 – Apêndice B), que evidencia a unicidade de 

carregamento de cada item em um construto predominantemente. Constata-se, pelas 

cargas, que os itens carregam valores elevados e significantes (p<0,05) nos respectivos 

construtos. Além desse elemento de validade discriminante, adota-se como alternativa para 

medir a extensão da diferença entre construtos a raiz quadrada da VME de cada fator, que 

deve exceder a correlação entre cada par de fatores (Fornell & Larcker, 1981). Verifica-se, 

pelos indicadores da Tabela 2, o atendimento ao critério de validade discriminante. 

 
Tabela 2 – Validade discriminante e convergente. 

Construto C. Comp. VME 1 2 3 4 5 6 

1. Desempenho 

comportamental 

0,88 0,61  0,78           

2. Finalidade da rede 0,68 0,57  -0,18  0,75         

3. Frequência de uso 0,99 0,98  -0,29  0,61  0,99       

4. Motivação de uso 0,80 0,57  0,24  -0,64  -0,51  0,76     

5. Processos internos 0,89 0,54  0,47  -0,17  -0,23  -0,00  0,73   

6. Tamanho da rede 0,75 0,51  0,10  -0,55  -0,59  0,61  0,22  0,71 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

Notas: Os valores na diagonal principal são as raízes quadradas da VME. Valores abaixo da diagonal 

principal são correlações Inter construtos. 
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Quanto à consistência interna da escala, os coeficientes de confiabilidade 

composta (Tabela 2) para os construtos da pesquisa atendem à recomendação da literatura, 

que é de 0,70 em estudos exploratórios (Hair et al, 2005). Assim, considerando os 

indicadores de confiabilidade e validade do modelo de medida no estudo piloto, na 

subseção 4.3 é analisada a validação deste modelo na survey completa com vistas ao teste 

das hipóteses (modelo estrutural em 4.4). 

 

4.3 Modelo de medida: survey completa 

 

 O modelo de medida foi validado com a survey piloto e, em seguida, realizou-se o 

teste do modelo estrutural com as hipóteses levantadas. Para a survey completa, foram 

realizados os mesmos procedimentos para confirmação do modelo de medida adotados na 

survey piloto. Os itens (variáveis manifestas) que carregaram em construtos distintos, em 

decorrência da semelhança de conteúdo com os novos construtos, foram renumerados. 

Houve também a inclusão de dois constructos, quais sejam a distração digital e a distração 

no trabalho na fase de estudo completo. Houve a mudança no nome do constructo 

“desempenho comportamental” para “flexibilidade organizacional”, visto que os itens que 

constam no construto estão relacionados à flexibilidade/liberdade na organização. 

As cargas carregaram nos constructos como previsto na survey piloto, conforme 

variáveis que constam no apêndice B (Tabela 1), com exceção dos itens “CompT08”, 

“FinLd17”, “TamRd15” e “ProcInt06”, que foram eliminados por terem carga menor que 

0,60. Na Tabela 3 constam as cargas cruzadas entre construtos. 

 
Tabela 3 – Modelo de medida (cargas cruzadas – estudo completo). 

 

FlexibOrg. DD DT Finred Freq Motuso ProcInt Tamred 

CompT09 0,926 0,022 -0,006 -0,285 -0,113 0,347 0,516 -0,222 

CompT10 0,925 0,017 -0,061 -0,193 -0,071 0,278 0,374 -0,139 

CompT11 0,876 -0,138 -0,252 -0,142 -0,190 0,199 0,389 -0,121 

CompT12 0,880 0,029 -0,070 -0,199 -0,108 0,275 0,368 -0,136 

DD24 0,006 0,747 0,328 -0,154 0,001 0,344 -0,199 -0,080 

DD25 0,018 0,931 0,432 -0,202 0,113 0,442 -0,130 -0,049 

DD26 -0,038 0,842 0,582 -0,187 0,159 0,265 -0,131 -0,012 

DT27 -0,057 0,437 0,855 -0,137 0,122 0,250 -0,232 0,039 

DT28 0,063 0,528 0,914 0,008 0,175 0,208 -0,243 0,083 

DT29 -0,148 0,404 0,824 0,019 0,144 0,107 -0,348 0,084 

DT30 -0,177 0,492 0,846 -0,102 0,179 0,079 -0,205 0,145 

FinLd18_Rev -0,250 -0,214 0,030 0,918 0,263 -0,416 -0,263 0,367 

FinLd19_Rev -0,245 -0,004 0,118 0,633 0,267 -0,243 -0,102 0,356 

FinLd20_Rev -0,166 -0,174 -0,158 0,876 0,311 -0,370 -0,184 0,371 

FreQ13Min_Pessoal -0,113 0,121 0,126 0,255 0,952 -0,035 0,023 0,384 

FreQ14_Pessoal -0,130 0,109 0,214 0,346 0,966 -0,186 -0,025 0,462 

MotV21 0,151 0,405 0,103 -0,207 0,035 0,773 -0,074 -0,194 

MotV22 0,280 0,293 0,191 -0,372 -0,189 0,817 0,146 -0,337 

MotV23 0,314 0,272 0,148 -0,461 -0,136 0,772 0,200 -0,267 

ProcInt01 0,254 -0,074 -0,173 -0,150 -0,060 0,048 0,686 -0,265 

ProcInt02 0,556 -0,132 -0,282 -0,093 0,039 0,065 0,824 -0,052 

ProcInt03 0,294 -0,240 -0,234 -0,242 -0,028 0,071 0,784 -0,077 

ProcInt04 0,281 -0,046 -0,161 -0,271 -0,032 0,054 0,728 -0,106 

ProcInt05 0,297 0,041 -0,049 -0,396 -0,007 0,312 0,566 -0,256 

ProcInt07 0,290 -0,156 -0,260 -0,187 0,034 0,124 0,742 -0,109 
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FlexibOrg. DD DT Finred Freq Motuso ProcInt Tamred 

TamRd16_ContPess -0,201 -0,047 0,132 0,417 0,447 -0,320 -0,172 0,875 

TamRdQ6 -0,053 -0,003 0,013 0,169 0,224 -0,194 -0,033 0,678 

TamRdQ6_N.ºContPess -0,164 -0,065 0,087 0,404 0,419 -0,326 -0,157 0,989 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

Legenda: *Freq: Frequência; Tamred: Tamanho da rede; Finred: Finalidade; Motuso: Motivação. ** ProcInt: 

Processos Internos; FlexBOrg: Flexibilidade Organizacional; DD: Distração Digital; DT: Distração no 

Trabalho. 

 

Como no estudo piloto, procedeu-se também à análise da validade convergente 

dos construtos (Tabela 4) na survey completa, com base na VME. Segundo a literatura 

específica, a VME deve ser superior a 0,50 para que haja garantias de validade 

convergente, ou seja, para que os diversos itens manifestos mensurem adequadamente os 

construtos que se propõem mensurar (Fornell, Larcker, 1981 & Tallon, 2010).  

A validade discriminante é um requisito para os modelos de medidas, sendo 

conceituada como a extensão em que uma variável latente se diferencia de outras variáveis 

latentes (Farrell, 2010). Um indicador dessa diferença entre construtos consta nas cargas 

fatoriais cruzadas (tabela 4), que evidenciam a unicidade de carregamento de cada item em 

um construto, predominantemente. Constata-se, pelas cargas, que os itens carregam com 

valores elevados e significantes (p<0,05) nos respectivos construtos. Além desse elemento 

de validade discriminante, adota-se como alternativa para medir extensão da diferença 

entre construtos a raiz quadrada da VME de cada fator, que deve exceder a correlação entre 

cada par de fatores (Fornel & Larcker, 1981). Verifica-se, pelos indicadores da Tabela 4, o 

atendimento ao critério de validade discriminante. 

 
Tabela 4 - Validade discriminante e convergente. 

Constructo C.Comp VME 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Distração digital 0,880 0,711  0,843               

2. Distração no 

trabalho 
0,919 0,741  0,543 0,861              

3. Finalidade da rede 0,856 0,671  -0,217 -0,059 0,819           

4. Flexibilidade 

organizacional 
0,946 0,814 -0,007 -0,089 -0,237 0,902         

5. Frequência de uso 

da rede 
0,958 0,919 0,119 0,181 0,317 -0,127 0,959       

6. Motivação de uso 

da rede 
0,831 0,621 0,411 0,187 -0,439 0,315 -0,122 0,788     

7. Processos Internos 0,869 0,528 -0,175 -0,298 -0,253 0,464 -0,003 0,114 0,726   

8. Tamanho da rede 0,890 0,735 -0,051 0,103 0,411 -0,178 0,445 -0,337 -0,157 0,857 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

Notas: Os valores na diagonal principal são as raízes quadradas da VME. Valores abaixo da diagonal 

principal são correlações Inter construtos. 

 

4.4 Modelo estrutural: coeficientes das trajetórias e hipóteses 

 

O modelo estrutural representa o conjunto de uma ou mais relações de 

dependência que conectam os construtos que constituíram hipóteses no modelo (Hair et al, 

2005). Neste caso, o modelo estrutural testa as hipóteses enunciadas (Figura 2) quanto ao 

relacionamento entre ‘uso de redes sociais móveis’ e ‘desempenho organizacional’. 

 Os coeficientes estruturais do modelo, com informações relativas aos valores T e p 

que demonstram a significância dos relacionamentos, constam na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Resultados: coeficientes estruturais. 

Relacionamento Coefic. (β) T p-value 

Frequência         distração digital 0,201 2,064 0,035 

Tamanho da rede        frequência 0,445 4,241 0,000 

Finalidade        distração digital -0,110 0,680 0,503 

Flexibilidade        motivação 0,315 2,657 0,011 

Motivação         distração digital 0,387 3,424 0,001 

Distração digital         distração no trabalho 0,543 5,228 0,000 

Distração no trabalho        processos internos -0,298 2,639 0,014 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Esquematicamente, o modelo de pesquisa e as trajetórias das hipóteses são 

apresentados na Figura 2. 

 
Figura 2 – Resultados do modelo estrutural: coeficientes e R

2
.

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Os resultados do modelo (Figura 2) confirmam a hipótese H1. Portanto, há 

indícios de que a frequência do uso das redes sociais móveis no ambiente de trabalho está 

associada à distração digital (β = 0,201; p = 0,035) como previsto. De igual modo, a 

hipótese H2 é confirmada, constatando que o tamanho da rede, ou seja, a quantidade de 

amigos online, está associada positivamente à frequência de uso das redes na organização 

(β= 0,445; p<0,000). 

A hipótese H3 não pôde ser confirmada, considerando que a finalidade de uso das 

redes sociais móveis no ambiente de trabalho para fins de comunicação pessoal, por meio 

do acesso a redes sociais e a aplicativos, não apresenta associação com a distração digital 

(β = -0,110; p < 0,503).  
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Apresentando resultado semelhante às H1 e H2, a quarta hipótese foi confirmada. 

Há evidências estatísticas de que a flexibilidade organizacional está associada 

positivamente à motivação de uso das redes no ambiente organizacional (β = 0,315; p < 

0,011). O teste da hipótese H5 apresenta indícios de que a motivação de uso das redes 

associa-se positivamente à distração digital do colaborador (β = 0,387; p = 0,001). De 

acordo com o esperado, H6 foi confirmada, constatando-se uma relação positiva entre a 

distração digital e a distração no trabalho (β = 0,543; p < 0,000). 

Pelo teste da última hipótese (H7), foi confirmado que a distração no trabalho 

impacta negativamente no desempenho de processos internos (β = -0,298; p < 0,014). A 

significância estatística das estimativas para cada coeficiente estrutural foi verificada pelo 

procedimento Bootstrapping, baseado em 89 amostras. A variância explicada dos 

construtos dependentes é de 18,60% para a frequência de uso da rede, 17,10% para 

distração digital, 8,60% para motivação de uso, 28,40% para distração no trabalho e 

7,50%, para processos internos. 

 

4.5 Discussão dos resultados 

 

Os resultados da pesquisa confirmaram a hipótese H1, demostrando que a frequência 

de uso das redes sociais móveis nas empresas está relacionada à distração digital.  Isso 

pode estar ligado ao fato de que, quanto mais o colaborador utiliza as redes, menos dedica 

energia às atividades organizacionais. Os resultados obtidos estão em conformidade com 

aqueles da pesquisa de Cappellozza et al (2017). 

A hipótese H2 foi também confirmada, demostrando que o tamanho da rede, ou seja, 

a quantidade de amigos online impacta na frequência de uso. Uma explicação possível está 

no fato de o tamanho da rede ser uma variável antecedente ao uso. Ou seja, quanto mais 

amigos nas redes, mais suscetíveis os colaboradores ficam a conversas em bate-papos e 

aplicativos de mensagens. Isso aumenta a frequência de uso, confirmando o que Ferreira e 

Filho (2015) relatam sobre a conectividade adicional proporcinada pela tecnologia móvel. 

Tal percepção pode refletir o momento atual da mobilidade, em que a tecnologia tem se 

movido em direção aos periféricos móveis. 

A hipótese H3 não foi confirmada. Segundo Weatherbee (2010) a TI móvel é 

utilizada para fins de trabalho e de não trabalho. O fato de essa hipótese ter sido rejeitada 

permite inferir que a percepção de finalidade de uso pode não estar associada à distração 

digital. Se o colaborador acessar as redes sociais móveis no trabalho, consequentemente 

estará mais sujeito à distração, independentemente do fim para o qual está utilizando as 

redes, seja para captação de clientes, seja para contato interno ou outros, tendo em vista o 

grande número de possibilidades de redirecionamentos (e.g. páginas, mensagens) a cada 

operação. Se for para fins não relacionados ao trabalho, esse comportamento será tido 

como contraproducente (Jamaluddin et al., 2015). 

As evidências estatísticas confirmam a hipótese H4, em que a flexibilidade 

organizacional se associa positivamente à motivação de uso das redes sociais móveis. Uma 

interpretação possível seria o fato de que quanto mais aberta a organização for em relação 

ao acesso liberado à internet e quanto menos implementar barreiras restritivas a esse 

acesso mais os colaboradores se sentirão impelidos a acessar as redes. É possível que essa 

flexibilidade ocorra pelo fato de as organizações ainda não conhecerem as reais 

consequências da tecnologia no desempenho organizacional (Janssen et al., 2013), o que 

demanda investigações adicionais. 

Em relação à hipótese H5, os testes apontaram para a existência de uma relação 

positiva entre o motivo de uso das redes e a distração digital, o que está de acordo com o 
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estudo de Cappellozza et al (2017). Os autores relatam alguns motivos comuns, tais como 

a falta de engajamento no trabalho e a falta de controle reduzido de impulso. A literatura 

lista inúmeros motivos para a utilização da TI no ambiente de trabalho, que variam desde a 

dependência móvel ao mero hábito. 

A hipótese H6 também foi confirmada. A pesquisa mostrou que a distração digital 

impacta positivamente na distração no trabalho. O colaborador, estando distraído, terá 

reflexos negativos no seu trabalho diário, deixando trabalhos pendentes, adiando 

obrigações ou simplesmente não fazendo o trabalho de acordo com o padrão de qualidade 

exigido (Jamaluddin et al., 2015; Weatherbee, 2010). 

Quanto à última hipótese, H7, verificou-se que a relação negativa foi confirmada, ou 

seja, aumentando-se a distração no trabalho, reduz-se o desempenho de processos internos. 

Assim, H7, para este estudo, revela que há uma associação entre a distração no trabalho 

[decorrente de uso intenso de redes sociais para fins ‘não trabalho’] e os processos 

internos.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa buscou identificar em que medida o uso das redes sociais móveis no 

ambiente de trabalho impacta no desempenho organizacional (processos internos). Os 

resultados demonstram uma inter-relação entre as hipóteses de pesquisa e apontam para o 

fato de que o acesso às redes sociais impacta na distração digital, na distração no trabalho 

e, por consequência, no desempenho das organizações. De acordo com a literatura, esses 

impactos negativos para a organização são representados por perda de produtividade e 

atrasos no fluxo de trabalho, dentre outros.  

É percebido também que o tamanho da rede, ou seja, o número de amigos que um 

usuário tem online, é uma variável que antecede o uso. Assim sendo, quanto mais amigos, 

maiores são as chances de a frequência de uso aumentar. A pesquisa mostrou uma 

associação negativa entre a distração no trabalho e o desempenho em processos internos, o 

que está de acordo com a literatura, uma vez que estudos anteriores defendem que o 

impacto da TI ocorre primeiramente no nível de processos.  

A pesquisa responde aos objetivos, testando um modelo multinível de inter-relação 

entre as variáveis ‘uso de redes sociais móveis’ e ‘desempenho organizacional’. Foi 

caracterizado o acesso às redes sociais, o que possibilitou perceber o impacto das redes 

sociais móveis no desempenho organizacional, por meio da análise da relação entre os 

construtos e, principalmente, sobre os processos internos. Os resultados obtidos mostram 

uma relação direta entre a flexibilidade organizacional e a motivação do uso, o que pode 

gerar consequências na distração digital.  

O presente estudo oferece contribuições para pesquisadores da área de Sistemas de 

Informação, no contexto do presente cenário de uso intenso de TIs móveis. Para as 

empresas, a pesquisa pode contribuir para o entendimento desse fenômeno, 

consequentemente levando à adoção de políticas organizacionais, com vistas a tentar 

neutralizar os efeitos negativos do uso indiscriminado das redes sociais móveis, 

promovendo a conscientização dos colaboradores e dos gestores sobre os efeitos negativos 

de um acesso contraproducente na organização. 

As limitações da pesquisa estão relacionadas à restrição de amostra, uma vez que 

ela se ateve apenas aos colaboradores e gestores das micro e pequenas empresas vinculadas 

a associações comerciais de municípios do Cone Sul de Rondônia. Outra restrição é o 

número reduzido de respostas, característica predominante na abordagem survey. A 

pesquisa tem caráter exploratório, o que demanda novas abordagens relacionadas à 
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mensuração dos construtos envolvidos e aos relacionamentos entre eles. Para mitigar essas 

limitações o estudo consistiu de duas etapas: survey piloto e completa, com resultados 

consistentes e semelhantes para o modelo de medida em ambas. Desse modo, o modelo 

desenvolvido e testado pode servir para futuras pesquisa (explorações e confirmações) 

sobre o tema. Sugere-se que os próximos estudos busquem identificar a relação entre o uso 

de redes sociais e o desempenho em nível da firma. 
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APÊNDICE A – Conceito e mensuração das variáveis. 

 

Quadro 1 – Conceito e mensuração de Desempenho 

 
CONSTRUCTOS CONCEITO OPERACIONAL FONTE 

Perspectiva: 

Processos Internos 

Aspectos de processos internos, compostos por 11 

itens, mensurados por escala Likert, sendo 1, 

Discordo Totalmente, e 7, Concordo Totalmente. 

(Eficiência, eficácia, relacionamento como cliente, 

procrastinação de processos, produtividade e 

flexibilidade). 

Gonçalves (2000); 

Lunardi et al., (2013); 

Brito e Oliveira (2016). 

 

Perspectiva: 

Comportamental 

Aspectos comportamentais, compostos por 7 itens, 

mensurados por escala Likert, sendo 1, Discordo 

Totalmente, e 7, Concordo Totalmente. (Interação 

pessoal, comunicação organizacional, motivação e 

Liberdade). 

Souza e Altoé 

(2016);Brito e Oliveira, 

(2014);Jamaluddin et al, 

2015);Bertschek and 

Niebel, (2015) 

Fonte: Elaborado pelos autores com base na literatura. 

 

Quadro 2 – Conceito e mensuração de Redes Sociais Móveis 

CONSTRUCTOS CONCEITO OPERACIONAL FONTE 

Frequência Aspectos de frequência, compostos por 4 itens, 

mensurados por escala Likert, sendo 1, Discordo 

Totalmente, e 7, Concordo Totalmente. (Acesso 

diário e duração do acesso as redes). 

Salehan and Negahban, 

(2013); 

Zheng and Lee, (2016); 

Vorderer et al., (2016); 

Jamaluddin et al (2015) 

Tamanho da Rede Aspectos de tamanho da rede, compostos por 4 itens, 

mensurados por escala Likert, sendo 1, Discordo 

Totalmente, e 7, Concordo Totalmente. (Quantidade 

de amigos/contatos). 

Salehan and Arash 

,(2013); 

 

Finalidade Aspectos de finalidade, compostos por 6 itens, 

mensurados por escala Likert, sendo 1, Discordo 

Totalmente, e 7, Concordo Totalmente. 

(Relacionados ao trabalho e não relacionados ao 

trabalho). 

Weatherbee (2010); 

Salehan and Arash, 

(2013); Cappellozza et 

al., (2017) 

Motivação Aspectos de motivação, compostos por 7 itens, 

mensurados por escala Likert, sendo 1, Discordo 

Totalmente, e 7, Concordo Totalmente. (Permanência 

online, fatores externos e fatores internos). 

Vorderer et al., (2016);  

Vitak, Crouse, e Larose, 

(2011); 

Fonte: Adaptado da literatura (Salehan & Negahban, 2013; Vorderer et al., 2016; Weatherbee, 2010). 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2005



 

 

 

APÊNDICE B – Modelo de medida do estudo piloto 

Tabela 1 – Modelo de medida (cargas cruzadas entre construtos). 

 
DesCompT Finred Freq Motuso ProcInt Tamred 

CompT14 0.597 -0.182 -0.321 0.152 0.290 -0.023 

CompT15 0.793 -0.192 -0.267 0.240 0.335 0.216 

ProcInt09 0.776 -0.045 -0.104 0.196 0.281 0.020 

CompT18 0.850 -0.119 -0.072 0.121 0.468 0.073 

ProcInt11 0.881 -0.148 -0.321 0.228 0.461 0.104 

FinLd28 0.093 -0.523 -0.246 0.415 -0.279 0.185 

FinLd29_Rev -0.204 0.929 0.589 -0.557 -0.211 -0.496 

FinLd30_Rev -0.099 0.636 0.438 -0.706 0.055 -0.503 

FinLd31_Rev -0.130 0.872 0.501 -0.376 -0.324 -0.419 

FreQ19Min_Pessoal -0.283 0.575 0.990 -0.494 -0.248 -0.565 

FreQ20_Pessoal -0.296 0.637 0.991 -0.532 -0.223 -0.613 

MotV33 0.293 -0.261 -0.154 0.609 0.004 0.265 

MotV36 0.249 -0.559 -0.581 0.831 0.061 0.562 

MotV39 0.033 -0.598 -0.356 0.822 -0.095 0.514 

ProcInt01 0.304 0.063 0.018 -0.158 0.687 -0.082 

ProcInt03 0.193 -0.151 -0.067 -0.047 0.828 0.149 

ProcInt04 0.244 -0.236 -0.187 -0.005 0.821 0.223 

ProcInt05 0.177 -0.097 -0.055 -0.044 0.720 0.104 

CompT16 0.481 -0.218 -0.312 0.032 0.674 0.257 

CompT12 -  0.432 0.082 -0.166 -0.049 0.741 0.096 

ProcInt10 0.434 -0.222 -0.258 0.138 0.672 0.260 

TamRd24Nºamig 0.017 -0.281 -0.241 0.463 0.166 0.776 

TamRd25_ContTrabalho 0.169 -0.525 -0.692 0.562 0.146 0.804 

TamRdQ6 -0.044 -0.390 -0.231 0.162 0.231 0.532 

* Freq: Frequência; Tamred: Tamanho da rede; Finred: Finalidade; Motuso: Motivação. ** ProcInt: 

Processos Internos; DesComp: Desempenho comportamental. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 

APÊNDICE C – Construtos e variáveis/indicadores (survey piloto e completo)  

 
Quadro 3 – Indicadores do desempenho de processos e comportamental (Piloto) 

Indicadores Itens Fonte 

Processos internos e 

negócios 

ProcInt01 – É possível realizar as atividades do 

trabalho de acordo com o padrão de qualidade 

exigida (escala 1 a 7) 

ProcInt02 – Nada interfere no trabalho realizado 

(escala 1 a 7) 

ProcInt03 – As metas são atingidas (escala 1 a 7) 

ProcInt04 – O atendimento prestado ao cliente é de 

excelência (escala 1 a 7) 

ProcInt05. Temos uma boa interação com o 

Gonçalves (2000) 

Lunardi et al., (2013); 

Brito e Oliveira, 

(2014). 
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Indicadores Itens Fonte 

consumidor (escala 1 a 7) 

ProcInt06 – Frequentemente adio o trabalho para 

ser realizado em outro momento (escala 1 a 7) 

ProcInt07 – Não há nenhum tipo de interrupção no 

fluxo de trabalho diário (escala 1 a 7) 

ProcInt08 – Realizo o trabalho sempre em tempo 

hábil (escala 1 a 7) 

ProcInt09 – Sinto-me motivado no trabalho (escala 

1 a 7) 

ProcInt10 – Atendo  clientes e fornecedores de 

forma ágil (escala 1 a 7) 

ProcInt11 – A organização é flexível (escala 1 a 7) 

 

Comportamentais 

CompT12 – A interação plena com os colegas de 

trabalho (escala 1 a 7) 

CompT13 – Há  constante comunicação informal 

entre a equipe  (escala 1 a 7) 

CompT14 – O acesso liberado a rede wifi é um 

fator importante (escala 1 a 7) 

CompT15 – No meu trabalho sinto ampla liberdade 

de escolhas e ações. (escala 1 a 7) 

CompT16 – Considero-me produtivo (escala 1 a 7) 

CompT17 – Considero que tenho algum déficit de 

atenção no trabalho (escala 1 a 7) 

CompT18 – Há motivação e liberdade no ambiente 

de trabalho (escala 1 a 7) 

Souza e Altoé (2016); 

Brito e Oliveira (2014); 

Jamaluddin et al, 

(2015); 

 

Bertschek and Niebel, 

(2015); 
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Quadro 4 – Indicadores de redes sociais móveis (Piloto) 

Indicadores Itens Fontes 

Frequência 

FreQ19 – Quanto tempo por dia utiliza os aparelhos 

para acessar as redes sociais móveis? __________ 

FreQ20 – Desse total quanto é para atividades 

relacionadas ao trabalho em %? __________ 

FreQ21 – Estou conectado todos os dias da semana 

(escala 1 a 7) 

FreQ22 – Qual aparelho e mais utilizado para acesso 

as redes sociais móveis com maior frequência? 

_________ 

Salehan and Negahban, 

(2013); 

Zheng and Lee, (2016); 

 

Vorderer et al., (2016); 

 

Jamaluddin et al 

(2015); 

Tamanho da rede 

TamRd23 – Quais aplicativos e redes utiliza? 

_______________ 

TamRd24 – A quantidade de amigos nas redes 

sociais móveis influencia no uso. (escala 1 a 7) 

TamRd25 – Qual o percentual dos seus contatos 

estão associados ao trabalho? ____ 

TamRd26 - A quantidade de amigos está associada a 

necessidade de bate papos, acesso e trocas de 

mensagem (escala 1 a 7) 

Salehan and Negahban, 

(2013); 

 

Finalidade de uso 

 

FinLd27 – Considero a liberdade de acesso a rede 

wifi um fator que contribui para o uso indevido das 

redes (escala 1 a 7) 

FinLd28. Independentemente da liberação da rede 

wifi por parte da empresa, eu utilizo as redes através 

de dados móveis.(escala 1 a 7) 

FinLd29– Associo a utilização das redes sociais 

móveis ao trabalho, principalmente os relacionados à 

captação e manutenção dos clientes (escala 1 a 7). 

FinLd30 – Utilizo as redes sociais móveis para 

comunicação interna (escala de 1 a 7) 

FinLd31 – Utilizo as redes sociais móveis para 

comunicação externa, Ex: Fornecedores, clientes... 

(escala 1 a 7) 

FinLd32 – Utilizo as redes sociais móveis para 

comunicação externa pessoal (escala 1 a 7) 

Weatherbee, (2010); 

 

Salehan and Negahban, 

(2013); 

 

Cappellozza et al., 

(2017); 

Motivação de uso 

MotV33 – Não consigo ficar off-line (escala 1 a 7) 

MotV34 – A falta de acesso às redes me causam mal-

estar e sensação de vazio (escala 1 a 7) 

MotV35 – Utilizo as redes sócias móveis no trabalho, 

porque meus colegas o fazem (escala 1 a 7) 

MotV36 – O ambiente onde estou inserido favorece o 

uso de aparelhos para acesso as redes sociais móveis. 

(escala 1 a 7) 

MotV37 – Considero-me dependente da internet. 

(escala 1 a 7) 

MotV38 – Estar conectado me dá a sensação de bem-

estar (escala 1 a 7) 

MotV39 – Acessar as redes sociais móveis aumenta a 

minha rede de networking (escala 1 a 7) 

Vorderer et al., (2016); 

 

Vitak et al., (2011); 
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Quadro 5 – Indicadores do desempenho de processos e flexibilidade (Survey completa) 

Indicadores Itens Fonte 

Processos 

internos e 

negócios 

ProcInt01 – Realizo as atividades do trabalho de 

acordo com o padrão de qualidade exigida (escala 1 

a 7) 

ProcInt02 – As metas são atingidas (escala 1 a 7) 

ProcInt03 – O atendimento prestado ao cliente é de 

excelência (escala 1 a 7) 

ProcInt04. Temos uma boa interação com o 

consumidor (escala 1 a 7) 

ProcInt05 – Atendo clientes e fornecedores de 

forma ágil (escala 1 a 7) 

ProcInt06 – Há interação plena com os colegas de 

trabalho (escala 1 a 7) 

ProcInt07 – Considero-me produtivo (escala 1 a 7) 

Gonçalves (2000); 

Lunardi et al., (2013); 

Brito e Oliveira (2016); 

 

Flexibilidade 

Organizacional 

CompT08 – O acesso liberado a rede wifi é um 

fator importante (escala 1 a 7) 

CompT09 – No meu trabalho sinto ampla liberdade 

de escolhas e ações. (escala 1 a 7) 

CompT10 – Há motivação e liberdade no ambiente 

de trabalho (escala 1 a 7) 

CompT11 – Sinto-me motivado no trabalho (escala 

1 a 7) 

CompT12 – A organização é flexível (escala 1 a 7) 

Souza e Altoé (2016); 

Brito e Oliveira (2016); 

Jamaluddin et al, (2015); 

 

Bertschek and Niebel 

(2016); 

 

 

Quadro 6 – Indicadores de redes sociais móveis (Survey completa) 

Indicadores Itens Fontes 

Frequência 

FreQ13 – Quanto tempo por dia utiliza os aparelhos 

para acessar as redes sociais móveis? ________ 

FreQ14 – Desse total quanto é para atividades 

relacionadas ao trabalho em %? __________ 

Salehan and Arash (2013); 

Zheng and Lee (2016); 

Vorderer et al., (2016); 

 

Jamaluddin et al (2015); 

Tamanho da rede 

TamRd15 – A quantidade de amigos nas redes 

sociais móveis influencia no uso. (escala 1 a 7) 

TamRd16 – Qual o percentual dos seus contatos 

estão associados ao trabalho? ____ 

Salehan and Arash (2013); 

 

Finalidade de uso 

FinLd17. Independentemente da liberação da rede 

wifi por parte da empresa, eu utilizo as redes 

através de dados móveis.(escala 1 a 7) 

FinLd18– Associo a utilização das redes sociais 

móveis ao trabalho, principalmente os relacionados 

à captação e manutenção dos clientes (escala 1 a 7). 

FinLd19 – Utilizo as redes sociais móveis para 

comunicação interna, Ex: Solicitações de 

documentos entre departamentos, avisos, circulares 

... (escala de 1 a 7) 

FinLd20 – Utilizo as redes sociais móveis para 

comunicação externa, Ex: Fornecedores, clientes... 

(escala 1 a 7) 

Weatherbee (2010); 

 

Salehan and Arash (2013); 

 

Cappellozza et al., (2017) 

Motivação de uso 

MotV21 – Não consigo ficar off-line (escala 1 a 7) 

MotV22 – O ambiente onde estou inserido favorece 

o uso de aparelhos para acesso as redes sociais 

móveis. (escala 1 a 7) 

MotV23 – Acessar as redes sociais móveis aumenta 

a minha rede de networking (escala 1 a 7) 

Vorderer et al., (2016); 

 

Vitak et al., (2011); 
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Quadro 7 – Indicadores da distração digital e distração no trabalho (Survey completa) 

Indicadores Itens Fontes 

Distração Digital DD24 – De vez em quando, eu adio outras obrigações 

por causa do meu smartphone (escala 1 a 7) 

DD25 – Uso meu smartphone para evitar de fazer as 

coisas chatas (escala 1 a 7) 

DD26 – Usar meu smartphone é uma forma de esquecer 

as coisas que devo fazer e não quero (escala 1 a 7) 

Cappellozza et al., 

2017); 

Distração no 

Trabalho 

DT27 – Sinto-me disperso quando estou no trabalho 

(escala 1 a 7) 

DT28 – Tenho dificuldade em me concentrar no trabalho 

(escala 1 a 7) 

DT29 – Sinto-me desinteressado com meu trabalho 

(escala 1 a 7) 

DT30 – Me distraio facilmente quando estou no trabalho 

(escala 1 a 7) 

Cappelloza  et 

al., (2017); 
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Abstract —  The massive increase of wireless communications in the world calls for 

responsible actions by governments in order to prevent possible health hazards. In addition 

to cellular towers overcrowding in urban areas, it is also important to consider other radio 

frequency radiations from different sources. The electric field intensity is one of the 

fundamental parameters to assess the exposure of human beings to Non-Ionizing Radiation 

(NIR). In this study, all main non-ionizing radiation sources in the urban area of Natal, 

Brazil were located and characterized with respect to frequency band, telecommunications 

service and integrated electric field strength. Measurements of far electric field intensity 

with frequency ranging from 30 MHz to 3 GHz were made in a survey of 160 outdoor 

points spread across all the 167.26 km2 area of the city. The results obtained have made it 

possible to draw a map of the regions of the city according to different electric field and 

exposure ratio (ER) intensities. In 71.4% of the sampled outdoor points, the highest 

exposure ratio measured were originated from TV broadcasting services, 22.1% from 

Transmissions Cellular Towers and 6.4% from Frequency Modulated Broadcasting. 

Keywords— Wireless Communication, Exposure to Non Ioning Radiation,  Measurement of 

Radio Frequency Radiation, Multivariate Analysis. 

 

RESUMO 

O aumento maciço das comunicações sem fio no mundo exige ações responsáveis pelos 

governos para evitar possíveis riscos para a saúde. Além da alta concentração de torres 

celulares em áreas urbanas, também é importante considerar outras radiações de 

radiofrequência de diferentes fontes. A intensidade do campo elétrico é um dos parâmetros 

fundamentais para avaliar a exposição dos seres humanos à radiação não ionizante (RNI). 

Todas as principais fontes de radiação não ionizantes na área urbana de Natal, Brasil foram 

localizadas e caracterizadas em relação as faixas de frequência, serviço de 

telecomunicações e a intensidade de campo elétrico integrada. Medições de intensidade de 

campo elétrico distante com frequência variando de 30 MHz a 3 GHz foram feitas em uma 

pesquisa de 160 pontos outdoor espalhados por toda a área de 167,26 km
2 

da cidade. Os 

resultados obtidos permitiram realizar um mapeamento da cidade identificando por região, 

as diferentes intensidades de campo elétrico e relação de exposição (ER). Em 71,4% dos 

pontos onde foram feitas medições, o maior índice de exposição verificado decorreu de 

serviços de transmissão de TV, 22,1% das transmissões torres celulares e 6,4% de rádio 

difusão com modulação em frequência. 
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Palavras Chave—Comunicações Sem Fio, Exposição à Radiação Não Ionizante,  Medição 

de Radiação de Rádio Frequência, Análise Multivariada. 

1-INTRODUÇÃO 

 

As radiações eletromagnéticas são ondas eletromagnéticas, compostas por duas 

componentes interdependentes – o campo elétrico e o campo magnético – que se propagam 

no espaço, transportando energia. Dependendo dos comprimentos de onda, podem ser do 

tipo ionizante ou não ionizante. A radiação não ionizante (RNI) é a radiação na parte do 

espectro eletromagnético abaixo de 300 GHz onde não há energia suficiente para causar 

ionização (ANATEL,2002). Essa faixa do espectro abrange praticamente todos os serviços 

de radiocomunicação de utilização pública e privada como: TV, Serviço Móvel Celular, 

Radiodifusão (Rádios AM/FM/ Digital), Transmissão via Satélite e Serviços Multimídia, 

Wi-Fi, entre outros. Não somente as novas tecnologias que geram campos 

eletromagnéticos tem evoluído rapidamente, mas os padrões de uso dos dispositivos, 

também tem mudado. As implementações crescentes dos novos serviços, potencialmente 

dão origem a novos ambientes de exposição eletromagnética, em decorrência do 

surgimento de diferentes frequências e níveis de potência, bem como diferentes tempos e 

áreas de exposição no corpo humano (COST, 2000). 

 

A incerteza cientifica sobre quais são os reais danos causados pelas radiações não 

ionizantes, conduziram o Brasil e muitos outros países a adotarem o Princípio do Direito 

denominado “Princípio da Precaução” (DECLARAÇÃO RIO 92, 1992), a partir do qual 

medidas legais de prevenção aos efeitos da RNI passaram a ser implementadas.  O 

Princípio de Precaução integra o Princípio 15 da Declaração do Rio (Pinheiro, 2015) e 

estabelece que "a fim de proteger o meio ambiente, uma abordagem preventiva deve ser 

amplamente aplicada pelos Estados de acordo com suas capacidades. Onde existem 

ameaças de dano irreversível ou falta de certeza científica completa, a relação custo-

benefício não deve ser usada como uma razão para adiar medidas para prevenir a 

degradação ambiental ". As normas de proteção ambiental estabelecem limites para 

emissão de RNI são inspiradas principalmente por documentos emitidos pela Comissão 

Internacional sobre Proteção contra Radiação Não-ionizante (ICNIRP) e o American 

National Standards Institute (IEEE/ANSI) (PINHEIRO, 2015). Os limites foram 

estabelecidos essencialmente com base em efeitos térmicos de campos conhecidos.   

 

O olho humano é um dos órgãos mais suscetíveis ao efeito térmico da RNI, quantidades 

pequenas de energia eletromagnética podem elevar a temperatura das lentes oculares. Isso 

decore pelo fato das lentes terem uma posição superficial em relação ao corpo e não 

possuírem sistema vascular adequado para as trocas térmicas, reduzindo assim sua 

capacidade de dissipar o calor. Catarata pode ser produzida por repetidas exposições em 

níveis inferiores aos limites recomendados pelo ICNIRP (Lamparelli et al., 1998). Os 

efeitos não-térmicos provocados pelas radiações não ionizantes têm sido também objeto de 

pesquisa. Esses efeitos são, por exemplo, efeitos bioquímicos ou eletro físicos causados 

diretamente pelos campos eletromagnéticos induzidos, e não indiretamente por um 

aumento localizado ou distribuído de temperatura. Embora não exista consenso científico, 

há sugestões de possíveis associações com alterações no eletroencefalograma  (Reiser et 

al., 1995), (Huber et al., 2000); abortamento e má formação fetal (Quelet-Hellstrom, 

Stewart, 1993), entre outras.   
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A intensidade da radiação eletromagnética é normalmente medida pela densidade de 

potência por metro quadrado (w/m²) ou pela intensidade do campo elétrico (V/m). Os 

efeitos da absorção de RNI pelo corpo humano sobre os tecidos apresentam características 

distintivas para diferentes frequências de radiação. Cada tecido do corpo humano tem uma 

Taxa de Absorção Energia diferente. Essa absorção de energia pode ser caracterizada por 

um parâmetro conhecido como Taxa de Absorção Específica (SAR) (GIOVANI, 2006).  

 

Na prática, existem algumas dificuldades na realização de medidas SAR, sendo a mais 

relevante a de medir dentro do tecido vivo. Portanto, as medidas de radiação no ar são 

aceitas alternativamente. Esses níveis serão, em geral, menores dentro do tecido biológico 

principalmente devido a atenuação da energia de radiofrequência através de vários 

materiais (Pérez-Vega e Zamanillo, 2005). A SAR (especialmente na cabeça dos usuários 

celular) podem ser simulados usando métodos matemáticos, por exemplo, o domínio do 

tempo de diferença finita – FDTD (SALLES et al., 2003). Existe muito debate científico 

sobre se uma longa exposição à níveis de radiação eletromagnética inferiores aos limites 

podem causar efeitos prejudiciais à saúde. Muitos projetos de pesquisa estão envolvidos 

nesta investigação por estudos in vivo, in vitro e epidemiológicos (FEYCHTING et al., 

2005). 

 

No ano de 2010, dez países da América Latina já haviam implementado legislações 

estabelecendo limites para exposição às radiações não ionizantes: Argentina, Bolívia, 

Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Panamá, Paraguai, Peru e Venezuela (PINHEIRO, 

2015). Mesmo com a legislação brasileira estabelecendo limites de exposição à RNI, a 

população e os órgãos de controle como o TCU têm se mostrado apreensivos e questionam 

a forma como o monitoramento ambiental referente a poluição eletromagnética estaria 

sendo executado. Na cidade do Natal, os procedimentos de medições de RNI tem ocorrido 

de forma pontual, em geral por acionamento da justiça, sempre que algum morador 

questiona a construção de uma nova torre celular em área vizinha à sua residência. Além 

da falta de uma avaliação mais ampla do ponto de vista geográfico, percebe-se a 

necessidade de aferição mais generalizada das radiações emitidas e não somente as 

decorrentes dos sistemas celulares. Desta feita, o problema central da pesquisa focaliza a 

predição, a medição e a análise dos referidos níveis em Natal, considerando os limites de 

exposição humana à RNI definidos pela ANATEL. 

 

Nesse estudo foi utilizada a técnica de modelagem estatística  de regressão multivariada,  

para desenvolver um conjunto de equações que possibilita a estimativa da Intensidade do 

Campo Elétrico em qualquer ponto de Natal decorrente do serviço de telecomunicações, 

identificado as contribuições para a poluição eletromagnética, de modo a elaborar 

diagnóstico sobre a situação  atual da emissão de radiação eletromagnética  não  ionizante 

na área urbana cidade, avaliando a variação da Intensidade do Campo Elétrico emitida 

pelas estações fixas de radiocomunicação  nas faixas de 88 MHz a 2.400 MHz em 

ambientes externos, verificando com base no parâmetro “Razão de Exposição” (RE)  se a 

Intensidade da Radiação está dentro dos limites estabelecidos pela legislação brasileira e 

das recomendações internacionais do ICNIRP. A pesquisa possibilitou também a 

identificação dos serviços de telecomunicações que mais contribuem para a poluição 

eletromagnética na cidade do Natal.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO E MODELAMENTO 

 

Métodos numéricos e analíticos têm sido desenvolvidos para explicar como ocorre o 

acoplamento dos campos eletromagnéticos em corpos biológicos. Os principais métodos 

numéricos usados para avaliar a potência absorvida pelos corpos são: método dos 

momentos (MoM), Domínio Finito Diferencial No Tempo (FDTD), Técnica de Integração 

Finita (FIT) e o Método de Relações Finitas (FEM) (LIN JC, BERNARDI P., 2006). 

Fórmulas empíricas têm sido propostas computacionalmente para modelar as diversas 

situações. A Taxa de Absorção Especifica (SAR) é um importante parâmetro 

cientificamente estabelecido de aferição da energia eletromagnética absorvida nos corpos. 

Ela deve ser determinada quando a exposição ocorre à distância de 0,2 metros ou menos a 

partir da fonte geradora da radiação (campo próximo) (RAPPAPORT, 2008). Embora seja 

teoricamente a medida que melhor permite avaliar os efeitos da radiação eletromagnética, 

na prática não há como medi-la em um indivíduo vivo. As técnicas atuais adotadas para 

estimar a SAR incluem a simulação por computador e medição do campo induzido em 

maquetes artificiais imitando o corpo humano ou parte dele como a cabeça (para simular os 

efeitos de uso do celular) (ANGUERA, MDG, 2012). O valor da SAR corresponde a 

energia absorvida por unidade de massa no tecido exposto à radiação num determinado 

tempo, normalmente e expressa em watts/Kg. A SAR pode aferir uma média geral do 

corpo ou uma avaliação localizada, por exemplo para a cabeça, pescoço, tronco e 

membros. Normalmente as medições da SAR são feitas a partir de 1g ou 10g de tecido. De 

acordo com o ICINRP, os efeitos da absorção de campos eletromagnéticos no corpo 

humano apresentam características diferenciadas de acordo com a faixa de frequência de 

emissão de ondas (ICNIRP, 1998). 

 

A forma utilizada para obter a distribuição de dosimetria da SAR devido ao uso do celular 

é feita por meio de imagens de ressonância magnética ou de tomografia computadorizada a 

partir do uso de modelos artificiais (bonecos) de corpos humanos com anatomia e 

características dielétricas assemelhadas (SALLES et al., 2003). As bases da absorção têm 

sido obtidas usando modelos canônicos do corpo divididos em camadas e com várias 

formas. Diversos modelos foram criados em diferentes trabalhos para partes diferentes do 

corpo e atenção especial tem dada à exposição da RNI em crianças. Em frequências típicas 

de sistemas de comunicações os principais efeitos da absorção da radiação não ionizante 

podem ser divididos em: “térmicos” e “não térmicos”. Os efeitos térmicos são aqueles 

causados por um aquecimento direto dos tecidos biológicos como resultado da absorção da 

energia eletromagnética em um meio dissipativo, a exemplo, nos meios dielétricos, onde a 

permissividade (constante dielétrica) apresenta uma parte imaginária maior que zero 

(SALLES et al., 2003). A preocupação em relação aos “efeitos não térmicos” da absorção 

da energia eletromagnética nos seres humanos decorre essencialmente pelas incertezas 

cientificas em relação a esse aspecto. Os efeitos térmicos são bem conhecidos há muitos 

anos e são considerados nas normas mais difundidas que limitam a exposição aos campos 

eletromagnéticos não ionizantes (SALLES A., 2000). 
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2.1 LIMITES À EXPOSIÇÃO DE RNIS 

 

A definição de limites de exposição humana (ICNIRP, 1998) é a principal referência 

utilizada pela ANATEL (2002)  por meio da Resolução Número 303. No âmbito federal a 

Lei 11.934 (BRASIL, 2009) define distâncias mínimas de pelo menos 50 m de distância 

das estações de transmissão de rádio para " áreas críticas "(hospitais, escolas, asilos, 

creches, clínicas). A incidência de RNI sobre um material produz efeitos térmicos e não 

térmicos. Os efeitos térmicos são consequência do aumento da vibração das moléculas do 

material causado pela incidência da radiação. Sobre os efeitos não térmicos, atualmente 

eles são pouco compreendidos e estudados. A ANATEL em sua resolução de número 303, 

define limites de exposição humana à RNI, baseados nos valores estabelecidos pela 

ICNIRP.  Esta Resolução emitida em 2 de julho de 2002, regulamenta sobre os limites da 

exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de 

radiofrequências entre 9 kHz e 300 GHz (CEMRF), associados à operação de estações 

transmissoras de radiocomunicação de serviços de telecomunicações, definindo também 

métodos de avaliação quanto à exposição à RNI, ou CEMRF, e procedimentos a serem 

observados para o licenciamento de estações (ICNIRP, 1998). A referida resolução 

específica os valores limites de intensidade de campo elétrico, magnético, densidade de 

potência e corrente induzida, aos quais a população pode ser exposta. São definidos valores 

diferenciados para as exposições pela população ocupacional e população em geral.  

 

A exposição ocupacional refere-se àquela em que pessoas são expostas em consequência 

de sua atividade profissional, desde que estejam cientes do potencial de exposição e 

possam exercer controle sobre sua permanência no local, ou adotar medidas preventivas. 

Por outro lado, a exposição pela população em geral, ou exposição não controlada, refere-

se à situação em que a população em geral está exposta a CEMRF, incluindo-se também aí 

os casos em que a população ocupacional não está ciente da exposição, ou não há a 

possibilidade de se adotar medidas preventivas e de controle à exposição. Os limites 

considerados pela Anatel são equivalentes aos indicados nas diretrizes da ICNIRP.  Esses 

limites podem ser visualizados nas Tabelas 1 e 2, para as populações ocupacional e geral 

respectivamente. Para se verificar o atendimento a esses limites, é necessário saber os 

níveis de RNI aos quais a população se encontra exposta em uma determinada área, para 

que se possa planejar e adotar medidas preventivas com o objetivo de evitar ou diminuir a 

ocorrência de danos à saúde humana. 

 
Tabela 1 – Limites de exposição ocupacional a CEMRF.  

 
Fonte: (BRASIL, 2009)  
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Tabela .2 – Limites de exposição a CEMRF pela população geral. 

 
Fonte: (BRASIL, 2009)  

 

2.2 MODELAMENTO DO CAMPO ELÉTRICO GERADO POR EMISSORAS DE TV 

 

Considerando a constatação de que a maior contribuição na poluição eletromagnética na 

cidade do Natal decorre da radiação emitida pelas estacoes de TV, e que, ao contrário da 

radiação emitida pelas estações celulares, verifica-se uma variação considerável na 

intensidade decorrente das estações de TV em diferentes áreas da cidade, foi desenvolvido 

um modelo que melhor caracterizasse a  variação desta intensidade O objetivo específico 

desse modelamento é permitir a extrapolação de valores médios prováveis de Intensidade 

de Campo Elétrico em qualquer ponto da área urbana de Natal. A Intensidade do Campo 

Elétrico gerado pelas TVs em qualquer ponto da cidade será o resultado do somatório 

vetorial dos campos gerados a partir dos 3 Sites, onde se concentram todos os 

transmissores de TV da cidade, conforme mostra a Figura 1.  

 
Figura 1- Ilustração das radiações eletromagnéticas originadas em transmissores de TV que   

                 atingem um ponto especifico na área urbana de Natal 

 
Fonte: Elaboração de própria autoria com recursos do Google Maps 

 

Esse cálculo, seguindo estritamente a teoria eletromagnética, torna-se complexo em 

decorrência da dificuldade ou quase impossibilidade da disponibilização de dados precisos 

sobre edificações, trânsito de automóveis e movimentações de pessoas em cada linha de 

propagação de Rádio Frequência (RF). Todos esses aspectos, entre outros, influenciam na 
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ocorrência de múltiplas reflexões, refrações da onda e consequentemente no expoente da 

perda de propagação, conforme apresentado na Tabela 3. 

 

 
Tabela 3- Expoente de perda de propagação n para diferentes ambientes 

 
Fonte: (Rappaport, 2008) 

 

O modelamento da intensidade do campo elétrico total em um ponto da área urbana foi 

desenvolvido a partir da equação básica da intensidade de campo elétrico total no ponto 

(V/m), explicitada por Rappaport (2008), onde ERPi: potência efetivamente radiada pelo 

transmissor i na direção do ponto localizado a uma distância di.  As potências ERPi variam 

com o diagrama de radiação de cada antena transmissora conforme equações (1). 

 

 

 

(1) 

 

 

Para modelamento da Intensidade do Campo Elétrico, foi utilizada a expressão geral para o 

campo total, considerando genericamente k transmissores de TV. Embora as informações 

das potências irradiadas por cada antena de TV em diversos azimutes tenham sido 

levantadas na ANATEL, em função de ajustes e manutenções, existe a possibilidade de 

que os dados não estejam rigorosamente atualizados, então optou-se por uma 

parametrização com maior generalização explorada em Pinheiro (2015) ilustrada na 

equação (2).  

 

 
 

(2) 

 
 

Existiam 18 estacoes de TV aberta em Natal quando da realização do presente estudo, 13 

desses transmissores estão localizados em uma área de dunas chamada Morro do Tirol, no 

lado leste da cidade. Os outros 5 transmissores estão distribuídos em duas áreas, também 

sobre dunas, no bairro de Mae Luiza e ao lado do Parque das Dunas.  Dessa forma, com os 

3 agrupamentos citados, o valor de k foi considerado igual a 3 para execução do 

modelamento estatístico. Os coeficientes foram obtidos a partir da equação (2) conforme a 

aplicação da regressão multivariada, para quatro áreas distintas da cidade, definidas de 

acordo com os ângulos azimutes entre o Morro do Tirol e cada ponto. A Figura 2 ilustra 

espacialmente o modelo. Os coeficientes βi foram obtidos a partir da equação conforme a 

utilização da regressão multivariada para quatro áreas distintas da cidade, definidas de 

acordo com os ângulos azimutes entre o Morro do Tirol e cada ponto.  
 

 

 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2017



 

 

 

 

 

Figura 2 - Ilustração do Campo Elétrico gerado por diversos transmissores e que atinge um ou mais pontos 

específicos. 

 
Fonte: Elaboração de própria autoria 

 

A divisão em áreas para análise, decorre de dois aspectos que foram considerados com o 

propósito obter melhor precisão de resultados: os diagramas de irradiação das antenas 

transmissoras de TV operando em VHF e UHF e das antenas transmissoras de TV 

operando em VHF e UHF, além do expoente de perda de propagação n, que depende 

principalmente das características do relevo do terreno e das edificações existentes.  Em 

função destes fatores, foram definidas quatro áreas distintas para execução dos 

modelamentos para estimativa da Intensidade do Campo Elétrico. As áreas foram 

estabelecidas considerando principalmente: os lóbulos de irradiação das antenas, o grau de 

adensamento estabelecido pelo Plano Diretor da Cidade (SEMURB, 2007). O ponto de 

referência considerado para definição dessas áreas foi o local de maior concentração de 

Torres de TV na cidade: as dunas do Morro do Tirol. A Figura 3 apresenta visualização 

espacial simplificada das áreas definidas, que foram denominadas “grupos”. 
 

Figura 3 - Áreas distintas definidas para modelamento estatístico da Intensidade do Campo Elétrico 

 
Fonte: Elaboração pelos autores com recursos do Google Maps 

 

As quatro áreas indicadas recebem percentuais distintos de radiação emitidas a partir do 

Site Morro do Tirol. A Tabela 4 indica o rateio aproximado para a distribuição de potência 
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irradiada, considerando as informações técnicas cadastradas na ANATEL referentes aos 

diagramas de irradiação das antenas e potências de transmissão de RF. 
 

 

Tabela 4 - Delimitação das quatro áreas para aplicação dos modelamentos estatísticos 

 
Fonte:  Elaboração de própria autoria  

 

Em função dos agrupamentos considerados para os transmissores distribuídos e da sua 

segmentação em quatro áreas de análise, a expressão matemática referencial da Intensidade 

do Campo Elétrico, ficou ajustada para equação, aplicável em áreas distintas, conforme a 

equação (3) a seguir: 

 

 
 

(3) 

  

A aplicação da equação para diversos pontos de uma área urbana na qual foram feitas 

medições resultaram em equações características de erro que relacionam os valores 

efetivamente medidos com os calculados com base no modelo desenvolvido, conforme 

explicitado em Pinheiro (2015).  

 

A regressão multivariada processa o modelamento acima explicitado na busca dos 

parâmetros β0, β1, β2 e β3 que possibilitem o erro quadrático mínimo, cujos valores estão 

apresentados na Tabela 5. Esse processamento é feito a partir das derivadas parciais dos 

erros quadráticos. No desenvolvimento que está sendo apresentado os valores de βi foram 

determinados especificamente para as quatro áreas, considerando amostras de medições da 

intensidade do campo elétrico gerado pelas TVs realizadas em 160 pontos da área urbana 

na cidade de Natal (RN). Um banco de dados foi montado a partir das coordenadas de cada 

ponto, da medida de Intensidade de Campo Elétrico correlato e das distâncias até as torres 

transmissoras de TV.  

 

A análise de qualidade do ajuste foi feita com base no coeficiente de determinação R
2  

(Hair et al.,2005). A avaliação crítica dos resultados levou em consideração aspectos de 

colinearidade estatística, sendo também foi verificado que os erros apresentavam uma 

distribuição próximo da Curva Normal. A Tabela 5  indica os melhores resultados obtidos 

por meio do Software R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2015), uma linguagem de 

programação e um ambiente para computação estatística e gráfica.  Os dados obtidos foram 

digitados e armazenados no programa Excel (Versão 2010) e logo após, foram exportados 

para o software R (versão 3.2.1), no qual que nele foram feitas todas as análises estatísticas 

gráfica e cálculos matemáticos.  

Para cada área, foram testados para  valores entre 2,0 e 3,9  referentes aos expoentes de 

atenuação de propagação entre sendo escolhidos aqueles com melhor resultado de R
2
. Os 

expoentes de atenuação (n) que melhor representam as diferentes regiões da cidade ficaram 
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com valores entre 2,6 e 3,8. Os valores encontrados de R
2
, entre 0,999 e 0,923, atendem 

plenamente a meta de convergência (HAIR et al.,2005). 

 
 

 

 

 

Tabela 5- Resumo dos resultados para os coeficientes da regressão multivariada 

 
Fonte: Elaboração de própria autoria  

 

 

3. MÉTODO E MEDIÇÕES  

 

O método proposto nesta pesquisa para o modelamento está caracterizado como um 

estudo de caso. A metodologia aplicada contemplou a definição da área geográfica do 

estudo, o estabelecimento de referência para avaliação da exposição à RNIs, caracterização 

das formas de emissão das radiações, a identificação das fontes geradoras de radiação, a 

definição dos pontos de medição, os procedimentos do modelamento da predição para 

intensidade do campo elétrico gerados pelas estações de TV. 

 
A área definida para estudo e avaliação da emissão de radiação não ionizante abrange 

predominantemente o município de Natal e pequena parte do município vizinho de 

Parnamirim, conforme ilustrado na Figura 4. Os bairros de Nova Parnamirim e Emaús são 

conurbados com Natal. No total são 167,26 km
2 

de área urbana onde foi feita a pesquisa. A 

cidade do Natal pertence a Mesorregião do Leste potiguar e a Microrregião de Natal, 

possui uma população de 870 mil habitantes, se adicionada aos moradores da vizinha 

cidade de Parnamirim (242 mil habitantes, cidades conurbadas) já corresponde a um total 

que supera 1,1 milhão de pessoas (estimativas do IBGE para 2015).  
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Figura 4 - Área definida para avaliação da emissão de RNI  envolve  o município de Natal e parte de 

Parnamirim (regiões denominadas Nova Parnamirim e Emaús) 
 

 
Fonte: Elaboração de própria autoria com recursos do Google Maps 

Após a definição dos limites da área urbana da Grande Natal, foco da pesquisa e da sua 

caracterização, foi realizada, na sequência, a identificação e a localização das principais 

estações fixas emissoras de radiação eletromagnética não ionizante na cidade. Além da 

localização de cada torre transmissora, foram especificados os serviços prestados, as faixas 

de frequências, as potências e tipos de emissão utilizadas. 

 

Na Tabela 6 encontra-se detalhada a distribuição das Estações Rádio Base Celular por 

operadora e por tecnologia. Deve-se esclarecer que a quantidade de torres é menor que a 

quantidade de ERBs, pois existem muitos casos de compartilhamento de infraestrutura 

entre diferentes tecnologias da mesma operadora e até entre operadoras diferentes. A 

SEMURB (Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente) incentiva esse 

compartilhamento visando minimizar a poluição visual na cidade. As ERBs celulares se 

distribuem por toda área de Natal, mas maior concentração ocorre na região envolvendo os 

bairros de Petrópolis, Tirol, Barro Vermelho, Alecrim, Lagoa Nova, Lagoa Seca, Cidade 

Alta e Neópolis. 
 

 

Tabela 6-Quantidade de Estações Rádio Base da Telefonia Móvel Celular por tecnologia em Natal 
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Fonte: Elaboração de própria autoria  

Na medida em que ocorre o afastamento de Natal na direção de Ceará Mirim ou Macaíba, 

observa-se uma natural redução na quantidade de torres. A Figura 5 mostra, de forma 

simplificada, a distribuição geográfica das ERBs dos Sistemas Celulares na região de 

Natal. 
Figura 5 - Localização das ERBs de Telefonia Móvel Celular em Natal . 

 
Fonte: Elaboração de própria autoria com recursos do Google Maps 

Os transmissores das emissoras de TV abertas em Natal se concentram em quatro áreas 

elevadas localizadas no lado leste da cidade na região do Parque das Dunas. A Figura 6 

detalha a distribuição geográfica: a) Morro do Tirol (Parque das Dunas), b) Dunas do Tirol 

(Parque das Dunas) c) Morro do Tirol. Conforme a ANATEL, os transmissores de TV em 

Natal operam com potência máxima efetivamente radiada, variando entre 14,87 KW e 

102,63 KW, com utilização de antenas com polarização horizontal. 

 
Figura 6- Localização dos Transmissores de TV em Natal: 1- Morro de Mãe Luíza. 2- Morro do Tirol, 3- 

Parque das Dunas 
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 Fonte: Elaboração de própria autoria com recursos  do Google Maps 

 

Os transmissores das 12 Rádios FMs em Natal têm potência radiada máxima variando 

entre 0,57 e 37,5 KW. A Figura 7 ilustra a localização da distribuição geográfica das 

estações dos transmissores das emissoras FM em Natal (1-Clube FM e Paraíso FM, 2-

Cidade do Sol FM, 3-FM-U e FM Senado, 4-Nordeste FM, 5- FM Trampolim, Marinha 

FM e FM Tropical) e São Gonçalo (6-Fundação Educativa ). Algumas estacoes 

compartilham áreas comuns ou vizinhas. 

 
Figura 7- Localização dos Transmissores das Emissoras FM em Nata e São Gonçalo 

 
Fonte: Elaboração de própria autoria com recursos do Google Maps 

 

Neste estudo, as intensidades de campo elétrico na área urbana da cidade de Natal foram 

medidas com um analisador de espectro Rohde &Shwarz FSH6, conectado a uma sonda 

isotrópica com uma faixa de frequência de 30 a 3000 MHz. A sonda foi fixada em um tripé 

de madeira de 1,65m, em correspondência à altura média do brasileiro. Um GPS e um 

computador notebook completaram o sistema rodando um software proprietário com 

acesso às medições do analisador de espectro. A sonda (ponta de prova) captou medição 

tri-axial em uma composição quadrática dos campos. O conjunto cabo, sem conector, de 

comprimento curto e antena, foi configurado no modo de rastreamento (Max Hold/RMS). 

A faixa de frequência adotada cobriu a maior parte dos serviços de radiodifusão (TVs e 

emissoras de FM), todo o serviço de telefonia móvel e Sistemas IEEE 802.11 b/g. A sonda 

isotrópica tem sua diretividade próxima à unidade (em escala linear), rastreando os sinais 

vindo de todas as direções em igualdade de condições. O analisador é controlado por 

software proprietário que permite ao usuário configurar os "pacotes de medição" para cada 

serviço e portanto, ativar a sequência completa de varredura com apenas alguns comandos.  

A tabela 7 resume as especificações de ajustes utilizados nas medições. 
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Tabela 7- Configurações adotadas no analisador de espectro para os pacotes de medição 

 
Fonte:  Elaboração de própria autoria 

A Figura 8 ilustra a utilização dos equipamentos na campanha de medição a Figura 9 

mostra os pontos de medição na área da cidade de Natal. 

 

 
 

 

Figura 8- Equipamentos de medição próximo à praia em Natal 

 
Fonte:  Elaboração de própria autoria 

 
 

 

 

 

Figura 9- Pontos de medição na área urbana de Natal 
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Fonte: Elaboração de própria autoria com recursos do Google Maps 

As medições foram realizadas usualmente no horário de pico de tráfego da telefonia móvel 

para maximizar a probabilidade de obter um sinal de nível mais elevado (das 10h00 às 

12h30 e das 15h00 às 19h00), na zona campo distante (Rappaport, 2018) em 160 pontos ao 

ar livre abrangendo todos os bairros, incluindo as principais ruas e avenidas, shoppings, 

escolas, creches e hospitais, definidos basicamente de acordo com os critérios de densidade 

populacional. Os pontos escolhidos estão a uma distância média de 320 m da base da torre 

mais próxima estação. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Na Área Urbana de Natal foram identificadas 875 estações rádio base celular (358 torres), 

18 transmissores de TV, 6 Estações de radiodifusão AM e 12 FM. A maioria das estações 

de transmissão está localizada em lado leste da cidade. A Tabela 8 resume os resultados 

das medições efetuadas em 160 pontos da área urbana de Natal. Comparativamente, os 

maiores valores encontrados foram observados para a radiação eletromagnética emitida 

pelos transmissores da TV aberta. Em 77,2 % dos pontos aferidos, a intensidade do campo 

elétrico gerado pelas TVs superou os demais serviços pesquisados. 
 

Tabela 8-Resumo das medidas de intensidade de Campo Elétrico 

 
Fonte: Elaboração de própria autoria com recursos do Google Maps 

 

A Figura 10 mostra a intensidades total (banda larga) dos Campos elétricos em diferentes 

pontos. A "taxa de exposição" (ER) é um parâmetro significativo para ser analisado sendo 
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uma relação quadrática entre o campo elétrico medido em uma frequência central 

específica e o limite de exposição populacional para essa frequência (Tabela 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-  Mapa das regiões da cidade de acordo comas regiões geográficas 

 
Fonte: Elaboração pelos autores com recursos do Google Maps 

 

A Razão de Exposição dada pela expressão a seguir, é o procedimento de aferição 

recomendado por ambos ICNIRP (1998) para situações de exposição com radiações de 

diferentes frequências onde os efeitos são aditivos ao corpo humano), conforme equação 

(4):  
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(4) 

 

 

Nesta expressão, para cada canal centrado na frequência i, Emi  é o campo elétrico medido, 

enquanto Eli, é o limite de exposição para essa frequência de acordo com o disposto na 

Tabela 1. Então, no ponto de medição, a soma de todos os ER individuais (cada um 

calculado usando valores de campo elétrico - medidos e limite - para uma única 

frequência) deve ser menor ou igual que a unidade, que apresenta o ER global).  

 

Conforme a Tabela 9, o resultado médio global da Razão de Exposição para os 160 pontos 

medidos (4.43E-03), decorrente das radiações emitidas pelos 4 tipos de serviços 

pesquisados, indica uma situação ER<1, bastante confortável em relação aos limites 

definidos pela ANATEL e ICNIRP. Apesar do resultado médio tranquilizador, deve ser 

levado em conta, entretanto, que o valores máximos de exposição, localizados no bairro do 

Tirol, chegam a ter variações de até 177 entre os valores medidos. 

 

Apesar dessas diferenças, em nenhuma situação medida ocorreu superação ao limite de 

exposição estabelecido para o público em geral.  A radiação eletromagnética gerada pelos 

transmissores de TV contribui com quase a metade do total da exposição eletromagnética 

(48,48 %) na cidade, sendo também responsável pontualmente pela maioria dos valores de 

pico (máximos) medidos. Avaliando os dados apresentados na Tabela 9, observa-se que, a 

ordem de participação na poluição eletromagnética da cidade se estabelece na sequência: 

TV aberta, ERBs Celulares, Rádios  FM, e  Sistemas IEEE 802.11 (WiFi). 

  
Tabela 9-  Resultados da Razão de Exposição (ER) por serviço em Natal 

 
Fonte: Elaboração de própria autoria  

 

A despeito da existência de cerca de 340 de Estações Rádio Base espalhadas pela área 

urbana, a Telefonia Móvel não é a principal fonte de radiação eletromagnética não 

ionizante radiação em Natal. A radiação da transmissão TV tem contribuição mais 

relevante, entre as demais, na maior parte da cidade. Isto decorre pelo fato de que a 

tecnologia adotada nos transmissores das ERBs celulares é bem mais moderna, na qual 

cada transmissor é ligado nos instantes em que efetivamente está transmitindo 

informações.  Por outro lado, os transmissores de TV e de Rádios FM tem transmissões 

contínuas, ininterruptas, mantendo sempre presente o sinal no ar. Além disso, as potências 

dos transmissores de TV são bem mais elevadas, alcançando valores de radiação emitida 

no ar entre 14,87 KW e 102,63 KW. A maioria das ERBs celulares opera individualmente 

entre 10W e 40 W (TELECO, 2017). 

 

Considerando comparações com resultados existentes na literatura, os níveis de radiação 

não ionizantes medidos na Grécia foram também significativamente abaixo dos níveis de 

segurança de referência. Especificamente, 90% das estações avaliadas apresentaram 
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medições de valores de campo elétrico abaixo de 3V/m (Gotsis et al., 20015). Medições 

realizadas em Sakarya Maltepe na Turquia, resultaram na maior leitura da intensidade de 

campo elétrico devido a serviços de rádio FM, sendo a medida de 2,19 V/m o valor mais 

alto obtido (TESNELI et al., 2011).  Pesquisas realizadas por Lunca et al; (2014), relatam 

medidas de LTE 1800 e LTE  2600 feitas na cidade de Iasi, na Romênia. De acordo com as 

medidas realizadas para este levantamento, os valores obtidos para o campo Elétrico 

variaram, de 0,008 V / m até o máximo 3,5 V / m, o que representa menos de 5,5% do 

limite de exposição.  Em uma situação prática de exposição, os efeitos de diferentes 

frequências de RNI, (FM, TV, WIFI e celular), irradiadas simultaneamente, são aditivos. 

Usando a Equação da Razão de Exposição explicitada acima, o ER total para todos os 

pontos das medidos na nossa pesquisa é 0,38, portanto abaixo da unidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÕES 

  

 

O estudo apresentou diversos aspectos de contribuição para o estudo e avaliação da 

emissão de RNI, focalizando a predição, a medição e a análise dos seus níveis em Natal. 

Merece destaque o desenvolvimento de um procedimento de avaliação da poluição 

eletromagnética na área urbana, que considera simultaneamente, uma   composição das 

principais fontes emissoras de RNI, produzindo um inédito mapeamento da Intensidade do 

Campo Elétrico e da Razão de exposição à RNI em toda extensão territorial na cidade do 

Natal, de modo a permitir uma avaliação da influência comparativa dos diversos serviços 

de telecomunicações sem fio na área pesquisada. A pesquisa produziu também um 

modelamento utilizando a técnica de regressão múltipla variada para definir equações 

cujos resultados permitem o cálculo do campo gerado pela totalidade dos Transmissores de 

TV em qualquer ponto da cidade, com um comparativo das RNI emitidas na cidade com os 

limites de exposição oficialmente estabelecidos. 

 

Os níveis de RNI medidos na cidade de Natal estão abaixo dos níveis da referência de 

segurança estabelecidos na legislação. A radiação eletromagnética gerada pelos 

transmissores de TV representou quase a metade do total da exposição eletromagnética 

(48,48 %) na cidade, sendo também responsável, pontualmente, pela maioria dos valores 

de pico (máximos). Os serviços de TV aberta dominam a composição do ER mesmo para 

alguns pontos mais próximos das torres de telefonia móvel. Isto decorre do fato de que a 

tecnologia adotada nos transmissores das ERBs celulares é bem mais moderna, de modo 

que cada transmissor é ligado somente nos instantes em que efetivamente está transmitindo 

informações.  Por outro lado, os transmissores de TV e de Rádios FM tem transmissões 

contínuas, ininterruptas, mantendo sempre presente o sinal no ar. 

 

Este resultado está em sintonia com estudos que corroboram que as transmissões de 

telefonia celular são consideradas como instalações de baixa potência quando comparadas 

com TV de transmissão (NWORGU et al., 2010). Apesar da predominância mais relevante 
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dos sinais de TV, observa-se, em diversos pontos da cidade, alteração desse quadro geral 

com picos de radiação também para ERBs celulares ou para Rádios FMs. O serviço 

WLAN (IE 802.11bg) medido em ambientes externos (áreas abertas) sempre se apresenta 

com níveis de radiação bem abaixo dos demais serviços pesquisados.  

 

Os resultados desta pesquisa além de servirem de subsídio para o prosseguimento de outros 

trabalhos científicos decorrentes, poderão ter uma importante função de esclarecimento 

para a população residente em relação a poluição eletromagnética  na cidade e um recurso 

fundamental para os órgãos de Controle Ambiental, fornecendo embasamento para a 

execução de ajustes racionais nos procedimentos de fiscalização  e protocolos para 

autorização de instalação de novas torres de telecomunicações, incluindo sua aplicação, 

com adaptações, em outras cidades.  

 

Como dificuldades do presente trabalho, destacamos a lentidão na execução da campanha 

de medições da intensidade das radiações por toda cidade, elevando o tempo médio para 

execução das medições bem acima do esperado. Como trabalhos futuros, consideramos 

oportuno a realização e novas pesquisas para contemplar aspectos aqui ainda não tratados, 

como a radiação acima de 2,5 GHz nos sistemas celulares 4G e a extensão das medidas 

para ambientes “indoor”,  edificações situadas próximos à torres, shopping centers e 

interior de veículos. Em decorrência da experiência do processo de medição em campo, 

recomendamos que as novas campanhas de medição contemplem pontos mais próximos e 

mais alinhados horizontalmente em azimute e elevação, com as antenas das estações base. 

Outro aspecto que também pode ser pesquisado é a radiação denominada “uplink” 

transmitida pelos aparelhos celulares e dispositivos similares, na direção das Estações 

Rádio Base. 
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Abstract 

 

Plickers are a relatively new educational technology that can assist the teaching and 

learning processes and this study seeks to answer the following question: why are plickers 

an interesting pedagogy alternative for accounting educators? To do so, I develop a section 

to detail plickers’ features and functionality. Subsequently, I compare plickers and other 

types of student response systems (SRS) in terms of technology, financial, and utilization 

issues. Next, I present prior research on plickers, discussing with prior literature. Then, I 

conclude that plickers have important advantages over other types of SRSs that may 

influence relevantly educational institutions’ and faculty’s decision to adopt one or another 

model of SRS. The answer for the proposed question, implications for practice, and 

suggestions for future studies are provided at the final section of the paper. 

 

Keywords: Plicker, Clicker, Student response system, Educational technology, 

Accounting education. 

 

Por que os Plickers são uma Alternativa Pedagógica Interessante para os Educadores 

Contábeis? Uma Reflexão sobre Distintos Tipos de Sistemas de Resposta do 

Estudante 

 

Resumo 

 

Os plickers são uma tecnologia educacional relativamente nova que podem assistir os 

processes de ensino e aprendizagem e este estudo procura responder a seguinte questão: 

por que os plickers são uma alternativa pedagógica interessante para educadores contábeis? 

Para tanto, desenvolvo uma seção para detalhar as características e funcionalidade dos 

plickers. Subsequentemente, comparo os plickers e outros tipos de sistemas de resposta do 

estudante (SREs) em termos de questões tecnológicas, financeiras e de utilização. Na 

sequência, apresento pesquisas prévias sobre os plickers, discutindo com a literatura 

prévia. Desta forma, concluo que os plickers têm importantes vantagens sobre outros tipos 

de SREs que podem influenciar relevantemente a decisão das instituições de ensino e 

corpo docente à adotarem um ou outro modelo de SRE. A resposta para a questão 

proposta, as implicações para a prática e sugestões para futuros estudos são fornecidas na 

seção final do artigo. 

 

Palavras-chave: Plicker, Clicker, Sistema de resposta do estudante, Tecnologia 

educacional, Educação contábil. 
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1 Introduction 

 

Plickers represent a relatively new educational technology that enables faculty to 

engage students during the classes. It is a recent type of student response system (SRS), 

very alike to clickers and other audience response systems in general. Main difference 

from previous SRSs is the way educators employ it though. However, as other types of 

SRS, it is plausible to presume that plickers have similar effects on students’ attendance, 

satisfaction, motivation, interactivity, and performance. Plickers generate instant visual 

feedback as well. 

Educators should consider utilizing plickers since it is a user-friendly, low-cost, and 

mobile tool, besides its potential benefits to the learning process. It means that plickers do 

not demand faculty or student training to be used. According to Watty, McKay, and Ngo 

(2016), faculty capacity constitutes a barrier to use technology. Once plickers are easy to 

use, this aspect is no longer an obstacle. In addition, plickers are a low-cost resource 

because it utilizes the instructor’s mobile device (e.g. cell phone, phablets, tablets, etc.) and 

QR-code cards that could be printed and reused. Then, both faculty and educational 

institutions can afford it. Finally, plickers are also an interesting alternative pedagogy tool 

because its mobility. QR-code cards and mobile phones can easily be moved from one 

place to another. It allows educators to employ plickers across distinct courses and 

classrooms. 

As new generations of students expect more visual stimulus (Sprague & Dahl, 

2010) and are often characterized as being fast-paced and multitasking (Lea, 2008), 

plickers can help bringing interactivity to the classroom. For instance, use of plickers may 

encourage discussions on relevant topics of accounting. Complementarily, students 

sometimes find that accounting education process is boring and demotivating (Gaviria, 

Arango, & Valencia, 2015). In reaction to this scenario, accounting educators could adopt 

plickers to make learning more fun (Premuroso, Tong, & Beed, 2011). Research suggests 

that previous types of SRS make class more fun (Caldwell, 2007; Chatham & Davidson, 

2011; Cunningham, 2008; Eng, Lea, & Cai, 2013; Kay & LeSage, 2009; Mula & 

Kavanagh, 2009; Rana, Dwivedi, & Al-Khowaiter, 2016; Segovia, 2008) and I presume 

that plickers can produce the same results, as suggested by Wuttiprom, Toeddhanya, 

Buachoom, and Wuttisela's (2017) findings. 

Besides the key points about plickers considered in this introductory discussion, the 

main objective of this study is to respond to the following question: Why are plickers an 

interesting pedagogy alternative for accounting educators? I believe that debating on 

interactive technologies, particularly the affordable, mobile, and user-friendly ones, which 

is the case of plickers, is crucial to enhance any education process. This is not different for 

accounting. Here, I seek to show detailed differences among types of SRS, focusing 

primarily on plickers. 

This study seeks to contribute to accounting education literature and practice in 

three directions. First, I would like to call attention to plicker technology because 

accounting educators do not largely know it, especially in Brazil. Then, its potential 

benefits are being ignored. Second, I extend Carnaghan, Edmonds, Lechner, and Olds's 

(2011) discussion by comparing plickers and other types of SRS. Plickers were not 

considered in Carnaghan et al.'s (2011) literature review because it is a more recent 

technology. Third, to the best of my knowledge, there is no published work in accounting 
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education approaching the plicker topic so far. Then, it constitutes a research opportunity 

to test empirically how this recent technology can assist accounting education processes. 

The remainder of this paper is structured as follows. Section 2 presents literature 

review on plickers’ functionality and features. Section 3 brings the comparison between 

plickers and other types of SRS, focusing on technology, financial, and utilization issues. 

Section 4 discusses general benefits for faculty and student learning based on preliminary 

findings. Finally, section 5 concludes and provides suggestions for future research. 

 

2 Plicker’s functionality and features 

 

Plicker is a recent type of SRS and an important feature is its simplicity (Wood, 

Brown, & Grayson, 2017). Plickers consist of QR-code cards that are scanned by 

instructor’s mobile device. Figure 1 shows an example of it. QR-codes are printed in paper 

that can be plasticized or laminated to increase its durability, as Krause, O’Neil, and 

Dauenhauer (2017) and McCargo (2017) report. According to Howell, Tseng, and 

Colorado-Resa (2017), 63 distinct plicker cards are available to be printed currently. 

Reusing QR-code cards is a good practice to avoid paper waste. Faculty should keep this is 

mind. Detecting QR-code is the main objective of plicker software/app and this is probably 

the most important process that faculty must ensure when using plickers. Otherwise, 

plicker activity may not be developed appropriately. 

Each plicker card has a different QR-code to avoid response conflict and this is 

fundamental when instructor is analyzing the students’ answers. Each side of plicker card 

has a letter (A, B, C, and D) to represent the response to the questions. To get a valid 

response, students must hold up the QR-code cards until instructor’s device scans it. Top of 

the card indicates the chosen alternative. For instance, in Figure 1, the answer is D. Plicker 

cards also have a number attached to them. This allows faculty to associate students to the 

plicker cards and then collect more specific data. In Figure 1, the number is 3 (three), 

which could represent “Anna,” for example. 

 

 
Figure 1. Plicker card 

Source: Google images. 
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The general functionality of plickers does not differ relevantly from other types of 

SRS. First, professor exposes a multiple-choice question and then students think about it 

and raise their QR-code cards in a determined position according to their chosen 

alternative (Howell et al., 2017). Each position represents an alternative for the question, as 

mentioned previously. After these steps, plicker software/app captures students’ answers 

and provides immediate feedback in graphic forms, usually histograms. This process 

repeats as questions are asked. Albeit plickers can be used in an offline mode, it is 

recommended that faculty’s mobile phones be connected to the internet for immediate data 

synchronization and to maximize their usefulness (Krause et al., 2017). Additionally, it is 

encouraged to use a personal computer attached to a multimedia projector to display the 

response histograms and to support the activity in general. Figure 2 provides better 

visualization of how plickers work in the classroom. 

 

 
Figure 2. Plickers in the classroom. 

Source: Google images. 

 

It is possible to observe that each student is raising his/her QR-code card in a 

certain position. Card position is important here because it represents the response choices. 

Students must hold up their cards until plicker software/app scans them. In Figure 2, I note 

that distinct alternatives to a question were chosen. Because the process is not entirely 

electronic, plickers cannot be employed in distance education. It may also have some 

difficulties in capturing students’ answers in large lecture halls since there might be 

juxtaposition of cards due to the large number of students one in front to another. Plickers 

may still be a good alternative in small and medium classrooms though. 

Plickers are also an inclusive pedagogic tool since it permits that all students 

participate actively in class at the same time. This would be very difficult to achieve 

without a response system. Then, plickers may reduce demotivation because students have 

to pay attention to respond questions correctly and they do not have time to sleep or be 

distracted. It becomes clear to the instructor who is paying attention to the class when 

plickers are used.  

Basically, plicker is a pedagogical tool that can promote different academic 

activities from traditional education methods (e.g. reading and memorization), as well as to 
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assess students’ performance on a regular basis. The answer for the question “Why are 

plickers an interesting pedagogy alternative for accounting educators?” is provided over 

the following sections when I discuss some similarities and differences between plickers 

and other types of SRS and present some prior studies on the topic. 

 

3 Plickers vs. other types of student response systems 

 

Comparisons between plickers and other types of SRS are based on technology, 

financial, and utilization issues. Before adopting a certain type of SRS, comparisons are 

important to provide information for education institutions and instructors to make better 

decisions. 

 

3.1 Technology issues 

 

Carnaghan et al. (2011) describe three electronic models of SRS: infrared-based 

(IR-based SRS), radio frequency-based (RF-based SRS), and telephony-/web-based (web-

based SRS). Electronic SRSs utilize alphanumeric devices (“clickers”, “response pads”, 

“handsets”) or mobile phones to answer questions (Carnaghan et al., 2011). IR-based and 

RF-based SRSs have a receiver which captures students’ responses through IR signal or 

RF frequency. These three types are based on a full electronic process. Both instructor and 

students use technology to expose questions and to transmit answers. On the other hand, 

plickers remind a more remote and simple type of SRS, described by Edmonds & 

Edmonds (2008). In the late 1960s, the first SRSs consisted of index cards and a projector 

(Edmonds & Edmonds, 2008). Index cards were colored and each color represented a 

response. Students had to raise their colored cards according to the desired choice. Plickers 

have very similar response system, as described previously. However, plicker is a “one-

way” technology resource. Only the educator uses his/her electronic device to identify 

students’ answers. Thus, plickers are less dependent on technology than electronic models 

of SRSs. This may be an advantage because it is easier to make one electronic device work 

than each of the students’ devices. Moreover, Krause et al. (2017) report that plickers can 

work with or without internet, as well as can be easily used inside or outside the classroom. 

These features make plickers a very interesting alternative for the current existing types of 

SRS. 

IR-based and RF-based SRSs require specific response pads to work. Each provider 

has a particular model and this cannot be utilized in conjunction with SRSs from distinct 

providers (Carnaghan et al., 2011). For example, iClicker’s handsets 

(https://www.iclicker.com) will not work with Poll Everywhere’s receiver 

(https://www.polleverywhere.com). Web-based SRS is more flexible in this sense. 

Students use their own mobile devices (e.g. cell phones) to answer the questions. No 

response pad purchase is needed. However, connection to the internet may be a problem in 

this case. Education institutions (instructors) must provide a strong wi-fi signal over the 

campus (classroom) for students to connect their cell phones. Otherwise, academic 

activities with web-based SRSs might not be well conducted. For this reason, plickers have 

an advantage over prior versions of SRS because they use printed cards. Besides that, 

Carnaghan et al. (2011) and Duncan (2006) report that sometimes calling to technical 

support services is necessary for electronic SRS models. As plickers use only one device, 

technical support is dispensable. However, instructor’s mobile device must be connected to 

the internet, then an adequate wi-fi signal is still required. 
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Because IR-based, RF-based, and web-based SRSs use personal devices, instructors 

need to establish a bring your own device (BYOD) policy. Clickers and mobile devices are 

small and similar to a TV remote control (Caldwell, 2007; Rana et al., 2016), making them 

easy to be lost or forgotten (Dallaire, 2011). For instance, Dallaire (2011) surveyed 151 

psychology students and found that 57% of them declared that forgetting to bring the 

handsets to class is main obstacle to use SRS. Thus, BYOD policy may help students to 

avoid forgetting their devices that would otherwise prevent some students to participate in 

class. On the other hand, plicker cards are easy to be managed and can easily be moved 

from one place to another. Educator can distribute the QR-code cards to students and at the 

final of each class students give them back. It is arguably that alphanumeric devices can be 

lent and returned as well (Caldwell, 2007), however, this is not valid for web-based SRS 

since no one would let the instructor keeps the devices or would purchase an additional cell 

phone just to use it for SRS activity. In this sense, IR-based SRS, RF-based SRS and 

plickers have a slightly advantage over web-based SRS when it comes to devices’ logistics. 

Another aspect is that clickers’ and cell phones’ batteries should be charged. It 

would be a serious concern if some clickers stop working in the middle of the SRS quizzes, 

especially if instructor is using SRS to attribute course grade. Although this seems less 

relevant, students must pay attention to this detail. When plickers are employed though, no 

battery is needed, except for the instructor’s device’s. 

Some concerns emerge from technology usage and need to be considered in order 

to avoid further problems with SRS activity. If technology challenges overcome the 

benefits for student learning, instructors must rethink SRS use. Here, I tried to evidence 

some relevant features of each type of SRS to provide more information for educators to 

make a better decision to adopt or discard SRS. Table 1 brings the summary of technology 

issues. 

 

Table 1. Summary of technology issues among types of SRS 

Technology issues Plicker IR-based SRS RF-based SRS Web-based SRS 

Connection Internet/Scan Infrared signal Radio frequency Internet/Web 

Response device QR-code cards Clickers Clickers Cell phones/Tablets 

Dependency on technology Low High High High 

Device's compatibility Yes No No Yes 

Internet/Wi-fi signal Yes (1 device)/No* No No Yes 

Technical support Dispensable Sometimes Sometimes Sometimes 

BYOD policy No need Yes/No** Yes/No** Yes 

Battery No Yes Yes Yes 

*It depends on whether faculty want to use plicker in online or offline mode. 

**If students purchase the clickers BYOD is necessary, otherwise it is dispensable. 

 

3.2 Financial issues 

 

Financial issues represent a relevant threat to educational technology because they 

may impair its usability and in many times are deciding factors to use or not technology. In 

an era where education institutions’ budgets have strong constraints, which is the case of 

Brazil and might be the case of some other countries, research on low-cost educational 

resources associated with effective outcomes becomes even more fundamental. I believe 

this is the case of plickers. As mentioned previously, plickers consist of QR-code cards and 

a mobile device to scan them. Plicker software/app is free and the cards can be printed in 

63 different ways (Howell et al., 2017) and laminated to improve their life span (Krause et 
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al., 2017). Then, cost of plickers is near zero, especially when all the cards are being used 

by different classes over a significant period. 

One of the main complaints about electronic SRSs, specifically for IR-based and 

RF-based SRS models, is the cost of devices and it definitely represents a barrier to their 

use (Caldwell, 2007; Carnaghan et al., 2011; Jones, Henderson, & Sealover, 2009; Kay & 

LeSage, 2009; Rana et al., 2016; Zhu, 2007). IR-based and RF-based SRSs require 

alphanumeric devices which purchase depends on the academic policy established by the 

education institution. Some institutions (e.g. West Virginia University) buy the clickers 

and lend to the students (Caldwell, 2007; Mula & Kavanagh, 2009), but others demand 

students to purchase them. Clicker’s acquisition by students is likely to affect their 

acceptance and satisfaction with technology (Dallaire, 2011). Therefore, instructors have to 

ensure that clickers will be used in a regular basis before buying them, otherwise students 

may not see value regarding the use of response pads and then consider the purchase a 

waste of financial resource (Zhu, 2007). Despite the recent decrease in the clickers’ price, 

it can still be a significant investment for education institutions or students (Blasco-Arcas, 

Buil, Hernández-Ortega, & Sese 2013; Rana et al., 2016). Some recommendations for 

saving money are provided by Carnaghan et al. (2011) and Zhu (2007). 

Web-based SRSs do not demand any purchase of response pads as they use 

students’ own mobile devices. On the other hand, web-based developers/providers may 

require a registration fee to allow students to utilize the web system. For instance, iClicker 

has multiple types of subscription (https://www.iclicker.com/pricing), varying in value and 

period. However, there are free web-based SRSs as well. Kahoot! (https://kahoot.com) is a 

totally free SRS and represents a better option for educational institutions or teachers 

which budget is limited. Free web-based SRSs has a cost near zero, because they basically 

need internet connection. The more students use it, the less is its cost. In IR-based and RF-

based SRSs this is not necessarily true, because each of handsets has an individual cost, 

either for the education institution or for the student. Thus, from a financial standpoint, 

plickers and web-based SRS are alike and have advantage over IR-based and RF-based 

SRS types. 

By confronting plicker’s and clicker’s financial costs, I believe that financial issues 

are not a deciding factor for plickers and web-based SRS to be employed in the learning 

process since they are cheap. Also, they represent a better choice for institutions and 

faculty that have constrained budgets. IR-based and RF-based are more expensive and for 

this reason they should be considered after plickers and web-based SRSs. A final 

consideration about web-based SRS must be emphasized though. As internet connection is 

a crucial factor for this type of SRS to work, financial investments should be applied to 

provide strong wi-fi signals or other means of internet connection over the campus or 

classrooms. Nevertheless, I still think that plickers and web-based SRS are the best options 

institutions and teacher have for polling academic activities. Besides, they are more 

modern and probably will last more than previous versions of SRS. Carnaghan et al. 

(2011), for example, note that IR-based SRSs are already obsolete. Ultimately, a summary 

of financial issues is shown in Table 2. 

 

Table 2. Summary of financial issues among types of SRS 

Financial issues Plicker IR-based SRS RF-based SRS Web-based SRS 

Response pads' purchase No need Need Need No need 

Free software Yes No No Yes/No** 

Investment in internet Yes/No* No No Yes 

*It depends on whether faculty want to use plickers in online or offline mode. 
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**It depends on the SRS provider. 

 

3.3 Utilization issues 

 

Some important utilization issues may impact institutions’ and faculty’s decision to 

adopt one or another type of SRS. IR-based SRSs require a direct line between the receiver 

and clickers (Caldwell, 2007). Similarly, proximity and a direct line between the QR-code 

cards and instructor’s mobile device are also necessary for plickers to work properly. 

These features impose two fundamental constraints for IR-based SRS and plickers that 

should be taken in consideration: (i) they may not be adequate for large classrooms; and 

(ii) they cannot be employed in distance education. Certainly, these limitations impair the 

usefulness of these technologies, but they may still be relevant pedagogy resources in face-

to-face education. In turn, RF-based SRSs do not demand a direct line because responses 

are transmitted to the receiver through radio frequency. Carnaghan et al. (2011) report that 

RF-based SRSs supports up to 2000 transmitters and 300 feet distant from the receiver. 

Then, RF-based SRS are appropriate to both small and large classrooms. Still, Eng et al. 

(2013) highlight that radio frequency can be adjusted to avoid interference among multiple 

classrooms where RF-based SRSs are being utilized. Despite these benefits, this model 

cannot be used in distance education. Lastly, web-based SRSs do not need a direct line 

between the software and the students’ mobile phones and they also can be employed in 

distance education, making them the best alternative from a use perspective. 

Students’ cheating behavior is another relevant concern faculty face in the 

educational process and may distort learning evaluations. Discussions on types of SRS 

contribute to find effective pedagogy methods and distinct ways to use technology in order 

to prevent such undesirable behavior. Some studies show concerns with student cheating 

when SRS is employed (Carnaghan et al., 2011; Duncan, 2006; Jones et al., 2009). A 

common cheating behavior is the practice of looking at other students’ handsets to copy 

their responses (Carnaghan et al., 2011; Jones et al., 2009). In this respect, none of types of 

SRS are immune, however, students’ audience are more visual to instructor when plickers 

are used because students need to raise their cards. For electronic SRSs, Jones et al. (2009) 

suggest that faculty ask students to put their response devices on their desks or other place 

where they can be seen. But, no matter what strategy instructors adopt to prevent student 

cheating, it is recommended that at the beginning of the semester faculty talk to students 

and be clear about cheating practice and its consequences. 

Students seem to like SRS because it provides anonymity when answering 

questions. This point is relevant because it prevents students to be embarrassed or to be 

scared about being judged by their peers as they answer questions wrongly (Beekes, 2006, 

2009; Fies & Marshall, 2006; Kay & LeSage, 2009). Therefore, students’ identity is 

protected and it may make students more comfortable to participate through SRS. Plickers 

have a slightly lower level of anonymity than electronic versions of SRS since students 

raise their cards in a certain position, making visible to others. In this regard, electronic 

SRSs provide more anonymity but at the same time can be used to cheat more frequently. 

Elliott (2003) reports her case on using SRS in the anonymous mode and it could be 

interesting to encourage students’ participation without the feeling of being monitored, 

which is a challenge for student involvement (Kay & LeSage, 2009). Either way, both 

plickers and electronic SRSs offer reasonable levels of anonymity that may attract students 

to use them. Accounting educators can take advantage of this characteristic to poll students 

about accounting choice issues or sensitive and professional ethical questions. 
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Literature shows that clickers may encourage active learning, higher interactivity, 

and involvement (Carnaghan & Webb, 2007; Edmonds & Edmonds, 2008; Eng et al., 

2013; Kay & LeSage, 2009; Lea, 2008), and this may be true for plickers as well, although 

more research is still necessary. These aspects can combat passive learning, traditional 

teaching methods, and boring classroom environments that new generations of students 

complain about. It is arguably that there will always be a few students disinterested in 

learning, and they probably will raise their plicker cards without purpose. Definitely, it is 

not an expected behavior and may jeopardize the general active learning environment. 

However, I must highlight that this is not a particular issue of plickers, but all teaching 

methods. Despite that, plicker has potential to make students interested in learning by 

making them participate through a “no one left behind” policy, which may produce a sense 

of fairness because every student, either shy or spontaneous, has the opportunity to give 

their opinions and answers by promoting polling or debating activities. In this sense, 

plickers and electronic SRSs are very similar. 

Finally, after reviewing some important utilization issues faculty may face when 

using SRS, I provide an overview through Table 3. Plickers indeed have some 

disadvantages in relation to electronic SRSs, such as their use in large classrooms or in 

distance education. But up to 63 QR-code cards can be printed (Krause et al., 2017), which 

is a reasonable number of students faculty can manage through the use of plickers. 

Moreover, plickers seem to be similar in terms of potential benefits. Active engagement 

can be promoted by polling and discussing activities, as well as make every student 

participate in class. This aspect alone would be a strong reason to consider plickers as an 

alternative pedagogy tool. 

 

Table 3. Summary of utilization issues among types of SRS 

Utilization issues Plicker IR-based SRS RF-based SRS Web-based SRS 

Direct line Yes Yes No No 

Distance education No No No Yes 

Small classrooms Adequate Adequate Adequate Adequate 

Medium classrooms Adequate Adequate Adequate Adequate 

Large classrooms 
Adequate/Not 

adequate* 

Adequate/Not 

adequate* 
Adequate Adequate 

Cheating Not immune Not immune Not immune Not immune 

Level of anonymity Medium High High High 

Active learning Yes Yes Yes Yes 

"No one left behind" 

policy 
Yes Yes Yes Yes 

*It depends on how students' seats are organized. 

 

4 Previous research on plickers 

 

Plicker literature is still to be developed, even though some published studies and 

conference papers can be found. For example, Thomas, López-Fernández, Llamas-

Salguero, Martín-Lobo, & Pradas (2016) analyzed the relationship between knowledge, 

participation and creativity when plickers are used. A sample of 60 high school students 

was submitted to the analysis. Pearson’s correlation matrix showed a positive association 

between creativity and participation (coeff. = .369; p < .01). It suggests that plickers help 

students to become creative through participation. Thomas et al. (2016) also found a 

positive strong correlation between participation and knowledge (coeff. = .903; p < .01). It 

indicates that plickers help students to participate in class, and then knowledge is 
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improved. Another potential explanation is that plickers help students to gain knowledge 

and then they feel more comfortable to participate. These findings suggest that plickers 

have positive impact on students’ participation and related aspects. However, the results 

should be observed with cautious since they are based on students’ perception. Then, 

Carnaghan and Webb (2007) suggest that studies should find ways to objectively measure 

the constructs. It may help analyzing empirical data in a more neutral perspective, 

generating more robust evidence. 

Wood et al. (2017) investigated the faculty’s and students’ perception on the use of 

plickers. From the faculty’s perspective, plickers modified the classroom mood, especially 

in the first session. It was fast-paced and excited. In addition, plickers encouraged students 

to assume an interactive and heads up posture toward the instructor. However, responses 

are typically poor in the initial quizzes (Wood et al., 2017). I emphasize that faculty’s 

perspective should be analyzed cautiously and critically since no evidence, either 

quantitative or qualitative, was shown in the article. Wood et al. (2017) also administered 

surveys to capture students’ perspective. It was found that plickers strongly increase 

students’ involvement (63%) and learning (66%). Beckert, Fauth, and Olsen (2009), Eng et 

al. (2013), Lea (2008) and Yourstone, Kraye, and Albaum (2008) also found an 

improvement on students’ participation and involvement, but they tested clickers instead. 

Complementarily, 60% of the students would recommend plickers for other instructors to 

employ them in their classes. This is consistent with Beckert et al.'s (2009), Premuroso et 

al.'s (2011), and Stowell's (2015) results. However, it seems that plickers have a little 

impact on previous preparation for class (62% of the students reported that plickers slightly 

encourage). Despite that, 83% of the students prefer plickers over paper quizzes and 60% 

prefer plickers over clickers. However, only 9% prefer plickers over other quizz methods. 

These findings support that plickers are an interesting alternative pedagogy comparatively 

to other types of SRS. 

Wuttiprom et al. (2017) developed a study focused on the analysis of plicker usage 

in conjunction with peer instruction (PI) at Ratchathani University, Thailand. First year 

undergraduate students of Chemistry (n = 50) and Engineering (n = 119) constituted the 

sample of the study. Results showed that students’ average scores improved after PI for 

both Chemistry and Engineering students. It suggests that plickers are an adequate 

educational resource to mediate the relationship between students’ performance and PI. 

This result is congruent with Marshall and Varnon's (2012). Students also reported that 

plickers make class more fun and enjoyable. This finding is consistent with prior clicker 

literature (Carnaghan et al., 2011; Carnaghan & Webb, 2007; Chatham & Davidson, 2011; 

Cunningham, 2008, 2011; Edmonds & Edmonds, 2008; Eng et al., 2013; Lea, 2008; 

Marshall & Varnon, 2012; Mula & Kavanagh, 2009; Premuroso et al., 2011). At this point, 

both clicker and plicker research shows convergent evidence. 

McCargo's (2017) master’s thesis was based on an examination of the effects of 

plickers on academic engagement behavior of high school students. An ABCBC design 

was employed to analyze the effects of the intervention. The B phases represented the 

opportunity to respond intervention while the C phases were the periods in which plickers 

were used. Tau U was employed as an analysis procedure because it allows to observe the 

effect size that accounts for nonoverlap across intervention stages (Parker, Vannest, Davis, 

& Sauber, 2011). Regarding the plicker usage results, visual analysis indicated no 

association with students’ disruptive behavior. McCargo (2017) also investigated the 

perception of high school teachers in terms of the “use of Plickers® as a socially valid 

method for addressing student behavior.” (p. 47). Mixed results were found, but the main 

complaint was the time spent to prepare the activity. This is consistent with clicker 
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literature as well (Carnaghan et al., 2011; Kay & LeSage, 2009; Sprague & Dahl, 2010) 

and it seems to be valid for plickers, even though Howell et al. (2017) report that “it is easy 

to add class sections, students rosters, and MCQs to the Web site.” (p. 145). 

Krause et al. (2017) examined plickers as a formative assessment tool for K-12 and 

physical education teacher education (PETE) professionals. The study is basically a 

descriptive one that provides some considerations on the usage of plickers in K-12 physical 

education. Particularly, Krause et al. (2017) provide examples on how plickers can be 

employed to develop four domains of learning: psychomotor, cognitive, affective, and 

general. Regarding plickers usage in PETE programs, an important observation that 

deserves to be highlighted is that the use of plickers “is a great way to get PETE students 

involved in both the technology and assessment processes” (Krause et al., 2017, p. 36). 

This might be extended to other faculty training programs. 

I was not able to find any conference paper or published article about plicker in 

accounting education literature so far. Majority of the literature is concentrated on clickers 

(Beekes, 2006, 2009; Carnaghan et al., 2011; Carnaghan & Webb, 2007; Chatham & 

Davidson, 2011; Chui, Martin, & Pike, 2013; Cunningham, 2008, 2011, Edmonds & 

Edmonds, 2008, 2010; Eng et al., 2013; Marshall & Varnon, 2012; Mula & Kavanagh, 

2009; Segovia, 2006, 2008). Thus, to the best of my knowledge, plickers are still an 

important and opportune research topic to be investigated. Despite that, preliminary results, 

such as found by Wood et al. (2017) and Wuttiprom et al. (2017), are encouraging to the 

extent to which they support positive effects of plickers usage in the teaching and learning 

processes. Some limitations and challenges pointed out by McCargo (2017) should be 

equally considered when adopting plickers though. 

 

5 Concluding remarks 

 

This study aimed to offer a reflection upon plickers as an alternative pedagogy 

technology for accounting educators. To the best of my knowledge, plicker has not been 

considered as a topic by accounting researchers as no published work was found. This 

means that relevant discussions and research are opportune in the sense of increasing our 

understanding about plickers and how they can assist both accounting students and faculty 

to have a more fluent educational process. 

To respond to the question “why are plickers an interesting pedagogy alternative for 

accounting educators?” I base my answer on four arguments. The first one is related to the 

technology issues. Plickers can be used with or without internet connection (Krause et al., 

2017) and are less dependent on technology than other types of SRS. Therefore, it is easier 

to make them work. Also, technical support, BYOD policy, and batteries are unnecessary 

when plickers are being used while electronic SRSs will need these aspects at some point. 

Second, plickers have advantage over other types of SRS in terms of financial issues. 

Plickers are generally cheaper than IR-based and RF-based SRSs as no response pad needs 

to be purchased. It is similar to the web-based SRS, but investment in internet connection 

(wi-fi signal) is a serious concern for web-based SRS once it is a sine qua non condition 

for them to work while plickers can work without internet connection. Then plickers still 

have a slightly advantage. Third, even though plickers cannot be employed in distance 

education or would be inappropriate for large classrooms, they have very similar potential 

benefits that clickers offer. And fourth, preliminary evidence in plickers found by the 

existing literature so far supports similar effects also found for previous versions of SRS. 

Plickers help students to participate and get more involved in classes (Thomas et al., 2016; 

Wood et al., 2017), as well as serve to mediate student learning and other teaching methods 
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(Wuttiprom et al., 2017). Finally, plickers are as flexible as clickers in terms of utilization 

in different levels of education, as Krause et al. (2017) show. 

Regarding implications for practice, preliminary findings on the use of plickers 

suggest that it increases students’ performance when utilized with PI (Wuttiprom et al., 

2017). Student involvement and learning were also found to be enhanced (Wood et al., 

2017). Still, a weaker evidence support that students prepare themselves for class. Based 

on this evidence, accounting instructors can use plickers to generate more involvement and 

interactivity in face-to-face education. These results are consistent with clicker literature, 

but plickers would be more interesting because they are less dependent on technology and 

have lower financial costs than prior versions of SRSs (e.g. RF-based SRS). On the other 

hand, if compared to web-based SRS, plicker could not be employed in distance education. 

This might reduce plickers’ usefulness, but it can still be an effective pedagogy tool inside 

the classroom. 

For future studies, I recommend the analysis of the mediate effects of plickers on 

the relationship between students and teaching methods. Wuttiprom et al. (2017), for 

instance, utilized plickers with PI. Marshall and Varnon (2012) conducted a similar study 

with PI and clickers. Other teaching methods can be assisted by plickers, such as think-

pair-share or problem-based learning. Plickers can be utilized in multiple ways and the 

observation on how they mediate learning and teaching methods is important to deliver 

content effectively. Therefore, research is needed in this sense. Another relevant analysis 

has to do with the quality of the use of plickers. Experimental studies on SRS have been 

conducted (Carnaghan & Webb, 2007; Chui et al., 2013; Edmonds & Edmonds, 2008), 

measuring the presence or absence of SRS in a binary way (usually 1 for SRS and 0 for No 

SRS). However, little attention is paid to the discussion about the quality of the SRS usage 

as a major focus is on students’ final performance. Some questions emerge from this 

context: for how long should SRS be used over a semester? Is there an optimum length for 

SRS quizzes to last? Is binary measurement the best proxy to be used or there are degrees 

of quality of SRS usage? Thus, an in-depth discussion about SRS utilization remains 

missing. By providing a step-by-step process of plickers usage rather than a binary 

measurement, instructors would be able to reproduce it easier. Therefore, I encourage 

discussions on quality of plicker use and the full disclosure of how plickers were used in 

research. 

Ultimately, I hope that I could have provided some insights for accounting 

educators’ decisions to utilize or discard plickers as an alternative pedagogy resource to the 

existing response systems. Although I am favorable about using plickers because of their 

potential benefits to both faculty and students, I acknowledge that limitations and 

challenges do exist and should be taken in consideration. 
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The use of Information Technology tools in auditing: a Bibliometric Analysis  

The evolution of Information technology (IT) largely affected contemporary businesses 

causing organizations to become increasingly dependent on IT tools. Consequently, this 

evolution imposes challenges on the auditing process and profession and, thus, the 

scientific production on the IT tools used in auditing has been growing in recent years 

which demonstrates the attention this subject has received. A systematic bibliometric 

search was performed using academic databases and the retrieval of results from 49 

articles was analyzed and described in the form of texts, tables, and graphics. The 

findings of this study reveal that the majority of studies were published in the United 

States followed by Romania. The analysis of keywords revealed that risk management 

was the major subject within the most frequently occurring words extracted from the 

articles of this study. In addition, Big Data was the most frequent keyword related to IT 

tools in the auditing context of the last three years. Therefore, Bibliometrics is an 

effective tool for evaluating research trends in different science fields and, thus, the 

results of this study may help researchers to explore the available bibliography and to 

develop their production. 

Keywords: Information technology (TI), tools, auditing, bibliometrics.   

O uso de ferramentas de Tecnologia da Informação na auditoria: uma Análise 

Bibliométrica 

A evolução da Tecnologia da Informação (TI) afetou amplamente o ambiente 

contemporâneo dos negócios de tal forma que as organizações tornaram-se cada vez 

mais dependentes de ferramentas de TI visando a redução de custos, a elevação da 

eficiência operacional, o aumento da produtividade e a vantagem competitiva. 

Consequentemente, esta evolução incentivou o crescimento da produção científica sobre 

a utilização de ferramentas de TI na área de auditoria nos últimos anos. Uma pesquisa 

bibliométrica sistemática foi conduzida em bases de dados acadêmicas, sendo que os 49 

artigos obtidos foram analisados e representados na forma de textos, tabelas e gráficos. 

De acordo com os resultados, a maior parte dos artigos foi publicada nos Estados 

Unidos e Romênia. A análise de palavras-chave indicou a maior quantidade de 

ocorrências do termo gerenciamento de riscos, enquanto que Big Data foi o mais citado 

dentre as ferramentas de TI no contexto de auditoria. Assim sendo, a Bibliometria 

mostrou-se uma ferramenta efetiva para avaliar as tendências em diferentes campos de 

estudo e, deste modo, os resultados deste estudo podem auxiliar os pesquisadores no 

desenvolvimento de sua produção científica. 
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1. Introdução 

  No cenário mundial, a TI (Tecnologia da Informação) vem desempenhando um 

importante papel nas operações diárias de muitas organizações, em busca de eficiência 

operacional, redução de custos e vantagem competitiva. De acordo com a Associação de 

Tecnologia da Informação da América (Information Technology Association of 

America, ITAA), a Tecnologia da Informação é definida como “o estudo, projeto, 

desenvolvimento, aplicação, implementação e suporte ou gerenciamento de sistemas de 

informação computacionais”.  

 Deste modo, as empresas estão se tornando cada vez mais dependentes da TI, 

resultando em mudanças na natureza do trabalho e nas relações de negócios devido à 

expansão da internet, do comércio eletrônico (e-commerce) e da utilização de websites e 

mídias sociais. A TI afeta o mundo dos negócios devido à sua capacidade de armazenar, 

capturar, analisar e processar grandes volumes de informações.  

 Consequentemente, os impactos da TI também são observados na área da 

Auditoria como, por exemplo, nas atividades de planejamento e coleta de evidências, 

nas habilidades necessárias para conduzir o processo de auditoria, no conhecimento 

necessário para executar um trabalho de auditoria, nos riscos encontrados pelos 

auditores bem como nas técnicas de auditoria (WANGER, 2001).   

 As empresas de auditoria, sejam elas do setor privado ou do setor 

governamental, vêm trabalhando basicamente em avaliações de conformidade e também 

na avaliação da efetividade do processo de gerenciamento de riscos, do sistema de 

controles internos e da governança corporativa, com a utilização de diversas 

ferramentas da TI. Entretanto, segundo Janvrin et al. (2008), há um número pequeno de 

pesquisas que buscam investigar a extensão do uso da TI por auditores, considerando 

que as grandes empresas de auditoria vêm investindo em TI e em suas aplicações 

(BANKER, CHANG & KAO, 2002). Por este motivo, torna-se relevante conhecer o 

que a academia mundial tem produzido em relação a esse conhecimento, permitindo 

economia de tempo e custo por pesquisadores no campo. 

 No Brasil, os pioneiros dos estudos bibliométricos na área da Ciência Contábil 

brasileira foram Riccio, Carastan e Sakata (1999), que realizaram as pesquisas contábeis 

nas universidades brasileiras entre o período de 1962 a 1999. Após este estudo, vários 

autores brasileiros se dedicaram às pesquisas bibliométricas nessa área. 

 Considerando a importância da TI pela Auditoria e dispondo das ferramentas 

bibliométricas elaboradas pela ciência da informação, esse trabalho parte da seguinte 

questão: Qual o estado da arte da produção do conhecimento mundial sobre as 

ferramentas da Tecnologia da Informação utilizadas na Auditoria? 
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 De forma mais específica, busca-se identificar: i) qual quantidade de artigos 

publicados em cada ano; ii) quais os periódicos que mais publicaram sobre o tema; iii) 

quais os países que lideram a pesquisa nesse campo; iv) efetividade das leis 

bibliométricas; v) quais as universidades lideram as pesquisas sobre o tema; vi) quais 

são as obras mais utilizadas como referência nestes e; vii) quais as palavras-chave mais 

utilizadas. 

2. Revisão da literatura  

2.1. A importância das pesquisas sobre o uso da TI na Auditoria 

De acordo com Parker (2006), “o crescente uso de sistemas de informação 

interconectados para obter desempenho, produtividade, e vantagem competitiva em 

organizações de todos os tipos significa que estes sistemas tornaram-se críticos para a 

sua sobrevivência. Deste modo, as questões da Tecnologia da Informação passaram a 

ser consideradas também questões de negócios”. 

A expansão da TI ao longo dos anos favoreceu o aumento da capacidade de 

armazenamento de dados (LAUDON e LAUDON, 2012). A quantidade de informação 

produzida, estruturada e não-estruturada, é muito superior à que se imaginaria no 

passado e o seu crescimento é exponencial. McAfee e Brynjolfsson (2012) estimaram 

em 2012 que cerca de 2,5 exabytes de dados são criados a cada dia e que este número 

irá dobrar a cada 40 meses, aproximadamente. Um fenômeno que contribui para a 

geração de dados é conhecido como datafication, que corresponde ao registro de 

processos humanos ou naturais em dados eletrônicos segundo Mai (2016).    

Yang e Guan (2004) debateram sobre a evolução da auditoria no processo de 

expansão da TI, cuja contribuição foi relevante para a especificação de normas e 

diretrizes da auditoria e dos controles internos. Assim sendo, a tecnologia, os sistemas 

de informação e o processamento eletrônico de dados (Electronic Data Processing – 

EDP) mudaram a forma como as organizações conduzem seus negócios, promovendo a 

eficiência operacional e o apoio à tomada de decisão.  

A auditoria é um “processo sistemático, documento e independente para obter 

evidência e avalia-la, objetivamente, para determinar a extensão na qual os critérios de 

auditoria são atendidos”
1
, enquanto que a auditoria interna é definida como o conjunto 

de “procedimentos técnicos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e 

eficácia dos controles internos e das informações físicas, contábeis, financeiras e 

operacionais da Entidade”
2
. A auditoria interna vem assumindo um papel cada vez mais 

importante no seio das organizações, atendendo perfeitamente aos interesses dos 

                                                 
1
 ABNT NBR 19011:2012 

2 NBC T 12 Da Auditoria interna: Norma Brasileira de Contabilidade publicada pelo CFC (Conselho Federal de Contabilidade) 
inteiramente dedicada à auditoria interna. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2050



 

4 

gestores, no sentido em que esta audita não somente a parte contábil como, também, a 

parte operacional, estabelecendo um controle mais amplo dentro da organização. 

A auditoria, como tantos outros setores, vem sofrendo mudanças devido à 

revolução das tecnologias e, com o aparecimento de novos modelos de negócio, 

expandiu o seu campo de atuação ao desenvolver novos serviços, provocando a 

diversificação de suas atividades em vários segmentos, segundo Teixeira (2006). Na 

última década, houve o crescimento da pressão da regulamentação sobre as empresas de 

auditoria. Órgãos reguladores obrigam o cumprimento da conformidade com as normas 

de auditoria, impõem penalidades por má conduta e exigem que as empresas de 

auditoria demonstrem efetividade em seus sistemas de controle para garantir a qualidade 

da auditoria (BEDARD, DEIS, CURTIS, e JENKINS 2008; DEFOND e LENNOX 

2011). A complexidade dos sistemas, incluindo os sistemas contábeis, e do volume de 

transações eletrônicas, levaram as técnicas tradicionais de auditoria a um processo 

acelerado de substituição por modernas técnicas computacionais, conhecidas como 

Técnicas de Auditoria Assistida por Computador (Computer Assisted Auditing 

Techniques – CAAT). 

Deste modo, a função do auditor interno passou a incluir não somente a 

efetividade do controle interno, a investigação de fraudes ou a assistência aos auditores 

externos, mas também a identificação de riscos organizacionais, as consultas à alta 

administração da organização com relação ao gerenciamento de riscos, a melhoria de 

processos e as operações globais. Dentre as tecnologias utilizadas na profissão de 

auditor, é importante destacar as aplicações de software que permitem a execução das 

técnicas de auditoria, tais como, as aplicações de produtividade pessoal (processadores 

de texto), as ferramentas para análise e extração de dados, para gestão de papéis do 

trabalho em auditoria, as aplicações de Data Mining, e também as aplicações que são 

desenvolvidas internamente pelas empresas de auditoria de acordo com as suas 

necessidades. Um termo frequentemente associado a Data Mining é knowledge 

Discovery, ou descoberta do conhecimento (DELEN e AL-HAWAMDEH, 2009). Data 

mining é o processo de descobrir padrões nos dados, que pode ser automático ou 

semiautomático. As técnicas de Data mining permitem a extração de grande volume de 

dados de evidências de auditoria e estão relacionadas à atividades da auditoria como 

detecção de fraude, forensics accounting e avaliação de segurança (ALMEIDA e 

PEDROSA, 2011). 

Já o Big Data que, de acordo com o relatório da McKinsey Global Institute, são 

“conjuntos de dados cujo tamanho é além da capacidade de ferramentas de software de 

banco de dados típicos para capturar, armazenar, gerenciar e analisar” (MANYIKA et 

al., 2011), oferece oportunidades à Auditoria por meio de práticas de análise avançada 

de dados, sofisticando atividades como seleção de amostras, comparação e visualização 

de dados e desenvolvimento de práticas preditivas e de tendências. Hoje esta disciplina 

pode ser considerada como uma região de conhecimento que abrange diversas áreas 

produtivas e pesquisas científicas. 
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   Os padrões emergentes tais como Extensible Markup Language (XML) e 

Extensible Business Reporting Language (XBRL) tornaram-se um meio de 

comunicação entre organizações e seus stakeholders e autoridades que ajudarão nas 

soluções relacionadas à disponibilidade da informação e do garantia de sua integridade. 

XBRL foi desenvolvida para facilitar a divulgação de demonstrativos financeiros 

através da Internet (RICCIO, SAKATA, MOREIRA e QUONIAM, 2006) que terá um 

grande papel em moldar a evolução da forma como os auditores utilizarão o Big Data. 

(ALLES, 2015). 

2.2. Modelo de Aceitação da Tecnologia 

A partir de estudos sobre a aceitação da tecnologia da informação, tendo em 

vista o retorno de investimento em TI obtido pelas organizações, foram elaborados 

modelos para apontar as características que influenciam as pessoas a adotarem ou não 

uma tecnologia em suas atividades. O modelo da Teoria Unificada de Aceitação e Uso 

da Tecnologia (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology – UTAUT) que 

foi desenvolvido por Venkatesh et al. (2003) e adaptado por Bierstaker, Janvrin e Lowe 

(2013) ao contexto da auditoria, é considerado um dos mais utilizados em estudos 

empíricos para identificar as motivações de uso e aplicabilidade das ferramentas CAAT. 

O modelo UTAUT apresenta quatro fatores determinantes e quatro condições 

moderadoras da aceitação e intenção de uso da Tecnologia da Informação pelas pessoas 

das organizações. Os fatores determinantes influenciam diretamente a intenção e 

aceitação de uso, sendo eles: a expectativa de desempenho, a expectativa de esforço 

para o uso, a influência social e as condições facilitadas. Já as condições moderadoras 

influenciam indiretamente a intenção e aceitação de uso, tais como: o gênero, a idade, a 

experiência e a voluntariedade do uso por parte do usuário. 

2.3. Técnicas de Auditoria Assistida por Computador 

 O termo CAAT está relacionado à prática de utilizar computadores para 

automatização dos processos de auditoria (CODERRE, 2008) incluindo de softwares 

básicos como planilhas eletrônicas (MS Excel) a avançados pacotes de software com 

recursos de análise estatística, ferramentas de Business Intelligence e Expert Systems
3
 

(DEBRECENY et al., 2005; ISMAIL e ABIDIN, 2009). Muitos pesquisadores têm 

realizado estudos sobre os tipos de CAAT incluindo o Generalized Audit Software 

(GAS), que permite ao auditor extrair dados, executar queries em bancos de dados, 

manipular, sumarizar e analisar tarefas. Os softwares ACL
4

 e IDEA
5

 podem ser 

considerados os principais representantes de GAS. Por outro lado, grandes empresas de 

auditoria desenvolvem suas próprias aplicações internamente.  

                                                 
3
 Expert Systems ou Sistemas Especialistas são sistemas computacionais projetados para emular a especialização humana  

de algum domínio específico, capazes de oferecer sugestões aos usuários para a tomada de decisões estratégicas, operacionais e 
gerenciais. 
4
 Audit Command Language ( www.acl.com ) 

5 Interactive Data Extraction and Analysis ( www.caseware.com/products/idea ) 
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 Enquanto que no método tradicional os auditores formulam conclusões com base 

em amostras limitadas de população, uma auditoria bem planejada com a utilização de 

CAAT permite a verificação de todos os dados e transações disponíveis. Janvrin et al. 

(2009), Pedrosa e Costa (2014) relacionaram algumas tarefas da auditoria que são 

executadas com a utilização de CAAT: 

a) Identificar e avaliar os riscos de distorção material das demonstrações 

financeiras devido à fraude;  

b) Identificar a existência de transações ou acontecimentos não usuais 

(procedimentos analíticos de revisão de risco); 

c) Elaborar os programas de trabalho de auditoria na fase de planejamento; 

d) Obter evidências acerca da eficácia dos controles; 

e) Executar procedimentos analíticos para identificar transações não usuais; 

f) Selecionar amostras de transações a partir de arquivos de suporte; 

g) Testar eletronicamente grandes populações em que é possível executar a 

repetição de cálculos; 

h) Executar procedimentos analíticos próximos do final da auditoria que 

ajudem na formação de opinião;  

i) Extrair registros específicos (como pagamentos acima de um montante 

específico ou transações anteriores a uma determinada data); 

j) Identificar registros em falta ou duplicados; 

k) Selecionar transações por amostragem (a partir dos arquivos) que 

correspondam a determinados parâmetros ou critérios; 

l) Ordenar transações com características específicas;  

m) Estratificar, apurar e classificar a informação;  

n) Estabelecer correspondência de dados entre arquivos.  

3. Metodologia do estudo 

 A abordagem da metodologia deste artigo é a pesquisa bibliométrica, originária 

da biblioteconomia que, segundo Fonseca (1986), é uma técnica quantitativa e 

estatística de medição dos índices de produção e disseminação do conhecimento 

científico. A bibliometria possibilita a revelação de informações das produções 

científicas realizadas, dos aspectos importantes já tratados e agregando conhecimento 

para novas publicações, que buscam a abordagem de assuntos ainda não explorados 
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(MACHADO; BARBOSA; QUINTANA, 2010). Os principais aspectos da bibliometria 

segundo Spinak (1998, p.142): 

a) Disciplina com alcance multidisciplinar que analisa os aspectos mais relevantes 

e objetivos da comunidade impressa; 

b) Estudo das organizações e de seus setores científicos e tecnológicos a partir das 

fontes bibliográficas e patentes para identificar os autores, suas relações, suas 

tendências; 

c) Estudo quantitativo das unidades físicas publicadas, ou das unidades 

bibliográficas ou de seus substitutos; 

d) Aplicação de métodos matemático e estatístico ao estudo do uso que se faz dos 

livros e outros meios nos sistemas de bibliotecas; 

e) Estudo quantitativo da produção de documentos como se reflete nas 

bibliografias. 

 A bibliometria possui várias leis e princípios empíricos que estabelecem 

diretrizes de busca e classificação na pesquisa científica sobre Ciência da Informação, 

sendo que as leis mais utilizadas são de Bradford (trata da produtividade dos 

periódicos); Lotka (trata da produtividade científica dos autores); e Zipf (trata da 

frequência das palavras). (GUEDES; BORSCHIVER, 2005).  

 Desta forma, para identificação do conhecimento que vem sendo gerado sobre 

esse assunto ao longo dos anos, utilizou-se o portal web SIBiUSP – Sistema Integrado 

de Bibliotecas da USP para a realização de buscas de artigos em diversas bases como 

Scopus e Web of Science. Os termos pesquisados foram: “IT audit”, “audit technology”, 

“audit” e “Information Technology”, “audit” e “Information System”. Após a aplicação 

do filtro articles, a amostra resultou em 198 artigos, dos quais foram selecionados 49 

artigos, eliminando aqueles que não estavam diretamente relacionados o tema de 

interesse deste trabalho, ou seja, a utilização de ferramentas da TI pela Auditoria.  

Posteriormente, foram extraídos dos artigos resultantes da pesquisa todos os dados 

necessários ao estudo bibliométrico, dentre os quais se destacam o autor, a quantidade 

de vezes que o artigo e que as referências foram citadas, as palavras-chave, entre outros.  

4. Descrição e análise dos dados 

A primeira análise realizada consistiu em identificar como a produção científica 

sobre o tema se distribuiu durante o período analisado. Desta forma, dos 49 artigos 

resultantes da amostra, após aplicação dos filtros descritos anteriormente, observa-se 

um crescimento na produção de artigos nos anos de 2015 e 2016 de acordo com a figura 

1. No entanto, a pequena quantidade de artigos de 2017 deve-se, possivelmente, à 

realização da coleta dos dados no segundo semestre deste mesmo ano e, por este 
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motivo, os artigos posteriormente indexados às bases não foram considerados na 

pesquisa. 

 

Figura 1: Concentração de artigos publicados por ano 

FONTE: Os autores. 

4.1.  Periódicos que publicaram sobre o tema 

A lei bibliométrica de Bradford está relacionada aos periódicos mais produtivos 

e visa sua identificação baseado no princípio da atração de mais artigos sobre o assunto, 

dividindo-os em um núcleo de periódicos mais dedicados a determinado assunto. De 

acordo com essa lei, o total de artigos deve ser somado e dividido por três, sendo que o 

grupo que contiver até o total de 1/3 de artigos é o núcleo do assunto, sendo o segundo e 

terceiro grupo as extensões (ARAÚJO, 2006). A Figura 2 evidencia a distribuição dos 

artigos por journals de acordo com a lei de Bradford. 

 

Figura 2: Lei de Bradford 

FONTE: Os autores 
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Ao se aplicar a Lei de Bradford, dos 49 artigos analisados, 32,65% (16 artigos) 

foram identificados como o core do assunto e publicados em 9,68% dos 31 periódicos 

da amostra selecionada, ou seja, apenas três periódicos (Grupo 1). Os demais 67,35% 

dos 33 papers foram publicados em 90,32% dos periódicos (Grupo 2). 

4.2. Distribuição da produção científica sobre o tema por país 

Esta seção apresenta os resultados do presente trabalho, no que se refere aos 

países que mais publicaram, bem como as instituições mais produtivas no campo. 

Com relação aos países que mais publicaram, a Figura 3 evidencia a grande 

superioridade americana em relação aos demais países, visto que esse país sozinho 

respondeu por mais da metade das publicações do conhecimento relacionado ao tema.  

 

Figura 3: Países que mais publicaram sobre o tema e a aplicação da lei de Bradford 

FONTE: Os autores 

 A análise das instituições mais produtivas buscou identificar as escolas que, 

atualmente, lideram a construção do conhecimento no campo e foi realizada por meio 

da identificação da instituição ao qual o autor estava vinculado na época da publicação 

do artigo. De acordo com a figura 4, a Universidade de Massachusetts e a Universidade 

Estadual de New Jersey foram as que mais publicaram sobre o tema no período 

analisado. Contudo, vale ressaltar que 3 publicações da Universidade de Massachusetts 

foram dos campus de Dartmouth, Boston e Lowell. 
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Figura 4: Instituições que mais produziram sobre o tema 

FONTE: Os autores 

4.3. Autores mais produtivos e aplicação da Lei de Lotka  

A Lei de Lotka, também conhecida como a Lei dos Quadrados Inversos, é 

responsável por estudar a produtividade dos autores mediante a identificação de uma 

frequência de publicações e estabelece que grande parte da literatura científica é 

produzida por um número pequeno de autores, sendo que os considerados “pequenos” 

autores igualam à produção, ao pequeno número de “grandes” autores (SILVA et al, 

2012). Segundo a lei de Lotka, 1/3 da literatura é produzida por menos de 1/10 dos 

autores mais produtivos (ARAÚJO, 2006). 

TABELA 1 - QUANTIDADE DE ARTIGOS ELABORADOS POR AUTOR 

AUTOR ARTIGOS % AUTOR ARTIGOS % 

Rezaee, 

Zabihollah 3 2,78% Isabel Pedrosa 2 1,85% 

Alles, Michael G. 2 1,85% 

Nádia Valls de 

Almeida 2 1,85% 

Gray, Glen L. 2 1,85% Outros 1 89,81% 

FONTE: Os autores 
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Para a consideração dos autores mais produtivos, procedeu-se a "contagem 

completa quando cada autor (principal e/ou secundário) é creditado como uma 

contribuição" (ALVARADO, 2002, p.15). 

Conforme se observa na Tabela 1, apenas cinco dos 108 autores
6
 produziram 

mais de um trabalho, enquanto 97 autores (89,81%) foram responsáveis pela produção 

de apenas um artigo. Além disso, deve-se destacar também que esses autores estão 

situados em distintos campos de conhecimento como: economia, ciência da 

computação, finanças, administração, contabilidade, business, etc., evidenciando que 

esse campo de conhecimento não foi, até o presente momento, apropriado por nenhuma 

área específica de conhecimento. 

 

Figura 5: Lei de Lotka e produtividade dos autores 

FONTE: Os autores 

Apenas cinco dos 102 autores
7

 escreveram 11 dos 49 artigos da amostra 

constatando-se que, segundo a Lei de Lotka, grande parte da literatura científica é 

produzida por um número pequeno de autores. Entretanto, a relação apresentada na 

figura 5 diferenciou-se desta lei visto que 1/20 (5%) dos autores responderam por 

aproximadamente ¼ (23%) da produção cientifica sobre o tema das ferramentas de TI 

utilizadas na auditoria.   

 

 

 

                                                 
6
 Contagem duplicada de autores, ou seja, se um autor publicou dois trabalhos, seu nome foi contado duas vezes. 

7
 Contagem de autores eliminando as duplicações, ou seja, se um autor publicou dois artigos, seu nome foi contado apenas uma 

vez. 
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4.4. Quantidade de autores por artigo  

De acordo com a análise realizada para identificar a quantidade de autores por 

artigo, verificou-se que 21 artigos (42,86%) foram assinados por dois autores, 12 artigos 

por um autor, 11 artigos por três autores, 4 artigos por quatro autores e apenas 1 

trabalho foi assinado por cinco autores. Deste modo, em conformidade aos resultados 

apresentados na Figura 6, evidencia-se a preferência dos autores pela colaboração 

conjunta na realização dos trabalhos visto que 37 trabalhos contam com a contribuição 

de mais de um autor. 

 

Figura 6: Quantidade de trabalhos produzidos individualmente e em conjunto. 

FONTE: Os autores 

4.5. Obras e autores mais referenciados  

A relevância da obra de um autor e do tema pesquisado pode ser demonstrada 

por meio da frequência com que estes aparecem nas referências bibliográficas dos 

artigos resultantes da amostra. Diante deste aspecto, observa-se na Figura 7 que a 

predominância de um autor nas referências dos trabalhos da amostra foi pequena ao 

longo dos anos analisados sendo que Janvrin, D. (2008), o mais referenciado, fora 

indicado apenas oito vezes, enquanto que Debreceny R. (2005) e Alles, M. G. (2014) 

foram referenciados seis vezes cada. 
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Figura 7: Autores mais referenciados 

FONTE: Os autores 

Contudo, ao considerar todo o período pesquisado, Alles, M. G. foi o autor com 

a maior quantidade de obras referenciadas (22 referências) enquanto que Vasarhelyi, M. 

A, em segundo lugar com 19 referências, foi mais linear ao longo dos anos de 1991 a 

2016. É interessante observar também que a última referência bibliográfica de Janvrin, 

D. foi no ano de 2009, Bedard, J. C. em 2008 e Rezaee, Z. em 2004. 

4.6. Palavras-chave mais utilizadas nos artigos e a Lei de Zipf 

A Lei de Zipf ou do Mínimo Esforço está relacionada à ocorrência de 

determinadas palavras em um determinado conjunto de textos, podendo ser utilizada 

também na análise de palavras-chave. 

A partir do trabalho de rastreamento da literatura acadêmica foram identificadas 

as palavras-chave mais utilizadas nos artigos da amostra, que foram classificadas em 

dois grupos. O primeiro grupo (figura 8) reuniu somente as palavras-chave de TI citadas 

nos artigos dentro do contexto da auditoria. No segundo grupo (figura 9) foram 

contempladas somente as palavras-chave relacionadas somente à área de auditoria. 
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Figura 8: Palavras-chave de TI no contexto de Auditoria 

FONTE: Os autores 

De acordo com os resultados da figura 8, a palavra-chave mais utilizada de TI no 

contexto de Auditoria foi CAAT, com 17 contagens, seguida por Data Mining com 15 

contagens e Big Data e IDEA, ambas com 11 contagens. Com relação a Big Data, vale 

destacar que a sua utilização em 10 artigos publicados nos últimos três anos (2015, 2016 

e 2017) evidenciando o crescimento recente do interesse por esta solução tecnológica.  

 

Figura 9: Palavras-chave específicas da área de Auditoria 

FONTE: Os autores 

Na figura 9, em que foram agrupadas somente as palavras-chave relacionadas à 

área da Auditoria, a palavra risk (risco) foi a palavra-chave com a ocorrência mais 

frequente durante todo o período pesquisado, com 39 contagens, seguida por accounting 
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(contabilidade) com 37 contagens, tool (ferramenta) e evidence (evidência) ambas com 

35 contagens. Outro dado interessante é que, 10 dos 39 artigos com ocorrências de risk 

(risco) também utilizaram a palavra-chave Big Data. 

5. Considerações finais 

   O presente artigo teve por objetivo a análise do estado da arte da produção do 

conhecimento mundial sobre as ferramentas da Tecnologia da Informação utilizadas na 

área da auditoria, com base na amostra de 49 artigos produzidos por 102 autores e 

publicados em 31 periódicos científicos no período de 1995 a 2017. A partir desta 

análise, em que foram utilizadas técnicas bibliométricas, foi possível constatar a 

relevância do tema, sobretudo a partir do ano de 2016, que apresentou um crescimento 

considerável no número de publicações.  

  Os Estados Unidos apresentaram uma grande superioridade, tanto em relação 

aos países que mais publicaram como em relação às instituições que lideram a 

construção do conhecimento no campo das quais destacam-se a Universidade de 

Massachusetts e a Universidade Estadual de New Jersey. No entanto, é importante 

ressaltar que países como Romênia, Portugal, Egito e Malásia tiveram boa 

representatividade na amostra.  

  Até o momento verificou-se que o tema estudado ainda não foi monopolizado 

por uma área de conhecimento específica, sendo pesquisado por diversas disciplinas e 

de forma interdisciplinar. Contudo, os pesquisadores da área de Economia, Business e 

Contabilidade merecem destaque ao exercer uma pequena predominância sobre as 

demais áreas. 

  Em conformidade com a Lei de Bradford, aproximadamente 16 artigos (1/3 dos 

49 artigos) publicados em apenas 3 periódicos (9,68% dos 31 periódicos) foram 

identificados como o core do assunto. Assim como poucos periódicos concentram 

grande parte dos artigos, poucos autores também concentram parte representativa da 

produção do conhecimento, segundo a lei de Lotka. Todavia, de acordo com os 

resultados da pesquisa, 1/20 dos autores foram responsáveis por aproximadamente ¼ da 

produção científica, diferentemente da relação da lei de Lotka, segundo a qual 1/3 da 

literatura é produzida por menos de 1/10 dos autores mais produtivos. Com relação à 

análise da quantidade de autores por artigo, verificou-se que 21 artigos (42,86%) foram 

assinados por dois autores, 12 artigos por um autor, 11 artigos por três autores, 4 artigos 

por quatro autores e apenas 1 trabalho foi assinado por cinco autores. Deste modo, 

observa-se a preferência dos autores pela colaboração conjunta na realização dos 

trabalhos visto que 37 dos 49 artigos da amostra contam com a contribuição de mais de 

um autor.   

   Entre os autores mais apareceram nas referências bibliográficas dos artigos 

resultantes da amostra, destacaram-se os textos de Janvrin, D. (2008), Debreceny R. 

(2005) e Alles, M. G. (2014), evidenciando a importância dos mesmos para o campo. 
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Contudo, vale ressaltar que, considerando todo o período pesquisado de 1991 a 2016, a 

última referência bibliográfica de Janvrin, D. foi em 2009 e Debreceny R. em 2011. 

Com relação a Alles, M. G., cuja última contribuição sobre o tema foi em 2015, foi o 

autor com a maior quantidade de obras referenciadas ao longo dos anos.  

  A partir do trabalho de rastreamento da literatura acadêmica, segundo a Lei de 

Zipf, foram identificadas as palavras-chave mais utilizadas nos artigos da amostra, que 

foram classificadas em dois grupos. No primeiro grupo, que reuniu somente as palavras-

chave de TI no contexto da auditoria, vale destacar a ocorrência da palavra-chave Big 

Data em 10 artigos publicados nos últimos três anos (2015, 2016 e 2017) evidenciando 

o crescimento recente do interesse por este tema. De fato, o termo Big Data começou a 

ser desenvolvido e utilizado pelo mercado com mais frequência nos últimos anos. Hoje 

esta disciplina pode ser considerada como uma região de conhecimento que abrange 

diversas áreas produtivas e pesquisas científicas. Big Data oferece oportunidades por 

meio de práticas de análise avançada de dados, sofisticando atividades como seleção de 

amostras, comparação e visualização de dados e desenvolvimento de práticas preditivas 

e de tendências. Deste modo, Big Data pode proporcionar soluções para as atividades da 

Auditoria, como avaliação de conformidades e também para os processos de controles 

internos, de governança corporativa, de gerenciamento de riscos e de investigações de 

fraude. 

  No segundo grupo, dentre as palavras-chave específicas de Auditoria, 

encontram-se aquelas relacionadas às principais atividades da área tais como 

planejamento, amostragem (sampling), coleta de evidências, geração de relatórios, 

controles internos e auditoria contínua. Deste modo, constata-se a relevância da atuação 

da TI, bem como a associação de suas ferramentas aos assuntos mais importantes da 

Auditoria. Outro ponto importante foi a capacitação do auditor diante do cenário das 

inovações tecnológicas, visto que o termo Auditor's skill apresentou uma quantidade 

significativa de ocorrências. Entretanto, o termo mais utilizado nos artigos da amostra 

foi Risk (risco). A auditoria, como tantos outros setores, vem sofrendo mudanças devido 

à revolução das tecnologias e diversificando suas atividades em vários segmentos. 

Assim sendo, a auditoria vem atuando não somente na avaliação de conformidades, mas 

também na avaliação do processo de gerenciamento de riscos.  

  Outro dado interessante mostra que, 10 dos 39 artigos com ocorrências de risk 

(risco) também utilizaram a palavra-chave Big Data. Deste modo, a disciplina de Big 

Data, que vem despertando crescente interesse nos últimos anos tem sido citada como 

solução tecnológica em estudos que tratam sobre gerenciamento de riscos, tema de 

grande relevância dentro da área de Auditoria. 

   Diante do exposto, a análise bibliométrica é uma das melhores maneiras para 

analisar a produção científica sobre um determinado campo, possibilitando a revelação 

dos aspectos importantes já tratados e buscando a abordagem de assuntos ainda não 

explorados. Devido aos resultados demonstrarem que a representatividade dos 

pesquisadores brasileiros sobre o uso das ferramentas de TI na área de Auditoria ainda é 
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pequena, este pode ser considerado um campo potencialmente promissor para futuras 

pesquisas no país.  
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CRITICAL SUCCESS FACTORS FOR ERP IMPLEMENTATION IN PUBLIC 

ORGANIZATIONS: A GAP IN SPECIALIZED BIBLIOGRAPHY? 

ABSTRACT 

This paper aims to analyze the articles on Critical Success Factors (CSF) of ERP 

implementation published in the Scopus database in the last six years in order to identify 

how many papers have resulted from research conducted in public organizations and 

private organizations, in addition to to identify the CSF presented in the works carried out 

in public organizations, the references of these works, the performance indicators for 

managing the CSF, the contexts in which the research was carried out, the limitations of 

the research acknowledged by the authors, the indications of future research and the 

theoretical approaches used in the articles. The research showed that most of the studies 

were conducted in private organizations and that few studies address indicators for critical 

success factors management. The results also show that a significant part of the articles are 

based only on the CSF, although a portion of the articles was also based on other theories.  

Keywords: critical success factors, scientific production, erp. 

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ERP EM 

ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS: UMA LACUNA NA LITERATURA 

ESPECIALIZADA? 

RESUMO 

Este trabalho teve o objetivo de analisar os artigos sobre Fatores Críticos de Sucesso (FCS) 

de implementação de ERP publicados na base de dados Scopus nos últimos seis anos a fim 

de identificar quantos trabalhos resultaram de pesquisas realizados em organizações 

públicas e em organizações privadas, além de identificar os FCS apresentados nos 

trabalhos realizados em organizações públicas, as referências desses trabalhos, os 

indicadores de desempenho de gerenciamento dos FCS, os contextos em que as pesquisas 

foram realizadas, as limitações das pesquisas reconhecidas pelos autores, as indicações de 

pesquisas futuras e as abordagens teóricas utilizadas nos trabalhos. A pesquisa mostrou que 

a maioria dos estudos foram realizados em organizações privadas e que a quantidade de 

estudos que aponta indicadores que auxiliem o gerenciamento dos fatores críticos de 

sucesso ainda é pequena. Os resultados evidenciam também que uma parte significativa 

dos artigos teve por base apenas os FCS, ainda que uma parcela dos trabalhos se baseou 

também em outras teorias.  
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1 – INTRODUÇÃO 

 A reposta às exigências demandadas pelo novo contexto organizacional precisa ser 

flexível e ágil. Uma das alternativas que contribui para o alcance desse retorno é o 

investimento em sistemas Enterprise Resource Planning (ERP) que, muito embora venham 

sendo utilizados desde a década de 1990, continuarão a ser a espinha dorsal de muitas 

organizações nos próximos anos (Baykasoglu & Golcuk, 2017).  

 Se por um lado, a implementação bem-sucedida de um sistema ERP permite trazer 

vantagens competitivas, aumento de produtividade e ganho de eficiência e qualidade, por 

outro, as experiências de implementação ainda têm demonstrado uma variedade de 

desafios e um conjunto de falhas que colocam em risco esses benefícios (Momoh, Roy, & 

Shehab, 2010; Baykasoglu & Golcuk, 2017; Li, Chang, & Yen, 2017; Mitra & Mishra, 

2016). 

 Ravasan e Mansouri (2016) concordam que a implementação desses sistemas é uma 

tarefa dispendiosa e complexa, e sugerem que os gestores dos projetos de implementação 

identifiquem fatores que afetam e aumentam as chances de falhas desses projetos. Ashja, 

Moghadam e Bidram (2015) e Jagoda e Samaranayake (2017) também destacaram que a 

implementação de sistemas desse porte exige atenção especial para alguns Fatores Críticos 

de Sucesso (FCS). 

Ademais, as características e complexidade de um projeto desta envergadura 

sofrem influência do contexto e do tipo da organização. Lee e Kim (2016) pesquisaram 

como a classificação da indústria afeta o sucesso do projeto de implementação de ERP e 

descobriram que o impacto dos FCS para o sucesso desse tipo de projeto variou em todos 

os setores de indústrias pesquisados. Para eles, a forma de alcançar o sucesso da 

implementação de ERP pode ser específica para cada setor. 

Ao se confrontar os contextos públicos e privados, percebe-se que essas diferenças 

são ainda maiores. Wingreen, Mahdavian e Gupta (2015) concluíram que as organizações 

privadas obtiveram, para a amostra daquela pesquisa, maior sucesso na implementação de 

ERP em comparação com organizações públicas porque apresentam maior flexibilidade 

para mudar, maior capacidade de gerenciar mudanças de forma efetiva e mais competência 

para responder aos fatores críticos de sucesso do que as organizações públicas. 

Newman (2011) acrescenta que as organizações públicas têm também 

características que dificultam a implementação: seus usuários apresentam maior oposição 

ao sistema, a equipe de tecnologia tem menos experiência com grandes projetos de TI, e 

organizações públicas têm menos habilidade de manter as pessoas na equipe de 

implementação, além de apresentarem maior disposição em priorizar a customização – o 

que pode comprometer seus processos de reengenharia.  

Kelemen (2014) destaca que há um bom número de pesquisas publicadas 

abordando aspectos relacionados aos ERP, mas ainda há necessidade de investigações 

sobre o processo de implementação desses sistemas no sertor público, a despeito das 

diferenças apontadas na literatura.  
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Diante dessas constatações e das diferenças de resultados obtidos na implementação 

nos contextos público e privado, esta pesquisa busca ampliar a compreensão quanto aos 

diferentes fatores apresentados nos dois contextos enfatizando, entretanto, o setor público. 

Fonseca, Santos e Albuquerque Junior (2017) e Fonseca, Santos, Miranda e 

Albuquerque Junior (2017) realizaram estudos semelhantes, analisando a produção sobre 

Fatores Críticos de Sucesso de Implementação de ERP em organizações públicas nos oito 

periódicos científicos considerados pela a Association for Information Systems (AIS) como 

os principais da área temática de Sistemas de Informação, e as publicações científicas 

brasileiras sobre o tema nos anais de eventos nacionais, respectivamente. Em ambos os 

casos, concluíram que há uma carência de estudos a respeito de FCS de implementação de 

ERP em organizações públicas.  

Dessa forma, esta pesquisa teve por objetivo comparar a produção sobre FSC para 

implementação de ERP em organizações públicas e privadas e investigar como esses 

fatores têm sido abordados nos estudos em organizações públicas. Espera-se que este 

trabalho contribua para a área temática de Sistemas de Informação na medida em que 

evidencia as lacunas empíricas e teóricas na literatura especializada, fomentando reflexões 

sobre o tema. 

Além desta introdução, o trabalho esta organizado em mais quatro partes. A 

primeira delas apresenta a fundamentação teórica, a segunda descreve os procedimentos 

metodológicos adotados, a terceira discute os resultados e, por último, têm-se as 

considerações finais.  

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

O processo de adoção de ERP envolve diferentes fases: design, implementação, 

estabilização, maturidade e transformação (Ross, Vitale, & Willcocks, 2003). Na fase de 

implementação, que se inicia após a decisão quanto à adoção, acontece o planejamento 

cuidadoso de todo o projeto de ERP, a formação das equipes, o treinamento dos usuários 

sobre a nova solução, a reengenharia do negócio, os primeiros testes e “going live” 

(Zabukovsek & Bobek, 2013).  

Haddara e Hetlevik (2016) destacam que os sistemas ERP podem oferecer diversos 

benefícios para a organização, mas o esforço pode ser em vão se o projeto de 

implementação não for tratado com o devido cuidado. Os autores complementam 

indicando que o processo de implementação geralmente exige dedicação, compromisso, 

recursos e mudanças organizacionais. 

Para Bajahzar, Alqahtani e Baslem (2012), embora os sistemas ERP sejam 

altamente demandados e ofereçam uma solução integrada às necessidades organizacionais, 

somente uma implementação de sucesso permite perceber todo seu potencial. Os autores 

anotam que o processo de implementação é dispendioso e demorado, exigindo um 

planejamento cuidadoso, sem o qual o projeto pode causar grandes perdas.  

No mesmo sentido, Hailu e Rahman (2012) confirmam que o investimento em 

sistemas ERP é estratégico e apresentam FCS para implementação de ERPs, mas fazem a 

ressalva de que falhas em processos de implementação podem comprometer seus 

potenciais benefícios. Baykasoglu e Golcuk (2017) destacam que apesar do crescente 
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interesse acadêmico e prático pelos FCS, a análise sobre esses aspectos não é tarefa trivial, 

especialmente ao se considerar suas interdependências. 

De acordo com Rockart (1979), esses fatores são aqueles que precisam apresentar 

resultados satisfatórios para garantir que a organização tenha um desempenho competitivo 

e bem sucedido. O conceito já foi discutido em diferentes áreas temáticas, inclusive em 

Sistemas de Informação, na qual é possível encontrar estudos sobre gerenciamento de TI 

(Rodmorn, 2016), projetos de TI (Nasir & Sahibuddin, 2011) e implantação de tecnologias 

de gestão (Tlapa, Limón, Baez, & Valles-Rosales, 2014; Marzagão & Carvalho, 2016). 

Outros estudos tratam especifivcamente de ERP, analisando sua implementação em 

diferentes organizações (Gupta & Misra, 2016; Tapken & Pfnur, 2016; Lee & Kim, 2016; 

Gavidia, 2016; Al-Sabaawi, 2015; Anjum & Khan, 2015; Ozorhon & Cinar, 2015; Gajic, 

Stankovski, Ostojic, Tesic, & Ljubomir, 2014), inclusive do setor público (Soheili, 

Darshori, & Mohhammadi, 2016; Shakkah, Alaqeel, Alfageeh, & Budiarto, 2016; 

Rodríguez 7 Sopena, 2015; Axelsson & Melin, 2014).  

Em se tratando de ERP, Tarhini, Ammar, Tarhini e Masa’deh (2015) entendem que 

os FCS são aqueles aspectos que têm grande influência no sucesso do projeto. Por isso, a 

compreensão sobre o gerenciamento desses fatores tem ganhado espaço em trabalhos 

acadêmicos e se tornado prioridade para os gestores.  

Gartner e Kuttner (2016) fazem uma adaptação do modelo de implementação de 

ERP e defendem que aspectos contextuais, como tamanho e ramo de atuação da 

organização, natureza do negócio e extensão e características do sistema, devem ser 

considerados na implementação.  

Ferreira, Lobler, Visentini e Lehnhart (2012) tratam sobre os diferentes motivos e 

condições organizacionais entre as empresas privadas e públicas para se implementar um 

ERP. Já Mengistie, Heaton e Rainforth (2013) afirmam que, assim como a técnica e a 

abordagem de implementação de sistemas diferem a partir do tamanho e da estrutura 

empresarial, a metodologia e os FCS de organizações privadas e públicas devem ser 

contextualizados. Os autores complementam que a compreensão dos FCS da 

implementação de ERPs é um processo desafiador para organizações dos setores público e 

privado. 

Em uma análise comparativa sobre os FCS, Wingreen et al. (2015) concluíram que 

as organizações públicas possuem mais níveis de tomada de decisão, instabilidade da alta 

gestão e maior resistência dos usuários, enquanto as organizações privadas demonstraram 

maior flexibilidade. Os seguintes fatores foram analisados no estudo: apoio da alta gestão, 

equipe do projeto, gerenciamento da cultura organizacional e de mudanças, comunicação 

efetiva, gerenciamento do projeto, reengenharia de processos, customização mínima, 

envolvimento do usuário, teste e solução de problemas, estrutura organizacional, 

monitoramento e avaliação de desempenho, plano de negócios e visão, treinamento do 

usuário, gerenciamento dos custos e infraestrutura de TI.  

Leyh e Hennig (2013) analisaram o panorama da utilização de ERP em 

universidades públicas alemãs e concluíram que, além da burocracia, a redução de apoio 

financeiro e a imprevisibilidade da demanda são aspectos que ampliam o desafio da adoção 

desses sistemas em organizações públicas. Ainda para os autores, as abordagens 

padronizadas e modelos de implementação devem ser adaptados para as universidades 
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públicas, não somente por conta da defasagem temporal, mas também tendo em vista sua 

aplicabilidade em diferentes contextos.  

Na mesma direção, Rodríguez e Sopena (2015) analisaram o impacto de fatores 

culturais nas atitudes dos usuários em relação ao uso de ERP em hospitais públicos 

espanhóis. De acordo com a pesquisa, a resistência cultural pode ser justificada pela 

possibilidade de os ERPs introduzirem novas tarefas e mecanismos de controle aos 

usuários e a oposição ao sistema pode ser hostil.  

Rose e Schlichter (2013), ao pesquisarem a respeito do gerenciamento da confiança 

entre os parceiros do projeto de implementação de sistemas da informação em 

organizações públicas, destacam a volatilidade desse processo e sua alta taxa de insucesso. 

A fim de reduzir as preocupações de implementações em agências governamentais, Soheili 

et al. (2016) também buscaram identificar fatores críticos de sucesso.  

Para Axelsson e Melin (2014), as listas de fatores críticos de sucesso foram muito 

adotadas e apreciadas na prática, embora Remus e Wiener (2010) alertem que elas também 

foram criticadas, pois padrões de comportamentos bem-sucedidos não necessariamente 

estão alinhados com diferenças contextuais e situações específicas.  

Leyh, Gebhardt e Berton (2017) reforçam os resultados que apontam para 

diferenças entre FCS para implementação em organizações públicas e privadas. Os autores 

levantaram os FCS tratados em estudos sobre implementação de ERP em organizações 

privadas publicados em cinco diferentes bases de dados e, posteriormente, entrevistaram 

gestores de instituições públicas de ensino superior alemãs com o objetivo de identificar 

quais foram considerados relevantes nos respectivos processos de implementação. Dentre 

os FCS identificados na literatura, quatro não foram identificados nas entrevistas realizadas 

pelos autores, enquanto outros quatro foram mencionados pelos entrevistados, mas não 

foram identificados na literatura. Por fim, Leyh et al. (2017) recomendam revisar estudos 

sobre FCS de tempos em tempos, especialmente aqueles voltados para um contexto 

específico, uma vez que novos achados vêm sendo revelados. 

Com isso, evidencia-se a necessidade de se avançar no desenvolvimento de 

modelos que liguem os FCS a uma implementação de sucesso e auxiliem no seu 

gerenciamento, considerando as peculiaridades das organizações e pressões institucionais, 

sobretudo do setor público, que têm apresentado maiores índices de insucesso e 

características que aumentam o risco de fracasso de projetos de ERP.  

 

3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa seguiu as seis etapas dos procedimentos metodológicos adotados por 

Fonseca, Santos e Albuquerque Junior (2017) e Fonseca, Santos, Miranda e Albuquerque 

Junior (2017) (Tabela 1), sendo que os artigos analisados foram identificados em buscas 

realizadas na base de dados Scopus. Nos trabalhos identificados nesta pesquisa, foram 

quantificados os artigos sobre Fatores Críticos de Sucesso de implementação de ERP em 

organizações públicas e os que tratam de organizações privadas publicados entre os anos de 

2012 e 2017. Em seguida, os trabalhos sobre projetos de implementação em organizações 

públicas foram analisados a fim de identificar os fatores críticos apontados pelos autores, as 

referências sobre o tema utilizadas nos trabalhos, os indicadores de desempenho de 

gerenciamento dos FCS apresentados, o contexto (tipo de organização) em que as pesquisas 
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foram realizadas, as limitações dos estudos, as indicações de pesquisas futuras e as 

abordagens teóricas utilizadas nas pesquisas. 

A escolha da base Scopus possibilita uma visão ampla da produção internacional de 

pesquisa em diversos campos, incluindo ciências sociais e computação. As buscas foram 

realizadas utilizando o motor de busca do próprio website da base de dados, tendo como 

palavras-chave termos e expressões em inglês relacionadas a Fatores Críticos de Sucesso de 

Implementação de ERPs, a saber: “Critical Success Factors”, “erp implementation”, “is 

implementation”, “information system implementation”, “determining factors erp 

implementation”, “conditioning factors erp implementation”, “enterprise resource 

planning” e “erp”. 

 

Tabela 1 – Etapas da pesquisa 

ETAPA OBJETIVO CRITÉRIOS E ESCOLHAS 

1 

Identificação de banco 

de dados com alta 

relevância para 

pesquisadores do 

campo da 

Administração  

Maior banco de dados de citações e resumo de literatura 

revisada por pares: revistas científicas, livros e conferências 

mundiais;  
 

3 Escolha das palavras-

chave 

Termos e palavras-chave normalmente associados a “Critical 

Success Factors for ERP Implementation”. 

4 Decisão de corte 

temporal 

Últimos 6 anos (2012 - 2017) 

5 
Busca 

A partir do motor de busca do banco de dado. 

6 
Seleção 

Essa etapa foi subdividida: 

1° - Leitura dos resumos e exclusão de artigos que não 

tratassem sobre Fatores Críticos de Sucesso de 

Implementação de ERPs. 

2° Separação dos artigos que tratassem sobre Fatores 

Críticos de Sucesso de Implementação de ERPs em 

organizações privadas e organizações públicas. 

7 
Análise 

1° - Leitura e análise dos artigos selecionados, verificando 

quais tratavam sobre Fatores Críticos de Sucesso de 

Implementação de ERPs em organizações privadas e 

organizações públicas. 

2° - Leitura e análise dos artigos que tratavam sobre FCS de 

Implementação de ERPs em organizações públicas sobre 

sete aspectos: 1 - os Fatores Críticos que se apresentaram nas 

pesquisas; 2 – autores que conduziram as pesquisas prévias 

sobre os FCS de implementação do SIG escolhidos; 3 - os 

indicadores de desempenho de gerenciamento dos FCS; 4 - o 

contexto em que as pesquisas foram realizadas; 5 – as 

limitações encontradas pelos pesquisadores; 6 – as 

indicações de futuras pesquisas; e 7 – as abordagens teóricas 
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 Fonte: elaborado pelos autores. 

   

As buscas retornaram 220 artigos, que tiveram os títulos e resumos lidos e 

analisados, o que resultou na exclusão daqueles que não tratavam sobre Fatores Críticos de 

Sucesso de implementação de ERPs. Após a exclusão dos trabalhos que fugiam ao tema, 

restaram 61 artigos, que foram classificados em trabalhos sobre organizações privadas e 

organizações públicas. Por fim, os artigos com foco no setor público foram lidos e 

analisados, conforme descrito na etapa 7 do Quadro 1.  

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A pesquisa mostrou que a maioria dos trabalhos analisados foi resultado de estudos 

em organizações privadas. Os artigos que tratam exclusivamente de organizações privadas 

somados àqueles que abordam a implementação de ERP em organizações públicas e 

privadas correspondem a 74% das publicações (Figura 1). Nesse grupo, encontram-se 

trabalhos sobre pequenas e médias empresas (Nikitovic & Strahonja, 2016; Gupta & Misra, 

2016), subsidiária de multinacional (Gavidia, 2016), hospital (Abukhader, 2015), 

construtoras (Ozorhon & Cinar, 2015) e indústria de gás (Gajic et al., 2014). 

Figura 1 - Publicações X Contextos 

 
Fonte: dados da pesquisa 

A Figura 2 mostra a evolução da quantidade de artigos publicados anualmente 

sobre o tema. Percebe-se uma estabilização da quantidade de trabalhos publicados a partir 

de 2013. Cabe ressaltar que a busca foi realizada em agosto de 2017, o que pode justificar 

a redução na quantidade de trabalhos identificados naquele ano.  

Do total de artigos selecionados para análise, oito tratam de Fatores Críticos de 

Sucesso de Implementação de ERPs em organizações públicas, sendo que cinco tratam 

exclusivamente de organizações públicas e três de organizações públicas e privadas.  

Figura 2 - Publicações x Ano  
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Fonte: dados da pesquisa 

 

A Tabela 2 cita os artigos que tratam de implementações em organizações públicas, 

apresentando os FCS identificados nos trabalhos e as referências sobre o tema que foram 

utilizadas pelos autores.  

Tabela 2 – Fatores críticos de sucesso e referências utilizadas 

  Autores FCSs Referências 

1 

Shakkah, 

Alaqeel, 

Alfageeh e 

Budiarto 

(2016) 

Gerenciamento do projeto, reengenharia do negócio, 

integração do sistema e treinamento e educação. 

Soysa, Nanayakkara 

(2006); Misra(2008); 

Capaldo, Rippa (2009); 

Ram et al. (2015)   

2 
Soheili et al.  

(2016) 

Apoio da alta gestão, estabilidade no emprego, cultura 

organizacional, treinamento, supervisão regular, gestão do 

processo, reengenharia, comunicação, consultores, sistema, 

conhecimento técnico.  

Kabaran (2012);  

Hanafizade et al. (2012); 

Naderi (2012); 

Mahmoudi, Feredum 

(2011) 

3 
Axelsson e 

Melin (2014) 
Não trazem FCS, mas apresentam fatores contextuais. 

Rockart (1979); Gil-

García, Pardo (2005); 

Ho, Pardo (2004); Croll; 

Ashurst et al. (2008); 

Beeuwkes Buntin 

(2011); Remus, Wiener 

(2010) 

4 

Rose e 

Schlichter 

(2013)  

Gerenciamento da relação de confiança. Giddens (1990) 

5 
Mengistie et al. 

(2013) 

Fatores estratégicos: gerenciamento do projeto, suporte da 

gestão, projeto, clareza nos objetivos, visão do negócio; - 

Fatores táticos: composição do time; envolvimento do 

usuário, processo de decisão, reengenharia do negócio, 

comunicação interna e externa, gerenciamento de mudança, 

suporte do vendedor; - Fatores operacionais: treinamento, 

disponibilidade de recursos, infraestrutura tecnológica. 

Esteves, Pastor (2002);  

Holland et al. (1999); 

Motwani et al. (2005) 

6 
Nagpal, Khatri 

e Kapur (2015) 

Suporte da gestão, equipe do projeto, cooperação 

interdepartamental, objetivos e objetivos claros, 

gerenciamento de projeto, comunicação, gestão de 

expectativas, projeto, suporte e seleção do fornecedor, 

análise e conversão de dados, disponibilidade de recursos, 

uso do comitê de direção, treinamento, educação sobre novos 

processos de negócios, processo de negócio, reengenharia, 

customização mínima, escolhas de arquitetura, gestão da 

mudança, parceria com o fornecedor, uso de ferramentas de 

fornecedores, consultores. 

Somers, Nelson (2001) 
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7 
Wingreen et al. 

(2014) 

Apoio da alta gestão, equipe do projeto, gerenciamento da 

cultura organizacional e de mudanças, comunicação efetiva, 

gerenciamento do projeto, reengenharia de processos, 

customização mínima, envolvimento do usuário, teste e 

solução de problemas, estrutura organizacional, 

monitoramento e avaliação de desempenho, plano de 

negócios e visão, treinamento do usuário, gerenciamento dos 

custos e infraestrutura de TI. 

Francoise et al. (2009);  

Gargeya, Brady (2005); 

Nah et al.(2001) 

8 

Ram, 

Corkindale e 

Wu (2013) 

Gerenciamento do projeto, treinamento, reengenharia do 

negócio e integração do sistema. 

Dezdar, Sulaiman 

(2009); Finney, Corbett 

(2007) 

Fonte: dados da pesquisa 

Para responder sobre os indicadores de desempenho de gerenciamento dos FCS, 

elaborou-se a tabela 03. Destaca-se que em apenas dois artigos (Rose & 

Schlichter, 2013; Ram, Corkindale, & Wu, 2013) os autores direcionam a pesquisa 

buscando abordar indicadores que auxiliem o gerenciamento dos FCS de sucesso, o que 

evidencia a necessidade de se aprofundar os estudos sobre o tema quanto a esses 

indicadores, necessários para avaliar o sucesso dos diferentes fatores identificados na 

literatura.  

Tabela 3 - Indicadores de FCS 

 

Artigo 

analisado 
FCS  Indicadores de FCS 

1 
Shakkah et al. 

(2016) 

Gerenciamento do projeto, reengenharia do 

negócio, integração do sistema e treinamento 

e educação. 

Não identificado  

2 
Soheili et al.  

(2016) 

Apoio da alta gestão, estabilidade no 

emprego, cultura organizacional, 

treinamento, supervisão regular, getsão do 

processo, reengenharia, comunicação, 

consultores, sistema, conhecimento técnico.  

Não identificado  

3 
Axelsson e 

Melin (2014) 

Não buscam formular FCS,  

mas sim fatores contextuais. 
Não identificado  

4 

Rose e 

Schlichter 

(2013)  

Gerenciamento da relação de confiança. 

Direcionamento dos esforços, 

promoção de cooperação, 

visibilidade e gerenciamento do 

projeto, estratégia de treinamento, 

estilo de comunicação, definição 

de tarefas, relação entre sistema e 

usuário.  

5 
Mengistie et al. 

(2013) 

Fatores estratégicos: gerenciamento do 

projeto, suporte da gestão, projeto, clareza 

nos objetivos, visão do negócio; - Fatores 

táticos: composição do time; envolvimento 

do usuário, processo de decisão, reengenharia 

do negócio, comunicação interna e externa, 

gerenciamento de mudança, suporte do 

vendedor; - Fatores operacionais: 

treinamento, disponibilidade de recursos, 

infraestrutura tecnológica. 

Não identificado  

6 
Nagpal et al. 

(2015) 

Suporte da gestão, equipe do projeto, 

cooperação interdepartamental, objetivos e 

objetivos claros, gerenciamento de projeto, 

comunicação, gestão de expectativas, projeto, 

suporte e seleção do fornecedor, análise e 

Não identificado  
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conversão de dados, disponibilidade de 

recursos, uso do comitê de direção, 

treinamento, educação sobre novos processos 

de negócios, processo de negócio, 

reengenharia, customização mínima, escolhas 

de arquitetura, gestão da mudança, parceria 

com o fornecedor, uso de ferramentas de 

fornecedores, consultores. 

7 
Wingreen et al. 

(2014) 

Apoio da alta gestão, equipe do projeto, 

gerenciamento da cultura organizacional e de 

mudanças, comunicação efetiva, 

gerenciamento do projeto, reengenharia de 

processos, customização mínima, 

envolvimento do usuário, teste e solução de 

problemas, estrutura organizacional, 

monitoramento e avaliação de desempenho, 

plano de negócios e visão, treinamento do 

usuário, gerenciamento dos custos e 

infraestrutura de TI. 

Não identificado  

8 
Ram et 

al.(2013) 

Gerenciamento do projeto, treinamento, 

reengenharia do negócio e integração do 

sistema. 

- Gerenciamento do projeto: 

elaboração de projeto formal, 

formação do time, reuniões 

regulares de projetos, configuração 

prazos realistas, cronograma e 

monitoramento de custos, scopo 

cuidadosamente definido; 

- Treinamento: tamanho e extensão 

adequados, nível melhorado de 

compreensão dos usuários, 

construção da confiança do usuário 

no novo sistema, treinadores 

experientes e competentes; 

- Reengenharia do negócio: 

configuração dos processos a partir 

do ERP, padronização de 

processos de negócios; 

- Integração do sistema: integração 

com os sistemas legais e legados 

Fonte: dados da pesquisa 

Quanto ao contexto, percebe-se uma diversidade de tipos de organizações que são 

pesquisadas, podendo indicar que o processo de implementação de ERP tem ocorrido em 

diversos setores da esfera pública. Quanto às limitações e recomendações de pesquisas 

futuras, os trabalhos indicam a necessidade de ampliar as pesquisas em contextos 

diferentes a fim de se testar a generalização e confirmar ou negar resultados anteriores. O 

Tabela 4 traz um resumo desses achados.  

 

Tabela 4 – Contexto, limitações, pesquisas futuras, abordagem teórica 

 

Artigos 

analisados 
Contexto Limitações Futuras pesquisas 

Abordagem 

teórica 

1 
Shakkah et al. 

(2016) 

Universid

ade  

Não 

identificado. 

Medição de capacidades 

tecnológicas, humanas e 

infraestrutura no desenho e na 

implementação de ERP. 

Prontidão  

organizacional 
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2 
Soheili et al.  

(2016) 

Agências 

governam

entais 

Não considerou 

as culturas 

específicas das 

organizações. 

Elaborar um modelo  

customizado para implementação 

de ERP em agências 

governamentais. 

Não 

identificado 

3 
Axelsson e 

Melin (2014) 

Clínicas 

públicas 

Considerou 

apenas o setor 

de saúde. 

Analisar outras situações de 

implementação  

de TI fora do setor de saúde, 

permitindo a generalização 

analítica. 

Não 

identificado 

4 

Rose e 

Schlichter 

(2013)  

Hospitais 

O estudo não 

permite 

generalizações. 

Investigar outras realidades.  

Teorias da 

Modernidade 

(Giddens, 

1990) 

5 
Mengistie et 

al. (2013) 

Agências  

federais 

Não 

identificado. 

Ampliar a pesquisa com o objetivo 

de diminuir os riscos de 

implementação.  

Não 

identificado 

6 
Nagpal et al. 

(2015) 

Empresa  

pública 

Os dados 

qualitativos não 

foram 

analisados. 

Avançar no desenvolvimento de 

modelo que ligue os CSFs a uma 

implementação de sucesso e 

auxilie o monitoramento.  

Não 

identificado 

7 
Wingreen et al. 

(2014) 

Indústrias 

de aço, 

impressão

, energia, 

química e 

mineração 

Pequeno 

tamanho da 

amostra. 

1 - Desenvolver medida mais 

racional para o sucesso da 

implementação; 2 - Estudar grupos 

de foco específicos para alcançar 

uma maior taxa de resposta e 

generalização. 

Não 

identificado 

8 
Ram et 

al.(2013) 

Diversas 

empresas  

Não considera 

a percepção do 

usuário, 

especialmente 

sobre os 

resultados do 

treinamento; A 

melhoria do 

desempenho foi 

avaliada a 

partir de 

análise 

subjetiva. 

Novas pesquisas, estendendo o 

modelo de pesquisa para incluir 

etapas adicionais do projeto de 

ERP, como adoção e uso e seus 

FCSs relevantes. 

Não 

identificado 

 

Por fim, as abordagens teóricas utilizadas nos artigos investigados indicam que o 

debate sobre os fatores críticos de sucesso encontra-se em fase avançada de maturidade – o 

que permite considerar o tema como uma possível lente teórica de investigação de 

determinado fenômeno, como ocorreu em quatro dos artigos. 

 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O artigo comparou a produção sobre Fatores Crítico de Sucesso (FSC) para 

implementação de Enterprise Resource Planning (ERP) em organizações públicas e 

privadas, investigando como esses FCS têm sido abordados, com ênfase nas organizações 

públicas.  
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Os resultados desta pesquisa reforçam os argumentos de que a maioria dos 

trabalhos sobre FCS para implantação de ERP têm como contexto as organizações 

privadas, indicando que o processo de implementação de ERP em organizações públicas e 

seus fatores críticos de sucesso carecem de mais estudos. 

Este estudo contribui para o tema ao apontar que, embora poucos artigos utilizem 

teorias das ciências sociais para explicar fenômenos relacionados aos FCS para 

implementação de ERP (dois artigos, na amostra analizada), a maioria dos trabalhos não se 

ampara em teorias das ciências sociais, mas somente nos próprios FCS, o que pode indicar 

que há uma carência de estudos amparados por teorias que expliquem o comportamento 

social e organizacional quanto a esses fenônemos.  

Outro resultado encontrado foi a confirmação de que poucos estudos abordam 

indicadores que auxiliem o gerenciamento dos fatores. Esse achado coincide com a 

literatura crítica aos FCS, sinalizando a necessidade de haver um maior detalhamento, 

pesquisando como eles se comportam nas diferentes fases da implementação e como 

reagem às pressões institucionais. 

 Por fim, indica-se como limitação da pesquisa a restrição da base de dados, uma 

vez que se reconhece a necessidade de buscar outras fontes. Assim como se registra para 

futuras pesquisas, a importância de consolidar a revisão da literatura e de se investigar o 

processo de implementação de ERP em organizações públicas com abordagens teóricas 

distintas. 
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Abstract 

 

This study aimed to investigate the relationship between accounting students’ perception 

on the use of ICT and six other academic aspects: (i) teaching methodology, (ii) innovative 

learning experiences, (iii) capacity to think critically and reflect about solution to problems 

of society, (iv) development of communication skills, (v) access to up-to-

date/contemporary knowledge, and (vi) higher education institutions’ infrastructure. I 

collected data from 2015 ENADE’s electronic survey and obtained a sample of 51,269 

observations. Descriptive statistics showed that students are satisfied with the accounting 

programs. Spearman’s correlation matrix indicated significant relationships between the 

use of ICT and innovative learning experiences (coeff. = .53) and teaching methodology 

(coeff. = .54), it suggests that ICT could be useful for designing teaching methods and 

promoting different experiences. Implications and suggestions for future research are 

provided at the end of the paper. 

 

Keywords: ICT, Academic aspects, Relationship, Perception, Accounting students. 

 

Relação entre o Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e Aspectos 

Acadêmicos: Percepções de Estudantes de Contabilidade Brasileiros 

 

Resumo 

 

Este estudo objetivou investigar a relação entre a percepção dos estudantes de 

contabilidade sobre o uso da TIC e seis outros aspectos acadêmicos: (i) metodologia de 

ensino, (ii) experiências de aprendizagem inovadoras, (iii) capacidade de pensar 

criticamente e refletir sobre soluções de problemas da sociedade; (iv) desenvolvimento de 

habilidades comunicacionais; (v) acesso a conhecimentos atualizados/contemporâneos; e 

(vi) infraestrutura das instituições de ensino superior. Coletei dados do questionário 

eletrônico do ENADE 2015 e obtive 51.269 observações. As estatísticas descritivas 

mostraram que os estudantes estão satisfeitos com os cursos de contabilidade. A matriz de 

correlação de Spearman indicou relações significantes entre o uso da TIC e experiências de 

aprendizagem inovadoras (coef. = 0,53) e metodologia de ensino (coef. = 0,54), isso sugere 

que a TIC poderia ser útil para elaborar os métodos de ensino e promover diferentes 

experiências. Implicações e sugestões para futuras pesquisas são fornecidas ao final do 

artigo. 

 

Keywords: TIC, Aspectos acadêmicos, Relação, Percepção, Estudantes de contabilidade. 
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1 INTRODUCTION 

Use of Information and Communication Technology (ICT) in accounting education 

has been increasing over the years. It is encouraged to employ ICT in contemporary 

education as the new generations of students are familiar with technology – particularly the 

digital ones – and are often characterized as multitasking and fast-paced (Behn et al., 2012; 

Cheong, Bruno, & Cheong, 2012; Gaviria, Arango, & Valencia, 2015; Lea, 2008; Sprague 

& Dahl, 2010). Also, technology advancements have changed considerably individuals’ 

behavior towards several activities, including study habits. Tablets and cell phones allow 

students to read texts and talk to colleagues about their assignments in a more practical and 

efficient way whenever and wherever they are. Research tools’ (e.g. Google Scholar) 

algorithms have become highly sophisticated, facilitating students’ academic lives. 

Therefore, new learning patterns have emerged (Behn et al., 2012; Pathways Commission, 

2012). 

Usage of ICT in accounting courses is important from both academic and 

professional perspectives. From the first one, ICT may help making the learning process 

more attractive since students expect visual stimulus during the classes (Sprague & Dahl, 

2010). Additionally, it may also assist professors to deliver content (Akpotohwo & Ezeani, 

2014; Gaviria et al., 2015), optimize pedagogy processes (Akpotohwo & Ezeani, 2014), 

promote active learning and student’s motivation (Akpotohwo & Ezeani, 2014; Carnaghan, 

Edmonds, Lechner, & Olds, 2011; Gaviria et al., 2015; Lea, 2008), increase student 

attendance (Caldwell, 2007), and improve academic performance (Caldwell, 2007; 

Carnaghan et al., 2011; Edmonds & Edmonds, 2008). From the professional perspective, 

Pincus, Stout, Sorensen, Stocks, and Lawson (2017) highlight that technology changes the 

accounting profession constantly and automation augments the gap skills demanded from 

accountants by employers. Similarly, Janvrin and Watson (2017) argue that Big Data is 

relevant for accounting students to learn, due to the contemporary context of organizations 

and technology. In reaction to that, Sledgianowski, Gomaa, and Tan (2017) suggest a 

method to integrate information systems and technological competencies into the 

accounting curriculum. 

ICT adoption by educational institutions and faculty is grounded on the assumption 

that it assists the teaching and learning processes. However, students’ point of view may 

differ from this assumption to the extent to which they do not see value about the use of 

technology in the educational process. In this regard, this study aims to examine the 

accounting students’ perceptions on the use of ICT in the teaching process in Brazil. More 

precisely, I utilize a national survey to analyze how accounting students perceive the 

relationship between the use of ICT and other academic aspects. Empirical evidence is 

necessary to drive decision of education institutions’ managers on the technology adoption 

and use in educational settings. 

Contributions of this study to the accounting education literature and practice is 

two-fold. First, the analysis of how accounting students perceive the usage of ICT in 

education based on a national survey provides a general picture that indicates whether 

accounting instructors should decrease, maintain, or increase the use of technology as a 

teaching strategy. Second, I seek for relationships between students’ perception on the use 

of ICT and six academic aspects: (i) teaching methodology (TME); (ii) innovative learning 

experiences (EXP); (iii) capacity of thinking critically (CAP); (iv) capacity of oral and 

writing communication (COM); (v) access to updated and/or contemporaneous knowledge 

(KNO); and (vi) infrastructure conditions (INF). Empirical evidence on these associations 

may help education institutions to decide if financial investments in technology resources 

are necessary to become more competitive. 
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The reminiscent of this paper is structured as follows. Section 2 discusses previous 

literature. Section 3 reports the methodological procedures. Section 4 shows and debates 

the results. Finally, section 5 provides conclusions and implications from the findings, as 

well as suggestions for future research. 

 

2 LITERATURE REVIEW 

This section presents the literature review on why ICT is relevant for education. I 

separate the importance of usage of ICT for academic purposes in three main groups: (i) 

for higher education institutions (HEIs); (ii) for the learning process; and (iii) for the 

students. 

 

2.1 ICT and higher education institutions 

Technology advancements are changing progressively the context of organizations 

(Akpotohwo & Ezeani, 2014; Janvrin & Watson, 2017; Pathways Commission, 2012; 

Pincus et al. 2017; Sledgianowski et al., 2017). Technology creates a skill gap that 

accounting education must address (Pincus et al., 2017). Then, HEIs should pay more 

attention to this movement and adopt the newest technologies to keep up with 

modifications in the practice field of accounting. As new competencies are demanded from 

job market, adjustments in accounting programs are necessary. For example, Big Data is a 

relatively recent topic that present and future accountants will have to deal with, as pointed 

out by Janvrin and Watson (2017) and Sledgianowski et al. (2017). However, at least in the 

Brazilian accounting education (and it may be the case of other countries as well), it is 

plausible to say that students get graduate without a solid basis for analyzing great amounts 

of data. Investments in quantitative methods and data collection courses, as well as 

statistics software, represent a need that could not be ignored by today’s accounting 

programs and education policymakers. 

Despite the changes in accounting practice and the skill gap occasioned by 

technology, researchers and educators have been dedicating efforts to offer alternatives to 

integrate technology into accounting curriculum. For instance, Janvrin and Watson (2017) 

provide sources of publicly available data and free software to be used in the accounting 

classes. Additionally, the authors also emphasize four cases from Big 4 audit firms (PwC, 

Deloitte, EY, and KPMG) related to Big Data that could be useful to teach accounting. 

Similarly, Sledgianowski et al. (2017) provide a summary of relevant articles that discuss 

instructional cases and other materials by competency area (Accounting, Foundational, and 

Broad Management). Authors also reported vendor academic alliances that HEIs could 

negotiate to acquire software, database, and other materials. Watty, McKay, and Ngo 

(2016) show general educational software (e.g. Collaborative technology) and accounting-

specific technologies software (e.g. Pearson MyAccountingLab Online Homework 

systems) as well. Finally, Lawson et al. (2014) and Lawson et al. (2015) describe a more 

broadly framework for competency integration in accounting education, which includes 

technology competency. Lawson et al. (2015) still provide the levels of competency 

integration that may help HEIs to design their accounting curriculum and to incorporate 

ICT in the accounting programs. 

ICT usage is even more relevant to HEIs when it comes to distance education (DE) 

or hybrid education (HE). HEIs cannot offer DE or HE without adopting some reasonable 

level of ICT and investing in compatible infrastructure to support this technology. 

According to Bryant, Schafer, and Kahle (2005) and Akpotohwo and Ezeani (2014), 

distance courses are expensive to be developed and faculty training is equally a cost for 

HEIs. But, as technology gets sophisticated and DE reaches students who would not 
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otherwise study due to distant locations, HEIs managers should reflect on social issues 

involved before discarding DE or HE. Moreover, HEIs that offer distance courses are more 

competitive because it allows them to be “present” at many places at the same time and 

represent an alternative to face-to-face education to obtain revenue. Also, it is needless to 

say that technology will shape how individuals learn and study. Recent and informal 

modalities of education arouse from the use of ICT in education. For example, important 

international HEIs (e.g. Harvard University) offer massive open online courses (MOOCs). 

Modern infrastructure may attract students and improve HEIs’ reputation while preparing 

education institutions for the future. Taking these considerations, ICT is essential from a 

HEIs’ perspective because it has potential to positively impact their social, financial, and 

infrastructure spheres. 

 

2.2 ICT and the educational process 

Literature suggests that technology could help improving the accounting education 

process (Apostolou, Dorminey, Hassell, & Rebele, 2016, 2017; Behn et al., 2012; Gaviria 

et al., 2015; Watty et al., 2016). Gaviria et al. (2015) provide a model for using virtual 

learning objects (VLO) in accounting education. Professors can include learning activities, 

content, and other materials in VLO in which students get engaged and work to accomplish 

the educational goals. Edmonds and Edmonds (2008), in turn, conducted a quasi-

experiment study to verify the effects of student response system (SRS), also referred to as 

“clickers”, on introductory managerial accounting students. They provide evidence that 

SRS improves academic performance, especially for low-GPA students. Findings 

regarding SRS technology also supports that it promotes active learning environment and 

enhances student attendance, preparation for class, and feedback (Caldwell, 2007; 

Carnaghan et al., 2011; Edmonds & Edmonds, 2008). 

“Digital technologies provide the opportunity to both prepare students for 21st 

century careers and to create new financial models for higher education, but progress to 

date in using technology in new ways for teaching and learning has been slow” (Pincus et 

al., 2017, p. 7). Innovative ways of using technology can be associated with a number of 

reasons. However, the first and most important step is to adopt it. ICT adoption in 

accounting education settings still represents an issue today. For example, Watty et al. 

(2016) interviewed 13 academics and found five main obstacles to embrace technology: (i) 

faculty resistance; (ii) individual champions pushing uphill; (iii) comfortability and 

generational attitudes; (iv) Faculty capacity and support; and (v) time/workload. 

Qualitative evidence on faculty resistance indicates that professors do not have the 

knowledge to manage technology or they prefer older teaching methods. On the other 

hand, individual champions are those who embrace and encourage the usage of technology, 

but according to their own statements they get demotivated by their colleagues who 

disagree with this perspective. One of the interviewees said that “I got crucified…for what 

I was doing […]” (Watty et al., 2016, p. 7). Comfortability, faculty capacity, and 

time/workload are aligned with the two prior mentioned obstacles. Professors simply do 

not feel comfortable using ICT because they are scare of it. Additionally, professors are not 

willing to spend time learning how to use technology due to the workload they already 

have. Akpotohwo and Ezeani (2014) and Senik and Broad (2011) obtained similar results 

about barriers to integrate ICT in accounting education. Technology is changing the way 

we learn though and adjustments in teaching methods design should be made. Maybe, new 

generations of accounting educators will be more concerned with utilizing ICT effectively 

in the education process. 
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Use of ICT is particularly fundamental to accounting education because, as Behn et 

al. (2012) note, accounting courses remained constant while technology has evolved 

significantly. Ignore the usage of technology when teaching accounting may be a mistake 

if it can contribute to enhance student learning and satisfaction. Technologies permit to 

reimagine accounting courses and traditional models of learning (Watty et al., 2016). Thus, 

“research is needed to construct models of education that rely on updated modes of 

delivery, especially in the context of curricular innovation.” (Apostolou et al., 2016, p. 46). 

Finding ways to employ ICT effectively in the educational process is a key point of the 

discussion and should be in the research agenda of accounting educators. 

 

2.3 ICT and students 

Despite the recent changes in students’ study habits occasioned by ICT, accounting 

programs still fail to keep up with technology advancements that could assist both 

professors and students to have a more fluent educational process. Therefore, students 

sometimes think that accounting education is boring and demotivating (Gaviria et al., 

2015). Also, Lea (2008) observes that new generations of students seek immediate 

gratification and are often characterized as fast-paced multitasking. Traditional education 

methods (e.g. lecture and reading in the classroom) are passive and lack the enthusiasm 

students search for in a learning process. Sprague and Dahl (2010) put that students expect 

more visual stimulus and incorporation of technology into classes. Thus, different teaching 

approaches, especially those focused on the students, should be utilized (e.g. active 

learning). 

ICT provokes new learning patterns (Pathways Commission, 2012), and accounting 

educators should be aware of this and use teaching strategies to capture student attention. 

In this sense, Cheong et al. (2012) defend that in order to get students engaged in the 

classes, educators must utilize the same smart devices that students already use in their 

daily lives (e.g. mobile phone). Professors can take advantage from technological skills of 

the new generations of students and use ICT in favor of education. Instead of being 

distracted by social media websites (e.g. Facebook) during the class, professors can use 

students’ own mobile phones to develop an academic activity. As described by Carnaghan 

et al. (2011), telephony-based SRS is used to transmit answers to questions. Mobile 

devices should not be a problem since they are ubiquitous among students. 

More alternatives of ICT usage can be found in literature. Cheong et al. (2012) 

report a mobile-app-based collaborative system to promote higher-order thinking skills. 

Likewise, Seow and Wong (2016) designed the first mobile gaming app for learning 

accounting, called Accounting Challenge (ACE). According to the authors, ACE can be 

played outside the classroom and it allows students to learn with fun. This mobile 

characteristic is fundamental because contemporary students tend to be more at home with 

technology (Behn et al., 2012). ACE represents an extension of formal education and an 

example of how learning is becoming mobile as smart devices become ubiquitous. This is 

consistent with Watty et al.'s (2016) perspective, who articulate that “we need to consider a 

model that reflects a vision that is firmly planted in innovative use of technology to 

provide anywhere, anytime, for anybody, education.” (p. 12). 

 

3 METHODOLOGY 

This section describes methodological operation adopted by this study. More 

precisely, data collection and sample procedures are explained, as well as the variables of 

the study utilized in the analysis. 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2087



 

 

3.1 Data 

This study utilized publicly available data from 2015 National Exam of Student 

Performance (ENADE) that is administered periodically by National Institute for 

Educational Studies and Research Anísio Teixeira (INEP). ENADE aims to evaluate the 

quality of higher education in Brazil through the analysis of undergraduate students’ 

performances. Students take a 4-hour exam including general formation (GF) and specific 

component (SC) questions. GF questions are related to broader contents, such as social 

responsibility, environment, and technology advancement. On the other hand, SC questions 

comprehend the specific contents learnt over the undergraduate programs (e.g. Psychology, 

Biology, Accounting etc.). Additionally, students who took 2015 ENADE answered a 

mandatory electronic survey, which contained a total of 68 questions about students’ 

sociodemographic information (e.g. gender, marital status, age etc.) and other aspects 

related to faculty, academic experiences, education institutions’ characteristics, and 

culture. The focus of this study is on the electronic survey. More precisely, on the 

questions 29, 30, 34, 35, 49, 58, and 61. Table 1 provides details about the questions. 

Table 1 - Questions of interest from the 2015 ENADE’s electronic survey 

Question Variable Description 

Q29 TME 
The teaching methodologies used in the undergraduate program have challenged you 

to deepen knowledge and develop reflective and critical skills 

Q30 EXP The undergraduate program provided innovative learning experiences. 

Q34 CAP 
The undergraduate program promoted the development of your capacity to think 

critically, analyze and reflect on solutions to problems of society. 

Q35 COM 
The undergraduate program has helped you to increase your ability to communicate in 

oral and written forms. 

Q49 KNO 
The undergraduate program provided access to up-to-date and/or contemporary 

knowledge in your area of formation. 

Q58 ICT 
Professors have employed information and communication technologies (ICT) as a 

teaching strategy (multimedia projector, computer lab, virtual learning environment). 

Q61 INF The infrastructure conditions of the classrooms were adequate. 

Column “Question” identifies the order that questions appeared in the 2015 

ENADE’s electronic survey. For instance, Q29 was the 29
th

 question of the electronic 

survey. Column “Variable” represents the names of variables used in this study. Column 

“Description” describes the questions. Students responded these questions considering a 6-

point scale, ranging from 1 (totally disagree) to 6 (totally agree). Intermediate levels of the 

scale were not labeled. Also, students could answer “I do not know” or “It does not apply” 

to the questions. Due to the strict objective of this study, not all data from the 2015 

ENADE’s electronic survey were kept in the database, only the relevant ones (students’ 

sociodemographic information and questions referred in Table 1). 

 

3.2 Sample 

Table 2 shows sample procedures. 2015 ENADE was taken by a total of 65,483 

accounting students, which represents the population of the study. Question 58 of the 

electronic survey is the focus of this study since it asks students whether professors are 

employing ICT as a teaching strategy during the accounting program. Missing values for 

question 58 were eliminated. I also chose to exclude “I do not know” or “It does not apply” 

answers for question 58 in order to avoid interpretation problems when analyzing the 

results. I then obtained an intermediate sample of 53,739 observations. Likewise, I dropped 

those observations that had “I do not know” and “It does not apply” answers for questions 

29, 30, 34, 35, 49, and 61, which constitute other variables of interest. Ultimately, I 
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excluded a student who had an error measurement in its demographic information. Final 

sample consists of 51,269 students (78.3% of population). 

I used blocked adaptive computationally efficient outlier nominators (bacon) 

command on final sample to detect multivariate outliers (Billor, Hadi, & Velleman, 2000; 

Weber, 2010). According to the test, no outliers were identified. Thus, all the 51,269 

observations were utilized in the analysis. 

Table 2 - Sample procedures 

Sample procedures Freq. % 

Population 65,483  100.0 

(-) Missings values for question 58 (10,597) (16.2) 

(-) "I do not know" or "It does not apply" answers for question 58 (1,147) (1.8) 

(=) Subtotal 53,739  82.1 

(-) "I do not know" or "It does not apply" answers for questions 29, 30, 34, 35, 

49, and 61 
(2,469) (3.8) 

(-) Error measurement (1) (0.0) 

(=) Final sample 51,269  78.3 

 

4 RESULTS 

This section brings the students’ information, descriptive statistics and correlations 

among the variables of the study. It also discusses implications from the findings in the 

light of previous literature. 

 

4.1 Student information, descriptive statistics, and correlations 

Table 3 describes students’ information. Majority of students are female (60.6%), 

not married (71.3%), white (55.3%), with a family income per month between 4 and 6 

Brazilian minimum wages, with a job (85.7%), and taking a face-to-face undergraduate 

accounting program (80.2%). 

Table 3 – Students’ information 
Student Information Freq. % 

Age (Mean and Standard Deviation) 28.66 7.09 

Gender 51,269 100.0 

Female 31,079 60.6 

Male 20,190 39.4 

Marital Status 51,269 100.0 

Married 14,690 28.7 

Not married 36,579 71.3 

Ethnicity 51,269 100.0 

White 28,329 55.3 

No white 22,940 44.7 

Family income, per month 51,269 100.0 

0-3 Brazilian minimum wages
1 

19,691 38.4 

4-6 Brazilian minimum wages
1 

20,892 40.7 

7+ Brazilian minimum wages
1 

10,686 20.8 

Job 51,269 100.0 

Job 43,923 85.7 

No job 7,346 14.3 

Modality of education 51,269 100.0 

Face-to-face education 41,114 80.2 

Distance education 10,155 19.8 
1
 Brazilian minimum wage at the moment of data collection was 724 BRL (approximately 143 USD). 
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Subsequently, Table 4 provides descriptive statistics for 2015 ENADE’s electronic 

survey questions. I observe through minimum and maximum values that students’ 

perception about all variables are conflicting. However, when analyzing the median and 

mean values it is possible to verify that students tend to strongly agree with questions. In 

other words, students felt challenged by the teaching methods used by professors (mean = 

5.04; SD = 1.18), the undergraduate program provided innovative learning experiences 

(mean = 5; SD = 1.25), promoted the development of thinking critically (mean = 5.19; SD 

= 1.09), increased the ability to communicate in oral and writing ways (mean = 5.19; SD = 

1.09), as well as provided access to up-to-date knowledge (mean = 5.09; SD = 1.15). 

Besides that, accounting students’ perception on the use of ICT as a teaching strategy 

indicate a high level of agreement (mean = 5.19; SD = 1.19). It suggests that use of ICT is 

strongly present in the accounting learning processes. Finally, infrastructure conditions are 

adequate according to the students’ standpoint (mean = 4.91; SD = 1.38). 

Focusing on ICT variable, descriptive statistics provide initial evidence that 

technology has been employed intensively as a teaching strategy, although no data are 

available on the quality of the usage of ICT. However, this initial finding is congruent with 

prior literature (Akpotohwo & Ezeani, 2014; Gaviria, Arango, & Valencia, 2015; Janvrin 

& Watson, 2017; Lawson et al., 2014; Lawson et al., 2015; Pathways Commission, 2012; 

Watty et al., 2016), which consider ICT useful for the accounting learning process. 

Table 4 – Descriptive statistics of variables of the study 
Variable Obs

1
 Mean SD

2
 Minimum Median Maximum 

TME 51,269 5.04 1.18 1 5 6 

EXP 51,269 5.00 1.25 1 5 6 

CAP 51,269 5.19 1.09 1 6 6 

COM 51,269 5.19 1.10 1 6 6 

KNO 51,269 5.09 1.15 1 5 6 

ICT 51,269 5.19 1.19 1 6 6 

INF 51,269 4.91 1.38 1 5 6 
1
 Observations. 

2
 Standard deviation. 

Since Shapiro-Wilk’s and Shapiro-Francia’s tests indicated that data did not follow 

normal distribution (p < .05), I utilized Spearman’s correlation matrix to test the 

hypotheses. Table 5 shows the results. Due to the results showed in Table 4, I could expect 

significant correlations among the variables of the study. All relationships are significant at 

.01 level. However, I emphasize the ICT column. 

ICT and TME have a correlation coefficient of .54 (p < .01), which can be 

considered a strong relationship. It suggests that students’ perception on the use of ICT is 

related to the teaching methodologies that challenge students to deepen their knowledge. 

Although not all accounting educators use ICT to teach, this is an evidence that supports a 

positive relationship between use of ICT and teaching methods, supporting hypothesis H1. 

ICT and EXP have also a positive and significant correlation coefficient (coeff. = 

.53; p < .01). It denotes that use of ICT in the accounting learning processes are related to 

the innovative academic experiences students have during the undergraduate program. This 

finding has important implications for HEIs and professors. Use of ICT can provide 

innovative learning experiences, which in turn may reduce the dropout rate. HEIs may then 

require from professors to employ ICT to attract and retain students, improving dropout 

rates and the allocation of fixed costs. 

ICT and CAP have a coefficient of .53 (p < .01), suggesting that the more students 

perceive the presence of ICT in the education process, the higher is the development of the 

capacity of thinking critically and reflecting about solutions to problems of society. ICT 

may help students in the sense of searching for information and optimizing academic 
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activities, especially in computer lab settings, that would otherwise take more time for 

them to be achieved. Real time access to information in today’s world is essential to trigger 

students’ critical thinking and should be allowed during the classes to enhance student 

learning. 

ICT and COM have a significant relationship (coeff. = .53; p < .01). Therefore, it 

suggests that the use of ICT may impact the development of oral and writing skills. 

Multimedia projector facilitates work presentations because students do not have to 

memorize all the content and it may be related to the oral performance as they present 

academic work in front of a class. Writing communication, in turn, is develop while 

students need to write articles for homework or summarize the reading texts. Writing 

editing software (e.g. Microsoft Word) may optimize this process by suggesting a more 

precise and correct language with less effort to write. 

ICT and KNO have a positive coefficient of .63 (p < .01). This strong relationship 

shows that the usage of ICT by accounting educators promotes acquisition of up-to-date 

and/or contemporaneous knowledge. As research tools (e.g. Google) become smart and 

user-friendly, students can use it to rapidly access information and learn from it. This is 

also a positive factor in favor of using ICT in the teaching and learning processes. 

ICT and INF obtained a coefficient of .60 (p < .01), indicating that use of ICT may 

enhance students’ perception about educational institutions’ infrastructure. This was 

expected because education institutions that invest in technology resources improve their 

support for learning. Therefore, modern infrastructure tends to be seen by students as a 

positive aspect of an educational institution. I highlight two practical implications for 

HEIs. First, modern technologies may attract more students and professors who are 

searching for support for their education and research projects. And second,  

Regarding other relationships, I emphasize that the highest correlation is between 

TME and EXP (coeff. = .75; p < .01). It suggests that teaching methods have influence on 

students’ innovative academic experiences. This finding is also expected as students spend 

most of the time inside classrooms or paying attention to the professor. Given that, 

teaching methods can be both positive and negative experiences for students, depending on 

how professors design and execute them. The lowest correlation, albeit significant, is 

between COM and INF (coeff. = .50; p < .01). This moderate positive correlation denotes 

that infrastructure impacts on the development of students’ communication skills. This 

empirical evidence supports the general idea that educational institutions must offer 

adequate infrastructure for students to obtain the skills demanded by the job market. 

Findings obtained through Spearman’s correlation matrix are consistent with prior 

literature in the sense of technology is relevant for HEIs and accounting education process 

(Akpotohwo & Ezeani, 2014; Gaviria, Arango, & Valencia, 2015; Janvrin & Watson, 

2017; Lawson et al., 2014; Lawson et al., 2015; Pathways Commission, 2012; Watty et al., 

2016). HEIs and educators should keep employing ICT effectively to improve student 

learning. 

Table 5 – Spearman’s correlation matrix: 2015 ENADE’s electronic survey questions 
Variable ICT TME EXP CAP COM KNO INF 

ICT 1.00 
      

TME 0.54** 1.00 
     

EXP 0.53** 0.75** 1.00 
    

CAP 0.53** 0.68** 0.68** 1.00 
   

COM 0.53** 0.66** 0.66** 0.76** 1.00 
  

KNO 0.63** 0.65** 0.65** 0.64** 0.63** 1.00 
 

INF 0.60** 0.53** 0.52** 0.51** 0.50** 0.60** 1.00 

** p < .01; * p < .05. 
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4.2 Supplementary analysis  

Finally, I conducted a supplementary analysis. Specifically, I sought for differences 

between accounting students’ perceptions from face-to-face education (FFE) and distance 

education (DE). Students who study via DE naturally require the use of technology. Then, 

their vision may be overestimated when answering the 58
th

 question of the 2015 ENADE’s 

electronic survey. Table 6 demonstrates the results. Because Shapiro-Wilk’s and Shapiro-

Francia’s tests pointed out that data did not follow normal distribution (p < .05) and 

Levene’s test suggested that data did not have homogeneity of variances (p < .05), I 

employed Welch’s t test (two-tailed). I observe that there is a significant difference 

between DE and FFE education students. However, FFE students had a higher mean than 

DE students for question 58 (p < .01). It may be due to the form of how question 58 was 

asked. Actually, question 58 asks ICT in general, but specifies three technologies: 

multimedia projector, computer lab, and virtual learning environment. From these ICT 

resources, DE students could use only virtual learning environment. Thus, it may have 

reduced DE students’ perception on the use of ICT as a teaching strategy. 

Table 6 – Differences in FFE and DE accounting students’ perception 

Group Obs
1
 Mean SE

2
 SD

3
 p (two-tailed) 

Distance education students 10,155 4.94 0.013 1.34 
0,000 

Face-to-face education students 41,114 5.25 0.006 1.14 
1
 Observations. 

2
 Standard error. 

3
 Standard deviation. 

 

5 CONCLUDING REMARKS 

This study investigated the perception of accounting students on the use of ICT as a 

teaching strategy and its associations with other academic variables. For this end, I 

collected data from 2015 ENADE’s electronic survey, resulting in a sample of 51,269 

observations. I sought to contribute to accounting education literature by providing 

empirical evidence about how the use of ICT is related to other academic aspects and by 

discussing some potential explanations for the results. 

Descriptive statistics (Table 4) showed that students strongly agree with the 

questions. It suggests that students are satisfied with the teaching methods, learning 

experiences, the use of ICT as a teaching strategy, education institutions’ infrastructure, 

and the accounting program in general. Spearman’s correlation matrix (Table 5) 

demonstrated that all variables were significant associated. I highlight the correlation 

between ICT and EXP (coeff. = .53; p < .01) because its practical implications. It seems 

that use of ICT as a teaching strategy can offer a more attractive educational process, 

promoting innovative learning experiences. Thus, education institutions may benefit from 

this evidence by adopting the newest and useful ICT. Another important positive 

correlation is between ICT and KNO (coeff. = .63; p < .01). By utilizing ICT in the 

learning process, students are able to search for information in real time. It means that up-

to-date knowledge can be learnt. If ICT is not available during the education process, 

knowledge acquisition would be limited to the content of text-book, which may not be 

updated or instantly accessed. Ultimately, I sought for differences between perceptions of 

accounting students who were taking FFE or DE (Table 6). Evidence supported that the 

use of ICT as a teaching strategy was perceived in a more intense way by FFE students 

than DE students. It may be related to the form in which question 58 was asked, as 

discussed in section 4. 

Regarding the limitations of the study, I must emphasize two points: (i) results 

should be observed cautiously, since data were gathered from students’ standpoint. Hence, 
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there might have some bias in student perception; and (ii) question 58 asks if professors are 

using ICT as a teaching strategy, but no indication about the quality of ICT usage was 

rated. Thus, students’ answers for question 58 could be based on the frequency and/or on 

the quality of the use of ICT. Data availability then represented a limitation to extent to 

which it impaired my ability to obtain more specific evidence on the use of ICT as a 

pedagogy strategy. 

Future studies could investigate the relationship between students’ perception on 

the use of ICT in the learning process and academic performance. Use of ICT is supposed 

to increase student achievement. By testing it against academic performance, a strong 

empirical evidence would be obtained, which in turn could indicate if students who 

perceive that ICT benefits their learning have higher performances as well. Also, it could 

be opportune to analyze, in terms of differences and similarities, both professors’ and 

students’ perceptions about the use of ICT as a teaching strategy. Data from these two 

sources are important to understand how ICT is being employed in the learning processes 

of accounting education. Finally, Pincus et al. (2017) put that “information technology has 

been adapted to familiar ways of teaching, but has not yet made a significant difference in 

what is being taught (curriculum) or how material is being taught (pedagogy)” (p. 7). In 

this respect, research to combat lack of innovative ways of using ICT in accounting 

education is demanded. 
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Abstract 

 

This study aimed to investigate the relationship between Brazilian accounting students’ 

academic performance and sociodemographic variables (gender, marital status, ethnicity, 

and employment) in distance education. I collected data from 2015 National Exam of 

Students’ Performance, obtaining a final sample of 11,707 observations. Welch’s t tests 

indicated that male students outperformed female ones. ANOVA, Welch’s ANOVA and 

post-hoc tests pointed out significant differences among performances of students with 

distinct marital status categories. Married students obtained better performance than their 

single colleagues, but no relevant difference was found regarding other status. Significant 

differences were found for performances of students from distinct ethnicities as well. In 

general, white students outperformed other students. Tests of means also revealed that 

worker students have better performance than their colleagues. Conclusions and 

suggestions for research are also discussed. 

 

Keywords: Academic performance, Distance education, Sociodemographic factors, 

Accounting students. 

 

Performance Acadêmica dos Alunos de Contabilidade na Educação a Distância no 

Brasil: Um Estudo com Foco em Fatores Sociodemográficos 

 

Resumo 

 

Este estudo visou investigar a relação entre a performance acadêmica de alunos brasileiros 

de contabilidade e variáveis sociodemográficas (gênero, estado civil, etnia e trabalho) na 

educação a distância. Coletei dados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de 

2015, obtendo a amostra final de 11.707 observações. Os testes t de Welch indicaram que 

os alunos obtiveram melhor performance do que as alunas. A ANOVA, ANOVA de Welch 

e testes post-hoc apontaram significantes diferenças dentre as performances de estudantes 

com distintas categorias de estados civis. Estudantes casados obtiveram melhor 

performance do que os solteiros, mas nenhuma diferença relevante foi encontrara em 

relação aos outros status. Diferenças significantes foram encontradas para as performances 

de estudantes de distintas etnias também. Em geral, estudantes brancos desempenharam 

melhor do que os seus colegas. Conclusões e sugestões de pesquisa são igualmente 

discutidas. 

 

Palavras-chave: Performance acadêmica, Educação a distância, Fatores 

sociodemográficos, Estudantes de contabilidade. 
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1. INTRODUCTION 

Distance education (DE) is a representative phenomenon in the context of Brazil. 

Brazilian Association of Distance Education (ABED) shows significant advancements in 

its last annual report. From 2015 to 2016, the offer of basic education (middle school and 

high school) and graduate programs (master and doctorate) increased in DE (ABED, 

2017). Similarly, the number of both informal and formal DE programs has been 

augmented over the years. An emerging aspect in ABED’s 2017 report is that the indicator 

of social networks’ (e.g. Facebook) and mobile technologies’ (e.g. Whatsapp®) usage to 

deliver content in DE was demonstrated to be high in 2016 (ABED, 2017). It suggests that 

mobile technologies and informal means of communication are becoming more visible, 

even for formal education settings. Some challenges in DE should be emphasized though. 

Innovation in pedagogical methods is perceived as the most concerning of DE demands 

(ABED, 2017). Innovation technology and infrastructure are also among the most 

concerning characteristics education institutions should worried about to remain 

competitive. Finally, managers observe that administrative processes in DE require more 

efficiency (ABED, 2017). 

Accounting is among the highest demanded undergraduate programs in Brazil, 

representing 7.2% of total students enrolled in higher DE (ABED, 2017). Only Education 

(25.0%), Management (13.7%), and Social Service (7.4%) programs have upper 

representativeness. This denotes that Accounting is an important field for Brazilian job 

market and higher education. Likewise, it suggests that developing studies on the 

relationship between DE and accounting is opportune, particularly in the current context of 

Brazil. Moreover, recent influential literature reviews show a decrease of research on DE 

and related topics within accounting education (Apostolou et al., 2015; 2016; 2017). I then 

take this opportunity to either revisit the DE topic and to examine the association between 

Brazilian accounting students’ performance and sociodemographic variables. 

Higher attention has been paid to the academic variables when analyzing student 

performance and it is legitimate. But, sociodemographic variables may also have impact on 

academic performance (Miranda, Lemos, Oliveira, and Ferreira, 2015) and a broader 

implication for students, faculty, and institutions. Thus, it constitutes a legitimate topic as 

well. Here, I focus on four sociodemographic variables: Gender, marital status, ethnicity, 

and employment. I chose gender and employment because empirical findings are 

conflicting regarding their relationship with academic performance (Byrne and Flood, 

2008; Koh and Koh, 1999; Miranda et al., 2015; Ravenscroft and Buckless, 1992). In 

respect to marital status and ethnicity, I risk saying that most accounting students’ 

performance literature does not take these variables in consideration as predictors. Then, I 

chose them once they have not been researched extensively in accounting education. 

This study seeks to contribute to the development of accounting students’ academic 

performance literature in four main directions: (i) gender; (ii) marital status; (iii) ethnicity; 

and (iv) placement in the job market. Impact of gender on academic achievement remains 

inconclusive (Byrne and Flood, 2008; Koh and Koh, 1999; Ravenscroft and Buckless, 

1992). New empirical evidence is necessary to help building a more precise result and 

drawn conclusions and implications from it. Marital status’ effect on accounting students’ 

performance is a topic with little attention. Most academic performance literature in 

accounting education does not take this variable in consideration when obtaining and 

analyzing data. I argue that marital status is an important factor and may have practical 

implications for current and future students with different civil status in DE. Issues are 

discussed in the following sections. Similarly, ethnicity has not been much analyzed by 

accounting education researchers in terms of its association with student performance. This 
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point is relevant because some students may have had more opportunities than others. For 

example, it is plausible to presume that discrimination and lack of high quality education 

suffered by young black students constitute experiences which have a negative effect on 

their academic performance a few years later in higher education. Despite that, empirical 

evidence is still missing to support this assumption. Finally, students’ job is also a relevant 

factor to predict students’ achievement, since worker students may have less time to study 

and motivation in comparison to students who do not work. 

This study is organized in five sections, including the introduction. Section II 

discusses previous literature and develops the hypotheses. Section III describes data, 

variables, and other methodological procedures. Section IV brings the results and debates 

the findings. Section V concludes and provides suggestions for future research. 

 

2. LITERATURE REVIEW AND HYPOTHESIS DEVELOPMENT 

Besides the most intuitive variables that can influence students’ academic 

performance in DE (e.g. hours of study), I argue that sociodemographic factors also have 

potential to impact it and maybe are as important as academic variables to student’s 

achievement. For this reason, in this study, I focus on four main aspects, which are: 

students’ gender, marital status, ethnicity and employment. 

Most of literature on the relationship between gender and academic performance in 

accounting education is out of the scope of DE. For example, Byrne and Flood’s (2008), 

Ravenscroft and Buckless’s (1992) and Nogueira et al.’s (2014) studies represent 

investigations about the impact of gender on students’ performance in face-to-face 

education. Therefore, this study seeks to contribute by providing empirical evidence to 

help better understand this phenomenon in accounting DE as well. 

Gender has been submitted to a conjunction of analyses by accounting researchers 

all over the world (Byrne and Flood, 2008; Gammie et al., 2003; Koh and Koh, 1999; 

Nogueira et al., 2014; Ravenscroft and Buckless, 1992; Seow et al., 2014). Gender’s 

analysis in educational settings is important to the extent to which it may produce findings 

that help instructors to design their courses accordingly to the students’ needs (Taplin and 

Jegede, 2001). Also, distinct behaviors may come from students’ gender (Ravenscroft and 

Buckless, 1992; Taplin and Jegede, 2001), such as different study habits or type of study 

(individual or group), which in turn may impact academic achievement. 

Despite that, gender’s influence on academic performance remains inconclusive 

(Byrne and Flood, 2008; Miranda et al., 2015; Koh and Koh, 1999; Ravenscroft and 

Buckless, 1992), once no systematic and consistent empirical evidence has been found. For 

example, Koh and Koh (1999) examined the performance of 526 students from a three-

year accountancy undergraduate program, in Singapore. Regression analysis showed that 

male students outperformed female ones in the first and second year of the program (p < 

.05). But no statistically significant difference was found for the third-year students’ 

performance. On the other hand, Gammie et al. (2003) investigated 132 students’ 

performances from the accounting and finance program over the 1998-2000 period. 

Statistical tests revealed that female students obtained better performance than their male 

colleagues in the accounting course (a first-year course; p < .05) and auditing module (a 

third-year course; p < .01), though there were not significant differences between male and 

female students’ performances for other four first-year courses and three second-year 

courses of the program. Byrne and Flood (2008), Nogueira et al. (2014) and Peiperl and 

Trevelyan (1997), in turn, found that gender is not a relevant determinant of academic 

performance (p > .10). Albeit these findings are related to face-to-face education, I do not 

present any relevant reason to expect different outcomes in DE context in terms of 
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students’ gender. Thus, based on prior literature and empirical findings, I formulate the 

first hypothesis: 

 

H1 There is no relationship between gender and academic performance in distance 

education. 

 

Marital status is an important sociodemographic variable that has not been received 

too much attention by accounting education researchers. Students’ marital status can 

influence multiple behaviors. Al-Kandari and Vidal (2007), for example, found that marital 

status is significant correlated with health responsibility (F = 3.3; p < .05), physical activity 

(F = 3.1; p < .05), nutrition (F = 3.4; p < .05), and stress management (F = 5.3; p < .01). At 

first, it seems to be disconnected to academic performance, but health care may have 

indirect effects on it. Another interesting aspect comes from Poyrazli and Kavanaugh’s 

(2006) study. They found that married students have lower levels of adjustment strain than 

single students when going abroad to study. A potential explanation is that social needs of 

married students are fulfilled at home by their spouses or families, reducing their level of 

strains (Poyrazli and Kavanaugh, 2006). Despite that, marital status was not found to be a 

relevant predictor of students’ achievement (p > .05). Cheung and Kan (2002) also found 

no significant association between academic performance and marital status in a distance-

learning business communication course from Open University of Hong Kong. 

One may conjecture that married students have lower performances than single 

ones since they probably have to spend time caring about their children or attend other 

appointments that single people do not. Thus, married students have less time to dedicate 

to study. Single students, in turn, may have more free time and they could use it to improve 

their academic performance by participating in complementary education projects to assist 

their learning, such as undergraduate research. Radford (2011) and ABED (2017) indicate 

that students who have dependent (e.g. children) or were married are more likely to 

participate in DE classes or to take DE programs. This is probably because DE helps 

married students to conciliate their time between job/social appointments and education. 

For example, DE does not demand from students to go to college, saving time for other 

activities. In this sense, in web-based education, Erdogan et al. (2008) found statistically 

significant difference between married and single students’ performances (t = 2.87; p < 

.01). Married students outperformed their single counterparts. Likewise, Peiperl and 

Trevelyan (1997) found that unmarried students scored less than married ones (t Final = 

3.479; p < .001; t Individual = 3.051; p < .01). Peiperl and Trevelyan (1997) think that it 

may be due to students’ spouses financial, household, and emotional support in reducing 

stress originated by the MBA program. Even though there appears to be small advantages 

in favor of married students, I must call attention to results of Poyrazli and Kavanaugh’s 

(2006) and Cheung and Kan’s (2002) studies, which found no association between 

academic performance and civil status. Based on this not well-established scenario, second 

hypothesis is as follows: 

 

H2 There is no relationship between academic performance and marital status in distance 

education. 

 

Ethnicity is another important topic with little attention in accounting students’ 

academic performance literature. I risk saying that most studies dedicated to examining the 

determinants of accounting students’ performance do not take ethnicity in consideration 

and this is also valid for Brazilian literature and accounting DE literature. This is different 
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from the case of gender, given the more frequent presence of this variable in the analysis, 

such as Byrne and Flood (2008), Gammie et al. (2003), Koh and Koh (1999), Nogueira et 

al (2014) and Ravenscroft and Buckless (1992). Despite that, specially over the last 

decade, accounting field has been recognizing the value of diversifying the profession. For 

example, U.S. Department of the Treasury (2008) and Pathways Comission (2012) report 

that diversifying the entrants into the accounting profession would be fundamental for a 

number of reasons: (i) organizations are becoming more diverse in terms of culture and 

ethnicity; (ii) long-term success of the accounting profession; (iii) promoting different 

perspectives within accounting workplace; (iv) underrepresentation and homogeneity are 

not acceptable from societal and business points of view; and (v) accounting profession 

should reflect the demographic changes of the global economy. However, Brazilian 

accounting education has to dedicate more efforts on this topic, since just a few projects 

seems to be concerned about plural ethnicities in accounting profession. 

Critical aspects still regarding the ethnicity and education contexts are racism, 

discrimination, and bullying. According to Dotterer and Lowe (2015), discrimination is a 

relevant factor for the development of minorities. Performance gaps between minority and 

non-minority youth reveal that minority group lag behind the non-minority one in high 

school, college and, more broadly, in academic achievement (Dotterer and Lowe, 2015). It 

supports that negative prior life and academic experiences of students may influence their 

academic performance years later. Unfortunately, discrimination in the Brazilian society 

remains evident and found many times institutionalized in organizations. Other societies 

may have the same problem, especially in minority contexts. Therefore, Gomes (2003) 

states that pedagogical practices should be elaborated and employed in order to combat 

racial discrimination with particular look at Brazil. Some empirical evidence supports no 

significant correlation between ethnicity and students’ performance though (Cerezo and 

Chang, 2013; Hackett et al., 1992). However, given the Brazilian reality, where 

discrimination and differences in education opportunities among students from 

distinguished ethnicity categories are still notable, third hypothesis predicts that: 

 

H3 There is a significant difference in performance of accounting students from distinct 

ethnicities in distance education. 

 

The fourth sociodemographic variable investigated in this study is employment. 

Association between placement in the job market and academic performance has several 

important implications for practice, particularly in accounting DE field. Students who often 

travel for work purposes are still able to participate in DE classes because its flexibility. 

DE breaks the physical barriers found in face-to-face education and, similarly to married 

students, it may allow worker students to reconcile their academic, personal, and 

professional lives. In contrast, excessive job appointments may produce lack of motivation 

to study. In Brazil, students know how difficult is to both work and study at the same time 

(Moura et al., 2015). Working while studying is one of the main factors that students 

complain about that reduces their time to study (Moura et al., 2015). And it may get worse 

if the contents learnt in classes are dissociated with work activities students develop. 

Additionally, students of DE must have responsibility and control about their academic 

behavior and assignments, otherwise they might lose motivation to study and drop out. 

Also, students’ anonymity in DE makes more comfortable for them to drop out as they feel 

less challenged by instructor or social pressure to keep studying (Bryant et al., 2005). Drop 

outs in DE are common and represent a challenge in contemporary education. A final 

critical point is that some students cannot stop working to exclusively dedicate to study 
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because they need to help their family financially (Moura et al., 2015). Thus, some 

students do not even work in the accounting area and it may impact their academic 

achievement considerably. 

Empirical evidence on the relationship between employment and academic 

performance is inconclusive (Miranda et al., 2015). Miranda et al.’s (2015) literature 

review shows three studies in the business education field that found a positive association, 

three more that indicated a negative association, and one study that found no association 

between work hours and student performance. Krieg and Uyar (2001), for example, found 

that work hours has a negative impact on performance of students from Business and 

Economics Statistics discipline. Oppositely, Jagero and Masasi (2011) detected a positive 

correlation between work experience and academic performance of accounting students of 

an Open Distance Learning university. However, in the case of Jagero and Masasi’s (2011) 

study, students’ work experience was obtained before entering the accounting 

undergraduate program. Still, Peiperl and Trevelyan (1997) identified that work experience 

does not predict academic performance. Putting empirical findings and prior literature into 

perspective, the fourth and final hypothesis establishes that: 

 

H4 There is no relationship between employment and accounting students’ performance in 

distance education. 

 

3. METHOD 

Data 

This study utilized the microdata from 2015 National Exam of Students’ 

Performance (ENADE), which are publicly available. ENADE is a high-scale national 

exam that aims to evaluate the quality of higher education in Brazil through undergraduate 

students’ performances. It is periodically conducted by National Institute for Educational 

Studies and Research Anísio Teixeira (INEP), a nationally well-known and reliable 

institution. The last ENADE edition Brazilian accounting students took was in 2015. 2015 

ENADE was mandatory only for undergraduate students who are almost graduated (last 

year of the accounting programs) and they were selected according to the INEP’s sampling 

procedures. 

2015 ENADE comprehended both objective and subjective questions about General 

Formation (GF) and Specific Component (SC) contents. GF questions seek to assess basic 

concepts and competencies of students. On the other hand, SC questions are related to 

specific programmatic contents of undergraduate programs. In case of this study, the 

accounting undergraduate programs. Final performance (FP) of students is then measured 

by weighted average of correct answers for GF (25%) and SC (75%) questions. 

Additionally, students answer an electronic survey, including 68 socioeconomic, cultural, 

and academic questions (e.g., gender, age, family income, hours of study, etc.) Because 

this study has a specific objective, only relevant variables remained in the database. 

A total of 65,483 accounting students who are about to graduate took the 2015 

ENADE. However, 14,535 students were from DE, representing the population of this 

study. From the population, I chose to eliminate those students who had missing values in 

GF and SC performances and, consequently, in FP. Even though missing values in other 

variables were kept. After this procedure, an intermediate sample of 12,018 observations 

was obtained. INEP also provided data about motivations that invalidate students’ 

performance on the 2015 ENADE, such as administrative problems. Then, students with 

invalid performances originated by any reason were excluded. I also find a student with 

error measurement in gender variable, which was dropped. Thus, 11,707 observations 
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constituted the final sample. It represents 80.5% of population of this study and 17.9% of 

total accounting students who took 2015 ENADE. These sample procedures were 

employed to avoid problems with interpretation of the results. Table 1 details the 

procedures and the number of observations, as well as its representativeness. 

 

Table 1 – Sample procedures, observations, and representativeness 
Procedures # of obs % (1) % (2) 

All students (face-to-face education and distance education) 65,483  
 

100.0% 

(-) Face-to-face education students (50,948) 
 

77.8% 

= Population of the study 14,535  100.0% 22.2% 

(-) Missing values in performance variables (GF, SC, FP) (2,517) (17.3%) 3.8% 

= Subtotal 12,018  82.7% 18.4% 

(-) Invalid performances and measurement error in the database (311) (2.1%) 0.5% 

= Final sample 11,707  80.5% 17.9% 

 

I used blocked adaptive computationally efficient outlier nominators (BACON) 

command on final sample to detect potential outliers, considering p = .15 (Billor et al., 

2000; Weber, 2010). Because no multivariate outlier was identified, all observations of 

final sample were used in the analysis. 

 

Performance variables 

As previously described, students’ final performance on the 2015 ENADE is 

measured by objective and subjective questions. They are divided into GF and SC 

questions. GF questions demand general knowledge from students to be answered. This 

type of question aims to capture students’ vision and competencies to react and argue 

critically about contemporary issues of national and international contexts. Technology 

advancement, globalization, social responsibility, biodiversity, arts, and culture are some 

of the subjects of GF questions (INEP, 2015). SC questions, however, are related to 

specific contents of the undergraduate programs’ curriculum. Regarding the accounting 

program, SC questions comprised the following subjects: accounting theory, financial 

accounting, managerial and cost accounting, auditing, governmental accounting, analysis 

of financial statements, regulation, quantitative methods, and professional ethics (INEP, 

2015). 

Students’ final performances are represented by the weighted average of correct 

answers for GF (25%) and SC (75%) questions. GF performance, SC performance (GFP 

and SCP, respectively and henceforth) and FP assume a value in a quantitative scale that 

can range from 0 to 100 points. I explore all these three types of performances (GFP, SCP, 

and FP) to test the hypotheses of the study, although a major focus is on FP. 

 

Sociodemographic variables 

Students’ sociodemographic information was gathered through the INEP’s online 

survey, which was mandatory for students who took 2015 ENADE, even though missing 

values can be found in some sociodemographic variables. Students reported their age, 

gender, marital status, and other variables. For purposes of this study, I specifically analyze 

four sociodemographic factors: (i) gender (GEN); (ii) marital status (MST); (iii) ethnicity 

(ETN); (vi) placement in the job market (JOB). Gender is a binary variable, 1 for male 

students and 0 for female. Ethnicity is related to self-reported answer of students and is a 

qualitative variable with four categories: White; Black; Brown; and Other (indigenous and 

descendant of oriental people). Marital status is a categorical variable (Single, Married, and 

Other). Finally, placement in the job market (JOB) is a binary variable, 1 for employed and 
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0 otherwise. I must emphasize that all sociodemographic information was reported by the 

students. 

 

4. RESULTS 

Table 2 describes students’ characteristics in terms of sociodemographic variables. 

Majority of students are female (61.6%), married (49.2%), white (53.4%), with a monthly 

family income between three and six Brazilian minimum wages (36.6%), have a job 

(89.7%), and study from zero to two extracurricular hours per week (44.5%). Average age 

of participants is 32.93 years (SD = 8.35 years). It is important to highlight that all 

sociodemographic information was self-reported by students. 

 

Table 2 – Students’ sociodemographic information 
Students’ characterists Frequency % 

Age (AGE) - mean and standard deviation 32.93 8.35 

Gender (GEN) 11,707 100.0% 

Male 4,490 38.4% 

Female 7,217 61.6% 

Marital Status (MST)
b 

11,611 100.0% 

Single 4,466 38.5% 

Married 5,714 49.2% 

Other 1,431 12.3% 

Ethnicity (ETN)
bc 

11,611 100.0% 

White 6,197 53.4% 

Black 773 6.7% 

Brown 4,357 37.5% 

Other (indigenous and oriental descendants) 284 2.4% 

Family income, per month (INC)
b 

11,611 100.0% 

0-3 minimum wages
a 

5,172 44.5% 

3-6 minimum wages
a
 4,244 36.6% 

6+ minimum wages
a
 2,195 18.9% 

Job (JOB)
2 

11,611 100.0% 

Job 10,418 89.7% 

No Job 1,193 10.3% 

Hours of Study, per week (HST)
b 

11,611 100.0% 

0-2 hours 5,172 44.5% 

3-5 hours 4,244 36.6% 

5+ hours 2,195 18.9% 
a
Brazilian minimum wage at the time of 2015 ENADE data collection was 724 BRL (187.42 USD). 

b
A total of 11,611 students were analyzed as MST, ETN, INC, JOB, and HST variables presented 96 missing 

values each. 
c
I utilized the ethnicity classification of 2015 ENADE survey, regardless how Brazilians are seen/categorized 

by other countries. Thus, “white”, “black”, “brown”, and “other” categories must be understood and 

considered in the context of Brazil. 

 

Subsequently, Table 3 shows descriptive statistics of students’ performances (GFP, 

SCP and FP). Accounting students’ GFP is the highest among all three types of 

performances with a mean equal to 49.8 points, following by FP (36.5 points) and SCP 

(32.0 points). Minimum values indicate that at least one of students scored zero points on 

GF and SC questions. It may suggest relevant presence of deficiencies in the educational 

process and/or students’ lack of motivation to study. Medians can be considered low, since 

the range scale starts at 0 and ends at 100 points. Then, taking in consideration students’ 

FP, it is observable that most of students could not reach the midterm of the scale (median 
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= 35.3 points < scale midterm = 50 points). It may also suggest problems in the accounting 

learning process. 

 

Table 3 – Accounting students’ performance: GFP, SCP and FP 
Performance N Mean SD Median Min Max 

GFP 11,707 49.8 15.56 50.1 0.0 96.8 

SCP 11,707 32.0 13.56 30.5 0.0 96.5 

FP 11,707 36.5 12.22 35.3 0.0 86.4 

 

To test hypothesis H1, I conducted tests for mean differences with all three 

performance measures (GFP, SCP and FP). As Shapiro-Wilk’s and Levene’s tests, 

respectively, indicated that data do not follow normal distribution and do not have 

homogeneity of variances, I employed Welch’s t test. Table 4 shows the results. According 

to the tests for equality of means, male outperformed female students in all three 

performance measures (p < .01). Research shows inconclusive results about gender 

differences in terms of academic achievement (Byrne and Flood, 2008; Koh and Koh, 

1999; Ravenscroft and Buckless, 1992). Here, I obtained new evidence in DE, supporting 

the conjecture that male students have better performance than female ones. This result is 

inconsistent with Gammie et al.’s (2003), distinct from Byrne and Flood’s (2008) and 

Nogueira et al.’s (2014), and congruent with Koh and Koh’s (1999) and Seow et al.’s 

(2014). Then, evidence rejects hypothesis H1, which predicted that there is no significant 

association between gender and accounting students’ performances. Some implications can 

be emphasized. For instance, accounting educators must find ways to reduce this 

difference. The most diverse and personalized teaching methods that, under theoretical 

reasons, help both male and female students learn better and equivalently should be tested. 

If empirical evidence shows significant differences between male and female students’ 

performances, one may think that accounting educational processes are not fair and it could 

influence job market entrance because students with higher performances usually obtain 

better work positions. 

 

Table 4 – Accounting students’ performance by gender: GFP, SCP and FP 

Performance 
Male (N = 4,490) Female (N = 7,217) 

t p (two-tailed) 
Mean SD Mean SD 

GFP 50.8 16.3 49.1 15.1 -5.6 0.00 

SCP 34.6 14.9 30.4 12.4 -15.9 0.00 

FP 38.7 13.4 35.1 11.2 -15.0 0.00 

 

Hypothesis H2 establishes that there is no relationship between marital status and 

accounting students’ academic performance. Results of statistical tests are shown in Table 

5. Levene’s tests indicated that only GFP and SCP have homogeneous variance (p > .05). 

Therefore, ANOVA was utilized. For FP, Welch’s ANOVA was used instead because it 

lacked homogeneity of variance (p < .05). Both ANOVA and Welch’s ANOVA tests were 

relevant (p < .01), suggesting the existence of a significant difference among performances 

of students from two distinct categories of marital status. To identify these categories, I 

carried out Bonferroni’s post-hoc test for GFP and SCP and Games-Howell’s post-hoc test 

for FP. 

Regarding students’ GFP, I observe that single students have lower performance 

than their colleagues in the “Other” (mean difference = 1.63; p < .01) and “Married” (mean 

difference = 1.39; p < .01) categories of marital status. The same results were found for 

SCP and FP. These findings are not expected according to the literature used to formulate 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2104



 

 

hypothesis H2. Thus, based on this empirical evidence, I reject the idea that there is no 

relationship between marital status and student performance. Somehow, students in 

“Married” and “Other” categories increase their performances comparatively to single 

students. One explanation would be that students’ spouse or family support is important for 

academic motivation (Peiperl and Trevelyan, 1997). Another alternative explanation is that 

other relevant variables may also be influencing the relationship between academic 

achievement and marital status. Poyrazli and Kavanaugh’s (2006) and Cheung and Kan’s 

(2002) findings differ from those obtained in this study. However, Erdogan et al.’s (2008) 

and Peiperl and Trevelyan’s (1997) results are congruent. Finally, no significant difference 

was found between performances of students from “Married” and “Other” categories (p > 

.10). Complementary studies are necessary to address this emerging issue about the lack of 

difference between performances of married and indigenous/oriental descendant students. 

Therefore, hypothesis H2 is not totally rejected. 

 

Table 5 – ANOVA, Welch’s ANOVA and post-hoc tests for marital status 

Performance 
Homogeneity of 

variance 
Which test F prob F Post-hoc test

a
 

GFP Yes ANOVA 11.94 0.00 Bonferroni 

SCP Yes ANOVA 45.23 0.00 Bonferroni 

FP No Welch's ANOVA 45.19 0.00 Games-Howell 

GFP N Mean SD Single Married 

Other 1,431 50.55 15.47 1.63*** 0.24 

Single 4,466 48.92 15.44 
 

1.39*** 

Married 5,714 50.31 15.59 
  

SCP N Mean SD Single Married 

Other 1,431 32.71 13.54 2.16*** 0.35 

Single 4,466 30.55 13.27 
 

2.51*** 

Married 5,714 33.06 13.56 
  

FP N Mean SD Single Married 

Other 1,431 37.18 12.27 2.03*** 0.20 

Single 4,466 35.16 11.97 
 

2.23*** 

Married 5,714 37.39 12.31 
  a

I also conducted Tukey’s, Scheffe’s, and Sidak’s post-hoc tests for GFP and SCP, obtaining very similar 

results. For FP, I carried out Tamhane’s and Dunnet T3’s post-hoc tests as well, which indicated consistent 

results with Games-Howell’s test. 

*** p < .01; ** p < .05; * p < .10. 

 

Hypothesis H3 predicts that accounting students from different ethnicities have 

distinct performances for reasons explained in the literature review section. The same 

statistical procedures to test hypothesis H2 were taken here. Table 6 exhibits the results. 

Levene’s test pointed out that GFP has homogeneity of variance (p > .05), while SCP and 

FP do not (p < .05). GFP was then submitted to ANOVA and SCP and FP to Welch’s 

ANOVA. High F statistics and low F probabilities (p < .01) denote that there is a relevant 

difference among performances of students from at least two distinguished categories of 

ethnicity. Bonferroni’s and Games-Howell’s post-hoc tests were conducted to find the 

mean differences. 

Results of students’ GFP indicate a significant distinction between white and brown 

students (mean difference = 1.64; p < .01). White students outperformed brown students. 

For SCP, I observe that white students scored significantly higher than all their colleagues 

from other categories of ethnicity (p < .01). Performance mean differences are significant 

for white and black students, white and brown students and white and other students 
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(indigenous and oriental descendant). Same results were found for FP. In Brazil, white 

people had better job and education opportunities in the past. Also, white people suffered 

less from bullying or racism than black people, for example. I think that these scenarios 

can be extended to some other countries, where white people had the best opportunities in 

terms of education and work positions. Therefore, findings are consistent with the 

conjecture that would exist a significant difference in performance of students from distinct 

ethnicities, even though all students are in the same country. Empirical evidence obtained 

thus far offers fully support for hypothesis H3. 

 

Table 6 – ANOVA, Welch’s ANOVA and post-hoc tests for ethnicity 
Performance Homogeneity of variance Which test F prob F Post-hoc test

a
 

GFP Yes ANOVA 9.51 0,00 Bonferroni 

SCP No 
Welch's 

ANOVA 
38.70 0,00 Games-Howell 

FP No 
Welch's 

ANOVA 
37.32 0,00 Games-Howell 

GFP N Mean SD White Black Brown 

Other 284 49.54 15.97 0.95 0.29 0.69 

White 6,197 50.49 15.58 
 

0.66 1.64*** 

Black 773 49.83 15.75 
  

0.98 

Brown 4,357 48.85 15.35 
   

SCP N Mean SD White Black Brown 

Other 284 31.01 13.74 2.29*** 0.65 0.38 

White 6,197 33.30 13.92 
 

2.94*** 2.67*** 

Black 773 30.36 12.73 
  

0.28 

Brown 4,357 30.64 13.00 
   

FP N Mean SD White Black Brown 

Other 284 35.66 12.33 1.96*** 0.42 0.45 

White 6,197 37.61 12.53 
 

2.37*** 2.41*** 

Black 773 35.24 11.56 
  

0,04 

Brown 4,357 35.20 11.72       
a
In addition, I performed Tukey’s, Scheffe’s, and Sidak’s post-hoc tests for GFP, which produced very 

similar results. For SCP and FP, I ran Tamhane’s and Dunnet T3’ post-hoc tests as alternatives for Games-

Howell’s. Results are consistent among the three tests. 

*** p < .01; ** p < .05; * p < .10. 

 

Hypothesis H4 predicts that there is no relationship between employment and 

accounting students’ academic performance. Since majority of data did not have 

homogeneous variance according to the Levene’s tests, Welch’s t tests were carried out. 

Table 7 demonstrates the results. All three performance measures are statistically 

significant (p < .01). Worker students outperformed their colleagues who do not have a 

job. This empirical evidence does not support hypothesis H4. Other variables are possibly 

influencing the relationship between students’ performance and placement in the job 

market. Another explanation for this result is that job helps the students to learn 

accounting. For example, internships or trainees may learn from their work, impacting 

their academic performance. This finding is aligned with Jagero and Masasi’s (2011), 

contrary to the Krieg and Uyar’s (2001), and different from Peiperl and Trevelyan’s 

(1997). Additional detailed data are necessary to bring stronger conclusions. Thus far, 

empirical evidence of this study supports that students should work in order to improve 

their achievement. 
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Table 7 – Accounting students’ performance by employment: GFP, SCP and FP 

Performance 
Job (N = 10,418) No Job (N = 1,193) 

t p (one-tailed) 
Mean SD Mean SD 

GFP 49.9 15.6 48.8 14.8 -2.5 0.01 

SCP 32.3 13.7 30.3 12.5 -5.1 0.00 

FP 36.7 12.3 34.9 11.1 -5.1 0.00 

 

Finally, I used multiple correspondence analysis (MCA) to provide a general 

visualization about the association between sociodemographic variables and students’ 

academic performance. Then, I transformed GFP, SCP and FP into categorical variables 

which I called “GFP2”, “SCP2” and “FP2”, respectively. GFP2, SCP2 and FP2 are 

qualitative variables with three categories each (High, Medium and Low performance). I 

used 33
rd

 and 67
th

 percentiles to form the three categories of performance (High: 100-67 

percentile; Medium: 66-34 percentile; Low: 33-0 percentile). Then, I ran chi-squared tests 

to verify associations between academic performance and sociodemographic variables 

(gender, marital status, ethnicity, and employment). Since results were similar to all three 

performances (GFP2, SCP2 and FP2), I reported only those regarding to FP2. Table 8 

shows chi-squared statistics and significance. I observe that most of associations are 

relevant (p < .10), suggesting that MCA is appropriate to visualize data. 

 

Table 8 – Chi-squared statistics and significance for FP2 and sociodemographic variables 
Chi-squared GEN MST ETN JOB 

FP2 176.19*** 73.40*** 96.93*** 14.67*** 

GEN 
 

50.33*** 36.32*** 153.39*** 

MST 
  

16.00** 3.09 

ETN 
   

22.75*** 

*** p < .01; ** p < .05; * p < .10. 

 

Figure 1 represents the associations between students’ performance and 

sociodemographic factors. It is possible to perceive that high performances are more 

related to male, married, white and worker students, as previous results supported. In 

contrast, single and brown students are more associated with low performance. Although 

black and unemployed students are isolated, they are closer to low performance as well. 

Students with other marital status (divorced, widower etc.), other ethnicity (indigenous and 

oriental descendant), and female ones are more associated with medium performance. 

MCA reinforces prior findings of this study. 
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Figure 1. MCA plot 

Source: The author. 

 

5. CONCLUSIONS 

This study sought to examine the accounting students’ performance with a focus on 

sociodemographic variables. Specifically, I investigated the relationship between academic 

performance and four variables: (i) gender; (ii) marital status; (iii) ethnicity; and (iv) 

employment. For this end, I collected data from 2015 ENADE, obtaining a final sample of 

11,707 observations. Four hypotheses were established, which results are discussed below. 

Hypothesis H1 defined that there is no association between students’ gender and 

academic performance. Welch’s t tests pointed out that male outperformed female students 

(Table 4). It suggests a positive relationship between male students and academic 

performance. Thus, H1 is rejected. Hypothesis H2 established that there is no relationship 

between students’ performance and marital status. According to the Bonferroni’s and 

Games-Howell’s post-hoc tests (Table 5), results showed that single students scored less 

than married and other students. Hypothesis H2, however, is not fully rejected inasmuch as 

there was no significant difference between married and other (indigenous and oriental 

descendant) students’ performance. More research on this point is demanded, particularly 

in the context of Brazilian accounting education. Hypothesis H3, in turn, predicted that 

there would be significant differences among performances of students from distinct 

ethnicity categories. This hypothesis found full support, since evidence indicated that white 

students outperformed their colleagues (Table 6). Finally, hypothesis H4 stated that there is 

no association between employment and academic performance, but Welch’s t tests 

suggested a significant difference in performance of students (Table 7). Worker students 

outperformed students without jobs. Therefore, hypothesis H4 is not supported. 

This study offers some important implications for accounting education and 

possibly other fields. First, descriptive statistics of students’ performances (Table 3) 
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indicated that Brazilian accounting educational processes in DE may have some problems, 

once most of students’ FP could not reach the scale midterm. Rethinking how accounting 

learning processes are being design should be in the agenda of accounting educators and 

researchers. Second, significant differences between male and female students’ 

performances were found. Researchers should find ways to reduce them to provide more 

equally education process. Favoring male over female students – or vice versa – has 

several implications, including the opportunity to get good positions in the job market. 

However, I must recognize that differences in performance in terms of students’ gender 

may be caused by mediator factors that I did not take in consideration in the analysis. 

Third, married students outperformed single students. Based on this, I stimulate married 

students to take DE accounting programs instead of on-site education. DE can provide 

conciliation of appointments and promote closer contact with children and spouses. In 

addition, financial and emotional support that comes from spouses and family may 

configure as one of the explanations for empirical evidence obtained in this study. Fourth, 

differences among performances of students with distinguished ethnicities suggest 

deficiencies in the learning process of prior levels of education (e.g. high school) in Brazil. 

It also suggests that previous experiences or opportunities were not equivalent among the 

accounting students with distinct ethnicities. It may be the case of students in some other 

countries where a certain ethnicity is more associated with lower family income, for 

example. For this reason, affirmative policy plays an essential role in social and 

educational contexts and these findings also have implications for economic, cultural, and 

political spheres. Ultimately, based on empirical evidence obtained for hypothesis H4, I 

would encourage students to get a job during the undergraduate course. It seems to help 

improving academic performance. 

Main limitations of this study can be summarized in three points: (i) I was not able 

to perform complementary quantitative tests that could have contributed to a deeper 

understanding on the relationship between academic performance and sociodemographic 

factors. For example, regression models could not be analyzed as their assumptions were 

not satisfied. Additional data are needed to better explore the association between 

sociodemographic variables and students’ performance in DE; (ii) sociodemographic 

information was provided by students. Thus, results should be observed with cautious, 

given that restrictions on self-reported data are applied to this study; and (iii) some 

essential variables (e.g. grade point average, attendance etc.) were not available and it 

constrained the analysis to the extent to which I was not able to run complementary or 

more specific tests. Results of this study remain valid though. 

Finally, I provide some insights for future research. Longitudinal studies that 

examine the relationship between sociodemographic factors and academic performance are 

essential as they allow to capture the effect of a variable of interest on a response variable 

over time. For instance, what happens to accounting students’ performance if their family 

income increases or decreases over time? Or what is the immediate effect after the students 

start/stop working in the accounting/non-accounting area? Another important aspect to 

investigate is how sociodemographic factors are potential moderators or mediators of the 

impact of academic variables (e.g. attendance, hours of study, reading etc.) on students’ 

performances in DE. Ultimately, as technology gains more attention and mobility, 

especially in DE (ABED, 2017), research on what students’ sociodemographic 

characteristics predict higher propensity of using and accepting mobile technologies in DE 

(e.g. chat groups through Whatsapp®) is equally encouraged. 
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Abstract 

With this research, we analyzed the banking applications for mobile devices, in the identifica-

tion of the customer and value perception of big banks retailers. For that, we searched for pro-

cesses, products, and Internet banking clients and their influence in business, value-added and 

new technologies. In addition to the investigation of theories, we conducted two interviews 

with managers of two large retail banks, and we also performed quantitative research with 

customers, to perform a detailed analysis of the values perceived from these new 

tools. Finally, based in the data collected and analyzed, it was possible to verify that the mo-

bile banking applications create value both for the client and for the Bank because they gener-

ate benefits, including the reduction of time spent with banking operations, the practicality and 

efficiency in their use. 
  
Keywords: Banking applications, Processes, Value, Satisfaction; Mobile Devices. 

 

Aplicativos Bancários para Dispositivos Móveis Colaborando na Percepção da Criação de 

Valor para Clientes E Bancos Varejistas 

Resumo 

Com esta pesquisa analisaram-se os aplicativos bancários para dispositivos móveis, na identi-

ficação da percepção de valor dos clientes e de grandes bancos varejistas. Para isso pesquisou-

se sobre processos, produtos, e clientes bancários, Internet e sua influência nos negócios, valor 

percebido e novas tecnologias. Além da pesquisa das teorias, foram realizadas duas entrevistas 

com gestoras de dois grandes bancos de varejo e também foi realizada uma pesquisa quantita-

tiva com os clientes para, dessa forma, obter-se uma análise detalhada dos valores percebidos 

a partir dessas novas ferramentas. Por fim, com base nos dados coletados e analisados foi pos-

sível verificar, que os aplicativos bancários para dispositivos móveis criam valor, tanto para o 
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cliente, quanto para o banco, pois geram benefícios, dentre eles, a redução de tempo gasto com 

operações bancárias, a praticidade e a eficiência na sua utilização.  
 

Palavras chave: Aplicativos bancários, Processos, Valor, Satisfação, Dispositivos Móveis. 

1. INTRODUÇÃO 

O setor bancário é, no Brasil, um dos que utilizam de forma mais intensiva a Tecnolo-

gia da Informação (TI) (Soares, & Hoppen, 1997). Dada a complexidade dos processos, o uso 

desta tecnologia pode ser considerado como fator chave na elaboração das estratégias competi-

tivas. De acordo com Monteiro (1995), a mão-de-obra de custo inferior na América Latina não 

foi empecilho para altas apostas neste setor. Albertin e Moura (1995) consideram que altos 

investimentos são direcionados a área da TI.  

Para Monteiro (1995), o que possibilitou o aumento da exploração tecnológica foi a li-

beração de importações, juntamente com a extinção de leis severas a esses processos. A libe-

ração de importações teve como um dos seus primeiros resultados o barateamento dos caixas 

eletrônicos.   

Segundo Ramos e Costa (2000) inicialmente, os bancos utilizavam o meio online ape-

nas para o envio de informações a seus clientes. O desenvolvimento na área tornou possível a 

popularização do Internet Banking. De acordo com Ramos e Costa (2000), alguns dos recursos 

que as instituições bancárias disponibilizam pela Internet seriam serviços presenciais cotidia-

nos como consulta de saldo, pagamento de faturas, transferências de valores entre contas, entre 

outros. 

De acordo com Mesquita, Gonçalves, Souki, & Muylder (2013) esta indústria de sof-

tware é singular, se comparada as outras. Isto porque não polui, agrega produtos de alto valor 

e mão de obra extremamente qualificada.  

Monteiro (1995) comenta que existem diversas vertentes tecnológicas que um banco 

pode seguir. O ponto chave é verificar o que o mercado precisa, não agora, mas no futuro. Os 

sistemas devem ser cada vez mais avançados para suporte dos novos processos digitais cada 

vez mais complexos. Estas vertentes tecnológicas veem modificando a trajetória dos bancos 

do passado ao presente. Portanto, o TI é de extrema importância para o aumento de competiti-

vidade e sobrevivência dos bancos inseridos no meio (Faria, & Maçada, 2011). 

Após análises bibliográficas em bases de dados como SPELL e SCIELLO, com pes-

quisas direcionadas para palavras-chave, periódico e título do documento e com os seguintes 

conjuntos de palavras: aplicativos bancários e clientes; aplicativos bancários e a geração de 

valor; relação entre aplicativos bancários e clientes, nenhum artigo cientifico foi encontrado, 

demonstrando haver uma lacuna do conhecimento. 

A questão de pesquisa que envolve este trabalho está na seguinte indagação: Como os 

aplicativos bancários colaboram na criação de valor para clientes e bancos varejistas? O 

objetivo geral desta pesquisa consiste em identificar como os aplicativos bancários colaboram 

para criar valor entre clientes e bancos varejistas. Os objetivos específicos propostos são:  

 Identificar os principais aplicativos bancários utilizados. 

 Verificar como os aplicativos bancários facilitam alguns processos organizaci-

onais. 

 Identificar as principais necessidades dos clientes de bancos. 

 Identificar os principais valores percebidos pelos clientes de bancos. 
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A pesquisa visou contribuir para identificar a relação existente englobando este movi-

mento tecnológico entre os aplicativos bancários e os seus usuários, os clientes bancários.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Processos bancários 

Quanto à definição dos processos: 

[...] os processos correspondem a um conjunto de recursos e atividades inter-

relacionados que recebe insumos e transforma-os, de acordo com uma lógica pré-

estabelecida e com agregação de valor, em produtos-serviços, para responderem às ne-

cessidades dos clientes (Vaz. 2008: 1). 

Saber gerenciar um processo pode levar a uma melhoria ou até levar uma empresa à 

bancarrota. Gerenciados de forma correta podem causar impactos positivos na estratégia da 

empresa ou negócio de diversas formas: receita, custo, investimentos e capacidades. Pelo fato 

dos processos empresarias serem de grande importância para os custos das empresas, é neces-

sário mantê-los sob controle (Slack, Chambers, Johnston, & Betts, 2013) 

De acordo com Ballestero (2012), os processos precisam estar em uma determinada 

cadeia sequencial para que funcione corretamente. Se não forem desenvolvidos adequadamen-

te, podem impactar com os demais relacionados a ele mais à frente, consequentemente, quem 

recebe o produto sem qualidade e com inconformidades é o cliente final. 

 Em relação a bancos comerciais, o objetivo principal é o lucro, e como maximizá-lo. 

Esse é o fator que leva os gestores a enfrentarem processos decisórios que precisam ser rápi-

dos e definitivos. A exigência dos clientes por serviços financeiros eficientes e ativos leva à 

necessidade de decisões rápidas sobre muitas solicitações.  

2.2 Clientes bancários  

De acordo com Prado (2004), o consumidor avalia o relacionamento com produto ou 

serviço por três componentes (figura 1). 

1. Satisfação no Relacionamento;  

2. Qualidade Global do Relacionamento;  

3. Comportamento Resultante do Relacionamento.  

Entende-se por Satisfação no Relacionamento toda a percepção do cliente com rela-

ção à qualidade do produto ou serviço prestado, benefícios obtidos e como o próprio nome diz, 

tudo aquilo que é relacionado com a satisfação. A Qualidade Global do Relacionamento 

compreende o lado afetivo que o consumidor tem em relação ao produto ou serviço em ques-

tão. Por fim, o Comportamento Resultante do Relacionamento define os comportamentos e 

atitudes após os dois primeiros componentes.  
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         Figura 1 – Processo de avaliação de um relacionamento 
Componentes Fatores 

Satisfação no relacionamento 

Lealdade/retenção 

Acomodação/tolerância 

Percepção com viés/atribuições com viés 

Não avaliação de alternativas 

Comunicação positiva boca-a-boca  

Componentes Fatores 

Qualidade global do relacionamento 

Percepção de desempenho do fornecedor 

Percepção dos benefícios do relacionamento 

Equidade (Justiça) no relacionamento 

Qualidade na comunicação 

Resolução de problemas no serviço 

Confiança 

Comprometimento 

Auto conexão 

Percepção de interdependência 

Intimidade 

Comportamento resultante do relacionamento              

Resposta afetiva 

Estabilidade 

Cooperação  

Identificação 

Participação/coprodução 

          Fonte: Prado (2004) 

 

De acordo com Reynolds e Whitlark (1995), uma das estratégias mais fáceis de serem 

aplicadas é aquela que reforça a ligação dos atributos do produto e/ou serviço com os valores 

relevantes ao consumidor em questão. 

Em relação aos clientes específicos de bancos, existem formas distintas para avaliação 

sua satisfação. Para Krishnan, Ramaswamy, Meyer e Damien, (1999) o banco precisa relacio-

nar esta satisfação em relação à qualidade dos produtos e dos serviços prestados, à qualidade 

dos relatórios financeiros e extratos, seja em meio online ou presencial, à qualidade oferecida 

nos serviços telefônicos e nas plataformas digitais e à qualidade dos serviços prestados dentro 

da agencia. Estes fatos são ligados com a facilidade de acesso a estes processos. Krishnan et 

al. (1999) defende que o surgimento dos call centers para solução de possíveis problemas e/ou 

duvidas contribuiu para a satisfação dos usuários.  

2.3 A Internet 

O início do desenvolvimento dos computadores eletrônicos dá-se no contexto da Se-

gunda Guerra Mundial com o objetivo de solucionar problemas matemáticos com relação a 

problemas de balística e códigos criptografados. Este desenvolvimento é intensificado durante 

o período da Guerra Fria, em que a verba americana destinada a pesquisas foi cerca de 30 ve-

zes maior do que aquela destina no período anterior a Segunda Guerra Mundial (Carvalho, 

2003).  

2.3.1 A influência da Internet nos negócios 

Ditada pelo rápido crescimento de diferentes tecnologias de informação, a Internet sur-

giu e rapidamente consagrou-se como solução para a integração dos negócios (Jenkins, Siegle, 
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Wojtkowski, & Wojtkowski, 1990), alterando tanto a organização interna da empresa como o 

modelo de comunicação com o mercado. 

Em um ambiente extremamente dinâmico como a Internet, em que a tecnologia está em 

constante transformação, as empresas precisam estar preparadas para fazer negócios, buscarem 

novos meios de se tornarem conhecidas e permanecerem competitivas (Janissek, 2000).  

A conectividade e os recursos oferecidos pela Internet representam novas oportunida-

des para os negócios (Cronin, 1996), tanto para grandes quanto para pequenas empresas, e a 

partir das novas oportunidades que vão surgindo, é possível consagrar-se com um novo mode-

lo de negócio ou novas tecnologias, de forma a obter vantagem competitiva. Pelo fato da In-

ternet apresentar diferentes tipos de oportunidades, é importante perceber as oferecidas para as 

empresas. Dentre elas, pode-se citar a possibilidade de se estabelecer canal direto com o clien-

te, evitar intermédios em processos de negócios, desenvolver e entregar produtos e serviços, 

distribuir informação, divulgar a empresa e utilizá-la para obter vantagem competitiva no ca-

nal eletrônico, controlando acesso a clientes e determinando novas regras neste cenário (Janis-

sek, 2000). 

Quando se fala do modo de como a Internet influencia os negócios, o reconhecimento 

de tendências é um fator crucial àqueles que desejam se manter à frente, pois as tendências 

geralmente começam lentamente, mas se espalham de forma abrupta conforme os consumido-

res e as empresas aquecem essa demanda para obterem os melhores resultados e ganharem o 

maior espaço nessa tendência, como afirmam Kalakota e Robinson (2002). 

Além de a tecnologia influenciar o ambiente externo das empresas, ela também colabo-

ra para conectar a empresa. A tecnologia consegue integrar as áreas das empresas que antes 

atuavam sem alguma conexão, para que todas fiquem interligadas e dessa forma otimizando o 

fluxo de informações, reduzindo as falhas nos processos e por fim alcançando o alto desempe-

nho, conforme Kalakota e Robinson (2002). 

2.4 Valor Percebido  

Para Barney e Hesterly (2008), cada empresa deve investir em determinada tecnologia 

para conseguir traçar a sua estratégia e passar a competir intensamente além de melhorar seus 

produtos e serviços já existentes para poder agradar e satisfazer os clientes atuais e também 

atrair novos compradores que antes não estavam nos planos. 

Segundo Kotler (2005), a satisfação nada mais é do que a sensação de prazer ou desa-

pontamento resultante da comparação entre o desempenho do produto ou serviço com as ex-

pectativas do comprador, ou seja, o cliente ficará satisfeito se atingir suas expectativas. Caso 

contrário, o cliente pode deixar de comprar seus produtos ou serviços e pior pode acabar indo 

para a concorrência. 

As expectativas criadas muitas vezes não são nada mais do que o valor entregue ao cli-

ente, que segundo Kotler (2005) é composto por uma comparação entre o valor total para o 

cliente e o custo total para este. No valor total, o cliente analisa o produto, os serviços, o pes-

soal e a imagem. Segundo Kotler (2005), no custo total são avaliados os custos monetários, de 

tempo, de energia física e psíquicos. A grosso modo, o custo total pode ser definido também 

como os esforços que o cliente necessita fazer para obter o produto ou serviço oferecido. 

Uma outra questão que pode influenciar na maneira como o cliente percebe o valor 

oferecido pelas empresas é o seu posicionamento, que segundo Kotler (2005) é o ato de de-

senvolver a oferta e a imagem da empresa para ocupar um lugar na mente dos clientes. Sendo 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2117



 

 

assim, o posicionamento tem pouco a ver com o produto em si mas tem muito a ver com esta 

mente, ou seja, como você posiciona seu produto na mente do seu cliente-alvo.  

Para Kotler (2005), muitas empresas passaram a investir milhões nos seus departamen-

tos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e esperavam que novas inovações fossem criadas, 

novos produtos elaborados e novas tecnologias fossem desenvolvidas. Porém, ele considera 

que elas não perceberam dois problemas importantes: o primeiro é o fato do pessoal do P&D 

ocupar-se geralmente com problemas encomendados e não com suas próprias ideias; o segun-

do é o fato de que as ideias muitas vezes propostas não são economicamente viáveis, sendo 

assim a busca por inovações que reduzissem os custos das empresas cresceu. 

Segundo Gabriel (2010), uma das possibilidades encontradas foram os aplicativos para 

dispositivos móveis que foram evidenciados a partir do surgimento do iPhone. A facilidade de 

compra e de instalação dessas plataformas possibilitaram o surgimento de uma cultura ligada à 

utilização dos aplicativos. Além disso a Apple incentiva muito os desenvolvedores de aplicati-

vos de forma que a maior parte da receita gerada vai para o criador. Para Gabriel (2010) o au-

mento de opções de dispositivos móveis, o aumento de aplicativos disponíveis e esta nova 

cultura que surgiu, tornou essa plataforma muito interessante para o marketing, tanto na parte 

de produtos (aplicativos próprios de marcas) e mídias (banners em aplicativos de terceiros) 

como na parte de serviços (aplicativos que substituíram diversos serviços). 

Para McKenna (1999) os consumidores definem seus desejos e necessidades com base 

em opiniões, referencias e experiências anteriores. Segundo Limeira (2003) existem diversos 

fatores que influenciam as propostas de valor. Um deles é a experiência, já que muitas pessoas 

utilizam experiências anteriores para avaliar certo serviço ou produto. Para Limeira (2003), 

essa mudança de hábito proporcionada pela vinda dos aplicativos, fez com que as pessoas ti-

vessem um sentimento de incerteza e vulnerabilidade pelo fato de que no início, houveram 

diversos casos de fraude e quebra de sigilo. Superar seus medos e inseguranças em relação aos 

riscos dos aplicativos, fez com que as empresas procurassem desenvolver soluções que gratifi-

cassem e encantassem seus usuários de alguma forma. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O objetivo dessa pesquisa é verificar se ocorre a criação de valor para o cliente e os 

bancos por plataformas online de serviços bancários. Para isso será realizada uma pesquisa 

entre usuários e uma entrevista com um gestor da área de TI ou Marketing de uma grande ins-

tituição bancárias. 

3.1 Tipos de pesquisa 

Para Severino (2007), a pesquisa exploratória busca obter informações sobre determi-

nado objeto delimitando um campo de trabalho e também busca mapear as condições de mani-

festação desse objeto. Em relação ao seu delineamento, é possível caracterizar a pesquisa co-

mo sendo de natureza qualitativa e quantitativa, na qual a primeira possui como características 

a descrição, a tentativa de compreensão e a interpretação de fenômenos e fatos situacionais 

obtidos nas entrevistas, e a segunda predominam as mensurações. 

3.2 Entrevistas e amostra  
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Na pesquisa qualitativa foram entrevistadas, mediante roteiro previamente elaborado, 

duas gestoras de marketing (figura 2) de duas instituições financeiras diferentes, para analisar 

a questão do valor criado para usuários e bancos. 
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Figura 2 – Características das entrevistadas  

Entrevistada Cargo Experiência bancária Empresa 

E1 Coordenadora de Projetos 12 anos 
5 anos Citibank 

7 anos Bradesco 

E2 Gerente de Comunicação Dirigida 20 anos Itaú 

Além das entrevistas, para se chegar a um resultado mais conclusivo realizou-se uma 

pesquisa quantitativa com os usuários dos aplicativos para dispositivos móveis para coletar 

dados que demonstrem o lado do cliente. Nessa pesquisa, obteve-se 99 respostas válidas. 

3.3 Procedimento de coleta de dados  

A entrevista semiestruturada foi considerada como a melhor opção para o desenvolvi-

mento da pesquisa qualitativa, pois, ao invés de responder as perguntas por meio de diversas 

alternativas já formuladas, a entrevista visou obter das entrevistadas os aspectos considerados 

mais relevantes.  

Após a realização das entrevistas foi disponibilizada nas redes sociais um questioná-

rio, visando uma pesquisa quantitativa para usuários de Internet banking para se observar a 

valorização dos fenômenos estabelecendo ideias a respeito do tema além de demonstrar os 

graus de fundamentação segundo Marconi e Lakatos (2011). 

3.3.1 Instrumento de coleta 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas para coletar informações de gestores 

bancários. Também foi realizada uma pesquisa por formulário eletrônico na Internet, respon-

dido somente por usuários de serviços digitais oferecidos por instituições financeiras.  

3.4 Procedimento de tratamento de dados  

Para tratamento de dados obtidos nas entrevistas qualitativas, foi desenvolvida a análi-

se de conteúdo, uma vez que segundo Severino (2007), é uma técnica de tratamento de infor-

mações de um documento, sob a forma de discursos pronunciados em linguagens diferentes 

como escritas, frases, imagens ou gestos. A análise de conteúdo toma em considerações as 

significações (conteúdos), eventualmente a sua forma e a distribuição destes conteúdos e for-

mas (índices formais), conforme indica Bardin (2010). 

Para o tratamento de dados da pesquisa quantitativa, utilizou-se a analise fatorial. Este 

recurso estatístico é utilizado quando é necessário identificar e agrupar fenômenos que aparen-

temente não possuem relação entre si (Blalock, 1974). O principal objetivo da análise fatorial 

é sintetizar um grande número de variáveis em um número menor de fatores (Hair, Black, Ba-

bin, Anderson, Tatham, 2006).  

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

4.1 Análise Qualitativa  

Após consolidar a transcrição das entrevistas realizadas, organizaram-se todas as in-

formações passadas pelos gestores. Foi realizada uma análise de conteúdo, levando em consi-

deração os fatos e pontos relevantes indicados nas entrevistas, detectando a visão referente aos 

aplicativos bancários por parte dos grandes bancos varejistas. Foi feita a classificação das res-
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postas para que fossem categorizadas em diversos grupos, levando em consideração inicial-

mente os postos-chave e as unidades de significado, conforme indicado por Bardin (2010). 

De acordo com o roteiro de entrevistas elaborado com base nos objetivos específicos 

da pesquisa, e com a classificação realizada das respostas das entrevistadas, chegaram-se às 

seis categorias (C1 - C6) indicadas na figura 3, e descritas a seguir. 
 

Figura 3 – Categorias e Unidades de Significado 

Categoria Unidade de Significado 

C1: Identificar e satisfazer corretamente as necessida-

des dos clientes 

Aplicativos suprem em partes as necessidades 

Imagem positiva 

Pesquisa de satisfação pela área de marketing 

Pesquisa de satisfação por CRM 

Satisfação do cliente 

C2: Segurança da plataforma e dos processos 
Segurança do aplicativo 

Segurança corporativa 

C3: Evolução dos processos pela tecnologia e novos 

cuidados 

Automatização de processos 

Eficiência nos processos 

Avanços tecnológicos 

Praticidade nas operações 

Qualidade do aplicativo  

C4: Barreiras com relação à utilização por parte dos 

clientes 

Cultura do cliente 

Faixa etária 

C5: Tendências de mercado observadas pelos bancos 
Quebra de paradigma 

Tendência de mercado 

C6: Variedades de aplicativos para diferentes grupos 

de clientes 

Aplicativo para cliente diferenciado 

Aplicativos para todos os clientes 
Fonte: Dados da pesquisa  

C1: Identificar e satisfazer corretamente as necessidades dos clientes. A satisfação 

total das necessidades dos clientes ainda é algo complexo e difícil de ser abordado. Para a en-

trevistada E2: 

[...] ainda existe muito para otimizar a experiência entre cliente e empresa visto que 

ela defende que existem necessidades que não foram descobertas pelos próprios cli-

entes [...]. 

Segundo Kotler (2005) a satisfação nada mais é do que a sensação de prazer ou desa-

pontamento resultante da comparação entre o desempenho do produto ou serviço com as ex-

pectativas do comprador, ou seja, o cliente ficará satisfeito se atingir suas expectativas. Caso 

contrário, segundo o autor, o cliente pode deixar de comprar seus produtos ou serviços e pior 

pode acabar indo para a concorrência. 

Levando em consideração os conceitos de qualidade global de relacionamento citados 

por Prado (2004) no referencial teórico, o fato destes suprirem em partes faz sentido porque 

existem uma série de fatores que são necessários para atingir a satisfação total do cliente co-

mo, resolução de problemas no serviço, percepção de desempenho do fornecedor e qualidade 

na comunicação.  

De acordo com Limeira (2003) diversos fatores influenciam na proposta de valor. Isso 

reflete na inovação necessária por parte dos aplicativos bancários para que os clientes se sin-

tam satisfeitos. Segundo a entrevistada E2: 
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[...] o banco deve sempre estar procurando novas funções e inovações para que isso 

se mantenha constante [...].  

De acordo com Kotler (2005), muitas empresas passaram a investir em departamentos 

de pesquisa e desenvolvimento, buscando novas inovações e novos produtos, o que pode ser 

observado nessa categoria em análise. 

 Para uma correta identificação das necessidades dos clientes e posterior verificação a 

entrevistada E2 comenta sobre a tecnologia que o banco fornece, e diz também que uma inte-

gração com empresas de outros serviços integradas ao banco pode ser um caminho eficiente 

para melhorar o serviço dos aplicativos oferecidos.   

C2: Segurança da plataforma e dos processos. Verificou-se que o principal processo 

que ainda merece uma atenção especial é o de segurança de dispositivos móveis. Para a entre-

vistada E1: 

[...] o que deve ser olhado com atenção são os processos de segurança, principalmen-

te os com relação a fraude [...]. 

De acordo com Ballestero (2012) para que tudo esteja funcionando perfeitamente os 

processos devem estar em uma correta cadeia sequencial. Esta cadeia é atingida pelo planeja-

mento. Os processos decisórios dentro do ambiente bancário devem ser rápidos e decisivos. 

Para Slack et al. (2013), saber gerenciar um processo é de extrema importância, podendo oca-

sionar desde a falência da empresa até ser responsável pelo alcance das metas. 

É importante salientar que o que foi obtido pela pesquisa não corresponde a uma falta 

de segurança que comprometa a integridade geral da estrutura. O processo de segurança é algo 

que sempre está em constante aperfeiçoamento. 

C3: Evolução dos processos pela tecnologia e novos cuidados. Compreende-se que o 

surgimento da tecnologia empregada no dia a dia da empresa contribui beneficamente para a 

eficiência nos processos. Com o surgimento dos aplicativos bancários alguns processos orga-

nizacionais foram automatizados demandando um número menor de funcionários para realizá-

lo. Para a entrevistada E1: 

[...] ambos os impactos observados após o surgimento dos aplicativos bancários fo-

ram positivos, dentre eles os avanços tecnológicos e a eficiência nos processos. O 

processo de avanço tecnológico melhora o serviço ao cliente através do autosserviço 

[...]. 

Conforme Kalakota e Robinson (2002), a tecnologia pode influenciar o ambiente ex-

terno e interno das empresas. Tomando como base o ambiente interno, a tecnologia consegue 

integrar as áreas que antes atuavam sem conexão nenhuma, integrando as mesmas e otimizan-

do o fluxo de informações. 

Janissek (2000) afirma que surgimento da Internet e suas tecnologias relacionadas pro-

porcionam novas oportunidades para as organizações, como a possibilidade de estabelecer 

canal direto com os clientes. Para a entrevistada E1: 

[...] é necessário ainda preocupar-se sempre com a qualidade de todos os aplicativos, 

e o investimento deve ser recorrente [...].  

Para Krishnan et al. (1999), o banco deve prestar serviços e processos com qualidade 

assegurada, ocasionando em uma melhor relação com o cliente.  
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C4: Barreiras com relação à utilização por parte dos clientes. Pela entrevista, ob-

serva-se que existem duas barreiras cruciais para a utilização dos aplicativos bancários: faixa 

etária e cultura do cliente.  Para a entrevistada E1: 

[...] o processo depende muito do hábito do cliente, do seu costume [...].  

Já para a entrevistada E2: 

[...] os jovens já nascem digitais e que eles não pensam em ir aos bancos físicos [...].  

Segundo Gabriel (2010), este costume tem início após o surgimento do iPhone, a faci-

lidade de compra e de instalação da plataforma. Esse meio digital contribuiu para esse hábito a 

utilização destas tecnologias e a consequente facilidade em se adaptar a novos mecanismos. A 

entrevistada E1 ainda cita a faixa etária, na qual aqueles com idade superior preferem os servi-

ços físicos do que com relação ao meio de dispositivos móveis. 

C5: Tendências de mercado observadas pelos bancos. Observa-se certa resistência à 

inovação por parte de alguns executivos, de acordo com a entrevistada E1, que afirma que: 

[...] no início foi difícil implementar o conceito de aplicativos para dispositivos mó-

veis dentro dos processos bancários, principalmente com alguns grandes executivos, 

visto que o processo é irreversível. O processo só foi facilitado após a percepção da 

tendência [...]. 

A entrevistada E2 observa que: 

[...] o uso de aplicativos é crescente não apenas em bancos, mas em todas as áreas 

[...]. 

Com relação ao mundo digital, um reconhecimento prévio por parte das empresas é de 

extrema importância para se manter à frente pelo fato de que as tendências na maioria das ve-

zes começam lentamente, mas se espalham de maneira exponencial, como afirma Kalakota e 

Robinson (2002). De acordo com Janissek (2000) é possível relacionar o fato de um ambiente 

dinâmico que nem a Internet, em que a tecnologia está em constante transformação, e que as 

empresas precisam estar atentas aos negócios e novos meios para se permanecerem competiti-

vas, assim como a fala de E2. Os bancos devem sempre estar buscando novas formas para 

melhorar seus produtos. 

C6: Variedade de aplicativos para diferentes grupos de clientes. As empresas ban-

cárias possuem linhas de aplicativos de acordo com os grupos de clientes. A entrevistada E1 

reforça: 

[...] que as principais funcionalidades dos aplicativos em geral são a parte de paga-

mentos de contas e código de barras gerado para pagar boletos. Existem também ou-

tros aplicativos para grupos de clientes diferenciados [...]. 

Os bancos varejistas fornecem diversas funcionalidades que buscam atender as neces-

sidades dos clientes em seus aplicativos bancários. Algumas delas são essenciais, e outras di-

ferenciais. Neste último caso, os aplicativos possuem algum recurso diferenciado ou adaptado 

para o perfil do cliente. No primeiro caso citado pelas entrevistadas, as funcionalidades que 

estão disponíveis a todos são aquelas com maior utilização, caso do pagamento de contas pelo 

boleto bancário. 
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4.2 Análise Quantitativa 

Os dados foram coletados entre outubro a novembro de 2016 a partir da pesquisa quan-

titativa feita com os usuários de aplicativos bancários. Foram obtidas 154 respostas do questi-

onário, das quais 119 foram completas, e 99 delas aproveitadas (64% de aproveitamento das 

respostas obtidas), uma vez que foram descartadas as respostas daqueles que nunca utilizaram 

aplicativos bancários (tabela 1). 

Tabela 1 – Respostas ao questionário 

Respostas Quantidade 

Totais 154 

Completas 119 

Válidas 99 

Todas as respostas aproveitadas foram obtidas de brasileiros. Sendo que, 62 respostas 

vieram de mulheres e 37 de homens. De acordo com o questionário, o número de mulheres 

que usam os aplicativos bancários para dispositivos móveis é maior, mostrando uma nova ten-

dência de mercado a ser estudada.  

Dentre as respostas obtidas, 26 vieram de pessoas acima de 40 anos, 21 entre 24 e 40 

anos, 51 entre 18 e 24 anos, e 1 pessoa era menor que 18 anos. Os números a seguir compro-

vam que os jovens (entre 18 e 24 anos) dominam a utilização dos aplicativos, conforme abor-

dado no referencial teórico e com as entrevistadas na parte qualitativa da pesquisa. Ainda de 

acordo com o referencial teórico, este domínio pode ser justificado pela facilidade que esta 

geração tem em se adaptar a novas tecnologias.  

No gráfico da figura 1 é possível observar a quantidade de contas corrente, e em quais 

bancos estão abertas, das respostas válidas. Foi permitida a opção por múltiplos bancos. Os 

números são coerentes com os dados atuais com relação ao tamanho dos bancos varejistas 

brasileiros, na qual o líder de mercado, de acordo com o seu faturamento (R$) trimestral, é o 

Banco Itaú seguido pelo Banco Bradesco. Pode-se perceber também o surgimento de contas 

vinculadas a startups financeiras (NuBank e Original). 

 

Figura 1 – Contas correntes dos respondentes válidos 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Dentre as respostas obtidas, 21 pessoas estão na pós-graduação, 25 possuem o ensino 

superior completo, 48 incompleto e cinco com apenas o segundo grau (figura 2). Os números a 

seguir estão coerentes com os dados obtidos com relação a faixa etária dos usuários. Conforme 
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abordado, o número maior de usuários possui entre 18 a 24 anos, período de início e/ou con-

clusão do ensino superior.  

Figura 2 – Escolaridade dos respondentes válidos 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Após a coleta, foi realizado uma análise combinatória utilizando o programa SPSS. A 

amostra da pesquisa trouxe um índice de KMO confiável para utilização dos dados acima de 

0,6 (HAIR et al., 2006), portanto foi possível a continuação da análise, conforme tabela 2 ge-

rada pelo programa. 

Tabela 2 – KMO e Teste de Bartlett 
Medida de Adequação da Amostra Kaiser-Meyer-Olkin ,777 
Teste de Esfericidade de Bartlett Chi-Square Aprox. 729,728 

Grau liberdade 190 
Signif. ,000 

O índice encontrado foi de 0,777 o que significa que a amostra é adequada para a aná-

lise fatorial. Na sequência foram realizados alguns processamentos dos dados coletados, até a 

obtenção de cinco grupos (ou fatores) ideais de respostas (tabela 3), para que esses fossem 

posteriormente analisados. 

Tabela 3 – Matriz de componentes rotacionados 

Variável Fatores 

F1 F2 F3 F4 F5 

V11 ,801     
V20 ,777     

V21 ,758     

V08 ,548     
V05  ,816    

V06  ,743    

V04  ,706    
V02  ,570    

V15   ,757   

V22   ,654   
V12   ,570   

V09   ,539   

V03   ,536   
V19    ,850  

V18    ,812  

V17    ,625  
V16    ,493  

V13     ,760 

V14     ,721 
V10     ,377 

Método de extração: Analise de Componente Principal.  

Método de rotação: Varimax com Normatização Kaiser. 

a. Rotação convergida em 8 iterações. 
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O resultado dos agrupamentos das respostas se encontra na tabela 3, gerada pelo SPSS, 

que agrupou cinco fatores (F1 – F5), sendo que cada uma das variáveis que os compõe têm 

pesos diferentes. Quanto maior o peso da variável maior a relevância dela para formação dos 

fatores. Cada variável corresponde as respostas coletadas de cada pergunta do questionário 

elaborado, podendo assim nomear cada um desses grupos para continuar a análise dos dados. 

Conforme a tabela 3: 

 Faz parte do fator 1 (eficiência operacional do aplicativo) as variáveis V11, 

V20, V21 e V08, com seus respectivos pesos. 

 O fator 2 (praticidade na migração e uso diário) foi agrupado conforme as 

variáveis V5, V6, V4 e V2, e na coluna F2 encontram-se os seus pesos. 

 As variáveis V15, V22, V12, V9 e V3 formam o Fator 3 (preferência na utili-

zação de aplicativos para dispositivos móveis) e seus respectivos pesos, tendo 

esse fator cinco variáveis. 

 O fator 4 (rejeição e incompatibilidade dos aplicativos com smartpho-

nes/tablets) foi formado pelas variáveis V19, V18, V17 e V16. 

 E por último foi formado o fator 5 (atratividade dos aplicativos para disposi-

tivos móveis), pelas variáveis V13, V14 e V10. 

A análise gerou a tabela 4 de relevância das variáveis “Comunalidades > 0,5”. Os va-

lores de extração, quando maiores que 0,5, são considerados relevantes para análise, e os me-

nores são menos relevantes, ou até irrelevantes (HAIR et al., 2006). 

Tabela 4  - Comunalidades > 

0,5 

Variável Inicial Extrações 

V02 1,000 ,674 

V03 1,000 ,380 

V04 1,000 ,621 

V05 1,000 ,718 

V06 1,000 ,732 
V08 1,000 ,432 

V09 1,000 ,466 

V10 1,000 ,490 
V11 1,000 ,695 

V12 1,000 ,704 

V13 1,000 ,649 
V14 1,000 ,626 

V15 1,000 ,681 

V16 1,000 ,441 
V17 1,000 ,683 

V18 1,000 ,706 

V19 1,000 ,767 
V20 1,000 ,723 

V21 1,000 ,712 

V22 1,000 ,543 

Método de extração:  

Analise de componente principal. 

Na tabela 5 é possível verificar a variância total dos cinco fatores identificados, alcan-

çando uma porcentagem de 62,2%, portanto foi considerado adequado para continuar a análise 

conforme defendem Hair et al. (2006). 
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Tabela 5 – Variância total dos cinco fatores 

Fatores Autovalores Soma do quadrado das cargas 

Total % da Variância Cumulativo % Total % da Variância Cumulativo % 

F1 5,613 28,067 28,067 2,939 14,695 14,695 

F2 2,408 12,042 40,109 2,855 14,277 28,972 
F3 2,110 10,548 50,657 2,567 12,833 41,804 

F4 1,230 6,148 56,805 2,412 12,062 53,866 

F5 1,083 5,413 62,218 1,670 8,352 62,218 

 

Com os cinco fatores formados, foi possível nomear esses fatores de acordo com a sig-

nificância para a pesquisa e a resposta dos questionários. Chegou-se aos cinco fatores identifi-

cados abaixo, e descritos a seguir. 

 F1: Eficiência operacional do aplicativo (variável 11 com maior peso no grupo) 

 F2: Praticidade na migração e uso diário (variável 5 com maior peso no grupo)  

 F3: Preferência na utilização de aplicativos para aplicativos móveis (variável 15 

com maior peso no grupo) 

 F4: Rejeição e incompatibilidade dos aplicativos com smartphones/tablets (variável 

19 com maior peso no grupo) 

 F5: Atratividade dos aplicativos para aplicativos móveis (variável 13 com maior 

peso no grupo) 

F1: Eficiência operacional do aplicativo. Com os grandes investimentos feitos em 

tecnologia, os bancos passaram a procurar cada vez mais os clientes para descobrirem suas 

necessidades e desenvolverem novos aplicativos adequados a suas preferencias e gostos. Iden-

tificou-se que 55,5% das respostas correspondentes a V21 foram oito a dez, mostrando que os 

aplicativos desenvolvidos suprem a maioria das suas necessidades.  

Hoje é possível baixar esses aplicativos em praticamente todas as plataformas digitais 

como celulares e tablets não prejudicando os aparelhos. O questionário quantitativo revela que 

80,8% das respostas correspondentes à V20 foram de um a três indicando que os aplicativos 

pouco ou em nada afetam os aparelhos. Existem rumores de que esse tipo de operação que é 

feita pelo celular ou Internet é inseguro com as respostas de um a três correspondentes a V8. 

Verificou-se que 38,3% dos clientes não se sentem inseguros na hora da utilização dos aplica-

tivos concluindo que a maioria ainda tem um certo preconceito com esse tipo de serviço. 

F2: Praticidade na migração e uso diário.  Uma das grandes virtudes dos aplicativos 

é a sua praticidade, ter liberdade para fazer uma transação ou pagar uma conta sem pegar fila, 

com um toque, e ter tudo isso na hora que quiser. Isso foi percebido com a respostas sobre a 

V4 em que 65,6% dos participantes responderam de 10 a 8, confirmando que utilizam muito 

mais os aplicativos do que os serviços físicos dos bancos. Conforme Barney e Hesterly (2008), 

as empresas desenvolveram tecnologias para conseguir traçar melhor suas estratégias e com-

petir intensamente, ocasionando na substituição dos serviços físicos por aplicativos. 

Com o passar do tempo, os bancos perceberam, que quanto menos o cliente precisa ir a 

uma agência bancaria, mais tempo ele ganha, ou seja, mais satisfeito ele fica com os serviços 

do seu banco. Verificou-se com as repostas da V5 que 93,3% dos participantes responderam 

de 10 a 8, alegando que ganham tempo cada vez que não precisam ir à agência. Segundo 

Kotler (2005), é nessa hora que o cliente pondera o valor do serviço com os custos físicos e 

psíquicos gerados. Com a ideia de manter os clientes longe de qualquer agência, os bancos 
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desenvolveram aplicativos auto didáticos para os quais, o aprendizado das funcionalidades é 

simples e de fácil entendimento. Isso foi identificado com as respostas da V6 e V2, sendo 

85,8% dos participantes responderam de dez a oito, e que tanto o layout do aplicativo quanto o 

ambiente digital são de fácil utilização e entendimento. Para Limeira (2003), a experiência 

contribui significativamente com a construção do valor e essas facilidades citadas anterior-

mente mostram que colaboram para gerar uma experiência ainda mais agradável. 

F3: Preferência na utilização de aplicativos para dispositivos móveis. Com a dispu-

ta acirrada pelo mercado, as empresas procuram se diferenciar das demais por meio de produ-

tos ou serviços segmentados. Os clientes são atraídos nesse mercado bancário para as empre-

sas que conseguem ofertar serviços diferentes e atrativos. O surgimento dos aplicativos cola-

borou para revolucionar o mercado, fazendo com que os clientes trocassem de bancos por cau-

sa da tecnologia. De acordo com as respostas da V15, 26,6% das respostas de dez a oito indi-

cam que existem pessoas que trocariam de banco pelo simples fato do banco concorrente ter 

aplicativos na operação. 

 Com a pesquisa referente as necessidades, os desenvolvedores produzem as funciona-

lidades dentro dos aplicativos, porém, algumas vezes as necessidades não são declaradas. Mui-

tas vezes o cliente ainda não descobriu essa necessidade em questão. Detectou-se com as res-

postas da V22, sendo 78,8% das respostas foram de dez a oito, que até o momento as suas 

necessidades declaradas estão sendo correspondidas. Mesmo com toda tecnologia, os aplicati-

vos ainda possuem alguns erros operacionais conforme foi verificado com as respostas da 

V12, em que somente 40,4% das respostas de dez a oito afirmam que não encontraram ne-

nhum tipo erro nos aplicativos utilizados. 

F4: Atratividade dos aplicativos para dispositivos móveis. De acordo com Prado 

(2004), o consumidor avalia o relacionamento com produto ou serviço por três componentes 

descritos na figura 1 (satisfação no relacionamento; qualidade global do relacionamento; com-

portamento resultante do relacionamento).  

Portanto pode-se afirmar que a atratividade provém da satisfação dos clientes na utili-

zação de algum produto ou serviço, e de acordo com a pesquisa realizada com os usuários de 

aplicativos bancários para dispositivos móveis, foi identificado que 48,4% dos respondentes 

concordam que não sentem falta ou necessidade de frequentar os bancos (com exceção de de-

pósito de cédulas), já 5,05% dessas pessoas sentem a total necessidade de irem às agências. No 

meio termo, temos que 39,3% julgam ser menos importante e 11,1% consideram mais relevan-

te.  

Quando se pergunta o quão é importante uma instituição financeira ter aplicativos ban-

cários para dispositivos móveis para que alguém se torne cliente 42,4% dos respondentes 

acreditam não ter nenhuma importância e apenas 7% julgam ser de total influência na hora da 

escolha. 18,1% dessas pessoas dizem ter uma importância relevante enquanto 32,3% afirmam 

não ser menos decisivo.  
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F5: Rejeição e incompatibilidade dos aplicativos com smartphones/tablets. De 

acordo com a pesquisa foi identificado que apenas 6,1% das pessoas preferem utilizar o caixa 

eletrônico a utilizar aplicativos bancários enquanto 70,7% afirmam o contrário. 12,1% dos 

respondentes preferem o caixa eletrônico, porém não desconsideram totalmente o uso de apli-

cativos enquanto 11,1% responderam o contrário. 

Com relação à preferência por utilizar o Internet Banking a utilizar aplicativos de celu-

lar, foi constatado que somente 2,2% dos participantes possuem a total preferência pelo Inter-

net Banking enquanto 42,4% responderam o inverso. 38,3% das pessoas afirmam preferir em 

não totalidade o Internet Banking enquanto 17,1% concordam o contrário, dão maior preferên-

cia a aplicativos de celular, entretanto não excluem a outra opção. 

Dessa forma pode-se concluir que a grande maioria dos respondentes já dá preferência 

aos aplicativos de celular em detrimento das opções que chegaram primeiro, como o caixa 

eletrônico e o Internet Banking. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa foi desenvolvida com a finalidade de responder à seguinte questão: Como 

os aplicativos bancários colaboram na criação de valor para clientes e bancos varejistas? 

Com base nas análises quantitativa e qualitativa realizadas, após a coleta das informações das 

pesquisas dos usuários de aplicativos bancários para dispositivos móveis, e dos gestores dos 

bancos, apresentam-se aqui os principais achados da pesquisa. 

Pôde-se observar, na análise quantitativa, que os aplicativos bancários como um todo 

geram valor para o cliente. Pode-se identificar que o cliente adquire diversos benefícios com a 

utilização dos aplicativos entre eles, redução de tempo gasto com operações bancárias, ou até 

na praticidade na execução das mesmas. O valor gerado pelos aplicativos também pode ser 

percebido pelo fato das pessoas preferiram as novas ferramentas em detrimento das mais tra-

dicionais (Internet Banking, agências, caixas eletrônicos). Tal preferência pode ser explicada a 

partir da praticidade, segurança, eficiência, ou até mesmo da compatibilidade em seus disposi-

tivos móveis. Todas essas opções oferecidas pelo aplicativo suprem em parte as necessidades 

dos usuários, pois a tecnologia está sempre sendo aprimorada, e sempre surgirão novas ferra-

mentas e aplicações, ou seja, as necessidades nunca serão totalmente supridas. Sempre serão 

descobertas necessidades ocultas nos usuários, a partir da criação de ferramentas desconheci-

das até o momento. 

Os principais aplicativos identificados são os que oferecem as operações básicas de um 

banco, como saldo, extrato e transferências, sendo esses aplicativos os mais importantes para 

os usuários. Os demais aplicativos funcionam como um diferencial para os bancos, havendo 

uma competição tecnológica entre eles, além de servir para atender grupos seletos de clientes. 

 O surgimento dos aplicativos bancários impactou positivamente nos processos internos 

dos grandes bancos varejistas por meio dos avanços tecnológicos e eficiência geral. Pode-se 

concluir que os processos bancários foram reduzidos ou modicados, ocasionando em realoca-

ção de departamentos e recursos. Ainda há possíveis melhorias a serem feitas dentro dos pro-

cessos bancários, tendo a necessidade de acompanhar a tecnologia crescente dos aplicativos. 

Os bancos identificaram essa tendência de utilização dos aplicativos, e estão sempre buscando 

a adaptação nos processos de forma a contornar as resistências de alguns executivos, adotando 

essa mudança como parte do plano estratégico. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2130



 

 

A criação de valor entre grandes bancos varejistas e seus clientes, se dá pelo fato das 

plataformas para dispositivos móveis proporcionarem diversos benefícios as duas partes, al-

guns descritos anteriormente nesta consideração. No geral, há mais pontos positivos do que 

negativos na experiência de utilização dos aplicativos bancários. 

 

5.1 RECOMENDAÇÕES  

Àqueles que buscam aprofundar-se no contexto bancário digital, recomenda-se a in-

corporação de temas relacionados a funcionalidade de aplicativos bancários, marketing inte-

grado com clientes para a criação de aplicativos futuros e a análise da segurança bancaria no 

meio digital. 
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Resumo 

A disponibilização de informações à sociedade constitui-se obrigatoriedade dos órgãos 

públicos e permite que os cidadãos tenham acesso às informações para a realização do 

controle social, estimulando a accountability e a redução da corrupção na esfera pública. 

Nesse contexto, o estudo teve como objetivo investigar o atendimento dos poderes 

executivo, judiciário e legislativo dos estados brasileiros aos requisitos de disponibilização 

de informações à sociedade por meio da transparência passiva. A pesquisa é descritiva, 

realizada por meio de uma pesquisa documental, com abordagem predominantemente 

qualitativa. Para coleta dos dados, uma solicitação de informação foi encaminhada aos 

três poderes. O modelo de análise compreendeu a avaliação das plataformas 

disponibilizadas para realização do pedido e as respostas fornecidas. Dos três poderes, o 

executivo foi o que apresentou plataformas mais estruturadas, disponibilizando e-SIC em 

todos os estados. A taxa de retorno aos pedidos realizados foi de 100% no executivo, 56% 

no judiciário e 24% no legislativo. Foram consideradas satisfatórias 17 respostas do poder 

executivo, 10 do judiciário e 4 do legislativo. Os resultados demonstram que o poder 

executivo encontra-se em um estágio mais avançado na disponibilização de informações ao 

cidadão em relação aos outros dois poderes. Todavia, nos três poderes foi possível 

identificar aspectos restritivos à transparência passiva. A falta de adequação dos poderes 

estaduais aos requisitos de transparência passiva contidos na LAI indica haver uma 

divergência entre o que está estabelecido na legislação e o que ocorre na prática.  

Palavras chave: Acesso à informação. Transparência passiva. Poderes estaduais 

brasileiros. 

 

Abstract 

The provision of information to society is mandatory for public bodies and gives citizens 

the possibility of having information for social control, encouraging accountability and 

reduction of corruption in the public sphere. In this context, the objective of the study was 

to investigate the attendance of the executive, judicial and legislative branches of Brazilian 

state governments to the requirements of providing information to society, by means of 

passive transparency. The research is descriptive, operationalized by a documental 

research, with predominantly qualitative approach. In order to collect the data, an 

information request was sent to the three branches. The analysis model comprised the 

evaluation of platforms available to submit the request and the evaluation of the responses. 

The executive was the branch that presented more structured platforms, providing e-SIC in 

all states. The response rate was 100% in the executive, 56% in the judiciary and 24% in 

the legislative. Furthermore, 17 responses from executive, 10 from judiciary and 4 from 
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legislative were considered satisfactory. The results demonstrate that executive branch is at 

a more advanced stage in providing information to citizens over the other two branches. 

However, in the three branches it was possible to identify restrictive aspects of passive 

transparency. The lack of adequacy of Brazilian state government branches to the passive 

transparency requirements contained in the LAI indicates a divergence between what is 

established in the legislation and what happens in practice.  

Keywords: Access to information. Passive transparency. Branches of Brazilian state 

governments. 

 

1. Introdução 

Escândalos políticos estão frequentemente presentes nos noticiários brasileiros, 

gerando uma sensação de impotência por parte da sociedade, que passa a olhar de modo 

cético os rumos que a política tem tomado no Brasil (Filgueiras, 2009). A corrupção é 

apresentada por Pereira (2002) como um fenômeno que enfraquece a democracia, a 

confiança no Estado, a legitimidade dos governos e a moral pública, sendo um problema 

estrutural na sociedade e no sistema político brasileiro. Para Slomski (2012), o aparente 

aumento dos níveis de corrupção percebidos atualmente ocorre devido a uma maior 

dificuldade em esconder os desvios da administração pública na era da informação. 

Levando-se em consideração que a corrupção ocorre após um cálculo dos potenciais 

benefícios, menos os potenciais custos (Vieira & Caldas, 2012), a transparência das 

informações governamentais aumenta os riscos de os governantes terem seus atos 

corruptos expostos e, portanto, pode influenciar sua ação e contribuir para reduzir a 

corrupção na esfera pública.  

Com o objetivo de identificar trabalhos que delimitassem a transparência passiva 

como objeto de estudo, foi realizado, em outubro de 2016, levantamento nas bases de 

dados Scopus, Spell, EBSCO, Proquest e Science Direct. Procurou-se localizar trabalhos 

que apresentassem o termo “transparência passiva” ou “passive transparency” no título, 

resumo/abstract ou palavras-chave. Os resultados encontrados nas bases pesquisadas, após 

exclusão dos artigos repetidos, compreendem cinco trabalhos, dos quais dois são da área da 

robótica e, portanto, não se aplicam ao universo da pesquisa. Busca-se neste trabalho 

contribuir nessa lacuna do conhecimento ao discutir a questão da transparência passiva, 

investigou-se o atendimento dos poderes executivo, judiciário e legislativo dos estados 

brasileiros aos requisitos de disponibilização de informações à sociedade por meio da 

transparência passiva. 

Para haver transparência devem ser disponibilizadas não só as informações 

previstas legalmente, mas qualquer informação de interesse do cidadão. A transparência 

passiva, realizada segundo os preceitos determinados na LAI, pode garantir aos cidadãos o 

acesso à informações que não são ativamente disponibilizadas pelos órgãos e entidades 

públicas. Informações essas que auxiliam o cidadão no acompanhamento e controle da 

atuação dos governantes em áreas e questões de seu interesse. De modo a assegurar o 

direito fundamental de acesso à informação, a LAI estabelece os procedimentos a serem 

adotados pelos órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo, 

judiciário e legislativo (Lei n. 12.527, 2011). A justificativa para aplicação do estudo em 

nível estadual leva em consideração a organização dos estados brasileiros, composto pelos 

três poderes. Este cenário oportuniza a realização de pesquisas com o objetivo de analisar a 

transparência passiva no âmbito dos poderes executivo, judiciário e legislativo e identificar 

diferenças ou semelhanças no avanço da adaptação de cada poder aos requisitos de 

cumprimento da transparência passiva. 

Nesse contexto, reside a importância de avaliar o quanto os governos são 
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transparentes e, dessa forma, fomentar uma melhoria contínua dessa transparência. 

Pretende-se, através da realização de pedidos de acesso à informação, identificar o 

cumprimento do dever de transparência passiva dos poderes estaduais, verificando, dentre 

outras coisas, se disponibilizam plataforma acessível ao cidadão, se respondem dentro do 

prazo estabelecido na legislação e se fornecem acesso integral às informações solicitadas e 

respostas satisfatórias. Para que haja avanço na disponibilização de informações aos 

cidadãos, é necessário que a administração pública compreenda além dos dispositivos 

legais que regulamentam suas ações, também a forma como estão sendo cumpridos na 

prática. Deste modo, poderão os poderes executivo, judiciário e legislativo dos estados 

brasileiros tomarem ciência de suas falhas nesse processo e das possibilidades de melhoria, 

vislumbrando oportunidades para o aprimoramento dos portais eletrônicos no que diz 

respeito à transparência passiva.  

 

2. Âncora Teórica 

 

2.1 Accountability 

O entendimento do termo accountability, segundo Campos (1990), depende de um 

amadurecimento da democracia e da sociedade. Abrucio e Loureiro (2004, p.1) consideram 

que a democracia é regida por três ideais principais, quais sejam: o governo deve emanar 

da vontade popular; os governantes devem prestar contas ao povo; e a atuação do Estado 

deve ser limitada por regras em prol da defesa de direitos básicos dos cidadãos. Assim, os 

autores definem accountability democrática como “a construção de mecanismos 

institucionais pelos quais os governantes são constrangidos a responder, ininterruptamente, 

por seus atos ou omissões perante os governados”. Tendo em vista os três ideais da 

democracia, a accountability ocorre através de três formas: o processo eleitoral, que 

garante o princípio da soberania popular; o controle institucional durante os mandatos, 

como o controle social, parlamentar, judicial e administrativo-procedimental; e as regras 

estatais intertemporais, em que se limita o poder governamental para garantir os direitos 

dos indivíduos e da coletividade. Para que ocorram as formas de accountability citadas 

pelos autores, é preciso que sejam respeitadas certas condições, entre as quais se destaca a 

liberdade de expressão e de reunião, a possibilidade de se obter diversidade de informações 

e a transparência e fidedignidade das informações públicas (Abrucio & Loureiro, 2004). 

A possibilidade de tradução do termo accountability para o português é questionada 

por Campos (1990), levando em consideração a situação política que o país vivia: recém-

saído de uma ditadura, onde imperava a censura; e com histórico de clientelismo e 

patrimonialismo, que impediam o entendimento do termo. Em uma comparação entre os 

norte-americanos e os brasileiros, a autora afirma que os primeiros possuem um maior 

nível de preocupação com a accountability, fato que está diretamente relacionado ao 

estágio de desenvolvimento político em cada país. A qualidade das relações entre governo 

e cidadão determinará o exercício da accountability, onde as atitudes e comportamentos 

dos cidadãos definem o comportamento (responsável ou não-responsável) dos servidores 

públicos. “Somente a partir da organização de cidadãos vigilantes e conscientes de seus 

direitos haverá condição para a accountability. Não haverá tal condição enquanto o povo se 

definir como tutelado e o Estado como tutor” (Campos, 1990, p.35). 

Em 2009, quase 20 anos após a publicação de Campos (1990), Pinho e Sacramento 

(2009) procuraram entender se as alterações políticas, sociais e institucionais ocorridas 

desde então já permitiam a compreensão e tradução do termo. Os autores concluíram que 

não há como traduzir em um termo único, sendo necessário trabalhar com uma forma 

composta. Constatam, então, que a accountability envolve “responsabilidade (objetiva e 
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subjetiva), controle, transparência, obrigação de prestar contas, justificativas para as ações 

que foram ou deixaram de ser empreendidas, premiação e/ou castigo” (Pinho & 

Sacramento, 2009, p.1364).  

O conceito de accountability pode ser analisado através de duas dimensões: a 

vertical e a horizontal. A accountability horizontal, segundo O’Donnel (1998), ocorre 

quando agências estatais são capacitadas e têm o direito e o poder legal para realizar ações 

como supervisão a sanções legais e impeachment contra ações ou emissões de outros 

agentes ou agências do Estado que possam ser qualificadas como delituosas. A dimensão 

vertical refere-se à relação entre os cidadãos e os que ocupam posições em instituições do 

Estado e é caracterizada por O’Donnell (1998) a partir da existência de ferramentas 

avaliativas e punitivas de governo, com apresentação de informações aos cidadãos, 

eleições livres e justas, reivindicações sociais que possam ser proferidas sem risco de 

coerção e com cobertura regular pela mídia. As eleições seriam o canal principal de 

accountability vertical.  

Maria (2010) entende a accountability como um mecanismo de responsabilização 

do político (agente) por parte dos seus eleitores (principal). Estes utilizam o voto como um 

instrumento de sanção retrospectivo para “incentivar”, positivamente ou negativamente, 

seu representante a não se desviar dos seus interesses. Com isso, o mecanismo institucional 

da accountability constitui-se em um meio para alcançar a responsividade (entendida como 

a conexão entre a decisão do representante e o interesse do representado) das políticas. 

Para Rocha (2013) trata-se de um processo de avaliação e responsabilização permanente 

dos agentes públicos em razão dos atos praticados, sendo essa responsabilização mediante 

algum tipo de sanção, como a aprovação ou reprovação dada pela sociedade ao 

comportamento do indivíduo. 

A extensa produção acadêmica sobre accountability é apontada por Ceneviva 

(2006) como um indicador da sua importância. Em uma revisão da literatura sobre o tema, 

o autor afirma que a definição do conceito ainda carece de consenso quanto a seu 

significado e de uma clara delimitação teórica. A ideia de accountability defendida pelo 

autor é a de que não diz respeito a um predicado dos sujeitos, mas um atributo do sistema 

político que se impõe aos agentes públicos. Trata-se, portanto, não apenas da 

responsabilidade dos burocratas e governantes, mas da imposição, pelo sistema, de 

visibilidade e transparência nos atos do governo e da responsabilização dos governantes 

pelos governados, com possibilidade de sanções.  

Akutsu e Pinho (2002, p.731) abordam o conceito de accountability em duas partes, 

“a primeira delega responsabilidade para que a segunda proceda à gestão dos recursos; ao 

mesmo tempo, gera a obrigação daquele que administra os recursos de prestar contas de 

sua gestão, demonstrando o bom uso desses recursos”. A prestação de contas é o foco do 

entendimento de Oliveira, Carvalho e Corrêa (2013), que consideram que o termo 

accountability na administração pública tem a funcionalidade de exigir que os agentes 

públicos prestem contas à sociedade de forma tempestiva, transparente e inteligível.  

Segundo Baracchini (2002), apesar de o conceito de accountability ter se tornado 

parte dos discursos políticos, ainda pouco se sabe sobre ele. A autora, então, lembra que ao 

atuar na esfera pública de governo, é preciso ter a preocupação com os mecanismos que a 

sociedade tem disponíveis para a cobrança ou a responsabilização dos agentes na ação 

estatal, o que se pode chamar de cidadania. Essa preocupação também pode ser observada 

no discurso de Akutsu e Pinho (2002) ao afirmarem que os cidadãos só poderão participar 

ativamente das decisões públicas quando tiverem informações públicas e prestações de 

contas confiáveis por parte dos governantes e auditadas pelos controles externo e interno 

dos órgãos públicos, sendo essa a accountability plena. Ao mesmo tempo, para que os 
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gestores públicos se sintam obrigados a promover a accountability, faz-se necessário o 

controle social, o qual pode fortalecer o controle formal legalmente instituído, levando a 

sociedade a participar mais ativamente da vida pública, reduzindo a distância entre o 

desempenho do governo e as efetivas necessidades dos cidadãos. 

Os mecanismos de controle e fiscalização do poder público, sejam eles 

institucionais ou não institucionais, são compreendidos pela accountability. A 

responsabilização das autoridades e das organizações públicas depende da incorporação de 

normas, regras e mecanismos para punir os agentes públicos. Levando-se em consideração 

a necessidade de mecanismos capazes de imputar sanções, tem-se que o acesso à 

informação é uma condição necessária, porém não suficiente para assegurar a 

responsabilização dos governantes e dos burocratas por seus atos e omissões no exercício 

do poder público. Portanto, a transparência “é uma condição sine qua non para o 

funcionamento dos mecanismos de responsabilização, já que, de fato, esses mecanismos de 

controle e fiscalização são fortemente condicionados pela transparência e pela visibilidade 

das ações do poder público” (Ceneviva & Farah, 2012, p.1000).  

A transparência pode ser interpretada como um passo a ser dado para se alcançar a 

accountability. Papenfub e Schaefer (2010 apud Campagnoni et al., 2016) a explicam 

como a etapa final de uma sequência de etapas que só são asseguradas mediante o 

cumprimento da etapa anterior.  

 

Figura 1- Passos (etapas) da accountability 

 
Fonte: elaborado por Campagnoni et al. (2016) com base em Papenfub e Schaefer (2010). 

 

O primeiro passo é a garantia do acesso à informação, que deve ser apresentada 

com qualidade (segundo passo), de forma a buscar a transparência nas informações 

(terceiro passo). Essa, por sua vez, unida com as etapas anteriores, promove a 

accountability (quarto passo) (Papenfub & Schaefer, 2010 apud Campagnoni et al., 2016). 

Depreende-se, portanto, a impossibilidade de haver accountability se não houver 

transparência, qualidade da informação e acesso à informação.  

De acordo com Rocha (2013), a accountability é um processo complexo que requer 

a participação da sociedade, porém para que essa participação ocorra é necessário que 

informações pertinentes e adequadas estejam à disposição dos cidadãos. A ampliação da 

discussão em torno da accountability, de acordo com Zuccolotto, Teixeira e Riccio (2015), 

traz consigo a necessidade de compreender a transparência, a qual, além de atrair muita 

atenção nos últimos anos, tem sido abordada pela mídia e pela academia sem os devidos 

cuidados conceituais. 
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2.2 Transparência da informação pública 

O conceito de transparência, segundo Zuccolotto, Teixeira e Riccio (2015), ainda 

está em construção. Os autores consideram que há uma relação triangular entre os 

conceitos de transparência, abertura e vigilância. Os termos transparência e abertura são 

próximos em significado, contudo a transparência pode ser considerada mais ampla, pois 

além da disponibilidade de informações prevê também que essas sejam simples e 

compreensíveis. Em relação a vigilância os autores afirmam que “as ideias de 

transparência, quando associadas à ideia de visão e translucidez, denotam que alguém está 

sendo observado, visto não existir barreiras visuais entre o observado e o observador e isso, 

por si só, cria uma ideia de vigilância (Zuccolotto, Teixeira, & Riccio, 2015, p. 142) 

Não obstante, para que a sociedade possa realizar essa vigilância, as informações 

que estão a ela disponíveis devem ser compreensíveis. Guerra (2003) salienta a ideia de 

que transparência não é apenas publicar informações. Segundo o autor, a transparência 

aparece na lei como mecanismo mais amplo que o princípio da publicidade. Enquanto a 

publicidade garante a divulgação das ações governamentais, a transparência busca, além da 

divulgação, também a compreensão do conteúdo pela sociedade. Dessa forma, para haver 

uma gestão pública transparente o gestor público deve facilitar aos cidadãos o acesso à 

informação, divulgando de forma clara e de fácil entendimento. Assim, deve atentar-se não 

somente a divulgação de informações e prestação de contas, mas também a forma como 

estas serão disponibilizadas à sociedade. 

A publicidade, para Platt Neto et al. (2007), é um dos três elementos que 

constituem a transparência das contas públicas. Os outros dois elementos são a 

compreensibilidade e utilidade para decisões. A publicidade é a ampla divulgação de 

informações à população, com acesso em múltiplos meios de baixo custo e domínio dos 

usuários. O elemento compreensibilidade está relacionado à apresentação visual, incluindo 

a formatação das informações, e ao uso da linguagem. Para que as informações sejam 

facilmente entendidas devem ser simples, com linguagem acessível e orientada ao perfil 

dos usuários. O terceiro elemento, utilidade para decisões, fundamenta-se na relevância das 

informações, que pode ou não coincidir com os interesses dos usuários, na confiabilidade 

das informações a que os usuários têm acesso, ou seja, a garantia de veracidade do que é 

divulgado, e na comparabilidade, que deve ser propiciada entre períodos e entre entidades 

(Platt Neto et al., 2007). 

Michener e Bersch (2013) entendem que há duas condições necessárias para haver 

transparência: visibilidade e inferability. Para ser visível a informação deve ser 

razoavelmente completa e encontrada com facilidade. A completude está relacionada a um 

elevado grau de integridade e a facilidade de localização está relacionada à probabilidade 

de a informação ser encontrada. Já a inferability diz respeito à possibilidade de se 

coletarem inferências precisas a partir dos dados disponibilizados. Essa condição está 

diretamente relacionada à qualidade da informação, que deverá possuir três atributos: 

desagregação (dados não agregados, primários), verificação (informações validadas) e 

simplificação (informações compreensíveis). 

Portanto, haverá transparência quando as informações forem localizadas de forma 

ágil e fácil e forem disponibilizadas em formato passível de verificação, linguagem clara e 

compreensível. Para que essas condições sejam asseguradas, faz-se necessário o 

estabelecimento de regras, que orientem e sujeitem os órgãos públicos a seguir 

determinados padrões no fornecimento das informações. O avanço na legislação que trata 

do acesso às informações se constitui um dos grandes propulsores para o aumento da 

transparência pública. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2138



 

 

 

O acesso às informações de atos praticados pela gestão pública, portanto, está 

previsto na CRFB, como uma das questões a serem reguladas por lei para garantir a 

participação do usuário na administração pública direta e indireta. Ainda, em seu artigo 5º, 

inciso XXXIII, a CRFB prevê o direito de acesso às informações: “todos têm direito a 

receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse 

coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado” 

(Constituição, 1988). 

Com a publicação da Lei nº 12.527 em 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à 

Informação – LAI (BRASIL, 2011), o Brasil efetiva o direito de acesso previsto no artigo 

5º da CRFB. Dessa forma, consolida e define o marco regulatório sobre o acesso à 

informação pública sob a guarda do Estado; estabelece procedimentos para que a 

Administração responda a pedidos de informação do cidadão; e estabelece que o acesso à 

informação pública é a regra, e o sigilo, a exceção (CGU, 2011). Podem ser considerados 

como alguns dos benefícios provenientes da adoção de uma lei de acesso à informação: 

“combate à corrupção, enfrentamento de abusos por parte de agentes governamentais não 

comprometidos com a democracia e o bem comum, defesa dos direitos humanos, eficiência 

na gestão pública, melhoria do debate público e reforço na participação cidadã” (Angélico 

& Teixeira, 2012, p.9). Os autores entendem que a socialização das informações 

governamentais contribui para a efetividade dos mecanismos anticorrupção, através, por 

exemplo, das denúncias feitas pelas mídias e da pressão social para punição. 

A Lei de Acesso à Informação está estruturada em seis capítulos e quarenta e sete 

artigos, os quais regulamentam quem são os órgãos e instituições que tem o dever de 

publicar, quais informações públicas devem ser disponibilizadas, qual o procedimento a ser 

adotado na requisição, processamento e disponibilização das informações requeridas 

diretamente pelos cidadãos, dentre outras disposições que se fazem necessárias para a 

efetivação do direito de acesso a informação e para a realização do controle pela sociedade 

(Lei n. 12.527, 2011; Warmling, Bernardes, & Santos, 2014; Angélico, 2015). 

As regras previstas na LAI aplicam-se a todos os órgãos públicos integrantes da 

administração direta dos poderes executivo, judiciário e legislativo e órgãos autônomos, 

assim como às autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia 

mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios. Os órgãos e entidades do poder público deverão assegurar: a gestão 

transparente da informação; a garantia de autenticidade, disponibilidade e integridade da 

informação; e a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal.  

 

3. Trajetória Metodológica 

Os tipos de pesquisa foram considerados quanto aos objetivos, quanto aos 

procedimentos e quanto à abordagem do problema. Em relação aos objetivos, a pesquisa é 

descritiva, pois visa descrever as características de determinado fenômeno, ou seja, 

pretende-se investigar o atendimento dos poderes executivo, judiciário e legislativo dos 

estados brasileiros aos requisitos de disponibilização de informações à sociedade por meio 

da transparência passiva, sem provocar interferência na realidade pesquisada. Quanto aos 

procedimentos, a pesquisa é documental. Assim, através da análise das condições de envio 

da solicitação de informação e das respostas recebidas, procura-se descrever a realidade 

presente, ou seja, o estado atual de disponibilidade de informações através da transparência 

passiva pelos poderes estaduais. Em relação à abordagem, tem-se um estudo 

predominantemente qualitativo. 

Segundo Raupp e Pinho (2013), o maior porte populacional faz com que o contato 
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com os governantes, quando ocorre, seja mais digital do que presencial. Assim, destaca-se 

a importância dos poderes executivo, judiciário e legislativo dos estados possuírem uma 

plataforma para realização da transparência passiva. A partir de uma navegação nos portais 

oficiais dos governos estaduais, portais dos tribunais de justiça e das assembleias 

legislativas, procurou-se localizar uma plataforma ou seção dedicada à transparência ou à 

Lei de Acesso à Informação para, nessa seção, identificar o espaço para solicitação de 

informações. Nos casos em que não havia seção específica para LAI ou transparência, o 

espaço para envio de solicitação de informação foi procurado diretamente no endereço do 

portal eletrônico do poder.  

Os dados foram coletados a partir da técnica da observação estruturada. De acordo 

com Ferreira, Torrecilha e Machado (2012), a observação estruturada ocorre quando o 

pesquisador vai a campo com um roteiro previamente estabelecido. Em levantamento sobre 

o uso da técnica da observação em estudos de administração, as autoras observam que a 

pesquisa em sites é uma tendência dos estudos na área. A coleta dos dados referente às 

plataformas, bem como o envio dos pedidos foram realizados no período de 08 a 29 de 

maio de 2017. O retorno dos poderes foi monitorado por dois meses após o envio do 

pedido.  

Na busca por informações que não estão disponíveis nos portais eletrônicos dos 

órgãos públicos, a experiência do cidadão pode ser dividida em dois momentos principais: 

o envio da solicitação de informação e o recebimento da informação. Assim, para 

investigar a transparência passiva dos poderes é necessário avaliar a plataforma em que a 

solicitação é realizada e as respostas recebidas. A investigação baseia-se nas metodologias 

desenvolvidas pelo Programa de Transparência Pública da FGV (PTP-FGV) (Michener, 

Moncau, & Velasco, 2014; Padilha, Michener, & Contreras, 2016) e pela organização não-

governamental de direitos humanos “Artigo 19” (Paes, Balbino, & Marchezini, 2014), para 

avaliar a transparência de órgãos públicos brasileiros. O modelo de avaliação das 

plataformas foi elaborado por Padilha, Michener e Contreras (2016) para avaliar a 

aplicação da LAI nos executivos de estados e grandes cidades. Michener, Moncau e 

Velasco (2014) utilizaram a taxa de resposta e o prazo de envio das respostas para avaliar a 

transparência dos executivos da União, Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro, bem como suas respectivas capitais. O conteúdo das respostas, por sua vez, foi 

analisado com base no modelo desenvolvido por Paes, Balbino e Marchezini (2014) para 

avaliar a transparência dos três poderes no nível federal. 

Algumas limitações foram identificadas no decorrer da pesquisa. A primeira foi a 

escassez de trabalhos acadêmicos na temática abordada, qual seja, a transparência passiva. 

Tal aspecto acarreta na dificuldade para se realizar comparações dos resultados e 

conclusões obtidos. Outra limitação identificada foi em relação ao período da pesquisa. Os 

resultados encontrados dizem respeito ao período específico em que se realizou a coleta de 

dados, estando propensa a alterações no decorrer do tempo conforme se verificam avanços 

e atualizações nas TICs utilizadas para a promoção da transparência passiva. A terceira e 

quarta limitações referem-se ao modelo de análise. O modelo de avaliação das plataformas 

foi elaborado por Padilha, Michener e Contreras (2016) para ser aplicado em todas as 

esferas e poderes, porém foi construído com base em pesquisas realizadas no poder 

executivo ou na esfera federal, ou seja, em órgãos que se encontram em estágio mais 

avançado de atendimento aos requisitos da LAI. Nesse contexto, convém analisar as 

barreiras encontradas nas plataformas ao se realizar um pedido de acesso à informação. 

Porém, quando se aplica o modelo aos judiciários e legislativos estaduais, percebe-se que a 

avaliação das dificuldades enfrentadas para realização do pedido não tem o mesmo efeito, 

uma vez que um formulário geral de contato não apresenta barreiras, mas também não é 
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um espaço destinado ao acesso à informação. Nesses casos, a ausência de barreiras não é 

um mérito do poder, uma vez que ocorre pela simplicidade do espaço disponibilizado pelo 

poder. Mesmo assim, no modelo utilizado é vista como um aspecto positivo, elevando o 

desempenho da transparência passiva do poder. 

 

4. Resultados da Pesquisa Empírica 

 

4.1 Transparência Passiva no Poder Executivo 

O poder executivo é, dentre os três poderes, o que possui a plataforma de 

atendimento das solicitações mais estruturada, disponibilizando e-SIC em todos os estados. 

Essas plataformas apresentaram as melhores notas quanto à comunicação e existência de 

login e recibos. Também foi o único poder que, desconsiderando-se o prazo, respondeu 

todos os pedidos. Considera-se a existência de plataformas bem estruturadas um dos 

fatores que contribui para as melhores taxas de retorno. Os e-SICs disponibilizados pelo 

poder executivo permitiram a realização do pedido, acompanhamento do andamento e 

recebimento de retorno por e-mail ou na própria plataforma. Esse sistema facilita o 

controle do cidadão sobre as ações do poder público em relação ao seu pedido e também 

facilita o controle do próprio poder sobre os pedidos recebidos. Muitas plataformas 

também possibilitavam ao requerente fazer apelação caso não ficasse satisfeito com a 

resposta recebida. Além de dar ao requerente uma segunda oportunidade de acesso à 

informação solicitada, a expectativa de receber recurso também pode incitar o órgão ou 

entidade pública a fornecer a informação de forma satisfatória.  

Dentre os dez estados que responderam nos primeiros cinco dias decorridos da 

realização do pedido, sete forneceram acesso integral aos dados solicitados. Trata-se de um 

retorno rápido e satisfatório, que pode ser atribuído à existência do e-SIC no poder 

executivo. Por possuírem e-SIC, os executivos já têm os dados sobre os pedidos recebidos 

sistematizados e, em muitos casos, já disponibilizam ativamente essa informação através 

de relatórios estatísticos. Sendo assim, a quantidade de pedidos recebidos, respondidos e 

negados, além de suas justificativas, são informações que podem ser rapidamente 

fornecidas, pois já estão contabilizadas e apresentadas através de gráficos e tabelas, de 

forma compreensível ao cidadão. 

As plataformas e-SIC influenciam diretamente no desempenho dos poderes quanto 

à transparência passiva. Seu grande potencial como ferramenta anticorrupção reside 

particularmente em reforçar a eficácia do controle interno e gerencial sobre as ações de 

corrupção, promovendo a responsabilização e transparência (Bertot, Jaeger, & Grimes, 

2010). 

Os principais aspectos restritivos à transparência passiva observados no poder 

executivo foram: presença de barreiras nas plataformas, declaração de ausência da 

informação solicitada e respostas incompletas. Dentre os aspectos citados, o que mais se 

destacou foi a presença de barreiras nas plataformas. Nos executivos do Amapá e da Bahia 

as barreiras encontradas foram de ordem tecnológica, não sendo possível completar o 

envio do pedido. Trata-se de problemas de usabilidade, inclusos no conjunto de barreiras 

apresentadas por Bertot, Jaeger e Grimes (2010).  

O desempenho dos estados no retorno da solicitação foi melhor do que na 

existência de barreiras nas plataformas. Em panorama dos cinco anos de vigência da LAI, 

Paes et al. (2017) destacam que, desde os primeiros momentos de monitoramento, a 

identificação do solicitante de informação foi um dos maiores obstáculos enfrentados, 

tendo alguns órgãos inclusive estabelecido procedimentos diferenciados de acordo com as 

características do requerente, principalmente jornalistas (Paes et al., 2017). De acordo com 
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a LAI, o pedido deve apresentar a especificação da informação requerida e a identificação 

do requerente, sendo que essa identificação não pode conter exigências que inviabilizem a 

solicitação (Lei n. 12.527, 2011). Além de descumprir a lei, a exigência de dados de 

identificação adicionais aos previstos, também podem contrariar a noção de 

impessoalidade, princípio básico da administração pública.  

A ausência da informação solicitada foi alegada pelo executivo do Rio de Janeiro, 

pois as solicitações são recebidas pelo e-SIC e encaminhadas para o órgão responsável, não 

havendo controle sobre as respostas, se respondidas ou negadas. Mesmo que o estado opte 

por uma gestão mais descentralizada das informações recebidas, é importante que um 

órgão, como a Controladoria-Geral ou Ouvidoria, seja responsável pela fiscalização e 

controle sobre o tratamento dado aos pedidos de acesso à informação recebidos. Paes et al. 

(2017) afirmam que no âmbito dos estados e municípios há poucas informações 

centralizadas nos órgãos de controle. A maior parte destes órgãos possuem dados apenas 

referentes aos pedidos e documentos diretamente recebidos pelo órgão, e não todos aqueles 

contabilizados por outros órgãos do estado ou município. Fica, dessa forma, prejudicada a 

função de órgão de controle de centralizar informações acerca da aplicação da LAI, 

dificultando o monitoramento da lei e o acesso à informação por parte do cidadão (Paes et 

al., 2017). 

Outro aspecto restritivo à transparência passiva com destaque no poder executivo 

foi a quantidade de respostas incompletas. Nessas respostas, o período não era referente ao 

ano completo de 2016 ou então faltavam informações referentes ao número de pedidos 

respondidos, negados e suas justificativas. Os executivos de Sergipe e Roraima 

apresentaram nota máxima na avaliação de suas plataformas, mas forneceram acesso 

parcial e incompleto, ou seja, não forneceram parte das informações solicitadas e também 

não apresentaram justificativa para essa ausência. Apesar de ambos os estados terem 

fornecido a estrutura necessária para que o cidadão faça seu pedido e respondido no prazo 

determinado pela LAI, não se pode considerar que a transparência passiva esteja sendo 

realizada se o cidadão recebe retorno apenas de parte da informação solicitada. Em 

contrapartida, destacando-se dentre os poderes executivos estaduais, Paraíba e Pernambuco 

receberam nota máxima na avaliação de todos os quesitos em suas plataformas e também 

forneceram acesso integral e satisfatório, sendo assim considerados exemplos no exercício 

da transparência passiva. 

Apesar da necessidade de alguns ajustes, como a redução das barreiras nas 

plataformas e a melhoria na qualidade das respostas, o poder executivo, de modo geral, 

pode ser considerado transparente no que se refere à transparência passiva. A 

institucionalização da transparência está relacionada à disseminação da cultura do acesso, 

em que há o entendimento de que o Estado deve fornecer a informação pública, pois essa 

pertence ao cidadão (CGU, 2011). O poder executivo demonstrou possuir consciência da 

legitimidade das demandas por acesso à informação pública, não apresentando 

questionamentos quanto à motivação dos pedidos realizados. Também demonstrou 

adequação à LAI ao disponibilizar, em todos os estados, plataformas e-SIC destinadas ao 

acesso à informação, dando retorno aos pedidos enviados e apresentando quantidade 

considerável de respostas satisfatórias. 

 

4.2 Transparência Passiva no Poder Judiciário 

O poder judiciário foi o mais heterogêneo dos três poderes, apresentando ao mesmo 

tempo estados em níveis mais avançados de transparência passiva e outros em estágios 

iniciais. Dentre os judiciários estaduais que forneceram acesso integral e satisfatório e 

também apresentaram uma boa estrutura em suas plataformas estão Sergipe, Santa Catarina 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2142



 

 

 

e Amapá. O judiciário do Sergipe demonstrou estar consciente da importância de fornecer 

ao cidadão uma informação compreensível e enviou, além dos dados solicitados, também 

uma explicação da forma como o poder classifica um pedido de informação.  

Por outro lado, os estados do Distrito Federal, Roraima, Mato Grosso do Sul e Pará 

foram os que apresentaram os piores desempenhos em relação à transparência passiva. Nos 

dois primeiros foram encontradas barreiras tecnológicas, que impediram o envio dos 

pedidos, ou seja, plataformas distantes do objetivo de estimular maior interação e 

transparência entre sociedade e governo, e de ampliar o espaço para o exercício da 

cidadania e da prática democrática (Jambeiro et al., 2011). Já os judiciários do Mato 

Grosso do Sul e Pará não apresentaram em seus sítios eletrônicos nenhum espaço 

destinado ao acesso à informação, sendo os pedidos realizados em formulário geral de 

contato, para os quais não se obteve resposta. Esse espaço não é considerado adequado 

para o recebimento de solicitações de acesso à informação. Segundo Raupp e Pinho 

(2013), pressupõe-se que o contato com os poderes estaduais, quando ocorre, seja mais 

digital do que presencial. Assim, era de se esperar plataformas do poder judiciário estadual 

mais adequadas ao exercício da transparência passiva. 

Os principais aspectos restritivos à transparência passiva observados no poder 

judiciário foram: não recebimento de protocolo ou recibo do envio do pedido, ausência de 

resposta e negativa de acesso à informação. A maioria dos judiciários estaduais que 

receberam nota 0 na avaliação de login e recibos, ou seja, que não forneceram protocolo 

nem recibo de que o pedido foi realizado, também não responderam ao pedido. Se o poder 

não fornece ao cidadão uma comprovação de que recebeu o pedido, dificulta ao cidadão a 

cobrança por resposta, além de deixá-lo alheio ao tratamento que está sendo dado ao seu 

pedido. Ademais, o próprio poder terá dificuldade para controlar as solicitações recebidas, 

que não receberão nenhuma identificação, como receberiam se tivessem número de 

protocolo, sendo maior a probabilidade de perder-se em meio a demais manifestações 

recebidas pelo poder.  

As negativas de acesso poderão ocorrer nos casos em que os pedidos forem 

genéricos; desproporcionais ou desarrazoados; ou exigirem trabalhos adicionais de análise, 

interpretação ou consolidação de dados e informações (Lei n. 12.527, 2012). Mediante 

interpretação do pedido como genérico ou que exigiria trabalhos adicionais, o acesso à 

informação foi negado pelos judiciários do Rio de Janeiro, Ceará e Alagoas. Os dois 

últimos aparentaram ter enfrentado dificuldade no entendimento da solicitação, uma vez 

que solicitaram que o pedido fosse mais bem esclarecido. Já o judiciário do Rio de Janeiro 

alegou que, como ainda não possui sistema informatizado, para responder ao pedido 

realizado teria que fazer manualmente a análise e classificação dos 137 pedidos recebidos 

em 2016.  

Situações como essas são vistas com preocupação, pois demonstram que os poderes 

ainda estão esbarrando em dificuldades básicas para o exercício da transparência passiva, 

como o desconhecimento das exigências da LAI ou a falta de recursos tecnológicos. A 

simplicidade do pedido realizado é ainda um fator agravante, se considerarmos que as 

informações solicitadas já deveriam estar sistematizadas pelos poderes e disponibilizadas à 

população independentemente de solicitação. 

O indeferimento do pedido com base em interpretação ampla da cláusula de 

trabalho extra foi uma das barreiras identificadas por Michener, Moncau e Velasco (2014) 

em avaliação da transparência passiva realizada com alguns estados e municípios 

brasileiros em 2014. Na ocasião, vários órgãos fizeram uso desta disposição de forma 

excessivamente ampla, indeferindo pedidos legítimos e violando a LAI. Segundo os 

autores, todo pedido de acesso à informação gerará algum grau de trabalho adicional ao 
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órgão que o recebe, principalmente nos casos em que se trata de informação que não foi 

previamente consolidada. Mesmo que a informação solicitada verse sobre temas básicos 

para uma gestão pública eficiente, é comum que não tenha sido previamente produzida 

(Michener, Moncau, & Velasco, 2014). 

O cenário observado indica que a maior parte dos judiciários estaduais não está 

preparada para responder as perguntas de acesso à informação. De modo geral, portanto, 

não se pode afirmar que o poder judiciário estadual esteja cumprindo com o exercício da 

transparência passiva, uma vez que essa diz respeito à obrigação do Estado em conceder, 

aos cidadãos que o requeiram, acesso oportuno à informação que esteja em poder dos 

órgãos públicos (Yazigi, 1999). Para diminuir a incidência de casos de utilização indevida 

da cláusula de trabalho adicional ou de pedidos genéricos, é primordial que os poderes 

implementem sistemas de gestão de informação. Os poderes podem armazenar e 

sistematizar os dados produzidos pelos órgãos públicos, de modo que sejam facilmente 

acessados pelo gestor público quando receber os pedidos de informação. 

 

4.3 Transparência Passiva no Poder Legislativo 

O poder legislativo apresentou a pior taxa de retorno dentre os três poderes, 

recebendo apenas cinco respostas dentro do prazo legal. Ainda, dos cinco pedidos 

respondidos, dois são questionáveis quanto ao real exercício da transparência passiva. O 

legislativo do Rio Grande do Sul primeiramente enviou e-mail solicitando via digitalizada 

do RG do requerente. O número de documento de identificação já havia sido informado na 

realização do pedido, portanto a exigência da digitalização do documento que possui 

informações pessoais adicionais, como nome dos pais, local de nascimento e foto, pode ser 

interpretado como dificultador ao acesso à informação pelo cidadão. Cabe frisar que o §1
o
 

da LAI estabelece que a identificação do requerente não pode conter exigências que 

inviabilizem a solicitação (Lei n. 12.527, 2011). Mesmo a digitalização do documento não 

tendo sido disponibilizada, o legislativo do Rio Grande do Sul enviou a resposta ao pedido 

de informação.  

A forma como a informação foi disponibilizada não permitia compreender quantos 

pedidos haviam sido recebidos, respondidos e negados no ano de 2016. Dessa maneira, a 

resposta fornecida não atendeu ao elemento compreensibilidade definido por Platt Neto et 

al. (2007) como um dos elementos que constituem a transparência pública e relaciona-se à 

apresentação visual, incluindo a formatação das informações e ao uso da linguagem. 

Já o legislativo do Rio de Janeiro negou o acesso à informação por essa já estar 

disponível no Diário Oficial ou sítio eletrônico da assembleia legislativa. No entanto, não 

houve indicação de lugar e forma pela qual se poderia acessar a informação, conforme 

estabelecido pela LAI para as ocasiões em que a informação já estiver disponível ao 

público. Ser transparente é também facilitar o acesso à informação e disponibilizá-la de 

forma que seja de fácil localização (Platt Neto et al., 2007).  

O não fornecimento de informações já disponíveis em transparência ativa é também 

retratado por Michener, Moncau e Velasco (2014) como um dos obstáculos ao acesso e à 

transparência. Os autores relatam que, na pesquisa realizada, algumas respostas recebidas 

não indicavam de forma clara o local exato onde o cidadão pode encontrar a informação, 

fornecendo apenas o endereço genérico do portal eletrônico, ou então disponibilizavam as 

informações em formato diferente do solicitado, como forma de eximir o órgão de responder 

o pedido. 

Os principais aspectos restritivos à transparência passiva observados no poder 

legislativo foram: inexistência de espaço destinado ao acesso à informação nos portais 

eletrônicos, não recebimento de protocolo ou recibo do envio do pedido e ausência de 
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resposta.  Os portais eletrônicos de 7 legislativos estaduais receberam nota 0 no quesito 

comunicação na plataforma, ou seja, não apresentavam espaço destinado ao acesso à 

informação. O portal da assembleia legislativa do Sergipe não disponibilizava qualquer 

possibilidade de comunicação eletrônica com o cidadão, nem mesmo um e-mail geral de 

contato. Além de descumprir o artigo 10 § 2º da LAI, por não viabilizarem alternativa de 

encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet, nenhum 

dos 7 legislativos estaduais deu retorno ao pedido realizado.  

Quando os portais eletrônicos dos poderes não disponibilizam um espaço para 

acesso à informação, o pedido recebe o mesmo tratamento dado a qualquer outra demanda 

ao poder, como sugestões, denúncias, reclamações, solicitações de providências 

administrativas e consultas. Apesar de os portais serem fundamentais para o avanço das 

TICs na sociedade contemporânea, Pinho (2006) salienta que eles ainda trazem forte 

presença de um Estado autoritário, centralizador e refratário à participação popular. Para o 

autor, os portais ainda não fazem uso das TICs para promover interatividade com a 

sociedade.  

O cenário encontrado no poder legislativo mostra uma relação direta entre a 

plataforma disponível e o retorno do poder. Os dois legislativos estaduais que receberam 

nota 100 no quesito comunicação na plataforma, disponibilizando e-SIC, responderam 

dentro do prazo previsto na LAI. Além disso, as cinco respostas recebidas no poder 

legislativo foram de estados que possuíam e-SIC ou formulário para pedido de informação, 

o que reforça a importância dos sistemas eletrônicos nos portais dos poderes para que a 

transparência passiva ocorra. 

A mesma relação também pode ser estabelecida entre a ausência de resposta e o não 

recebimento de protocolo ou recibo do envio do pedido. Dos 15 legislativos estaduais que 

não forneceram nenhum comprovante de envio do pedido, apenas 2 responderam. A 

ausência de protocolo ou recibo já demonstra a falta de controle do poder sobre os pedidos 

recebidos. Se o órgão não fornece ao cidadão nem a confirmação sobre o recebimento ou 

não do pedido, é provável que também não forneça a informação solicitada. Esses 

legislativos estaduais não apresentam canais eficientes de comunicação entre governo e 

sociedade (CGU, 2011).  

Em contrapartida, os legislativos do Distrito Federal, Espírito Santo e Pernambuco 

foram os que apresentaram melhor desempenho no exercício da transparência passiva, 

disponibilizando espaço para solicitação de informação e fornecendo resposta integral e 

satisfatória.  

As barreiras encontradas no poder legislativo demonstram sua incipiência frente aos 

demais poderes. Os problemas identificados não estão relacionados à qualidade da resposta 

e sim à sua ausência ou, ainda pior, ausência de espaço para envio do pedido. Essas 

restrições demonstram que o legislativo está em uma fase inicial da implementação da 

LAI, sendo dos três poderes, o menos transparente no que diz respeito à transparência 

passiva. Os principais resultados encontrados em cada poder são apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Comparativo dos principais indicadores de cada poder 

Poderes Nota média 

Comunicação 

na plataforma 

Nota média 

Login e 

Recibos 

Nota 

média 

Barreiras  

% de 

Pedidos 

Respondidos 

% de 

Respostas 

Satisfatórias 

Prazo 

médio 

(dias) 

Executivo 74,1 81,5 57,4 100% 68% 10,5 

Judiciário 46,3 31,5 63,0 56% 40% 4,5 

Legislativo 40,7 29,6 63,0 24% 16% 10,5 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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A comparação dos indicadores permite observar diferenças no desempenho de cada 

poder. A maior parte dos estados analisados apresentou resultados melhores em seus 

executivos do que nos judiciários e legislativos, refletindo a heterogeneidade existente na 

transparência passiva dos poderes estaduais brasileiros. 

 

5. Discussões 

Na análise da transparência passiva nos poderes estaduais brasileiros percebeu-se, 

como uma das principais características, a heterogeneidade, em que cada um dos três 

poderes comportou-se de forma distinta em relação tanto ao espaço destinado às 

solicitações de informação quanto ao retorno dado aos pedidos. A Bahia demonstrou estar 

tendo dificuldades em adequar-se aos requisitos básicos de transparência passiva, pois 

tanto no poder executivo quanto legislativo não foi possível completar o envio do pedido 

de informação, além disso, no poder judiciário não houve retorno.  

A atuação da CGU no poder executivo é um dos fatores que pode estar 

influenciando no melhor desempenho desse poder frente aos demais. O Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), órgão responsável pela 

transparência e combate à corrupção, conduz a implementação da LAI nos órgãos do 

executivo federal. Buscando promove-la além do âmbito do executivo federal, também 

avalia a transparência pública em estados e municípios brasileiros. Esse acompanhamento 

periódico do desempenho dos executivos estaduais estimula o aprimoramento da 

transparência passiva nos estados. O trabalho desempenhado pela CGU representa os 

mecanismos de controle e fiscalização do poder público citados por Ceneviva e Farah 

(2012) como necessários para assegurar a responsabilização dos governantes e dos 

burocratas por seus atos e omissões no exercício do poder público. 

Através do programa Brasil Transparente, a CGU também auxilia estados e 

municípios a se adequarem às medidas de governo transparente previstas na LAI. A CGU 

disponibiliza relação dos órgãos que aderiram ao programa até junho de 2017. No nível 

estadual, é possível observar a adesão de 13 executivos, 3 legislativos e nenhum judiciário. 

Dos 13 executivos que participam do programa, 10 forneceram resposta satisfatória ao 

pedido de informação, representando um percentual de 77%. Se considerarmos os outros 

14 poderes executivos que não aderiram ao programa, o percentual dos que forneceram 

respostas satisfatórias cai para 50%. Os 3 legislativos participantes são Rio Grande do Sul, 

Distrito Federal e Espírito Santo. Todos eles responderam à solicitação de informação. 

Apesar de serem apenas três, o fato de todos terem respondido pode ser considerado um 

retorno expressivo dado que no legislativo apenas 24% forneceram resposta ao pedido de 

informação. Os dados demonstram a importância da atuação da CGU e o potencial de 

melhoria da transparência passiva com a adesão ao programa. 

Na esfera federal, Paes et al. (2017) apontam que os órgãos mais transparentes são 

do poder executivo, âmbito de atuação da CGU. A falta de um órgão autônomo destinado a 

promover e garantir o acesso à informação em todos os níveis e esferas de governo resulta 

na heterogeneidade da aplicação da lei. Para suprir essa ausência, as controladorias e 

ouvidorias de cada órgão tem exercido, de forma descentralizada, a função de controle, 

acompanhamento e promoção da LAI, o que em muitos casos tem sido fator decisivo para 

o sucesso da aplicação da lei (Paes et al., 2017).  

Após investigarem a transparência passiva em municípios que possuem 

Controladoria-Geral, Cruz, Silva e Spinelli (2016) afirmam que sua presença na estrutura 

organizacional não serve de garantia para a promoção da transparência municipal e o 

cumprimento da LAI. No entanto, a existência da controladoria, em municípios acima de 

100 mil habitantes, aponta para maior incidência de regulamentação do acesso à 
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informação. 

O trabalho desempenhado pelas controladorias e ouvidorias, no que se refere ao 

monitoramento do atendimento dos órgãos aos pedidos de informação, é dificultado por 

aspecto identificado na pesquisa. São exemplos os casos em que os pedidos não são de 

competência do órgão que o recebeu ou quando o órgão não possui a informação. Ao 

esclarecer a situação ao cidadão, os órgãos podem classificar essa resposta como 

respondida, atendida, negada ou indeferida, dependendo a classificação da 

discricionariedade do órgão.  

Sendo assim observa-se uma limitação no cumprimento da LAI, pois mesmo que os 

órgãos disponibilizem relatório conforme previsto, os dados fornecidos não poderão ser 

comparados. Paes, Balbino e Marchezini (2014) observam que nem todos os órgãos 

utilizam a mesma terminologia para os pedidos indeferidos, alguns optando por incluir 

aqueles pedidos cuja informação não corresponde a um pedido de informação ou não 

competem ao órgão que o recebeu. 

Além da falta de controle e fiscalização, outro fator que pode estar influenciando a 

capacidade de transparência passiva dos poderes é a ausência de recursos, sejam esses 

financeiros, de pessoal ou tecnológicos. Os problemas tecnológicos enfrentados no envio 

da solicitação, a ausência de sistema eletrônico nos portais e o não retorno aos pedidos são 

indicativos da falta de recursos empregados para desenvolvimento da transparência nos 

poderes. Raupp e Pinho (2015) investigam a transparência passiva de 79 câmaras de 

municípios brasileiros com população superior a 300.000 habitantes. Os autores também 

enfrentam problemas tecnológicos com as plataformas, não sendo possível enviar os 

pedidos para 11 câmaras. Além disso, 56 câmaras não responderam à solicitação enviada 

dentro do prazo legal, demonstrando ausência de capacidade em viabilizar a transparência 

passiva.  

Na análise realizada com os poderes estaduais observou-se relação direta entre a 

estrutura das plataformas e o retorno às solicitações de informação. O poder executivo, que 

apresentou plataformas mais estruturadas, com sistema específico para a solicitação de 

informações, conforme determinado pela LAI, foi também o poder que teve a maior taxa 

de retorno e a maior quantidade de respostas satisfatórias. Por outro lado, o poder 

legislativo foi o que apresentou as piores notas no quesito comunicação na plataforma, que 

indica que de forma geral, o poder não disponibiliza espaço destinado ao acesso à 

informação. Fortalecendo a relação entre a estrutura das plataformas e a disponibilização 

de informações de forma passiva, o poder legislativo também foi o que teve a menor taxa 

de retorno às solicitações realizadas.  

Os resultados encontrados demonstram que o uso das tecnologias de informação e 

comunicação impulsiona a transparência passiva dos poderes estaduais. Corroboram, 

portanto, a afirmação de Bertot, Jaeger e Grimes (2010) quanto à capacidade das TICs para 

promover a transparência e reduzir a corrupção, instigando a responsabilização dos agentes 

públicos. Com a disponibilização de um sistema eletrônico para acesso à informação, os 

poderes criam um canal de comunicação com a sociedade, viabilizando uma comunicação 

mais clara e acessível. Dessa forma, utilizam o potencial das TICs, destacado por 

Kakabadse et al. (2003), de reforçar a accountability governamental. 

Esse potencial, entretanto, é alcançado em apenas alguns poderes estaduais, que 

disponibilizam espaço adequado para a realização do pedido de informação e fornecem ao 

solicitante a informação de forma satisfatória. O acesso à informação de modo satisfatório 

foi concedido por 31 dos 81 poderes estaduais analisados, sendo 17 executivos, 10 

judiciários e 4 legislativos. A diferença no avanço da transparência passiva de um poder 

para outro pode ser observada pela comparação dos principais aspectos restritivos 
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encontrados em cada poder, retratados no Quadro 1. 

 
Quadro 1Principais aspectos restritivos por poder 

Poderes Aspectos restritivos 

 

Executivo 

Presença de barreiras nas plataformas 

Declaração de ausência da informação solicitada 

Respostas incompletas 

 

Judiciário 

Não recebimento de protocolo ou recibo do envio do pedido 

Ausência de resposta 

Negativa de acesso à informação 

 

Legislativo 

Inexistência de espaço destinado ao acesso à informação nos portais 

eletrônicos 

Não recebimento de protocolo ou recibo do envio do pedido 

Ausência de resposta 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

As dificuldades encontradas no executivo indicam que, embora o poder já esteja 

cumprindo seu dever de transparência passiva, ainda são necessárias adequações em 

relação aos campos obrigatórios em seus formulários e à completude das informações 

fornecidas. No poder judiciário, as barreiras enfrentadas demonstram que são necessárias 

adequações mais estruturais, principalmente em suas plataformas, para que viabilizem o 

acompanhamento dos pedidos realizados e assim também se dedique tratamento 

diferenciado aos pedidos de informação, aumentando a taxa de retorno. Já no poder 

legislativo, os principais aspectos restritivos indicam que foram poucas as iniciativas até 

então tomadas para adequação à LAI, sendo necessário que o poder perceba sua defasagem 

nesse processo e tome iniciativas para o desenvolvimento de espaços destinados ao acesso 

à informação em seus portais eletrônicos.   

A falta de atendimento às exigências legais de disponibilização de informações à 

sociedade por meio da transparência passiva observada no poder legislativo é perturbante, 

pois o poder que elabora a legislação é justamente aquele que menos a cumpre. 

Diferentemente dos outros poderes que demonstram estar aos poucos avançando na 

transparência, parece que no poder legislativo ainda predomina a cultura do sigilo, 

destacada pela CGU (2011) como um dos grandes obstáculos para a abertura dos governos. 

Os resultados vislumbrados nesse poder apontam para a necessidade de construção de uma 

cultura de acesso à informação, mudando o posicionamento perante a sociedade. Da 

mesma forma, essa mudança cultural também deve ocorrer por parte da sociedade. Quando 

os cidadãos têm o hábito de monitorar a atuação dos gestores públicos através da 

solicitação de informações, esses se sentem obrigados a promover a accountability, 

conforme abordado por Akutsu e Pinho (2002). Sendo assim, a participação dos cidadãos, 

como nas atividades de seleção dos governantes e de vigilância sobre as suas ações, se 

configura elemento-chave da accountability (Rocha, 2013). 

Não há no Brasil uma cultura de acompanhar e fiscalizar os agentes públicos. A 

implementação de uma legislação que regulamenta o acesso à informação deveria 

considerar esse contexto, sob risco de ser implementada uma norma que versa sobre uma 

realidade diferente da qual em que é aplicada. Ao sancionar a LAI, o Brasil seguiu a 

tendência mundial de adoção de leis de acesso, como demonstrado por Angélico (2015).  

A adoção de estruturas de países mais desenvolvidos, sem necessariamente estarem 

adequadas para a realidade do país em que estão sendo implementadas é, segundo Riggs 

(1964), uma característica das sociedades prismáticas, como a brasileira. Por conta da 

dependência das sociedades prismáticas em relação às difratadas, as primeiras são 
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compelidas a implementar as estruturas das últimas (Motta & Alcadipani, 1999).  

A existência do formalismo auxilia na compreensão da realidade brasileira. Uma 

vez que a lei não condiz com a realidade em que é aplicada, essa discrepância entre a 

norma legal e a conduta concreta passa a ser institucionalizada. Assim, o não atendimento 

à legislação passa a ser considerado normal, não havendo estímulo para que os cidadãos e, 

nesse caso, os órgãos públicos realizem esforços de adequação aos requisitos de 

disponibilização de informações à sociedade. Segundo Motta e Alcadipani (1999), o fato 

de ocorrer desrespeito a algumas leis, dentro de uma sociedade, faz com que haja uma 

generalização da desconfiança em torno da validade de todas as demais leis daquela 

sociedade. Por conseguinte, legitima-se na sociedade brasileira a ideia de que algumas leis 

não precisam necessariamente ser cumpridas (Vieira, Costa, & Barbosa, 1982). 

Silva, Eirão e Cavalcante (2015), ao analisarem as leis de acesso à informação dos 

países da América Latina, afirmam que há várias semelhanças entre as leis adotadas, sendo 

possível visualizar a influência das mais antigas nas mais recentes. Os autores relatam 

similaridades na redação dos textos, relativos aos critérios de transparência passiva. 

Entretanto, salientam que a aplicação das leis pode divergir, dependendo da orientação 

política vigente em cada país. Isso mostra que o aprendizado está sendo lento e penoso, 

como afirmado por Ramos (1983) para os casos em que se adotam soluções formalísticas, 

ou seja, quando a lei antecipa as práticas coletivas. 

Algumas exigências da LAI que, em determinados poderes da esfera estadual, ainda 

não estão sendo cumpridas são: a garantia do direito de acesso à informação de forma 

transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão (artigo 5º); a criação do serviço 

de informações ao cidadão (artigo 9º, I); a identificação do requerente sem exigências que 

inviabilizem a solicitação (artigo 10, § 1º); a viabilização pelos órgãos e entidades do poder 

público de alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios 

oficiais na internet (artigo 10, § 2º); a autorização ou concessão de acesso imediato à 

informação disponível ou retorno em prazo não superior a 20 dias, prorrogáveis por mais 

10 dias (artigo 11); a comunicação de data, local e modo para se realizar a consulta nos 

casos em que não é possível conceder o acesso (artigo 11, § 1º, I); a indicação das razões 

de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido (artigo 11, § 1º, II); a 

publicação de relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação 

recebidos, atendidos e indeferidos (artigo 30, III) (Lei n. 12.527, 2011). 

Os variados graus de atendimento aos dispositivos da LAI foi uma das 

características observadas nos poderes estaduais. Enquanto alguns apresentam sistemas 

tecnológicos mais avançados e que viabilizam o exercício da transparência passiva de 

forma satisfatória, outros ainda adotam posturas de restrição ao acesso à informação, 

replicadas ao longo de anos. Essa heterogeneidade, juntamente com o formalismo, 

constituem-se as principais características da sociedade prismática. Por acumular traços 

dos modelos concentrado e difratado de Riggs (1964), nela são encontradas ao mesmo 

tempo o avançado e o atrasado, com mistura de elementos tecnológicos e antigos (Ramos, 

1983). 

Mesmo que a adoção da LAI tenha sido uma solução formalística, e que o processo 

de adaptação seja agora penoso, representou um avanço para a transparência pública 

brasileira. Essa medida foi necessária para que a esfera pública voltasse esforços para a 

construção de espaços em seus sítios eletrônicos para disponibilização de informações. Em 

sociedades influenciadas por modelos estrangeiros, como a brasileira, Machado-da-Silva et 

al. (2003) consideram que a adoção de uma estrutura formal mediante um ato legal ocorre 

mais facilmente do que a institucionalização do correspondente comportamento social. 
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6. Considerações Finais 

A presente pesquisa teve como objetivo investigar o atendimento dos poderes 

executivo, judiciário e legislativo dos estados brasileiros aos requisitos de disponibilização 

de informações à sociedade por meio da transparência passiva. Primeiramente, 

identificaram-se indicadores de disponibilização de informações à sociedade por meio da 

transparência passiva. O modelo de avaliação das plataformas foi elaborado com base em 

Padilha, Michener e Contreras (2016), que utilizam os indicadores comunicação na 

plataforma, login e recibos e barreiras para o acesso. Essa análise proporciona a 

visualização de um panorama sobre a disponibilização pelos poderes de espaços adequados 

para a realização de solicitação de informações. A taxa de resposta e prazo de envio da 

resposta foram extraídos da metodologia utilizada por Michener, Moncau e Velasco 

(2014). Já a análise do conteúdo das respostas recebidas foi embasada na metodologia de 

Paes, Balbino e Marchezini (2014), que propicia maior compreensão das respostas, 

apresentando-as de acordo com o tipo e a qualidade. A junção das metodologias para 

criação do modelo de análise utilizado nesse estudo permitiu uma avaliação mais detalhada 

das respostas recebidas e das plataformas dos poderes. 

Através do modelo de análise, foram verificadas as condições dos portais 

eletrônicos dos poderes estaduais para construção da transparência passiva. Dos três 

poderes, o executivo foi o que apresentou plataformas mais estruturadas, disponibilizando 

e-SIC em todos os estados e recebendo as melhores notas em dois dos três aspectos 

avaliados. No que diz respeito à comunicação na plataforma, apresentaram espaço 

dedicado ao acesso à informação os 27 poderes executivos, 25 judiciários e 20 legislativos. 

Esse último foi o poder que apresentou o pior desempenho nesse quesito, pois em 6 

legislativos o pedido foi realizado através de formulário geral de contato e em um caso não 

foi disponibilizada qualquer forma de contato eletrônico.  

Em relação à existência de login e recibos, no poder executivo todas as plataformas 

permitiam acompanhar o andamento da solicitação, sendo 17 através de login e 10 com 

protocolo. No judiciário apenas uma plataforma possuía login de acesso e 11 não 

disponibilizaram recibo ou protocolo para acompanhamento do pedido realizado. Já no 

legislativo essa situação ocorreu em 15 plataformas. A ausência de protocolo ou recibo, 

além de dificultar o acompanhamento pelo cidadão, também indica falha no controle do 

poder sobre os pedidos recebidos. Na avaliação da existência de barreiras, a pontuação 

máxima indicava que o poder não possuía limite de caracteres e nem exigia informações 

pessoais em adição ao nome, documento de identificação e contato. O poder executivo 

apresentou 11 plataformas nessa situação, o judiciário 12 e o legislativo 15. No entanto, a 

ausência de barreiras no poder legislativo pode ser explicada principalmente pela 

simplicidade dos formulários disponibilizados. 

Após avaliação das plataformas e envio das solicitações de informação, analisou-se 

o retorno dos poderes estaduais, cumprindo com o terceiro objetivo específico. A taxa de 

retorno aos 25 pedidos realizados foi de 100% no executivo, 56% no judiciário e 24% no 

legislativo. O baixo retorno observado nos dois últimos poderes é agravado pelo fato de 

que as informações solicitadas, de acordo com a LAI, já deveriam estar sendo ativamente 

disponibilizadas. O prazo médio de envio da resposta foi de 10,5 dias nos poderes 

executivo e legislativo e de 4,5 dias no poder judiciário. Extrapolaram o prazo de envio da 

resposta os executivos do Alagoas e do Pará e o legislativo do Mato Grosso. 

No que diz respeito ao conteúdo das respostas recebidas, no poder executivo, 16 

forneciam acesso integral à informação solicitada e 17 foram consideradas satisfatórias, 

disponibilizando todos os dados solicitados ou apresentando justificativa adequada. Mesmo 

entre as respostas satisfatórias, foi possível observar diferença no detalhamento das 
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informações, enquanto alguns órgãos limitaram-se a fornecer os dados solicitados, outros 

apresentaram explicações e dados adicionais. No poder judiciário, 8 respostas forneciam 

acesso integral e 10 foram classificadas como satisfatórias. O acesso à informação foi 

negado por três judiciários estaduais. No poder legislativo, 3 respostas forneciam acesso 

integral à informação solicitada e 4 foram consideradas satisfatórias. Os poderes estaduais 

que forneceram resposta incompleta informavam apenas a quantidade de pedidos 

recebidos, sem detalhar se haviam sido respondidos ou negados, ou então não forneciam os 

dados do ano completo de 2016. 

No poder executivo os principais aspectos restritivos à transparência passiva foram: 

a presença de barreiras nas plataformas, a declaração de ausência da informação solicitada 

e as respostas incompletas. Apesar das falhas identificadas, o poder executivo, de modo 

geral, demonstrou estar cumprindo com os requisitos de disponibilização de informações à 

sociedade por meio da transparência passiva. Entretanto, não se pode afirmar o mesmo em 

relação aos poderes judiciário e legislativo. No poder judiciário, as principais barreiras 

encontradas foram: o não recebimento de protocolo ou recibo do envio do pedido, a 

ausência de resposta e a negativa de acesso à informação. O judiciário foi o mais 

heterogêneo dos três poderes, com alguns estados disponibilizando plataformas bem 

estruturadas e fornecendo acesso à informação de modo satisfatório e outros ainda sem 

espaço dedicado ao acesso à informação em suas plataformas. O poder demonstra estar 

adotando iniciativas para se adequar à LAI, embora ainda não possa ser considerado 

transparente no que diz respeito à transparência passiva. Já no poder legislativo, os 

principais aspectos restritivos à transparência passiva foram: a inexistência de espaço 

destinado ao acesso à informação nos portais eletrônicos, o não recebimento de protocolo 

ou recibo do envio do pedido e a ausência de resposta. Em razão do não atendimento de 

aspectos básicos de disponibilização de informações previstos na LAI, o poder legislativo 

ainda possui um longo caminho para que seu dever de transparência passiva seja cumprido 

plenamente.  

Na esfera estadual, é comum que a sede dos poderes se encontre a centenas de 

quilômetros de determinados cidadãos. Dada a dificuldade de contato presencial, as 

plataformas digitais representam uma forma viável de contato entre o poder público e a 

sociedade civil. Considerando a importância desse canal, esperava-se encontrar 

plataformas mais estruturadas para a disponibilização de informação mediante solicitação. 

Além da grande quantidade de poderes que não retornaram ao pedido realizado, preocupa 

também a alta incidência de portais eletrônicos sem espaço adequado para o cidadão 

solicitar a informação, o que demonstra a inércia desses poderes na adoção de medidas 

para viabilizar a transparência passiva. 

Observou-se relação direta entre a estrutura das plataformas e o retorno às 

solicitações. A ausência de recursos tecnológicos nos portais eletrônicos para realização do 

pedido compromete o exercício da transparência passiva. Todavia, a razão para essa 

ausência pode ser interpretada muito mais como uma falta de vontade dos atores que 

representam as instituições públicas, dos funcionários em envidarem esforços para a 

melhoria da transparência, do que pela indisponibilidade de TICs. A CGU disponibiliza a 

todos os órgãos públicos que aderirem ao Programa Brasil Transparente, o código fonte do 

sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão, além de apoio técnico na 

implantação do sistema e treinamento sobre transparência e acesso à informação para os 

agentes públicos interessados.  A tecnologia e a capacitação, portanto, estão à disposição 

dos poderes estaduais, sendo ainda necessário despertar o interesse daqueles agentes 

públicos que não cultivam o espírito da accountability. O potencial de melhoria da 

transparência passiva observado nos órgãos que aderem ao Programa Brasil Transparente 
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demonstra que a vontade da autoridade do órgão em assinar o termo de adesão pode ser a 

atitude necessária para início das adequações do poder aos requisitos de transparência 

passiva.   

Decorridos mais de cinco anos de vigência da LAI, nenhum dos três poderes 

demonstrou estar totalmente adequado aos dispositivos nela previstos. Essa discrepância 

entre as exigências na legislação e a realidade observada foi explicada pelas lentes do 

formalismo (Riggs, 1964). O Brasil, por apresentar características de uma sociedade 

prismática, tende a adotar iniciativas de países mais desenvolvidos, sem, contudo, 

apresentar uma realidade condizente com a medida adotada. A busca por melhores práticas 

e a inspiração em experiências bem-sucedidas em outros países é uma iniciativa a ser 

valorizada, desde que tomada levando em consideração a realidade brasileira. Assim, na 

adoção de uma lei de acesso à informação devem-se considerar aspectos que diferenciam o 

Brasil de países mais desenvolvidos, como a displicência dos agentes públicos com a 

transparência, a sensação de impunidade com o não cumprimento das legislações e a 

postura passiva dos cidadãos frente às questões governamentais.  
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ABSTRACT: This article aimed to analyze the difficulties encountered by users to access 

the transparency portal of different Brazilian states and regions and to obtain the 

information made available on the electronic websites. Based on the methodology similar 

to that of Silva (2015), we sought to analyze the degree of difficulty to access the portals 

and to find the information disclosed in the transparency portals of these states. In order to 

obtain the research results, two portals were chosen, one considered easily accessible and 

the other difficult to access, using as reference the information contained in Araújo et al. 

(2017). The result was obtained through the sending of questionnaires to students from the 

6th to 8th years of the courses in accounting sciences and administration of state higher 

education institutions and private institutions, where a search was made through two 

documents that were made available according to the precepts of Fiscal Responsibility 

Law. Regarding the documents received and validated, and the analysis made in these 

portals, it was concluded that there are few portals that easily make this information or 

documents available; the language contained in the portals is not always known by the 

user, making it harder to find any document that is the subject of the research. 

 

Keywords: Transparency Portal; Users; Access to information; Public transparency; 

Difficulties of access. 

 

DIFICULDADES DE USUÁRIOS PARA ACESSAR INFORMAÇÕES DE 

PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA DE ESTADOS BRASILEIROS 

 

RESUMO: Este artigo teve como objetivo analisar as dificuldades encontradas pelos 

usuários para acessar o portal da transparência de diferentes estados e regiões brasileiras e 

obter as informações disponibilizadas nos sites eletrônicos. Com base na metodologia 

semelhante à de Silva (2015), buscamos analisar o grau de dificuldade para acessar os 

portais e de encontrar as informações divulgadas nos portais de transparência destes 

estados. Para obter o resultado da pesquisa foram escolhidos dois portais, um considerado 

de fácil acesso e outro de difícil acesso, utilizando como referência as informações 

contidas em Araújo et al. (2017). O resultado foi obtido através do envio de questionários 

para estudantes do 6º ao 8º período dos cursos de ciências contábeis e administração de 

instituições de ensino superior estadual e instituições privadas, onde foi realizada busca por 
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meio de dois documentos que disponibilizados de acordo com os preceitos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Sobre os documentos recebidos e validados, e pelas análises 

feitas nestes portais, concluiu-se à conclusão que são poucos os portais que disponibilizam 

facilmente essas informações ou documentos; a linguagem contida nos portais nem sempre 

é conhecida pelo usuário, ficando mais difícil de ser encontrado qualquer documento alvo 

da pesquisa.  

 

Palavras-chave: Portal da transparência; Usuários; Acesso às informações; Transparência 

pública; Dificuldades de acesso. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O portal da transparência é um canal pelo qual o cidadão pode acompanhar a 

utilização dos recursos federais arrecadados com impostos no fornecimento de serviços 

públicos à população, além de se informar sobre outros assuntos relacionados à 

administração pública federal. 

A lei complementar 131/2009 em seu art. 1º que complementa a lei da 

responsabilidade fiscal em seu art. 48, define os prazos para implementação de portais de 

transparência, nos quais devem ser divulgados os dados econômicos e financeiros dos 

entes públicos, bem como os relatórios necessários para o acompanhamento das contas 

públicas pela sociedade. A lei da responsabilidade fiscal tornou obrigatória a publicação 

em tempo real, com as informações detalhadas em meio eletrônico, onde a administração 

pública tem que publicar, para assegurar a transparência das ações do estado para o 

cidadão.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal (nº 101/2000) se refere à transparência da gestão 

fiscal, com a inovação ao determinar a disponibilização dos documentos, em tempo real, de 

informações minuciosas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios. 

Todos podem ter acesso aos dados da administração pública, através do portal da 

transparência. A pesquisa investigar se portais de transparência são de fácil acesso e se as 

informações são identificadas de forma fácil. Pois, muitos serviços estão indisponíveis ou 

restritos para os usuários, deixando então de ser transparente como deveria ser (G1, 2017). 

Esta pesquisa tem o propósito de analisar as dificuldades de acesso aos portais da 

transparência de diferentes estados de diferentes regiões do país, considerando falta de 

divulgação de informação e formato de leiaute do site, mostrando que a verdadeira 

transparência não se limita a permitir acesso aos dados, mas a possibilidade do cidadão 

obter e interpretar a informação de forma completa, relevante, oportuna, pertinente e 

confiável sobre a gestão dos recursos públicos. (Grau, 2005) 

Assim, o objetivo desta pesquisa é analisar quais as dificuldades dos usuários 

para acessar informações de portal de transparência. Para atender esse objetivo foi 

feito uma análise nos portais utilizando alguns estudantes de IES de Recife, onde serão 

expostas suas dificuldades e suas opiniões a respeito dessa transparência e do acesso às 

informações.  
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Os portais da transparência são meios de comunicação entre o poder público e seus 

usuários, mostram se receitas e despesas estão sendo administradas e divulgadas 

corretamente. Foram analisados portais dos estados brasileiros, para se constatar as 

dificuldades que os usuários têm para acessar e compreender o funcionamento desses 

portais. Os achados desta pesquisa têm o intuito de despertar o interesse de gestores 

públicos, para que possam melhorar o acesso e disponibilização de informações aos 

usuários. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este item foi dividido em três tópicos, onde o primeiro é referente ao acesso à 

transparência pública e a segunda é sobre a lei de responsabilidade fiscal, e, por fim, sobre 

a lei complementar. 

 

2.1 Transparência Pública 

 

Sabe-se que as informações disponibilizadas pelo poder público aos seus 

interessados é um princípio da constituição federal de 1988, quando foi considerado como 

direitos e garantias fundamentais individuais e coletivas. Assim, a constituição prevê que 

todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse ou particular 

ou coletivo em geral, que serão prestadas no prazo da lei, e podem sofrer pena de 

responsabilidade, ressalvadas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 

estado (Brasil, 1988). 

A lei de responsabilidade fiscal disponibilizou, em seu artigo 48, os instrumentos 

necessários a transparência dos atos da administração pública, entenda-se esta 

transparência como ativa. A Controladoria Geral da União (CGU, 2012) conceitua 

transparência ativa como aquela que a administração pública tem um custo para divulgação 

das informações e milhares de pessoas podem acessar as informações disponibilizadas. 

As informações podem até ser disponibilizadas no portal, porém nem todas são de 

fácil acesso e também não são tão claras como deveria ser para o usuário que busca a 

informação. 

A lei de acesso a informação (LAI) entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e tem 

como propósito regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às 

informações públicas no país. A lei traz conceitos e princípios norteadores do direito 

fundamental de acesso a informação, bem como estabelece orientações gerais quanto aos 

procedimentos de acesso. Tais conceitos e princípios devem ser corretamente 

compreendidos pelos ocupantes de cargos e funções públicas, de forma a garantir a 

qualquer interessado o pleno exercício do direito constitucional de acesso a informação de 

seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral (CGU, 2013) 

 

2.2 Lei da Responsabilidade Fiscal 
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A Lei da Responsabilidade Fiscal introduziu novas responsabilidades para o 

administrador público com relação aos orçamentos da União, dos Estados e Municípios, 

como limite de gastos com pessoal, proibição de criar despesas de duração continuada sem 

uma fonte segura de receitas, entre outros. A Lei introduziu a restrição orçamentária na 

legislação brasileira e criou a disciplina fiscal para os três Poderes: Executivo, Legislativo 

e Judiciário. A LRF determina que relatórios de gestão sejam disponibilizados ao controle 

público, com o fim de que a arrecadação e execução dos recursos públicos sejam avaliados 

pela população (Lei 101/2000). 

No artigo 48 da Lei da LRF disponibiliza os instrumentos necessários para que haja 

a transparência nos portais públicos. Sendo assim, os instrumentos exigidos que 

administração pública divulgue para a sociedade são os planos, orçamentos e a lei das 

diretrizes orçamentárias, além dos relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e de 

Gestão Fiscal, até mesmo as versões simplificadas desses instrumentos (Lei 101/2000).  

O Plano Plurianual é uma lei de iniciativa do Chefe do poder Executivo e um 

instrumento de ação do governo de médio prazo. Deve estabelecer, de maneira 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas do governo para despesa de capital e para as 

relativas aos programas de duração continuada (Andrade, 2002). O PPA é um instrumento 

previsto no art. 165 da Constituição Federal destinado a organizar e viabilizar a ação 

pública, com vistas a cumprir os fundamentos e os objetivos da República. Por meio dele, é 

declarado o conjunto das políticas públicas do governo para um período de 4 anos e os 

caminhos trilhados para viabilizar as metas previstas. A Lei Orçamentária e das Diretrizes 

Orçamentárias deverão estar interligadas com as propostas oferecidas pelo Pano 

Plurianual.  

A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem a função de estabelecer metas e prioridades 

da administração pública federal. Deve incluir despesas de capital e orientar a elaboração 

da Lei Orçamentária Anual, contemplando os aspectos da legislação (CF, 1988, art. 165, § 

2º). Esta lei é utilizada como instrumento de planejamento operacional do governo, uma 

vez que a LRF atribuiu funções de planejamento operacional voltadas ao equilíbrio entre 

receitas e despesas (Santana Junior; Libonati, & Vasconcelos, 2009). 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) que o governo define as prioridades contidas no 

Plano Plurianual e as metas que deverão ser atingidas naquele ano. A LOA disciplina todas 

as ações do Governo Federal. Nenhuma despesa pública pode ser executada fora do 

Orçamento, mas nem tudo é feito pelo Governo Federal. As ações dos governos estaduais e 

municipais devem estar registradas nas leis orçamentárias dos Estados e Municípios. 

Segundo Giacomoni (2005) afirma que a Lei Orçamentária Anula é instrumento de curto 

prazo, que operacionaliza os programas governamentais por atingir o planejamento 

imposto pelos planos nacionais, em que estão definidas as metas, os objetivos e as políticas 

básicas. 

O Relatório Resumido de Execução Orçamentária tem de ser publicado até trinta 

dias após o encerramento de cada bimestre, de acordo com a Constituição Federal de 1988 

(art. 165, §3) abrangendo todos os Poderes da Administração Pública. Deve ser publicado 

com periodicidade, permitindo ao cidadão o controle da execução orçamentária dos 

governos (Gattringer, 2004). Dessa maneira o cidadão pode acompanhar em tempo real a 

publicação da transparência da execução do planejamento orçamentário. 

O Relatório de Gestão Fiscal ao final de cada quadrimestre será emitido pelos 

titulares do poder público e órgãos da administração pública, conforme o artigo 54, da Lei 

101/2000. Devendo ser emitido com intuito de fiscalizar todos que são dependentes dos 
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recursos do governo, no sentido de sempre atingir o equilíbrio das contas públicas (Santana 

Junior et al., 2009). 

Desta forma, depreende-se que a Lei da Responsabilidade tem como objetivo 

principal melhorar a transparência dos gastos públicos perante a sociedade, onde as 

informações publicadas sejam em tempo real e fidedignas.  

 

2.3 Lei da Transparência Pública 

 

A Lei Complementar 131/2009, informa uma alteração na composição da Lei de 

Responsabilidade Fiscal no que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a fim de determinar a 

disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução 

orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

A Lei Complementar 131/2009 determina que os municípios com menos de 

cinquenta mil habitantes terão prazo de até quatro anos após a data de sua publicação para 

se adequarem a referida Lei. O ente que não disponibilizar as informações no prazo 

estabelecido fica impedido de receber transparências voluntárias (Martins, Coelho, & 

Almeida, 2012). 

O advento da Lei Complementar 131 deu origem a facilidade no desempenho de 

uma eficaz fiscalização e controle, através da disponibilização de informação em tempo 

real em um portal eletrônico. Este dispositivo é empregado como ferramenta para ajudar a 

sociedade no seu papel de fiscalizador, uma vez que essa lei determina a divulgação de 

informações referentes a receitas, despesas, licitações, etc. (DOU, 2009). A LC 131 

determinou os seguintes prazos, a contar da data de sua publicação (27/05/2009): 

I – 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes – maio de 

2010; II – 2 (dois) anos para os Municípios que tenham entre 

50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes – maio de 

2011; III – 4 (quatro) anos para os Municípios que tenham até 

50.000 (cinquenta mil) habitantes – maio de 2013. 

Conforme disposto na LC 131, o ente que não disponibilizar as informações no 

prazo estabelecido fica impedido de receber transferências voluntárias. 

Transferência Voluntária são os recursos financeiros repassados 

pela União aos Estados, Distrito Federal e Municípios em 

decorrência da celebração de convênios, acordos, ajustes ou 

outros instrumentos similares, cuja finalidade é a realização de 

obras e/ou serviços de interesse comum (Portal da Transparência, 

2017) 

 

3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada neste trabalho tem o intuito de explorar e analisar alguns 

portais da transparência, fazendo comparações entre eles, e após estas análises e 

comparações, será realizada pesquisa de campo para mostrar o tamanho da dificuldade que 

tem os usuários ao utilizar os portais da transparência pública. Foi desenvolvida por meio 
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de pesquisa descritiva, qualitativa e de levantamento de dados. Questionários foram 

utilizados para a coleta dos dados.  

Conforme Gil (2008) a pesquisa descritiva tem como objetivo descrever as 

características de determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas peculiaridades está 

na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a 

observação sistemática. Triviños (1987), afirma que a pesquisa descritiva exige do 

investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo 

pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade.   

De acordo com Bogdan e Biklen (2003), o conceito de pesquisa qualitativa envolve 

cinco características básicas que configuram este tipo de estudo: ambiente natural, dados 

descritivos, preocupação com o processo, preocupação com o significado e processo de 

análise indutivo. 

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas sim 

com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização. Foi 

adotada a abordagem qualitativa com pressuposto que defende um modelo único de 

pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, o que 

pressupõe uma metodologia própria. Assim, os pesquisadores qualitativos recusam o 

modelo positivista aplicado ao estudo da vida social, uma vez que o pesquisador não pode 

fazer julgamentos nem permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa 

(Goldenberg, 1997). 

Para Gil (1999), o uso dessa abordagem propicia o aprofundamento da investigação 

das questões relacionadas ao fenômeno em estudo e das suas relações, mediante a máxima 

valorização do contato direto com a situação estudada, buscando-se o que era comum, mas 

permanecendo, entretanto, aberta para perceber a individualidade e os significados 

múltiplos.  

Este estudo utiliza metodologia semelhante à de Silva (2015), buscando avaliar o 

grau de dificuldade do acesso as informações que devem ser divulgadas em Portais de 

Transparência dos Estados brasileiros. Para tanto, um formulário de pesquisa que foi 

aplicado a alunos dos cursos de Ciências Contábeis e de Administração, entre o 6º, 7° e 8° 

períodos de 4 Instituições, três do Ensino Superior (IES) Privadas e uma do Ensino 

Superior Pública (universidade estadual).  

Foram preparados diferentes formulários, cada um deles indicando ao aluno o sítio 

eletrônico do Portal a ser pesquisado e o nome do Estado a ser pesquisado. Deixou-se livre 

o ano a ser pesquisado. No formulário, os alunos respondentes deveriam indicar se 

encontram os planos, orçamentos e a lei das diretrizes orçamentárias, além dos relatórios 

Resumidos da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal e quanto tempo durou a busca no 

site. Por fim, os formulários preenchidos, juntamente com os documentos encontrados, 

foram encaminhados para o e-mail do responsável pela pesquisa. 

Os formulários foram organizados segundo os seguintes critérios:  

a) Só foram considerados os Portais que disponibilizavam os documentos solicitados, para 

tanto foram considerados os achados de Araújo, Lagioia, Soeiro e Santos (2017), como 

critério de inclusão/exclusão dos itens de cada portal a serem analisados; 

b) Foram selecionados 2 Portais de Transparência e criados 2 tipos diferentes de 

questionários, cada um deles solicitando ao aluno participante que fizesse a busca no Portal 

indicado.  
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c) Os formulários foram distribuídos de forma homogênea em cada turma e elaborados de 

forma a não permitir que os respondentes identificassem previamente qual formulário 

estavam recebendo. 

d) Dois grupos diferentes de questionários foram criados, com base nos achados de Araújo 

et al. (2017), onde foi identificado se as divulgações das informações eram satisfatórias ou 

não satisfatória, e estavam fazendo de forma correta as divulgações dos documentos. 

Identificando também se as informações contidas nos portais eram de fácil compreensão ou 

não para os usuários.  

Com embasamento nas conclusões contidas no estudo de Araújo et al. (2017), foi 

feita uma análise dos portais que eram de fácil acesso e difícil acesso na navegação. Os 

portais considerados de fácil acesso: Ceará, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina. Os portais considerados de difícil acesso: Acre, Amazonas, Pará, Roraima, 

Alagoas, Maranhão, Rio Grande do Norte e Goiás. Desses grupos se escolheu dois portais 

de transparência para aplicar os questionários. O de fácil acesso escolhido foi o estado do 

Ceará e o de difícil acesso do Amazonas. 

Foram distribuídos 200 formulários (quantidade aproximada) aos alunos de 

graduação dos cursos de Ciências Contábeis e Administração, de 4 IES, sendo 3 privadas e 

1 pública. O quadro 1 resume as turmas para as quais foram enviados os formulários. 

Obtive-se uma taxa de retorno de 20%, ou seja, 40 formulários foram respondidos. Os 

formulários foram distribuídos da forma mais homogênea possível, sempre intercalando os 

Portais de Transparência fácil x difícil na forma de navegação, como foi descrito. Deste 

modo, dos 40 formulários, 15 (7,5%) corresponderam ao grupo “Difícil” e 25 (12,5%) 

formulários ao grupo “Fácil” 

 Tabela 1 – Formulários Aplicados  

Instituições  Curso 
Período da 

turma 

Quantidades        

de alunos             

na turma 

Respondentes 

por turma 

IES Pública Administração  8º  20 4 

IES Privada 1 Administração  6º 35 7 

IES Privada 1 Contábeis  6º  30 3 

IES Privada 1 Administração  7º 19 5 

IES Privada 1 Contábeis  7º 17 2 

IES Privada 1 Administração  8º  25 6 

IES Privada 1 Contábeis 8º  20 10 

IES privada 2 Contábeis  6º 15 3 

IES privada 3 Contábeis  8º 19 0 

Total - - 200 40 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
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Este capítulo trata da descrição dos dados e a discussão dos resultados, coletados a 

partir de pesquisa descritiva e questionário. Onde foram analisados os questionários 

aplicados aos alunos de graduação em Ciências Contábeis e Administração com intuito de 

encontrar os documentos solicitados na pesquisa e, por fim, analisar as respostas e os 

documentos obtidos.  

Com a finalidade de observar se é possível ou não encontrar os documentos objetos 

desta pesquisa nos sites dos Portais de Transparência Estaduais, perguntou-se aos alunos 

de graduação, dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, entres os períodos de 6º 

ao 8º, se realmente eles conseguiram encontrar os documentos solicitados no formulário ao 

acessar os sites. Para a realização da pesquisa foi selecionado 4 Instituições de Ensino 

Superior, 3 Faculdades Privadas e 1 Universidade Pública, tais instituições foram 

escolhidas por termos a oportunidade de conhecer alguém de cada turma, onde podemos 

ter acesso as turmas dos cursos Administração e Ciências Contábeis. Foram adquiridos 40 

formulários válidos para a realização da análise. 

 

Tabela 2 - Formulários Aplicados nas IES 

Instituições de Ensino 

Superior 
Frequência  Percentual (%) 

IES Pública 4 10 

IES Privada 36 90 

Total 40 100 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Como foi mencionado no item 3, os formulários foram aplicados em 4 IES 

distintas, uma instituição Pública e três instituições Privadas, sendo 36 formulários das 

Instituições Privadas e 4 da Instituição Pública, totalizando dos 40 formulários obtidos. 

 

Tabela 3 - Formulários Aplicados por cada uma das IES Privadas e Públicas 
 

Instituições de Ensino 

Superior 
Frequência  Percentual (%) 

IES Pública 4 10 

IES Privada 1 33 82,5 

IES Privada 2 3 7,5 

IES Privada 3 0 0 

Total 40 100 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os formulários foram recebidos da seguinte maneira: 4 formulários (10% do total) 

refere-se a IES Pública; 33 formulários (82,5% do total) IES Privada 1; 3 formulários (7,5 

% do total) da IES Privada 2; e a IES Privada 3 não mandou resposta. 
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Tabela 4 - Portais de Transparência com Fácil e Difícil acesso 

 

Portais de Transparência Região Acesso 

AM Norte  Difícil 

CE Nordeste Fácil 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os portais de transparência escolhidos para busca dos dados necessários para 

pesquisa foram realizados de acordo com informações contidas em Araújo et al.(2017), 

onde se fez uma análise do portal de transparência, como difícil foi o portal do Amazonas e 

o fácil do estado do Ceará. Como citado no item 3, obteve-se um percentual de retorno de 

20% dos formulários enviados, sendo 7,5% correspondente ao grupo de difícil acesso e 

12,5% corresponde ao grupo de fácil acesso. 

 

Tabela 5 - Documentos PPA x RGF – AM 

 

Documentos Encontrado Não encontrado 

PPA (Plano Plurianual) 0 14 

RGF (Relatório Gestão Fiscal 8 6 

Total 8 20 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Dos documentos solicitados nos formulários recebidos referentes ao Portal da 

Transparência do estado do Amazonas, o documento PPA (Plano Plurianual) não foi 

encontrado no site por nenhum dos estudantes. Já RGF (Relatório Gestão Fiscal) 8 foram 

encontrados pelos estudantes no site e 6 não foram encontrados. Percebeu-se que houve 

dificuldade ao realizar a busca dos documentos do portal de transparência do Amazonas, 

pois as respostas obtidas foram negativas, em relação ao download dos documentos. 

 

Tabela 6 - Documentos PPA x RGF – CE 

 

Documentos Encontrado Não encontrado 

PPA (Plano Plurianual) 24 2 

RGF (Relatório Gestão Fiscal 21 5 

Total 45 7 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Dos documentos solicitados nos formulários recebidos referentes ao Portal da 

Transparência do estado do Ceará, o documento PPA (Plano Plurianual) foram encontrados 
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pelos estudantes 24 documentos e 2 não foram encontrados no site. Já RGF (Relatório 

Gestão Fiscal) 21 foram encontrados pelos estudantes no site e 5 não foram encontrados. 

Ao analisar os formulários recebidos, notamos que obteve um bom resultado na busca 

pelos documentos no portal de transparência do Ceará, pois as respostas obtidas foram 

positivas, em relação ao download dos documentos. 

 

Tabela 7 - Documentos PPA x RGF - AM e CE 

 

Documentos Encontrado Não encontrado 

PPA (Plano Plurianual) 24 16 

RGF (Relatório Gestão Fiscal 29 11 

Total 53 27 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Dos 53 documentos recebidos e validados para esta pesquisa, foram encontrados 24 

PPA, que se refere ao Portal de Transparência do estado do Ceará. Já os documentos RGF 

recebidos e validados foram 29, sendo que 21 do Ceará e 8 do estado do Amazonas. 

Chegando ao resultado que o Portal de Transparência do Amazonas é de difícil acesso e o 

Portal de Transparência do Ceará de fácil acesso, disponibilizando de maneira bem 

acessível os documentos para o usuário. 

 

Tabela 8 - Tempo gasto versus Grau de dificuldade 

 

Grau de dificuldade 
Formulários 

recebidos 
Média 

Tempo 

Mínimo Máximo 

Fácil 26 6,69 3 minutos 10 minutos 

Difícil 14 16,79 8 minutos 40 minutos 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em média, os alunos que realizaram a pesquisa dos documentos no Portal de 

Transparência com o acesso mais “difícil” levaram mais tempo em busca dos documentos 

no portal do AM (Média = 16,79) do que os que realizaram a pesquisa dos documentos no 

Portal de Transparência com acesso mais “fácil” levaram menos tempo em busca dos 

documentos no portal do CE (Média = 6,69).  

Observou-se que através dos recebimentos dos formulários respondidos pelos 

pesquisadores, alguns tiveram dificuldades para encontrar os documentos solicitados, pois 

muitos relataram que os portais eram complexos e as informações contidas nos mesmos 

eram difícil compreensão e muito dificultoso no momento de encontrar os documentos. 

Onde muitos relataram que as informações não são tão transparentes e que há muitas 

informações indisponíveis no site do portal.  
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Constatou-se através dos formulários recebidos referente ao Portal de 

Transparência do estado do Amazonas, o que foi considerado de difícil acesso para os 

usuários, nenhum dos usuários conseguiram encontrar o PPA – Plano Plurianual, o mesmo 

não está disponível para o acesso e nem para a realização do download. Todos os 

pesquisadores que receberam o formulário referente ao Portal do Amazonas levaram mais 

tempo para realização da busca no site do portal, onde nem todos obtiveram um bom 

resultado ao acessar o Portal do AM.  

Referente ao recebimento dos formulários respondidos pelos pesquisadores do 

Portal de Transparência do estado do Ceará, que foi considerado de fácil acesso, os 

pesquisadores informaram que a compreensão era de fácil entendimento e que o Portal 

disponibilizava os seus documentos com muita facilidade. A forma de navegação no portal 

era mais ágil e os documentos solicitados foram encontrados com muita facilidade.  

As ferramentas disponíveis para a realização da busca dos relatórios eram mais 

rápidas no Portal de Transparência do CE. Podemos observar através dos formulários da 

pesquisa que muitos pesquisadores conseguiram encontrar os documentos solicitados e 

realizar o download. O Portal do CE é de fácil compreensão e as informações estão bem 

transparentes para os usuários. 

Esta pesquisa reforçou ainda mais, o que foi descrito no artigo de Araújo et al. 

(2017), onde mostrou quais os portais que divulgam corretamente as informações, os 

portais que as divulgam pela metade e os que não divulgam nada. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A pesquisa teve como objetivo analisar quais as dificuldades dos usuários para 

acessar as informações do portal da transparência permitindo-se perceber que nem todos os 

portais de transparência são de fácil acesso para o usuário.  

Considerando-se, assim, que muitos dos estados precisam melhorar sua página de 

acesso às informações públicas para seus usuários. Conforme esta pesquisa, se constatou 

que o PPA não estava disponibilizado no portal de transparência do Amazonas, deixando 

de cumprir um dos preceitos da lei de responsabilidade fiscal.  

Contudo ao analisar o portal da transparência do estado do Ceará e conforme 

download recebido pelos usuários que fizeram parte da pesquisa, este site não só de fácil 

acesso a estes usuários, mas também disponibiliza todos os documentos referentes à 

administração pública.  

As informações contidas no portal de transparência não são de fácil interpretação, e 

esta sensação já se tem ao abrir o portal, pois mostra gráficos incompreensíveis e números, 

onde muitos usuários não conseguem compreender o que está disponibilizado e acaba 

desistindo da navegação. Isso aconteceu com alguns dos pesquisadores que enviou os 

formulários, pois relataram que as informações contidas nesses portais não eram de fácil 

entendimento, onde foi identificado que a disponibilização dos documentos não é realizada 

de forma transparente. O Portal da transparência é importante para todos os usuários, 

porém percebeu-se que é difícil pesquisá-lo e as informações disponíveis muitas vezes é de 

difícil entendimento.  
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Por fim, mesmo com dificuldades para encontrar os documentos solicitados nos 

Portais de Transparência, não se pode deixar de levar em consideração a importância do 

caminho percorrido para que hoje os usuários tivessem acesso as informações contidas 

nesses portais, com a regulamentação do acesso a informações para os usuários, através da 

Constituição Federal de 1988, passando pela Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei da 

Transparência Pública.  

É dever do Estado, garantir o acesso as informações contidas nos Portais de 

Transparências e que elas sejam fidedignas. Através de métodos rápidos, de forma 

transparente, em tempo real, com clareza e fácil entendimento, sendo obrigatória a 

divulgação desses documentos nos Portais de Transparência nos sítios eletrônicos, para que 

todos possam ter acesso via internet e onde estiverem. Percebe-se que os Portais de 

Transparência dos estados brasileiros uma tendência em melhorar a divulgação e a 

transparência através das ferramentas da internet. 
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Coaching and Mentoring as Knowledge Sharing Practices: Case Studies in Public 

Companies in the State of São Paulo - Brazil 

 

Abstract 

This research aims to analyze the main reasons why public companies applies coaching 

and mentoring as knowledge-sharing practices. This is an exploratory qualitative research 

applied to the public companies in the State of São Paulo (Brazil). Two case study were 

performed, with application of interview and documental analysis in two public companies 

in State of São Paulo (Brazil): a company of water and sewage sanitation (coaching 

practice) and another company of metrology (mentoring practice). The results showed that 

coaching and mentoring practices were applied in order to use employees’ knowledge to 

improve the quality of their services to society. Coaching practice was embedded in 

programs promoted by companies, aiming to develop the human capital for the succession 

plan and new leadership of their employees. Mentoring practice was applied by the the 

companies to share tacit knowledge among their employees in order to improve their 

services. 
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company. 

 

 

Coaching e Mentoring como Práticas de Compartilhamento de Conhecimentos: Estudo de 

Casos em Empresas Públicas do Estado de São Paulo - Brasil 

 

Resumo 

O objetivo desta pesquisa é analisar as principais razões pelas quais as empresas públicas 

utilizam coaching e mentoring como práticas de compartilhamento de conhecimento. Esta 

é uma pesquisa exploratória qualitativa, que teve como objeto de análise as 21 empresas 

públicas paulistas. Foi realizado estudo de casos, com entrevista e análise documental em 

duas empresas públicas paulistas: uma de saneamento de água e esgoto (prática de 

coaching) e outra de metrologia (prática de mentoring). Constatou-se que as práticas de 

coaching e mentoring foram empregadas para utilizar o conhecimento dos colaboradores 

visando a melhoria da qualidade do atendimento à sociedade. A prática de coaching está 

inserida nos programas promovidos pela empresa, visando desenvolver o capital humano 

para o plano de sucessão e novas lideranças em seus recursos humanos. Quanto à prática 

de mentoring, as empresas buscam compartilhar o conhecimento tácito entre seus recursos 

humanos para melhoria dos serviços prestados. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As organizações contemporâneas cada vez mais estas procuram se adaptar, 

melhorar continuamente e inovar como meio de evitar a obsolescência. A sobrevivência 

neste contexto pode ser conquistada pela obtenção da vantagem competitiva perante os 

concorrentes, sendo necessário para tanto, maior grau de informação, o que demanda, 

portanto, conhecimento. 

Entretanto, “os efeitos da vantagem competitiva sobre o desempenho 

organizacional dependerão de aspectos e decisões da gestão estratégica” (Brito; Brito, 

2012: 72) e, dessa forma, exige-se preparação dos gestores para enfrentar um contexto 

cada vez mais complexo e dinâmico. De acordo com Oliveira Jr, Fleury e Child (2001: 

296), “os problemas estratégicos estão relacionados principalmente a transferência, 

compartilhamento e proteção do conhecimento”. Portanto, as organizações “começaram a 

perceber que o conhecimento é o que faz a diferença, ou seja, o conhecimento é um recurso 

valioso” (Carvalho, 2008: 3). 

A partir do momento em que a empresa passa a abordar o conhecimento como 

recurso, este pode ser gerenciado de forma estratégica, sendo possível desenvolver práticas 

e processos voltados para a gestão deste recurso específico (Eisenhardt; Santos, 2002; 

Kuniyoshi et al., 2013). Assim, o conhecimento é um alicerce fundamental para as 

organizações contemporâneas, já que permite o desenvolvimento de competências 

essenciais, possibilitando também que as empresas enfrentem desafios, que possam gerir 

complexidades e se mantenham competitivas (Blome; Schoenherr; Eckstein, 2014). 

Para muitas organizações, o desafio é transferir o conhecimento existente. Nesse 

sentido, para que haja o compartilhamento de conhecimento entre indivíduos de forma 

efetiva numa organização, passa a ser imprescindível uma estratégia facilitadora neste 

processo. Para tanto, o emprego de práticas e iniciativas adequadas a esta finalidade torna-

se imprescindível, de forma a preparar os funcionários tanto para compartilhar, quanto para 

receber conhecimentos na organização. Dentre as práticas de compartilhamento de 

conhecimento, coaching e mentoring são comumente citadas pelos autores desta temática. 

Kuniyoshi e Santos (2007) realizaram uma pesquisa, na qual identificaram práticas 

e iniciativas de gestão do conhecimento adotadas por algumas empresas e apresentadas em 

cinco dimensões organizacionais (processos, tecnologia, pessoas e cultura organizacional, 

estrutura e estratégia). Na dimensão que engloba pessoas e cultura organizacional, visto 

que as práticas têm como finalidade auxiliar as pessoas, Kuniyoshi e Santos (2007) 

apresentam o coaching, o mentoring, comunidades de práticas e educação corporativas. Na 

pesquisa de Batista et al. (2005), os métodos coaching e mentoring aparecem sendo pouco 

utilizados pelas empresas públicas. 

O coaching também passou a ser visto como uma prática voltada para facilitar o 

processo de aprendizado, com o objetivo de preparar os profissionais para assumir altas 

posições executivas no futuro da organização (Ellinger; Bostrom, 1999; Feldman; Moore, 

2001).Sendo uma prática adotada por futuros e atuantes líderes, gestores e diretores, o 

processo de coaching é um método de reflexões que permite potencializar o surgimento de 

aprendizagem e competências, contribuindo, assim, para o desenvolvimento profissional e 

pessoal (Araújo, 1999; Lotz; Gramms, 2014).  

Seguindo a linha de raciocínio sobre potencializar competências para atingir o 

propósito organizacional, a prática de mentoring se adéqua à situação por ser aplicada a 
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profissionais de uma mesma organização, na qual o funcionário veterano, por conhecer 

bem a cultura da organização, aconselha ou orienta o profissional menos experiente 

(Higgins; Kram, 2001; Lotz; Gramms, 2014). 

No âmbito das organizações públicas, por não estarem inseridas no contexto de 

competitividade das empresas privadas, acabam por utilizar o conhecimento “para a 

melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados à população” (Batista, 2012: 18). 

Assim, o elemento ‘conhecimento’ passa a ser fundamental, havendo necessidade de 

priorizar a criação e o compartilhamento deste recurso (Carlos, 2014). Motta (2013: 85) 

informa que “a área pública, por sua vez, está sujeita a normas fixadas em leis e decretos, 

não fácil ou imediatamente alteradas: dependem de novos consensos políticos para 

introduzir novidades”. Para se adequar à necessidade da sociedade, em 2009, foi 

regulamentado pelo governador do Estado de São Paulo o decreto nº 53.963, que instituiu a 

Política de Gestão do Conhecimento e Inovação para as empresas públicas (São Paulo, 

2009). 

Após o decreto, houve lançamentos de cartilhas e manuais para o servidor público, 

como o ‘Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira’ 

(Batista, 2012) e ‘Dá pra Fazer: Gestão do Conhecimento e Inovação no Setor Público’ 

(Agune et al., 2014). Contudo, é possível perceber que o tema no setor público ainda está 

em ascensão, carecendo de mais estudos. 

Diante do exposto até então, visando compreender a utilização das técnicas de 

coaching e mentoring como práticas de compartilhamento de conhecimento em empresas 

púbicas paulistas, apresenta-se a seguinte questão, que norteará esta pesquisa: Como e por 

que o coaching e o mentoring se apresentam como práticas de compartilhamento do 

conhecimento nas empresas públicas paulistas? 

Assim, o objetivo desta pesquisa é analisar as principais razões para as empresas 

públicas paulistas utilizarem as práticas de coaching e mentoring para o compartilhamento 

do conhecimento. Como complemento, buscou-se ainda analisar os principais resultados 

esperados com a implantação de práticas de coaching e mentoring nas empresas públicas 

paulistas. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 Visão baseada em conhecimento e gestão do conhecimento na esfera pública 

 

O conhecimento é a informação devidamente tratada, resultado de ações, com 

significado contextualizado produzido na mente de indivíduos, levando-se em 

consideração suas crenças e valores (Carvalho, 2012; Davenport; Prusak, 2003). O 

conhecimento é visto como capacidade intelectual, sendo fonte de poder econômico de 

uma empresa, alcançando mais valor do que ativos imobilizados (Nonaka; Takeuchi, 

1997). 

Para que seja possível reter o conhecimento na organização, “entender os 

mecanismos pelos quais o conhecimento pode ser criado e transferido na empresa é ponto 

de partida para um resultado superior” (Oliveira Júnior, 2001: 135). Portanto, passa a ser 

fundamental a identificação do “conhecimento explícito” e do “conhecimento tácito”, para 

que, posteriormente, seja projetada a permanência desses conhecimentos na organização.  

O conhecimento ‘tácito’, por estar contido no indivíduo e requerer compreensão de 

um contexto específico, influenciado por suas crenças e valores arraigados, não é palpável 

e facilmente explicável (Angeloni, 2002; Nonaka; Takeuchi, 1997; Carvalho, 2012). 

Entretanto, “valores e crenças das pessoas exercem forte impacto sobre o conhecimento 
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organizacional” (Davenport; Prusak, 2003: 13). Já o conhecimento ‘explícito’ (tangível) é 

o conhecimento formal e sistematizado, permissível de ser codificado pela organização e 

que pode ser transmissível e compartilhado por números, fórmulas e manuais, dentre 

outros, sendo, dessa forma, considerado mensurável (Oliveira Júnior, 2001; Nonaka; 

Takeuchi, 1997; Carvalho, 2012). 

Dessa forma, ambos os conhecimentos (tácito e explicito) se fazem necessários para 

a criação do conhecimento organizacional (Nonaka; Takeuchi, 1997). Um recurso tão 

complexo assim só seria útil se agregasse mais valor à organização. Portanto, na visão de 

Carvalho (2008: 4), “a gestão do conhecimento deve estar inserida nas estratégias e a 

criação de conhecimento contemplada, de alguma forma, no referencial estratégico, para 

que seja possível obter vantagens à organização”. 

A partir deste raciocínio, ganha peso a Visão Baseada em Conhecimento 

(Knowledge-Based View - KBV) advinda da Visão Baseada em Recursos (Resource-Based 

View - RBV). Precursor da abordagem da visão baseada em conhecimento (KBV), Grant 

(1996) explicou em seus estudos que o surgimento da abordagem KBV não era ainda uma 

teoria, pois tinha como base interesses estabelecidos várias correntes de pensamento mais 

modernas sobre a empresa. Blome, Schoenherr e Eckstein (2014) reconhecem que a RBV 

pode ser considerada a base teórica para a KBV. 

Uma vez que o conhecimento é um importante recurso para a organização, sua 

gestão é imprescindível para as organizações contemporâneas, inclusive as públicas, que 

estão inseridas num complexo contexto social e de negócios. Assim, a gestão do 

conhecimento em organizações públicas emerge como importante fundamento a ser 

observado para propiciar que estas alcancem seus objetivos perante a sociedade.  

Na visão de Coelho (2004), a gestão do conhecimento em organizações públicas 

está relacionada ao atendimento das demandas da sociedade e das organizações nela 

inseridas. Batista (2012: 10) assume que o papel da gestão do conhecimento na 

Administração Pública “transcende a finalidade de melhorar o desempenho organizacional, 

cumprindo importante função na sociedade democrática e na inserção do país na economia 

mundial”. 

Corroborando tais argumentos, Stil, Kern e Pacheco (2008) afirmam que na esfera 

pública, a abordagem de gestão de conhecimento é diferenciada, pois o objetivo se trata de 

efetividade da organização para a sociedade. A necessidade fica mais evidente quando De 

Angelis (2014) aponta três razões para as organizações públicas se envolverem com gestão 

do conhecimento: a) Enfrentamento de ambientes diversos e turbulentos que exigem alta 

capacidade de adaptação e resolução de problemas, a fim de atender as necessidades dos 

cidadãos; b) Revolução da tecnologia da informação e comunicação e a consolidação do 

fato de que o conhecimento é o insumo estratégico de produção na Economia do 

Conhecimento; c) Exigência da sociedade por serviços de qualidade e transparência na 

aplicação dos recursos públicos. 

 Para Neves (2014), diferentemente do setor privado, o setor público precisa 

priorizar a criação e o compartilhamento do conhecimento em suas organizações. Em suas 

pesquisas, Angeloni (2008: 24) publicou casos, experiências e práticas de empresas 

públicas e ressaltou que “cada organização deve encontrar seu próprio caminho. Os relatos 

demonstraram que não existe um modelo padrão que possa ser utilizado por todas as 

empresas”. 

 

2.2 Práticas de gestão do conhecimento 
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A gestão do conhecimento, seja em organizações privadas ou públicas, consiste em 

“um processo destinado a criar e a compartilhar conhecimento, bem como a incorporá-lo 

aos produtos, sistemas e serviços de uma organização” (Oliveira; Alves Filho, 2008: 52). 

Cada empresa possui conhecimentos diferenciados em relação às demais e, como foi 

abordado anteriormente, o processo de criação começa pelo indivíduo, sendo que “uma 

proporção significativa do conhecimento de uma empresa está armazenada nas mentes de 

seus funcionários” (Probst; Raub; Romhardt, 2002: 25).  

Para Stewart (2002), as empresas devem conceber um sistema que torne possível a 

disseminação e compartilhamento do conhecimento entre seus participantes. Davenport; 

Prusak (2003) argumentam que o compartilhamento do conhecimento numa empresa é 

estratégico para o sucesso da organização. Stewart (2002: 202) sustenta que para alcançar 

resultados positivos é necessário que as organizações estejam cientes de que “o 

compartilhamento do conhecimento resulta de muitas iniciativas”. 

Carvalho (2012: 32) afirma que as práticas de gestão do conhecimento são 

“profundamente relacionadas aos contextos nos quais elas ocorrem, e, consequentemente, 

ao conhecimento desse contexto”. Não existem práticas restritas à gestão do conhecimento, 

ou seja, “são práticas de gestão organizacional voltada à produção, retenção, disseminação, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento dentro das organizações” (Batista, 2012: 

8). 

Kuniyoshi e Santos (2007) mapearam diversas iniciativas de gestão do 

conhecimento e abordaram as práticas relacionadas às dimensões organizacionais 

(processos, tecnologia, pessoas e cultura organizacional, estrutura e estratégia), conforme é 

possível verificar na Figura 1. As práticas de compartilhamento de conhecimento coaching 

e mentoring (destacadas na Figura 1 para facilitar a visualização) encontram-se na 

dimensão pessoas e cultura organizacional.  

Práticas de 
Compartihamento 
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Figura 1: Dimensões organizacionais e as práticas e iniciativas de gestão de conhecimento. 

Fonte: adaptado de Kuniyoshi e Santos (2007, p. 95). 

 

Kuniyoshi e Santos (2007) afirmam que essas práticas promovem a qualificação 

dos funcionários se forem desenvolvidas sistematicamente pela organização, favorecendo o 

aperfeiçoamento das competências destes, o que amplia seus resultados no contexto 

organizacional. Portanto, conforme exposto por Klein (1998: 99), “é necessário tentar 

disseminar o conhecimento ao máximo através de processos de orientação ou aprendizado 

para que conhecimentos tácitos importantes não se concentrem numa única pessoa”. 

 

2.3 Coaching e mentoring como práticas de gestão do conhecimento 

 

A palavra coaching não é contemporânea. Ela tem como significado “treinamento”, 

porém Araújo (1999) afirma que “coaching é mais do que treinamento, pois o coach 

permanece com a pessoa até ela atingir o resultado” (Araújo, 1999: 26). Atualmente, o 

coaching é aplicado em várias áreas, sendo individual, casais, familiar, social e 

profissional. Entretanto, o conceito na área organizacional ainda é tema de discussões 

sobre a definição exata da palavra, processo e prática de coaching (Ferreira, 2008). 

O processo de coaching é uma relação entre um treinador e um cliente, com um 

objetivo em comum, sendo este o crescimento do cliente (ICF, 2015). Nesse processo, o 

treinador auxilia seu cliente na autoaprendizagem, ajudando-o na liberação do seu 

potencial. (Whitmore, 2005). O profissional que conduz o coaching, muitas vezes 

conhecido como treinador, recebe a nomenclatura de coach, e o cliente, ou profissional que 

passa pelo processo ou prática, é chamado de coachee. O coaching pode ser um processo 

entre, no mínimo, duas pessoas ou praticado em grupo (Araújo, 1999; Ferreira, 2008). 

O processo de coaching estimula a autoaprendizagem, sendo que “a aprendizagem 

é a essência do coaching” (Lotz; Gramms, 2014: 19). Araújo (1999: 26) afirma que, “por 

meio do processo de coaching, novas competências e possibilidades de aprendizagem 

surgem”. Para Choo (2012: 40), “a aprendizagem individual e organizacional estão 

dinamicamente ligadas”.  

A aprendizagem organizacional para Probst, Raub e Romhardt (2002: 30) “consiste 

em mudanças na base de conhecimento da organização, na criação de estruturas coletivas 

de referência e no crescimento da competência da organização para agir e resolver 

problemas”. Na visão de Joo (2005), a aplicação do processo de coaching, mesmo que de 

forma individualizada, resulta em benefício coletivo para toda a organização. Como afirma 

Araújo (1999), o “coaching é um processo de alto impacto para o aumento da 

produtividade, pois significa compromisso com os resultados e com a realização das 

pessoas e pressupõe disposição para cooperar” (Araújo, 1999: 29).  

Já o processo de mentoring aplicado no contexto de uma organização “resulta de 

um novo exercício de poder baseado no enriquecimento de ambas as partes e no vencer no 

trabalho, com qualidade de vida pessoal e profissional” (Bernhoeft, 2001: 50). O que o 

mentoring propõe como ferramenta é favorecer a interação entre políticas e práticas de 

recursos humanos e revelar o potencial escondido. “Significa criar condições para que 

todos, independentemente de nível hierárquico, possam atuar na plenitude do seu potencial 

sem prejuízo de uma alta qualidade de vida” (Bernhoeft, 2001: 29). 

A prática de mentoring permite que o conhecimento possa “ser compartilhado entre 

mentores e mentorados, ajudando a garantir que menos conhecimento seja perdido quando 

as pessoas deixam a organização” (Lotz; Gramms, 2014: 243). Nonaka e Takeuchi (1997) 

apontam que o aprendizado tem poder quando vem da experiência direta e da interação 

entre membros da organização. Hudson e Hudson (2014) argumentam que o processo de 
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mentoring é uma forma de autodesenvolvimento a partir das orientações do mentor, que 

pode se estender por um longo prazo, com periódicas reuniões pré-agendadas.  

 

3. MÉTODO E MATERIAIS 

 

Esta é uma pesquisa exploratória qualitativa, cujo objeto de pesquisa são as 

empresas públicas paulistas, que atualmente somam 21 organizações, a saber: CDHU, 

CESP, CETESB, CODASP, CDSS, COESP, TUR.SP, CPOS, CPP, CPSEC, CPTM, 

Dersa, EMAE, Emplasa, EMTU, Imprensa Oficial, IPT, Metrô, Prodesp, Sabesp e Nossa 

Caixa. 

Visando alcançar o objetivo estipulado neste estudo, procedeu-se pesquisa 

documental com a leitura dos balanços dessas empresas disponíveis para consulta no site 

da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. Também foram consultadas as páginas das 

empresas na Internet, relatórios de administração e palavra do presidente, dentre outras 

opções disponíveis nos respectivos sites. A escolha por analisar os conteúdos 

disponibilizados no período de 2010 a 2013 foi intencional em razão da regulamentação do 

decreto nº 53.963 do governo paulista em 2009.  

Assim, provavelmente a partir de 2010 as empresas públicas paulistas passaram a 

planejar ações voltadas ao cumprimento do decreto. Seguindo esta lógica, no ano de 2011 

as empresas puderam implantar as ações planejadas, havendo a consequente divulgação 

dos resultados auferidos em balanços e relatórios a partir do ano de 2012. O mapeamento 

das ações praticadas foi realizado com foco nas práticas relacionadas à dimensão ‘pessoas 

e cultura organizacional’ do modelo proposto por Kuniyoshi e Santos (2007). Dessa feita, 

as práticas porventura executadas nas demais dimensões não foram consideradas nesta 

pesquisa.  

A partir do mapeamento das práticas verificadas nos documentos das empresas 

públicas paulistas, obteve-se como resultado que, das 21 organizações públicas paulistas 

analisadas, doze dessas empresas citam ou apresentam alguma prática que contribui para o 

compartilhamento de conhecimentos. Das doze empresas públicas paulistas que 

apresentavam alguma prática, três não declaravam métodos de gestão do conhecimento, 

porém possuíam ações voltadas para a promoção da citada prática. Ainda sobre as doze 

empresas analisadas, apenas uma declarava oficialmente possuir projeto de gestão do 

conhecimento, entretanto não abordou quais métodos estavam sendo adotados para o 

desenvolvimento do projeto.  

A Figura 2 expõe o mapeamento das práticas de gestão do conhecimento 

verificadas nas empresas públicas paulistas analisadas. Nota-se que as práticas ou 

iniciativas foram constatadas somente doze das 21 empresas públicas paulistas. 
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Empresas 
Balanços e sites Quantidade 

de Práticas 2013 2012 2011 

CDHU P N P 4 

CETESB N P N 5 

CPTM N P P 3 

Dersa N N P 7 

EMAE NCP N 2010 5 

Emplasa CP CP CP 2 

EMTU NCP NCP NCP 2 

IPT P P P 5 

Metrô NCP NCP NCP 3 

Prodesp P P N 5 

Sabesp P P P 4 

Nossa Caixa CP CP CP 0 

Figura 2: Mapeamento das práticas que contribuem para o compartilhamento de conhecimento 

Fonte: Elaborado pelo autores. 

Legenda: P = Há práticas; N = Não há práticas; CP = Cita prática de GC, mas não mostra; NCP = Não cita, 

porém há práticas. 

 

Após contatar por meio de telefone e e-mails as empresas que possuíam coaching 

ou mentoring em suas práticas, duas ofereceram a oportunidade de realizar entrevistas, 

sendo uma como prática de coaching e outra como prática de mentoring. 

Para alcançar resposta à questão de pesquisa formulada, esta pesquisa utilizou como 

meio de investigação o estudo de casos visando assim melhor compreender uma situação 

nova, mediante ao tempo de implementação do referido decreto. Para a realização dos 

estudos de casos, foram feitas entrevistas semiestruturadas com os responsáveis pelos 

projetos das duas empresas públicas paulistas selecionadas. 

O roteiro de entrevista semiestruturada foi composto por três blocos: a) Perfil da 

empresa e entrevistados; b) Identificação das práticas de coaching e mentoring e razão da 

adoção; c) Resultados esperados da adoção das práticas de coaching e mentoring. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS CASOS 

 

Nesta seção são apresentados os dois estudos de casos aplicados nesta pesquisa. 

Para a identificação de cada organização, foi utilizado o nome ‘ALPHA’ para designar a 

empresa em que foi estudada a prática de coaching e ‘BETA’ para designar a organização 

em que foi estudada a prática de mentoring. Em razão de ter sido estudado o coaching em 

uma empresa e o mentoring em outra, não foi realizada análise cruzada dos casos. 

 

4.1  Estudo de caso ALPHA - Coaching 

 

A ALPHA é uma organização de economia mista criada em 1973 a partir da fusão 

de seis empresas, tendo como missão planejar, executar e operar serviços de saneamento 

em todo o território do Estado de São Paulo. Atua em mais de 400 municípios, sendo 

responsável pelo planejamento do serviço de saneamento básico de água, tratamento e 

disposição final de esgotos, além de estar habilitada a atuar nos mercados de drenagem, 
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serviços de limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e energia. Por isso, é considerada 

uma das maiores empresas de saneamento do mundo em população atendida. 

A entrevista foi realizada com a Analista de Gestão do departamento de Gestão de 

Desenvolvimento de Lideranças, responsável pelo planejamento e acompanhamento do 

programa de Excelência Gerencial e outro de Sucessão Gerencial, ambos apresentando o 

coaching como parte do plano. 

 

4.1.1 Identificação da prática de coaching e razão da adoção  

 

A empresa ALPHA, há pelo menos 20 anos, vem assumido modelos de gestão por 

competências, tendo como um dos princípios a absorção de novas práticas. A organização 

sempre buscou se desenvolver de acordo com o que estava sendo apontado como novos 

estudos pela Academia, como pode ser percebido na fala da analista entrevistada, que 

afirmou que a preocupação da empresa “sempre foi o alinhamento daquilo que está sendo 

colocado como novos estudos na Academia e novas práticas de mercado”.  

Em 2011, a empresa ALPHA implementou dois programas de desenvolvimento, 

sendo um denominado Programa Excelência Gerencial, voltado a funcionários que ocupam 

a função gerencial, e outro sendo o Programa Sucessão Gerencial, voltado à preparação de 

novas lideranças.  
Nosso planejamento estabeleceu, já há alguns anos, uma diretriz 

específica para RH, que é desenvolver o capital humano como força 

competitiva. E isso significa que foram estabelecidos vários programas 

institucionais com o objetivo de fazer então acontecer essa diretriz. Uma 

dessas ações diz respeito ao desenvolvimento de lideranças e, com esse 

enfoque, foram definidos dois grandes programas para a empresa 

(Analista de gestão). 

 

A razão pela qual a empresa ALPHA adotou o coaching como uma das práticas dos 

programas deve-se à percepção que a organização teve acerca do desenvolvimento dos 

funcionários não apenas como profissionais. Araújo (1999) afirma que o processo de 

coaching contribui para o surgimento de novas competências e possibilidades de 

aprendizagem, o que tem respaldo na fala da entrevistada. 
Partiu [a ideia dos programas] do pressuposto de que o desenvolvimento 

das competências de lideranças é feito por várias formas de 

aprendizagem, não só pela aprendizagem no curso, ou só pela 

aprendizagem no contexto de trabalho. [...] O coaching para nós entra, 

então, nessa perspectiva do autodesenvolvimento (Analista de gestão). 

 

A empresa ALPHA investe, além do fator financeiro, tempo para desenvolver seus 

funcionários, que contam com várias atividades dentro dos programas, como cursos, 

palestras, oficinas, trabalho de aplicação, avaliação de perfil e potencial, coaching e MBA: 
Os dois programas têm uma composição semelhante e o coaching fez 

parte dos dois. [...] Esses são os componentes de desenvolvimento, tanto 

dos gerentes (programa de Excelência Gerencial), quanto do programa de 

sucessão gerencial, que prepara a futura liderança da empresa ALPHA. 

(Analista de gestão). 

 

O processo de coaching promove alto impacto no aumento da produtividade e 

requer compromisso, pressupondo disposição para cooperar (Araújo, 1999). Segundo a fala 

da entrevistada, o coaching na empresa ALPHA tem duração média de cinco meses, 

dependendo da agenda do funcionário. Ela sinalizou que:  
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Para o coaching especificamente, são necessários cerca de cinco meses 

por participante e, então, são formados grupos. Nós definimos assim: 

começamos a implantação do coaching no bojo dos programas de 

sucessores. Foi a primeira experiência de coaching e o primeiro grupo de 

sucessores, que estava sendo formando na empresa. E então, o coaching 

foi implantado com esse grupo (Analista de gestão). 

 

4.1.2 Resultados esperados com a adoção da prática de coaching 

 

O coaching foi incorporado como uma das atividades do programa de 

desenvolvimento concebido pela empresa ALPHA. Mesmo não sendo possível mensurar 

os resultados obtidos a partir da adoção da prática, a organização conseguiu reconhecer 

resultados positivos no desempenho dos funcionários que passaram pelos programas. Isso 

pode ser constatado na fala da analista: 
Acredito que ficou até mais evidente a responsabilidade em atribuir 

desafios para essas pessoas, para que elas pudessem cumprir seus planos 

de desenvolvimento estabelecidos no coaching. E então, em minha 

percepção, acredito, sim, que essas pessoas passaram a ter mais destaque 

em suas áreas e mais chances de sucesso na carreira. O que a gente pôde 

perceber em relação aos sucessores é que muitos deles hoje, embora não 

sejam gerentes oficiais, assumiram lideranças de projetos de magnitude 

(Analista de gestão). 

 

Os próprios funcionários que participaram de um dos programas comentam sobre o 

resultado percebido após a participação. À medida que o executivo passa por um processo 

de coaching e expande sua autoconsciência, ele passa a ter noção mais clara do estilo de 

relacionamento que mantém com seus pares, superiores e subordinados e como esse estilo 

impacta no clima, no modus operandi e nos resultados da organização.  
O grande objetivo do coaching, para nós, é o alinhamento das 

competências dessas pessoas em prol do seu desenvolvimento 

profissional e das necessidades da empresa. Nós estamos preparando 

essas pessoas para a empresa. [...] O que nós queremos com o coaching é 

que as pessoas utilizem plenamente o seu potencial para sua carreira na 

empresa (Analista de gestão). 

 

O investimento na adoção da prática de coaching justifica-se pelos resultados 

surgidos, pois, se não houvesse retorno do investimento financeiro, não teria prospecção 

para a continuação dos programas. Pela fala da analista, isso é evidenciado: 
Nós acreditamos que o coaching deve ser oferecido às pessoas que têm 

uma perspectiva de bom aproveitamento dessa atividade. [...] Foram 

oitenta e quatro sucessores que já passaram e noventa e dois gerentes. É 

um número significativo. Os gerentes são selecionados entre os que 

realizam o programa de excelência gerencial. Nós selecionamos aquele 

que tem maior perspectiva de excelência na empresa (Analista de gestão). 

 

O objetivo dos programas é o desenvolvimento do capital humano com as ações 

realizadas com a primeira turma e fazer a empresa ALPHA perceber o alcance desses 

objetivos, constatando também os resultados obtidos além do esperado. Reforçando o que 

Peterson (2002) abordou quando apontou que aqueles que se destacam em coaching e 

mentoring são mais susceptíveis a prosperar.  
Nós percebemos, pelas avaliações que fizemos com ele [líder] após o 

processo, que [o coaching] o auxiliou realmente num melhor 
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posicionamento junto a sua área e na melhor definição de seus objetivos 

de carreira. Pudemos perceber que, em relação aos sucessores, um grupo 

deles já foi promovido à gerência. (Analista de gestão). 

 

4.1.3 Conclusão do caso ALPHA 

 

Foi constatado que a empresa ALPHA não utiliza o coaching como prática de 

compartilhamento de conhecimento, até porque o método faz parte de programas de 

desenvolvimento de lideranças e sucessores definidos entre as ações das diretrizes 

estratégicas de RH. Isso pode ser constatado na seguinte fala da entrevistada:  
Não, não teve relação com essa lei. Foi implantado em um escopo de um 

ciclo de desenvolvimento, nada diretamente relacionado à Lei. Nós temos 

um programa de gestão de conhecimento, mas que não faz vínculo com o 

coaching diretamente (Analista de gestão). 

 

A empresa tem um programa próprio de gestão de conhecimento. Apesar de não 

informar a relação desse plano com o decreto Nº 53.963/2009 (São Paulo), nota-se, a partir 

da observação da fala da analista, que o programa de gestão de conhecimento foi 

oficializado no ano de 2010, o que pode indicar o cumprimento da lei.  
O programa de gestão de conhecimento foi criado principalmente com a 

ênfase de assegurar, o máximo possível, os conhecimentos dos diferentes 

especialistas da empresa ALPHA, que conta com um corpo técnico 

bastante especializado. Porque, embora o segmento de saneamento não 

seja exclusivo da ALPHA, ela conta com um corpo técnico altamente 

especializado, então houve a necessidade de criar diferentes ações no 

sentido de conseguir reter esse conhecimento. Dessa forma, existem 

várias práticas de compartilhamento disso. São eventos oficiais, em que é 

feito o compartilhamento de projetos específicos de novas ideias, que são 

colocadas em práticas, gravações e em pequenos filmes, nos quais 

especialistas falam de suas experiências do dia a dia. (Analista de gestão). 

 

O que se pôde observar a partir da breve apresentação sobre o programa de gestão 

do conhecimento é que ele está solidificado na empresa e que, apesar de o coaching não 

fazer parte dele de forma direta, a prática acaba contribuindo de forma indireta com o 

programa, pois está diretamente relacionada às lideranças e aos sucessores, que 

desempenham papéis importantes na empresa, atuando dia a dia com os funcionários e, de 

alguma forma, transmitindo o que sabem de forma mais consolidada. 

É possível inferir que o desenvolvimento de liderança, mesmo sendo informal, 

contribui para o compartilhamento de conhecimento, pois os profissionais expostos ao 

processo de coaching passaram a auxiliar, como orientadores ou integrantes, na realização 

de atividades e na transferência do conhecimento (Netto; Santos, 2007). 

 

4.2 Estudo de caso BETA - Mentoring 

 

A empresa BETA é referência nacional na área metrológica, com diversos 

laboratórios acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre). 

Vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 

do Estado de São Paulo, é um dos maiores institutos de pesquisas do Brasil, atuando 

basicamente em quatro grandes áreas: inovação, pesquisa e desenvolvimento, serviços 

tecnológicos, desenvolvimento e apoio metrológico, e informação e educação em 

tecnologia. 
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A entrevista foi concedida pela profissional que atua no departamento de Recursos 

Humanos da organização e que foi responsável pelo planejamento, pela execução e pelo 

acompanhamento do projeto de transmissão do conhecimento tácito, no qual usa a prática 

de mentoring para desenvolver o projeto.  

 

4.2.1 Identificação da prática de mentoring e razão da adoção 

 

Por se tratar de uma empresa pública, o perfil dos funcionários da organização é o 

de permanecer por longos períodos na organização. Entretanto, a organização percebeu que 

muitos de seus colaboradores já estavam para se aposentar e que novos profissionais 

estavam chegando à empresa. Devido a esse fato, decidiram realizar um projeto de 

compartilhamento de conhecimento, visando integrar os profissionais mais antigos com os 

mais novos e fomentar o compartilhamento desse conhecimento. A empresa BETA, então, 

passou a utilizar o processo de mentoring como prática para o compartilhamento de 

conhecimento.  
O objetivo que a gente queria alcançar era o de poder integrar os 

profissionais mais antigos da casa com os mais novos e, com essa 

integração, potencializar a transmissão de conhecimento do profissional 

que tem muitos anos na empresa para esse profissional recém-contratado, 

com um ou dois anos de casa [...]. Sentimos a necessidade de 

implementar um programa desse tipo, porque temos uma quantidade 

grande de profissionais prestes a se aposentar, detendo um conhecimento 

muito rico. (Analista de recursos humanos). 

 

Quando questionada se a prioridade da inserção desse programa na empresa tinha 

relação com o decreto nº 53.963/2009, se havia algum vínculo da iniciativa com a Lei, a 

entrevistada informou que não.  
Foi visando mesmo o público que a gente tem aqui na organização. 

Muitas pessoas [funcionários], muito experientes, com experiências 

[conhecimento tácito] que é difícil de registrar, que é mais fácil de 

aprender no dia a dia mesmo (Analista de recursos humanos). 

 

A primeira turma, ou seja, o projeto piloto, teve início em 2011, e, a cada ciclo, a 

responsável pela gestão do projeto ia adequando o programa às necessidades da empresa. 

Com base teórica, ela busca executar o programa disposta a mudá-lo quando for preciso.  
Nós começamos um programa em 2011, um programa piloto, então 

verificamos na literatura e percebemos que não existe uma receita padrão 

de como montar um programa de mentoring. A gente resolveu criar um 

programa que se adequasse à nossa instituição e, para isso, utilizou 

algumas coisas que a gente viu na literatura e adaptou outras, criando esse 

piloto. Hoje, a gente está no quarto ciclo do programa (Analista de 

recursos humanos). 

 

Segunda a respondente, já é possível perceber as mudanças na organização. 
Hoje, a gente tem trinta e cinco pessoas participando [do programa]. Ao 

todo, são trinta e cinco pessoas, um pouco menos de mentor e um pouco 

mais de orientados. Hoje, a gente trabalha com um ano. Então funciona 

assim: a pessoa participa em um período de um ano e, se ela entender que 

um ano não foi o suficiente para trabalhar tudo que gostaria de trabalhar 

com aquele orientado, ela pode renovar a participação dela. (Analista de 

recursos humanos). 
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4.2.2 Resultados esperados com a adoção da prática de mentoring 

 

A cada ciclo, a empresa projeta novas melhorias. Entretanto, é possível observar, a 

cada ciclo, uma série de resultados positivos e importantes que o programa da empresa 

BETA promove, além do compartilhamento do conhecimento, quais sejam: 

 

 Aceleração do processo de transmissão de conhecimento. Lotz e Gramms (2014: 

252) afirmam que o mentoring preserva o conhecimento acumulado da organização 

por meio de um processo estruturado. Segundo a entrevistada: 
Talvez esse processo até acontecesse sozinho, mas com um tempo muito 

maior, que a gente não tem. Então, o programa ajuda a acelerar esse 

processo, a disseminar os valores, a integrar esses profissionais, a manter 

o padrão de excelência da organização. O conhecimento fica na 

organização (Analista de recursos humanos). 

 

 Troca de experiências e respeito entre mentor e orientandos. Para Lotz e Gramms 

(2014), o mentoring dissemina crenças e valores da organização. Na visão da 

entrevistada: 
A gente percebe que alguns orientados têm uma facilidade muito grande 

com a tecnologia. Então percebe-se que há essa troca entre mentor e 

mentorados. O mentor tem toda essa experiência, o orientado entra mais 

com essa questão mais tecnológica, e um acaba aprendendo com o outro. 

[...] O orientado elogia o seu mentor, então a gente acaba percebendo que 

eles criam muito respeito entre eles. Respeito, confiança, integração, tudo 

isso facilita a transmissão do conhecimento. Quanto mais as pessoas 

participam e vão contando do programa uma para a outra, essa cultura 

começa a se disseminar. (Analista de recursos humanos). 

 

 Execução do projeto de forma individual e em grupo. Há várias formas de definir as 

atividades para o mentorado. Algumas consistem em participar de experiências 

conjuntas, como reuniões de equipe ou observação ativa em eventos (Bernhoeft, 

2001). Para a entrevistada: 
A gente já percebeu que, na verdade, para alguns temas e para algumas 

áreas, seria interessante ter mais um orientado, porque, de certa forma, 

eles acabam trabalhando em grupo. E isso facilita também o trabalho da 

equipe, onde a gente tem o mentor da equipe e três [...] orientados. A 

gente tem um outro [grupo] que tem duas pessoas, não tem limite. 

(Analista de recursos humanos).  

 

 Extensão do programa para toda a organização. O mentoring promove a integração 

dos novos talentos na organização, como sinaliza Lotz e Gramms (2014). Para a 

analista de RH entrevistada: 
No começo, a gente tem profissionais que atuam na linha de pesquisas, 

que já são graduados, mestres e doutores, e a gente tem um público mais 

técnico, que atua no laboratório. O programa deveria ser aplicado para a 

organização inteira, porque assim como a gente tinha na linha de pesquisa 

profissionais muito experientes, a gente tinha também técnicos muito 

experientes, tinha administrativos. (Analista de recursos humanos). 
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 Valorização dos dois lados: mentor e orientado. O mentoring retém talentos na 

organização, pois pode contribuir para a percepção do colaborador sobre o 

reconhecimento e a valorização de seu trabalho na empresa. Isso é percebido tanto 

por parte do mentor, que é tido, perante seus pares e subordinados, como referência 

de atuação, quanto por parte do mentorado, que percebe que a organização tem 

interesse em seu desenvolvimento e em oferecer-lhe suporte para tal, conforme 

abordam Lotz e Gramms (2014). A entrevistada destaca que: 
Outra coisa também que tem que falar é sobre a valorização. A gente não 

faz nenhuma valorização financeira, nem pro mentor, nem para o 

orientado. A gente usa outros recursos e acredita que precisa melhorar 

essa questão da valorização. Mas a gente acha que poderia melhorar essa 

questão do reconhecimento, que isso poderia estar vinculado, de alguma 

forma, à avaliação de desempenho, que isso pudesse estar vinculado a 

critérios de promoção salarial, e hoje a gente não tem isso (Analista de 

recursos humanos). 

 

 Melhora o desempenho e a autonomia do orientado. O mentoring desenvolve os 

colaboradores para potencializarem seus resultados dentro da organização, por 

meio do aperfeiçoamento de suas capacidades, como sinaliza Lotz e Gramms 

(2014). Na visão da entrevistada: 
A gente percebe que melhora o desempenho do orientado, [...] a 

autonomia. Ele consegue ter uma autonomia maior depois do programa. 

Tem orientados que passaram a tocar projetos sozinhos depois de terem 

participado do programa, então a gente percebe. Mas, te falar que eu 

tenho uma escala, que eu consigo medir, hoje o programa não tem isso 

não (Analista de recursos humanos). 

 

4.2.3 Conclusão do caso BETA 

 

Ficou claro que a adoção da prática de mentoring na empresa BETA foi pensada 

para compartilhar o conhecimento. Entretanto, há ressalva no tocante ao motivador da 

adoção. Na fala da entrevistada, a mesma informa que, até chegar a ela a ordem de planejar 

e fazer a gestão do programa de compartilhamento de conhecimento, a ideia já existia. Por 

coincidência ou não, o ano em que o programa foi implantado favorece a levar em 

consideração (mesmo não sendo declarado oficialmente) o cumprimento do decreto Nº 

53.963/2009 (São Paulo).  

Foram apontados alguns fatores que dificultaram a adoção do mentoring na 

organização. Entretanto, a adoção da prática na empresa BETA foi, ainda assim, positiva. 

Os fatores apontados refletem que o programa está sendo acompanhando minuciosamente 

sendo ajustado conforme a necessidade para garantir seu sucesso, em consonância com 

Lotz e Gramms (2014: 252), que afirma que “um programa de mentoring, quando bem 

estruturado e habilmente conduzido, promove o desenvolvimento e a satisfação do mentor 

e do mentorado, resultando em ganhos para a organização”. 

 

4.3 Análise das semelhanças e diferenças dos casos ALPHA e BETA 

 

Os casos estudados foram apresentados individualmente nos tópicos anteriores. 

Entretanto, conforme já mencionado, não foi possível realizar a análise cruzada das 

informações, pois foram analisadas práticas diferentes em cada empresa prospectada. Não 
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obstante, é possível encontrar algumas semelhanças entre as práticas adotadas nas 

empresas. 

Em relação à identificação das práticas e a razão da sua adoção, pôde-se verificar 

que ambas as empresas alegaram que os projetos não tiveram relação com o decreto nº 

53.963/2009 (Gestão do Conhecimento e Inovação) do Governo do Estado de São Paulo. 

Assim, ambas as práticas partiram da alta direção das empresas. As organizações estudadas 

trabalharam a implantação e desenvolvimento da respectiva prática por ciclos com tempo 

previamente determinados, acrecitando que o capital humano é um importante recurso a 

ser desenvolvido pela organização. 

Em relação aos principais resultados esperados com a adoção das práticas 

implementadas, ambos os projetos buscaram desenvolver o funcionário no âmbito 

profissional e pessoal, uma vez que as empresas analisadas acreditam que o 

desenvolvimento do funcionário impacta no desenvolvimento da empresa. Em 

complemento, as duas empresas não conseguiram mensurar ainda os resultados alcançados, 

mas conseguiram perceber melhora no desempenho dos funcionários impactados. Por fim, 

nos dois casos estudados verificou-se que, após o funcionário passar pelo processo 

(coaching ou mentoring), os mesmos puderam assumir sozinhos projetos de grande 

magnitude na organização. 

Já quanto às diferenças entre as duas empresas, foi possível observar que o alto 

investimento feito pela empresa ALPHA nos dois projetos que implantaram e 

desenvolveram o coaching não tiveram como objetivo o compartilhamento do 

conhecimento. O funcionário poderia participar uma única vez do processo de coaching. 

Na empresa BETA, o investimento feito para a implantação e desenvolvimento do 

mentoring foi considerado baixo, sendo que desde o início o projeto teve como objetivo o 

compartilhamento do conhecimento na organização. O funcionário poderia participar 

quantas vezes quisesse do processo de mentoring. Em relação aos resultados esperados por 

cada organização, a empresa ALPHA define os objetivos a serem alcançados, enquanto na 

empresa BETA os funcionários têm liberdade de escolher qual(is) objetivo(s) querem 

alcançar. 

Pôde-se perceber que foram encontradas mais semelhanças do que diferenças entre 

os projetos desenvolvidos pelas duas empresas analisadas. Porém, independentemente das 

diferenças entre os projetos, ambos conseguiram alcançar os objetivos propostos pela 

organização e contribuir para o compartilhamento do conhecimento. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Organizações públicas não se opõem ao cenário privado e, mesmo não tendo 

concorrência direta, buscam seu desenvolvimento contínuo para acompanharem as 

mudanças da sociedade. Mesmo com os avanços tecnológicos, o fator humano ainda é o 

mais importante ativo de uma organização. Assim, investir no funcionário é investir na 

sobrevivência da empresa. Buscar a adoção de melhores práticas consagradas no mercado 

e adaptá-las à organização é uma condição preponderante ao seu contínuo 

desenvolvimento.  

Esta pesquisa teve como objetivo analisar as principais razões para as empresas 

públicas paulistas utilizarem as práticas de coaching e mentoring para o compartilhamento 

do conhecimento.  

Foi constatado que as práticas de coaching e mentoring são utilizadas como recurso 

capaz de tornar a empresa singular perante as outras e que, mesmo não tendo foco em 
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competitividade, as empresas públicas analisadas utilizam o conhecimento de forma 

estratégica para melhorar a qualidade de atendimento às demandas da sociedade.  

A pesquisa permitiu constatar que o propósito da adoção da prática de coaching ou 

mentoring não teve como fator motivador o decreto nº 53.963 /2009 de Gestão do 

Conhecimento e Inovação do Governo do Estado de São Paulo, conforme foi alegado pelas 

entrevistadas. Entretanto, a coincidência das datas de implantação dos projetos poderia ser, 

de alguma forma, um fator motivador para o comprimento das diretrizes constantes no 

referido decreto. 

Os resultados desta pesquisa demonstram que as práticas de coaching e mentoring, 

apontadas por Kuniyoshi e Santos (2007), são práticas estrategicamente importantes para o 

compartilhamento de conhecimento, como foi apontado nas análises junto às empresas 

públicas pesquisadas. O projeto de mentoring, utilizado pela empresa BETA, está em seu 

quarto ano, com projeção de continuação.  

No caso da empresa ALPHA, que utiliza o coaching em dois programas 

estratégicos para o desenvolvimento de líderes e sucessores, já foi possível identificar 

resultados positivos em prol dos objetivos da empresa, mesmo que esses resultados sejam 

provenientes da primeira turma dos projetos. 

Quanto à análise dos principais resultados esperados com a implantação de práticas 

de coaching e mentoring nas empresas públicas paulistas, foi possível verificar que os 

objetivos do processo de coaching e de mentoring nas organizações estudadas foram 

atendidos. Além dos resultados auferidos pelas empresas, a adoção das práticas indicadas 

conseguiu alcançar resultados, como, por exemplo, observar que funcionários adquiriram 

capacidade de assumir grandes projetos sozinhos. Além disso, pôde-se também observar 

que a sucessão dos profissionais das empresas aos cargos vagos ficou mais eficiente. Tal 

resultado advém da capacitação proporcionada aos funcionários pela implantação das 

práticas abordadas.  

Nota-se que as empresas estudadas têm objetivos específicos e utilizam os 

programas como forma a alcançá-los. No caso da empresa BETA, o objetivo da aplicação 

do programa de mentoring é, especificamente, compartilhar conhecimento tácito. Já no 

caso da empresa ALPHA, a prática de coaching é utilizada como uma das atividades 

inseridas nos dois programas promovidos pela empresa, visando desenvolver o capital 

humano como força competitiva. Por isso, nessa organização busca-se desenvolver as 

lideranças e sucessores.  

Uma vez que não existem práticas exclusivas à gestão do conhecimento, e o 

sucesso de uma prática está relacionado ao contexto na qual está inserida, o coaching, 

como prática de compartilhamento de conhecimento, está relacionado ao desenvolvimento 

dos executivos e gerentes, que, uma vez que o programa é direcionado para eles, passam a 

desenvolver a equipe com mais eficácia (Carvalho, 2012). 

Esta pesquisa limitou-se à dimensão pessoas e cultura organizacional do modelo 

proposto por Kuniyoshi e Santos (2007), focando nas práticas coaching e mentoring para o 

compartilhamento do conhecimento nas empresas públicas paulistas abordadas. Sugerem-

se estudos das demais práticas apresentadas pelos autores nas outras dimensões do modelo, 

além de empresas de outros segmentos de atuação. Recomenda-se ainda investigar se 

existem outras práticas sendo adotadas por empresas públicas para captura, criação, 

compartilhamento, disseminação e aplicação de conhecimento, assim como seria relevante 

realizar a investigação comparativa das práticas de coaching e mentoring entre empresas 

do setor público e do setor privado. 
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ABSTRACT 

This article is a bibliographical review, was conducted regarding of Consumer Behavior and 

Big Data, aligning these constructs with Competitive Intelligence. The execution of this work 

and the justification of the growing use of the technological set that composes the ecosystem of 

Big Data to process large volumes of data and Competitive Intelligence, verifying how they 

can contribute in the analysis of Consumer Behavior. So, we elaborated the research question: 

What are possible uses of the exponential growth of data volumetry (Big Data) in the analysis 

of Consumer Behavior from the perspective of Competitive Intelligence? The theoretical essay 

was chosen for the article, considering it to be the most adherent to the proposed general 

objective, which was developed a conceptual study on how possible uses of the Big Data 

phenomenon for an analysis of consumer behavior considering a perspective of the 

Competitive intelligence. After analysis, it was possible to verify that there are already some 

initiatives that point out that the Competitive Intelligence, through Big Data, is being used in 

the study of Consumer Behavior by companies, which indicate signs that there is an excellent 

potential of connection between these subjects. 

Keywords: Big Data, Competitive Intelligence, Consumer Behavior.    

 

O Uso do Big Data na Inteligência Competitiva para Análise do Comportamento do 

Consumidor 

 

RESUMO 

Este ensaio trata de uma revisão bibliográfica quanto ao Comportamento do Consumidor e o 

Big Data, alinhando estes constructos à Inteligência Competitiva. Sua execução é justificada 

pela crescente utilização do conjunto tecnológico que compõem o ecossistema do Big Data 

para processar grandes volumes de dados e da Inteligência Competitiva, verificando como 

estes podem contribuir na análise do Comportamento do Consumidor. Assim, elaborou-se a 

questão de pesquisa: Quais são as possíveis utilizações do crescimento da volumetria de 

dados (Big Data) na análise do Comportamento do Consumidor, sob a perspectiva da 

Inteligência Competitiva? O ensaio teórico foi escolhido para este trabalho, por considerá-

lo ser o mais aderente ao objetivo geral proposto, o qual foi desenvolver um estudo 

conceitual sobre as possíveis utilizações do fenômeno Big Data para a análise do 

comportamento dos consumidores levando em consideração a perspectiva da Inteligência 

Competitiva. Após a análise feita, foi possível constatar que já existem algumas iniciativas, 

indicando que a Inteligência Competitiva, por meio do Big Data estão sendo realizadas no 
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estudo do Comportamento do Consumidor, por empresas que denotam indícios de que 

existe um excelente potencial de ligação entre esses temas.  

Palavras-Chave: Big Data, Inteligência Competitiva, Comportamento do Consumidor.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O entendimento do Comportamento do Consumidor (CC) é um desafio para as 

organizações, por representar todas as atividades (mentais e emocionais) realizadas pelo 

consumidor na seleção, decisão, compra e uso de produtos e/ou serviços para a satisfação 

de necessidades e desejos (Richers, 1984; Medeiros, & Cruz, 2006; Solomon, 2016).  

Com o avanço da comunicação em rede, em especial as redes sociais, os 

consumidores estão emitindo inúmeras informações de valor, a forma com que consomem 

mídias, como tomam decisões de compra, como influenciam as pessoas em seu círculo 

social, os assuntos que pesquisam e também suas opiniões sobre produtos, serviços e 

marcas (Bickart & Schindler, 2001). Para se ter uma ideia das redes sociais, em junho de 

2017, o Facebook anunciou ter atingido 2 bilhões de usuários (Newswire, 2017) e, toda 

essa dinâmica tem gerado uma enorme quantidade de dados que podem ter imenso valor 

para as organizações (Solomon, 2016). 

Os dados gerados por meio da comunicação virtual, grande parte via redes sociais, 

podem ser correlacionados com outras fontes de dados, tais como dados de biometria, 

utilizados para identificação e validação, como o reconhecimento de voz, íris, retina e face; 

dados gerados pelo envio de e-mails, blogs, relatórios, apresentações e documentos em 

geral, além da comunicação entre dispositivos fixos e móveis que monitoram processos, 

máquinas, localizam pessoas, liberam acessos e contabilizam estoques (Taurion, 2013). 

Via de regra, as informações que as empresas normalmente dispõem em seus 

sistemas de informação são bem estruturadas; existem em grande quantidade e estão 

relacionadas com o passado (Lesca, & Caron-Fasan, 2001). Informações mal estruturadas, 

esparsas e desconexas, normalmente, não são bem aproveitadas. Exemplos deste tipo de 

informação podem ser frases, fotos, imagens, desenhos, pedaços de artigos ou qualquer 

observação pronunciada por alguém (Lesca, & Caron-Fasan, 2001). 

Para que se possa trabalhar com esse grande volume de dados e informações, as 

tecnologias comuns disponíveis perdem sua eficiência pois não possuem capacidade 

adequada para coleta, armazenamento, processamento e visualização. Dessa forma, com o 

surgimento do fenômeno Big Data, as empresas estão buscando maneiras mais eficientes e 

inteligentes de armazenar, processar e analisar essa nova volumetria de dados (Taurion, 

2013). 

A Informação e o Conhecimento são as bases da Inteligência Competitiva (IC), 

também referenciada como Inteligência Estratégica (IE) (Sacramento, Perez & Nagano, 

2016). Para Fleisher e Bensoussan (2003), a Inteligência Estratégica pode ser entendida 

como uma função organizacional, variando em escopo entre a área mais ampla de 

Inteligência de Negócios e a versão mais pontual da análise da concorrência. A função IE 

fornece as bases sobre as quais a estratégia e tática são construídas, avaliadas e 

modificadas.  

Isto posto, esse estudo se justifica pela recente e crescente utilização do conjunto 

tecnológico que compõem o ecossistema do Big Data para processar grandes volumes de 

dados com o objetivo de analisar o comportamento do consumidor, sendo essa analise uma 

fonte de Inteligência Competitiva valiosa para as empresas. Portanto, foi identificada uma 

lacuna em produções acadêmicas que abordam a ligação entre estas áreas do ponto de vista 

estratégico. 
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Monitorar sistematicamente o Comportamento do Consumidor é fundamental para 

direcionar as decisões e o planejamento das organizações (Kotler, & Keller, 2006). Esse 

monitoramento pode ser feito à luz da Inteligência Competitiva da empresa, que é descrita 

por Rodrigues, Riscarolli e de Almeida (2011), no âmbito processual, como o conjunto de 

atividades relacionadas  identificação, seleção, coleta, tratamento, refinamento, 

disseminação das informações e sociabilização para a consolidação e geração de 

conhecimento organizacional. 

Para suportar esse processo com os grandes volumes de dados descritos 

anteriormente, o Big Data possibilita a coleta, processamento, armazenamento e análise 

desses dados com alta performance, o que se faz relevante para que o diagnóstico do perfil 

de consumo seja gerado de maneira adequada. Assim, com este estudo busca-se 

compreender as possíveis aplicações com a utilização do Big Data na análise do 

Comportamento do Consumidor em conjunto com a Inteligência Competitiva, no âmbito 

das organizações. Com base no que foi exposto até aqui, a questão de pesquisa ficou assim 

enunciada: Quais são as possíveis utilizações do crescimento da volumetria de dados 

(Big Data) na análise do Comportamento do Consumidor, sob a perspectiva da 

Inteligência Competitiva? 

O objetivo geral foi desenvolver um ensaio teórico buscando avaliar as possíveis 

utilizações do fenômeno Big Data para a análise do Comportamento do Consumidor 

levando em consideração a perspectiva da Inteligência Competitiva. Como objetivos 

específicos têm-se: a) analisar possíveis relações entre o Comportamento do Consumidor, 

Big Data e Inteligência Competitiva; b) descrever as mudanças que esse grande volume de 

dados pode gerar nas estratégias das empresas por meio de seus departamentos de 

marketing. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Big Data 

 

Para Akerkar (2014), Big Data é um campo emergente onde tecnologias inovadoras 

oferecem alternativas para resolver problemas inerentes quando se trabalha com grandes 

volumes de dados oferecendo novas maneiras de reutilizar e extrair valor das informações 

geradas pelo processamento desses dados. 

Esse fenômeno refere-se a conjuntos de dados cujo tamanho está além da 

capacidade dos bancos de dados e software típicos, para ingestão, armazenamento, 

gerenciamento e análise (Manyika et al., 2011).  Sua utilização possibilita a obtenção de 

insights interessantes transformando informação em conhecimento com soluções 

tecnológicas para armazenamento, processamento e analises robustas e escaláveis (Zhao, 

2013). 

Wainer, Gruvaeus e Blair (1974) já utilizaram o termo “Big Data” em 1974 no título 

do de seu estudo, que abordava a utilização de procedimentos para análise de dados 

multifatoriais e longitudinais da década de 1960 e 1970. Apesar de não abordar o Big Data 

com base em suas dimensões como é visto nos dias atuais (Volume, Velocidade e 

Variedade), já existia a preocupação sobre a dificuldade em se trabalhar com volumes 

maiores de dados. 
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Apesar do termo “Big Data” ter sido formado ainda na década de 1970, o autor 

Doug Laney (2001) publicou o artigo seminal “3D Data Management: Controlling Data 

Volume, Velocity, and Variety” sendo o primeiro a tratar o tema com base nas três 

dimensões principais denominadas “3 V’s” (Volume, Velocidade e Variedade) e relacionar 

a questão do gerenciamento de grandes volumes de dados aos desafios que as grandes 

empresas viriam a enfrentar com a escalada dos dados. 

Para Laney (2001) Volume é caracterizado por quantidades de dados maiores do 

que poderia caber em bancos de dados tradicionais, Velocidade, pela possibilidade de 

analisar e processar grandes volumes de dados em tempo real e por último a Variedade, 

que é a combinação de dados com diferentes origens, tipos e estruturas. Na Figura 1 estão 

dispostas as sobreposições das dimensões que compõem o conceito central proposto por 

Laney (2001). 

 

Figura 1: Os três V’s do Big Data 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017), com base em Laney (2001). 

  

Ainda não existe consenso definitivo sobre o conceito de Big Data. Cada 

organização entende o fenômeno por uma perspectiva diferente, entretanto a essência do 

termo é contemplada por muitas organizações (Franks, 2012). Boa parte dos líderes e 

autores convergem sobre os “3 V's” de Big Data; 

 Volume - Mais volume que poderia suportar os bancos de dados tradicionais 

 Velocidade - Analisar e processar grandes volumes de dados em tempo real 

 Variedade - A combinação de dados com diferentes origens, tipos e estruturas 

Existem autores que utilizam “5 V’s” para auxiliar na definição sobre o que é Big 

Data. Para Taurion (2013), Big Data é um conjunto de tecnologias, processos e práticas 

que permitem às empresas analisarem dados que antes não tinham acesso e tomar decisões 

ou até mesmo gerenciar atividades de forma muito mais eficiente, em uma simples 

fórmula: Big Data = (volume + variedade + velocidade + veracidade), a agregação dessa 

fórmula gera o quinto V que é valor. 
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Volume se caracteriza pelo grande volume de dados a serem processados, 

Variedade pois Big Data trabalha com dados de sistemas estruturados e não estruturados 

gerados por e-mails, mídias sociais (Facebook, Twitter, YouTube e outros), documentos 

eletrônicos, apresentações estilo Powerpoint, mensagens instantâneas, sensores, etiquetas 

RFID, câmeras de vídeo, entre outros; Velocidade porque muitas vezes precisamos agir 

praticamente em tempo real sobre este imenso volume de dados; Veracidade porque 

precisamos ter certeza de que os dados fazem sentido e são autênticos e Valor porque é 

absolutamente necessário que a organização que implemente projetos de Big Data obtenha 

retorno destes investimentos (Taurion, 2013).  

O volume que hoje é considerado demasiadamente grande, no futuro será 

considerado pequeno, então, a palavra "grande" não descreve o tamanho real dos dados, 

mas seu tamanho relativo as capacidades das tecnologias disponíveis nos dias atuais 

(Blasiak, 2014). 

Existem duas fontes comuns de dados agrupados sob a bandeira do Big Data, a 

primeira são os dados internos (dados estruturados, não estruturados ou 

semiestruturados) da organização que, graças à automação e acesso estão sendo cada vez 

mais compartilhados, a  segunda são os dados de fora da organização, como as 

informações disponíveis em sites, mídias sociais, literatura de produtos, hierarquias 

organizacionais e  clientes corporativos, dicas úteis disponíveis a partir de terceiros e 

reclamações de clientes postados em sites de regulamentação (Sathi, 2012). 

O uso de Big Data já deixou sua marca na história, seus impactos e implicações na 

sociedade e no mundo dos negócios. As empresas que souberem aplicar Big Data 

corretamente terão uma vantagem competitiva perante aos seus concorrentes (Taurion, 

2013).  De maneira que a verdadeira revolução não está nas máquinas que calculam dados, 

e sim nos dados em si e na maneira como são usados (Mayer-Schönberger, & Cukier, 

2013).   

 

2.2. Inteligência Competitiva 

 

O processo de Inteligência Competitiva já se encontra difundido e amadurecido na 

literatura. Inteligência Competitiva gera recomendações praticáveis advindas do processo 

sistemático de planejar, coletar e disseminar informação sobre o ambiente externo para 

oportunidades ou desenvolvimentos que tem o potencial de afetar a situação competitiva de 

uma companhia ou país (Calof, & Hohhof, 2007). 

A inteligência competitiva surge como campo de estudo, na década de 1980, como 

uma disciplina capaz de integrar o planejamento estratégico de modo a possibilitar o 

monitoramento constante do ambiente externo, e assim conseguir acompanhar com mais 

rapidez os movimentos do mercado. Dessa maneira, o que torna o processo de inteligência 

competitiva diferente é a geração de informações em tempo real, de forma dinâmica e 

cíclica. O tempo e a velocidade se tornam importantes para o processo de inteligência 

competitiva, visto que propiciam aos sujeitos organizacionais se anteciparem às mudanças 

advindas do mercado de modo ágil, consistente e assertiva (Chen, Chiang, & Storey, 2012; 

Souza, 2016). 

Nas últimas duas décadas, a Inteligência Competitiva (IC) e seus campos correlatos 

vêm crescendo em importância tanto na literatura acadêmica quanto no mundo corporativo 
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(Chen et al., 2012). A inteligência competitiva pode ser definida como a informação 

analisada sobre concorrentes que tem implicações no processo de tomada de decisão da 

empresa que auxilia gerentes a responderem corretamente questões específicas e tomarem 

decisões a longo prazo (Fuld, 1995).   

Ainda de acordo com Fuld (1995), o processo de IC inicia com a descoberta dos 

dados, passando pela análise e por último a transformação dos dados em inteligência.  Para 

Fleisher e Bensoussan (2007), o trabalho da análise é interativo, com todos os sub 

processos de classificação e síntese de dados para produzir mapas, gráficos e outros 

recursos de comunicação para disseminação da inteligência produzida. 

A atividade de Inteligência Competitiva refere-se a um processo intelectual de 

produção de informação, cujos métodos de coleta e monitoramento restringem-se a 

atividades éticas e legais como, por exemplo, a entrevista, sem a utilização de falsa 

identidade, o benchmarking, a busca em bases de dados, a participação em evento, a coleta 

de dados em material publicitário, dentre outros (Marcial, Mendes, & Fernandes, 2010) 

Para Herring (2002), a IC é um programa sistemático e ético para monitoramento, 

coleta, análise e gestão de informação a respeito dos competidores e todo o ambiente 

organizacional que possa afetar os planos, decisões e operação de uma determinada 

empresa. Com isso, Miller (2002), propõe sua perspectiva sobre o ciclo da Inteligência 

Competitiva conforme apresenta a Figura 2. 

 

 

Figura 2: Ciclo da Inteligência Competitiva 

Fonte: Adaptado de Miller (2002). 

 

Na Figura 2, observa-se que, segundo Miller (2002), o ciclo de Inteligência 

Competitiva é composto pelas etapas de planejamento, coleta, análise e disseminação de 

informações. Trata-se de um processo em que dados de diversas fontes são coletados, 

interpretados e comunicados para os interessados.  Essas etapas devem ser entendidas 

como: 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2193



 

 

1. Planejamento: Nessa etapa é preciso identificar quem precisa da inteligência 

(responsáveis pelas decisões) e quais são as suas necessidades. 

2. Coleta: Os responsáveis devem buscar informações relevantes para a 

organização partindo de um roteiro previamente definido. 

3. Análise: Esse é o momento em que as informações coletadas são tratadas, 

recuperadas e analisadas para a produção de Inteligência Competitiva, que será 

disponibilizada, posteriormente, aos tomadores de decisão.  

4. Disseminação: O resultado do trabalho de Inteligência Competitiva é 

apresentado aos tomadores de decisão para que possa dar suporte às suas 

escolhas que poderão ou não se basear na inteligência disponibilizada. 

A análise, ainda leva em consideração aspectos metodológicos e cognitivos para 

executar a interpretação da informação, esses aspectos consistem em técnicas que auxiliam 

o trabalho dos profissionais envolvidos, entretanto os cognitivos são os que parecem se 

colocar um obstáculo na transformação da informação em inteligência (Heuer, 1999). 

Uma vez que as empresas não conseguem acompanhar as novas tendências, como a 

utilização de técnicas de análise multiestruturas e os novos softwares de inteligência (para 

brainstorming, formação de cenários, análise de conteúdo, análise de redes sociais e etc.), 

as mesmas encontram dificuldades adicionais até mesmo na coleta das informações 

corretas de forma eficiente (Roche, & Blaine, 2015). 

Atualmente, empresas dos mais variados setores da economia mundial investem 

sistematicamente em processos e sistemas de Inteligência Competitiva com o objetivo de 

evitarem surpresas competitivas desagradáveis que coloquem em risco sua sobrevivência e 

seu crescimento nos mercados em que operam. Há, portanto, uma crescente necessidade 

dos estrategistas, de informações relevantes, precisas, oportunas e confiáveis sobre fatos, 

tendências e relacionamentos no ambiente competitivo em que suas empresas estão 

instaladas (Oliveira, Gonçalves, & de Paula, 2011). 

 

2.3. Comportamento do Consumidor 

 

O estudo do Comportamento do Consumidor (CC) foi iniciado em meados dos anos 

1950 quando a grande produção refletiu em uma ampla oferta de produtos e, assim, os 

consumidores começaram a ter maior importância, fazendo com que as indústrias 

iniciassem estudos para entender o comportamento destes indivíduos (Solomon, 2016). Os 

autores seminais desta área foram Katona (1960) e Newman (1966), inspirados pelos 

estudos ligados à motivação e comportamento humano de Maslow (1954) e Ferber e Wales 

(1958). 

Maslow (1954) e Ferber e Wales e (1958) identificaram que todas as pessoas são 

motivadas por aspectos ligados à sua personalidade, mas também fatores extrínsecos, os 

quais são compostos pelo o modo de vida, o trabalho e as relações interpessoais. Assim, 

entender as necessidades dos indivíduos torna-se fundamental para poder desenvolver 

produtos/serviços para os diferentes perfis de pessoas (Katona, 1960, Newman, 1966).  

Em consonância, Alba e Hutchinson (1987) escreveram que os consumidores 

avaliam aspectos que contribuem em seu entendimento sobre as informações dos produtos, 

que não estão facilmente acessíveis, com base em outros atributos, muitas vezes 
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intangíveis, comparando as informações apresentadas com seu conhecimento prévio sobre 

o produto. Neste sentido, a internet é o principal local de busca por informações prévias, 

que estes consumidores fazem antes da compra (Porto, & Carvalho, 2015). 

Segundo Konus, Verhoef e Nelsin (2008), as variáveis demográficas idade e sexo 

influenciam o Comportamento do Consumidor no varejo. Em consonância, estudos de 

Schiffman e Kanuk (2000) e Honorato (2004) demonstram a importância de as empresas 

entenderem as influências e a atuação dos fatores interpessoais, sendo eles os grupos 

sociais, culturais, hábitos ou atitudes. Com isto, é possível traçar o perfil do consumidor 

por meio destes critérios e, assim, desenvolver estratégias de mercado específicas para o 

público-alvo. Neste sentido, o estudo do CC busca identificar o quanto as variáveis do 

mercado influenciam na decisão de compra do consumidor. 

Peter e Olson (2010) ampliam o conceito do Comportamento do Consumidor 

incluindo o dinamismo dos pensamentos, emoções e ações que envolvem as pessoas no 

processo de compra. Estes sentimentos e opiniões das pessoas mudam constantemente, por 

isto é dinâmico e potencializado pelo grande volume de informações a que estamos 

expostos em nosso cotidiano, modificando a relação dos indivíduos com as marcas e seus 

produtos ou serviços. 

Neste sentido, Howard e Sheth (1969) desenvolveram um modelo para explicar 

como o processo de compra acontece, com base em três proposições: a racionalidade do 

comportamento, o caráter sistemático do processo de avaliação e decisão e a ocorrência de 

qualquer fenômeno externo que venha a causar impacto no indivíduo, provocando o 

comportamento de compra. 

As variáveis de entrada são as necessidades de cada indivíduo que irá despertar o 

interesse no consumo de um produto/serviço. As variáveis exógenas são aquelas 

influenciadas pelos fatores externos, os quais incluem as buscas por informações sobre os 

produtos/serviços (Howard, & Sheth, 1969). Os autores também argumentam que o 

consumidor tem um papel proativo na busca de informações sobre os produtos, traduzido 

na percepção, e também faz comparações entre as diferentes alternativas, o que elucida a 

aprendizagem. O resultado deste processo é a decisão de comprar ou não, escrita como 

variáveis de saída. Este modelo está representado na Figura 3, a seguir. 

 

 

Figura 3: Modelo do Processo de Compra 

Fonte: Adaptado de Howard e Sheth (1969). 
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O conhecimento sobre consumo e mercado é parte fundamental para a área de 

marketing como escreve Clarke (2001), que demonstra como a identificação prévia de 

fatores desencadeantes de tendências é capaz de resultar em vendas. No momento em que 

os profissionais de marketing se dedicarem em buscar entender como os consumidores se 

comportam, com quem esses clientes vivem, que tipos de influências recebem, 

diagnosticando o perfil deles, a área de marketing pode propor e implementar até 

estratégias organizacionais (Lorentis, 2008). Em consonância, Zeithaml, Bitner e Gremler 

(2014) escrevem que a satisfação e o foco no cliente são cruciais à competitividade da 

empresa, e, portanto, qualquer organização interessada em gerar serviços de qualidade 

precisa começar com uma ideia clara sobre seus clientes. 

Em relação ao potencial que o Big Data proporciona ao estudo do Comportamento 

do Consumidor (CC), Solomon (2016) escreve que a “explosão de dados” mudará 

efetivamente o que é pensado sobre CC, pois essa massa permite com que empresas de 

diversas áreas (e até governos) possam “vasculhar” a vida das pessoas e fazer previsões 

sobre o que elas consomem ou vão querer consumir no futuro. 

Este conceito vai ao encontro do que Honorato (2004) escreveu a respeito da 

importância do estudo do CC, no qual cita que as empresas precisam aprender a levar em 

consideração os interesses, desejos e necessidades de diferentes consumidores, adequando 

produtos e serviços às suas preferências.  

Outro ponto importante sobre a área de CC é evidenciado por Porto e Carvalho 

(2015), os quais escrevem sobre a área de pesquisa em comportamento de compra, que 

deve estar atenta com a identificação e mensuração das variáveis antecessoras à compra.  

Todos estes aspectos do Comportamento do Consumidor são fonte de análise deste 

artigo, objetivando utilizar todo o potencial do Big Data na Inteligência Competitiva para 

contribuir nas estratégias de Marketing, as quais englobam, por exemplo, o lançamento de 

novos produtos/serviços e/ou o desenvolvimento de novos mercados.  

 

3. ABORDAGEM METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

Para alcançar os objetivos propostos neste trabalho, a abordagem qualitativa foi 

definida, a qual Merriam (1998) define como sendo a que ocupa um reconhecido lugar 

entre as várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos 

e suas intricadas relações sociais estabelecidas em múltiplos ambientes. Trata-se de um 

conceito que envolve uma gama de técnicas e procedimentos interpretativos, que procuram 

essencialmente descrever, decodificar e traduzir o sentido de eventos ou fenômenos do 

mundo social. 

O formato de ensaio teórico foi escolhido para este artigo pois acreditou-se ser o 

mais aderente aos objetivos propostos, tendo em vista que o ensaio é uma exposição 

metodológica dos assuntos pesquisados e das conclusões originais a que se chegou após 

estudo de um determinado assunto (Medeiros, 2014). Outra característica presente no 

ensaio é descrita por Alvesson e Karreman (2000) quando defendem que um ensaio teórico 

consiste da mescla ou união de dois construtos, ou que ainda não foram relacionados os 

assuntos comuns entre eles. 

Medeiros (2014) ressalta ainda, que o ensaio deve conter aspectos inerentes ao 

“espírito crítico” dos autores, assim como a originalidade do assunto. Segundo Meneghetti 
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(2011), os autores devem fazer uma reflexão, se envolverem e terem a capacidade analítica 

e crítica na construção da relação do ensaio proporcionando uma conversa entre diferentes 

epistemologias sobretudo pela natureza da experimentação. Com isto, este artigo buscou 

emancipar os estudos ligados à Inteligência Competitiva e Big Data, alinhado ao 

Comportamento do Consumidor. 
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4. DISCUSSÃO E ANÁLISE  

 

É possível analisar a relação entre a Inteligência Competitiva e o estudo do 

Comportamento do Consumidor, pois conforme citado por Roche e Blaine (2015), a busca 

por conseguir acompanhar as novas tendências, seja do modo como é consumido seu 

produto/serviço ou de fatores mercadológicos que influenciam o negócio da empresa, é 

papel da Inteligência Competitiva mas, também, do Comportamento do Consumidor 

conforme escreveu Lorentis (2008) sobre a importância das empresas entenderem o que 

motiva seus clientes a buscarem seus serviços e estarem atentos às mudanças 

comportamentais que, na atualidade, ocorrem muito rapidamente. 

Para isto, o Big Data (BD) se apresenta como importante ferramenta que torna 

possível a coleta e análise do grande volume dos dados existentes, o que para Taurion 

(2013) denota a importância do BD na geração de valor para a organização. Este valor 

pode ser alcançado na utilização do Big Data como instrumento de busca, coleta e análise 

dos dados existentes que envolvem o consumo de produtos/serviços até a imensa 

quantidade de informações postadas e buscadas na Internet, que são valiosas para as 

organizações explorarem e utilizarem para serem mais eficazes em suas análises. 

A área do Comportamento do Consumidor (CC) é pautada pela busca da 

identificação das influências preditoras do ato de comprar e de sua mensuração (Porto, & 

Carvalho, 2015). Portanto, quanto mais dados e informações os profissionais desta área 

tiverem, melhor poderá ser a decisão que tomarem. 

Conforme Alba e Hutchinson (1987) e Angeloni (2003), é fundamental existir a 

análise dos dados para que o processo de tomada de decisão aconteça. Portanto, quanto 

mais informações sobre como ocorre este processo entre os consumidores de seu 

produto/serviço, a empresa poderá obter uma vantagem. Entretanto, todo esse volume de 

dados, normalmente, está disperso e fragmentado no mundo virtual. Transformar os dados 

fragmentados em informações valiosas é um dos objetivos da utilização do Big Data para a 

tomada de decisão, gerando insumos para a Inteligência Competitiva, o qual influencia no 

conhecimento da empresa e, consequentemente, de seus consumidores. 

Interligando os constructos apresentados, buscou-se a análise do Ciclo da 

Inteligência Competitiva de Herring (2002) com os estudos de Howard e Sheth (1969), 

sendo possível estruturar a busca pelo estudo do Inteligência Competitiva (IC) 

contribuindo para o estudo do Comportamento do Consumidor (CC) nas organizações com 

base na Figura 4, que ilustra uma importante relação entre os constructos.  

A relação mostra que o Ciclo da Inteligência Competitiva pode ser utilizado pelas 

empresas que desejem analisar o Comportamento do Consumidor para a tomada de 

decisão, por isso os estudos de Howard e Sheth (1969) podem ser utilizados pois 

descrevem o processo de compra. Em cada etapa, a Figura 4 traz a análise proposta neste 

artigo, interligando os estudos de Inteligência Competitiva e Comportamento do 

Consumidor, permeada pelo Big Data, que é o instrumento a ser utilizado para realizar as 

atividades descritas na Figura 4. 
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Figura 4: Relação entre o Ciclo da Inteligência Competitiva e o Comportamento do 

Consumidor 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Herring (2002) e Howard e Sheth (1969). 
 

A aplicação do Ciclo da Inteligência Competitiva ao estudo do Comportamento do 

Consumidor permeada pelo uso do Big Data, pode gerar uma capacidade de coleta, 

armazenamento e análise de dados muito valiosa, como foi descrito no estudo de 

Marquesone (2016), o qual demonstra que empresas de telecomunicações, com base em 

grandes volumes de dados, estão desenvolvendo novos produtos e analisando de forma 

direta o Comportamento do Consumidor com a utilização do Big Data. Isto se torna ainda 

mais relevante quando se avaliam os dados da Newswire (2017), que citam a rede social 

Facebook ter atingido 2 bilhões de usuários. 

Pesquisadores do Centro de Psicometria da Universidade de Cambridge (Reino 

Unido) e do Departamento de Ciências da Computação da Universidade Stanford (Estados 

Unidos) desenvolveram um estudo com 86.220 usuários da rede social, partindo do 

entendimento que suas “curtidas” e comportamento são fontes confiáveis para determinar 

sua personalidade, criaram um sistema que detecta as principais características 

psicológicas de cada individua com algumas curtidas (Youyou, Kosinski, & Stillwell, 

2015). 

Os resultados apontam que com apenas 10 curtidas o programa foi capaz de 

determinar a personalidade dos indivíduos com maior precisão do que um colega de 

trabalho, com 70 curtidas a precisão foi maior que um amigo, 150 curtidas o programa foi 

mais preciso que as mães e com 300 curtidas a precisão foi maior que o cônjuge (Youyou 

et al., 2015). 

Este dado é relevante, pois fica evidente como o Big Data está presente em nosso 

cotidiano e conforme Taurion (2013) escreve os 5V’s são componentes da Figura 4, pois 

para que a análise sugerida neste artigo seja relevante, ela conta com um grande volume, 

velocidade e variedade dos dados e para gerar uma vantagem no processo de decisão de 

compra, as empresas necessitam verificar a veracidade dos dados coletados e gerar um 
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valor de todo o arcabouço tecnológico embarcado para realizar um sólido estudo do 

comportamento de compra de seu mercado. 

A relação deste imenso volume de dados existentes com estratégias de marketing 

das empresas já começa a ser utilizada. Um exemplo é o caso da loja de departamento norte 

americana Target que, com base em uma profunda análise e cruzamento de dados descobriu 

alguns padrões, dentre eles o comportamento de compra de gestantes. Assim, o 

departamento de marketing da Target era munido de preciosas informações para sua tomada 

de decisão e lançamento de campanhas focadas nas necessidades de seus consumidores, 

como o envio de malas diretas direcionadas e com produtos selecionados para cada perfil de 

consumo (Hill, 2016). 

Com isto, fica evidente que a conexão entre os estudos do Comportamento do 

Consumidor, Big Data e Inteligência Competitiva, tendo em vista a análise entre a relação 

entre o Ciclo da Inteligência Competitiva (Herring, 2002) e o Modelo de Tomada de 

Decisão (Howard, & Sheth, 1969) tendo como elo os 5V’s do Big Data (Taurion, 2013). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este ensaio teórico foi desenvolvido com a principal proposta de responder à 

questão de pesquisa: Quais são as possíveis utilizações do crescimento da volumetria de 

dados (Big Data) na análise do Comportamento do Consumidor, sob a perspectiva da 

Inteligência Competitiva? 

A ligação entre Inteligência Competitiva, tendo o Big Data como principal 

ferramenta, e o Comportamento do Consumidor pode ser melhor estudada para 

compreender como os comportamentos e características que determinam o consumo de um 

indivíduo. A compreensão  relevante para que as empresas consigam oferecer 

produtos/serviços aderentes às necessidades dos consumidores (Silva, 2015). 

A crescente atividade digital e o crescimento exponencial dos dados sobre como as 

pessoas tomam decisões de compra e influenciam os conhecidos de seu círculo social, os 

assuntos que pesquisam e também suas opiniões sobre produtos, serviços e marcas podem 

ser utilizadas para diferentes analises, contudo é preciso a adoção de um processo bem 

definido que pode ser plenamente atendido com o Ciclo da Inteligência Competitiva 

(Herring, 2002), suportado pelo conjunto tecnológico que compõe o ecossistema do Big 

Data. 

Sob esta perspectiva, foi possível analisar que o estudo do Comportamento do 

Consumidor, por meio do modelo do processo de compra proposto Howard e Sheth (1969) 

pode ser relacionado ao Ciclo da Inteligência Competitiva, tendo nas características dos 

5V’s do Big Data (Taurion, 2013), um novo modelo para que as empresas desenvolvam a 

Inteligência Competitiva no estudo do Comportamento do Consumidor por meio do Big 

Data, conseguindo coletar, analisar e transformar o imenso volume de dados existentes em 

estratégias mercadológicas que facilitem a tomada de decisão dos gestores e tornando as 

campanhas de marketing mais eficazes. 

Com isto, este estudo possibilitou um novo olhar sobre a relação entre Inteligência 

Competitiva e Comportamento do Consumidor, tendo o Big Data como intermediador 

deste processo. Outro ponto vista é da utilização do Big Data para contribuir no 

desenvolvimento de estratégias de mercado, o qual é relevante para as empresas que 
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buscam desenvolver sua Inteligência Competitiva. Este campo ainda é pouco explorado, 

mas este estudo demonstrou sinais de que algumas empresas estão desenvolvendo ações 

neste sentido. Com a ampliação dos estudos, estratégias mais aderentes a cada segmento de 

empresas podem ser desenvolvidas. 

Este estudo sob a forma de ensaio teórico abre novas possibilidades da aplicação do 

fenômeno Big Data relacionado ao Comportamento do Consumidor (CC), contudo, se faz 

necessária a elaboração de estudos e pesquisas qualitativas exploratórias e/ou descritivas 

em empresas que utilizam da análise do CC para seu processo de tomada de decisão de 

estratégias de marketing e também para estreitar a relação com Inteligência Competitiva 

aplicada ao comportamento de compra. Isto também possibilitará um melhor refinamento 

do modelo proposto neste ensaio teórico e futuras discussões de aplicações na relação entre 

Inteligência Competitiva, Big Data e Comportamento do Consumidor. 
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Abstract – This article addresses the Process of Requirements Survey for software projects 

that is composed of four steps in which includes the Modeling. The objective is to construct 

artifacts models to be used in two client companies of different branches. The purpose of 

models evaluating is based on the importance of Organizational Knowledge Management to 

define the requirements that direct each project to the development of a specific software. It is 

an applied and qualitative research, with methodological support on the Design Science 

method. The models serve to describe the software functionality on attendance the 

requirements that are demanded by the organizational behavior. They are done through 

business process notation and an unified language, presented in Use Case diagrams, to 

represent the client company' situation in the most faithful, complete, consistent and detailed 

possible manner. As result, it has been identified that one of the researched companies does 

not perform intellectual capital and skills management, causing much more difficulty to 

perform the specification of the desired requirements and to perform the software Modeling; 

in opposite to the other that was effectively facilitated by having this form of management.  

 

Keywords: Process Organizational Knwledge Management; Process of Requirements Survey; 

Software Modeling. 

 

 

Modelagem no processo de levantamento de requisitos utilizando a gestão do conhecimento: 

Estudo de Casos 

 

Resumo – Este artigo aborda o Processo de Levantamento de Requisitos para projetos de 

software, composto por quatro etapas, entre as quais a Modelagem. O objetivo é construir 

modelos de artefatos a serem utilizados em duas empresas clientes de ramos distintos. O 

propósito de avaliar modelos se baseia na importância da Gestão do Conhecimento 

Organizacional para a definição dos requisitos que direcionam cada projeto para 

desenvolvimento um software específico. Trata-se de uma pesquisa aplicada e qualitativa, 

com suporte metodológico no método Design Science. Os modelos servem para descrever a 

funcionalidade do software no atendimento às necessidades requisitadas pelo comportamento 

organizacional. Eles são feitos através da notação de processos de negócios e de uma 

linguagem unificada, apresentados em diagramas de Caso de Uso, para representar a situação 

da empresa cliente da forma mais fiel, completa, consistente e detalhada possível. Como 

resultado, identificou-se que uma das empresas pesquisada não realiza Gestão de seu capital 
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intelectual e competências, causando muito mais dificuldade para realizar a especificação dos 

requisitos desejados e à Modelagem do software; ao contrário da outra que foi efetivamente 

facilitada por haver essa forma de gestão.  
 

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento Organizacional; Processo de Levantamento de 

Requisitos; Modelagem de Software. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Gestão do Conhecimento Organizacional (GCO) é a estratégia empregada pelas 

organizações mais eficientes para superar de forma prática e econômica as possíveis 

adversidades inerentes aos seus negócios. Para tanto, utiliza como importante ferramenta de 

apoio ao planejamento de ações bem definidas, um software específico em um Sistema de 

Informação (SI) capaz de integrar todos os dados gerados sobre os mais diversos aspectos que 

tornam possíveis os processos que determinam a efetiva atuação e desempenho empresarial 

no mercado [20]. Este software é o aplicativo que funciona como suporte lógico da 

Tecnologia de Informação (TI) para realizar as atividades de funcionamento de um 

computador em função de instruções codificadas que devem permitir a criação, 

armazenamento, manipulação, modificação e troca segura de dados virtuais da empresa, sobre 

seu negócio, seus colaboradores, parceiros e clientes [25]. Para desenvolvê-lo é indispensável 

o levantamento das necessidades da organização e das partes interessadas no sucesso do 

negócio, os denominados stakeholders. Essas necessidades são os requisitos para o 

desenvolvimento tecnológicos e a produção do aplicativo [24]. Isso exige profissionais 

diversos em áreas de atuação, fazendo-se, portanto necessária a GCO, também na criação de 

modelos, para que não haja conflitos técnicos ou administrativos. Assim a modelagem do 

Processo de Levantamento de Requisitos (PLR) pode ser acurada o máximo possível. Este é o 

tema do presente artigo.  

Dentro das perspectivas econômicas globais, a atuação empresarial precisa ser 

constantemente aperfeiçoada para manter-se competitiva e lucrativa no mercado. A 

modelagem é uma das etapas do PLR que permite visualizar e compreender mais facilmente o 

que precisa ser feito, onde, como, quando, por quem e a que custo, auxiliando o 

desenvolvimento do projeto e a produção do software desejado pela empresa. Sendo assim, a 

problemática que fomenta este estudo é saber por que a GCO é importante no PLR para o 

projeto de um software. Portanto, o objetivo é criar modelos de aplicativos para duas 

empresas, através de pesquisa aplicada qualitativa, tendo a Design Science (DS – Ciência do 

Projeto) como suporte metodológico. Trata-se, pois, de um estudo comparativo entre o 

resultado alcançado pelo emprego ou não do GCO na modelagem do PLR. Justifica-se o uso 

da modelagem porque através dela é possível que o comportamento das organizações seja 

descrito por meio de notação técnica e gráfica bastante específica, a Business Process 

Modeling Notation (BPMN - Notação para Mapeamento de Processos de Negócios), em 

escopos de projetos representados em Diagramas de Caso de Uso por meio da Unified 

Modeling Language (UML - Linguagem Unificada de Modelagem), que é uma linguagem 

unificada [1]. Este é um tema relevante porque a modelagem é uma forma de suporte para o 

SI oferecer aos gestores empresariais, o indispensável respaldo à sua tomada de decisão sobre 

o software a ser produzido [19]. 

Este trabalho se desenrola em mais quatro seções que abrangem: a revisão de literatura 

sobre aspectos conceituais; a metodologia aplicada no seu desenvolvimento; a apresentação 

das empresas que foram objeto de estudo, bem como o detalhamento das etapas do PLR, 
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especialmente a etapa da modelagem; e, por fim, a análise e discussão dos resultados, através 

do apontamento das dificuldades encontradas, a comparação da GCO nas duas empresas.  

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Considerando os aspectos principais deste estudo, é fundamental a abordagem dos 

conceitos e definições racionados com a GCO, com o PLR, e com a modelagem de artefatos. 

 

2.1 GESTÃO DE CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL (GCO) 

 

Existem dois níveis de conhecimento que são complementares: o Tácito e o Explícito. 

Conhecimento Tácito é subjetivo, pessoal, mental, complexo e adquirido na prática pelas 

experiências vivenciadas em grupo ou individualmente, como a experiência, criatividade e 

intuição. Embora seja difícil para codificá-lo, pode ser transmitido pela expressão verbal nas 

interações interpessoais. Conhecimento Explícito é objetivo, coletivo, material, articulado e 

pode ser codificado não somente em palavras, mas em números, fórmulas e representações 

gráficas para ser transmitido de rápida e formalmente, como habilidades para a compreensão e 

resolução de problemas por meio de informação codificada [4; 22]. Exatamente por ser 

pessoal e adquirido pela prática, o Conhecimento Tácito tem sido considerado um trunfo da 

competitividade empresarial por estar associado ao know-how (saber como fazer) profissional; 

sendo, pois, cada vez mais estimulado e valorizado pelas organizações como ativo intangível. 

Mas ainda assim possui duas dimensões: a Técnica e a Cognitiva; enquanto a primeira é 

capacidade prática em si para realizar uma tarefa, a segunda é aquela que a mente 

esquematiza como crença e percepção da tarefa [8]. Ou seja, se o Conhecimento Tácito 

Técnico é a habilidade pessoal, o Cognitivo é o “macete” que a pessoa desenvolve para 

facilitar a aplicação de sua própria habilidade.  

Quando o conhecimento Tácito pode ser convertido em Explícito ocorre construção do 

Conhecimento Organizacional (CO), que pode ser entendido como conjunto de todo o 

conteúdo abstrato e subjetivo, inerente à realização de uma ou várias tarefas específicas, que 

tenha sido codificado e transformado em informação pertinente ao negócio, para que possa ser 

transferido a outros indivíduos dentro da empresa, de acordo com a necessidade, o mais 

rapidamente e fidedignamente possível [28]. Para que essa conversão ocorra de forma 

também reversível é preciso cumprir quatro etapas de um processo denominado “Espiral do 

Conhecimento”: 1ª) Socialização na qual ocorre o compartilhamento do conhecimento Tácito, 

através da troca direta de experiências pessoais, por observação ou imitação; 2ª) 

Externalização na qual a comunicação é articulada em grupo através de conversas e 

discussões, que levam à reflexão pessoal capaz de “converter” o conhecimento tácito em 

explícito; 3ª) Combinação na qual ocorre a codificação sistemática do conhecimento Explícito 

obtido em grupo como informação de conteúdo documental para outros grupos dentro da 

organização; e 4ª) Internalização na qual se dá o aprendizado para que seja possível adquirir e 

reconverter o conhecimento operacional Explícito em Tácito na prática [22].  

GCO começa na etapa da Externalização pelo emprego do conhecimento intuitivo, 

qualitativo, quantitativo ou científico, que permite as construções mentais que conduzem à 

“codificação” necessária da informação para que seja transmitida a todos os que dela 

necessitem na empresa. Na codificação, o CO é padronizado, estruturado e armazenado em 

um SI, onde pode ser localizado por meio de uma indexação é distribuído para todas as filiais 

da empresa por meio de redes de dados [28]. Dados estes que são os registros das transações 

de uma empresa, organizados em SI simples ou complexos, que analisados isoladamente são 

desprovidos de significado, com pouca relevância ou propósito em si. Informações, ao 

contrário, são dotadas de significado, relevância e propósito. Entretanto, dados são essenciais 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2207



4 

 

 

como matéria-prima para criação de informação, que pode transmitir o conhecimento 

explícito de forma rápida, segura e independente de sua origem [33]. Ou seja, a relação entre 

dados, informação e conhecimento exige gestão; porque enquanto os dados são valores 

encontrados no ambiente, a informação é o resultado da interpretação dos dados que pode 

revelar a situação da empresa no momento em que foram coletados.  

Sendo assim, a GCO expressa, portanto, o grau de maturidade com que o dado é 

tratado, transformado em informação fundamental para a empresa. Ela precisa utilizar 

técnicas e ferramentas específicas, que permitam não somente a criação, disseminação e 

utilização da informação dentro da empresa; mas também o seu armazenamento. Além disto, 

parte de sua tarefa é estimular o desenvolvimento de novos conhecimentos. Por isto, implantar 

a GCO objetiva criar e prover informação adequada, no momento adequado, de forma 

adequada, em ambiente adequado. Know-how (processual), know-why (causal), know-when 

(condicional) ou know-with (relacional) são as diferentes classificações do conhecimento, de 

acordo com a forma como é empregado dentro de uma organização. Portanto, lida com 

processos de criação de valor, a partir de recursos intangíveis da organização, como a 

inteligência, a engenharia, a memória e o comportamento organizacional, sob as perspectivas 

específicas, que pode ser: conceitual, processual, tecnológica, organizacional, de gestão, e de 

implantação da TI [29]. 

No mercado global, qualquer ramo de negócio precisa dar atenção especial ao SI da 

empresa, através do uso de uma TI adequada como recurso estratégico para alcançar seus 

objetivos. SI é essencial tanto ao planejamento estratégico quanto como vantagem 

competitiva, por ser um suporte tecnológico facilitador da coleta, do armazenamento e 

processamento dos dados, e para integrar as informações das diversas áreas empresariais, para 

que ela (a empresa) funcione de forma eficiente e harmônica na busca do cumprimento de sua 

missão e alcance seus objetivos. Afinal, as práticas de trabalho em uma organização utilizam 

recursos materiais e humanos, apoiados na informação e na TI, orientadas pelos objetivos 

definidos pelos gestores da empresa no seu planejamento estratégico, que têm como principal 

ferramenta o SI [2]. Diante disso, percebe-se que a GCO lida com um grande desafio em 

relação ao SI: manter o foco nos objetivos da organização, nos interesses dos clientes e nos 

benefícios da utilização de recursos tecnológicos, sem se deixar levar pelas constantes 

inovações tecnológicas [31]. Isto porque todas as atividades organizacionais, direta ou 

indiretamente ligadas pelo SI, têm objetivos operacionais formulados pelos indivíduos ou 

grupos que dominam a TI e que, portanto, influenciam a estruturação interna de poder de 

transformação do conhecimento.  

Como a atuação de um SI eficiente e eficaz depende de um software adequado, a GCO 

deve ser capaz de identificar as necessidades da empresa e dos seus stakeholders, para então 

definir os requisitos que vão: caracterizar a capacidade do aplicativo; permitir o planejamento 

de custos, de tempo e de pessoal para que um artefato possa ser projetado e desenvolvido, 

para que sua funcionalidade seja bem sucedida; e, finalmente, delimitar e coordenar o uso de 

todo o conhecimento exigido no processo de seu desenvolvimento e utilização. Artefatos são 

objetos artificiais, como um modelo de software, caracterizados em termos de seus objetivos, 

funções e flexibilidade para possíveis adaptações, exigem um propósito, um caráter e um 

ambiente para funcionar. Seu conceito básico consiste na interface entre a virtualidade do 

ambiente substancial interno no SI e as condições materiais para o seu funcionamento no 

ambiente externo que é o próprio SI [18]. 

 

2.2 PROCESSO DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS (PLR) 

 

Sempre quando há necessidade da construção de um software é preciso saber o que os 

usuários realmente esperam deste aplicativo, não importando se a função desejada é nova ou 
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antiga; pois cada sistema tem um propósito direcionado à satisfação dos objetivos estratégicos 

da organização. Estas informações devem ser coletadas de forma clara e objetiva, 

considerando que são requisitos fundamentais para a caracterização do SI [24]. Entretanto, 

como as mudanças que se dão no universo dos negócios e da tecnologia são muito rápidas, a 

definição destes requisitos precisa ser bastante flexível. Isso significa que todos os 

conhecimentos envolvidos precisam ser avaliados de perto pela GCO, para que possa 

organizar e armazenar as informações relevantes à empresa e reutiliza-las em novas atuações; 

integrando, por conversão e codificação o conhecimento tácito e explícito dos profissionais 

em atuação no projeto. 

Na Engenharia de Requisitos (ER) são dois tipos de requisitos: os de Usuário, que são 

declarações, em linguagem natural ou em diagramas das funções que o sistema deve fornecer 

e as restrições sobre as quais deve operar; e os do Sistema, que são documentos que devem 

estabelecer, detalhadamente, as funções e as restrições de forma precisa, para servir como um 

contrato entre o comprador do sistema e o desenvolvedor do software, cuja especificação de 

projeto é uma descrição abstrata que serve de base para sua implantação. Na Engenharia do 

Sistema (ES) os tipos são: Funcionais, que descrevem o serviço que se espera que o sistema 

forneça e depende do tipo de software que está sendo desenvolvido; e Não funcionais, que 

dizem respeito diretamente às características específicas do sistema [32]. Os requisitos de 

usuário descrevem a interação entre o próprio sistema e o ambiente, os requisitos do sistema 

descrevem as restrições do mesmo. Para determinar os requisitos funcionais é preciso decidir 

quais são os estados aceitáveis para o comportamento do sistema, considerando cada estímulo 

fornecido aos objetos. Além disso, os requisitos não funcionais podem limitar as opções de 

solução para os problemas, tanto organizacionais quanto eventuais do próprio sistema [24]. 

Além desses, em ES existem os requisitos comportamentais, que descrevem todos os 

casos em que o sistema utiliza os requisitos funcionais, sendo extraídos dos casos de uso. 

Enquanto um requisito funcional, detalhado no projeto do sistema pela arquitetura do 

aplicativo, define a função que um software ou componente do SI é capaz de realizar; os 

requisitos não funcionais, detalhados na arquitetura do sistema pela arquitetura técnica, 

servem para dar suporte aos funcionais, impondo restrições que definem a qualidade da sua 

atuação em termos de desempenho, segurança e confiabilidade [26; 32]. De modo geral, os 

requisitos descrevem o comportamento de um sistema, ou seja, toda a transformação dos 

dados inseridos ou todas as alterações realizadas por algum procedimento de utilização, na 

informação necessária aos stakeholders.  

GCO determina a transformação de entradas de dados em um conjunto de saídas de 

informações bem definidas, através de uma série de atividades específicas. Produzir um 

software requer da GCO uma atenção persistente ao longo de todo o desenvolvimento do 

artefato [9], a partir do PLR, que ocorre em quatro etapas: 1ª) Elicitação, quando há a 

identificação, análise e definição dos requisitos; 2ª) Especificação, quando ocorre a declaração 

informal da definição dos requisitos, a negociação entre os stakeholders e a diagramação do 

Caso de Uso; 3ª) Modelagem, que consiste na definição, desenvolvimento, aprimoramento e 

manutenção do modelo do software a ser produzido; e 4ª) Validação, que consiste na 

realização dos testes de validação pelos stakeholders, pela decisão do gestor e a 

documentação definitiva dos requisitos [26]. No PLR, a GCO tem por finalidade, satisfazer e 

suprir as necessidades e expectativas dos stakeholders, através do direcionamento adequado 

da funcionalidade do SI [32]. 

As empresas que desenvolvem software têm no capital intelectual, seu principal ativo, 

pois o PLR depende basicamente das trocas de informação e experiências entre os 

profissionais. A GCO envolvida nestas relações humanas define não somente o 

desenvolvimento de um produto novo, mas o aprimoramento de algo pré-existente: o 

conhecimento. Portanto, atividades técnicas envolvidas que definem os serviços que serão 
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realizados pelo SI, a interface e os demais elementos da TI, e as restrições de sua 

operacionalidade são tão relevantes que, muitos conflitos que surgem entre os stakeholders 

decorrem da ineficiência da GCO nesta fase, podendo até levar ao fracasso do projeto como 

um todo [17]. O entendimento daquilo que o cliente deseja ou o que ele acredita que precisa, 

bem como as regras e as diretrizes do negócio, é fator determinante em todas as fases do PLR. 

Por isso, é importante o emprego de uma metodologia específica, porque, ao coordenar e 

gerenciar projetos, muito conhecimento é convertido e codificado; novos conhecimentos são 

criados e disseminados, devendo ser também armazenado nas organizações para reutilização 

futura. Quando a GCO é negligenciada, a eficiência do produto se torna comprometida, por 

haver perda de qualidade ou fraca funcionalidade, gerando falhas no desempenho do SI e 

gastos futuros com manutenção ou adaptações [21]. 

No contexto da atuação dos stakeholders, são necessários: raciocínio analítico para 

familiarizar com o domínio e ser capazes de analisar problemas complexos; empatia para 

facilitar o relacionamento com as outras pessoas a fim de facilitar a sua própria intuição e a 

identificação das verdadeiras necessidades dos demais stakeholders; competência 

comunicativa para interpretar as informações recebidas e informar corretamente os outros 

interessados no desenvolvimento do projeto; habilidade para identificar e resolver conflitos, e 

moderação para atuar como mediador entre as partes envolvidas; autoconfiança e convicção 

para defender suas próprias posições em caso de fortes objeções; e capacidade de persuasão 

para mais do que apresentar, “representar” os requisitos que julgar necessários, em reuniões 

de equipe. Algumas técnicas especiais para realizar destas atividades de forma adequada são: 

entrevistas, questionários, reuniões, bainstorms, observação, prototipação, arqueologia de 

sistemas e user stories [12]. Em geral, elas apresentam similaridades que podem ser 

orientadas pela GCO, através de um framework (estrutura) que lida com os conflitos 

existentes entre as proposições dos interessados, pois, sabe-se que estrutura é capaz de unir 

códigos de funcionalidade comum a diferentes aplicativos de mesmo domínio em uma única 

configuração, para melhor especificar a função durante a programação de um novo software. 

Além disto, pode-se manipular a complexidade do ambiente virtual, a fim de encontrar 

soluções para problemas semelhantes [16]. 

Um importante framework criado para orientar PLR é o método Viewpoint Oriented 

Requirements Definition (VORD – definição de requisitos orientada ao ponto de vista), no 

qual pode ocorrer por meio de uma brainstorm para que os serviços em potencial e as 

entidades que interagem com o sistema sejam apresentados. Este trabalho deve ser 

documentado para que os requisitos possam ser mapeados para sua acurada definição. Entre 

as técnicas empregadas no PLR está a Joint Application Design (JAD – Projeto de Aplicação 

Conjunta), que busca a promoção da cooperação e do entendimento no trabalho em grupo 

entre os stakeholders; por facilitar a visão compartilhada daquilo que o software a ser 

desenvolvido necessita. Essa técnica exige três momentos de atenção especial: 1º) Adaptação, 

no qual ocorre a organização da equipe e a preparação do material, para ajustar a técnica ao 

produto a ser construído; 2º) Sessão, cada um dos encontros no qual são realizados os debates 

para que os stakeholders possam apresentar seus pontos de vista e entrar em acordo sobre sua 

definição; 3º) Finalização, cujo objetivo é a documentação sobre a conversão da informação 

em Requisitos especificados [5].  

Assim, os dados coletados passam por um processo de seleção qualitativa realizada 

pela GCO, que busca observar a criação de valor; caracterizado pela efetiva possibilidade de 

solucionar os problemas da empresa solicitante do projeto. Esse trabalho resulta em uma 

forma documental preliminar de fechar a negociação entre os stakeholders, para se construir o 

Diagrama de Caso de Uso, finalizando o complexo de atividades relativas ao PLR para o 

desenvolvimento do projeto de software [9]. Essa é a DS voltada à criação e ao 

funcionamento adequado de artefatos específicos, com propriedades particularmente 
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desejáveis para auxiliar, virtualmente, a busca dos objetivos definidos pelas organizações; ou 

seja, a melhor forma de realizar pesquisas científicas por meio da GCO [18]. DS permite a 

criação de um artefato com aplicação definida, que pode ser testado e modificado, caso seja 

encontrada alguma irregularidade no uso. Isto se faz de acordo com os conhecimentos Tácitos 

e Explícitos empregados pelos projetistas, além daqueles adquiridos durante todo o 

desenvolvimento do projeto [4]. Porque o emprego do DS como procedimento técnico 

combina Relevância e Rigor em ciclos, para o controle da própria construção e avaliação do 

artefato, através de contínua GCO no PLR para a produção de um modelo. Ciclo da 

Relevância inicia a pesquisa com foco na aplicação do software, fornecendo os requisitos 

como insumo à pesquisa e definindo os critérios aceitáveis para avaliar os resultados. Ciclo do 

Rigor fundamenta a DS como método científico para promover o desenvolvimento de um 

artefato útil e inovador por meio de troca de experiências [15]. 

 

2.3 MODELAGEM DE SOFTWARE 

 

Em um modelo de software, os requisitos especificados definem “o que” o software 

deve fazer, não “como” deve fazer. Por isso a Modelagem é a etapa do PLR que se caracteriza 

pela construção do projeto em si como um modelo do que pode vir a ser desenvolvido; 

seguida pela Validação, que implica nos testes de funcionalidade, que servem para embasar a 

decisão do gestor pela produção do modelo definido, caso contrário, o modelo volta à fase de 

Elicitação para ser refeito. Modelar um projeto de software exige planejamento pela 

delimitação dos seguintes aspectos: 1º) Finalidade do produto, pela reunião das informações 

necessárias ao gerenciamento e controle de seu desenvolvimento; 2º) Escopo do artefato, para 

descrever o modelo a ser projetado, bem como as unidades sistêmicas que o produto deve 

reunir, tais como: as definições, acrônimos e abreviações devem são indicadas para evitar 

possíveis dúvidas de entendimento, com as devidas referências sempre que possível; os 

objetivos, definindo o produto e suas características de interação sistêmica; a organização do 

projeto, descrevendo a estrutura organizacional da equipe de trabalho a partir dos stakeholders 

envolvidos, apontando papéis e responsabilidades; a estimativa dos recursos materiais e 

humanos necessários, o custo, o cronograma e as interfaces externas; as diretrizes aplicáveis, 

indicando métodos, ferramentas e técnicas a serem empregados; e as supostas restrições à 

produção e à funcionalidade do produto; 3º) Fases, para definir o PLR, direcionando os 

esforços profissionais a responder às necessidades empresa contratante, através da Elicitação 

e Especificação dos requisitos para o desenvolvimento do software; e 4º) Releases, para 

documentar as iterações pertinentes de forma provisória e definitiva [13]. 

Para garantir a plena compreensão das especificações dos requisitos, como 

conhecimento explícito a ser utilizado e transmitido à toda a equipe da ES no 

desenvolvimento de um software, é necessária a utilização de uma notação gráfica para 

criação dos modelos representativos do negócio da empresa cliente, através de uma linguagem 

padronizada. Uma notação e uma linguagem padrão são importantes para orientar a 

construção do modelo no desenho do sistema a fim de evitar problemas, que são comuns 

quando o desenvolvimento do projeto começa na fase de codificação. BPMN é eficiente, 

inclusive para processos mais específicos, como os de software; por sua grande capacidade 

expressiva e simplicidade, o que facilita sua compreensão até para não especialistas, porque se 

trata de uma ferramenta que funciona como esquema aberto para descrever as 

responsabilidades de cada parte envolvida, e a forma como cada atividade flui dentro do SI. 

Isto é importante porque permite que a modelagem possa ser feita a partir de modelos prévios 

ou de base original; além disso, no percurso do trabalho, é possível exportar, importar e 

mesclar modelos e informações de uma fonte para outra, permitindo automações de workflow 

(Fluxo de trabalho), simulações e análise estatísticas, etc. [1]. Modelagem de processos é 
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ferramenta essencial para estratégias de gestão bem sucedida, pois serve para descrever o 

comportamento organizacional através de uma notação específica em função de um objetivo 

motivador definido e delimitado por um dado momento da conjuntura tecnológica; variando 

no tempo, no espaço global e em função de sua utilidade prática, como por exemplo, a BPMN. 

Sendo assim, para que seja eficiente, a notação precisa, portanto, ter uma linguagem 

padronizada, como a UML [7]. 

BPMN é uma notação extremamente útil para descrever detalhadamente a lógica de 

um processo através de desenhos gráficos em forma de diagramas, para expressar, de maneira 

simples e direta, todo o negócio de uma empresa. Assim, é possível para os stakeholders 

compreender o funcionamento completo do negócio, visualizando melhor todas as etapas do 

mesmo, a fim de analisá-las sem grandes dificuldades; viabilizando a identificação de 

possíveis falhas e sua rápida correção, para potencializar o processo e o sucesso 

organizacional [1]. Para auxiliar na modelagem de um projeto em notação BPMN, quatro 

elementos essenciais são necessários: 1º) os artefatos, que agregam informações adicionais do 

início ao fim do processo que está sendo desenvolvido, cujo objetivo é indicar as entradas e as 

saídas de uma atividade; 2º) a UML para definir, especificar, construir, visualizar e 

documentar um artefato expresso por meio de diagramas, facilitando as atividades do 

programador com relação ao entendimento do sistema existente e dos requisitos levantados, 

evitando erros e retrabalho; 3º) os Flow Objects (Objetos de Fluxo), que são elementos 

gráficos essenciais para definir como será o comportamento do processo; e 4º) Connecting 

Objects (Objetos de Conexão), que representam a maneira pela qual os objetos de fluxo se 

conectam entre si [19]. 

Um software de gestão de processos de negócio produzido em notação BPMN ajuda 

na adoção de modernizações que possam melhorar a eficiência operacional, seja na 

comercialização ou no cumprimento da adoção de novas normas governamentais, entre outras 

[10]. Por isso, essa notação funciona como importante vantagem competitiva ao agilizar as 

ações estratégicas de uma gestão de controle mais flexível diante de mudanças necessárias de 

tecnologia e de comportamento do mercado. UML unifica as perspectivas de diferentes 

sistemas; as etapas de análise, projeto e implementação; e outros conceitos internos. Essa 

linguagem possibilita relações de dependência, associação, generalização e realização, em 

diagramas; conforme a necessidade do projeto. Seus elementos básicos podem ser estruturais, 

comportamentais, de agrupamento e de anotação, e possui quatorze tipos de diagramas que 

são usados para documentar e modelar diversos aspectos  dos sistemas [27]. Além disso, um 

ambiente de desenvolvimento de software normalmente utiliza diversas ferramentas 

integradas que dependem de uma linguagem padrão para possibilitar a modelagem, a 

programação e o gerenciamento do banco de dados e o próprio GCO. Considerando que os 

custos e prazos para a correção de defeitos nas fases posteriores ao PLR podem ser de 3 a 6 

vezes maior, e que para tornar o trabalho mais eficiente é importante reutilizar alguns dos 

itens que foram criados ao longo do processo, a linguagem padrão torna-se um suporte 

essencial a fim de reduzir esforços e aumentar a qualidade do produto [11]. 

Entre os diagramas da UML está o Diagrama de Caso de Uso ou Case Use Diagram, 

que é gerado pelos analistas com base nos requisitos funcionais especificados no PLR para 

ilustrar o comportamento do software através de um ou mais destes requisitos [26]. Esse 

diagrama é importante porque relaciona as funcionalidades do aplicativo e suas possíveis 

interações com os usuários, através de imagens esquemáticas. Essa relação até poderia ser 

apresentada em um documento textual, mas o diagrama facilita e acelera a compreensão 

objetiva dos analistas e usuários [32]. Modelos são fontes de requisitos para o 

desenvolvimento do software, na medida em que atua como suporte para as informações que 

lhe são fundamentais. O Diagrama de Caso de Uso permite a obtenção de uma modelagem da 

visão dos Casos de Uso do SI, a fim de ajudar o analista no entendimento da informação 
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objetiva sobre a funcionalidade e comportamento do aplicativo; a fim de facilitar e 

sistematizar os requisitos especificados, a fim de codificar o conhecimento explícito por eles 

disponibilizado para a construção da estrutura do projeto de software [27].  

A modelagem permite a melhora do SI de uma empresa pelo alinhamento entre suas 

necessidades reais e os requisitos de um software especificado a ser desenvolvido. Entretanto, 

como existem grandes dificuldades para integrar os domínios do negócio com os domínios do 

sistema suporte, distinguem-se duas linhas de Modelagem: 1ª) o PLR da empresa e a sua 

representação, através de casos de uso, devem ser preliminares à modelagem, que caracteriza 

a perspectiva do usuário, esboçando como o produto deve agregar valor ao negócio da 

empresa, porque o caso de uso corresponde a um processo. 2ª) a modelagem dos processos 

deve ser anterior à definição dos requisitos, porque não podem ser bem representados pelos 

casos de uso; pois esses fornecem apenas um serviço, que é requerido como parte de um 

processo exterior ao sistema [3]. Há cinco tipos de modelos: 1) Ciclo de Vida Clássico ou 

Cascata, 2) Prototipação, 3) Espiral, 4) de Quarta Geração; e 5) Iterativo ou Incremental. A 

Modelagem do PLR se faz em três fases: definição, desenvolvimento e manutenção; e o 

modelo mais adequado ao caso de uso de um software é o Ciclo de Vida Clássico [23]. 

Considerando a perspectiva da GCO, o Ciclo de Vida de um software delimitado pelo 

Rational Unified Process (RUP - Processo Unificado da Rational) como conjunto das 

atividades que aumentam a produtividade no PLR, é dividido em quatro fases que têm metas 

pré-determinadas a serem atingidas ao longo do desenvolvimento do aplicativo: Concepção, 

Elaboração, Construção e Transição. Cada uma delas é ainda subdividida em iterações que 

devem ser finalizadas com a verificação dos resultados para garantir que as metas tenham sido 

atingidas. Cada iteração é organizada em termos de workflows direcionados pela produção dos 

artefatos pertinentes à Modelagem. Processo de Levantamento de Requisitos é um dos mais 

importantes workflows do RUP [3]. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Tipologicamente, esta é uma pesquisa: Aplicada por construir conhecimento com 

finalidade prática; Qualitativa por valorizar a interpretação dos dados em função dos objetivos 

do trabalho; Exploratória por construir entendimento conceitual por meio de levantamento de 

dados em fontes bibliográficas diversas; e também Explicativa, por aprofundar a investigação 

da relação da GCO no PLR através de comparação experimental entre modelagens [14]. 

Além de sistemática observação na coleta de dados, o procedimento técnico 

empregado foi o DS, para garantir a legitimidade da pesquisa tecnológica. Posto que é a 

melhor forma de realizar pesquisas científicas que envolvem múltiplas alternativas no 

contexto de ambientes reais diversos, por meio da GCO, pois tal procedimento que foca na 

construção de modelos de artefatos que podem sustentar as soluções mais adequadas aos 

problemas dos negócios [18]. DS permite que a GCO cumpra sua função administrativa 

responsável pela criação, disseminação e utilização da informação dentro de uma empresa, 

dirigindo a modelagem, como abstrações e representações, pela conversão e codificação das 

informações necessárias para que os objetivos organizacionais sejam atingidos [4]. 

Em termos técnicos, quando os stakeholders identificam um problema e tomam 

consciência de suas repercussões para a organização, o classificam ou não como requisito, por 

meio da GCO para que o desenvolvimento do artefato siga os ciclos do DS para encontrarem 

uma solução satisfatória. O uso da GCO associada à atuação dos profissionais da TI é 

fundamental para a discussão sistemática sobre as informações que delimitam objetivamente a 

modelagem de um software; que é pragmática por depender do know-how dos profissionais 

envolvidos em sua funcionalidade. Pela DS, a modelagem do PLR, desenvolvida como 

expressão representativa da situação problema e da proposição de uma solução, é permeada 
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pela reversibilidade dos conhecimentos tácitos em explícitos e vice-versa, associando ciclos 

de Relevância e de Rigor [15]. 

A modelagem se inicia no RUP, pois o modelo, construído por meio da ferramenta 

técnica BPMN, através da linguagem UML e a partir do Diagrama de Caso de Uso, se baseia 

na definição e análise dos requisitos para guiar a elaboração do projeto, para que na fase de 

transição ocorram os testes para a implantação efetiva; pois apresenta a situação da empresa 

cliente de forma fiel, completa, consistente e detalhada. BPMN é uma notação que oferece 

recursos para o controle automático das atividades de forma simples e rápida, por meio de 

indicadores visuais com padrões internacionais definidos, que geram um fluxograma que 

atende tanto as necessidades da Administração quanto da TI da empresa [19]. Essa notação 

gráfica padroniza a modelagem de processos para consolidar o diagrama de caso de uso, 

delimitada por um fluxo de atividades que podem ou não possuir gateways (portas de 

entrada), mas que representam o trabalho a ser realizado [1]. 

Como o SI possui restrições relativas à qualidade, funcionalidade e confiabilidade nos 

artefatos, a DS serve para validar a modelagem do projeto como parte importante do PLR 

para garantir a satisfação da empresa cliente em relação ao desempenho do SI, dentro das 

normas legais exigidas, bem com a solução dos problemas e a oferta de benefícios adicionais 

como redução de tempo e custos [4]. A principal técnica empregada para a obtenção de dados 

no PLR foi a entrevista com os stakeholders com aplicação de questionamento, a fim de 

possibilitar a criação da Memória Organizacional para amparar a GCO como Capital 

Intelectual a ser armazenado e preservado no SI, pois representa essencial ativo intangível na 

Gestão por Competências dentro da empresa; que serve para mapear os processos-chave, as 

atribuições, as atividades e habilidades existentes e necessárias e os registros para superar 

deficiências [9].  

Os dados obtidos são, na etapa de Elicitação, analisados, especificados como 

requisitos mediante a definição de funcionalidade e restrições codificadas, por meio método 

VORD e da técnica JAD, empregados na conversão do conhecimento Tácito em Explícito [5]. 

A validação do modelo de software projetado depende da confirmação, por meio de testes, da 

satisfação dos requisitos levantados. Sendo assim, possíveis defeitos podem ser detectados 

por testes e inspeções específicos ao longo de todo o processo de produção do artefato, para 

serem evitados. A técnica empregada foi Analítica Estática por exigir menor tempo de 

aplicação avaliativa com maior benefício científico ao associar argumentação direta ao 

experimento [30]. Os preceitos da avaliação de desempenho do modelo São: definição da 

empresa cliente, identificação dos stakeholders pelo nível de experiência profissional, 

elicitação e especificação dos requisitos, modelagem, apresentação do escopo do projeto e a 

busca por validação, como mostra a figura 1. 

 

Figura 1 – Preceitos da Avaliação de Desempenho do modelo 
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(*) O nível de experiência do profissional validador deve ser qualificado em função de três aspectos: 

Escolaridade/  

Formação 

3 – nível médio 2 – superior 1 – pós-graduado, doutorado 

e/ou mestrado 

Habilidade no uso de artefato B – menos de um ano A – mais de um ano 

Conhecimento do problema c – pouco ou nenhum b – suficiente a – pleno 

Fonte: Organizado pelo autor, 2016. 

 

A avaliação executada pelos stakeholders nas empresas clientes analisou o 

desempenho do artefato em relação à solução do problema e à viabilidade de sua implantação. 

Os profissionais mais indicados para realizarem essa avaliação possuem nível de experiência 

qualificado entre 1Aa – 1Ab (ótimo) ou 2Aa – 2Bb (suficiente), os demais foram 

considerados usuários. A comunicação ao longo do processo foi essencial e se fez por 

Dinâmica de Grupo com a utilização de documentação padronizada, ferramentas audiovisuais, 

conversas e discussões para narrar e resolver conflitos de interesses divergentes, também para 

informar os resultados finais validados pela empresa cliente. 

 

4 APRESENTAÇÃO DA MODELAGEM 

 

Inspirado na necessidade da modelagem no PLR para o desenvolvimento de um 

software, o presente artigo apresenta as empresas clientes em estudo através de caracterização 

básica e pela identificação dos stakeholders envolvidos. Em seguida, vem o detalhamento do 

Levantamento dos Requisitos através das quatro etapas do processo: Elicitação e 

Especificação dos requisitos, a Modelagem e Validação do projeto. 

 

4.1 AS EMPRESAS E SEUS STAKEHOLDERS 

 

As empresas estudadas estão denominadas por codinomes alfabéticos para preservar 

sua identidade. Empresa A - do ramo de educação com 50 anos de mercado e possui 10 

unidades (Campi) espalhadas pelo Brasil. Seu quadro administrativo é formado por diretores 

que são professores com Mestrado e Doutorado (cada um na sua área de estudo), e por 

gestores específicos para cada função setorial. Empresa B - confederação responsável por 
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coordenar as federações de esportes e controlar os investimentos nessa área, desde a compra 

de materiais para treinamento das seleções até o custo de realização de campeonatos e 

torneios que acontecem em todo o território nacional. Seu quadro diretor é composto por um 

administrador e os responsáveis por cada modalidade esportiva, que é um atleta escolhido 

pela confederação. 

A tabela a seguir mostra a estruturação dessas empresas em função do problema 

caracterizador da solicitação do artefato e o grupo de stakeholders envolvidos, classificados 

por nível de experiência que justifica sua atuação como profissional validador do modelo, em 

função dos Preceitos da Avaliação de Desempenho apresentados na figura 1, dirigida pelo 

ciclo de Relevância da DS, considerando como elementos do ambiente: as pessoas, a 

organização e a tecnologia do modelo. 

 

Tabela 1 – Apresentação das empresas e stakeholders envolvidos 

 Aspectos Empresa A Empresa B 

Ramos de Atividades Educacional Confederação de esportes 

Número de Funcionários 250 30 

Número de funcionários 

inseridos no projeto 
8 6 

Stakeholders envolvidos no 

projeto 

Diretores: 

- Geral (1Aa),  

- Administrativo (1Aa),  

Chefe de Segurança (2Bb),  

Seguranças (3Bc),  

Secretário Geral (2Ab). 

Presidente (2Ab),  

Coordenadores 

esportivos (3Bc),  

Gestor financeiro (2Aa). 

Software Solicitado Controle de Entrada e saída dos alunos 
Controle financeiro anual e dos 

gastos por modalidades  

Fonte: Organizado pelo autor, 2017. 

 

4.2 PROCESSO DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS  

 

Para dar início ao Levantamento dos Requisitos e fazer a Modelagem do software a ser 

desenvolvido, tendo em vista a análise da GCO empregada no processo, foram realizadas 

visitas in loco, para conhecer o SI e a TI das empresas: Empresa A  4 tardes nos meses de 

setembro e outubro de 2015; Empresa B  2 turnos de 8 horas de reuniões nos meses de abril 

e maio de 2016.  

A etapa de Elicitação dá início ao processo de Levantamento de Requisitos e teve duas 

fases: 1ª) Identificação e Análise dos requisitos, por meio de observações diretas no SI, 

reuniões e entrevistas, Brainstorms e User stories com os stakeholders envolvidos no projeto 

em reuniões in loco, e da aplicação da técnica JAD; 2ª) Definição dos requisitos, por meio do 

método VORD como Framework, através da técnica JAD.  

 

Tabela 2 – Elicitação da empresa A 
Fase Ação Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Identificação do 

cenário atual 

Possui um SI Acadêmico que controla cada aluno, desde sua inscrição na 

instituição ainda como candidato, até sua formatura. Esse SI controla: a matrícula 

na instituição; as disciplinas que irá cursar em cada período letivo; a turma e a 

sala na qual ele deve assistir às aulas; as notas e as faltas em cada disciplina por 

turma. Nesse sistema acadêmico, há também como controlar todo o histórico 

financeiro do aluno, desde o pagamento da matrícula na instituição, os protocolos 

(solicitações de documentos e declarações diversas), até a gestão da biblioteca que 

disponibiliza acervo para pesquisa e empréstimos aos alunos. Possui outro 

Sistema de Informação que controla entrada e saída dos alunos na entrada física 

da Universidade, por meio de cartões de aproximação (Cartão Fácil), impressos 

com nome da instituição, nome do aluno, curso que ele frequenta, que liberam a 
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entrada nas catracas leitoras instaladas nas portarias.   

 

 

Análise – 

escopo do 

problema 

Necessita integrar o SI de controle de entrada e saída dos alunos instalado na 

entrada física da instituição ao Sistema Acadêmico já existente; ou seja, toda noite 

eles devem trocar informações para que o aluno que estiver com uma situação 

diferente daquela preterida pela administração da empresa seja impedido de entrar 

nas dependências estudantis, mas sendo encaminhado à Diretoria da 

Universidade. 

2  

 

 

Definição 

O sistema integrado a ser desenvolvido deve funcionar com os cartões de 

aproximação e com atuação do chefe de segurança, que deve ter a opção de 

bloqueio e desbloqueio de alunos; pois isto pode ser solicitado pela direção por 

motivos de suspensão ou até pela necessidade de proibição da entrada do aluno 

por desrespeito às regras. O novo sistema deve emitir relatórios de entrada e saída 

mensais, individuais e coletivos. 

Fonte: Organizado pelo autor, 2018. 

 

Tabela 3 – Elicitação da Empresa B 
Fase Ação Resultado 

 

 

 

 

1 

 

Identificação do 

cenário atual 

Possui um Sistema de Informação que controla o setor financeiro: verbas 

disponíveis, gasto com cada equipamento, gastos com os serviços necessários nos 

eventos que acontecem durante o ano. Possui outro sistema que controla os 

eventos que ocorrem, bem como as inscrições e os ganhadores. 

Análise – 

escopo do 

problema 

Necessita de um SI para auxiliar a gestão da empresa em seu planejamento de 

eventos futuros, para evitar que incorra em saldo negativo devido ao “estouro” do 

orçamento; pois, em anos anteriores, a previsão de gastos foi muito menor do que 

o valor realmente gasto nos eventos. 

 

 

2 

 

 

Definição 

O sistema a ser desenvolvido deve controlar o planejamento financeiro da 

empresa também para o ano seguinte, considerando a criação dos eventos e o 

cadastramento de todos os custos por modalidade, para que o orçamento seja 

analisado, aprovado e liberado pelo presidente da confederação. 

Fonte: Organizado pelo autor, 2018. 

 

A etapa de Especificação dos Requisitos teve três fases: 1ª) Declaração informal da 

Definição dos requisitos, que é o resultado direto da etapa da Elicitação. Empresa A  

Requisito de desempenho em acessibilidade; Empresa B  Requisito de controle de custos 

orçamentais. 2ª) Negociação entre os stakeholders para a confirmação das definições, por 

meio dos princípios da organização e racionalização da técnica JAD. 3ª) Construção dos 

Diagramas de Caso de Uso para representar os requisitos definidos para cada empresa, através 

da UML.  

Empresa A - O Diagrama ilustrou um artefato de SI integrado que envolve quatro 

atores cujas atividades interagem distintamente com a funcionalidade de cada sistema.  

 

Figura 2 – Diagrama de Caso de Uso da empresa A 
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Sistema Acadêmico
Fabricante 
do Cartão

Catraca

Funcionário

Enviar dados
dos Alunos

Atualizar status 
do aluno

Alterar status do aluno 
(bloqueia / desbloqueia)

Enviar dados
de cartões novos 

Validar entrada / Saída
no campus

<<Extends>>

Registrar entrada / saída
no campus

Emitir relatório mensal

 
Fonte: Organizado pelo autor, 2016. 

 

Empresa B - O diagrama representou um SI de controle orçamentário que envolve três 

atores em funções distintas.  

 

Figura 3 – Diagrama de Caso de Uso da empresa B 

Cadastrar Teto
Orçamento (anual)

Liberar ano 
Planejamento

Aprovar 
Planejamento

Aprovar
Compra

Gestor
Modalidade

Presidente 

Financeiro

Inserir
Ação

Inserir 
Eventos

Enviar 
Planejamento

 Ano

Elaborar
orçamento 

compras

 
Fonte: Organizado pelo autor, 2016. 

 

A etapa da Modelagem teve uma única atividade a qual a partir dos requisitos licitados 

desenvolvem uma solução tecnológica do artefato na forma de um modelo gráfico BPMN, 

através do emprego da ferramenta disponibilizada gratuitamente pela internet denominada 

Bizagi freeware (BIZAGI, 2017). 

Empresa A - O modelo desenvolvido é composto de dois processos: 1º) permite dar 

carga dos dados dos alunos e dos crachás ao sistema de controle de entrada e saída (Figura 4);  

 

Figura 4 – Modelo BPMN do processo de carga de dados da empresa A 
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Fonte: BIZAGI, 2017 – Organizado pelo autor, 2017. 

 

2º) Permite o processamento de entrada e saída dos alunos nas catracas, registrando 

data e hora da movimentação na instituição (Figura 5);  

 

Figura 5 – Modelo BPMN da entrada e saída dos alunos da empresa A 

 
Fonte: BIZAGI, 2017 – Organizado pelo autor, 2017. 

 

Empresa B - O modelo desenvolvido é composto por um processo único, que engloba 

dois sub-processos: 1º) Processo do controle de Orçamentos anual (Figura 7);  

 

Figura 6 – Modelo BPMN para controle de orçamento da empresa B 
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Fonte: BIZAGI, 2017 – Organizado pelo autor, 2017. 

 

1a) Sub-processo “Avalia Planejamento”, que avalia a ação e os eventos de cada 

modalidade esportiva (Figura 8);  

 

Figura 7 – Modelo BPMN para avaliar planejamento da empresa B 

 
Fonte: BIZAGI, 2017 – Organizado pelo autor, 2017. 

 

1b) Sub-processo “Refaz Planejamento do ano”, que é realizado quando se precisa 

refazer o planejamento para uma modalidade individualmente (Figura 9). 
 

Figura 8 – Modelo BPMN para refazer planejamento da empresa B 

 
Fonte: BIZAGI, 2017 – Organizado pelo autor, 2017. 

 

A Validação do modelo do artefato é a última etapa do Processo de Levantamento de 

Requisito da forma como foi proposta nesta dissertação, e se deu em três fases:  

1º) Testes de funcionalidade - foi feita um questionário para validar o modelo com o 

intuito de saber se o software atenderá a necessidade colocada pela empresa.  

Empresa A - O questionário abrangeu as seguintes perguntas: 1) Ficou claro a 

importância do envio dos dados pela secretaria para a empresa de cartões fácil? 2) A opção de 

bloquear o aluno de rodar a catraca atende a necessidade de obrigar o mesmo a procurar o 

segurança para um eventual aviso da instituição? 3) A atualização diária da base das catracas 

resolve o problema dos alunos que trancam a matricula e ficam tendo acesso ao campus? 4) A 
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importação da base de dados dos alunos para os cartões, a toda versão enviada pelo fabricante 

resolve a questão dos alunos que entram posteriormente, recebem seu cartão, mas os mesmos 

não ficam liberados para ter acesso a instituição? 5) Os relatórios de Entradas e saída dos 

alunos atendem à necessidade de saber sobre a movimentação de um aluno, até mesmo se ele 

esta no campus? 

Os funcionários puderam escolher entre três tipos de respostas: SIM, atende ao 

solicitado; NÃO, não atende ao solicitado; PARCIALMENTE, não sei dizer sobre este 

processo. 

 

Tabela 4 – Questionário para validação do modelo para a empresa “A” 

Questão 

Diretor 

Geral 

Diretor 

Administrativo 

Chefe da 

Segurança 

Funcionário da 

Segurança 
Secretário Geral 

1 Sim Sim Sim Sim Sim 

2 Sim Sim Sim Sim Parcialmente 

3 Sim Sim Sim Sim Sim 

4 Sim Sim Sim Sim Sim 

5 Sim Sim Sim Sim Parcialmente 

 Fonte: Organizado pelo autor, 2017. 

 

Empresa B - O questionário abrangeu as seguintes perguntas: 1) O cadastro do teto 

anual para cada modalidade esportiva ajudará no planejamento dos eventos, evitando o 

retrabalho? 2) Aprovar o planejamento com antecedência facilitará a execução do evento, já 

que os orçamentos serão feitos somente uma vez, divulgando a verba que pode ser utilizada? 

3) O modulo de aprovação da compra facilitará o processo para execução do evento? 4) 

Enviar o planejamento do ano está mais simples, já sabendo qual a verba que esta disponível 

para a Modalidade? 5) O processo de aprovação dos orçamentos ficou mais claro e ágil com o 

modelo de inserção dos mesmos no sistema? 

 

Os funcionários puderam escolher entre as respostas: SIM; NÃO; PARCIALMENTE. 

 

Tabela 5 – Questionário para validação do modelo para a empresa B 

Questão  Presidente Gestor Financeiro 
Coordenador do 

Esporte A 

Coordenador do 

Esporte B 

1 Sim Sim Sim Sim 

2 Sim Sim Sim Sim 

3 Sim Sim Sim Sim 

4 Sim Sim Sim Sim 

5 Sim Sim Sim Sim 

Fonte: Organizado pelo autor, 2017. 

 

2º) Decisão do gestor - Após a apresentação do escopo do projeto e a aplicação dos 

testes de validação, foi realizada a Avaliação de Desempenho Analítica Estática, baseada nas 

diretrizes da Design Science, pelos stakeholders enquadrados no nível ótimo ou suficiente de 

qualificação em função de  sua escolaridade/formação, habilidade no uso de artefato e 

conhecimento do problema. Neste momento, foi analisado não somente o desempenho do 

artefato em relação à solução do problema, mas também e a viabilidade de sua implantação. A 

decisão foi definida como mostram as tabelas a seguir: 

Tabela 6 – Validação do modelo para a empresa A 
Profissional Nível de qualificação 

do avaliador 

Aceita Devolve à Elicitação 

Diretor Geral 1Aa – ótimo Sim Não 

Diretor Administrativo 1Aa – ótimo Sim Não 

Chefe da Segurança 2Bb – suficiente Sim Não 
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Funcionário da Segurança 3Bc – usuário Não Aplica Não Aplica 

Secretário Geral 2Ab – suficiente Sim Não 

 Resultado APROVADO  

Fonte: Organizado pelo autor, 2017. 

 

Tabela 7 – Validação do modelo para a empresa B 
Profissional Nível de qualificação 

do avaliador 

Aceita Devolve à 

Elicitação 

Presidente 2Ab – suficiente Sim Não 

Gestor Financeiro 2Aa – suficiente Sim Não 

Coordenador do Esporte A 3Bc – usuário Não Aplica Não Aplica 

Coordenador do Esporte B 3Bc – usuário Não Aplica Não Aplica 

 Resultado APROVADO  

Fonte: Organizado pelo autor, 2017. 

 

3ª) A finalização do PLR implicou na validação definitiva da modelagem do software, 

através do acordo formal entre o stakeholders da empresa cliente e o desenvolvedor do 

artefato, iniciada na fase de Especificação, mediante os termos pertinentes à ER (Declaração 

de Requisitos de Usuário e contrato de Requisitos do Sistema) e à ES (Descrições dos 

Requisitos Funcionais, comportamentais e não funcionais).   

 

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A produção de um software eficiente depende diretamente da atenção que a GCO 

dedica, de forma persistente, ao desenvolvimento do projeto, desde o PLR até sua produção 

final. Isto porque, sendo os requisitos, como descrição detalhada do comportamento desejado 

para o artefato, é extremamente importante que os stakeholders da empresa cliente forneçam 

toda a informação possível aos projetistas para que o maior número de dados possível seja 

inserido no procedimento de alimentação do sistema. Estes decorrem especificamente do 

conhecimento tácito de todo o pessoal envolvido, também dos próprios desenvolvedores, mas 

especialmente da empresa cliente que conhece o problema e deve saber exatamente o 

resultado final que deseja. 

Cada um dos dois projetos teve características, peculiaridades, funcionalidades e 

objetivos diversos, incorrendo em dificuldades distintas, especialmente, na etapa da Elicitação 

dos requisitos. Na empresa A, a não integração da secretaria geral para enviar os dados dos 

alunos para a empresa de Cartão Fácil nas datas adequadas, para a fabricação das carteirinhas, 

dificultou a chegada das mesmas no primeiro mês de aula dos alunos. A equipe de segurança 

teve dificuldades para descrever os parâmetros a serem empregados nos relatórios mensais. 

Diferentes dúvidas acerca dos dados a serem inseridos foram identificadas, como, por 

exemplo, saber ou não sobre uma ou mais variáveis como nome do aluno, curso ou série em 

que ele está, hora de entrada ou saída, se saiu. O diretor geral e o administrativo não 

conheciam o processo do SI como um todo, nem o fluxo de alunos que passa pelas catracas. 

Por outro lado, na empresa B, os coordenadores de modalidade não tinham conhecimento da 

dificuldade de se fechar o orçamento anual, por isso sempre solicitam mais verbas do que há 

disponível. Este fato os obrigou a refazerem todo o planejamento. O gestor financeiro teve 

grandes dificuldades para fazer os orçamentos para os eventos, e seu trabalho não foi utilizado 

porque a verba não é liberada. 

A empresa A carece de GCO, pois não ocorre compartilhamento do conhecimento 

tácito, por meio da troca direta de experiências pessoais; que caracteriza a socialização da 

informação. Portanto, não ocorre externalização de conhecimento, porque não há 

comunicação articulada em grupo entre os elos administrativos; o que impede a reflexão 

pessoal que transforma o conhecimento tácito em explícito. Esse foi o fator identificado 
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responsável pela maior parte das dificuldades encontradas. Consequentemente, a codificação 

do conhecimento explícito pela combinação na etapa da Elicitação dos requisitos ficou 

prejudicada; bem como, a ineficiente internalização interferiu negativamente na aquisição e 

reconversão do conhecimento operacional explícito em tácito na prática. Tudo isso dificultou 

a Especificação dos requisitos para o desenvolvimento do modelo de software a ser utilizado 

no SI das empresas. A falta de conhecimento dos profissionais sobre dados necessários para a 

Elicitação e Especificação dos requisitos tornou a interpretação da relevância e dos propósitos 

das informações contidas nos SI já existentes, muito complexa, justamente porque inexistia 

gestão da relação entre dados, informações e conhecimento. Isto significa, na prática, que os 

dados não estavam sendo tratados com maturidade administrativa, capaz de transformá-los em 

informação sobre a real situação da empresa. Através do PLR, o DS possibilitou a percepção 

de que, apesar de ter um SI para cada processo, a empresa não tem GCO. 

Na empresa B, o presidente demonstrou ter um conhecimento bem claro de seus 

processos, que são bem definidos; afinal, ele conhece totalmente o processo de planejamento 

de custos e verbas necessárias para a realização dos eventos esportivos, pois o mesmo foi 

coordenador de modalidade antes de assumir a direção. Sendo assim, a GCO dessa empresa 

foi grande auxiliar para elicitar os requisitos mais facilmente, ao empregar técnicas como 

gestão de competências e de conteúdo, e o mapeamento de processo, permitindo que o 

software desenvolvido agilizasse e ampliasse o controle orçamentário já existente, visando 

facilitar o trabalho futuro dos envolvidos. 

 

6  CONCLUSÃO 

 

GCO é fundamental para a transformação do conhecimento tácito em explícito, 

mediante atuação gestora com perspectivas racionais, funcionais e tecnológicas, para 

direcionar as interações profissionais e as atividades empresariais na geração de valor e busca 

de vantagens estratégicas na competitividade do mercado. Diante disso, é que o SI surge 

como importante ferramenta para propiciar o controle adequado de todos os aspectos que 

podem definir a qualidade e eficiência do produto ou serviço oferecido pela empresa, através 

de um software que precisa ser definido a partir de requisitos bastante específicos. Por isso, o 

PLR é extremamente importante e deve ser realizado através de etapas bem definidas, entre as 

quais está a Modelagem do artefato.  

Nas etapas preliminares do PLR, os requisitos foram caracterizados como indicadores 

de alta relevância para direcionar o SI. Neste momento, a GCO da empresa B foi fundamental 

para analisar, identificar, definir e especificar aqueles que interessavam ao desenvolvimento 

do modelo; o que não ocorreu na empresa A. Os requisitos precisam ser levantados da melhor 

forma possível, para que o artefato responsável pela função desejada seja construído a partir 

de um modelo que pode ser testado, corrigido e validado, para que seja definitivamente 

implantado. DS foi o método escolhido e permitiu empregar os ciclos de relevância e de rigor 

no estudo da GCO em função do controle do SI da empresa, cujas principais práticas foram a 

Gestão do Capital Intelectual e a Gestão por Competências, que efetivamente contribuiram na 

especificação dos requisitos, permitiram a construção dos diagramas de Caso de Uso por meio 

da UML, que, então, ajudaram a transformar os requisitos em modelos BPMN pela técnica 

RUP. 

No estudo comparativo entre os modelos de projeto de software, a GCO foi importante 

para o PLR, porque forneceu informações adequadas para garantir que o modelo para a 

empresa B fosse projetado de forma mais rápida e fácil. Além disso, este processo 

demonstrou grande eficiência na busca da efetividade funcional do artefato, bem como para 

que ele fosse validado e seja definitivamente implantado. As limitações do estudo foram 

caracterizadas pela falta de integração entre administração e os prestadores de serviços ou 
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produtos destinados ao controle de dados e informações. Por isso mesmo, recomenda-se que 

sejam feitos novos estudos comparativos em projetos para outras empresas, para que o nível 

da GCO seja delimitado em função do tempo gasto na Elicitação dos requisitos.    
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RESUMO: A impressão de realidade é construída no cinema a partir dos recursos literários 

(a narratividade), dos recursos técnicos próprios do cinema (a linguagem cinematográfica) 

e dos recursos tecnológicos, os quais com o passar dos anos vem se modificando 

consideravelmente. Quando o cinema surgiu, já como arte tecnológica, optou pelo modelo 

convencional do romance do século anterior, contando uma história com começo meio e 

fim e esse modelo segue ainda o mais popular na cinematografia mundial. Dessa forma, o 

espectador realiza o papel de leitor na medida em que ao decodificar as imagens do ecrã, 

dá sentido àquilo a que se depara, confrontando a realidade apresentada com o seu próprio 

mundo, seus valores, suas percepções. Esse leitor-espectador apreende as imagens como 

representações de coisas ausentes, e justamente por representarem a realidade circundante 

são encaradas como impressões de realidade. Essa ideia de realidade física a partir da 

apreensão da imagem visual, na verdade, é apenas um jogo de escolhas técnicas, apuro 

estético, uso de programas de edição onde a ilusão de real é produzida por um aparato que 

desaparece no processo de montagem. Sendo assim, a impressão de realidade também é 

construída pelo uso das novas tecnologias que imprimem ao cinema o caráter único de arte 

e modernidade. Pensando nisso, o artigo objetiva discutir como o uso das novas 

tecnologias influencia na construção da impressão de realidade verificada nos filmes e de 

que maneira isso afeta na espectatorialidade cinematográfica, ou seja, na experiência do 

espectador. Pretende-se propor uma reflexão de como os recursos tecnológicos alteram 

sobremaneira a forma do espectador experienciar a película e a partir do que apreende 

(res)significar sua própria trajetória enquanto indivíduo. Enfatiza-se ainda que a tecnologia 

no cinema não afeta somente o nível interpretativo do espectador na medida em que 

promove novas interpretações, mas assegura fascínio da espectatorialidade ao se valer da 

curiosidade, do encantamento e do efeito catártico do público.   

 

Palavras-Chave: Tecnologia Cinematográfica; Construção da realidade; Leitor-Espectador; 

(Res)significação de sentidos; Filmes. 

 

 

ABSTRACT: The impression of reality is built in the cinema from the literary resources 

(narrativity), from the technical resources of cinema (cinematographic language) and from 

technological resources, which over the years have been considerably changing. When 

cinema came about, already as technological art, it opted for the conventional model of the 

novel of the previous century, telling a story with a beginning ,middle and an end and this 

model still remains the most popular in world cinematography. In this way, the spectator 

performs the role of reader to the extent that in decoding the screen images, he gives 

meaning to what he is facing, confronting the presented reality with his own world, his 
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values, his perceptions. This spectator-reader apprehends images as representations of 

absent things, and precisely because they represent the surrounding reality they are viewed 

as impressions of reality. This idea of physical reality from the apprehension of the visual 

image, in fact, is only a game of technical choices, aesthetic trouble, use of editing 

programs where the illusion of reality is produced by an apparatus that disappears in the 

assembly process. Therefore, the impression of reality is also built by the use of new 

technologies that give the cinema the unique character of art and modernity. With this in 

mind, the article aims to discuss how the use of new technologies influences the 

construction of the reality impression verified in the films and how this affects the 

cinematic espectatoriality, that is, the spectator experience. It is intended to propose a 

reflection of how technological resources greatly alter the way the viewer experiences the 

filme and from what he understands he (re) mean his own trajectory as an individual. It is 

also emphasized that cinema technology affects not only the interpretive level of the 

spectator so far as it promotes new interpretations, but ensures a fascination of 

espectatoriality by relying on the curiosity, the enchantment and the cathartic effect of the 

public. 

 

Keywords: Cinematographic Technology; Construction of reality; Spector-Reader; (Re) 

meaning signification; Movies. 

 

 

1. Introdução  

 

A impressão de realidade é construída no cinema narrativo a partir dos recursos 

literários (os elementos da narratividade), dos recursos técnicos próprios do cinema (a 

linguagem cinematográfica) e dos recursos tecnológicos, os quais com o passar dos anos 

vem se modificando consideravelmente. Acerca do primeiro, podemos dizer que quando o 

cinema surgiu, já como arte tecnológica de espetáculo, ao invés de seguir as vanguardas do 

século XX, optou por ficar na retaguarda e “preferiu seguir o modelo convencional do 

romance do século anterior, contando uma história com começo meio e fim, e assumindo 

ser três coisas ao mesmo tempo: ficcional, narrativo e representacional” (BRITO, 2006, p. 

8).  

Esse padrão de filme segue o mais popular, pois se apoiou em uma arte consagrada 

– a literatura – de onde tirou seu modelo de contar histórias. O filme de longa metragem é 

quase sempre narrativo, possui uma mensagem complexa, apresenta uma série de 

situações, de acontecimentos e de ações ajustados na unidade de uma história. Estes 

elementos sempre estão relacionados às ações e às paixões do homem e, por esta razão, 

não são jamais desprovidos de interesses afetivos nem de implicação ética. Sendo assim, “a 

escolha de um assunto, a integração de um tema ao desenvolvimento deste assunto já são 

atos que engendram a responsabilidade moral do cineasta” (ESPÍRITO SANTO, 1973, p. 

49). No filme, toda narrativa está pautada na alternância de sequências, ou ainda, no 

desenvolvimento dos temas que trata. 

Walter da Silveira também segue a linha teórica que o filme é uma arte narrativa e 

assemelha-se ao romance, pois sua existência gesta-se na narração, no encadeamento de 

ideias, no entrelaçamento de temas. Para ele, “o espectador vê o filme como o leitor o 

romance: pelo que se passa, aliás, além do que o leitor vê no romance” (SILVEIRA, 1966, 

p. 17-18). Isso equivale dizer que o espectador de filme, assim como o leitor literário, 

enxerga a obra por aquilo que ele atribui, que ele constrói ao “participar” dos eventos que 

lê/assiste.  
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 Concebido com o propósito de retratar a realidade, o cinema ainda hoje mantém em 

sua concepção estética elementos literários, tais como: o fio condutor (ponto de 

vista/focalização), narração (sequência narrativa, clímax, desfecho), ambientação (situar os 

eventos em determinado tempo e espaço), construção de personagens (caracterização e 

densidade psicológica), entre outros. O cineasta russo Sergei Eisenstein, em seu A forma 

do filme, analisa a influência de Charles Dickens na filmografia de D.W. Griffith, o pai da 

linguagem cinematográfica. Eisenstein salienta que, a partir das técnicas adotadas pelo 

cineasta americano, o cinema encontra a estrutura narrativa de todos os tempos (AVELAR, 

2007, p. 75-76).  
 

O cinema aprendeu a contar histórias com a literatura, com os letreiros que 

cortavam as cenas funcionando como imagens que faltavam aos filmes, 

preenchendo os vazios da imagem. O cinema foi-se apropriando e 

redefinindo a escrita em função das exigências da imagem, até que, 

aprendida a lição, antes mesmo da conquista do som, tornou-se possível 

fazer filmes sem letreiros explicativos (AVELLAR, 2007, p. 76). 

 

Mas não foi apenas o cinema que aprendeu com a literatura, o contrário também 

ocorreu: a enorme influência da linguagem cinematográfica sobre grande parte dos 

escritores do século XX, como por exemplo, Ernest Hemingway (1899-1961), F. Scott 

Fitzgerald (1896-1940), William Faulkner (1897-1962), John Dos Passos (1896-1970), 

Ruben Fonseca (1925), e outros (BRITO, 2006, p. 9). Isso porque o cinema convoca as 

demais artes (como a música, a fotografia, a pintura, a escultura, a dança, etc.) para 

construir significados, se tornando assim uma arte agregadora que dialoga, amplifica e 

recria sentidos. 

 Pensando nisso, leitor (de obras de arte tradicionais) e espectador (de cinema) 

cumprem a mesma tarefa: dar sentido àquilo com que se deparam, que se propõem a 

perceber e confrontar com o seu próprio mundo, seus valores, suas percepções, suas 

ideologias. O leitor-espectador apreende as imagens (do romance, da dança, da pintura, da 

escultura, da fotografia e do filme) como representações de coisas ausentes, e justamente 

por representarem a realidade circundante são encaradas como impressões de realidade. O 

leitor é consciente de que aquilo que se estampa é uma construção, uma releitura do real, 

no entanto muitas vezes se deixa levar por aquele universo representacional carregando um 

pouco da obra e oferecendo algo de si a ela. Por esse motivo, a relação nunca é passiva e 

jamais se esgota numa única leitura. O sujeito percebe que está diante de um mundo 

organizado, previamente e minuciosamente elaborado e exposto por outro sujeito (o 

realizador), mas isso não significa que não terá significado para ele. O universo ficcional é 

tão intenso quanto o cotidiano e muitas vezes faz mais sentido do que a própria realidade. 

Entretanto, a arte cinematográfica apresenta tais elementos constituintes 

amalgamados à modernidade tecnológica, a fim de construir um universo que, embora 

ficcional, seja tomado pelo espectador como ambiente verdadeiro. Dessa maneira, a 

impressão de realidade também é construída pelo uso das novas tecnologias que imprimem 

ao cinema o caráter único de arte e modernidade. A esse respeito trataremos no item 

seguinte.  

 

2. Resultados e Discussão  

 

 2.1 A construção da impressão de realidade: o emprego dos recursos literários, 

técnicos e tecnológicos no real expresso na tela  
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 Segundo Jean-Claude Bernadet, essa ilusão de verdade provavelmente foi a base 

para o enorme sucesso do cinema, pois temos uma forte impressão de que a vida está 

expressa na tela. Para o crítico, “não só o cinema seria a reprodução da realidade, seria 

também a reprodução da própria visão do homem” (1985, p. 15-16). O sentido de real que 

aqui se assume denota o mundo sensível, material, dos objetos físicos e é exatamente essa 

noção que vemos expressa na tela de cinema. Além disso, quando estamos diante de um 

filme, apesar de sabermos que não se trata de realidade material, ou seja, mesmo cientes de 

que cada elemento apresentado passou por um processo seletivo, por ajustes e que tudo é 

criação do diretor, contrariando as nossas certezas, a realidade se impõe de maneira 

fortíssima (1985, p. 17). Entretanto, o sucesso do cinema “não reside no grau de realismo 

que pode obter, e sim na exploração dos recursos cinematográficos e no uso desses 

recursos para criar o contexto da ação” (DINIZ, 1999, p. 31). Como vimos, esses recursos 

fílmicos precisam estar harmonizados a outros recursos a fim de que a obra faça sentido e 

dialogue com o espectador.  

Isso porque o filme pretende dar a ilusão desses objetos sólidos, mas não é uma dublagem 

do mundo existente e sim uma representação dele, uma recriação estética. Vista como 

atividade especular, a existência do real que o cinema evoca pressupõe uma emoção 

estética que acaba sendo uma emoção de complacência. Nesse mundo criado, quase 

sentimos o peso das coisas inanimadas, pois o cinema constrói diante de nossos olhos um 

mundo quase real de pseudo-objetos interdependentes que, à maneira dos reais, constitui 

juntamente com os seres a existência. “De una sombra de relaciones espaciales extraem 

una sombra de realidad. Todo en el cine es, sin embargo, aproximación a la realidad”
1
 

(LAFFAY, 1966, p. 37). 

 Considerado a síntese de todas as artes, o cinema oferece mimesis intensa da nossa 

realidade e o filme passa a ser encarado como simulacro da nossa existência. O 

microcosmo apresentado na tela representa também o microcosmo de cada espectador, 

assim como determinado personagem é a representação de si ou daquele que nos circunda. 

Por isso, toda nossa atenção se fixa na tela, esquecemos da vida habitual e ingressamos 

naqueles cenários e tramas imaginadas confundindo-nos com os atores e suas experiências. 

O real é sempre uma inferência, pois o cinema deixou de ser uma cópia do real há muito 

tempo. O realismo, portanto, é sempre um falso realismo, mesmo porque o importante não 

é o interesse prévio de um determinado assunto, mas o grau de credibilidade imposto pela 

coerência de seu sistema de signos. Essa é talvez a maior dificuldade do cinema, garantir 

essa credibilidade, criar essa sensação do real sem parecer demasiadamente pretensioso 

nem exagerado.  

 Ao entrar numa sala de cinema estabelecemos uma espécie de pacto de realidade 

com os filmes a que assistimos. “Mesmo que o filme seja ficcional e não tenha 

compromisso algum com a “realidade objetiva”, naquelas horas em que ele é projetado, as 

emoções e sensações que a experiência do cinema suscita nos espectadores cria um “efeito 

de realidade” muito forte” (NAPOLITANO, 2007, p. 21). Em outras palavras, “a força das 

emoções [olhar], o dinamismo da imagem [cena] e o processo de projeção-identificação 

criam no espectador cinematográfico um senso ‘de estar dentro da cena’” (XAVIER, 1978, 

p. 56). 

 Essa sensação de “estar na tela”, ou seja, se ver representado, participando e 

vivenciando a ação exposta está relacionado à sedução que, por sua vez, conecta-se à 

identificação. Esta pode ser obtida através de uma utilização específica da câmera ou pela 

exploração de situações cênicas particulares de comportamento. De fato, ver-se na obra se 

                                                 
1
 “De uma sombra de relações espaciais extraem uma sombra de realidade. Tudo no filme é, no entanto, 

aproximação da realidade” (tradução nossa). 
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estabelece principalmente a partir da seleção de foco, do ver qualificado seduzido pelo 

tratamento disposto no ecrã (CRARY, 1992 e 2001, MUNSTERBERG, 1970 e 1983). 

  Nesse sentido, é interessante pensar que o contexto da ação é detalhadamente 

planejado, depende do tempo, segue uma ideia pré-estabelecida, possui objetivos claros e 

revela determinada ideologia. As técnicas escolhidas pelo diretor e suas estratégias formais 

como a montagem, o ponto de vista, os recursos oferecidos pela câmera e aparatos técnicos 

(iluminação, softwares, edição), por exemplo, são alguns dos caminhos encontrados para 

romper com o mundo real e construir um significado particular. Todo filme é resultado de 

um conjunto de seleções, escolhas, perspectivas, recortes, que envolve vários tipos de 

profissionais e interesses comerciais, ideológicos e estéticos. “Isso implica afirmar que 

todo filme documental não é a representação direta da realidade, e que todo filme ficcional 

não está desligado da sociedade que o produziu” (NAPOLITANO, 2007, p. 38).  

 Sobre o assunto, Ismail Xavier (1984, p. 128) observa que 

 
se diante da imagem cinematográfica, ocorre a famosa “impressão de 

realidade”, isso se deve a que ela reproduz os códigos que definem a 

“objetividade visual” segundo a cultura dominante em nossa sociedade; o 

que significa dizer que a reprodução fotográfica é “objetiva” justamente 

porque ela é resultado de um aparelho construído para confirmar a nossa 

noção ideológica de objetividade visual (grifo nosso). 

 

 Esse aparelho construído a que o crítico se refere diz respeito as escolhas estéticas 

do realizador impressas no ecrã. Diante da imagem cinematográfica, o espectador 

experiencia a impressão de certa realidade e a toma como sua própria, mesmo que 

ficcionalmente e momentaneamente. A aparência de real, conhecida como 

verossimilhança, é dada a partir de muitos elementos amalgamados, como por exemplo: a 

escolha da linguagem adotada no filme, a capacidade da obra fazer sentido (coesão e 

coerência), a posição assumida pelo condutor, o tom da história, a apresentação e a 

caracterização dos personagens e mais uma série de elementos escolhidos pelo autor 

capazes de nos transmitir a sensação de que cada evento acontece com alguém que 

conhecemos, num ambiente familiar e no momento que vivemos. No filme, “obtém-se um 

ritmo cuja fluência vai levando o espectador, que fica com a impressão de assistir a um 

fluxo contínuo e não se dá conta de estar vendo uma sucessão de planos que duram pouco 

mais de alguns segundos” (BERNARDET, 1985, p. 42).  

 A impressão de realidade para o espectador deriva de fatores como a identificação 

que este estabelece com determinada temática, situação, ambientação fílmica ou ainda com 

a atuação de certo ator/atriz. Na tela, os atores fingem ser pessoas que não são, estudam 

comportamentos e maneirismos (laboratório), incorporam personagens, expressam 

experiências que não tiveram anteriormente, mas que fingem ter para que também as 

possamos sentir. A esse respeito, John Caughie afirma que  

 
os atores também encenam (“en-act”) e incorporam (“en-body”) 

sentimentos como se fossem reais, de uma forma que se tornam reais para 

eles e para nós. [...] Para incorporar sentimentos, os atores aprendem 

técnicas de relaxamento físico, jogos de risco e acreditam minimizar as 

barreiras entre um sentimento e a sua expressão: a expressão de uma 

verdade que é mantida – como que milagrosamente, apesar de toda 

pretensão – sempre lá dentro do autor (CAUGHIE, 2000, p. 119 – grifo 

nosso). 
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 Nesse sentido, a capacidade de fingir pode explicar porque, ao assistir um filme, 

esquecemos nossa própria realidade e mergulhamos num mundo construído, onde tudo é 

simbólico. Imediatamente, somos transportados a uma realidade fictícia e previamente 

planejada que não mexe apenas com nossos sentimentos e emoções, mas nos faz repensar 

nossa existência e questionar nosso meio circundante a partir da veiculação de um 

determinado juízo de valor. Assim, “enquanto a identificação com a câmera explica como 

somos mantidos dentro da narrativa, a identificação com o que o ator está fazendo quando 

representa pode às vezes explicar o nó na garganta ou o vazio no estômago, o que sugere 

que você está tendo uma experiência” (CAUGHIE, 2000, p. 120). 

 A identificação com a câmera, com o narrador, com o protagonista ou outro 

personagem, com a ambientação ou então com o enredo explica porque somos mantidos 

dentro da narrativa. Da mesma maneira que a identificação com aquilo que o ator faz 

enquanto representa, o que certo personagem sofre, também pode explicar nossos sorrisos 

e lágrimas. “Mesmo tendo consciência do caráter irreal do que se desenrola diante de si, o 

espectador vive-o emocionalmente como um acontecimento real” (BRITO, 2006, p. 98). 

 Em outras palavras, o ato de assistir a um filme, sugere que nós nos envolvemos 

num mundo novo e, devido a isto, temos diferentes experiências cada vez que entramos em 

contato com a obra. Isso se verifica, por exemplo, quando assistimos ao mesmo filme mais 

de uma vez em momentos diferentes de nossa trajetória. Em cada momento de exibição 

atribuímos determinado sentido à obra fazendo com que a mesma narrativa suscite em nós 

outros novos significados. Essas experiências dependem de nosso estado emocional, da 

nossa posição no mundo, nossas experiências prévias e da relação que estabelecemos com 

as obras que entramos em contato. Além disso, essas experiências que são modificadas 

pelo tempo refletem em nossa vida e nos modificam.  

 O crítico Christian Metz, em sua obra antológica A significação do cinema, resume 

essa capacidade de arrebatamento da arte cinematográfica.  

 
O filme nos dá o sentimento de estarmos assistindo diretamente a um 

espetáculo quase real. […] Desencadeia no espectador um processo ao 

mesmo tempo perceptivo e afetivo de “participação”, conquista de 

imediato uma espécie de credibilidade. O cinema traz um índice de 

realidade suplementar (já que os espetáculos da vida real são móveis), traz 

também muito mais do que isso (...): o movimento dá aos objetos uma 

“corporalidade” e uma autonomia” (METZ, 1972, p. 20 – grifo nosso).  

 

 Metz acrescenta ainda que o segredo do cinema está em colocar muitos índices de 

realidade em imagens. Em outras palavras, “injetar na irrealidade da imagem a realidade 

do movimento e, assim, atualizar o imaginário a um grau nunca dantes alcançado” (METZ, 

1972, p. 28) e essa sensação de movimento é comumente sentida como sinônimo de vida. 

Essa ideia de realidade física a partir da apreensão da imagem visual, na verdade, é apenas 

um jogo de luz e sombra, escolhas técnicas, apuro estético, uso de programas de edição 

onde a ilusão de realidade é produzida por um aparato que desaparece no processo de 

montagem.  

 Esses recursos tecnológicos empregados na arte cinematográfica e sua influência na 

recepção e percepção daquele que assiste é pauta do próximo tópico.  

 

 2.1 Sobre a espectatorialidade cinematográfica: a influência da tecnologia nas 

reações emocionais e sensoriais do espectador 
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 Como supracitado, o espectador de cinema muitas vezes percebe a realidade 

construída na tela como sendo sua própria realidade, pois diferente dos outros tipos de 

ficção, o cinema tem atributos particulares que fazem que se perceba esse efeito na 

consciência do espectador. Isso acontece porque o espectador  

 
responde à história narrada e aos personagens construídos pelo fato de 

acreditar tratar-se de realidade (...) Porém, isso não quer dizer que o 

espectador considera que a “realidade” que vê na tela é, de fato, real, mas 

que ele se envolve no jogo ficcional como se o que é projetado fosse 

verdade (ESTEVES, 2011, p. 02). 

 

 Esse envolvimento ficcional, o chamado processo de identificação (com o ator, 

temática, ponto de vista, ambientação, etc.), como vimos, deriva de inúmeros fatores 

vinculados ao uso das novas tecnologias. Estas não estão isoladas e se articulam aos 

recursos literários, aos recursos próprios da cinematografia e à linguagem cinematográfica 

(técnicas e linhas de atuação, escolha de ponto de vista e do olhar da câmera, ideologia e 

posicionamento do realizador, tom do filme expresso ou não pelo gênero adotado, 

interesses comerciais, entre outros) no processo conjunto de concepção de um filme.  

 Lucas Leal (2011, p. 10) trata da questão do “fazer cinema” mostrando como esses 

recursos precisam estar em sintonia para funcionarem dentro de um filme.  

 
Além de um ‘emaranhado’ de definições e técnicas envolvidas, produzir um 

filme, lançar em uma sala escura, e receber o nome de cinema, é preciso 

antes de tudo um árduo trabalho que se relaciona com este ‘fazer um filme’. 

Roteiro (literatura) e áudio (falas, músicas e sons de efeitos) são básicos para 

condução de significados (não esquecer as possibilidades de cores e sinais 

imagéticos que podem ser trabalhados para o mesmo propósito. 

 

 A condução de significados a que Leal se refere chegam ao espectador que, muitas 

vezes em estado de arrebatamento, emprega seu conhecimento intrínseco, suas impressões 

e experiências para atribuir sentido à obra. Essa valoração pelo olhar diz respeito a 

espectatorialidade cinematográfica que objetiva investigar a impressão do espectador 

diante de uma obra fílmica, ou seja, compreender de que maneira o espectador experimenta 

a ficção no cinema, “por que ele se compadece ou fica com medo ou tem uma série de 

outras reações emocionais ou sensoriais às histórias e personagens que sabe não serem 

reais” (ESTEVES, 2011, p. 02).  

 Essas reações podem ser provocadas não apenas pela atuação dos atores, pela 

ambientação exposta ou ainda pelo clima (mood) do filme, mas principalmente pelo uso 

das novas tecnologias na produção de um filme. Quando o cinema conquistou a cor, o som, 

quando conseguiu aumentar a dimensionalidade e a sensibilidade de câmeras que 

pudessem captar ambientes de pouca luz e imagens noturnas, quando alcançou a alta 

definição, a digitalidade, diferentes formatos de tela mostrando a dimensão de imagem 

maior que a vida em um super-real definido a partir do grande tamanho do espaço de 

representação, o filme alcançou o status de ser maior do que própria existência do homem, 

de ser mais real do que a própria realidade, é a hiper-realidade
2
 expressa na tela. Esse real 

                                                 
2
 Referimo-nos aqui a noção de hiper-realidade concebida por Jean Baudrillard em sua obra Simulacros e 

Simulação (edição consultada: tradução de Maria João da Costa Pereira. Lisboa: Relógio D´Água, 1991), que 

diz respeito a construção de um real que nos escapa, uma realidade acima do real, uma hiperficção que 

tomamos como concreta. O teórico acrescenta que a hiper-realidade conserva todas as características da 
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construído, elaborado previamente e que tem a pretensão de ser maior do que o real 

objetivo muitas vezes é alcançado pelo uso harmonioso das novas tecnologias que podem 

conceber uma dimensão espaço-temporal ficcional paralela, mas que representa e reflete 

nossa realidade.  

Nesse sentido, o filme narrativo se caracteriza como um simulacro da realidade, na 

medida em que desperta no espectador o sentimento de sedução, identificação e catarse
3
  

ao se deixar levar por esse real manipulado atribuindo sentido e emoções a ele. Dessa 

forma, o leitor-espectador passa a se relacionar com essa realidade, deslocando-se para o 

mundo do hiper-real, que é caracterizado pelo aperfeiçoamento do real concreto 

(BAUDRILLARD, 1991, p. 52). Nessa realidade por representação, o indivíduo encara um 

mundo-cópia que até pode representar a realidade, mas sempre será um deslocamento 

semiótico enganoso. Para aquele que assiste, essa construção enganosa pode dialogar 

profundamente com sua experiência de vida e isso depende da maneira com que é 

desenvolvida e apresentada.  

Tal desenvolvimento parte, entre outras coisas, da adoção e aplicação de técnicas 

fílmicas específicas e de recursos tecnológicos que influenciam sobremaneira a forma 

como o espectador vê e (res)significa a película, inclusive (ou então principalmente) em 

termos comerciais. Um exemplo disso são os remakes que estampam em seus marketings e 

premières o uso de tecnologias em suas versões, incitando a imaginação daqueles que 

conhecem a obra e querem saber como ficou a nova versão e despertando ainda novos 

interesses, ganhando dessa forma um público extra, aquele que não teve a oportunidade de 

assistir à obra de partida. Sendo assim, a tecnologia no cinema não afeta somente o nível 

interpretativo do espectador na medida em que promove novas interpretações, mas cumpre 

também a função de atração da espectatorialidade ao se valer da curiosidade e do 

encantamento do público.   

 Filmes como King Kong, Ben-Hur, Planet of the Apes (Planeta dos Macacos), 

Charlie and the Chocolate Factory (A fantástica fábrica de chocolate) e muitos outros nos 

apresentam uma nova experiência cinematográfica em suas regravações. É inegável o 

impacto no espectador ao assistir determinado filme da década de 60, 70, 80 regravado 

após os anos 2000. A reação visual não é a única afetada nesse comparativo, mudam 

intensamente nossas emoções e reações de sentido haja vista que a experiência é outra. 

Esse novo estímulo constrói uma outra experiência sensorial e posiciona emocionalmente o 

espectador diante do filme (ESTEVES, 2011, p. 04). Mesmo porque se nosso olhar muda, 

também muda nossa percepção sobre o objeto olhado que passa a ter outra conotação para 

aquele que olha. Esse ressignificado só é possível porque a tecnologia nos leva a uma certa 

construção simbólica do real e com ela elabora-se outra realidade ficcional cuja impressão 

de verdade construída pelo espectador é assegurada pela hamormização de todos esses 

recursos mencionados: tecnológicos, literários e cinematográficos. 

 Ao estar diante da mesma narrativa só que agora reelaborada e, consequentemente, 

relida com a tecnologia, o espectador recria sua maneira de interagir com a película, 

atribuindo inclusive juízo de valor à nova obra. Um remake não é simplesmente uma 

filmagem em outro tempo, com outros atores e com outros recursos; é, na verdade, uma 

recriação estética com implicações próprias que conta a mesma história, mas apresenta 

                                                                                                                                                    
produção tradicional, porém não é mais do que sua refração multifacetada. Dessa forma, “o hiper-realismo 

traduz-se pela alucinante semelhança do real consigo próprio” (1991, p. 28-29).  
3
 Adotamos a definição aristotélica de catarse como a experiência emocional externa que encontra seu reflexo 

no mundo interior. Em outras palavras, efeito catártico é quando há determinada mudança experimentada por 

um indivíduo após um acontecimento que proporcione grandes emoções capazes de restaurar seu espírito.  
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com ela uma visão bastante particular do realizador. Ao preferir determinada luz, ao 

escolher certos recursos, ao optar pela apropriação do efeito 3D, estamos diante de uma 

informação estética que dialoga com a obra de partida (fonte de inspiração), mas não está 

subordinada a ela. Um remake é uma obra inserida em seu próprio tempo e espaço e cujos 

recursos tecnológicos empregados também determinam sua particularidade.  

 A esse respeito Yuri Lotman afirma que  

 
 [...] um filme faz parte da luta ideológica, da cultura, da arte da sua época. 

Deste modo encontra-se ligado a numerosos aspectos da vida situados fora 

do texto do filme, e isto origina toda uma série de significações que, tanto 

para o historiador como para o homem contemporâneo, são por vezes mais 

importantes do que os problemas propriamente estéticos. (1978, p. 77 – 

grifo nosso) 

 

 Nessa singularidade estão articulados valores estéticos cujo hibridismo tecnológico-

artístico-cultural permite que o espectador se veja projetado no ecrã e veja também seus 

sonhos, medos, mazelas, infortúnios, etc. Tendo isso em mente, para o pensador Edgar 

Morin (1953, p.  104), o cinema é  

 
a constituição do mundo imaginário que vem transformar-se no lugar por 

excelência de manifestação dos desejos, sonhos e mitos do homem, graças 

à convergência entre as características da imagem cinematográfica e 

determinadas estruturas mentais de base. 

 

 Essa convergência a que Morin se refere diz respeito a relação coesa entre a 

linguagem cinematográfica e suas respectivas técnicas e o conhecimento de mundo e 

implicações sensoriais que o espectador carrega e emprega diante da película. Suas 

inferências e interpretações aliadas a impressão de realidade construída e expressa na tela e 

ao dinamismo da linguagem do cinema foram fatores determinantes para sua imensa 

abrangência e seu impacto no espectador. Na verdade, a identificação constitui a “alma do 

cinema”, a participação efetiva e afetiva do espectador deve ser considerada como 

fundamento estrutural do cinema, ou seja, sua base existencial.  

 A esse respeito, Jean Mitry (1997, p. 68) já afirmava que o cinema é um dos 

maiores instrumentos do homem, pois o permite comparar seus modos de ver e avaliar a 

realidade com os de outras pessoas, projetando novos significados. A partir de seu olhar, o 

espectador pode avaliar sua existência, seus sentimentos, sua relação com o mundo e com 

seus pares ressignificando suas concepções e verdades internas. Não há passividade diante 

do artístico e nenhum espectador sai imune a uma experiência cinematográfica.  

 

Considerações Finais 

 

Com a democratização e difusão da tecnologia e sendo uma expressão artística-

técnica-tecnológica com amplas possibilidades de sentido, o cinema ganha cada vez mais 

abrangência e interesse social. Ainda que saiba tratar-se de uma representação ficcional, 

pois o filme em sua constituição final passou por diversas fases de produção onde tudo é 

minimamente pensado e não está isento de implicações estéticas, mercadológicas, 

ideológicas, etc., a obra fílmica é capaz de modificar as relações entre espectador e 

impressão de realidade.  

Devido às suas características de entretenimento, modernidade, inspiração, 

educação, promoção de identificação do espectador, construção de impressão de real, a 
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experiência estética no cinema é particular e ao mesmo tempo agregadora, haja vista que as 

reações sensoriais são individuais, mas a relação que o espectador estabelece com o mundo 

expresso na tela é ampla e valorativa. Essa experiência, permitida pela harmonização de 

recursos técnicos, tecnológicos e estéticos, faz de cada exibição cinematográfica um 

momento único e significativo para cada leitor-espectador que se depara com um produto 

tecnológico capaz de (res)significar intensamente sua própria trajetória. Sendo tecnologia 

para o desenvolvimento humano e criador de hiper-realidades, o cinema permite através de 

reproduções do real que o espectador repense e atribua sentido a sua existência. 

Sendo assim, não há como se pensar em cinema sem considerar o impacto que tal 

tecnologia gera na sociedade e como isso implica nas relações sociais. Isso porque a 

tecnologia no cinema não afeta somente o nível interpretativo do espectador na medida em 

que promove novas interpretações, mas assegura o fascínio da espectatorialidade ao se 

valer da curiosidade, do arrebatamento, do encantamento e do efeito catártico do público.   
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The present work seeks to reread the strategy against the challenge of e-government (e-

Gov). For this, a review of the literature on e-government, which verified the need for 

greater understanding of organizational items of the theme. At that moment, the concept of 

semiotic frontier emerged to better understand the organizational positioning of e-

government projects. A literature review involving the theme of the strategy, the need for 

further studies was verified, suggesting an instrument of analysis that can be used by 

researchers from several areas to perceive the strategic aspects of the development of such 

projects. 
 

Keywords: electronic government, e-gov, capabilities, public administration, strategy. 
 

Capacidades para a Organização Pública: uma Releitura da Estratégia frente ao Desafio do 

e-Gov 

 

O presente trabalho busca realizar uma releitura da estratégia frente ao desafio do governo 

eletrônico (e-Gov). Para isso, realizou-se uma revisão da literatura sobre governo 

eletrônico, em que se verificou a necessidade de maior compreensão de aspectos 

organizacionais do tema. Nesse momento, o conceito de fronteira semiótica emergiu para 

melhor entendimento do posicionamento organizacional dos projetos de governo 

eletrônico. Na revisão de literatura envolvendo o tema de estratégia, verificou-se a 

necessidade de maiores estudos, sugerindo-se um instrumento de análise que pode ser 

utilizado por pesquisadores das mais diversas áreas para percepção dos aspectos 

estratégicos do desenvolvimento de projetos do tipo.  
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1 INTRODUÇÃO 

 O campo de estudos em governo eletrônico (chamado a partir de agora de e-gov) 

tem sido considerado bastante dinâmico, desenvolvendo-se a partir da última década do 

século XX (Relyea, 2002). Em paralelo, os estudos em gestão estratégica têm se voltado 

gradativamente a problemáticas envolvendo as implicações que as novas tecnologias têm 

trazido em sua aplicação nas organizações. Para isso, o campo de pesquisa em estratégia 

retorna pressupostos que tem a organização como unidade de análise. 

 Por sua vez, a aplicação do e-gov se situa como resposta às diferentes etapas e 

reformas que a Administração Pública passou desde o término da II Guerra Mundial, com 

a diminuição do pensamento keynesiano e o advento do neoliberalismo que influenciou o 

movimento gerencialista em todo o mundo. E mais recentemente, assim como em vários 

países, no Brasil, amplia-se a necessidade de maior transparência, participação da 

sociedade e qualidade na prestação dos serviços públicos, especialmente após os protestos 

de junho de 2013. 

Desta forma, objetiva-se compreender alguns conceitos retirados a partir das 

reflexões da Gestão Estratégica e colocá-los em confluência ao movimento de e-gov, no 

Brasil, na implementação dessas políticas públicas. Em que existe um crescente de 

necessidades surgidas no serviço público a partir da entrada do ambiente virtual em seu 

contexto, visto que este ambiente denota uma maior rapidez de respostas gerenciais.  

Para isso, dividiu-se o trabalho em três seções, a primeira intitulada E-gov e 

ambiente de fronteira realiza uma breve revisão teórica da pesquisa em e-gov, analisando o 

ambiente que afasta o fenômeno da administração pública tradicional; a segunda seção, 

intitulada Estratégias Organizacionais Públicas: em direção a novas capacidades, busca 

revisar a teoria da Visão Baseada em Recursos e a abordagem das Capacidades Dinâmicas 

frente ao contexto da Administração Pública Brasileira. Por fim, a terceira seção aponta 

para uma proposta inicial de instrumento de análise a partir da revisão teórica realizada.   

 

2 METODOLOGIA 

 

O trabalho se desenvolve todo em uma perspectiva teórica a partir da revisão de 

artigos científicos mais citados na área de governo eletrônico, retirados das duas principais 

bases acadêmicas do mundo, Web of Science e Scopus. No tocante ao tema estratégia, 

decidiu-se buscar os trabalhos que se constituem como referência na área, seja por seu 

potencial de artigo seminal ou pelo debate empírico que engendra. 

 Assim, foi elaborado um instrumento de análise empírica para trabalhos posteriores, 

contendo 15 (quinze) questões qualitativas, contemplando os principais aspectos e 

construtos relacionados na teoria da estratégia e aplicáveis a projetos de e-gov, de acordo 

com as necessidades levantadas na revisão teórica. 

 

3 E-GOV E O AMBIENTE DE FRONTEIRA 

 

E-gov, inevitavelmente, remete ao tema de inovação na administração pública, 

Scholl (2005) ao discutir a capacidade de transformação desse fenômeno, sugere que o e-

gov, pelo menos em curto prazo, tem a capacidade de transformar o modo de gestão do 

governo, ainda que não altere sua natureza. Segundo o autor, a transformação 

organizacional no setor público é de ritmo relativamente lento, sendo sobretudo de 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2238



 

 

primeira ordem, caracterizada como de caráter mais superficial, enquanto a transformação 

em segunda ordem se daria em caráter mais profundo, envolvendo a mudança de 

paradigmas. 

Fountain (2001a, 2001b) acredita que existam boas possibilidades no e-gov, mas 

que acabam sendo limitadas por arranjos institucionais, escassez orçamentária, conflitos de 

grupos, normas culturais e padrões vigentes de comportamento social e político. Ho 

(2002), por sua vez, acredita na reinvenção dos governos locais pela iniciativa de e-gov, 

em que existe uma mudança de paradigma quando da implementação destes processos, 

passando do paradigma burocrático, que tem como fatores chave padronização, 

departamentalização e custo-eficiência operacional, para um paradigma e-gov, através da 

construção de redes coordenadas, colaboração externa e serviços orientados ao cliente.  

No Brasil, Diniz, Barbosa, Junqueira e Prado (2009) apontam que historicamente o 

conceito de e-gov começou a ser mais utilizado após o conceito de comércio eletrônico (e-

commerce) começar a ser discutido. Brown e Brudney (2003), Fang (2002) e Bonsón, 

Torres, Royo e Flores (2012) destacam o e-gov, não apenas como a utilização de 

tecnologias de informação e comunicação nos serviços do governo, como também 

propõem que isto proporcionaria aos cidadãos melhoras no acesso à informações e na 

qualidade dos serviços prestados.  

Por sua vez, Coursey e Norris (2008) destacam que e-Gov não é provido 

exclusivamente via internet e que este se distingue da mera utilização de Tecnologia da 

Informação (TI) no governo, pois o e-gov é prioritariamente voltado para o exterior, ou 

seja, nas relações Governo-Cidadão (G2C), Governo-Empresas (G2B) e Governo-Governo 

(G2G). 

Entretanto, para Scholl (2005) todos estes aspectos de atendimento ao exterior 

vinculam-se diretamente à eficácia e eficiência dos processos internos das organizações. 

Destacando o fato dos aspectos internos das organizações que se utilizam das ferramentas 

do e-Gov serem pouco estudadas pelos pesquisadores. 

Yildiz (2007: 651) destaca as asserções de Garson (1999), de que haveriam quatro 

quadros teóricos para a conceituação do e-gov: “O primeiro quadro envolve o potencial da 

TI na descentralização e democratização. O segundo quadro normativo/distópico sublinha 

as limitações e contradições da tecnologia. Em terceiro lugar, a abordagem de sistemas 

sociotécnica enfatiza a interação contínua e bidirecional da tecnologia e do ambiente 

organizacional-institucional. A quarta estrutura coloca e-governo dentro de teorias de 

integração global”. 

A abordagem de sistema pode ser vista no trabalho de Layne e Lee (2001), quando 

os autores chamam a atenção para o devido cruzamento entre mudanças tecnológicas e 

organizacionais. Denhardt (1999: 285) trará essa discussão a medida que trata das 

mudanças necessárias à Administração Pública em dois níveis estruturais: internamente, 

através da busca de eficência e externamente por meio da orientação para o cidadão. 

Ainda nessa linha de pensamento, Barbosa, Pozzebon e Diniz (2013) trazem a 

discussão sobre a performance das ações de e-gov na percepção dos cidadãos, ressaltando 

o papel de modernização que o e-gov representa nos governos. Em adição, Misuraca 

(2009) traz os conceitos de e-gov 1.0, tratando da primeira geração e-gov, e-gov 2.0 e m-

government, para fazer menção às tecnologias mobile, vinculadas a prestação de serviços 

via celulares, smartphones e tablets. Bertot, Jaeger e Grimes (2010), analisando as mídias 

sociais como ferramentas de abertura e anticorrupção em governos destacam que tem sido 

notado que a adoção de tecnologias móveis está acontecendo mesmo em lugares com baixa 

penetração de internet, o que justificaria estudos sobre essas aplicações em países 

periféricos e com alta dívida digital como o Brasil. 
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Voltando aos aspectos especificamente teóricos, Heeks e Bailur (2006), analisando 

as perspectivas e práticas da pesquisa em e-gov, afirmam não terem sido encontrados 

conceitos mais filosóficos de pesquisa, tais como ontologia, epistemologia ou a busca 

enfática de paradigmas em nenhuma das 84 publicações levantadas pelos autores. Em seu 

estudo, apontam que existe uma predominância da literatura de Sistemas de Informação e 

pouca ou nenhuma representatividade de ideias da economia e da sociologia e os modelos 

apresentados poderiam dar alguns insigths sobre “o que” está acontecendo no e-gov, mas 

poucos estudos estão oferecendo algum entendimento do “porque” as coisas estão 

acontecendo. 

Em pesquisa mais recente e semelhante, voltada à análise da pesquisa em e-gov no 

Brasil, Przeybilovicz, Cunha e Coelho (2015) notaram a pouca utilização de teorias ou 

modelos de referência nos trabalhos levantados, havendo discussões mais limitadas ao 

domínio substantivo. Ou seja, tanto no âmbito internacional, quanto no âmbito nacional, a 

pesquisa em e-gov carece de maiores fundamentos teóricos.  

Yildiz (2007) demonstra a mesma opinião acima relacionada, sugerindo o exame 

mais minucioso e a explicação dos processos e parcerias nos projetos de e-gov, tecendo 

considerações quanto a possibilidade de serem abordadas questões referentes à 

racionalidade das decisões, metodologicamente saindo dos resultados e estudando os 

processos, inclusive os processos políticos. Afinal, os estudos hoje examinam os artefatos, 

ou seja, os resultados tangíveis das ações e políticas governamentais. 

Ressalte-se que a pesquisa em e-gov e o próprio e-gov como prática governamental, 

os dois possuem cerca de 20 anos de existência, de maneira que desde a primeira vez que 

houve a menção de e-gov, no caso em 1993, em um relatório da American Society for 

Public Administration, o e-gov sofre as incongruências das mudanças contínuas da 

internet.  

Até idos de 2001, a discussão se dava no uso de tecnologias de maneira ampla, a 

partir de então, o atentado de 11 de setembro modificou a necessidade dos governos em 

pensar a melhor coordenação das informações governamentais, de modo que a discussão 

busca uma definição mais científica e modelos de adoção, uso e maturidade. Depois de 

2011, as pesquisas mais citadas terão relação com o uso de mídias sociais, talvez em 

decorrência do movimento de Primavera Árabe, movimentos políticos iniciados naquele 

ano.  

Estas mudanças ocorridas durante os últimos vinte anos demonstram a natureza de 

inovação do e-gov e principalmente o ambiente difuso em que ele está inserido, acrescenta-

se a isso, os diferentes estágios de acesso aos sistemas de informação e internet a que estão 

submetidos o seu público, os cidadãos.  

Portanto, pode-se perceber a existência de um ambiente com uma dinâmica 

diferente dos outros temas da Administração Pública. Especialmente no Brasil, o e-gov se 

situa entre o ambiente weberiano convencional da burocracia brasileira em claro contraste 

ao mundo schumpteriano de destruição criativa, engendrado pelas contínuas mudanças das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). Esse ambiente é o que podemos 

denominar “fronteira semiótica” (Lotman, 1996), pois ao passo que os significados da 

administração pública deverão permear, especialmente as bases de construção de processos 

informacionais, a linguagem da internet inevitavelmente contribuirá para que haja maior 

interação com os usuários, sejam cidadãos ou empresas. 

Assim, o principal pressuposto deste trabalho é de que a Internet se configura como 

espaço cada vez mais central na difusão de significados e sentidos à cultura ocidental e que 

sua natureza necessariamente semiótica não abrange tudo que vemos, ouvimos e sentimos, 

mas que existem fronteiras no ciberespaço que se configuram pelo seu caráter heterogêneo. 
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Isso significa dizer que um continuum semiótico está completamente ocupado por 

formações semióticas de diversos tipos e localizadas em diversos níveis de organização. 

Será somente dentro deste espaço que serão possíveis a realização dos processos de 

troca comunicacional e a produção de nova informação (Lotman, 1996: 23). Esse 

continuum de signos suspensos e em negociação constante na sociedade terá limitações e 

características que o distinguirão dos espaços em que não ocorre essa troca semiótica ou de 

alguns espaços em que certos signos não serão assimilados por este sistema.  

Para clarificar essa noção é interessante utilizar alguns diálogos com a teoria dos 

sistemas sociais de Luhmann (2006: 28), quando este afirma: “A diferença sistema/entorno 

se dá duas vezes: como distinção produzida pelo sistema e como distinção observada no 

sistema.”. Em que o sistema semiótico de Lotman percebe o caos em seu exterior, mas 

também o cria, limitado sempre aos seus princípios de auto referência. 

Então, primeiramente, a semiosfera possui caráter delimitado, para Lotman um dos 

conceitos fundamentais para se compreender o espaço da semiosfera é a fronteira. Ainda 

que o espaço da semiosfera tenha caráter abstrato, “a fronteira semiótica é a soma dos 

tradutores (filtros) bilíngues, passando através dos quais um texto se traduz em outra 

linguagem (ou linguagens) que estão fora da semiosfera dada” (Lotman, 1996: 23). Assim, 

“a fronteira (do espaço semiótico) é um mecanismo bilíngue que traduz as mensagens 

externas para a linguagem interna da semiosfera e vice-versa” (Lotman, 1996: 26). 

Dessa forma, a semiosfera adquire um estatuto de “pessoa semiótica”, tendo sua 

individualidade e características que a diferem do ambiente geral em que esta está inserida. 

“A função de toda fronteira e “película” (...) se refere a limitar a penetração do externo no 

interno, a filtrá-lo e elaborá-lo adaptativamente (...) Deste ponto de vista, todos os 

mecanismos de tradução que estão a serviço dos contatos externos pertencem a estrutura da 

fronteira da semiosfera” (Lotman, 1996: 26). 

Dessa forma, aplicada às questões de estrutura organizacional, a organização 

pública, instituída com bases em uma cultura burocrática e altamente hierarquizada se 

encontra com a cultura da internet que tem como bases a interação em rede e a rapidez dos 

processos. Os projetos de e-gov devem conter esses filtros de significados capazes de 

destacar informações relevantes tanto para o cidadão quanto para organização pública. 

Portanto, a inserção dessas novas estratégias governamentais de participação na 

web e com tecnologias de informação cada vez mais modernas engendra novas rotinas aos 

órgãos públicos, bem como o desenvolvimento de capacidades organizacionais que possam 

trazer a efetiva interação popular nesses canais de atendimento público.  

 

4 ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS PÚBLICAS: EM DIREÇÃO A NOVAS 

CAPACIDADES 

 

 O termo “capacidades” ainda aparece na literatura como a ponta de um iceberg 

(Nelson & Winter, 2002), tendo em vista que apesar de serem consideradas uma grande 

unidade de análise e apesar de idiossincráticas em seus detalhes e dependentes de seu 

caminho de surgimento (Eisenhardt & Martin, 2000), são significativamente moldadas pela 

decisão consciente tanto no seu desenvolvimento quanto implantação. Consequentemente, 

isso torna as “capacidades” diferentes das “rotinas organizacionais”, ainda que algumas 

rotinas possam ser reconhecidas como capacidades.  

 Narduzzo, Rocco e Warglien (2000) apontam certa polissemia no conceito de 

rotinas organizacionais, que são geralmente associadas a um “saber fazer” tácito das 

organizações. Assim, na tentativa de compreender as rotinas em relação ao conceito de 

capacidades, conceituam as rotinas como altamente complexas e de comportamento 
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automático, de modo que funcionando como uma unidade, trazem em si altos níveis de 

processamento de informação, que são em grande parte repetitivos. Concluindo que apesar 

da importância das rotinas, estas não são suficientes para a sustentabilidade de desempenho 

estratégico para a organização. 

 Revisando o conceito de rotinas organizacionais, Becker (2004) retoma a definição 

de Winter (1964:263) que define rotinas como “um padrão de comportamento que é 

seguido repetidamente, mas é sujeito a alteração se as condições mudam”. O conteúdo dos 

padrões pode ser visto na literatura como ação, atividade, comportamento e/ou interação.  

O comportamento é um subconjunto da ação, assim como a interação, sendo que 

esta última envolve múltiplos atores. Desta forma, as rotinas possuem duas importantes 

dimensões: nível individual e nível coletivo, em que os padrões individuais serão 

relacionados aos hábitos, enquanto o padrão coletivo será referenciado como rotina.  

 Além de serem reconhecidas como padrões de ação ou comportamento coletivo, as 

rotinas se caracterizam por sua recorrência no tempo. Podendo envolver múltiplos atores 

em diferentes locais, ligados pela interação. O que sugere que quando uma TIC é inserida 

na rotina burocrática ela não apenas modifica essa rotina como amplia o escopo de atores. 

 Outra questão se dá no tocante à rotina como esforço consciente, Feldman e 

Pentland (2003), ainda citados na revisão de Becker (2004), afirmam existir uma 

representação de rotina, como por exemplo a rotina de contratação ou de controle de 

inventário, mas existe também a realização de rotinas adotadas pela organização em 

determinado tempo e que não estão prescritas.  

Nesse ponto, destaca-se que quando uma ação inserida em uma rotina chega nas 

mãos de um ator organizacional, este tem relativa liberdade de escolha se segue aquela 

rotina ou a altera. O que demonstra a natureza processual das rotinas, que apesar de serem 

um padrão recorrente de interação, tem natureza processual, à medida que se relacionam 

com interações de frequência estável. 

Além disso, as rotinas possuem uma dependência do contexto, que implica no fato 

da aplicação de regras gerais para especificar contextos sempre envolverão especificação 

incompleta e perda de componentes, conforme explicação de Reynaud (1998), contido em 

Becker (2004). Szulanski (2000: 71) confirma esta perspectiva afirmando que “a exata 

replicação de rotinas nunca será totalmente adquirida na prática e em alguns casos pode 

não ser o objetivo maior”.  

Desta forma, existirão especificações de natureza histórica, local e relacional 

(Becker, 2004). De maneira que Nelson e Winter, “em sua visão de replicação, darão 

particular atenção às características do modelo a ser copiado, ao modelo do local, o local 

destinatário e o contexto onde a transferência se dá” (Szulanski, 2000:71). 

 Assim, quando Nelson e Winter (2002) colocam a rotina no centro de análise da 

mudança econômica e organizacional, é necessária uma mudança de perspectiva para um 

modelo de estratégia mais adaptativo. Chaffee (1985:89), a partir de uma análise da 

complexidade do construto estratégia, para quem é um “construto multifacetado e que 

evoluiu para um nível de complexidade quase idêntico ao das próprias organizações”, 

afirma a existência de três modelos de estratégia: linear, adaptativo e interpretativo. 

 Desta forma, Chaffee (1985) separa os três modelos em Estratégia Linear, 

Estratégia Adaptativa e Estratégia Interpretativa, de maneira que a Visão Baseada em 

Recursos seria como mais uma estratégica adaptativa da organização, através do estudo da 

RBV, inicia-se a análise das capacidades da organização. 

 

4.1 Visão Baseada em Recursos (VBR): predecessora da teoria das capacidades? 
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 No Brasil, a Visão Baseada em Recursos tem sido amplamente utilizada a partir de 

meados de 2000, conforme estudos bibliométricos apontados por Serra et al (2008). Assim, 

pergunta-se, do ponto de vista teórico, qual a relação entre Visão Baseada em Recursos e 

Capacidades, especificamente capacidades dinâmicas? E do ponto de vista da experiência, 

qual seria a aplicabilidade desta visão para os estudos em e-Gov? 

 Em seu trabalho seminal, Wernefelt (1984) amplia a visão sobre recursos já tratada 

por Penrose (1959), definindo recursos como “aqueles ativos (tangíveis e intangíveis) que 

estão vinculados de forma quase permanente à empresa”. Desta forma, critica o modelo 

das cinco forças de Porter (1980) afirmando que este modelo se direciona apenas para uma 

visão voltada aos produtos. 

 Barney (1991:104-105) classifica os recursos da empresa como sendo: Capital 

Físico (conforme Williamson, 1975), Capital Humano (Becker, 1964) e Capital 

Organizacional (Tomer, 1987). Apontando pela primeira vez os quatro atributos 

indispensáveis para que um recurso tenha potencial de vantagem competitiva: (a) ser 

valioso, explorando oportunidades e/ou neutralizando ameaças ambientais; (b) ser raro 

entre empresas concorrentes; (c) ser imperfeitamente imitável; (d) não poder ser 

estrategicamente substituído por equivalente. 

 Neste ponto, inserimos a ideia de que toda política pública se insere no paradoxo da 

replicabilidade, ou seja, ao mesmo tempo em que uma política pública é desenhada para 

ser aplicada por diversas organizações com diversos lugares no tempo e no espaço, estas 

devem obter o mesmo resultado, e pelos índices de medida, da mesma forma. Barney 

(1991) afirma que diferentemente de Porter (1981) e Scherer (1980) que acreditam que o 

desempenho de uma organização pode ser compreendido independente de sua história 

particular e seus atributos idiossincráticos, a visão baseada em recursos insere a trajetória 

da organização em sua análise de recursos e potencialidades.  

 Um gestor público, por exemplo, irá desenvolver suas capacidades, de acordo com 

as políticas públicas, mas também em consonância com os recursos de que dispõem 

naquele momento. Peteraf (1993: 179) lembra que “a visão baseada em recursos é 

consistente e enraizada diretamente na tradição da pesquisa política”, ou seja, 

demonstrando que podemos fazer uma aproximação desta com as necessidades da teoria da 

administração pública. 

 Entretanto, enquanto a busca maior da administração privada é a vantagem 

competitiva, na administração pública será o impacto social sobre determinada população. 

Ao contextualizarmos a Visão Baseada em Recursos é fundamental que tenhamos esse 

diferencial de paradigma em nossas mentes. Assim, a partir da análise VRIO propomos 

uma análise de recursos que traga o critério de valor, visto aqui como “orientado ao 

cidadão”, ou seja, o valor percebido que a coletividade tem sobre o recurso, que deverá ser 

medido em impacto social.  

 O segundo critério para mensurar um recurso é a possibilidade de replicabilidade, 

ou seja, o oposto da raridade, a replicabilidade implica em se compreender em que medida 

o recurso possa ser distribuído fielmente em outras organizações públicas, sendo aprendido 

por elas. Nesse critério, ainda existirá a problemática do paradoxo da replicabilidade. Por 

exemplo, é possível que uma política pública de educação em nível médio seja aplicada de 

norte a sul do país? O critério de replicabilidade isola as variáveis em comum que possam 

dar bases tanto a uma política educacional no norte quanto no sul do país. O porquê não é 

replicável vai demonstrar os recursos fundamentais que talvez não existam no norte e 

devam ser trabalhados por projetos específicos que criem bases de recursos para que a 

replicabilidade seja possível. 
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 E o terceiro critério, vamos discutir a partir dos trabalhos de Teece (2007) e 

Einsenhardt e Martin (2000), que é Capacidade Organizacional Dinâmica, a qual deve 

evoluir a partir de subcritérios de aprendizagem e comunicação interna, quando inserida no 

contexto da administração pública. 

 Para Teece, Pisano e Shuen (2000), a teoria estratégica falha em compreender o 

como e o porquê certas empresas constroem vantagem competitiva em regimes de rápida 

mudança. Para isso, trazem um paradigma emergente chamado Capacidades Dinâmicas. 

Contrariando Porter (1980) mais uma vez, os autores não concordam que exista um 

caminho único para a vantagem competitiva, ou seja, a posição privilegiada do produto no 

mercado.  

A partir da Visão Baseada em Recursos (VBR), que na percepção dos autores 

“enfatiza as capacidades e ativos específicos da empresa e a existência de mecanismos de 

isolamento como determinantes do desempenho da firma”, estes acreditam que a 

perspectiva falha em esclarecer a “natureza” destes mecanismos de isolamento que 

possibilitam a vantagem competitiva. 

Desta forma, a abordagem das Capacidades Dinâmicas busca identificar quais 

capacidades específicas da empresa podem ser fonte de vantagem competitiva, explicando 

como a combinação de recursos e competências pode ser desenvolvida, implantada e 

protegida. Onde o termo “dinâmico” se refere ao ambiente de rápida mudança tecnológica 

e de forças de mercado em que a empresa está inserida, renovando competências de modo 

congruente com estas mudanças. Enquanto que, “capacidades” destacam o papel 

estratégico de “adaptar, integrar e reconfigurar” habilidades organizacionais internas e 

externas, recursos e competências. Pretendendo assim expandir os caminhos já conhecidos 

tomados pela organização. É uma teoria de inovação, em essência. 

Para isso, os autores dividirão as capacidades dinâmicas de uma empresa em (1) 

processos, (2) posições e (3) caminhos. Sendo que os processos estarão na forma gerencial 

e organizacional, inseridos aí as rotinas, práticas correntes e a aprendizagem 

organizacional. As posições serão a dotação de tecnologia, propriedades externas, 

fornecedores e complementadores. E os caminhos serão as alternativas estratégicas 

avaliáveis para a empresa, ou seja, sua path dependence. 

Na medida em que os autores afirmam que “o conceito de capacidades dinâmicas 

como um processo de gestão coordenativa abre portas para o potencial de aprendizagem 

interorganizacional”, pois “a própria capacidade para reconfigurar e transformar é ela 

mesma uma habilidade de aprendizagem organizacional” (Teece et al, 1997:520). Então, os 

processos de implementação de uma política pública que deverá inevitavelmente trabalhar 

não apenas os recursos internos da organização pública, como também a capacidade desta 

se relacionar com outras organizações de diversos fins, expandindo seu processo de 

aprendizagem.  

Ainda tratando de teoria, de maneira similar Eisenhardt e Martin (2000: 1107), 

conceituam capacidades dinâmicas como “os processos da empresa que usam recursos – 

especificamente os processos para integrar, reconfigurar, ganhar e liberar recursos – para 

combinar ou criar mudanças no mercado. Assim, as capacidades dinâmicas são as rotinas 

organizacionais e estratégicas pelas quais as empresas adquirem novas configurações de 

recursos conforme os mercados emergem, colidem, dividem-se, evoluem e morrem”. 

Eisenhardt e Martin (2000) colocarão novamente as rotinas como aspecto central no 

desenvolvimento de capacidades dinâmicas, onde existe uma necessidade de expansão 

conceitual e de voltar sua contribuição para VBR. Uma vez que, quando em mercados 

menos voláteis, as capacidades dinâmicas tendem a se tornar rotinas de melhores práticas, 

de modo que algumas capacidades dinâmicas integram os recursos da empresa. É como se 
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existisse um continuum na utilização e caracterização destas capacidades dinâmicas de 

acordo com o mercado, em que conforme o ambiente vai se tornando mais volátil, a rotina 

é menos analítica e detalhada. As decisões passam a ser tomadas de maneira mais intuitiva 

e menos racional.  

Acreditamos que a inserção do governo em mídias sociais acarreta um aumento na 

voltabilidade do ambiente em que essa organização especificamente estará inserida. Pois o 

prazo de resposta deve ser mais rápido, sob pena de uma organização civil maior em menor 

período de tempo. 

 

5 PROPOSTA DE INSTRUMENTO DE ANÁLISE NA FORMULAÇÃO DE 

PROJETOS DE E-GOV 

 

 A partir do que foi conceituado nas seções anteriores foi possível a construção de 

um instrumento de análise que poderá ser utilizado tanto por pesquisadores da área de 

estudos organizacionais e estratégia, quanto por praticantes, para projetos ou programas de 

e-Gov. A Tabela 1 resume as principais questões abordadas: 
 

Tabela 1 – Proposta de Instrumento de Análise de Elementos Estratégicos em projetos de e-Gov 

ORDEM QUESTÃO TEORIA DA ESTRATÉGIA 

1 
Qual a recorrência no tempo do projeto de e-Gov a ser 

desenhado ou em implantação? 
Rotinas e Capacidades 

2 
Qual o conteúdo dos padrões em relação às 

ações/atividades a serem tomadas? 
Rotinas e Capacidades 

3 
Qual o escopo de atores(usuários) que atuarão ativamente 

no processo? 
Rotinas e Capacidades 

4 
Qual o escopo de atores atingidos pelo projeto que não 

atuarão ativamente no processo? 
Rotinas e Capacidades 

5 

Qual o conteúdo do comportamento a serem tomados pelos 

usuários do lado de dentro da organização (fronteira 

interna)? 

Rotinas e Capacidades 

6 

Qual o conteúdo do comportamento a serem tomados pelos 

usuários do lado de fora da organização (fronteira 

externa)? 

Rotinas e Capacidades 

7 

Qual o conteúdo da interação dada entre usuários do lado 

de dentro, entre usuários do lado de fora e entre usuários 

de ambos os lados (significados da fronteira)? 

Rotinas e Capacidades 

8 Qual o capital físico necessário ao projeto? Visão Baseada em Recursos 

9 Qual a estrutura organizacional necessária ao projeto? Visão Baseada em Recursos 

10 
Qual recurso se demonstra valioso do ponto de vista de seu 

valor quando orientado ao cidadão? 
Visão Baseada em Recursos 

11 
Qual recurso pode ser valorizado por ser único na(s) 

organização(ões) presentes no escopo do projeto?  
Visão Baseada em Recursos 

12 
Qual recurso/processo pode ser replicado para outros 

projetos em outras organizações de escopo diferente? 
Visão Baseada em Recursos 

13 
Qual recurso/processo não pode ser replicado para outros 

projetos em outras organizações de escopo semelhante? 
Visão Baseada em Recursos 

14 
Qual a experiência anterior da organização com projetos 

semelhantes? 
Capacidades Dinâmicas 

15 
Qual experiência diferente a organização aprendeu no 

desenrolar do projeto? 
Capacidades Dinâmicas 

Fonte: Autoria Própria 
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 Esse quadro formulado acima é uma proposta de guia para a pesquisa em e-Gov 

que vislumbre compreender aspectos estratégicos do desenvolvimento organizacional 

destes projetos públicos.  

 O primeiro aspecto tratado nas questões de 1 a 7 se refere às rotinas e capacidades, 

o levantamento desses aspectos levará em consideração a temporalidade dessa nova 

ocorrência na organização, ou seja, a inserção de novas tecnologias. Ressalte-se que estas 

tecnologias podem não ser novas no mundo geral, mas nos significados da organização 

pública podem ser de desconhecimento parcial das pessoas envolvidas. 

 O que ocorre na maioria dos processos organizacionais é que existe uma 

familiaridade tecnológica em alguns setores e uma familiaridade processual em outros, as 

mudanças trazidas na inserção de novas tecnologias requisitam não apenas novos 

processos, mas a capacidade de interpretação dos processos já existentes. Daí que o 

conteúdo das ações/atividades deve ser questionado até o ponto de ser intrinsecamente 

dissecado. 

 A partir daí é possível estabelecer quem participará do projeto ativamente, essa 

participação se refere também ao cliente do setor de tecnologia, ou seja, o servidor público 

que irá alimentar o sistema informacional, essas inserções em sua rotina poderão ser 

deliberadamente negadas por uma continuidade de processos anteriores à tecnologia. 

 Em seguida, os projetos de e-gov são do ponto de vista de significado, situados 

inevitavelmente em uma fronteira entre os significados do serviços público burocrático e 

aqueles do uso habitual da cibercultura. Dessa forma, os projetos se situam na fronteira da 

organização, portanto, é preciso conhecer ambos os lados da fronteira e como eles irão 

interagir. 

 As questões de 8 a 13 estão relacionadas a Visão Baseada em Recursos, centrando-

se em procurar compreender quais aspectos dos recursos devem ser valorizados na 

organização pública, no desenrolar dos projetos, é importante que a organização não se 

esguie do paradoxo da replicabilidade. De modo, que os projetos podem ter valiosos 

recursos únicos, mas se deve buscar na operacionalização desses processos a possibilidade 

alta de replicação de recursos avaliados como valiosos. 

 Por fim, as questões 14 e 15 chamam a atenção para dois aspectos das Capacidades 

Dinâmicas, a trajetória da organização, objetivando conhecer o antes em um modo de 

comparação continuada e aquilo que a organização aprendeu com aquela experiência. 

Ressalte-se que estas perguntas podem ser desdobradas em outras, conforme a necessidade 

de se conhecer as várias experiências internas a um único projeto de e-gov. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho se situa na confluência de dois temas bastante atuais e 

consideravelmente amplos: e-gov e capacidades organizacionais. Assim, fica claro que não 

se poderia esgotar todo o assunto em um único paper. Motivo pelo qual nossas 

considerações longe de serem finais serão a base para a continuidade do estudo em termos 

de aplicações empíricas. 

No tocante ao fenômeno do e-Gov, verificou-se claramente um distanciamento do 

fenômeno junto aos estudos organizacionais, o trabalho de Heeks e Bailur (2006) é 

emblemático em apontar o pouco pensamento filosófico conceitual que embasa os 

trabalhos em e-Gov, sendo um lapso de pesquisa a ser trabalhado. Nesse momento, o 

estudo das capacidades organizacionais e até mesmo uma releitura dos conceitos relativos 

às capacidades dinâmicas pode contribuir para um enriquecimento do tema e-gov. 
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Sobre a confluência entre VBR, Capacidades Organizacionais e Capacidades 

Dinâmicas, percebeu-se que estes três conceitos bebem da mesma fonte, ou seja, partem do 

pressuposto de exploração dos potenciais internos da organização, o que pode colaborar 

para a melhoria das organizações públicas brasileiras. Entretanto, estes conceitos precisam 

ser relidos à luz da ética que perpassa à Administração Pública, motivo pelo qual conceitos 

tão procurados pela Administração Privada como por exemplo, as barreiras de imitação, 

serão essencialmente contraditórios na Administração Pública. 

Como agenda de pesquisa apontada, primeiramente é importante uma releitura 

conceitual e epistemológica do campo da pesquisa em Visão Baseada em Recursos. Depois 

um levantamento bibliográfico dos estudos dessa natureza aplicados à Administração 

Pública para que as ferramentas VRIO sejam melhor adaptadas à natureza pública, 

objetivando abrir a caixa-preta dos recursos públicos brasileiros aos estudiosos 

organizacionais e apontando novos caminhos de planejamento público que impliquem em 

maior transparência (daí o conceito de replicabilidade), melhor valorização dos recursos 

humanos e maior capacidade organizacional das instituições públicas. 

 A confirmação dos itens analisados no guia apresentado na Tabela 1 pode ser 

realizado por métodos distintos, através da consulta de especialistas com amplo 

conhecimento na área, como também pela aplicação em ambiente empírico com a 

utilização de análise de conteúdo, verificando a adequabilidade das questões, em um 

primeiro momento antes da implantação do projeto e depois, após o projeto implantado e 

em funcionamento. 

 Espera-se que a releitura de questões cruciais no desenvolvimento da teoria da 

estratégia contribua significativamente na melhoria dos processos de governo eletrônico, 

especialmente em áreas que ainda não acontecem projetos bem sucedidos, ampliando as 

possibilidades de desenvolvimento de tecnologias que se atentem para os aspectos além da 

fronteira da organização, orientada ao cidadão e impactante a longo prazo. 
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Abstract 

Organizations are continually looking to improve their decision-making processes, and 

most of them are investing substantial amounts in Information Systems (IS) to support 

these decisions. Organizational Memory (OM) is a natural foundation for decision-making 

and knowledge management, but there is a lack of deepening to understand how this 

occurs in companies. In the research, we used the descriptive qualitative method, with the 

aid of interviews with a structured script for the data collection, and to analyze data, we 

used the content analysis technique. The results indicated that the management of 

Organizational Memory is a relevant topic, and the companies participating in the research 

demonstrated that they are trying to make it viable. The companies use the Organizational 

Memory when searching for information present in their databases and in the Information 

Systems that they use. We found that there are companies that do not yet have the habit of 

looking for recent information on the competition and use those that are present on the 

organizational memory to make decisions, making use of the availability heuristic, which 

can generate biases, decision. 

Keywords: Organizational Memory, Decision Making, Competitor. 
 

A Memória Organizacional e os Sistemas de Informação Suportando a Tomada de Decisão 

 

Resumo 

As organizações estão constantemente buscando melhorar seus processos de tomada de 

decisão, e boa parte delas investem quantias substanciais em Sistemas de Informações (SI) 

que suportem essas decisões. A Memória Organizacional (MO) é um alicerce natural da 

tomada de decisão e da gestão do conhecimento, no entanto falta maior aprofundamento 

para entender como isso ocorre nas empresas. Na pesquisa foi utilizado o método 

qualitativo descritivo, com o auxílio de entrevistas com roteiro estruturado para a coleta de 

dados, e como técnica de análise, utilizou-se a análise de conteúdo sugerida. Os resultados 

indicaram que a gestão da Memória Organizacional é um tema relevante, e as empresas 

participantes da pesquisa demonstraram que procuram viabilizar a sua manutenção. As 

empresas utilizam a Memória Organizacional quando buscam por informações presentes 

nos seus bancos de dados e nos Sistemas de Informação que utilizam. Constatou-se que 

existem empresas que ainda não têm o costume de buscar informações recentes sobre a 

concorrência, e se utilizam daquelas que estão presentes na memória organizacional para 

tomar decisões, fazendo uso da heurística de disponibilidade, o que pode gerar vieses, de 

decisão. 
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1. Introdução 

 

A memória é uma capacidade dos seres pensantes, e é estudada por filósofos, 

psicólogos, médicos, desde os tempos antigos, e é uma conexão com o passado. Como 

analogia à memória humana, autores levaram o tema para os estudos organizacionais.  
As organizações conseguem trazer os conhecimentos adquiridos do passado para o 

presente, auxiliando nas tomadas de decisões (Walsh & Ungson, 1991; Stein & Zwass, 

1995; Anand, Manz & Glick, 1998; Lehner & Maier, 2000; Langenmayr, 2016). A 

Memória Organizacional (MO) possui quatro funções bem definidas: a aquisição, retenção, 

manutenção e recuperação (Stein; 1995; Stein & Zwass, 1995), e por meio destas funções a 

empresa guarda e retoma o conhecimento para o auxílio de resolução de problemas. 

À medida que as organizações crescem e aumentam seu tamanho e complexidade, 

aumenta a necessidade de capturar e armazenar as informações de maneira que ela possa 

ser facilmente recuperada quando necessário (Atwood, 2002). Pensando nesse cenário de 

globalização, em que há imposição da tomada de decisões de forma rápida e eficaz, 

percebeu-se a necessidade de um estudo que aprofunde o tema Memória Organizacional. 

Estudiosos apontam a importância da manutenção da MO para tomada de decisões, 

devido sua capacidade de assegurar aos gestores o uso, com segurança, de informações do 

passado (Barros, Ramos & Perez, 2015; Costa, 2011; Croasdell, Jennex, Yu, Christianson, 

Chakradeo, & Makdum, 2002; Stein, 1995; Walsh & Ungson, 1991). Ao ser gerenciada 

por meio dos Sistemas de Informação, a MO pode gerar avanços na gestão da informação 

tendo em vista que os SIs são facilitadores do gerenciamento de conhecimento e vitais para 

a organização, dentre outros benefícios, também auxiliam na tomada de decisões. 

 Com base no que foi exposto, este estudo buscou responder à seguinte pergunta: De 

que forma a Memória Organizacional, suportada pelos sistemas de informação, pode 

auxiliar no processo de tomada de decisão? Como objetivo geral do estudo, buscou-se 

entender como a Memória Organizacional pode auxiliar no processo de tomada de decisão 

sobre o concorrente. Frente ao objetivo geral apresentado, foram propostos os seguintes 

objetivos específicos: 
 

1. Identificar como as organizações armazenam e organizam os dados e informações; 

2. Compreender como as organizações recuperam e acessam os dados e informações; 

3. Entender como as informações presentes na Memória Organizacional impactam na 

tomada de decisão. 
 

Para se atingir aos objetivos propostos, este trabalho encontra-se assim organizado: 

inicialmente, delimita-se o problema de pesquisa e os objetivos gerais e específicos do 

trabalho. Em prosseguimento presenta-se uma revisão da literatura de Memória 

Organizacional e Sistemas de Informação. Nos capítulos posteriores, apresentam-se os 

procedimentos metodológicos, apresentação e análise dos resultados e considerações 

finais. 
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2. Referencial Teórico 

 

Neste capítulo, são apresentadas as revisões de literatura relacionada aos conceitos 

dos construtos da pesquisa realizada, a saber, Memória Organizacional, modelos de MO e 

SI. 

 

2.1 Memória Organizacional 

 

Memória Organizacional (MO) é um tema amplamente discutido e multidisciplinar, 

podendo ser considerada como um fenômeno social (Langenmayr, 2016). Desde a 

antiguidade, a humanidade tem estudado a memória, sendo um assunto relevante para 

filósofos, escritores, psicólogos e outros intelectuais, que apesar das diferentes concepções, 

consideram que seja um mecanismo que conecta o presente com o passado (Langenmayr, 

2016). 
O autor Tulving (2000) conceitua memória como o meio pelo qual se conectam as 

experiências passadas e o presente, podendo ser vista como um processo, isto é, como os 

mecanismos dinâmicos associados ao armazenamento, retenção e recuperação de 

informações sobre experiências passadas. Todavia, memória também pode ser vista como 

um processo social, conforme apontam Olick e Robbins (1998). 

Transpondo-se o conceito de memória, enquanto processo cognitivo, para o 

contexto das organizações, pode-se dizer que a Memória Organizacional representa o 

conhecimento que as organizações detêm, acumulam e preservam ao longo do tempo 

(Barros, Ramos & Perez, 2015).  

Neste sentido, Walsh e Ungson (1991) enfatizam que o termo Memória 

Organizacional é uma metáfora à memória humana, permitindo a antecipação de situações 

futuras com base em ocorrências passadas que foram  armazenadas e que podem ser  

resgatadas (Barbosa, 2016; Huber, 1991), embora não se possa dizer que as organizações 

se lembrem do passado, pois a organização adquire, retém e resgata informações 

(Langenmayr, 2016; Lehner & Maier, 2000; Anand; Manz & Glick, 1998; Anand; Skilton 

& Keats, 1996; Stein & Zwass, 1995; Walsh & Ungson, 1991), mas não reconstrói o que 

foi armazenado, como ocorre com a memória humana.  

Para Stein (1995), a definição de MO leva em conta a forma como o conhecimento 

do passado é trazido para o futuro com a função de auxiliar as atividades do presente, 

trazendo, como resultado, maiores ou menores níveis de efetividade. Assim, a MO é uma 

consequência das decisões que foram implementadas anteriormente (Walsh & Ungson, 

1991). 

Stein (1995) cita como razão para entender a MO o seu relacionamento com teorias 

de gestão. No conceito de gerenciamento, a MO é a dialética de aprendizagem versus não 

aprendizagem, flexibilidade versus estabilidade, recursos humanos versus tecnologia da 

informação, sendo que a tomada de decisão pode ser facilitada com o uso da MO. Isto se 

evidencia quando os fatos anteriormente ocorridos e a avaliação do presente são 

balanceados para atingir uma finalidade organizacional (Walsh & Ungson, 1991).  
Para o estudo, escolheu-se utilizar o conceito de Memória organizacional proposto 

por Stein (1995). Para o autor, a MO é a forma que o conhecimento do passado é trazido 

para o presente com a função de auxiliar as atividades, trazendo como resultado maiores ou 

menores níveis de efetividade. 
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2.1.1 Modelos de Memória Organizacional 

 

Apresentam-se a seguir, modelos teóricos de Memória organizacional 

desenvolvidos por pesquisadores do tema. Inicialmente, tratou-se do modelo de Walsh e 

Ungson (1991), que é o mais replicado; posteriormente, o modelo de Stein (1995). 
Segundo Langenmayr (2016), desde os anos 1990, o estudo da Memória 

Organizacional tem-se intensificado, principalmente após o artigo seminal de Walsh e 

Ungson (1991), o qual propõe o “modelo de armazenamento” ou “storage bin”, que 

impulsionou os estudos na área. O termo memória é muito utilizado em teorias de 

processamento da informação, entretanto, o termo pode ser utilizado para se referir a 

informações do passado que podem ser acumuladas na organização (Walsh & Ungson, 

1991). Segundo os autores, a memória organizacional é um processo que envolve três fases 

ou funções: aquisição, retenção e recuperação, conforme apresentado na Figura 1 

Figura 1: Estrutura da Memória Organizacional 

 

Fonte: Adaptado de Walsh e Ungson (1991). 

 

O processo de aquisição tem como objetivo adquirir informações sobre decisões 

tomadas e problemas resolvidos. O principal ponto sobre a MO é a retenção, ou seja, a 

descrição de como as informações adquiridas são armazenadas durante o tempo até que 

seja necessária sua recuperação, em outras palavras, a retenção consiste no armazenamento 

das informações e decisões; isto pode ocorrer em diferentes locais, com diferentes agentes 

e por diferentes meios, como protocolos e aparatos tecnológicos, entre outros (Walsh & 

Ungson, 1991). Os autores propõem seis recipientes organizacionais, que são facilitadores 

da retenção, integrando a estrutura da memória organizacional, sendo cinco recipientes 

internos e um externo. Os recipientes internos são: indivíduos, cultura, transformações, 

estrutura e ecologia; o recipiente externo corresponde aos dados e arquivos. 
A fase final da MO é o resgate, que pode ocorrer de forma automática ou 

controlada: (a) de modo automático a informação retida emerge de forma intuitiva, sem 

esforço extra para o uso da mesma na tomada de decisão; (b) de forma controlada, é um 

processo consciente e para o qual se faz necessário um esforço premeditado (Kahneman, 
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1973 apud Walsh & Ungson, 1991; Langer, 1983 apud Walsh & Ungson, 1991). A forma 

que os conteúdos são armazenados pode influenciar na retenção, pois o acesso depende de 

quais tipos de retenção foram acionados e, assim, sucessivamente. 

Segundo Langenmayr (2016), o modelo de MO proposto por Walsh e Ungson 

(1991) é clássico, mas está desatualizado; um problema deste modelo é que ele não explica 

como a memória é formada, mas foca no conhecimento que é armazenado no repositório. 

O conceito de depósito descreve como as informações são armazenadas, mas não considera 

as consequências, de forma abrangente, da MO (Langenmayr, 2016). 

Stein e Zwass (1995) descrevem a memória como a aptidão de reter e recordar as 

experiências do passado. Stein (1995) e Stein e Zwass (1995) criticam o modelo de MO 

proposto por Walsh e Ungson (1991) pois consideram que o modelo proposto é incompleto 

e acreditam que a MO pode ou não trazer efetividade para as organizações. Para Stein 

(1995), o processo de memória inclui aquisição/aprendizado, retenção, manutenção e 

recuperação, como apresenta a Figura 2. 

 

Figura 2: Processo de Memória Organizacional 

 
Fonte: Stein (1995) 

 

A aquisição de conhecimento tem como foco o aprendizado. A retenção é um fator 

essencial para a MO, assim como a manutenção. Por fim, na fase da recuperação, as 

memórias organizacionais podem ser recuperadas para o auxílio da tomada de decisão e 

solução de problemas (Stein, 1995). O autor ainda distingue a memória e a informação. 

Para ele, memória é comparada ao conhecimento, pois impacta a tomada de decisão. 
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2.2 Sistemas de Informação e MO 

 

No âmbito da administração, o conceito de sistemas exerce influência em uma 

abordagem sistêmica, que representa a organização em sua totalidade, isto é, em seus 

recursos e ambiente interno e externo (Rezende & Abreu, 2011). Para os autores, todo 

sistema, que manipula e gera informação, usa ou não recursos de Tecnologia da 

Informação, é considerado Sistema de Informação (SI). De acordo com Turban, Rainer e 

Potter (2007: 3), os SIs têm como finalidade obter "informações certas para as pessoas 

certas, no momento certo, na qualidade certa e no formato certo". 

Laudon e Laudon (2012) definem um SI como "um conjunto de componentes inter-

relacionados que coletam (ou recuperam), processam, armazenam e distribuem 

informações destinadas a apoiar tomada de decisões, à coordenação e ao controle de uma 

organização". 
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Um SI pode ser uma combinação organizada de pessoas, hardware, software, redes 

de comunicação, recursos de dados e políticas e procedimentos que armazenam, restauram, 

transformam e disseminam informações em uma organização (O'Brien & Marakas, 2013). 

Nos SIs, três atividades ajudam na tomada de decisão, ao controlar operações, ao analisar 

problemas e ao criar novos produtos ou serviços: entrada, processamento e saída (Laudon 

& Laudon, 2012), como mostra na Figura 3. 

 

Figura 3: Funções de um Sistema de Informação 

 
Fonte: Laudon e Laudon 2012: 13 

 

Na entrada ocorre a coleta os dados brutos e informações do ambiente interno e 

externo.  Por sua vez, o processamento transforma, converte e analisa os dados brutos em 

um significado para o armazenamento. A saída transfere as informações já processadas 

para pessoas ou atividades a serem empregadas. Nos SIs, também há um feedback, que 

consiste em uma resposta à ação adotada aos responsáveis para que sejam avaliados e 

corrigidos os problemas na entrada (Laudon & Laudon, 2012; Turban & Volonino, 2013). 

Uma das contribuições esperadas dos Sistemas de Informação (SI) está justamente, 

em apoiar as funções da Memória Organizacional (Perez & Ramos, 2013), além de “ajudar 

atores humanos a lidar com a possível sobrecarga de informações, auxiliando-os em seu 

papel como processadores de informação" (Stein & Zwass, 1995: 90). 

Perez e Ramos (2013) buscaram estabelecer um relacionamento entre a Memória 

Organizacional e Sistemas de Informação, ao comparar as funções de um Sistema 

Integrado de Gestão (ERP – Enterprise Resource Planning), com as funcionalidades da 

Memória, enfatizado o fato deste tipo de sistema conter um banco de dados central que 

exerce a função de um repositório (container), conforme preconizado por Walsh e Ungson 

(1991). 
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3. Procedimentos Metodológicos 

 

Optou-se por realizar uma pesquisa qualitativa exploratória e descritiva, com uso de 

entrevistas. As próximas seções detalham a estratégia ou método de pesquisa, instrumentos 

e o protocolo para coleta de informações no campo. 

Utilizou-se o método de pesquisa qualitativo, pois é o que mais se adequa ao 

problema de pesquisa proposto, que busca entender as interações entre a Memória 

Organizacional e o processo de tomada de decisão. No método qualitativo, os indivíduos 

participantes constroem uma realidade nas interações, com base em seus “mundos sociais”. 

Esta construção é o que Merriam (2002) chama de estudo qualitativo básico que busca 

entender o significado que o fenômeno tem para os envolvidos. 
O tipo de pesquisa mais adequado para o estudo foi a exploratória descritiva, uma 

vez que teve por finalidade entender de que forma a Memória Organizacional pode ajudar 

na tomada de decisão. A pesquisa exploratória é realizada quando o pesquisador dispõe de 

poucas informações, pouco conhecimento acumulado e sistematizado (Cervo; Bervian & 

Da Silva, 2007; Vergara, 2013). Por ter natureza de sondagem, não são necessárias 

hipóteses iniciais (Cervo; Bervian & Da Silva, 2007; Vergara, 2013).  
Para este trabalho, o instrumento utilizado para coleta de dados foi a entrevista com 

um roteiro estruturado. A entrevista é um instrumento que se utiliza da interação social e 

do diálogo, ou seja, um procedimento oral, em que, de um lado, há uma busca pela 

obtenção dos dados e, do outro, a fonte das informações (Lakatos & Marconi, 2003; Gil, 

2007). 

Os dados foram coletados a partir de sete entrevistas realizadas junto a gestores de 

TI e diretores de diversas empresas que atuavam em setores como varejo (um 

entrevistado), bancário (três entrevistados) e de tecnologia da informação (três 

entrevistados). A elaboração do Roteiro de Entrevistas foi fundamentada em uma matriz 

de amarração, na qual se buscou desenvolver perguntas predominantemente abertas, 

visando atingir os objetivos específicos. Cada objetivo proposto foi vinculado à teoria 

relacionada a ele. 

A técnica de análise de dados escolhida foi a análise de conteúdo sugerida por 

Bardin (2011), cujo esquema está indicado na figura 4. Para a autora a análise de conteúdo 

é definida como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que visam à busca e 

à interpretação dos conteúdos de mensagens, pretendendo compreender além dos 

significados imediatos. Este estudo utilizou análise de conteúdo se divide em três 

principais etapas:  

 

1) Pré-Análise, que consiste na organização e na exploração do material com 

leituras aprofundadas; 

2) Codificação do material, que é subdividida em três etapas (identificação das 

Unidades de Registro (UR), formação das Unidades de Significado (US), e 

desenvolvimento das categorias);  

3) Tratamento dos resultados e interpretação.  
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Figura 4: Esquema para a análise de conteúdo 

 
Fonte: Perez (2006). 

 Na fase de Pré-Análise, conforme Bardin (2011), após as entrevistas serem 

realizadas e transcritas ipsis litteris, deu-se prosseguimento com a leitura cuidadosa destas, 

para que se pudesse compreender as informações ali presentes, tendo como meta uma 

futura codificação. 
 Seguindo com a fase de Codificação, em que se identificou o núcleo das respostas e 

as palavras-chave, formaram-se as Unidades de Registro - UR. Em prosseguimento, 

agruparam-se as unidades de registro, conforme seus significados, formando as Unidades 

de Significado - US. 

 As categorias foram formadas, a partir do agrupamento de unidades de 

significados, totalizando dez categorias, apresentadas na seção 4. A pesquisa qualitativa 

não está preocupada com a generalização dos dados, mas com a representatividade dos 

participantes, isto é, a importância dos contatos com os participantes é o foco deste tipo de 

pesquisa (Triviños, 1997). 
 Para esta pesquisa, os entrevistados foram os elementos-chave. O roteiro de 

entrevistas previamente elaborado foi aplicado a sete gestores de diferentes setores, sendo 

três do setor de TI, três do setor financeiro, e um do varejo, a fim de obter diferentes visões 

dos assuntos estudados. 

 
4. Apresentação e Análise Dos Resultados 

 

A coleta de dados, conforme apresentado anteriormente, deu-se por meio de 

entrevistas, mediante roteiro elaborado previamente. As entrevistas totalizaram sete, e 

foram realizados entre os meses de setembro e outubro de 2017.  
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4.1 Perfil dos Entrevistados 

 

Inicialmente, foi realizada uma entrevista-piloto, ao final da qual, foi solicitado o 

feedback do entrevistado. Desta forma, foram feitas pequenas adequações no roteiro, como 

a ordem das questões e a eliminação de questões parecidas. O perfil dos entrevistados está 

detalhado no Quadro 1: Perfil dos entrevistados. 

Quadro 1: Perfil dos entrevistados 

Entrevistado 
Setor da 

empresa 

Nome 

(iniciais) 
Cargo Formação 

Tempo na 

empresa 

E1 TI JN 
Arquiteto de 

Soluções 
Mestrado 24 anos 

E2 Financeiro CEP 
Especialista em 

planejamento 
Mestrado 2 anos 

E3 TI MF 
Arquiteto de 

Soluções 
Pós-graduação 3 anos 

E4 TI RD 
Arquiteto de 

Soluções 
Pós-graduação 11 anos 

E5 Financeiro DV Diretor Pós-graduação 6 anos 

E6 Varejo GG Diretor Pós-graduação 1 ano 

E7 Financeiro JE Diretor Graduação 16 anos 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

  

Das sete entrevistas, seis foram realizadas presencialmente e, apenas uma, realizou-

se via Skype, pela falta de possibilidade de o entrevistado realizar o encontro pessoal. 

Todos os entrevistados foram solícitos e interessados em colaborar com a pesquisa. As 

opiniões dos entrevistados foram expressas livremente, e os mesmos demonstraram-se 

confortáveis ao falarem sobre os temas propostos. 

 

4.2 Análise de Conteúdo 

 

 Após as entrevistas serem transcritas, realizou-se a análise de conteúdo, segundo as 

recomendações de Bardin (2011), conforme se detalha nas próximas seções. Após leitura 

das transcrições, destacaram-se as palavras-chave das respostas, emergindo as Unidades de 

Registros- UR. As URs foram ressaltadas a partir da análise de cada entrevista, 

sublinhando-se as palavras ou expressões-chave. 

Notou-se que os entrevistados enfatizavam os conceitos que julgavam mais 

relevantes ao repetirem frases ou ideias. Em alguns momentos, os entrevistados, ao 

responderem questões, embutiam respostas de outras questões que estavam por vir. 

No processo de formação das Unidades de Significado (US), as Unidades de 

Registro, que eram similares em seu conteúdo e significado foram agrupadas e, ao 

considerar o contexto, foram então nomeadas. Para este estudo, ao todo, formaram-se 18 

Unidades de Significado (USs). A formação das Categorias ocorreu de forma similar às 

Unidades de Significado. Agruparam-se, por similaridade, as USs, chegando aos elementos 

centrais que resumem os achados das entrevistas realizadas. Foram formadas nove 

Categorias, indicadas no Quadro 2. 
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Quadro 2: Categorias Formadas com Análise de Conteúdo 

Categoria Unidade (s) de Significado 

C1: Armazenamento de dados e informações 
 

 
 
Regra de formação: US que indiquem a forma, o local e a 

política de armazenamento dos dados e informações. 

US2: Uso de software 
US3: Motivos para armazenar 
US4: Armazenamento das informações 
US6: Quais informações são armazenadas 
US7: Organização das informações 
US10: Políticas de armazenamento 

 

C2: Recuperação de Dados e Informações 
 
Regra de formação: US que apresentem como os dados e 

informações são recuperados. 

US5: Uso de informações pré-existentes 
US8: Recuperação das informações 

C3: Acessibilidade das informações 
 
Regra de formação: US que indicam como é a acessibilidade dos 
dados e informações. 

US1: Quem detém o conhecimento 
US9: Quem acessa as informações 

C4: Apoio à tomada de decisão 
 

 

 

 

 
 

Regra de formação: US que indiquem a forma que a tomada de 

decisão ocorre. 

US11: Uso das informações para tomada de decisão 
US12: Uso de relatórios para tomada de decisão 
US13: Uso de relatórios para controle e avaliação 
US14: Tomada de decisão 
US15: Busca de informações para tomada de decisão 
US16: Planejamento das decisões 
US17: Processo de tomada de decisão 
US18: Treinamento para tomada de decisão 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

Nesta seção, são apresentados os resultados da pesquisa, que afloraram dos 

significados e das interpretações dos depoimentos obtidos nas entrevistas. As análises estão 

estruturadas de acordo com os objetivos específicos propostos e as categorias 

correspondentes, conforme mostra o Quadro 2: Categorias formadas com Análise de 

Conteúdo, apresentado no final do capítulo. 

 

A categoria C1: Armazenamento de dados e informações está relacionada com o 

objetivo específico 1, que busca identificar como as organizações armazenam e organizam 

os dados e informações. Esta categoria foi composta pelas seguintes Unidades de 

Significado: 
US2: Uso de software 
US3: Motivos para armazenar 
US4: Armazenamento das informações 
US6: Quais informações são armazenadas 
US7: Organização das informações 
US10: Políticas de armazenamento 

 

As impressões dos entrevistados acerca do armazenamento das informações foram 

agrupadas nesta categoria. Eles comentaram que o uso de ferramentas computacionais para 

armazenar informações é imprescindível. 
 

E2: Guarda o histórico dos dados em banco de dados relacionais, né, a 

gente usa, no momento a gente usa o ORACLE, como um sistema de 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2261



 

 

gestão de banco de dados. [...]. Utiliza também algumas ferramentas, 

outras ferramentas da Microsoft, como o ACCES, isso é para coisas 

menores. 

E3: Principalmente por algumas ferramentas que a gente utiliza. Uma parte 

da SAP. A gente usou ERP da SAP que se chama ECC. Parte dos dados da 

ECC a gente realiza algumas cargas de dados e manda para o ambiente de 

(BI), que é uma ferramenta chamada BW. É como se fosse um data 

warehouse da SAP. 
E6: No software (ERP) tem lá o módulo de contas a pagar, contas a 

receber, de logística, de compras, RH, folha de pagamento, cobrança. Tudo 

o que a empresa precisa fazer de qualquer tipo de transação, registro, o que 

for, tudo é no software, não existe Excel. 
 
 

Como citados em alguns trechos anteriores, os softwares são variados, desde os 

mais elaborados, como os ERPs e bancos de dados, até arquivos em Word ou Excel. Os 

trechos, a seguir, ilustram melhor essa ideia: 
 

E6: A gente tem um sistema...usa muito Excel, usa Evernote e tem 

arquivos que a gente guarda no servidor nosso. 

E5: A gente usa Outlook em termos de informação ou a gente tem um C 

que a gente tem todas as informações por arquivos que a gente grava todo 

dia. 

E7: Temos banco de dados em SQL, temos todos esses sistemas, a gente 

gera muita informação em Excel, o Excel é uma ferramenta muito 

produtiva então a gente usa o Excel. 

 

Alguns entrevistados comentaram que todos os dados são armazenados nos 

sistemas e bancos de dados da empresa: 
 

E3: A ideia é realmente guardar o histórico todo. 

E5: Tudo é guardado. 

E6: Então hoje você tem 100% das informações armazenadas em tudo o 

que você imaginar, todos os back offices da empresa inteira e PDV varejo, 

acessando a informação hoje é tudo real time. 
E7: A gente armazena os números, dados efetivamente, tudo o que a gente 

compila de informação relativo as empresas que são de balanço 

principalmente e dados de mercado, quer dizer, preço, a gente armazena. 

 

Diversos autores sugerem que as organizações façam o uso de Sistemas de 

Informação para suportar o processo da MO, auxiliando o alinhamento estratégico e o 

fluxo de informações (Barros; Ramos & Perez, 2015; Stein & Zwass, 1995); cometam 

também que esses sistemas também ajudam nas tarefas (Lehner; Maier & Klosa, 1998). A 

organização das informações também foi um assunto abordado nesta categoria. 
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Três dos entrevistados relataram que as informações são organizadas por assunto: 
 

E5: Então vão ter os folders, como vão estar quebrando cada um deles, que 

informação querem guardar, informação nova, informação velha. 
E6: A gente tem arquivos específicos por assuntos, áreas, empresas, tem 

um mundo de informações. 

E7: A gente armazena, guarda os dados também de resultados, resultados 

históricos e resultados por fundo, por carteira, por ação, por estratégia, por 

sub estratégia, por gestor. Então a gente tenta arquivar dessa forma. 

 

Não houveram relatos de armazenamento de informação em ferramentas não 

computacionais, uma vez que os Sistemas de informação para suporte da Memória 

Organizacional são necessários para a sua gestão (Barros; Ramos & Perez, 2015; Huber, 

1991; Olivera, 2000; Stein & Zwass, 1995).  

O armazenamento da informação pode ser eficaz ou não. Se ineficaz, pode gerar 

problemas na MO (Costa, 2011). Os entrevistados afirmaram que existem situações em que 

as informações foram arquivadas de maneira correta, e de fácil recuperação: 
 

E1: A gente sempre tem um bom desempenho nesse arquivamento das 

informações. 

E2: A gente tem todos os dados disponíveis dos clientes, lógico que 

seguindo os princípios éticos. 

E2: Tem um portal que centraliza e dá acesso a todos os funcionários que 

devem acessar, que centralizam pelo menos 80% das informações mais 

importantes do banco. 

 

 No entanto, existem algumas situações em que ocorrem problemas no 

armazenamento. 
 

E1: O problema é que são tantas (ferramentas de armazenamento) que às 

vezes temos cópias de diferentes documentos, diferentes lugares, uma 

pode estar atualizada, outra pode não estar atualizada. 

 

 Os motivos do armazenamento podem ser diversos, como projetos anteriores, para 

o auxílio de problemas recorrentes, entender o desempenho, como mostram as falas dos 

entrevistados: 
 

E1: Parte dessa informação de projeto ela é guardada para suportar 

resolução de problemas desses clientes. E ao resolver esses problemas dos 

clientes nós também guardamos essas informações para que se problemas 

similares ocorram, nós não precisamos reinventar a roda. 

E7: Principalmente e a questão da memória é tão importante quanto 

porque como você mede seus acertos e erros e como você faz para evitar 

seu erro indo para frente. 
 

As informações e conhecimentos armazenados são insumos para a tomada de 

decisões acerca do futuro, o que ficou evidenciado na fala do entrevistado E2: 
 

E2: Se a gente não tiver (sic) os dados estruturados, a gente não 

conseguiria ter os dados do passado para projetar algo para o futuro. 
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De acordo com a teoria, a MO tem a capacidade de beneficiar a organização, 

trazendo eventos do passado, para auxiliar na tomada de decisão e melhorar o desempenho 

(Ackerman & Malone, 1990; Huber, 1991; Walsh & Ungson, 1991). As políticas de 

armazenamento para algumas empresas existem e são claras: 
 

E2: Tem vários processos lá que vai cuidar da informação, garantir a 

padronização, a normalização dos dados. 

E7: Os dados que a gente usa para tomada de decisão de investimento não 

tem uma política interna sobre os dados, tem uma arquitetura que a gente 

se preocupa mais, em relação a como armazenar esse dado e como você 

usa esse dado com cuidado para não perder ou não estragar o histórico, 

isso tudo é importante. 

E6: Tem todos os manuais de acesso, tela de vendas, existe um manual de 

tela de vendas, quando foi feita a implantação de sistemas todo mundo 

recebeu o manual relacionado a seu processo e foi dado o treinamento para 

cada área da empresa, por uma pessoa técnica da empresa do software. 

 

Para outras empresas, a política de armazenamento não é clara ou não é bem 

divulgada, e quando há uma divulgação por meio de e-mails, não surte efeito: 
 

E1: Não sei se temos uma política muito clara de como deveriam 

armazenar, em que locais deveria estar armazenado. 

E1: Eu acho que não há uma iniciativa no sentido de garantir que essas 

políticas e práticas sejam implementadas. […]. Temos um setor de 

qualidade e ele se dedica a estabelecer políticas e boas práticas, mas é 

aqueles setores que você recebe os e-mails e não lê. 

 

As políticas de armazenamento influenciam no armazenamento e retenção dos 

dados (Walsh & Ungson, 1991) e acredita-se que, por este motivo, a maioria dos 

entrevistados declarou que as empresas em que trabalham têm políticas claras. Somente o 

entrevistado E1 disse que não eram bem definidas. 

Os entrevistados ressaltaram que o uso de ferramentas computacionais é necessário 

para a armazenamento de dados e informações, sendo que cada empresa usa o software e o 

banco de dados que mais se adequa a ela. Os entrevistados falaram que muitas vezes a 

empresa usa mais de um software ou banco de dados para o armazenamento dos dados. A 

organização dos dados também foi explorada pelos entrevistados. 

Os relatos mostram que as organizações buscam armazenar os dados e informações 

de maneira eficaz, mas ainda existem problemas a serem sanados. A principal razão de 

armazenar dados e informações é para o auxílio da tomada de decisão; contudo, não é o 

único motivo, pois os entrevistados comentaram que também buscam medir o desempenho 

e o apoio aos problemas recorrentes. As organizações buscam ter políticas claras a respeito 

do armazenamento de dados e informações, mas nem sempre conseguem. 

 

A categoria C2: Recuperação de dados e informações. Esta categoria auxilia a 

atingir o objetivo específico 2, buscando compreender como as organizações recuperam e 

acessam os dados e informações. As seguintes Unidades de Significado compõem a 

categoria: 
US5: Uso de informações pré-existentes 
US8: Recuperação das informações 
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Segundo a fala do entrevistado E1, as informações muitas vezes são recuperadas 

para auxiliar projetos que tem similaridades com outros já finalizados. 
 

E1: Dificilmente você tem um projeto tão novo nunca entregou algo 

similar. Então mesmo projetos que tem caráter inovador eles têm uma base 

comum, eles partem dos mesmos produtos, estão inseridos no mesmo 

ecossistema. 

 

Contudo, a busca no histórico e na recuperação de informações é, muitas vezes, um 

trabalho difícil e tedioso, como apresentam as falas: 
E1: (Temos) muitos repositórios, muitas informações espalhadas, obtê-las 

é difícil. 

E4: Nós trabalhamos recentemente, faz uns 2 anos na reconstrução desse 

histórico, de forma que facilitasse a consulta dele e até então o estado em 

que eram armazenadas as informações era o estado não muito fácil para 

você conseguir visualizar os dados. 

  

 As falas anteriores reforçam as teorias de MO. Indicam que a função da 

armazenagem de dados e de informações é a possibilidade de recuperá-los para auxílio de 

decisões (Ackerman & Malone, 1990; Huber,1991; Stein, 1995; Walsh & Ungson, 1991). 

Segundo a teoria, as informações são produzidas pelas organizações em grande volume e 

raramente são utilizadas de imediato. Se há problemas no armazenamento, a recuperação 

se torna difícil (Blanco; Caron-Fasan & Lesca, 2003), com se pode notar nos trechos das 

entrevistas. 

 

 A Categoria C3: Acessibilidade das informações contempla duas Unidades de 

Significado: 
US1: Quem detém o conhecimento 
US9: Quem acessa as informações 

 

Esta categoria colabora para o atingimento do objetivo específico 2, que pretende 

compreender como as organizações recuperam e acessam os dados e informações. Segundo 

o entrevistado E2, o conhecimento muitas vezes está retido nas pessoas e isso pode ser um 

problema, pois a pessoa detentora do conhecimento pode sair da equipe, como mostra os 

trechos a seguir: 
 

E2: O conhecimento ainda está muito intrínseco as pessoas, e isso é um 

problema que eu já tenho batido nessa tecla tem um tempo, que é como 

uma capitania hereditária, o processo ou o estudo ou levantamento acaba 

sendo apropriado por pessoas, e é uma equipe de quatro pessoas que estão 

comigo, e a qualquer momento a gente pode ter uma baixa, para o 

mercado, ou a pessoa vai para uma outra área, e esse é um risco que a 

gente corre. 

E2: Como te falei, o grande pesado das entregas é intrínseco a pessoas. E 

acaba sendo uma consequência do que a área faz, entendeu, então é uma 

coisa de se esperar. 

 

Problemas de memória ocorrem quando as informações são informais, ou seja, 

quando o conhecimento está na pessoa (Ackerman & Mcdonald, 2000). A evasão de 

funcionários pode acarretar em grande perda da MO, pois esses levam com eles o 

conhecimento, habilidades e outras informações valiosas para o trabalho, que são 
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componentes da MO que podem se tornar inacessíveis à organização (Scalzo, 2006). No 

entanto, existem informações e dados explicitados. Em algumas falas, nota-se que há um 

esforço por parte dos gestores das empresas de disseminar as informações. 
 

E3: A ideia seria automatizar alguns processos para dentro do BI e daí sim 

compartilhar esses dados entre outros gestores. 

E2: A gente tem um painel que tem mais de cinco mil bancos de dados que 

a gente tem acesso e pode usar. 

E7: Tem dado que a gente quer que todo mundo tenha, quanto mais 

melhor, dados que são usados para debate, troca de ideias, os números de 

retorno dos fundos, isso a gente divulga, manda e-mail, quanto mais 

pessoas souberem é o marketing, nosso produto na prateleira. 

 

Todavia, existem dados e informações que só são acessadas por determinadas 

pessoas ou grupos. 
 

E5: Cada grupo de pessoas que tem acesso a determinados arquivos. 

E6: Você tem grupos específicos de pessoas que tem acesso a essa ou 

aquela informação. 

E6: Ninguém tem acesso ao banco de dados, tem uma política interna de 

segurança de acesso a banco de dados, só um gerente geral de TI e eu que 

tem a senha para fazer qualquer coisa aqui em relação à informação. 

E7: Mas não, tem coisas que são limitadas. 

E7: Dado de cliente, informações pessoais, nome de cliente tem poucas 

pessoas que podem ter. Sistemas de execução de ordem na bolsa, está no 

computador, tem um sistema que executa aquilo lá, são pessoas 

autorizadas a emitir ordem, podem ter acesso, é outra coisa, movimentação 

de cliente é uma coisa. 

 

A MO envolve as pessoas, já que o conhecimento está nas pessoas (Ackerman & 

Havelson, 1998), e esse aspecto foi bastante abordado pelos entrevistados. As organizações 

tentam explicitar o conhecimento e transformá-lo em memória. Quando as informações são 

disseminadas, existe uma menor perda da memória e um maior aproveitamento das 

informações, mas, por questão de segurança, nem todas as informações são disseminadas. 

Em contrapartida, o entrevistado E2 informou que existe uma busca pela reação 

rápida às mudanças que ocorrem no ambiente competitivo 
 

E2: A ideia é sempre não ser surpreendido. Ser o protagonista da mudança, 

a gente sempre busca maneiras inovadoras de não sermos surpreendidos e 

surpreendemos. 

E2: São coisas que são ainda inovadoras, mas o banco já está se 

preparando, já tem projetos para implementar. 

E2: Dificilmente isso ocorre (mudanças no ambiente competitivo), mas 

quando ocorre, a gente está pronta para contra-atacar. 

 

Muitas vezes as informações de mercado estão desatualizadas, o seu acesso é 

difícil, ou ainda, as organizações não as coletam, conforme os entrevistados E1, E3 e E6. A 

coleta de informações é precária ou inexistente. 
 

E1: As informações ficam desatualizadas. Então, a nossa referência é 

como está a concorrência, como se posicionam, quais são os produtos que 
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dispõe, qual market share. Ela não é atualizada com tanta velocidade como 

o mercado muda. Mas é o melhor que temos. 
E3: Então se um concorrente grande executa uma mudança muito grande, 

provavelmente eles vão olhar e talvez reagir a isso. Mas só se algo grande 

que chame a atenção. 

E3: Não existe um processo de coleta definido, não existe uma base de 

dados definida, não existe nem o assunto dentro da empresa de análise de 

ambiente externo, de coleta de dados externa. 

E6: Hoje o setor de ótica é um setor que praticamente é nulo, não existe 

informações de mercado. […]. Todas as empresas […] não tem a 

obrigação de publicar balanço, resultado, etc. Hoje não tem nenhum lugar 

que eu vou, nem um site da associação do setor, qualquer coisa que a gente 

já foi pesquisar que eu consiga entender quem são as óticas [...]. Quando 

elas faturam, qual é o lucro aproximado, quantas lojas tem em cada grupo 

de ótica. Então hoje é um setor que não te dá informação, não está 

estruturado. Ainda é muito familiar. 

 

 Já, segundo os entrevistados E2, E4 e E5, as organizações em que trabalham não se 

empenham em coletar informações do ambiente do mercado. 
 

E2: O outro escopo da área é o escopo voltado é a busca de indícios que a 

gente chama de sinais, que além de buscar informações de concorrentes e 

novos produtos. 

E2: A gente sai em busca (de informações relevantes). 

E4: A gente acaba acompanhando muito os padrões internacionais e 

buscando as informações dos padrões internacionais. 

E4: Sentem muita necessidade, a gente conversa muito sobre isso, aliás 

estamos agora exatamente trabalhando com essa coleta de informações 

para analisar mais informações, para ter relatórios mais ricos e partir desse 

ponto mais estratégico. 

E5: Na gestão da empresa você procura sempre, que é semelhante aos 

fundos também, sempre buscar ter o máximo de informação possível sobre 

o que você for estar avaliando. 

 

 Para o entrevistado E2, as informações coletadas do mercado auxiliam a nortear as 

decisões da empresa. 
 

E2: Se a gente não tivesse informações estruturadas do mercado, 

informações sobre o concorrente, sobre produtos, inovações, a gente não 

conseguiria dar um norte, ou até mesmo um insight para conseguir uma 

coisa nova. 

 

 Como foi destacado, em algumas falas, três dos entrevistados indicam que a coleta 

de informações tem problemas; em alguns casos, esta é percebida como inexistente e, em 

outros, a busca é constante, mas existem grandes dificuldades de acesso. Em outros relatos, 

a coleta de informações é um processo bem estruturado. Todos os entrevistados deixaram 

claro que a busca por informações no ambiente externo é feita de maneira ética e legal 

(Groom & David, 2001; Gomes & Braga, 2002; Myburgh, 2004; Tian & Tobar, 2000). 

Ainda existem empresas que não buscam informações no ambiente externo, dificultando a 

reação rápida das mudanças ambientais. 

 

A Categoria C4: Apoio à tomada de decisão colabora no atingimento do objetivo 
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específico 3, que pretendeu entender como as informações presentes na Memória 

Organizacional impactam na tomada de decisão. As Unidades de Significado apresentadas 

a seguir formaram a categoria: 
US11: Uso das informações para tomada de decisão 
US12: Uso de relatórios para tomada de decisão 
US13: Uso de relatórios para controle e avaliação 
US14: Tomada de decisão 
US15: Busca de informações para tomada de decisão 
US16: Planejamento das decisões 
US17: Processo de tomada de decisão 
US18: Treinamento para tomada de decisão 

 

As decisões são, muitas vezes, apoiadas pelas informações disponíveis. Em 

algumas situações, tornam-se automatizadas, ou seja, o sistema é que indica a decisão a ser 

tomada, conforme consulta aos dados e às informações. Em muitos casos, o uso de 

relatórios faz parte do processo de tomada de decisão. 
 

E1: Essa tomada de decisão é sim afetada por alguns desses relatórios, mas 

são mais de cunho operacional. 

E4: Então muitos dados coletados no histórico acabam indo para essas 

reuniões onde eles tomam as decisões relacionadas. 

E5: Esses comitês normalmente se embasam em estudos ou trabalho de 

uma pessoa ou de algumas pessoas que são chamadas através da ata dessas 

reuniões a estar trazendo material para ser discutido, avaliado e se tomar 

decisão. 

E6: Tudo o que for decisão que você precisa ver número, antes de qualquer 

decisão a gente olha o número primeiro. 

E6: A gente vai ter que acessar relatórios de informações, indicadores, etc., 

para tomar a decisão. 

E7: Temos essa 1ª etapa sistemática de tomada de decisão, temos uma 

parte dos nossos portfólios que são baseados nessa regra, então ela já sai 

pronta, a tomada de decisão, o processo é inteiro computacional, obedece a 

aquela regrinha testada estatisticamente, a gente implementa ele igualzinho 

ao que está lá e dá um resultado na verdade muito bom. 

 

 Os trechos apresentados reforçam que as informações novas podem gerar relatórios 

que apoiam a tomada de decisão (Battaglia, 1999; Calof & Skinner, 1998; Dishman & 

Calof, 2008), bem como informações do histórico da empresa (Walsh &Ungson,1991), ou 

melhor, MO como um depósito que contém informação armazenada a respeito do histórico 

da organização, que pode ser usada para a tomada de decisão.  Em alguns casos, as 

decisões são tomadas pelo feeling e a consulta às informações é apenas para corroborar 

com a decisão previamente tomada. Existem outras situações em que não existem 

informações necessárias para a tomada de decisão e o processo necessita de continuidade, 

por isso são tomadas decisões sem basear-se nos dados e nas informações. 
 

E1: Ele só vai recorrer a relatórios se isso conflita com a possível decisão 

que ele iria tomar. 

E1: Então vai de novo muito do feeling do gestor, o alinhamento, a 

estratégia da corporação, de novo as práticas do passado, etc. mesmo que 

sejam informações novas. 
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E2: O meu time tem como objetivo não se utilizar de relatórios, para 

termos a liberdade de criar coisas novas. 

E3: Pelo menos o que observo da proximidade que tenho com os gestores 

vejo que boa parte das decisões não são baseadas em dados, são baseadas 

em achismo. […]. Já peguei situação que eu participei da tomada de 

decisão e essa decisão já estava tomada por feeling e então por eu trabalhar 

com dados eu acho que quase todas decisões devem ter pelo menos um 

mínimo de informação possível. 
E6: Tem decisões no feeling. 

 

 As decisões podem ser tomadas pelo impulso, sem terem dados para respaldar, isso 

confirma o que Myburgh (2004) escreveu: decisões estratégicas precisam ser no tempo 

adequado, correto e informado. O processo de tomada de decisão, muitas vezes, é bem 

claro e estruturado, recorrendo a comitês e a análise de dados. 
 

E3: O ideal, no meu ponto de vista, é existir um fluxo para o processo de 

tomada de decisão bem definido e estruturado. Inclusive utilizar uma 

ferramenta para definir esse fluxo de processo (de tomada de decisão). 

Uma ferramenta de work flow que faça com que o gestor consuma numa 

sequência predeterminada ou que possa ser alterada, alguns relatórios para 

que ele toma determinada decisão. 
E5: Então a partir da reunião desses comitês é que as decisões são 

tomadas. 

E5: A partir dessa investigação, a gente senta de novo e revisa, analisa, 

leva em consideração cada um desses aspectos. 

E6: Então para cada ação que vai ter um orçamento de cada área, a gente 

vai acessar informações para poder montar o plano de ação que vai fazer. 

E7: A gente montou esse processo, esse processo dá o resultado, tem uma 

expectativa de resultado, esse resultado final foi diferente ou não? A gente 

mede dessa forma. O processo é contínuo, não para nunca na verdade, é a 

nossa razão de existência. 

 

 Contudo, houveram relatos de que, em algumas vezes, o processo de tomada de 

decisão não é bem definido. 
 

E3: Por não ter um processo bem definido, eles acabam não 

compartilhando com os demais. 

E3: Não existe um processo bem definido (para a tomada de decisão). 

 

 O processo de tomada de decisão das empresas que os entrevistados trabalham 

varia. Em alguns casos, é bem claro e estruturado, em outros, é desestruturado ou ainda 

inexplícito. Para as empresas com um processo estruturado, o conhecimento empregado 

pode gerar eficácia organizacional, norteando o processo (Croasdell et al., 2002). Entende-

se que o objetivo final do uso de relatórios é facilitar a tomada de decisão (Santarém & 

Vitoriano, 1999). 

 Nesta categoria, foram explorados os processos de decisão das organizações. 

Algumas falas mostram que as decisões têm processos bem definidos, com o uso de 

relatórios para apoiá-las. Em outros casos, identificou-se que existem empresas que não 

têm os processos decisórios bem definidos, neste caso, o impulso e o feeling dominam. 

Percebe-se que existem mais dificuldades em acertos quando as decisões são tomadas desta 

segunda forma, pois as decisões não têm apoio das informações, baseando-se na 

experiência e na memória pessoal do decisor.  
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 O Quadro 3: Relações entre Objetivos e Categorias formadas mostra quais são os 

objetivos específicos que se ligam com as categorias formadas. 

Quadro 3: Relação entre os Objetivos e as Categorias Formadas 
Objetivos Específicos Categorias 

1. Identificar como as organizações 

armazenam e organizam os dados e 

informações. 

C1: Armazenamento de dados e informações 

2. Compreender como as organizações 

recuperam e acessam os dados e 

informações. 

 

C2: Recuperação de dados e informações 
C3: Acessibilidade das informações 

3. Entender como as informações presentes 

na Memória Organizacional impactam na 

tomada de decisão. 

C4: Apoio à tomada de decisão 

 Fonte: Os autores, 2018 

 

 

5. Considerações Finais 

 

 Esta pesquisa procurou responder à questão: De que forma a Memória 

Organizacional, suportada pelos sistemas de informação pode auxiliar no processo de 

tomada de decisão? Para se obter essa resposta, efetuou-se uma análise bibliográfica 

inicial e entrevistaram-se sete gestores de diferentes empresas. 
Supõe-se que este estudo seja de interesse não apenas acadêmico, mas para as 

empresas que já fazem a gestão da memória e da inteligência competitiva, ou tenham a 

intenção de fazer isso. 

 No que afeta à gestão da Memória Organizacional (Objetivo Específico 1 e 2), 

constatou-se que é um assunto considerado relevante pelas organizações. As empresas se 

preocupam em viabilizar a manutenção da memória da organização. O armazenamento e a 

organização dos dados e informações (Objetivo Específico 1) são auxiliados por 

ferramentas computacionais, que tornam o processo mais fácil e organizado. A 

recuperação e o acesso das informações também utilizam ferramentas computacionais, no 

entanto a recuperação e o acesso aos dados ainda se mostram incipientes, pois existem 

algumas dificuldades no processo. As empresas mostram que a disseminação das 

informações é rotina, mas existem aquelas que são acessadas por poucas pessoas. 

 O processo de tomada de decisão das empresas apoiado pela MO (Objetivo 

Específico 3) varia de acordo com a empresa. Entende-se que o uso da MO pode facilitar 

muito o direcionamento da decisão, mas algumas empresas têm dificuldades de explicitar a 

MO, fazendo com que a decisão seja tomada de acordo com o que os gestores acreditam, 

mas não fundamentada em dados. 

Na busca pela resposta à questão de pesquisa e alcance dos objetivos específicos, 

considera-se que o trabalho conseguiu atingir o objetivo geral de verificar de que forma a 

MO pode auxiliar no processo de tomada de decisão. 

Além de atingir os objetivos geral e específicos, segundo os entrevistados a 

participação no estudo os fez com que refletissem sobre a manutenção da memória e 

também a respeito do processo de tomada de decisão nas organizações nas quais atuam. A 

memória é uma parte vital da organização, a qual está presente nos funcionários, nas 

rotinas, nos documentos, nos softwares e nos bancos de dados. Considera-se que a gestão 
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da memória é um assunto prioritário nas empresas, para que haja a aquisição, a retenção, a 

manutenção e a recuperação adequadas, perpetuando, assim, o conhecimento. Da mesma 

forma, a tomada de decisão deve ser apoiada pelas informações contidas na MO, para que 

seja mais assertiva. 
Um fator limitador do estudo foi o fato de terem sido realizadas sete entrevistas 

com gestores de diferentes organizações e setores da grande São Paulo, o que não confere 

generalização, mas não tira o mérito e contribuição da pesquisa. No que concerne às 

considerações finais, a pesquisa evidenciou que o mercado entende cada vez mais a 

necessidade da gestão da memória organizacional, e buscam melhorar os processos de 

armazenamento e recuperação de dados de modo que a MO seja melhor utilizada. 

 Foi manifestado que a boa gestão da memória organizacional auxilia no processo 

de tomada de decisão, pois com o auxílio de relatórios e informações acerca do passado, as 

organizações podem ter um suporte para tomar decisões futuras. Consequentemente, a 

empresa pode adquirir uma vantagem tornando-se mais forte quando há uma boa gestão 

das informações. 

 A continuação da pesquisa é indicada, podendo abranger um número maior 

de organizações, envolvendo outras regiões e estados. É possível também restringir o setor 

de estudo, como, por exemplo, estudar apenas o setor financeiro, ou somente o varejo. 
 A partir dos resultados do estudo, em virtude das respostas dos entrevistados, é 

possível também uma pesquisa futura em que aprofunde a Categoria 3 (Acessibilidade das 

Informações), para entender melhor quais são os sujeitos que têm acesso às informações, e 

quais são os critérios utilizados para isso. Outro caminho que poderá ser adotado em 

pesquisas futuras é a análise de possíveis interações/relacionamentos entre as categorias 

identificadas na pesquisa. 
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The Intensive Care Unit (ICU) present in most Hospitals is intended for the caring 

of patients in a serious state of survival, requiring 24-hour monitoring. The 

multiprofessional health team is confronted with the need to analyze and clinically evaluate 

the results in the ICU, having as its main tool the Cardiopulmonary Monitor, responsible 

for the analysis of the patient's vital signs. The project aims to develop a Cardiopulmonary 

Monitor Simulator Software that enables health students to practice analysis and decision 

making through application web and mobile with virtual patients. The methodology used 

was the experimental and applied, in which the situation is studied to develop an applied 

solution. The initial research showed that more than 70% of the students feel the need for 

ICU practice and, in the tests using the prototype, we can conclude from the testimony of 

students and teachers that it is feasible to apply this teaching practice in the medical area. 

Palavras-Chaves: Monitoring, Simulator, Software; 

SIMULADOR DO MONITOR CARDIOPULMONAR EM UTI COMO FERRAMENTA 

DE ENSINO NA ÁREA DA SAÚDE 

A Unidade de tratamento intensiva (UTI) presente nos Hospitais é destinada a 

reserva de pacientes em estado grave de sobrevida, com necessidade de monitoramento 24 

horas. A equipe multiprofissional de saúde se defronta com a necessidade de analisar e 

julgar clinicamente os resultados na UTI, tendo como principal ferramenta o Monitor 

Cardiopulmonar, responsável pela análise dos sinais vitais do paciente. O projeto visa o 

desenvolvimento de um Software Simulador de monitor Cardiopulmonar para prática de 

estudantes de saúde na análise e tomada de decisões, através de uma aplicação web e 

mobile com pacientes virtuais. A metodologia utilizada foi a experimental e aplicada, 

quando se estuda a situação para desenvolver uma solução aplicada. A pesquisa inicial 

mostrou que mais de 70% dos estudantes que participaram de um questionário sentem 

necessidade da prática em UTI, com os testes de uso do protótipo pudemos concluir, a 

partir do depoimento de alunos e professores, que é viável a aplicação desta prática de 

ensino na área da saúde. 

Palavras-Chaves: Monitoramento, Simulador, Software;  
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INTRODUÇÃO 

O avanço tecnológico na área de saúde tornou-se visível nos últimos anos e 

caminha para constantes melhorias a longo e curto prazo, com tal avanço surgem 

discussões acerca da segurança, monitoramento, tempo de reabilitação, estabilidade, dentre 

outros fatores diversos relacionados a pacientes hospitalizados nas UTIs, partindo desse 

ponto a equipe multiprofissional se defronta com a necessidade de analisar e julgar 

clinicamente por meio dos seus conhecimentos os resultados científicos evidenciados pela 

tecnologia do meio. (TANNURE e PINHEIRO, 2011 apud COLAÇO e MENEZES, 2011, 

p.15). 

    Durante a prática intensivista na UTI, toda a equipe profissional desde aos médicos, 

a equipe de enfermeiros e auxiliares de enfermagem, todos profissionais devem manter a 

vigilância constante dos sinais vitais dos pacientes em estado grave, utilizando por meio de 

equipamentos a realização de exames, invasivos e não invasivos que permitem a 

monitorização dos órgãos e sinais vitais do paciente. Conforme Fernando Suparregui 

(2006, p.63), “A monitorização de funções vitais é uma das mais importantes e essenciais 

ferramentas no manuseio de pacientes críticos na UTI”. 

Para o julgamento clínico a enfermagem se alicerça em modelos de prática, como o 

Processo de Enfermagem (PE), que se estrutura em cinco etapas inter-relacionadas e 

recorrentes: coleta de dados (histórico), diagnóstico, planejamento, implementação e 

avaliação de enfermagem. Estas fases têm por finalidade identificar as necessidades do 

indivíduo, planejar uma estratégia de atuação, traçar os objetivos a serem alcançados, 

intervir sobre a situação e avaliar os resultados de seu trabalho (ALFARO-LEFEVRE, 

2005 apud COLAÇO e MENEZES, 2011, p.15).  

 A partir deste ponto, o âmbito hospitalar se torna um meio estressante, com relação 

às mudanças súbitas de estado dos pacientes, as tecnologias complexas envolvidas, 

superlotação e casos de escassez de recursos e mão de obra qualificada, gerando assim um 

estado emocionalmente instável e comprometido aos profissionais, estando sujeitos a 

possíveis erros de diagnósticos e procedimentos que podem acarretar grandes fatalidades. 

 O projeto em questão visa aglomerar todo o quesito da teoria a uma prática 

relativamente diferente do âmbito hospitalar, onde estudantes de áreas afins como 

enfermagem e medicina tendem a possuir certa dificuldade em realizar aulas práticas de 

monitoramento de sinais vitais e tomada de decisões em UTIs durante as disciplinas em 

andamento do curso, devido ao ambiente e todas as suas limitações de acesso, dedicação de 

tempo e atenção dos profissionais ao ensino dos estudantes. 

 A pesquisa do projeto propõe o desenvolvimento de um simulador de monitor 

cardiopulmonar para a análise e tomada de decisões diretamente pelo software, visto que o 

fator de maior critério são os sinais vitais do paciente, o mesmo não carece de estar 

presente durante a simulação, proporcionando de uma forma predeterminada uma 

experiência de monitoramento de sinais vitais e tomadas de decisões ao estudante, mesmo 

que este não esteja diretamente presente na UTI. 

 Por meio do simulador os estudantes e professores de áreas afim poderão realizar 

atividades complementares praticando simulações diretas de monitoramento e tomadas de 

decisões imediatas a qualquer mudança de padrões dos sinais vitais do paciente virtual. O 
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desenvolvimento da pesquisa e implementação do projeto na área acadêmica poderá levar 

aos estudantes uma maior visão e experiência no monitoramento de pacientes, em âmbitos 

intensivistas para futuras residências médicas e estágios supervisionados, com o intuito de 

melhor aproveitamento e aprendizado das experiências reais. 

Objetivo Geral 

 O projeto visa atuar na área acadêmica com o propósito de aprimorar o ensino no 

campo da saúde, onde estudantes de áreas afins possam, por meio do simulador 

experimentar de uma forma predeterminada a vivência de monitoramento e tomada de 

decisões com pacientes em âmbito intensivista, no qual os professores poderão realizar 

atividades e exercícios dinâmicos para melhor aproveitamento das disciplinas cursadas, 

visando criar uma base mais sólidas para futuros estágios e residências em ambientes reais 

de monitoramento de pacientes. 

Objetivos Específicos  

 Propiciar aos alunos pesquisadores a oportunidade de projetar e desenvolver uma 

aplicação Web junto a uma aplicação mobile, utilizando as principais técnicas e 

ferramentas no mercado de trabalho obtidas em sala de aula para beneficiar a comunidade 

acadêmica que eles mesmos são atores participantes e ativos. 

Segue os seguintes objetivos específicos: 

a) Especificação do sistema; 

b) Levantamento dos requisitos de software, usando softwares livres; 

c) Projeto do Banco de Dados; 

d) Desenvolvimento da aplicação; 

e) Criação de protótipo do sistema; 

f) Testes das funcionalidades oferecidas pelo sistema. 

g) Utilização prática com a utilização por um professor da área de saúde. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A seguir, a base teórica utilizada no desenvolvimento do projeto de pesquisa. 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

 É a unidade que existe em hospitais destinada aos cuidados especiais de pacientes 

em estado mais grave, que necessitam de um tratamento mais intensivo e observação 

contínua dos sinais vitais com relação a outros enfermos internados. Disponibilizando todo 

o suporte desde a equipe profissional aos recursos tecnológicos e equipamentos de 

trabalho, a UTI torna-se um dos ambientes mais importantes e privados presente em um 

hospital, visto que se compromete a total vigilância e tomadas de decisões a cada instante 

por 24 horas seguidas com seus pacientes (NÉLIO, 2010, p.3). 

Aplicações Mobile 

 São aplicativos (Apps) para dispositivos móveis, softwares que desempenham 

funções em dispositivos como smartphones, tablets, Ipads, entre outros. As aplicações 

mobiles estão cada vez mais influentes no mercado de trabalho, no dia a dia dos usuários 
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presente parcialmente no mundo atual, por meio das aplicações móveis é possível explorar 

uma nova experiência na usabilidade, praticidade e rapidez com menor custo de acesso em 

processos comumente executado em computadores desktops. As aplicações variam desde a 

simples anotações, a reprodução de músicas e vídeos em alta qualidade, a jogos, redes 

sociais, compras online, mensageiros instantâneos dentre as mais diversas aplicações. 

A tendência mobile encontra-se no seu advento, pesquisas da MMA Mobile Report 

2015 mostram que no Brasil cada dispositivo móvel possui em média 20 aplicativos para 

cada smartphone, onde foi destaque como o maior mercado de internet móvel da América 

latina, outra pesquisa pela Mobile Time de 2015, relatou o aumento de 58% no uso de 

aplicações mobile no mundo, 20% a mais do que em 2014 e 10% em comparação a 2013. 

Por fim a IMS uma empresa de marketing e mídia divulgou um estudo no início de 2015 

que aproximadamente 95% dos brasileiros utilizam somente aplicações móveis para 

navegarem na internet. Partindo desse ponto, existe a ramificação de inúmeras 

possibilidades de aplicações móveis, mostrando que essa tendência continua em constante 

desenvolvimento, abrindo novas portas e oportunidades de mercado em todo o mundo. 

Banco de Dados 

 Banco de Dados é um conjunto de informações que se relacionam, elas estão 

armazenadas fisicamente em dispositivos periféricos, e processadas de forma relacional ou 

não entre si de forma que exista sentido entre ambas. Atua como uma coleção de arquivos 

com dados operacionais utilizados de forma lógica e específica para cada caso, por 

exemplo nas aplicações desenvolvidas pelas equipes em empresas e órgãos públicos.  

Atualmente, por mais simples que seja um sistema de informação ele precisará 

armazenar dados, de forma que possa recuperá-los e/ou alterá-los quando necessário. Por 

exemplo, se você desenvolver um sistema de informação para a biblioteca da escola, este 

sistema deverá armazenar dados dos alunos, dos livros, dos empréstimos realizados e 

devoluções. E para armazenar essas informações e recuperá-las quando necessário de 

forma rápida e segura que utilizamos um sistema de banco de dados (GONÇALVES et al, 

2013, p. 1). 

 O sistema em questão, utilizará de um banco de dados por exemplo, para armazenar 

os dados e informações relacionadas aos dados do paciente virtual, processando as saídas 

de dados e retornando informações sobre a tomada de decisões do estudante, onde será 

armazenar todas as informações sobre estados do paciente, tipo de reação, informações dos 

sinais vitais, entre outros atributos presentes no simulador, todos os dados relacionais se 

encontram no Banco de dados. 

Aplicações Web 

 São aplicações voltadas para internet, onde não necessitam estar instaladas 

obrigatoriamente em um Desktop ou dispositivo móvel, são acessadas por meio de um 

navegador, bastando apenas estar conectado à internet, podendo ser executado por 

intermédio de um servidor HTTP (Web Host) ou localmente no dispositivo do usuário. 

Os aplicativos web recebem este nome porque são executados na internet, ou seja, 

os dados ou os arquivos que você trabalha são processados e armazenados dentro dos 

servidores da web. Estes aplicativos geralmente não precisam ser instalados no seu 
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computador. O conceito de aplicativos web está relacionado com o armazenamento na 

nuvem. Toda a informação é guardada de forma permanente em grandes servidores da 

internet e estes enviam a nossos dispositivos ou computadores os dados requeridos (GCF 

APRENDE LIVRE, O que é um aplicativo web ?, 2015). 

 Essas aplicações possuem capacidade de atender uma grande demanda de serviços, 

na maioria dos casos de baixo custo, gratuitos e de segurança, alguns exemplos de 

aplicações web são os servidores de e-mail: Gmail e Yahoo, redes sociais como o 

Facebook, diversos serviços da Google como o Google Drive, Google Docs, aplicações de 

e-commerce e etc. 

Web Componentes 

 Web Componentes são um conjunto de APIs (Application Programming Interface) 

da web que permitem a criação de novas tags HTML customizadas, reutilizáveis e 

encapsuladas com estilos (CSS) e comportamentos próprios para cada componente criado. 

A construção de novos componentes é baseada em padrões da web (Web Components 

Stardants), eles funcionam em navegadores modernos e são utilizados através de 

bibliotecas e frameworks javascript que manipulam o HTML. 

 Os recursos necessários para a utilização dos web-componentes estão sendo 

integrados as especificações do HTML e DOM (Modelo Objeto de Documento) dos 

navegadores, permitindo aos desenvolvedores estender seus componentes com estilos 

encapsulados e comportamento personalizável na manipulação dos dados, que para eles 

são passados como parâmetros de entradas, retornando algo para o usuário na página. 

Os componentes da Web são baseados em quatro especificações principais: 

● Custom Elements 

● Shadow DOM 

● HTML Imports 

● HTML Templates 

 

Custom Elements: A especificação Custom Elements estabelece as bases para projetar e 

usar novos tipos de elementos DOM.  

Shadow DOM: A especificação Shadow DOM define como usar o estilo encapsulado e a 

marcação nos componentes da web.  

HTML Imports: A especificação de importações HTML define a inclusão e reutilização 

de documentos HTML em outros documentos HTML.  

HTML Templates: A especificação do elemento no HTML Template define como 

declarar fragmentos de marcação que não são utilizados na carga da página, mas podem ser 

instanciados mais tarde no tempo de execução. 

Essas novas tags/componentes podem ser utilizadas e reutilizadas em diversas 

aplicações de forma independente. 

Single Pages Applications 
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 São aplicações web de uma única página, basicamente o desenvolvedor irá 

codificar menos no server-side e mais no client-side separando as responsabilidades de 

ambos, o conceito de uma SPA (Single page application) está ligado diretamente em 

trabalhar com o DOM (Modelo Objeto de Documento) dos navegadores, armazenando e 

atualizando as informações localmente de forma dinâmica com uma linguagem que 

manipule esses componentes, o Javascript como maior exemplo. Com as SPA’s o server-

side passa a responsabilidade de “renderizar” e montar as páginas dinâmicas da web com o 

próprio navegador do cliente, voltando sua atenção mais para a regra de negócio em si, 

como a persistência dos dados no banco, cálculos, retorno das requisições, etc. Ao existir 

somente uma página para toda a aplicação, o efeito de transição de uma tela para outra 

acontece sem o refresh (recarregar) da página, esta é uma das grandes características de 

uma SPA.  

 A comunicação com o servidor é responsabilidade da linguagem que está sendo 

implementada no navegador, o próprio javascript será o responsável por requisitar as 

informações, obtê-las, manipulá-las e atualizá-las no DOM do navegador, conforme o 

usuário vai utilizando a aplicação. Atualmente existem diversos frameworks javascript que 

agilizam e facilitam o desenvolvimento de Single Pages Applications, dentre eles podemos 

enfatizar exemplos como React.js, Angular, e a ascensão do Vue js nesse cenário da web 

moderna.  

 A construção de uma SPA está ligada diretamente com os Web Componentes, os 

frameworks do mercado utilizam desta tecnologia fornecida pelos navegadores para 

criarem seus próprios componentes e reutilizá-los quando for mais conveniente, facilitando 

a manutenção e a escalabilidade das aplicações SPA. 

Dentre as vantagens de uma SPA podemos listar: 

● Melhor experiência do usuário; 

● Performance; 

● Responsabilidade no client-side; 

● Facilidade de manutenção. 

Contudo, as desvantagens: 

● Acoplamento de um framework específico ao FrontEnd da aplicação; 

● Dependência dos recursos dos navegadores, atualmente nem todos navegadores 

tem suportes as novas funcionalidades do javascript e seus frameworks. 

 

O Sistema: SIMULADOR DE MONITOR CARDIOPULMONAR EM UTI 

 A aplicação visa simular um monitor cardiopulmonar no ambiente de UTI para o 

treinamento dos alunos da área da saúde, como mostra a Figura 1. 
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Figura 1 – Monitor Cardiopulmonar de UTI 

Fonte – Google Images. 

O projeto será composto por uma página web com as características, aparência e 

dados de um monitor cardiopulmonar que será avaliado e monitorado pelo estudante, esta 

página apresenta os dados (parâmetros) armazenados em Banco de dados que poderão ser 

alterados pelo professor para simular situações de crise e riscos ao paciente virtual através 

de um app no smartphone, sem que o estudante perceba, devendo então tomar os 

procedimentos necessários para a normalização dos sinais vitais do paciente virtual, caso 

aplique procedimentos errados, a página web alertará de perigo podendo chegar à 

mensagem de “Óbito do paciente virtual”, caso contrário os sinais vitais do paciente serão 

estabilizados. A Figura 2 apresenta o Diagrama de contexto do projeto proposto. 

 

Figura 2 – Diagrama de Contexto do Projeto. 

Fonte – Autoria própria. 

METODOLOGIA 

A natureza do problema deste projeto conduz ao uso de metodologia do tipo 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2281



 

 

8 

experimental e aplicada. Um protótipo foi criado para possibilitar a utilização das 

funcionalidades do sistema proposto visando gerar benefícios concretos para a comunidade 

em que estamos inseridos. 

Segundo Vergara (2007), a pesquisa aplicada é motivada pela necessidade de 

resolver problemas concretos, mais imediatos ou não. 

 O estudo do projeto utilizou também a pesquisa bibliográfica através de referencial 

teórico coletado em livros, artigos, teses, dissertações, anais de congressos, revistas 

especializadas, sites, etc. 

O protótipo desenvolvido funciona como uma aplicação web consumindo em 

realtime os serviços REST de um servidor onde são persistidos e retornados dados na base 

de dados, em conjunto um APP para smartphone consumindo os mesmos serviços, 

conectado à internet pela rede sem fio da instituição de ensino e uma página web para 

apresentação do monitor que apresentará os dados coletados do banco de dados.  

A infraestrutura de computadores e rede local necessária ao desenvolvimento do 

sistema foi a infraestrutura dos laboratórios disponibilizados pela instituição Estácio.  

O desenvolvimento deste projeto seguiu os seguintes procedimentos: 

a) Especificação do sistema: 

● Utilizada a linguagem UML (Unified Modeling Language) 

b) Levantamento dos requisitos de software 

● Realizadas reuniões com as partes interessadas no projeto.  

● Mapeados CASOS DE USO (Diagramas UML). 

c) Projeto do Banco de Dados 

● Desenvolvido MER (Modelo de Entidades e Relacionamentos). 

● O Banco de Dados livre será o MySQL. 

● SqLite para aplicações mobile 

d) Desenvolvimento da aplicação 

● Utilizada a linguagem de programação Java para o desenvolvimento do 

Backend. 

● Utilizada a linguagem de programação Javascript  com o framework Vue Js 

para desenvolvimento do Frontend. 

● Utilizado Android Studio para o desenvolvimento do App. 

e) Criação de protótipo do sistema 

● Integração da aplicação com o banco de dados. 

● Comunicação do app com os serviços e da Web page. 

f) Testes das funcionalidades oferecidas pelo sistema. 

LEVANTAMENTO DE DADOS E RESULTADOS 

O levantamento de dados foi dividido em dois momentos: uma pesquisa da 

viabilidade e necessidade do sistema e uma pesquisa de avaliação do uso do sistema. 
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Na primeira pesquisa, foram levantados os requisitos para o desenvolvimento 

inicial do protótipo em reuniões com alunos e professores de áreas afins, que instigaram a 

necessidade de obter informações sobre a necessidade do desenvolvimento do projeto, 

sobre a viabilidade e o retorno do mesmo para a comunidade acadêmica.  

Para esta coleta de dados sobre o projeto foi aplicado um questionário online com 

50 (cinquenta) universitários do curso de enfermagem que responderam as seguintes 

questões objetivas: 

1. Você como estudante, sente dificuldades no monitoramento dos sinais vitais de 

um paciente em âmbito de UTI ? 

2. Existe uma falta de experiência sua na atuação da atividade de monitoramento e 

tomada de decisões em UTI ?  

3. Para você estudante, existe limitações e dificuldades em obter boas experiências 

em um âmbito de UTI ?  

4. Qual sua opinião sobre o desenvolvimento de um software simulador para 

monitoramento dos sinais vitais com a tomada de decisões em pacientes (virtuais) 

com âmbito de UTI ? 

 

Os resultados obtidos pelo questionário são demonstrados abaixo. 

 

Conforme a Gráfico 1, cerca de 42% dos alunos demonstraram uma dificuldade 

moderada na prática de monitoramento, enquanto uma parte menor demonstrou totais 

dificuldades com 29.6%, seguido de 29.6% que não possuem dificuldades. Aqui os 

resultados mostraram que mais de 71% sentem dificuldade no monitoramento em UTI. 

 

Gráfico 1 – Conhecimentos em Monitorar sinais vitais  

Fonte – Questionário online aplicado em março de 2017. 

O Gráfico 2 mostra que a grande maioria com mais de 40% relatou a pouca 

experiência na prática de monitoramento, seguidos de mais de 40% que não possuem 

nenhuma experiência e somente 19.2% relataram ter alguma experiência. Esse resultado 

nos mostra o quanto é necessário a melhoria nesse processo ensino-aprendizado. 
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Gráfico 2: Experiência em UTI 

Fonte: Questionário online aplicado em março de 2017. 

As respostas da terceira pergunta estão representadas no Gráfico 3, onde a grande 

maioria, com aproximadamente 50%, declarou que existem dificuldades para obter boas 

experiências, enquanto a outra metade relatou não possuir. 

 

Gráfico 3 – Limitações e dificuldades no ensino 

Fonte – Questionário online aplicado em março de 2017. 

Para quarta e última pergunta, representada no Gráfico 4, a grande maioria, com 

85.2%, declarou interesse e apoio ao desenvolvimento da aplicação, relatando que a 

mesma seria útil para os seus estudos. Ainda assim, alguns entrevistados consideraram 

confusa a ideia de um simulador. Estas respostas nos fazem crer na viabilidade do 

desenvolvimento do projeto. 
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Gráfico 4 – Viabilidade do desenvolvimento de um sistema 

Fonte – Questionário online aplicado em março de 2017. 

Ao final da primeira pesquisa, foi identificado uma certa fragilidade e deficiência 

dos estudantes nas atividades de monitoramento e tomada de decisão em âmbito de UTI. 

Os alunos que não demonstraram dificuldades já tinham experiência prévia antes de 

ingressar na área acadêmica, seja por meio de estágio, ou por trabalharem 

remuneradamente na área de saúde. Os resultados obtidos na primeira pesquisa, 

mostraram a relevância e viabilidade do desenvolvimento do projeto para os alunos na 

área de saúde. 

A partir dos resultados seguimos para o desenvolvimento do protótipo em 

ambiente web para uso dos estudantes, acompanhado de um aplicativo para mudança dos 

parâmetros de uso do professor.  

RESULTADOS DO USO DO SIMULADOR (Protótipo) 

Os resultados obtidos durante os testes foram analisados e validados pelo 

professor orientador e alunos participantes. Ao decorrer da pesquisa alguns alunos 

realizaram pequenos testes para acompanhar o desenvolvimento do projeto.  
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A seguir as capturas de telas (screenshots) do protótipo web que foi desenvolvido 

no projeto: 

Figura 3 – Protótipo do simulador cardiopulmonar - Imagem completa. 

Fonte – Própria autoria. 

Figura 4 – Protótipo do simulador cardiopulmonar - Informações do paciente. 

Fonte – Própria autoria. 
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Figura 5 – Protótipo do simulador cardiopulmonar - Informações do paciente. 

Fonte – Própria autoria. 

 

A segunda pesquisa, de caráter qualitativo, avaliou o uso do protótipo através de 

perguntas abertas, servindo de feedback para melhorias da versão final. O protótipo do 

sistema web foi testado por 02 (dois) estudantes e 01 (um) professor da área da saúde, que 

avaliaram o uso do simulador com a finalidade de levantar falhas e pontos de melhorias. 

A partir dos resultados obtidos nestes testes foi desenvolvido um plano de finalização do 

sistema. 

O questionário aberto, focou em três conceitos utilizados na avaliação de 

aplicativos: OBJETIVIDADE, USABILIDADE e QUALIDADE PERCEBIDA. 

Quanto a OBJETIVIDADE, foi questionado: O sistema atende os objetivos 

descritos em sua definição ? 

O Estudante_1 avaliou que sim, aprovando o 

protótipo: “quando comecei a usar, sabia que se tratava de 

um software, mas após alguns minutos de uso e pelo 

envolvimento com as informações, a sensação era de estar 

dentro de uma UTI avaliando informações de um paciente, 

muito legal”. 

Já o Estudante_2 aprovou com restrições, 

relatando: “No começo eu gostei do visual, mas senti falta 

do paciente, pois na UTI estamos vendo as condições dele, 

mas acho viável para estudantes dos primeiros semestres”.  

Para o Professor, os objetivos foram atendidos 

conforme seu depoimento: “Gostei da semelhança do 

sistema com a máquina real, proporcionando uma 

experiência virtual aos alunos. Senti falta do som que as 

máquinas emitem, mas já foi prometido para novas versões. 

Usarei com certeza esse recurso”. 
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Quanto a USABILIDADE, foi questionado: O sistema web e mobile são de fácil 

utilização (auto explicativos) e intuitivos ? 

O Estudante_1 relatou que não houve dificuldades 

no uso do sistema: “Logo que comecei a usar, identifiquei as 

informações e os botões que seriam necessários para 

avaliar o paciente. Notei também que os gráficos são só de 

enfeite, não representam os valores de batimentos, mas 

ficou legal. Está aprovado”. 

Para o Estudante_2 algumas melhorias poderiam 

ser implementadas: “O simulador me pareceu um jogo, em 

que tinha que dar respostas para as alterações das 

condições do paciente, não identifiquei de imediato que 

botão deveria acionar para responder, mas após algum 

tempo, compreendi o funcionamento do simulador. Acho 

que pode ser melhorado, talvez o uso de um tutorial ou 

manual de uso”.  

Quanto a usabilidade, o Professor não relatou 

dificuldades, mas fez alguns comentários: “Gostei da 

facilidade de mudar os parâmetros do paciente, mas é 

necessário ter cuidado para não alterar novamente antes 

que o aluno tenha tomado alguma ação, não tinha como eu 

saber se ele já tinha respondido aos primeiros parâmetros”. 

 Quanto à QUALIDADE PERCEBIDA, foi questionado: O projeto proposto 

vai trazer ganhos reais para o ensino e aprendizado na saúde ? 

O Estudante_1 classificou o sistema como “bom”, 

com pontos positivos e algumas melhorias a serem 

implantadas: “Gostei da ideia de usar um simulador, 

embora não substitua totalmente a experiência real, mas 

protótipo é para isso mesmo, usar quando não temos 

acesso. Acho que meus colegas vão gostar e usar bastante. 

Proponho que um aluno também possa alterar os 

parâmetros para treinar outros alunos, como uma forma de 

estudo em grupo”. 

 “O simulador é uma boa prática de ensino, mas 

não pode substituir totalmente a prática na UTI, deve ser 

usado como uma prática complementar”, relatou o 

Estudante_2. 

 “Temos que usar todas as tecnologias que 

beneficiem o processo ensino-aprendizado, gostei de poder 

simular situações que automaticamente apareciam na tela, 

tornando o ensino mais dinâmico e a participação do aluno 

também. Fiquei ansioso para ver um aluno usando três telas 

simultaneamente para simular o stress de uma UTI”, relatou 
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o professor entrevistado. 

CONCLUSÕES 

O projeto de iniciação científica consistiu em auxiliar no aprendizado de alunos da 

área de saúde, introduzindo tecnologias ao cotidiano acadêmico com o objetivo de tornar 

as atividades mais práticas, a pesquisa ajudou a entender melhor o funcionamento de uma 

unidade de tratamento intensivo (UTI) aos alunos de áreas afins, permitindo aos alunos 

mais opções e oportunidades de capacitação ao mercado de trabalho. 

Após os testes com o protótipo chegamos as seguintes conclusões quanto ao uso e 

qualidade do projeto:  

Quanto ao atendimento dos objetivos foi possível concluir que foram atendidos 

parcialmente, com algumas ressalvas e pedidos dos participantes da pesquisa, destacando-

se a necessidade de dar mais realidade ao ambiente, incluindo o sinal sonoro de alarme, e 

quem sabe, até o som dos batimentos cardíacos e da respiração dos pacientes. 

Quanto a usabilidade, concluímos que foi avaliado como bom, embora alguns 

ajustes sejam necessários, como o retorno para o App do professor se o aluno respondeu ou 

não a última alteração de parâmetros. 

Quanto à qualidade percebida, podemos perceber uma grande oportunidade para o 

uso do simulador, é um projeto viável e que devem ser mantidos os estudos e esforços para 

implementar as melhorias relatadas na pesquisa, pois percebemos que tudo isso só favorece 

e auxilia o processo de ensino-aprendizado na área da saúde. 

RECOMENDAÇÕES  

 

 Sobre a utilização e implantação do projeto como ferramenta didática futuramente, 

a aplicação ainda carece de recursos e investimentos para melhor performance e 

usabilidade, visto que já existem aplicações semelhantes na internet, porém pagas e de 

vínculo empresarial, a continuidade do projeto irá permitir um acesso gratuito aos demais 

estudantes beneficiando tanto a comunidade acadêmica de TI quanta a de saúde. 

Ainda existem melhorias a serem implementadas no projeto visando uma experiência mais 

completa e benéfica para o usuário. Com o término da pesquisa aspira-se novos objetivos 

para com a aplicação, que a mesma tenha instigado a comunidade e que por meio do 

pesquisador e outros membros acadêmicos deem continuidade com novas features e 

feedbacks construtivos. 
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A System for Information Extraction on Corporate Mobile Invoices 

 

Information Extraction (EI) is a collection of methods and techniques that aim to extract 

relevant information from semi structured or unstructured sources. This paper proposes a 

supervised application for EI using the machine learning approach in Corporate Mobile 

Invoices. The system composed of modules for problem identification, processing and 

pattern extraction and post-processing was evaluated experimentally to measure its 

accuracy. The experiments showed results that may support the development systems 

capable of extracting information from mobile phones bills in general. 

Keywords: Information Extraction, Machine Learning, Hierarchical Organization. 

 

Um Sistema para Extração de Informação em Faturas de Telefonia Móvel 

Corporativa 

 

A Extração de Informação (EI) é uma coleção de métodos e técnicas que têm como 

objetivo extrair, de fontes semiestruturadas ou não estruturadas, informações relevantes. 

Este artigo traz a proposta de uma aplicação supervisionada de EI utilizando a abordagem 

de aprendizado de máquina em Faturas de Telefonia Móvel Corporativa. O sistema, 

composto por módulos de identificação do problema, processamento, extração de padrões 

e pós-processamento, foi avaliado experimentalmente visando mensurar sua precisão. Os 

experimentos mostraram resultados que podem subsidiar desenvolvimento de sistemas 

capazes de extrair informações de faturas de telefonia móvel em geral. 

Palavras-chave: Extração de Informação, Aprendizado de Máquina, Organização 

Hierárquica 
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1. INTRODUÇÃO 

A complexidade e a quantidade de dados armazenados ou transmitidos no mundo 

têm aumentado a taxas elevadas nos últimos anos. O surgimento dessa enorme quantidade 

de dados constitui o que se chama de Big Data, sendo considerado o quarto paradigma da 

ciência, (Hitzler & Janowicz, 2013). No entanto, o grande volume aliado à falta de padrões 

torna inviável qualquer tipo de acompanhamento sistemático desses dados. Neste contexto, 

é cada vez maior a necessidade de métodos para a extração de informações neste tipo de 

dados. 

Uma das soluções para este tipo de problema se dá por meio da aplicação de 

técnicas que permitem a estruturação da informação, tornando-a mais elucidativa para o 

usuário. Para isso, é necessário a construção de ferramentas capazes de processar esse 

grande volume de dados e que permita uma melhor análise de suas informações. Neste 

sentido, (Fraga do Amaral e Silva, 2004) sugerem uso de uma técnica de Mineração de 

Texto denominada Extração de Informação (EI), que tem como objetivo transformar 

documentos textuais não estruturados ou semiestruturados, em banco de dados 

estruturados. 

A EI é um passo fundamental em vários problemas de análise de dados. Seus 

benefícios podem se estender a qualquer domínio que utilize algum tipo de texto (Loh, 

2001), como é o caso da área de Gestão de Custos de Telecomunicações, de interesse neste 

trabalho. De acordo com (Cavalcante, 2009), o profissional desta área tem o objetivo de 

compreender, gerenciar e otimizar a utilização de serviços de telecomunicações dentro de 

um ambiente corporativo. Dada a complexidade nos processos e comercialização destes 

serviços, realizar este trabalho manualmente pode ser bastante custoso, sobretudo para 

grandes empresas. Para tanto, faz-se necessária uma interpretação automatizada das faturas 

telefônicas fornecidas pelas operadoras prestadoras de serviços. 

As principais contribuições da EI neste tipo de documento estão relacionadas à 

busca de informações específicas em documentos, à análise qualitativa e quantitativa de 

grandes volumes de texto e uma melhor compreensão do conteúdo disponível nestes 

documentos. 

Os sistemas de Extração de Informações têm o potencial de auxiliar os seres 

humanos na tarefa de extração, no entanto, a maioria dos sistemas de EI não foram 

projetados para funcionar com o formato PDF (Portable Document Format), uma fonte de 

extração importante e comum em várias áreas. Em um documento PDF, o conteúdo 

narrativo muitas vezes é misturado com metadados ou texto semiestruturados, o que 

adiciona desafios ao algoritmo de Mineração de Texto. 

Com o objetivo de extrair informações relevantes de forma a melhorar as decisões 

estratégicas na área de Gestão de Custos de Telecomunicação, e automatizar o processo de 

estruturação das informações presentes em documentos textuais, este trabalho apresenta 

um sistema baseado em Extração de Informações em Faturas de Telefonia Móvel 

Corporativas em formato PDF. 

Este artigo segue assim organizado: Uma visão geral de conceitos da Extração de 

Informações, além de processos, tarefas e técnicas que serão aplicadas neste trabalho são 

apresentados na Seção 2. A Seção 3 apresenta um estudo sobre algumas pesquisas 

desenvolvidas na área. A Seção 4 descreve a metodologia abordando as etapas da pesquisa 

como também a proposta de desenvolvimento do sistema de EI. A Seção 5 traz resultados 
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da avaliação experimental realizada e, por fim, na Seção 6 seguem as considerações finais 

e perspectivas da pesquisa. 

 

 

 

 

2. MINERAÇÃO DE TEXTO E A EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

É possível encontrar na literatura diversas definições para o termo Mineração de 

Texto (MT). Os pesquisadores (Rezende, 2003) e (Feldman & Sanger, 2007) consideram a 

MT como sendo o processo de obtenção significativo de informações de texto no qual um 

usuário interage com uma coleção de documentos, usando um conjunto de ferramentas 

para análise. 

A Mineração de Texto aplica as mesmas funções analíticas de Mineração de Dados, 

envolvendo a aplicação de algoritmos que processam textos e identificam informações 

úteis, que normalmente não poderiam ser recuperadas utilizando métodos tradicionais de 

consulta, dado que a informação contida nesses textos não pode ser obtida de forma direta 

devido ao seu formato (Feldman & Sanger, 2007). 

O processo de Mineração de Texto, segundo (Rezende, 2003), pode ser dividido em 

cinco etapas, como pode ser observado na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Processo de mineração de textos 

Fonte: (Rezende, 2003) 

 

A identificação do problema, consiste em determinar o escopo do problema, onde 

dado objetivo da aplicação é selecionada ou criada uma base de documentos, onde é 

definida o que se espera de sua análise. Esta etapa é fundamental para o decorrer do 

processo, pois o conhecimento adquirido servirá como base para etapas seguintes do 

processo. 

O pré-processamento é uma etapa indispensável no processo de MT. Visa estruturar 

os textos de maneira a torná-los processáveis por algoritmos de aprendizado de máquina, 

padronizando ou convertendo textos em outros formatos ou eliminando stopwords, que são 

palavras consideradas irrelevantes à representação da coleção. 

Na extração de padrões é escolhida a técnica de MD que será empregada para que 

os objetivos sejam atingidos. O pós-processamento visa avaliar as informações que foram 
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descobertas na etapa anterior, e a Utilização do Conhecimento consiste em consolidar o 

conhecimento e utiliza-lo para apoiar algum processo de tomada de decisão. 

 

2.1 Tarefas da Mineração de Textos 

Diversas tarefas existentes podem ser utilizadas para realizar a MT, como a 

Recuperação de Informação, Classificação, Agrupamento, entre outras. Uma estratégia 

comumente utilizada é a Extração de Informação, que segundo (Zambenedetti, 2002) 

começa com uma coleção de documentos textuais, de onde fragmentos de textos 

importantes são isolados, e informação relevante extraída. O objetivo da pesquisa em EI é 

construir sistemas que analisem um texto e preencha um modelo predeterminado com 

informações sobre o tipo específico de evento. 

A escolha da técnica a ser usada na construção de sistemas extratores de 

informação dependem da formatação do texto de entrada (Fraga do Amaral e Silva, 2004). 

Entre as abordagens presentes na literatura estão as baseadas em Wrappers, que são 

definidas por regra ou padrões de extração para identificar os dados de interesse a serem 

extraídos. 

Os Wrappers exploram a regularidade apresentada por textos estruturados ou 

semiestruturados, como Faturas de Telefonia Móvel Corporativas, a fim de localizar os 

dados importantes, e em geral exportá-las como parte de uma estrutura de dados. 

Por não existir uma arquitetura consensual para este tipo de abordagem, um 

Wrapper é construído de modo ad-hoc, existindo duas formas de implementação. A 

primeira, baseada em engenharia do conhecimento, na qual, uma pessoa familiarizada com 

o domínio elabora regras de extração de modo manual. A segunda é fundamentada em 

aprendizado de máquina que, diferente da primeira, não necessita de um indivíduo para 

codificar manualmente as regras, é preciso apenas que exista alguém com conhecimento 

suficiente do domínio, e da tarefa de extração, para etiquetar um corpus de textos de 

treinamento e teste. Tal etiquetagem consiste em determinar em cada texto as informações 

que deverão ser extraídas pelo sistema. 

Conforme (Fraga do Amaral e Silva, 2004), um algoritmo de aprendizado de máquina pode 

ser executado, se um corpus de treinamento for criado de forma adequada, resultando em 

algum tipo de conhecimento que o sistema de EI poderá utilizar para realizar a extração 

das informações. Uma das principais técnicas utilizadas pelos Wrappers para EI é a 

Classificação. 

 

2.2 Técnica de Classificação 

Um classificador de texto é capaz de classificar uma entrada, representada por um 

vetor de características, em uma categoria ou classe predefinida. Contudo, dado um 

documento, não se deseja classificá-lo em um determinado tipo, e sim extrair alguns 

trechos que preenchem um formulário de saída desejado. Portanto, o algoritmo recebe do 

documento de entrada um fragmento de texto e determina o grau de confiança que esse 

fragmento preenche corretamente cada um dos campos do formulário de saída, como 

mostra a Figura 2. O fragmento que possuir maior grau de confiança é o escolhido para 

preencher o campo do formulário. 
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Figura 2: Exemplo de preenchimento de formulário com fragmento de texto 

 

 A partir dos fragmentos pode-se extrair uma série de características que formarão o 

vetor usado pelo classificador, as quais, segundo (Yang & Pedersen, 1997), podem ser 

extraídas dos conhecimentos do especialista no domínio ou de processos de seleção 

automática. Entretanto, segundo (Kushmerick & Thomas, 2003), uma das maiores 

limitações para se tratar de problemas de EI, é a geração de fragmentos relativamente 

significativos e corretos, pois algumas vezes não é possível realizar a separação adequada 

do documento de entrada em cadeias de palavras candidatas a preencher algum campo do 

formulário de saída. 

Além disso, (Costa et al., 2007) demonstram que classificadores procuram suprir a 

necessidade de se identificar instâncias de forma mais rápida, usando características dos 

objetos como critério para classificação, possuindo dois modelos. O modelo discriminativo 

utiliza um padrão de classificação, fazendo uso dos atributos, para encontrar a classe do 

objeto. E o padrão probabilístico, que calcula a possibilidade de o objeto pertencer a uma 

dada classe. 

Os classificadores Bayesianos são exemplos de classificadores probabilísticos 

(McCallum & Nigam, 1998). Segundo (Zhang, 2004), devido à sua simplicidade e alto 

poder preditivo os algoritmos Bayesianos, chamados de naive Bayes, comparados em seu 

trabalho, com os métodos de Árvores de Decisão e Redes Neurais Artificiais obtiveram 

resultados compatíveis. Tendo em vista sua fácil implementação e resultados satisfatórios, 

o algoritmo de naive Bayes foi utilizado nesse trabalho. 

Em faturas de Telefonia Móvel Corporativas que possuem uma organização 

hierárquica conhecida previamente, é possível realizar uma abordagem específica, capaz de 

determinar a classe de cada um dos dados presentes nos documentos. A abordagem 

aplicada, e denominada Classificação por Nó Pai, consiste em treinar um classificador 

tradicional naive Bayes para cada classe pai da hierarquia, como mostra a Figura 3, onde 

cada classificador é representado por um retângulo pontilhado em torno dos nós. 
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Figura 3: Abordagem de classificação por Nó Pai 

 

Essa abordagem é fundamental na hipótese de que, quando utilizados diferentes 

algoritmos de classificação em cada nó da hierarquia, a acurácia preditiva é melhorada 

(Secker et al., 2007), visto que cada nó da árvore apresenta um comportamento referente a 

diferentes informações dispostas na fatura telefônica, ou seja, o nó “Nota Fiscal” 

apresentado na Figura 3, contém apenas informações pertencentes a seção de Notas Fiscais 

da fatura, em razão disso, quando este nó é utilizando individualmente, não gera conflito 

com os demais nós da arvore, elevando portanto a acurácia preditiva do algoritmo de 

classificação deste e dos demais nós. 

 

 
  

3. TRABALHOS CORRELATOS 

No trabalho realizado em (Kumar et al., 2018), é proposto um novo método de 

Extração de Informações para identificação de varreduras de entidades espaciais e 

relacionamentos entre dois tipos de textos curtos. A pesquisa foi realizada utilizando 

especificamente textos curtos (SMS e tweets), escritos eletronicamente no idioma francês. 

Inicialmente, os autores propõem uma medida de similaridade, para melhorar a análise 

estatística da tarefa de reconhecimento de texto. Depois identificam novas relações 

espaciais, combinando abordagens de Processamento de Linguagem Natural (PLN). Seus 

resultados mostram que houve uma melhora na qualidade da extração de novas relações 

espaciais em textos do idioma francês. Porém, seu processo ainda possui limitações acerca 

da aplicação em textos de outros idiomas. 

A Extração de Informações em documentos de formato PDF, foram pesquisados em 

(Bui & Del Fiol & Jonnalagadda, 2016). Nesse trabalho, os autores falam sobre a 

complexidade de se extrair informações de documentos em formato PDF, que muitas vezes 

apresentam informações semiestruturadas, misturadas com metadados e informações 

importantes. Seu objetivo é categorizar o PDF em formato textual para uso estratégico por 

sistemas de EI. Sua metodologia é baseada em uma ferramenta de código aberto para 

realizar a extração de texto bruto de um documento. Além disso, foi desenvolvido um 

algoritmo de classificação que segue uma estrutura de passagem múltipla para classificar 

automaticamente fragmentos de texto, em 5 categorias. Seus testes, utilizando um 

algoritmo de peneira de passagem múltipla alcançou uma precisão de 92,6%, comparado 

com algoritmos de aprendizagem de máquinas que utilizam regressão logística. 

No contexto de classificação, trabalhos que possuem classes organizadas 

hierarquicamente podem ser encontrados em diversas áreas de aplicação, como é o caso da 

Bioinformática, em (Nievola et al., 2014) que visa classificar proteínas em classes 

funcionais, que se encontram organizadas hierarquicamente, em aplicações de 
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reconhecimento de imagens, objetos também podem ser classificados por suas relações de 

dependência, como nos trabalhos de (Vens et al., 2008) e (Kumar et al., 2018). Na área de 

classificação de documentos, textos podem ser caracterizados por sua hierarquia de 

assuntos ou tópicos, como em (Sun & Lim, 2001) e (Silla & Freitas, 2011). 

Notou-se também a grande utilização de Extração de Informação no contexto de 

obtenção de informações em documentos de artigos científicos, como é o caso de trabalhos 

de (Fraga do Amaral e Silva, 2004) e (Álvarez, 2007), no entanto, não se encontrou 

trabalhos relacionados à área de telecomunicações, mais precisamente em faturas de 

Telefonia Móvel Corporativas, propósito deste trabalho. 

 

 

4. METODOLOGIA 

Conhecida a abordagem utilizada para classificar os itens de uma fatura, a definição 

do sistema proposto, como pode ser visto na Figura 4, é dividido sequencialmente em dois 

processos, a Identificação do Problema e a Extração de Informação. As etapas serão 

descritas ao longo desta seção. 

O primeiro processo tem como principal objetivo, a coleta do corpus de 

documentos (1.1), que foi realizada mediante a disponibilização por um especialista no 

domínio do problema, que trabalha com esses tipos de documentos, e que necessita de um 

sistema para auxiliá-lo. 

Ressalta-se que, o uso de faturas corporativas é justificado por apresentarem uma 

grande quantidade de conteúdo e os relacionar de forma hierárquica, sendo possível 

distinguir conceitos, de maior e menor relevância, se comparadas às faturas de uso 

convencionais e não corporativas. Elas também possuem uma organização complexa, com 

regras distintas, que muitas vezes acabam sendo modificadas pela não padronização na 

organização dos dados por parte das operadoras de telefonia. 

Para (Cavalcante, 2009), a fatura telefônica trata-se de um documento complexo 

pelas seguintes razões: São excessivamente técnicas, possuem um padrão próprio, estão 

enquadradas em uma legislação específica e refletem a complexa estrutura da operação. 

Estas razões justificam a escolha de apenas uma operadora para a construção do 

modelo proposto. O formato dessas faturas apresenta na prática, uma grande variação na 

sua estrutura, o que torna a extração de informação neste domínio uma tarefa bastante 

trabalhosa.  
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Figura 4: Modelo proposto para elaboração da Extração de Informações 

 

A partir de uma fatura telefônica móvel corporativa, podem ser extraídas diversas 

informações, como valores monetários, horários de utilização, números de origem e 

destino, o tipo de ligação, entre outros dados, como pode ser visto na Figura 5. 

 

 
Figura 5: Exemplo de informações presentes em faturas telefônicas 

 

O que há de comum entre as faturas telefônicas é o seu objetivo de apresentar e 

detalhar os gastos dos serviços de telecomunicações utilizados dentro de um determinado 

período. Estes gastos são categorizados em dois grupos. Gastos fixos, associados aos 

serviços contratados, ou seja, dentro dessa categoria, pode-se citar as contas de consumo 

em gral, que têm uma parcela mínima a ser paga todo mês, e gastos variáveis, associados a 

consumos não previstos na contratação e que são tarifados de forma avulsa, gerando um 

gasto acima do contratado.  

 Com o objetivo de obter mais informações sobre estes gastos, a maior parte da 

fatura destina-se ao detalhamento de cada item consumido. Um item pode ser uma ligação, 

uma mensagem ou um tráfego de internet, já o detalhamento de cada item traz informações 
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como horário em que item foi consumido, o número que o consumiu, origem e destino do 

consumo, entre outros. 

A extração das informações contidas nestes detalhamentos possui como principal 

motivação a criação de uma base de dados (formulário de saída), como mostra a Tabela 1 

capaz de fornecer uma ferramenta útil para serviços de auditoria e consultoria na área de 

Gestão de Custos em Telecomunicação, trazendo mais praticidade e qualidade uma vez 

que o profissional da área precisa consultar e analisar tais informações de forma manual. 

 

Tabela 1: Exemplo de formulário de saída 

Campo Descrição 

Tipo Tipo do detalhamento apresentado 

Descrição Descrição do item extraído da própria linha 

Modalidade Modalidade utilizada (Voz, Dados, SMS) 

Tarifa Valor da tarifa praticada do consumo 

Valor Cobrado Valor cobrado pelo serviço 

 

É com base nessas informações, que ainda no primeiro processo, é realizada a 

identificação e exploração de padrões interessantes nos documentos (1.2). Esses padrões 

são utilizados como base para a elaboração das regras, na construção dos classificadores 

nas etapas seguintes, e na escolha da técnica mais adequada à tarefa de Extração de 

Informação. 

O texto dos documentos é do tipo semiestruturado, ou seja, a forma como os dados 

estão organizados não estão de acordo com uma estrutura formal se comparados com 

bancos de dados relacionais. Eles ainda possuem características de: Campos Ausentes, pois 

em geral não possuem informações para preencher todos os campos do formulário de 

saída, Estilo Telegráfico, em que muitas palavras aparecem abreviadas, Ausência de 

Delimitadores Precisos, não existindo delimitadores de onde começa ou termina cada 

campo a ser extraído e a Hierarquia de Tópicos, visto que faturas telefônicas apresentam 

em seu conteúdo uma hierarquia de itens que devem ser levados em consideração para que 

se consiga obter corretamente as informações desejadas. 

Todas essas características, em especial a característica de hierarquia motivou a 

elaboração do modelo proposto, que ocasionou na escolha da técnica de Classificação 

Hierárquica. 

Após realizada a primeira etapa do processo, o modelo proposto segue com a 

Extração de Informação. Esse processo engloba as etapas de Pré-processamento (2), onde 

se realiza a limpeza (2.1) e transformação (2.2) do conteúdo do documento, a fim de impor 

uma condição inicial para a aplicação da técnica escolhida na etapa de Extração de 

Padrões.  
 

 

4.1 Extração de Informação e Etiquetagem 

As técnicas escolhidas para a realização do Pré-processamento, e da Extração de 

Padrões, utilizam respectivamente a classificação plana e a classificação hierárquica. 

Ambas as classificações, são processos supervisionados e necessitam de um corpus 

etiquetado de faturas para treinamento de seus classificadores, a fim de alcançar o objetivo 

definido na tarefa a ser executada. 

Ambos os processos de classificação requerem que os documentos sejam divididos 

em várias instâncias de texto (linhas da fatura), que serão submetidos primeiramente à 

etapa de Pré-processamento, para avaliar se as mesmas são relevantes ou irrelevantes para 
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o sistema, e posteriormente ao processo de Extração de Padrões, a fim de extrair da 

instância as informações que deverão preencher o formulário de saída. 

O corpus etiquetado de fatura utilizado, também compreendido como uma base de 

conhecimento, armazenará para cada instância, duas classes, denominadas Classe 

Estrutural e Classe de Informação, onde a primeira tem como objetivo orientar a etapa de 

Pré-processamento e a segunda é usada para orientar a tarefa de Extração de Padrões. 

A etiquetagem foi realizada utilizando engenharia do conhecimento e tomou como 

base o estudo realizado na primeira etapa do processo. As ferramentas e tecnologias 

utilizas para a construção do sistema, bem como para realizar a etiquetagem do corpus, 

foram o SGBD PostgreSQL (PostgreSQL, 2005), utilizado para armazenar as informações 

no banco de dados, a linguagem de programação Java, bem como a biblioteca iText (iText 

Working Group, 2001), usada para construção, leitura e manipulação de documentos em 

formato PDF. 

As classes estruturais têm como objetivo representar a relevância e o nível 

hierárquico de cada uma das instâncias de uma fatura. A relevância é importante para a 

limpeza do documento, de modo a filtrar as instâncias que não são relevantes para a tarefa 

de Extração de Padrões. Já o nível hierárquico é essencial para a etapa de transformação 

onde uma estrutura inicial em formato de árvore é imposta sobre as instâncias relevantes. 

Neste contexto, as classes estruturais escolhidas com a ajuda do especialista no 

domínio, e que proporcionam a realização do pré-processamento são: Nível-1, Nível-2, 

Nível-3, Nivel-4, Folha. Essas classes têm como objetivo a representação dos graus mais 

externos, aos mais internos da fatura, respectivamente. Já a classe Lixo, representa 

instâncias que possuem características que as diferenciam das linhas importantes da fatura. 

A distinção entre os itens de Níveis 1, 2 e 3, foi realizada sem maiores 

complexidades, em razão da discrepância de características existentes entre eles e as outras 

instâncias presentes na fatura. Em contrapartida, houve dificuldade para diferenciar classes 

de nível Folha e Lixo, devido ao fato de se apresentarem de forma bastante semelhante. 

Um exemplo desta complexidade pode ser visualizado na Tabela 2, onde as instâncias em 

cinza representam Lixos, e as instâncias em branco representam dados relevantes a análise. 

É possível, perceber que as linhas possuem grande similaridade, e para diferenciá-las foi 

necessário o uso de características mais detalhadas. 

As linhas que possuem por exemplo o caractere "$" foram consideradas pelo 

especialista, como não relevantes para a EI, bem como instâncias que apresentam dois 

espaços consecutivos ou que apresentam espaços no final de sua cadeia de caracteres. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Amostra de similaridade entre classes Lixo e Folha 

1 Ligações para celulares Claro #,#  #,#    #,#  #,# 

2 Ligações para celulares Claro #,#  #,#  #,#  -  #,# 

3 Desconto Pacote Ilimitado Internet #GB  -   -   -   -   R$  -#,# 

4 Desconto Pacote Ilimitado Internet #GB  -#,#  -#,#  -  -#,#  -  -#,# 

5 Pacote Ilimitado Internet #GB  -#,# 

6 Pacote Ilimitado Internet #GB  #,# 

7 Assinatura Plano Sob Medida R$  #,#  R$  #,#  R$  #,#  R$  #,# 
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8 Assinatura Plano Sob Medida #,#  #,#  #,#  - #,# 

 

Após a compreensão das instâncias, as que obtiveram identificação de Lixo, foram 

descartadas das próximas etapas de EI. Na etapa de definição das classes de informação, 

foi acrescentada uma etiqueta que corresponde a classe escolhida com base no tipo da 

linha. Essa etiqueta serve para identificar o tipo de informação que será preenchida no 

formulário de saída. Deve-se atentar que essa etiqueta não identifica diretamente o campo a 

ser preenchido, e sim informações que podem ser usadas como base para preencher 

diversos campos. Exemplos de etiquetas utilizadas podem ser visualizadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Exemplo de etiquetas usadas na classe de informação 

Etiqueta Descrição 

A cobrar-recebida Identifica uma ligação que foi recebida de forma a cobrar. 

Consumo Consumos de forma geral que foram realizados na fatura. 

 

Deve-se lembrar que cada linha pode ser encontrada em várias seções diferentes da 

fatura, ou seja, pode possuir mais que um pai, e pode possuir várias classes associadas à 

sua classe original. Um exemplo deste tipo de etiquetagem pode ser visualizado na Figura 

6. 

 

 
Figura 6: Exemplo de etiquetagem utilizando a classificação de forma hierárquica em 

linhas não folha 

 

Como pode ser visto na Figura 6, alguns itens possuem mais de uma classe original 

associada, essas classes são separadas por vírgulas para melhor identificação nas próximas 

etapas. Deve-se atentar que as classes apresentadas na figura não são Folhas, ou seja, suas 

classes não identificam que tipo de item deve ser extraído. Um exemplo da classificação de 

forma hierárquica para linhas do tipo folha pode ser visualizado na Figura 7. 

 

 
Figura 7: Exemplo de etiquetagem utilizando a classificação de forma hierárquica em 

linhas do tipo folha 

Na Figura 7 é possível observar que a classe original apresenta um formato 

identificando quais os itens existentes na linha e quais devem ser extraídos para que seja 

possível preencher o formulário de saída adequadamente. 

 

 

4.2 Pré-Processamento 
O corpus utilizado pode conter faturas que foram geradas pelas operadoras, com 

variações em sua estrutura, como a ordem de algumas seções aparecerem inversamente, a 
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exemplo da seção de Notas Fiscais, que podem aparecer antes, durante ou depois de um 

detalhamento de número. Logo, nesta fase, os dados normalmente dispostos em formato 

inadequado, são preparados para que possam ser utilizados pelos algoritmos de extração de 

padrões. Diversas tarefas são executadas nesta etapa, como a transformação e redução de 

dados e limpeza. 

A Transformação, tem como finalidade, superar quaisquer limitações presentes nos 

algoritmos de extração de padrões, por esse motivo foi necessário modificar a 

representação dos dados. Como a correção de erros provenientes da leitura das faturas 

utilizando a biblioteca iText. 

Já na Redução, em função de limitações de memória e tempo de processamento, foi 

necessário aplicar métodos para redução de dados, como a criação de uma máscara, para 

substituir os itens em formato numérico por um caractere "#". Exemplo: (35,14 em #,#). 

Esse processo, auxilia na diminuição da quantidade de linhas iguais apresentadas na fatura, 

e que são armazenadas no banco de dados, como base de conhecimento. 

Na Limpeza, os dados coletados podem apresentar diversos problemas, entre eles 

linhas com valores desconhecidos, incorretas ou inválidas, sendo importante a realização 

de uma limpeza nestes dados. Para realizar esta etapa, e identificar as linhas relevantes no 

processo de EI, utilizou-se um classificador bayesiano linear. Esse processo requisitou que 

os documentos fossem divididos em várias instâncias de texto (linhas das faturas), as quais 

primeiramente foram extraídas características destas instâncias, a fim de realizar os 

cálculos para determinar se as mesmas eram relevantes ou irrelevantes para o sistema.  

A extração das características utilizadas neste processo foi baseada no estudo sobre 

o formato das faturas telefônicas, que identifica, por exemplo, quais os itens relevantes, e 

como identificá-los. O conjunto dessas características pode ser visualizado na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Identificação de características para o classificador de limpeza 

Característica Descrição da característica 

Títulos Contém padrão de título (Nota Fiscal, Documento Financeiro) 

Tem-Cifrão Possui ao menos um símbolo de cifrão 

Alfa-Numérico Contém tanto letras quanto números 

Tem-Sequência-EouF Mais que dois “E” ou “F” consecutivos 

Tem-Padrão-Lixo Possui padrão de lixo como sequência de letras que forma o 

código de barras 

 

Os resultados obtidos em relação ao algoritmo de classificação para a etapa de 

limpeza, estão especificados na Seção 5. 

É importante observar que diante do resultado obtido, pode-se concluir que a 

classificação das informações contidas, foram de alta precisão, o que eleva a confiança 

para a utilização de classificadores no processo de classificação hierárquica. No entanto, no 

caso deste trabalho, como tratam-se de faturas telefônicas, que apresentam valores 

monetários que devem ser extraídos corretamente para não comprometer o resultado 

apresentado ao usuário, é requisito que a taxa de acerto seja de 100%. Portanto, optou-se 

por utilizar a associação direta com a base de conhecimento já corretamente etiquetada, o 

que impossibilita a propagação de erros para a etapa de Extração de Padrões. 

Com a representação dos documentos já em um formato adequado e limpo é 

possível aplicar o método para a Extração de Padrões úteis e interessantes presentes nos 

documentos, de forma que o conhecimento extraído atenda aos objetivos e requisitos do 

sistema e descritos na etapa de Identificação do Problema. 
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5. EXPERIMENTOS E RESULTADOS 

Os dados utilizados nos experimentos deste trabalho, foram disponibilizados pela 

empresa Orb it Sistemas, situada na cidade de Cascavel-PR, sendo um total de 1200 faturas 

telefônicas em formato PDF. 

Inicialmente para treinamento do algoritmo de pré-processamento foram 

utilizados 1100 documentos, do total do corpus disponibilizado. Os documentos foram 

escolhidos com base em uma função de aleatoriedade, implementado no sistema. O 

resultado médio entre as faturas de teste utilizando o algoritmo bayesiano foi de 96,7% de 

precisão entre os itens classificados. Este resultado foi gerado por meio da comparação 

com uma base já classificada manualmente pelo engenheiro do conhecimento. 

A porcentagem média de erros de 3,3%, dá se em relação ao número de termos 

etiquetados como lixo presentes no corpus etiquetado, o que torna itens que raramente 

aparecem nas faturas, e que não apresentam características de lixo, como não-relevantes. 

Isso deve-se ao fato, da utilização de um único classificador linear, que não consegue 

identificar com precisão a classe resultante de alguns itens, devido a proporção de itens não 

relevantes ser maior do que outras. 

Os testes referentes a etapa de extração de padrões foram realizados inicialmente 

utilizando um composto de 800 faturas para treinamento e 5 faturas para testes, de modo 

que todos os documentos foram selecionados de forma totalmente aleatória do corpus de 

documentos, assim como o teste de pré-processamento. 

O critério de avaliação do sistema de extração foi baseado em duas variáveis: N-

relevantes, que expressa o número de informações relevantes identificadas previamente 

com a ajuda do especialista do domínio que devem ser extraídas da fatura, e N-corretos, 

que se refere ao número de informações totais extraídas corretamente e armazenadas no 

formulário de saída. A partir deste critério é possível avaliar a precisão do sistema. Em EI, 

precisão se refere à relação percentual entre a quantidade de informações que devem ser 

extraídas dos documentos. 

No primeiro experimento com objetivo de avaliar a precisão final do sistema de EI 

utilizando a classificação hierárquica, fez-se uso de uma quantidade significativamente 

grande de documentos para treinamento. 

Já o segundo experimento tem o intuito de demonstrar a precisão do sistema 

utilizando um conjunto de treinamento menor que o apresentado no primeiro. Essa segunda 

etapa utiliza uma variação na quantidade de documentos usados na etapa de treinamento, 

alternando a quantidade de faturas em 800, 400, 200 e 100, respectivamente aplicadas a 

cada um dos 5 documentos utilizados nos testes, como mostra a Tabela 5. Atenta-se que, a 

escolha desses documentos, assim como no primeiro experimento, foi realizada por meio 

de uma função de aleatoriedade aplicada ao sistema. 

A redução na quantidade de documentos usados para treinamento, tem como 

objetivo, mostrar que mesmo com uma diminuição significativa da quantidade de 

instâncias de treino, os classificadores hierárquicos mostram-se promissores para a tarefa 

de extração de informação em faturas de telefonia móvel corporativas. 

Tabela 5: Precisão média do sistema utilizando 5 faturas como teste 

Documentos de 

treinamento 

Instâncias de treino Total de Instâncias 

de Teste  

Precisão 

800 13.314.227 19.040 100% 

400 8.284.116 19.040 100% 

200 3.456.758 19.040 ≅100% 

100 1.358.057 19.040 ≅97% 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2303



 

 

O Experimento 1 mostrou um desempenho significativo do sistema utilizando a 

mesma quantidade de documentos para treinamento em ambos os cinco casos de teste, 

totalizando um resultado de 100% na extração das informações. 

O Experimento 2 mostrou a precisão obtida pelo sistema com diferentes tamanhos 

do conjunto de treinamento, observando que a taxa de acerto do sistema se manteve alta 

utilizando uma quantidade relativamente menor de instâncias de treino. 

 

6. CONCLUSÃO 

As organizações empresariais buscam alternativas para melhorar seus processos de 

negócio. Uma delas é a aplicação de técnicas computacionais a fim de que colaborem de 

forma eficiente no processo de otimização de tempo e resposta para seus clientes. Neste 

contexto, torna-se necessário a utilização de mecanismos computacionais que permitam a 

interação com estes dados de forma inteligente e rápida. 

A principal contribuição deste trabalho foi a utilização de uma abordagem de 

classificação hierárquica para a extração de informações em faturas de telefonia móvel 

corporativa por meio de um wrapper que utilizou um conjunto de classificadores 

probabilísticos. 

Foram realizados diversos experimentos que mostram que, no domínio de 

documentos de faturas telefônicas, esta abordagem consegue extrair informações 

especificadas pelo usuário com precisão. Os resultados obtidos pela execução do sistema, 

mostram-se promissores em relação a técnica abordada. Além disso, um sistema para EI 

em faturas telefônicas foi desenvolvido, validado por um especialista no domínio, e que 

pode ser utilizado na prática em empresas que realizam a gestão dos serviços de 

telecomunicações, a fim de auxiliar no processo de tomada de decisão. 

Estudos de técnicas de extração de informação que fazem uso de classificadores, 

foram realizados, aplicando-se no experimento deste trabalho. Foi abordado ainda que para 

esse tipo de trabalho, por basear-se em auxiliar no processo de gestão de telecomunicações, 

não se pode tolerar erros de extração e/ou representação, como no processo de limpeza, 

que não gerou uma taxa de acerto condizente em seu classificador. 

A complexidade de se extrair informações para a elaboração das características 

utilizadas pelos classificadores a fim de determinar os itens relevantes e não relevantes dos 

documentos, tornou-se uma dificuldade, devido ao fato de uma fatura telefônica possuir 

uma estrutura não regular, e linhas bastante similares em seus tópicos internos. 

Algumas melhorias além de aprimorar os resultados parciais do processo de 

extração atual, podem facilitar o uso e minimizar o tempo da atividade, como o 

aprimoramento da etapa de limpeza utilizando Modelos de Markov Ocultos (Hidden 

Markov Models - HMM), e a aplicação de técnicas como o Cálculo de Funções de 

Distância, para verificar o grau de similaridade em textos. 
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The corpus of the research included the production conveyed by PG&C in 2011 to 2017, 

including its 14 current issues, which includes review articles, research reports and 

Experience Reports that makes a total of 184 published items. The research is documental, 

exploratory and descriptive, in a quantitative approach. From the collected data, identified 

6.588 references in the analyzed items, which 304 relate to 25 scientific journals in the area of 

Information Science. As a result, notes that the scientific journal Ciência da Informação, 

PG&C and Perspectivas em Ciência da Informação itself are the most cited. 
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Perspectivas em Gestão & Conhecimento: um mapa dos periódicos em Ciência da Informação 

mais citados  

 

O objetivo do estudo é apresentar análise de citação do periódico científico eletrônico 

Perspectivas em Gestão & Conhecimento (PG&C), no período de 2011 a 2017, de modo a 

identificar os periódicos científicos brasileiros da área da Ciência da Informação mais citados. 

O corpus documental da pesquisa compreendeu a produção veiculada pela PG&C 

contemplando 14 edições correntes do periódico. A pesquisa em relato engloba os Artigos de 

Revisão, Relatos de Pesquisa e Relatos de Experiência perfazendo 184 itens publicados. A 

pesquisa é documental, exploratória e descritiva, com enfoque metodológico quantitativo. 

Levantaram-se 6.588 referências nos itens analisados, onde 304 referências são de 25 

periódicos científicos da área da Ciência da Informação. A revista Ciência da Informação do 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia desponta como a mais citada. 

Identificou-se significativa incidência de citações aos periódicos Perspectivas em Gestão & 

Conhecimento e Perspectivas em Ciência da Informação.  

Palavras-chave: Bibliometria, Análise de citação, Periódicos científicos, Ciência da 

Informação, Perspectivas em Gestão & Conhecimento.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A pesquisa em relato se insere na tendência dos estudos métricos de informação 

científica, os quais se dedicam a mapear a produção científica de determinada área de 

conhecimento com vistas a subsidiar dados que promovam reflexões sobre o modo como esta 

produção é construída. 

Desse modo, reconhecendo a trajetória de surgimento, evolução e consolidação dos 

periódicos científicos como espaço de legitimação e avanço do conhecimento, realizou-se 

pesquisa acerca deste reconhecido canal de comunicação científica. Lançou-se mão da 

seguinte questão-problema: quais são os periódicos brasileiros da área da Ciência da 

Informação aparecem como mais citados na Perspectivas em Gestão & Conhecimento 

(PG&C)? 

Constituiu-se, portanto, objetivo geral da presente pesquisa apresentar análise de 

citação no periódico científico eletrônico de acesso aberto PG&C no período de 2011 a 2017.  

A pesquisa contemplou 14 edições correntes do periódico com ênfase nos Artigos de 

Revisão, Relatos de Pesquisa e Relatos de Experiência. 

A análise de citação é entendida como “um recurso da bibliometria que estuda as 

relações entre o citante e o citado, mostrando em quais fontes o autor se valeu para realizar 

seu estudo” (Primo et al., 2008: 2).  

A referência às fontes que foram utilizadas é nomeada em uma lista de referências no 

final dos trabalhos. Isto viabiliza quantificar a sua incidência. 

 No caso de identificar os periódicos mais citados, a incidência de citação “está 

vinculada à suposição básica de que o total de citações recebidas por um título de periódico 

seja uma medida objetiva de seu valor, de sua utilidade” (Foresti, 1990: 55).  

Por sua vez, Spinak (1998, p. 143) reforça que isto [incidência de citação] possibilita, 

dentre outras questões, “identificar las revistas del núcleo de cada disciplina”. 

 

2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A TRAJETÓRIA DA PERSPECTIVAS EM GESTÃO 

& CONHECIMENTO (PG&C) 

  

 O periódico científico Perspectivas em Gestão & Conhecimento (PG&C) se encontra 

alocado no Portal de Periódicos Científicos Eletrônicos da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) desde 2010, data de sua criação.  

 A PG&C é um periódico científico eletrônico de acesso aberto que tem como foco e 

escopo as temáticas Gestão e Conhecimento.  

 Desde que foi criado em 2010 tinha periodicidade semestral, o que se manteve até 

2017, já que de acordo com o Editorial da última edição lançada em dezembro de 2017 foi 

informado que a PG&C passaria a ter periodicidade quadrimestral a partir deste ano, 2018. 

 Editoriais, apresentações de seções ou de números, cartas aos leitores, artigos de 

revisão, relatos de pesquisa, relatos de experiência, memórias de eventos científico-

profissionais, pontos de vista/comentários, entrevistas, resenhas e expedientes compõem os 

itens veiculados pelo periódico (Costa et al., 2014; Costa; Silva, 2015). Os mesmos possuem 

Licença do Creative Commons (CC)
1
 3.0 Brasil do tipo possuem BY-NC-DC que diz respeito 

à obrigatoriedade de atribuição de créditos ao autor ou responsável pela obra consultada, 

vedado uso para fins comerciais, permitida a citação referenciada.  

                                                        
1
 Instituição sem fins lucrativos criada para promover de forma flexibilizada a utilização de obras protegidas por 

direitos autorais. 
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Consoante a necessidade e a importância de que um periódico esteja indexado, a 

PG&C se encontra registrada/indexada em diversos recursos informacionais como bases de 

dados, diretórios de revistas, bibliotecas digitais, buscador acadêmico, catálogo, plataforma, 

portais tanto nacionais como internacionais da área da Ciência da Informação, da área da 

Administração, dentre outras. Segundo Baggio, Costa e Blattmann (2016: 35), que em seu 

estudo conceituam os recursos informacionais, apresentando tipos e exemplos, “estes 

instrumentos funcionam como mecanismos contentores de informação que levam às fontes de 

informação (repositórios, catálogos, bibliografias, portais e diretórios, entre outros)”.  No 

Quadro 1 é possível visualizar em que recursos informacionais a PG&C está 

registrada/indexada: 

 

Quadro 1 – Recursos informacionais em que a PG&C está indexada 

 
Identificação 

 
Descrição 

Tipologia dos 
recursos 

informacionaiss 

LATINDEX Sistema Regional de Información em Línea para Revistas 
Científicas de America Latina, el Caribe, España y Portugal 

Diretório de revistas 

DOAJ Directory of Open Acess Journal, Developed by Lund University 
Library 

Diretório de revistas 

DRJI Directory of Research Journals Indexing, from Solapur - 
Maharashtra, India 

Diretório de revistas 

LISA Library and Information Science Abstracts, developed by 
ProQuest Periodicals 

Biblioteca Digital 

Dialnet Portal bibliográfico de acceso libre y gratuito, mantenido por la 
Fundación Dialnet y la Universidad de La Rioja 

Portal 

CAPES Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior - CAPES, Ministério da Educação do 
Brasi 

Portal 

NewJour Electronic Journals & Newsletter, developed by Georgetown 
University Library 

Biblioteca Digital 

SFX Knowledge Base – developed by Ex Libris Group Ltd Base de dados 

TULIPS developed by University of Tsukuba Library (筑波大学附属図

書館の) 

Base de dados 

CCUC Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya Catálogo 

CB-UdG Catàleg de la Biblioteca de la Universitat de Girona Catálogo 

UNIVERSIA.NET Biblioteca Universia de Recursos de Aprendizaje, mantenido con 
el mecenazgo del Grupo Santander 

Biblioteca Digital 

Sumarios.org Sumários de Revistas Brasileiras, sob responsabilidade da 
Fundação de Pesquisas Científicas de Ribeirão Preto 

Diretório de revistas 

SEER Portal do Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas, sob 
responsabilidade do Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Brasil 

Portal 

DIADORIM Diretório de Políticas de Acesso Aberto das Revistas Científicas 
Brasileiras, sob responsabilidade do Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Brasil 

Diretório de revistas 

LivRe Portal para Periódicos de Livre Acesso na Internet, sob 
responsabilidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil 

Portal 

UFPB Portal de Periódicos Científicos Eletrônicos da Universidade 
Federal da Paraíba 

Portal 

Portal Spell Scientific Periodicals Electronic Library, desenvolvido pela Portal 
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Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Administração e pelo Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas 
Sociais 

Base PERI Periódicos Indexados pela Biblioteca Professora Etelvina Lima 
da Universidade Federal de Minas Gerais 

Base de dados 

BRAPCI Base de Dados Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência 
da Informação da Universidade Federal do Paraná 

Base de dados 

InfoBCI Divulgando informações, compartilhando conhecimentos 
(plataforma wordpress.com) 

Plataforma 

INFOBILA Información Bibliotecológica Latinoamericana Catálogo 

Google 
Acadêmico 

Sistema do Google que oferece ferramentas específicas para 
busca e recuperação de literatura acadêmica 

Buscador 
acadêmico 

Fonte: Autoria própria com base em informações da homepage da PG&C na Seção Index 

 

Seguindo a tendência de alguns periódicos da área da Ciência da Informação 

(DataGramazero, Revista ACB, AtoZ, dentre outras) (Costa; Gomes, 2016) e, também, o que 

vem sendo discutido pela Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC) e, mais 

especificamente, no Fórum de Editores Científicos de Publicações de Ciências da Informação 

e Ciências Afins que ocorre a cada edição do Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-graduação 

em Ciência da Informação (ENANCIB) sobre a importância das mídias sociais para a 

presença digital dos periódicos no universo da Internet, é que em abril de 2016 a PG&C 

ingressou em uma mídia social na Internet, optando pelo microblog Twitter
2
. 

A adesão ao Twitter faz jus à proposta da presença digital da PG&C na rede e também 

para a realização de ações de marketing digital: veiculação de notícias sobre a própria revista, 

lançamento de edições, eventos e, especialmente, como meio de estabelecer contato mais 

interativo com seu público de leitores, autores e avaliadores. 

Em sequência, apresentam-se na Tabela 1, as edições da PG&C entre números 

correntes e números especiais, seguida do total de itens publicados por edição: 
 

Tabela 1 – Descrição das edições da PG&C 

ANO DESCRIÇÃO TOTAL DE ITENS 

PUBLICADOS 

2011 Volume 1, número 1, jan./jun. 2011 13 

Número Especial – Perspectivas em Arquitetura da Informação 15 

Volume 1, número 2, jul./dez. 2011 18 

 

2012 

Volume 2, número 1, jan./jun. 2012 13 

Número Especial – Gestão da Informação e do Conhecimento 

no âmbito da Ciência da Informação 

13 

Volume 2, número 2, jul./dez. 2012 13 

 

2013 

Volume 3, número 1, jan./jun. 2013 13 

Número Especial – Psicologia, Gestão e Conhecimento 14 

Volume 3, número 2, jul./dez. 2013 19 

 

2014 

Volume 4, número 1, jan./jun. 2014 14 

Número Especial – Redes, Gestão e Conhecimento 14 

Volume 4, número 2, jul./dez. 2014 12 

 

2015 

Volume 5, número 1, jan./jun. 2015 12 

Número Especial – Bibliometria, Gestão & Conhecimento 09 

Volume 5, número 2, jul./dez. 2015 14 

 

2016 

Número Especial – Inteligência Organizacional e Gestão do 

Conhecimento 

21 

                                                        
2 <https://twitter.com/revistapgecufpb>. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2310

https://twitter.com/revistapgecufpb


 

 

Volume 6, número 1, jan./jun. 2016 15 

Volume 6, número 2, jul./dez. 2016 13 

 

2017 

Número Especial – Gestão e Conhecimento, Eficiência e 

Inovação 

12 

Volume 7, número 1, jan./jun. 2017 12 

Volume 7, número 2, jul./dez. 2017 11 

 Total 290 

   Fonte: Autoria própria com base em informações da homepage da PG&C  

 

Conforme se pode verificar na Tabela 1, o periódico possui, até o momento de 

realização da pesquisa, 21 edições publicadas. Vê-se que além das edições correntes que 

atendem a então periodicidade semestral, a PG&C publicou um número especial por ano.  

Os números especiais contemplam temas de interesse contemporâneo definidos pelo 

Comitê Editorial do periódico (Costa et al., 2014; Costa; Silva, 2015): Perspectivas em 

Arquitetura da Informação; Gestão da Informação e do Conhecimento no âmbito da Ciência 

da Informação; Psicologia, Gestão e Conhecimento; Redes, Gestão e Conhecimento; 

Bibliometria, Gestão & Conhecimento; Inteligência Organizacional e Gestão do 

Conhecimento; e, Gestão e Conhecimento, Eficiência e Inovação. Segundo a política do 

periódico, pode haver sugestões de temas para o número especial, além de parcerias firmadas 

com associações científicas, a exemplo da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento 

(SBGC)
3
 e com a ANCIB, especificamente, com o Grupo de Trabalho (GT) 4 do ENANCIB. 

Os dados constantes da Tabela 1 demonstram que ao longo destes anos a PG&C já 

veiculou 290 itens desde a sua criação em 2010 até 2017. Demonstram, ainda, o cumprimento 

rigoroso de sua periodicidade. Salienta-se que a periodicidade é um dos critérios de 

classificação do Qualis Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). O Qualis é considerado “um dos instrumentos fundamentais para a 

avaliação do quesito produção intelectual, agregando o aspecto quantitativo ao qualitativo” 

(Barata, 2016, p. 13).  
No que importa a classificação da PG&C na área Comunicação e Informação

4
, o 

panorama atual de classificação no Qualis Periódicos Quadriênio 2013- 2016 é que o 

periódico se encontra classificado em 13 áreas: Comunicação e Informação (estrato B1); 

Ensino (estrato B2); Ciências Ambientais (estrato B2); Administração Pública e de Empresas, 

Ciências Contábeis e Turismo (estrato B3); Ciência Política e Relações Internacionais (estrato 

B3); Direito (estrato B3); Arquitetura e Urbanismo (estrato B4); Biotecnologia;  (estrato B4); 

Ciências Agrárias I (estrato B4); Letras/Linguística (estrato B4); Materiais; Medicina 

Veterinária (estrato B4); Ciência da Computação (estrato B4). 

 

3 CAMINHO METODOLÓGICO 
 

Apresenta análise de citação na PG&C, compreendendo os itens publicados no período 

de 2011 a 2017. Foram considerados, para tanto, 14 números da edição corrente do periódico, 

com estrita atenção para os Artigos de Revisão, Relatos de Pesquisa e Relatos de Experiência.  

A pesquisa em relato, classificada como estudo bibliométrico com foco na análise de 

citação, se caracteriza como documental, exploratória e descritiva, apoiada em abordagem 

quantitativa. 

                                                        
3
 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) promove a integração entre academia, terceiro setor e 

organizações públicas e privadas interessadas em praticar, desenvolver e pesquisar o tema Gestão do Conhecimento. 

Promove o evento KM Brasil, evento de gestão do conhecimento da América Latina. Disponível em: 

<http://www.sbgc.org.br/quem-somos.html>. 
4
 Portaria nº 234 CAPES de 15 de dezembro de 2016, publicada no Diário Oficial da União em 16 de dezembro 

de 2016.  
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Assim, para a realização desta pesquisa, que se deu no período de julho a dezembro de 

2017, foram objeto de análise de citação 57 Artigos de Revisão, 119 Relatos de Pesquisa e 

oito Relatos de Experiência constantes das edições correntes da revista, os quais somam 184 

itens
5
, conforme descrito detalhadamente na Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Descrição das edições da PG&C 

ANO DESCRIÇÃO AR RP RE TOTAL 

2011 Volume 1, número 1, jan./jun. 2011 05 06 02 13 

Volume 1, número 2, jul./dez. 2011 08 08 - 16 

2012 Volume 2, número 1, jan./jun. 2012 06 06 01 13 

Volume 2, número 1, jul./dez. 2012 06 05 - 11 

2013 Volume 3, número 1, jan./jun. 2013 05 06 01 12 

Volume 3, número 2, jul./dez. 2013 05 13 - 18 

2014 Volume 4, número 1, jan./jun. 2014 04 10 - 14 

Volume 4, número 2, jul./dez. 2014 03 08 01 12 

2015 Volume 5, número 1, jan./jun. 2015 04 08 - 12 

Volume 5, número 2, jul./dez. 2015 05 08 01 14 

2016 Volume 6, número 1, jan./jun. 2016 03 12 - 15 

Volume 6, número 2, jul./dez. 2016 02 10 - 12 

2017 Volume 7, número 1, jan./jun. 2017 01 11  12 

 Volume 7, número 2, jul./dez. 2017 - 08 02 10 

 Total 57 119 08 184 

Fonte: Autoria própria com base em informações da homepage da PG&C 

Onde: AR = Artigo de revisão;  

RP = Relatos de pesquisa;  

RE = Relatos de experiência  

 

Para a organização dos dados, procedeu-se acesso à homepage da PG&C para 

recuperação dos itens publicados, em formato PDF, disponíveis na Seção “Anteriores” que 

lista as edições já publicadas.  

Em seguida, de posse dos documentos, procedeu-se contagem manual do total de 

referências e, posterior, contagem e registro dos periódicos científicos brasileiros da área da 

Ciência da Informação, seguida da incidência de citação em planilha Excel, elaborada para 

esta finalidade. 

 

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  

 A partir dos dados obtidos, foram levantadas 6.588 referências. Foram identificados 

nas referências 25 periódicos científicos nacionais da área da Ciência da Informação com 

incidência total de 304 citações.  

                                                        
5
 Os itens publicados nas edições especiais não foram contemplados na pesquisa por se compreender que os 

mesmos são dedicados à discussão de temas específicos e/ou especializados. 
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 Apresenta-se, na Tabela 3, a cronologia de incidência de citação nas edições da PG&C 

aos periódicos identificados: 
Tabela 3 – Cronologia da incidência de citação aos periódicos nas edições da PG&C – 2011-2017  

PERIÓDICOS INCIDÊNCIA DE CITAÇÃO NAS EDIÇÕES DA PG&C 

POR ANO 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Ciência da Informação 20 8 7 10 2 16 6 69 

Perspectivas em Gestão & 

Conhecimento 

- 2 3 2 7 16 18 48 

Perspectivas em Ciência da 

Informação 

11 3 4 4 1 12 6 41 

DataGramaZero 6 2 2 4 2 3 4 23 

Informação & Sociedade: Estudos 1 2 1 2 - 12 4 22 

Informação & Informação 2 3 1 4 1 4 3 18 

Transinformação 5 2 1 3  3 2 16 

Encontros Bibli 4 1 - - 1 7 1 14 

Em Questão - - - - - 4 2 06 

Revista Digital de Biblioteconomia e 

Ciência da Informação 

- - - 1 - 4 - 05 

RBBD Revista Brasileira de 

Biblioteconomia e Documentação 

2 - - 1 - 1 1 05 

Arquivística.net 3 - 2 - - - - 05 

Liinc em Revista - - - 1 - 3 - 04 

InCID: Revista de Ciência da 

Informação e Documentação 

- - - - - 4 - 04 

Revista ACB - - - 1 - 1 2 04 

Brazilian Journal of Information 

Science 

- - - - - 3 - 03 

PontodeAcesso 2 - - - - 1 - 03 

Revista de Biblioteconomia de 

Brasília (RBB) 

1 - - 1 - 1 - 03 

Pesquisa Brasileira em Ciência da 

Informação e Biblioteconomia 

- - - 1 - 1 - 02 

Revista da Faculdade de 

Biblioteconomia e Comunicação da 

UFRGS 

- - - - - 2 - 02 

Tendências da Pesquisa Brasileira em 

Ciência da Informação 

- 1 - - - 1 - 02 

Acervo – Revista do Arquivo 

Nacional 

- - 2 - - - - 02 

RBPG - Revista Brasileira de Pós-

Graduação 

- - - - - - 1 01 

BIBLOS: Revista do Instituto de 

Ciências Humanas e da Informação 

- - 1 - - - - 01 

Biblionline - - - 1 -   01 

Total        304 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017  
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 De acordo com os dados obtidos, observou-se que três periódicos figuram como mais 

citados nos itens veiculados pela PG&C: em primeiro lugar a Ciência da Informação que 

recebeu 69 citações, em segundo a própria PG&C com 48 citações, seguida de peto pela 

Perspectivas em Ciência da Informação, em terceiro lugar, com 41 citações. Dentre os 25 

periódicos identificados, destacam-se, também, os periódicos DataGramazero e Informação & 

Sociedade: Estudos.  

 Sobre a incidência de citação à revista Ciência da Informação, acredita-se que isto 

pode ser explicado por ser este um dos periódicos mais antigos da área da Ciência da 

Informação no Brasil. Certamente, seu longo percurso de anos, dentre outros fatores (como 

autoridade de sua instituição de vínculo, etc.), confere-lhe credibilidade por parte dos 

pesquisadores da área da Ciência da Informação. O resultado aqui apresentado é indicativo da 

sua tradição, visibilidade e do seu reconhecimento na área. A revista Ciência da Informação 

também figurou com destaque em estudos semelhantes, a exemplo dos estudos de Ohira e 

Prado (2002), Ohira, Prado e Schmidt (2004), Vilan Filho, Veloso Arruda e Perruchi (2012). 

 A PG&C, com sete anos de existência, o mais novo entre os periódicos com maior 

número de citações recebeu, até a sua última edição (volume 7, n. 2, jul./dez. 2017) 48 

citações. O periódico passou a ser citado partir de 2012 de forma tímida, vindo a ser citado 

numa linha cronológica crescente desde 2015. Levantou-se mais detalhadamente sobre o 

número alcançado pela PG&C, que das 48 citações, apenas uma foi autocitação. O resultado 

acerca da PG&C pode levar a conclusão de que o periódico figura com destaque para veicular 

a produção científica da área da Ciência da Informação, algo já afirmado pelo estudo de. 

Kroeff et al. (2015) que analisou as citações dos artigos com enfoque temático sobre Gestão 

da Informação. Para além disso, o periódico tem suscitado outras pesquisas, especialmente, no 

contexto das métricas de informação, os quais são encabeçados por autores da área da Ciência 

da Informação (Costa; Silva, 2014; Costa et al., 2015; Costa et al., 2016). 

Ainda de modo a otimizar a visualização dos dados e trazer mais detalhes sobre os 

periódicos, elaborou-se a Tabela 4 que lista os mesmos com informações sobre o ISSN, ano 

de criação, instituição de vínculo do periódico, classificação no Qualis Periódicos Quadriênio 

2013-2016 na área Comunicação e Informação e, por fim, a incidência de citação novamente: 
 

Tabela 4 – Periódicos científicos brasileiros da área da Ciência da Informação citados 

DESCRIÇÃO ISSN ANO INSTITUIÇÃO QUALIS
6
 INCIDÊNCIA 

DE  

CITAÇÃO 

Ciência da Informação 1518-

8353 

1972 Instituto Brasileiro 

de Informação em 

Ciência e Tecnologia 

(IBICT) 

B1 69 

Perspectivas em Gestão & 

Conhecimento 

2236-

417X 

2010 Universidade 

Federal da Paraíba 

(UFPB) 

B1 48 

Perspectivas em Ciência 

da Informação 

1981-

5344 

1996 Universidade 

Federal de Minas 

Gerais (UFMG) 

A1 41 

DataGramaZero
7
  1977 - B3 23 

                                                        
6
 Menção do Qualis dá-se apenas a título de informação, sem qualquer relação com a frequência de citação dos 

periódicos.  
7
 No Editorial da edição de dezembro de 2015, o Editor, Professor Aldo Barreto, anunciou que o periódico não 

circularia mais. O site da DataGramazero não está disponível, mas a íntegra do Editorial em questão pode ser 

visualizada no Blog Biblioteca do Bibliotecário, disponível em: 
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Informação & Sociedade: 

Estudos 

1809-

4783 

1991 UFPB A1 22 

Informação & Informação 1981-

8920 

1996 Universidade 

Estadual de Londrina 

(UEL) 

A2 18 

Transinformação 2318-

0889 

1989 Pontifícia 

Universidade 

Católica de 

Campinas 

(PUC/CAMPINAS) 

A1 16 

Encontros Bibli 1518-

2924 

1996 Universidade 

Federal de Santa 

Catarina (UFSC) 

A2 14 

Em Questão 1808-

5245 

2003 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

(UFRGS) 

A2 06 

Revista Digital de 

Biblioteconomia e 

Ciência da Informação 

1678-

765X 

2003 Universidade 

Estadual de 

Campinas 

(UNICAMP) 

B1 05 

RBBD Revista Brasileira 

de Biblioteconomia e 

Documentação 

1980-

6949 

1973 Federação Brasileira 

de Associação de 

Bibliotecários, 

Cientistas da 

Informação e 

Documentação 

(FEBAB) 

B1 05 

Arquivística.net 1808-

4826 

2010 - - 05 

Revista ACB 1414-

0594 

1996 Associação 

Catarinense de 

Bibliotecários 

(ACB) 

B2 04 

Liinc em Revista 1808-

3536 

2005 IBICT B1 04 

InCID: Revista de Ciência 

da Informação e 

Documentação 

2178-

2075 

2010 Universidade de São 

Paulo (USP) 

B1 04 

Brazilian Journal of 

Information Science 

1981-

1640 

2006 Universidade 

Estadual Júlio de 

Mesquita Filho 

(UNESP) 

B1 03 

PontodeAcesso 1981-

6766 

2007 Universidade 

Federal da Bahia 

(UFBA) 

B1 03 

Revista de 

Biblioteconomia de 

Brasília 

0100-

7157 

 Universidade de 

Brasília (UnB) 

- 03 

Pesquisa Brasileira em 1981- 2005 UFPB B1 02 

                                                                                                                                                                             
http://bibliotecadobibliotecario.blogspot.com.br/2015/12/a-revista-datagramazero-deixa-de.html. O Professor 

Aldo Barreto, criador e editor de DataGramazero, único pesquisador sênior em Ciência da Informação do CNPq, 

faleceu em 20 de Fevereiro de 2018.  
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Ciência da Informação e 

Biblioteconomia 

0695 

Revista da Faculdade de 

Biblioteconomia e 

Comunicação da UFRGS
8
 

- 1986 UFRGS - 02 

Tendências da Pesquisa 

Brasileira em Ciência da 

Informação 

1983-

5116 

2008 Associação Nacional 

de Pesquisa e Pós-

graduação em 

Ciência da 

Informação 

(ANCIB) 

B1 02 

Acervo – Revista do 

Arquivo Nacional 

2237-

8723 

1986 Arquivo Nacional - 02 

RBPG - Revista Brasileira 

de Pós-Graduação 

1806-

8405 

2004 Coordenação de 

Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) 

B3 01 

BIBLOS: Revista do 

Instituto de Ciências 

Humanas e da Informação 

0102-

4348 

1985 Universidade 

Federal do Rio 

Grande (FURG) 

- 01 

Biblionline 1809-

4775 

2005 Universidade 

Federal da Paraíba 

(UFPB) 

B5 01 

Total     304 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada teve como objetivo apresentar análise de citação no periódico 

científico PG&C.  

Identificou os periódicos científicos da área da Ciência da Informação mais citados 

pelos autores em suas publicações na PG&C. O estudo compreendeu Artigos de Revisão, 

Relatos de Pesquisa e Relatos de Experiência publicados nas edições correntes do periódico, 

total de 14 edições, no período de 2011 a 2017. 

Nos 184 itens que formaram o corpus documental de análise foram levantadas 6.588 

referências de onde identificaram-se 25 periódicos científicos da área da Ciência da 

Informação, os quais alcançaram total de 304 citações. 

Verificou-se, com o resultado obtido, que o periódico Ciência da Informação é o mais 

citado nos Artigos de Revisão, Relatos de Pesquisa e Relatos de Experiência da PG&C, com 

69 citações, seguido de citação à PG&C e à Perspectivas em Ciência da Informação.  

Outros tradicionais periódicos reconhecidos e bem qualificados da área da Ciência da 

Informação também apresentam considerada incidência de citação como DataGramazero, 

Informação & Sociedade: Estudos, Informação & Informação e TransInformação.  

Considera-se que a PG&C, mesmo sendo ainda um periódico “jovem” em detrimento 

aos demais citados, já alcançou papel de destaque no âmbito da comunicação científica, pois 

figura com citação nos itens publicados. Pode-se, assim, considerar a PG&C um periódico 

influente e reconhecidamente canal/fonte referencial para o pensamento comunicacional da 

área da Ciência da Informação e áreas afins.  

Convém salientar que os resultados alcançados nesta pesquisa se limitaram a 

caracterizar referências aos periódicos científicos brasileiros da área da Ciência da Informação 

                                                        
8

 Periódico substituído em 2003 pela Em Questão, conforme informação disponível em: 

<http://seer.ufrgs.br/index.php/EmQuestao/index>. Acesso em: 01 jan. 2017. 
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por autores de Artigos de Revisão, Relatos de Pesquisa e Relatos de Experiência publicados 

na PG&C no período bem recente (2011-2017). Pretende-se ampliar a pesquisa de natureza 

métrica na PG&C de modo à proceder análise temática dos artigos veiculados pelo periódico, 

identificar os autores mais citados e as redes de colaboração entre os autores. 

Sugere-se que futuras pesquisas investiguem se os resultados aqui alcançados 

permanecem com o passar do tempo e também se ocorrem da mesma forma em outras áreas 

do conhecimento. 

Assinala-se a pretensão de alargamento da pesquisa de natureza métrica na PG&C de 

modo à proceder análise temática dos artigos veiculados pelo periódico, identificar os autores 

mais citados e as redes de colaboração entre os autores. 
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Small tech companies, startups, differ from other companies because they take risks and deal with new 

ideas to overcome constraints.  In this environment, the definition of a software process is decisive for their 

survival. Usually, off-the-shelf methods do not meet the needs of startups; there is a need for a tailored 

process that must be based on a model which cover all the phases of a basic software process development. 

This paper evaluates the agile practices used in Brazilian startups in relation to the ESSENCE Kernel. The 

use of practices was gathered through questionnaires with Likert-scale questions. The results showed that 

the set of most used practices by Brazilian startups have relations to every Alpha on the ESSENCE Kernel. 

The existence of this set of practices show that startups are trying to find a process that works for their own 

needs and our work shows how the ESSENCE kernel can be used as a tool to foster this. 
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Pequenas empresas de tecnologia, startups, são diferentes de outras companhias pois necessitam de correr 

riscos e lidar com novas ideias para superar obstáculos. É decisivo para a sobrevivência nesse ambiente a 

definição de um processo de software.  Métodos prontos normalmente não atendem as necessidades das 

startups; é necessário um processo adaptado que seja baseado em um modelo que abranja todas as fases do 

processo de desenvolvimento de software. Esse artigo avalia as práticas ágeis utilizadas em startups 

brasileiras em relação ao Kernel do ESSENCE. O uso de práticas foi colhido utilizando questionários com 

perguntas utilizando a escala Likert. Os resultados mostram que o conjunto de práticas comumente utilizado 

por startups brasileiras está relacionado com todos os Alfas do Kernel do ESSENCE. A existência desse 

conjunto de práticas mostra que as startups buscam encontrar um processo que funcione para as suas 

necessidades e nosso trabalho mostra como o Kernel do ESSENCE pode ser a ferramenta para propiciar 

isso. 
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INTRODUCTION  

The fast growth of software industry creates new companies and new formats of business which in 
majority are small tech software companies with many constraints mainly related with financial and human 
resources(Sutton, 2000). These companies are known as startups, and despite such risks and restrictions, they 
have influence in the industry due to their high degree of innovation (Fayad, Laitinen, & Ward, 2000; 
Giardino, Unterkalmsteiner, Paternoster, Gorschek, & Abrahamsson, 2014) and expressive economic 
contribution like job creation and investments (Fairlie, 2014a, 2014b).  

Startups constitutes an industry segment that has been neglected by software engineering 
studies(Giardino, Paternoster, Unterkalmsteiner, Gorschek, & Abrahamsson, 2016). According to Sutton 
(Sutton, 2000), software engineering research could learn from startup experience and apply this knowledge 
on other companies. 

Despite its high failure rate, and the fact that most startups fail within two years of their creation(Arruda, 
Nogueira, Cozzi, & Costa, 2014; Crowne, 2002; Giardino et al., 2016), researchers still do not know what 
extent of software engineering practices could impact on startups development, perhaps because researches 
about this theme are premature (Giardino et al., 2016, 2014). 

The fact is that there is no one-size-fits-all method or as researchers call it a “silver bullet” process that 
can improve the fast product delivering in this specific environment (Brooks, 1986). Even the well-known 
standards or methods fail because they usually assume that there is a clear customer, market and knowledge 
of several variables that involve the business (Fayad et al., 2000; Giardino et al., 2014; Sutton, 2000). Thus, 
generalizing methods or standards ignoring size, environment, and specific business constraints lead to 
problems when applying them to small software organizations (Staples et al., 2007). 

Startups change their business and strategy every day, so their challenges are different from well-defined 
and structured companies. Some of the issues handled by traditional software engineering approaches may 
not even exist in startups, and the application of an agile method can be inefficient in this environment 
because the strict use of all its practices is unnecessary (Yau & Murphy, 2013).  

Startups needs are related to the minimal approaches that could improve their fast delivery and product 
development that is the essence of their daily challenges as presented by Giardino (Giardino et al., 2016). 

The definition of a software process for a startup is a decisive point for their survival because it can 
depend on partnerships with more established organizations like software and hardware providers that will 
leverage your growth (Sutton, 2000).  

And if they survive and grow at some point it will cross the line that separate a startup and a well 
stablished company and more practices for management and organization of the company will be needed 
(Giardino et al., 2016).  

Even though agile methods exceed the needs of a startup in its practices, the agile philosophy contained in 
the agile manifest fits this innovative and fast changing environment that needs transparency, fast delivery 
and less bureaucracy (Beck, Beedle, & Bennekum, 2001; Jim Highsmith & Cockburn, 2001; Yau & Murphy, 
2013). 

Giardino et al. (2016) presents a model that represents the most significant themes related to startups 
software development context, but the model still not provide guidelines or best practices that can be applied 
during development, but it states that more studies about the relation of methods and its practices in startup 
environment are required. Through its model, Giardino et al. (2016) concluded that there are four objectives 
that must be considered by startups and researches trying to improve the state-of-the-art: 

 “Integration of scalable solutions with fast iterations and minimal set of functionalities.” 

 “Empowerment of the team-members granting them the responsibility and autonomy to be involved in 
all activities of the development phase.”  
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  “Improvement of workflow patterns through the initiation of a minimal project management.”  

  “Adaptation of Lean and Agile development practices after the initial chaotic startup phase.” 

Thus, startups would benefit more from tailored methods composed of practices that address their specific 
needs than using a method that would slow their development, for example, because the obligation of follow 
a specific ceremony or practice (Sutton, 2000). 

This lack of knowledge about the impact of processes in companies with the characteristics risks and 
constraints of a startup shows a gap that must be investigated and that the discoveries can also improve well 
established companies (Sutton, 2000). 

To understand the behavior of software development in this specific environment we analyzed the 
adherence of agile practices in startup companies. For this we used ESSENCE (Jacobson, Ng, MacMahon, 
Spence, & Lidman, 2013; OMG, 2012) as an agnostic model to map the 5 most used agile methods by its 34 
practices grouped in a set of 26 by their similarities. 

We analyzed the adherence of independent agile practices in 27 Brazilian startups through a Likert scale 
questionnaire (Jamieson, 2004; Likert, 1932) to evaluate not only the use or disuse of practices, but the 
degree of use of each practice abstracting the method to which it belongs. 

The main contributions of this study are: 

 the identification of a set of agile practices that permeates all the states of ESSENCE with more 
than 60% of usage which represents a starting point of a method in this specific environment. 

 a layered partition of practices by it’s degree of usage that helps choosing which practices to add 
according to the startup’s growth and the practical use of ESSENCE as a practice mapper. 

 future directions about the study of the agile practices and software engineering applied in 
startups. 

AGILE METHODS, ESSENCE AND STARTUPS CONCERNS 

To define what is important in a startup and why it differs from other kinds of companies it’s important to 

understand its risks, concerns and why it’s not possible to use the existing off-the-shelf methods that we have 

(Fayad et al., 2000).  

To do this, we need to identify practices capable of addressing these concerns and compose them through 

a framework capable of represent an essential software process. 

1.1. Startup: definition and concerns 

One of the many definitions of startups is: a human institution designed to create a new product or service 
under conditions of high uncertainty (Ries, 2011) trying to solve problems where its solutions are not well 
known (Giardino et al., 2014). 

Among startups main characteristics and risks it’s possible to point out that they are young and immatures, 
have limited resources, suffer multiples influences (market and stakeholders), work with state of the art 
technology and are related to highly dynamic markets (Sutton, 2000). 

The size of a startup can vary from a micro company with up to 19 employees to a small company with up 
to 99 employees (Sebrae, 2014). Although they can be the same size as a well-established company they are 
essentially different because startups usually work with unknown markets exploring opportunities with high 
risks while a common company can be created just to attend the demand of an existing market or to compete 
with other companies. 

Due to the fact of having no accumulated experience, project history, lack the resources and suffer from 
multiple influences it’s not possible to use maturity models (Sutton, 2000), not even their new versions, but 
it’s recognized that startups need effective tailored software engineering practices (Fayad et al., 2000). 
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The need of a fast response and the dynamism of business require more transparency in the process and a 
faster delivery of working products. These basic requirements are aligned with agile philosophy described by 
its manifesto (Beck et al., 2001; J Highsmith, 2002) and the agility definition as the ability of an organization 
to react to change in its environment faster than the rate of change (Kruchten, 2013). 

1.2. Startups development strategies and engineering activities 

A recent work from Giardino et al (2016) presented a model called Greenfield Startup Model through the 
analysis of 13 real startups. This model brings the relation of 7 high level categories and its relation that 
represents the main concerns of startups. 

 

Figure 1. Main categories and causal relationships in the Greenfield Startup Model (Giardino et al., 2016) 

 

The categories are presented with their respective identifiers (i.e., CATx) in Fig. 1. This network is 
centered around the CAT1 which represents the core concern of a startup that is: work with the minimum 
necessary efforts to build a Minimum Viable Product to test its business model on market as soon as possible. 

The three main categories directly related with the core category indicates what the way of working in a 
startup looks like. 

One of the hardest thing in a startup is to build a team. Due their lack of resources, they need to build a 
lean team and the most important thing is that they must be aligned with the vision of the founders which 
usually are composed in majority by engineers/developers working directly with the development. The team 
need to be fast and capable of hack things to overcome its constraints acting as the accelerator and speed-up 
factor of development (Giardino et al., 2016). 

From the product perspective, speed-up the development of a product means foregoes some quality 
aspects of the product in line. Especially when it's a product that's still not well defined or with its business 
model proven profit which means fast rounds of delivery and experimentation. This implies in consciously 
assume technical debts that which will have to be paid sometime (Giardino et al., 2016). Thus, focusing on 
what is delivered and not in how it’s developed inside the way of working of a startup. 

As the product or service must be delivered fast, lean and all the time testable in product terms the 
approach applied in daily development must be an evolutionary one that allows the team to delivery small 
pieces of software frequently evolving the product and quickly pivoting if necessary. 

These main categories (Fig. 1) describe concerns and what startups usually face but there is no mention of 
methods and practices in the daily development which was pointed as a lack of study that would improve the 
understanding of this neglected field of software development (Giardino et al., 2016). 
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1.3. Agile methods and their Adoption 

According to VersionOne surveys about agile adoption between 2006 and 2013 we could build a vision of 
its growth through these years. The rate of a year indicates the amount of people using agile or about to start 
a project using some agile methodology (VersionOne, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) as 
we can see in Fig. 2. 
 

 

Figure 2. Agile adoption over years (VersionOne, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 

This graphic shows that there was a considerable rate of agile adoption between projects in those years. To 
identify which methods to focus we analyzed the rate of methods adoption in 2013 to find which are most 
used.  

 

Figure 3. Agile methods by its adoption (VersionOne, 2014) 

 
Ignoring the custom methods because it’s not possible to define which practices were used we got the four 

most used according Fig. 3 having Scrum (Rubin, 2013; Schwaber & Sutherland, 2013), XP (Jeffries, 2014; 
K.Beck, 2005), Kanban (Anderson, 2010; Sugimori, Kusunoki, Cho, & Uchikawa, 1977) and Lean 
(Poppendieck & Poppendieck, 2003; Sugimori et al., 1977) as the most used methods for that specific period.  
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1.4. Essence as a practice mapper 

Due to the wide variety of existing methods and the lack of a common, solid, measurable and essential 
base to work with software engineering a group of researches and practitioners started an endeavor to define 
what the essence of software engineering project is (Johnson, Ekstedt, & Jacobson, 2012).  

Because of the large number of methods without a solid foundation, software engineering is closer to the 
fashion industry than an engineering discipline. A lack of a solid theoretical basis widely accepted and a great 
number of methods with little or without real differences lead the field to the impossibility of an experimental 
evaluation and comparison of their real credibility (Jacobson, Meyer, & Soley, 2009). 

The OMG Essence Specification (OMG, 2012) identifies the essential concepts related to the software 
engineering endeavor. 

The Essence architecture is organized in 4 components methods, practices, kernel and a language 
component. Through Essence, methods can be composed by practices that are described using the elements 
of the kernel in a common and universal language (OMG, 2012). 

The kernel defines 3 essential dimensions in software development: customer, solution and endeavor 
(OMG, 2012). Each dimension has its own trackable alphas (Abstract-Level Progress Health Attribute) as 
show in Fig. 4. 

 

Figure 4. Essence and its Alphas (Jacobson et al., 2013) 

 
Through these alphas, Essence can be used as an agnostic base to map each agile practice and analyze if a 

specific set of practices are capable of satisfying all the dimensions and alphas of a software endeavor. 

 AGILE PRACTICES MAPPING TO IDENTIFY CORE USED PRACTICES 

After the most used methods identified (Fig. 3), we need to break them down in independent practices to 
see them less like different methods and more as a bunch of practices that we freely can combine according 
to our needs. 
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From a practice perspective, we ended with 58 independent practices, listed below in section B, from our 
elected methods. Those 58 practices were mapped inside the Essence domains Customer, Solution and 
Endeavor as well the practices that belong to their combined intersections. 

The relation of practices among the domains can be viewed in Fig. 5. As result of this we identified that 
26% of that practices are in the three domains at the same time which indicates that there is probably a 
minimum set of practices that deals with all essential concerns of a software endeavor (full distribution below 
in section B). 

 

Figure 5. Venn diagram practices distribution between domains (own authors) 

2.1. Practices Mapping Through Essence 

Essence was created with intention to be used as an agnostic model to work with existing methods 
allowing their combination and composition as well the creation of new methods and the extension of its 
alphas (OMG, 2012). 

Each domain has alphas as things that we always work on and activities as things we must do. In those 
activities spaces we can select and apply whatever practice we want. So, after electing our practices we must 
identify which activity spaces they are related. 

Fig. 6 shows what the activity spaces are and where they are placed in Essence domains. 
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Figure 6. Domain and its Activity Spaces (Jacobson et al., 2013) 

2.2. Electing Practices According Startups Constraints 

The criteria to elect the practices that best fit to startups environment was: Consumption of resources, 
financial or not; Excessive bureaucracy, even if they are agile practices; and Improvement in communication 
among stakeholders, all based in the challenges mentioned in sections I and II. 

Based in these constraints we reduced the group of 58 practices to a group of 34 that are shown in Table 1. 

 

TABLE 1.  

SELECTED PRACTICES ACCORDING STARTUP CONSTRAINTS 

Practice Description 

Simple Design  
Only the necessary code is developed not trying to predict the 

future (Fowler, 2001) 

Planning Poker 
Use some scale like Fibonacci to represent the size of an effort 

to be developed (Haugen, 2006) 

Three questions  
In a fast daily-meeting always tell what you did yesterday, 

what you will do today and what is causing some problem 

(Sutherland et al., 2007) 

Daily Meeting  

A fast daily-meeting that takes about 15 minutes to discuss the 

state of the project (Paasivaara, Durasiewicz, & Lassenius, 

2009) 

Decision options  
Always work with different options to drive the project, you 

can't predict the future (Poppendieck & Poppendieck, 2003) 

Last Responsible Moment 
Take decisions only when you have sufficient information 

(Poppendieck & Poppendieck, 2003) 

Voluntary Selection of Tasks 
The developers themselves choose their tasks (Cohen, 

Lindvall, & Costa, 2004) 

Continuous Integration 
An automatic and daily process that unify the development in 

a real piece of the system (McConnell, 1996) 

Users Stories 
Short and abstract descriptions of what must be developed 

(Maurer & Martel, 2002) 
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Tests (code and application)  

Ensure that your system works as expected at the code, 

application, and requirement level (Poppendieck & 

Poppendieck, 2003) 

Limitation of Work in 

Progress  
Manage work in progress so that it does not exceed the team's 

ability to focus and produce (Sugimori et al., 1977) 

Information Feedback  

Keep and improve the feedback cycles about your system 

testing it as soon as possible (Poppendieck & Poppendieck, 

2003) 

Continuous Deployment 
An extension of Continuous Integration that is the process of 

automate the deployment (Humble, Read, & North, 2006) 

Coding Standards 
Keep a coding standard so that different code styles are not 

perpetuated (Paulk, 2001) 

Feedback Cycles 
Implement feedback cycles to continuously improve the way 

of work (Anderson, 2010) 

Increase Collaboratively and 

Evolve Experimentally 
Try different approaches to improve the collaboration 

(Anderson, 2010) 

Relative Estimation  
Estimate tasks by the similarities not through absolute values 

(Miranda, 2001) 

Joint Development  
Share the requirements, not the solution and let it emerge 

(Poppendieck & Poppendieck, 2003) 

Collective Property  Stimulate the sense of ownership (MacKenzie & Monk, 2004) 

Refactoring 
Keep your project healthy redesigning as it get complex 

(Wood, Michaelides, & Thomson, 2013) 

Workflow and Risk Overview 
Have the vision of the whole project to identify bottlenecks 

and the situation at each stage (Sugimori et al., 1977) 

Kanban Board 
A board that follows the principles of Kanban identifying 

bottlenecks (Sugimori et al., 1977) 

Make Process Explicit 
Keep the process and the rules as clear as possible (Sugimori 

et al., 1977) 

Iterative Development and 

Incremental Development 

Divide the project into complete and functional parts that can 

be delivered independently evolving a piece each iteration 

(Martin, 1999) 

Time boxed Development 
Work with a fixed time to deliver what was agreed (Abbas, 

Gravell, & Wills, 2008) 

Conceptual Integrity 

Remove communication barriers to work with a clear vision 

about what have to be done (Poppendieck & Poppendieck, 

2003) 

Perceived Integrity 
Work close with your final users to get feedback 

(Poppendieck & Poppendieck, 2003) 

Task board (digital/physical)  

A physical or digital board that everybody can see the 

progress of the project (Moran, Saund, & Melle, 1999; Perry, 

n.d.) 

Product Backlog 
An ordered list about what has to be developed by its 

importance (Schwaber & Sutherland, 2013) 
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Backlog Grooming  
Prepare your backlog prioritizing and estimating its items 

(Dullemond, Van Gameren, & Van Solingen, 2012) 

Stimulate the System  
Let people decide what they have to do stimulating self-

management (Poppendieck & Poppendieck, 2003) 

Motivation  
Create a sense of purpose about the project (Poppendieck & 

Poppendieck, 2003) 
Note. compiled by authors from the sources listed. 

 

Some of the selected practices are not for the explicit execution but work as an orientation of good 
practices that improve startups processes. 

We mapped those practices in Essence activities spaces to identify which domains and moments of the 
process they are related, the distributions are listed in Table 2, Table 3 and Table 4.  

Except Operate the System and Stop the Work spaces, all the spaces had some practice related with. The 
reason is that in the startup environment everything is in continuous evolution thus they are not applicable. 
The full map between practices and Essence are shown below. 

 

TABLE 2  

RELATION BETWEEN PRACTICES AND CUSTOMER ACTIVITY SPACES 

Explore Possibilities 
Understand 

Stakeholder Needs 

Ensure Stakeholder 

Satisfaction 
Use the System 

 User Stories User Stories  

  
Continuous 

Deployment 
 

  Tests  

Iterative and 

Incremental 

Development 

 

Iterative and 

Incremental 

Development 

Iterative and 

Incremental 

Development 

Time boxed 

Development 
 

Time boxed 

Development 

Time boxed 

Development 

 Product Backlog Product Backlog  

Backlog Grooming  Backlog Grooming    

Feedback Cycles  Feedback Cycles  

Decision Options     

 
Last Responsible 

Moment 
  

  
Last Responsible 

Moment 
 

 

Note. Data organized by the authors
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TABLE 3. 

RELATION BETWEEN PRACTICES AND SOLUTION ACTIVITY SPACES 

Understand the 

Requirements 

Shape the 

System 

Implement the 

System 
Test the System 

Deploy the 

System 

    
Continuous 

Integration 

Continuous 

Integration 

Continuous 

Integration 

User Stories   User Stories  

  
Collective 

Property 
Collective Property     

    
Continuous 

Deployment 

  
Simple 

Design 
Simple Design     

 Refactoring Refactoring   

      Tests   

  Coding Standards   

Iterative and 

Incremental 

Development 

  

Iterative and 

Incremental 

Development 

Iterative and 

Incremental 

Development 

Iterative and 

Incremental 

Development 

Time boxed 

Development 
  

Time boxed 

Development 

Time boxed 

Development 

Product Backlog         

Backlog Grooming      

Feedback Cycles     Feedback Cycles   

Joint Development  
Joint 

Development  
Joint Development    

Decision Options  
Decision 

Options  
Decision Options      

Last Responsible 

Moment 

Last 

Responsible 

Moment 

   

Conceptual and 

Perceived Integrity 
    

Conceptual and 

Perceived Integrity 
  

  
Limitation of Work 

in Progress  
  

Note. Data organized by the authors

 

 

 

 

TABLE 4. 

RELATION BETWEEN PRACTICES AND ENDEAVOR ACTIVITY SPACES 

Prepare to do the 

Work 
Coordinate Activity Support the Team Track Progress 
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Voluntary Selection of 

Tasks 
    

User Stories User Stories   

    Collective Property    

   Tests 

Workflow and Risk 

Overview 

Workflow and Risk 

Overview 
  

Workflow and Risk 

Overview 

Limitation of Work in 

Progress  

Limitation of Work in 

Progress  
  

Make Process Explicit       

  Feedback Cycles  

  

Increase 

Collaboratively and 

Evolve Experimentally 

Increase 

Collaboratively and 

Evolve Experimentally 

Increase 

Collaboratively and 

Evolve Experimentally 

Iterative and 

Incremental 

Development 

Iterative and 

Incremental 

Development 

 

Iterative and 

Incremental 

Development 

Time boxed 

Development 

Time boxed 

Development 
  

Time boxed 

Development 

 
Daily Meeting and 

Three Questions 

Daily Meeting and 

Three Questions 

Daily Meeting and 

Three Questions 

Task board and Kanban Task board and Kanban   Task board and Kanban 

Relative Estimation  Relative Estimation   Relative Estimation  

Planning Poker Planning Poker     

Product Backlog Product Backlog  Product Backlog 

  Stimulate the System  Stimulate the System    

  Motivation   

Note. Data organized by the authors
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QUESTIONNAIRE APPLICATION 

A questionnaire was developed to evaluate the degree of adoption of each practice in real 
startup environment and the questionnaire was answered online by 27 people who work or 
worked in different Brazilian startups.  

The selected 34 practices were reduced to a set of 26 due to some similarities between them, 
for example, continuous deployment and continuous integration that are practiced together 
either daily meeting and three questions, or incremental and iterative development and time 
boxed development. 

The questionnaire used Likert scales (where one means low usage and five high usage) to 
evaluate the degree of adoption. We chose Likert scales to asset the feeling of the respondent 
about a specific affirmation thus evaluating if they are more prone to a specific practice rather 
others. 

The questions were designed to indicate affirmative answers and had 32 different questions. 
26 directly related with the elected practices and 6 questions to test antithesis, checking the 
possibility of a false feeling about some practice.  

 

They were divided in 5 groups of questions and they were shuffled to not influence between 
them tending to some specific method, avoiding a cluster of scrum or XP questions for 
example. 

ADHERENCE EVALUATION 

Analyzing the obtained results, we have identified 4 different groups that allowed us to 
separate practices between low, medium, normal and high usage degree.  

The division was classified as low for less than 40%, medium to more than 40% and less or 
equal to 50%, normal to more than 50% and less or equal 60% and high to practices with more 
than 60% of usage.  

The adherence usage can be viewed at Table 5 where each practice was separated in its 
group. 

 

TABLE 5. PRACTICES ADHERENCE BY LEVEL OF USE 

Adherence Practice 

Low  Simple Design, Planning Poker, Three questions, Daily Meeting, Decision 

options, Last Responsible Moment 

Medium  Voluntary Selection of Tasks, Continuous Integration, Users Stories, Tests 

(Code and Application), Limitation of Work in Progress, Information 

Feedback 

Normal  Continuous Deployment, Coding Standards, Feedback Cycles, Increase 

Collaboratively and Evolve Experimentally, Relative Estimation, Joint 

Development 

High  Collective Property, Refactoring, Workflow and Risk Overview, Kanban 

Board, Make Process Explicit, Iterative Development and Incremental 

Development, Time boxed Development, Conceptual Integrity, Perceived 
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Integrity, Task board, Product Backlog, Backlog Grooming, Stimulate the 

System, Motivation  
With each practice separated in a group that represents its degree of use and Tables 2, 3 and 

4, we could analyze the group influence through Essence domains and activities to check if one 
of these groups permeates all aspects of the Essence. 

According to the map created where all the practices were mapped in each Essence activities 
spaces we could identify that the only group that can relate at least one practice in each activity 
inside all domains is the group of high used practices. 

This group with high usage show us a correlation that the most used practices between our 
respondents were not used just because they are part of a fashion method. It indicates that’s a 
group of practices that makes an implicit sense of being together because this group can attend 
all aspects of a software endeavor.  

So according to Essence if we have a set of practices that could attend all aspects of a 
software endeavor we can build a process sustained by Essence that can lead to a healthy 
project (Jacobson et al., 2013). An interesting finding was that the most used practices are 
heterogeneous, which means that there is not any subset of practices that could indicate a 
specific method inside this group. Which indicates that startups do not apply a specific method, 
they are composing a tailored method that best fits to its context. 

 Composing a specific method that best fits to its context confirm that a full existing method 
it’s not applicable, which means that what they need is a good fit method formed by different 
practices respecting it context and constraints (Yau & Murphy, 2013). 

This group of high used practices can be used as a starting point to startups build their own 
method. The use of composed agile practices it’s also a way to obtain quality rather following a 
strict method (Lago, da Silva, & Spina, 2015). 

Although they have a minimum set to start its process they can add practices from other 
levels of use according to its needs always looking to create a method that best fits to its 
constraints. 

CONCLUSION 

Although the agile manifesto and its philosophy represents startups and their challenges, the 
completely application of the methods based on this philosophy could not be so beneficial as it 
can be too well-established companies (Fayad et al., 2000; Giardino et al., 2014; Sutton, 2000; 
Yau & Murphy, 2013). 

The use of Essence as a practice mapper showed itself a useful tool that provides an 
understanding on the scope and relationship of practices with the essential parts of a software 
endeavor.  

This map enabled us to analyze if there are any specific set of practices that permeate all the 
issues we are used to worry about. 

Thus, we analyzed the existence of this sets through the adherence of agile practices in real 
startup environment which its respondents showed that their practices usage can be divided in 4 
groups of usage as low, medium, normal and high. 

This groups shows the behavior of practices adoption, which is a faulting study in software 
engineering literature (Fayad et al., 2000; Giardino et al., 2016, 2014; Sutton, 2000) and 
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provide a new understanding of how to deal with this kind of challenging and innovative 
projects. 

This 4 groups shows that in fact there are a set with high usage (above 60%) between its 
practices that attends the essential aspects of a software endeavor. 

This specific high used set shows that practices directly related with technical issues aren’t 
the most used ones prevailing practices related with the human side of development which is 
aligned with the view that software is a human construction (Simonette & Spina, 2012) and we 
must focus in the team and the people who we are working for attend through our product 
(Giardino et al., 2016). 

This set showed that there’s no specific method that stands out over the others indicating 
that the use of a practices composed method best suit to this kind of environment helps 
addressing its specific needs (Giardino et al., 2014; Yau & Murphy, 2013). 

The practices contained in the high usage set are aligned with the four objectives that must 
be considered by early-stage startups when trying to improve its state-of-the-art development as 
concluded by Giardino et al. (2016). 

Regarding to our pointed contributions, this work shows which practices a startup could 
apply in its early-stages and daily development to achieve their objectives, attending the main 
concerns related to its risk and challenging environment, supporting they need to speed-up the 
development and product delivery focusing in freedom and empowerment of their team. 

FUTURE WORKS 

As this work focused on Brazilian startups it can be applied in other countries to check if 
there are cultural issues that would modify the practices in each layer. 

Using Essence’s, it’s possible to write a method using the practices that we identify to apply 
in a real startup project and check if it will improve the team work and to compare this method 
with existing ones. 

A future study will analyze the relation between practices in a graph view to identify clusters 
of possible practices not only from a usage division but searching for strong relations between 
practices. 
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practices in supply chain management 

 

Abstract  

The purpose of this study was to characterize the internet use of things to support customer 

relationship management practices in supply chain management. In the competitive 

market, companies' best strategy is to incorporate new technologies into supply chain 

management and CRM processes. However, there is little research on the subject, showing 

the relevance of this study. The interviews were conducted with experts and, through 

content analysis, it was identified that the adjustment of demand is the main process in 

which Internet of Things supports CRM practices in supply chain management with real-

time information on the client. As soon, the processes can be adjusted to what the end 

consumer demands. Finally, the internet of things changes the way people eat it, as well as 

how to produce it, and it is an essential technology for the company to continue to compete 

for the future. 

 

Key-words: internet of things, customer relationship management e supply chain 

management. 

 

Título: A era das coisas no mundo dos negócios: o uso da internet das coisas para apoiar as 

práticas de CRM no gerenciamento da cadeia de suprimentos 

 
Resumo 

O presente trabalho teve por objetivo caracterizar o uso da internet das coisas para apoiar 

as práticas de gestão de relacionamento com o cliente no gerenciamento da cadeia de 

suprimentos. No mercado competitivo, a melhor estratégia das empresas é incorporar 

novas tecnologias aos processos de gerenciamento da cadeia de suprimentos e de CRM. 

Porém, existem poucas pesquisas sobre o tema, mostrando a relevância deste estudo. 

Foram feitas entrevistas com especialistas, e através da análise de conteúdo, se identificou 

que o ajuste da demanda é o principal processo em que a internet das coisas apoia práticas 

de CRM no gerenciamento da cadeia de suprimentos com as informações em tempo real 

sobre o cliente. Assim, os processos podem ser ajustados ao que o consumidor final 

demanda. Por fim, a internet das coisas vem para mudar a forma como as pessoas 

consomem a também a forma de se produzir, sendo uma tecnologia essencial para a 

empresa permanecer competindo pelo futuro. 
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1 Introdução  

A frequência com que as transformações tecnológicas acontecem está sendo capaz de 

revolucionar a forma de se fazer negócios nos dias atuais com muita rapidez, agilidade e 

flexibilidade.  Na verdade, essas três características são elementos primordiais que a 

empresa precisa ter e desenvolver para permanecer no mercado. Ou seja, existe uma 

instabilidade mercadológica, originada pelas constantes mudanças políticas, econômicas, 

sociais, e principalmente, tecnológicas, que pressionam as empresas a inovar o conceito do 

próprio negócio para se adaptarem a esse ambiente e se manterem competitivas (Majeed & 

Rupasinghe, 2017; Nguyen & Sikin, 2017).  

A estratégia mais utilizada pelas empresas para sobreviverem no mercado é a incorporação 

de novas tecnologias aos processos, de acordo com o discutido por Majeed e Rupasinghe 

(2017). Em relação a esses processos citados, Souza, Mesquita e Antonialli (2017) 

defendem que os processos envolvidos no gerenciamento da cadeia de suprimentos (SCM) 

são ponto chave para a decisão de incorporar tecnologias, porque têm impacto significativo 

no desempenho da empresa (Wang, Gunasekaran, Ngai & Papadopoulos, 2016). 

A partir da consideração feita acima, é possível entender que os processos mais 

importantes que deveriam incorporar novas tecnologias são os processos de SCM, porque, 

como afirma Wang et al. (2016), as empresas dependem de um bom gerenciamento da 

cadeia de suprimentos para continuarem existindo. 

Para Souza et al. (2017) uma das principais funções do gerenciamento da cadeia é 

promover o alinhamento entre todos os elos envolvidos com o objetivo de entregar 

produtos e serviços ao cliente final com o maior valor agregado para este desde o momento 

em que se inicia a produção, o que denota um pouco sobre o conceito de SCM. O 

funcionamento operacional de toda a cadeia acontece através das atividades logísticas, e é, 

então, nesses processos que a incorporação de novas tecnologias pode oferecer ganhos 

relevantes para as empresas., porque assim como defende Ceniga e Sukalovab (2015), o 

setor de logística tende a ter um papel cada vez mais importante no mundo globalizado.   

Devido a sua importância para a empresa, um conceito explorado por Graeml e Peinado 

(2014) é o de resiliência da cadeia de suprimentos. Trata-se de uma característica que tem 

relação com a questão da flexibilidade citada no início do texto, porque, para ser 

competitivo, é necessário que a empresa tenha a capacidade de adaptar os seus processos 

da cadeia de suprimentos à uma situação que não é esperada, e para isso o gerenciamento 

precisa garantir que ela esteja preparada para atender contingências. Porém, o grande 

desafio é que as transformações tecnológicas ocorrem mais rapidamente que as alterações 

nos processos da cadeia, esbarrando na necessidade da empresa ter agilidade para lidar 

com essa situação.  

Dentro desse contexto, é importante explicar que gerenciar a cadeia de suprimentos 

significa, em resumo, gerenciar o relacionamento entre fornecedores e clientes, bem como 

todas as parcerias que existem desde o primeiro produtos e fabricantes, até o consumidor 

final na ponta da cadeia (Lambert & Enz, 2017; Majeed & Rupasinghe, 2017). Portanto, se 

percebe a existência de uma dualidade cliente-fornecedor que é estabelecida como base 

para que o gerenciamento da cadeia de suprimentos seja eficiente (Boon-Itt, Wong & 

Wong, 2017).  

Porém, considerando o raciocínio defendido pela literatura (Boon-Itt et al., 2017, & 

Graeml & Peinado, 2014; Meidute-Kavaliauskienea, Aranskisa & Litvinenkoa, 2014; 

Melovic, Mitrovic, Djokaj & Vatin, 2015) de que é a demanda do cliente que possibilita 
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que toda as relações da cadeia se estabeleçam para que os bens e serviços sejam entregues, 

o consumidor final assume o papel de elo principal no gerenciamento da cadeia de 

suprimentos, sem o qual nenhum processo teria motivos de existir. Afinal, se o produto não 

tiver demanda e não tiver saída, ele também não vale o esforço de gerenciamento para ser 

produzido.  

Contudo, para que a capacidade de foco no cliente seja uma premissa para um bom 

gerenciamento da cadeia de suprimentos, é preciso que a empresa esteja ciente de que 

manter um bom relacionamento com o seu consumidor final é essencial. Para isso existem 

os processos responsáveis pela gestão do relacionamento com o cliente (CRM) que deve 

ser visto como uma ferramenta estratégica pela empresa, porque é responsável por captar 

informações sobre os clientes e manter o histórico sobre isso e também por agregar valor à 

empresa e ao cliente (Decker & Stummer, 2017; Elenaab, (2016) & Vicikova, Czifra & 

Szabo, 2010).  

Mendonça e Terra (2017) defendem que a informação, a confiança e a lealdade são as três 

características essenciais para se ter uma boa gestão do relacionamento com o cliente, 

porque garante rapidez no atendimento ao consumidor quando se tem informações sobre 

ele, sendo mais eficiente no processo. Isso pode garantir maiores chances de que o cliente 

fique satisfeito, e consequentemente se torne leal por confiar na qualidade que é entregue 

para ele, o que significa que a empresa ganha oportunidade de ser mais competitiva quando 

os consumidores preferem os produtos, serviços e atendimentos que são ofertados por ela 

ao invés de outra.   

Em resumo, o raciocínio que precisa estar claro é que uma empresa, para se manter no 

mercado em que atua, necessita se adaptar aos avanços da tecnologia e incorporá-las para 

apoiar seus processos. Levando em consideração o que foi explicado, os processos mais 

relevantes para o desempenho da organização são referentes ao gerenciamento da cadeia de 

suprimentos e do relacionamento com o cliente. Para a cadeia ser mais eficiente, ela 

precisa conhecer o perfil do consumidor, e para isso, precisa das informações captadas 

pelas ferramentas de CRM.  

Portanto, assim se reconhece que a palavra chave do entendimento é informação porque é 

preciso conhecer cada vez melhor o cliente. Isso mostra que a tecnologia da informação 

pode ser vista como uma base de desenvolvimento do conhecimento, e que a capacidade 

do processamento de informações será um diferencial na competição pelo futuro.  

Dentro dessa perspectiva, existe um conceito na literatura (Coutinho, Moreira & Gomes, 

2017, & Galegale, Siqueira, Silva & Souza, 2016, & Majeed & Rupasinghe, 2017, & Zhou, 

Chong & Ngai, 2015) que ainda não está consolidado conhecido por internet das coisas 

que, segundo Ng e Wakenshaw (2017), é capaz de facilitar o armazenamento, 

processamento, acesso e compartilhamento de informações. Além disso, essa é uma 

tecnologia que promete fornecer as informações oportunas, precisas e confiáveis (Li, Yang, 

Sun & Sohal, 2009), em tempo real (Galegale et al., 2016) dando uma maior visibilidade 

de contexto e podendo agilizar e automatizar processos de CRM e SCM (Majeed & 

Rupasinghe, 2017).  

A internet das coisas, para Galegale, Siqueira, Silva e Souza (2016) é a inovação 

tecnológica capaz de trazer muitos impactos para área dos negócios, transformando os 

processos da empresa. Para Decker e Stummer (2017) a internet das coisas é a expansão do 

mundo físico para o mundo digital, ou seja, a qualquer lugar, a qualquer hora, vai existir 

conectividade para qualquer coisa. Isso garante interação, por meio da internet, de todos os 

objetos passíveis de conectividade.  

Galegale et al. (2016) e Majeed e Rupasinghe (2017) defendem que as empresas tendem a 

conseguir vantagens competitivas através do uso da internet das coisas, o que possibilitará 
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a permanência do negócio no mercado. O foco é usar essa tecnologia para melhorar 

processos, visando entregar mais valor para o cliente final (Ahmed et al., 2017).  

Portanto, reconhecendo que as relações entre SCM e CRM estão consolidadas a partir do 

que foi apresentado e que o foco no cliente é uma capacidade importante para se ter uma 

cadeia de suprimentos mais alinhada e justa quando se fala em custo, as boas práticas 

conquistadas desse relacionamento entre os processos de gestão do relacionamento com o 

cliente e da cadeia de suprimentos são conhecidas, afinal, quando se conhece as 

necessidades dos clientes é possível ter uma rede de fornecimento mais bem planejada, em 

que as ferramentas de CRM auxiliam no processo de coleta de informações sobre o 

consumidor, o que também favorece uma previsão de demanda com mais chances de 

acerto.  

Entretanto, apesar de saber que a incorporação de novas tecnologias nesses processos de 

SCM e CRM podem garantir a sobrevivência da empresa no mercado fazendo com que ela 

permaneça competitiva, poucas são as pesquisas que tentam enxergar de que forma uma 

dessas tecnologias, a internet das coisas, pode apoiar essa relação. Isso se deve ao fato de 

que, pela internet das coisas ser ainda um conceito muito novo, ainda se está tentando 

descobrir o que a tecnologia tem a oferecer de ganho efetivo para as empresas. 

Ng e Wakenshaw (2017) confirmam essa visão de que a internet das coisas é um conceito 

que ainda está incompleto porque a definição e o entendimento sobre o tema é algo 

extremamente novo que vem sendo estudado com mais ênfase ao longo dos últimos dois 

anos apenas. Ahmed et al. (2017) também acreditam que o conceito de internet das coisas 

ainda está em processo de desenvolvimentos, o que configura em muitas oportunidades e 

campos de pesquisas a serem explorados, pois ainda se está tentando entender as 

implicações dessa tecnologia. Por isso, o potencial de uso da internet das coisas parece 

estar longe de se materializar.  

Um levantamento bibliográfico realizado na base Scopus confirma essa percepção dos 

autores com os números de publicações ao longo dos últimos sete anos, que sai de menos 

de 2000 publicações no ano de 2013 para mais de 8000 no ano de 2017. Também, ao 

analisar os resultados obtidos com a pesquisa nessa base, foi possível perceber que os 

trabalhos sobre internet das coisas na área de Administração (Social Science e Business 

and Management) representam um número muito reduzido quando comparados a outras. 

Enquanto há 72,5% de publicações na área de Computer Sciences e 41% em Engineering, 

há somente 6,7% em Social Science e 3,6% em Business and Management. Esse dado 

indica, então, que se trata de um tema realmente atual dentro da área de discussão da 

Administração. 

Outro ponto muito importante para justificar o estudo é quanto à quantidade de estudos que 

abordam a internet das coisas no Brasil. Trabalhos com esse tema são muito raros no país, 

mas muito frequentes principalmente na China e EUA. Enfim, essas informações têm por 

objetivo justificar o estudo pela sua atualidade, por ter pouquíssimas pesquisas realizadas 

no país, e principalmente, por não se encontrar tantos estudos na área de Administração. 

Além disso, mesmo que se encontre na literatura internacional um grande número de 

artigos que falem sobre os assuntos de gestão do relacionamento com clientes, 

gerenciamento da cadeia de suprimentos e internet das coisas de maneira isolada, a relação 

entre essas três áreas pouco é explorada (Ng & Wakenshaw, 2017, & Nguyen & Simkin, 

2017).  

Por isso, o objetivo geral desta pesquisa é caracterizar o uso da internet das coisas para 

apoiar as práticas de CRM na gestão da cadeia de suprimentos com base em levantamento 

bibliográfico e consulta a especialistas, identificando os benefícios e vantagens da adoção 

da IoT para empresa e clientes, verificar quais são as barreiras e os desafios do uso da 
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tecnologia e também apresentar os direcionadores e de que forma a internet das coisas 

pode ser implementada pelas empresas.  

Assim, sabendo que existe um potencial enorme para pesquisas futuras que relacionem a 

três áreas, como o objetivo desse trabalho, justificando a novidade em se falar sobre a 

forma como a internet das coisas pode apoiar as práticas de CRM no SCM. Logo, o 

problema de pesquisa é o questionamento sobre: de que forma a tecnologia da Internet das 

Coisas pode apoiar a gestão do relacionamento com o cliente no gerenciamento da cadeia 

de suprimentos?  

 

2 Revisão Bibliográfica 

Esta seção do trabalho tem como principal objetivo apresentar os conceitos e teorias que 

sustentam os objetivos do trabalho, bem como construir a base teórica após a realização do 

levantamento bibliográfico.  Diante dos artigos encontrados, foi possível apresentar um 

referencial teórico que aborda a internet das coisas e as implicações dessa tecnologia para a 

área de negócios, especificamente sobre o gerenciamento da cadeia de suprimentos e nas 

práticas de CRM. O intuito foi, de fato, facilitar a compreensão do fenômeno estudado e 

trazer uma nova forma de discutir o assunto para poder responder ao problema de pesquisa 

como é explorado a seguir.  

 

2.1 Explorando as definições de internet das coisas sob a ótica da tecnologia da 

informação 

É comum encontrar pesquisas que iniciem o texto afirmando que vivenciamos constantes 

transformações ao redor do mundo dentro da esfera política, econômica e social como 

citado anteriormente (Rebelo, 2017; Nguyen & Simkin, 2017). Contudo, algo que ainda 

não foi explicado e se faz relevante, é que a variável determinante de todas as 

transformações que ocorrem no mundo globalizado dos negócios pode ser resumida em 

apenas uma palavra: informação. Foi o desenvolvimento da tecnologia da informação que 

quebrou as barreiras para o conhecimento e hoje, milhares de pessoas têm acesso à 

informação que a geração anterior jamais teria imaginado em ter.  

Por isso faz sentido discutir que é o avanço dessa tecnologia que continua a atravessar as 

fronteiras tradicionais e transcender o conhecimento para um patamar antes tido como 

improvável (Rebelo, 2017). Toda essa reflexão tem por intuito mostrar que a capacidade de 

processamento de informações é a palavra chave do amanhã e que as empresas precisam 

olhar para o assunto se quiserem manter vantagens competitivas no futuro.  

A fim de entender como a tecnologia da informação se tornou tão essencial, é preciso antes 

compreender que tudo teve início nas revoluções industriais, pois foram estas que abriram 

caminhos para a era das Revoluções Tecnológicas as quais o mundo contemporâneo está 

sujeito (Heidrich, Facó & Reis, 2017; Rebelo, 2017). 

Resumidamente, Heidrich, Facó e Reis (2017) usam apenas uma palavra para definir cada 

uma das revoluções para introduzir a origem de uma quarta revolução industrial. Assim, a 

primeira revolução industrial tem como aspecto chave a industrialização, porque trata-se 

do desenvolvimento das fábricas têxtis; a segunda revolução industrial diz respeito a 

automobilística, com a produção em massa implementada por Henry Ford na produção de 

automóveis; e a terceira revolução é a tecnológica, com o advento da programação digital e 

sistemas de automação.   

Para Majeed e Rupasinghe (2017), e também para Heidrich et al. (2017), o mundo está 

passando por uma quarta revolução, que, em essência, é uma revolução tecnológica 

alicerçada em um conceito extremamente novo: a Indústria 4.0. O termo apareceu pela 
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primeira vez com o Governo Alemão, pela inovação tecnológica de ponta que o país 

possui. 

A Indústria 4.0, de maneira sucinta, tem por objetivo a incorporação de inovações 

tecnológicas no processo de manufatura, buscando então, a automatização dos elos da 

cadeia de suprimentos. O foco é todos estarem digitalmente conectados, o que permitiria 

uma integração da cadeia de valor, entregando mais para o cliente e assim, superando as 

fronteiras da produtividade e da competitividade.  

Portanto, é possível perceber que as revoluções têm em comum o fato de todas terem por 

objetivo principal o aumento da produtividade referente à necessidade de cada época, mas 

que a quarta revolução, iniciada pela concepção da Indústria 4.0 tem o diferencial de 

também estar preocupada com o aumento da competitividade. Além disso, ela é, entre as 

revoluções, a única que teve a chance de ser concebida primeiramente na teoria antes da 

sua efetiva implantação (Heidrich et al., 2017).  

Por sua vez, a Indústria 4.0 que justificaria o acontecimento de uma nova revolução 

Industrial, tem como um dos pilares de inovação tecnológica outro conceito que ainda não 

está totalmente consolidado: a Internet das Coisas (Coutinho et al., 2017). Tanto que, na 

Europa se discute sobre Indústria 4.0 enquanto que nos Estados Unidos, o termo utilizado é 

Indústria da Internet das Coisas, Indústria inteligente, ou manufatura avançada (Heidrich et 

al., 2017). Da mesma forma, Majeed e Rupasinghe (2017) defendem que o futuro das 

fábricas é a tecnologia da internet das coisas que as transformará numa fábrica inteligente 

que será reconhecida futuramente como Indústria 4.0. 

De acordo com a literatura (Coutinho et al., 2017, & Galegale et al., 2016, & Majeed & 

Rupasinghe, 2017, & Ng & Wakenshaw 2017, & Zhou et al., 2015), foi Kevin Ashton 

quem deu origem ao termo “Internet of Things” (IoT) em 1999, mais conhecida como 

Internet das Coisas no Brasil, durante uma apresentação para executivos que estava 

conduzindo.   

Isso não significa que o conceito de Internet das Coisas não havia sido aplicado em outra 

situação anteriormente, mas que foi só em 1999 que foi intitulado assim. Antes, haviam 

pesquisadores que estudavam e questionavam sobre o avanço das tecnologias e arriscavam 

algumas previsões do que se encontraria no futuro no mundo dos negócios, porém, nunca 

usando o termo Internet das Coisas como definição (Galegale et al., 2016).   

Segundo Galegale et al. (2016), em 2003 a internet das coisas foi reconhecida como uma 

das tecnologias que poderia trazer transformações imensas para o mundo com impacto em 

várias áreas dos negócios, assim vista como uma inovação por completo. 

Entretanto, apesar do termo ter surgido na década passada, até hoje os pesquisadores e a 

literatura do tema (Ahmed et al., 2017; Atzori, Iera & Morabito, 2017, & Coutinho et al., 

2017, & Galegale et al., 2016, & Guo, Chen & Tsai, 2017, & Majeed & Rupasinghe, 2017; 

Ng & Wakenshaw, 2017) se esforçam para compreender o seu significado e consolidar o 

entendimento do que é, realmente, a internet das coisas. Por esse motivo, algumas 

definições serão apresentadas da forma como cada autor as coloca a partir das pesquisas 

mais recentes.  

Para Rebelo (2017), Internet das Coisas significa que “a qualquer hora, de qualquer lugar, 

teremos conectividade para qualquer coisa”. Como o próprio termo reflete, a IoT é 

responsável por unir o mundo físico das coisas ao mundo digital da Internet, e por isso, 

“Internet das Coisas” (Guo et al., 2017). Conforme Decker e Stummer (2017), a IoT 

significa a expansão da internet para o mundo físico.   Em resumo, tudo se comunica, tudo 

é identificado e tudo interage através da conexão pela internet.   

Galegale et al. (2016) concordam que há muitas definições para o conceito de internet das 

coisas, mas que em essência, todas envolvem a ideia de um objeto físico que tenha um 
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sensor, transmissor, ou receptor que possibilite a conexão à internet, o que criaria uma 

relação entre objetos e objetos, e entre as pessoas e objetos. Essa é a materialização da IoT 

com os sensores, porque possibilita que os objetos sejam localizados, identificados e até 

mesmo operados através da internet por sistemas e redes digitais (Ng & Wakenshaw, 

2017).  

Dessa maneira, a IoT pode ser entendida como sinônimo de objetos inteligentes, capazes 

de processarem informações de maneira mais eficiente, cujo objetivo é favorecer e 

possibilitar novas formas de intermediar a comunicação dos objetos em si, e das pessoas e 

os objetos. É relevante reforçar que esses objetos podem ser vistos como equipamentos 

inteligentes usados no processo de produção e no corporativo da empresa, bem como 

produtos inteligentes que serão ofertados aos consumidores. Assim, esses produtos são 

capazes de coletar e compartilhar informações sobre seus usuários, maneira através da qual 

a empresa poderá obter informações mais precisas sobre seus clientes (Decker & Stummer, 

2017).  

Para os autores Decker e Stummer (2017), o produto tradicional que apresenta 

funcionalidades básicas, cederia o lugar no mercado para os produtos com IoT incorporada 

que têm capacidade para coletar dados de maneira autônoma e analisar a informação. Por 

essa dinâmica, seria possível a criação dos objetos inteligentes cuja análise dos dados é 

autônoma e a tomada de decisão acontece naturalmente a partir da informação coletada. 

Com isso, os produtos inteligentes são capazes de tomar decisões que antes seria 

necessário da cognição humana, o que mostra uma redução da interferência humana nas 

decisões.  

Usando outras palavras, Ng e Wakenshaw (2017) colocam que, na verdade, a IoT é uma 

capacidade tecnológica que pode transformar objetos físicos em artefatos digitais, salvando 

um universo de informações nas redes, o que resulta em possibilidades ilimitadas para o 

recurso digital. Por isso, se afirma que haverá uma colisão entre o mundo físico e a 

Internet, causado pelo fenômeno da Internet das Coisas.  

Considerando as definições encontradas, Ng e Wakenshaw (2017) contribuíram para o 

esforço de consolidar o conceito quando apresentam quatro entendimentos sobre o 

significado da internet das coisas.  

A primeira noção está em enxergar a IoT como uma densidade de recursos de informação e 

liquificação (a). Densidade no sentido de ser capaz de fornecer uma combinação de 

recursos e informações que entregue uma relação entre valor e custo mais adequada ao 

cliente. Liquificação porque é possível separar a informação que está nos objetos físicos e 

levá-la ao mundo digital, onde ela poderá ser mais bem tratada, acessada, processada e 

utilizada.  

Outra ideia é ver a IoT como materialidade digital (b), entendendo que materialidade física 

representa as capacidades dos objetos físicos, o que eles podem fazer. Assim, as coisas e 

objetos podem ser embutidas com tecnologia digital (software, sensores) para 

conquistarem novas funcionalidades como a captação de informações. 

Internet das coisas também pode ser vista como um sistema de montagem ou de serviço 

(c), montagem é no sentido de se referir àqueles dispositivos e objetos que trabalham em 

conjunto, de maneira que caso estejam separados ou desconectados, não conseguiriam 

alcançar a capacidade e eficiência que têm junto. Essa noção representa que há um ganho 

de habilidade de fazer coisas que nenhum dos objetos dariam contar de desempenhar 

sozinhos, mas por estarem interconectados e interagindo, é possível adquirir novas 

capacidades.  Afinal, o todo é maior que a soma das partes, porque todas as relações e 

interações entre os objetos precisam ser consideradas.  
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Por último, a IoT confere ao objeto a capacidade de poder ser altamente responsivo, no 

sentido de responder dinamicamente às mudanças do ambiente e a qualquer alteração 

identificada pelos sensores, possuindo uma habilidade em ser ágil. Essa definição entende 

a IoT como módulo, transação e serviço (d), justamente por possibilitar as respostas 

rápidas.  

Por fim, Coutinho, Moreira e Gomes (2017) também acreditam que a grande protagonista 

que vem transformando a vida das pessoas é a conectividade da Internet, e apresentam uma 

explicação mais técnica de como a IoT pode vir a acontecer no mundo físico, explicando 

que a base dessa tecnologia é o novo sistema de endereçamento de dispositivos conectados 

à internet, conhecido por IPv6 (Internet Protocol version 6). Com esse avanço da 

tecnologia, não somente computadores e celulares podem se conectar, mas muitos outros 

objetos, favorecendo a adoção e a materialização da IoT. Um exemplo que pode ser dado 

são as SmartTVs com Sinal Digital e que oferece conectividade com a Internet.  

Dentro desse contexto, então, Ahmed et al. (2017) coloca que o número de dispositivos 

conectados à internet mais que triplicou em menos de 8 anos. Enquanto em 2012 eram 10 

milhões de dispositivos conectados, em 2020 a previsão é que se tenha entre 50 milhões e 

100 milhões de objetos conectados à Internet (Galegale et al., 2016)  

2.2 Implicações da aplicação da internet das coisas para área de negócios   

Retomando a noção de que Internet das Coisas se trata de uma inovação tecnológica, em 

uma visão mais geral sobre o assunto, isso denota que o conceito faz parte do escopo de 

estudos da área de tecnologia da informação. Porém, isso não significa que não haja 

implicações para outras áreas, mas muito pelo contrário. Para Galegale et al. (2016), a IoT 

possui diversas aplicações nas áreas da saúde, pessoal e principalmente, dos negócios. 

Além disso, esta inovação acaba esbarrando em todas as áreas gerenciais da empresa.  

De acordo com Majeed e Rupasinghe (2017), o caminho para as companhias terem 

capacidade de manter o negócio no mercado é obter as vantagens competitivas sustentáveis 

dadas pela área da tecnologia da informação, principalmente com o uso da IoT. Essa visão 

corrobora com o que Galegale et al. (2016) propõem ao afirmar que a Internet das Coisas é 

uma tecnologia da informação que precisa ser enxergada como recurso indispensável para 

o negócio permanecer no futuro dentro da economia globalizada.  

No entanto, a IoT só consegue sustentar uma vantagem competitiva quando ela é capaz de 

melhorar processos para entregar mais valor para o cliente e de reconhecer que este é o 

objetivo principal (Rebelo, 2017). Deste modo, as empresas podem competir melhor, e 

também oferecer os melhores serviços para os seus consumidores, proporcionando uma 

experiência de compra mais adequada às expectativas da era digital do consumo (Ahmed et 

al., 2017, & Galegale et al., 2016, & Majeed & Rupasinghe, 2017).  

Além disso, a maior vantagem competitiva que a internet das coisas pode proporcionar é 

em relação à informação em tempo real que as empresas poderão ter com a implantação 

dos objetos inteligentes, porque estes podem cooperar entre si e interagirem, visando uma 

troca de informações muito mais intensa e rápida que pode favorecer o modelo de negócio 

(Galegale et al., 2016). Dessa maneira, quanto mais rápido e com mais eficiência a 

informação chega dos dispositivos, melhor ela é tratada e mais embasada fica qualquer 

processo de tomada de decisão (Ahmed et al., 2017). Toda essa dinâmica tende a acelerar o 

processo de adaptação exigido pelo ambiente dinâmico e complexo do mundo dos 

negócios através do potencial da economia da informação (Galegale et al., 2016). 

Diante das considerações feitas, Ng e Wakenshaw (2017) resumem a reflexão de uma 

maneira interessante e didática, ao afirmarem que essas implicações só são passíveis de 

acontecer porque a informação digital é mais fácil de armazenar, processar, compartilhar e 

acessar com o advento da internet das coisas. Assim, é inevitável que o mundo se mova 
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cada vez mais para uma era marcada pelo poder da informação de gerar inovação, 

reconhecida como a Era da Internet das Coisas, cujo ambiente tem como características 

básicas a facilidade de acesso às informações e ao dinamismo que isso gera no mercado de 

negócios. 

Mesmo sabendo que a internet das coisas tem implicações na área dos negócios e em 

várias áreas gerenciais dentro da empresa como foi elencado acima, há uma interface muito 

relevante entre a Internet das Coisas e a gestão do relacionamento com o cliente da área de 

marketing. Nguyen e Simkin (2017) interpretam que a era da IoT surge para transformar os 

conceitos tradicionais de marketing, mas que ainda há poucos estudos que relacionam os 

impactos desse avanço da tecnologia para a área. 

Alguns exemplos de em quais processos de marketing a Internet das coisas possui 

implicações é na experiência de compra do cliente, nas decisões de design do produto, em 

estratégias de customização e diferenciação. Tal fato se dá porque o produto deve ser 

baseado no modelo de comportamento do consumidor, e a IoT pode oferecer informações 

valiosas que melhorem o engajamento do cliente, considerando que quanto mais se sabe 

sobre este, maior é a chance de satisfazê-lo (Ng & Wakenshaw, 2017).  

Dentro desse contexto, então, Ng e Wakenshaw (2017) discutem sobre quatro implicações 

da internet das coisas em seus estudos e que se relacionam tanto com a área da gestão da 

cadeia de suprimentos, quanto com a área de gestão de relacionamento com o cliente, 

tendo origem em um aspecto comum às duas áreas: o foco em entregar mais valor para o 

cliente.  

A primeira implicação é fornecer maior visibilidade dos contextos (a), no sentido de dar 

uma visão mais ampla sobre a realidade vivida pelas pessoas com informações oferecidas 

em tempo real, possibilitando que a empresa tenha um conhecimento maior sobre o 

comportamento do consumidor e informações mais fidedignas, favorecendo a criação de 

valor para o cliente. Tem também a noção de reconfigurabilidade das coisas (b), com 

ênfase na evolução do produto físico que agora oferece novas funcionalidades com 

softwares mais desenvolvidos e atuais, por exemplo.  

Transformar dados em serviços (c) é a terceira implicação, porque os dados pessoais na era 

da IoT são valiosos para o mercado para que se possa oferecer ao consumidor produtos 

cada vez mais personalizados e customizados, do jeito que ele espera e deseja. Por último, 

a quarta implicação é o deslocamento dos limites da economia e da indústria, com impacto 

direto no mercado e oportunidades para criação de novos ambientes de consumo, como a 

era digital. 

De maneira resumida, as quatro implicações se referem diretamente a criação de valor 

quando fala que a IoT é capaz de tornar a experiência de consumo mais visível e palpável 

com as informações em tempo real, o que modifica as propostas de valor a serem entregues 

para que sejam reconfiguradas (Ng & Wakenshaw, 2017). 

Por outro lado, alguns autores entendem que o primeiro impacto e as primeiras mudanças 

da implementação da internet das coisas é na gestão da cadeia de suprimentos (Galegale et 

al., 2016, & Li et al., 2009, & Majeed & Rupasinghe, 2017, & Ng & Wakenshaw, 2017, & 

Rebelo, 2017, & Wang et al., 2016), sendo esta a área mais beneficiada.  

Nesse sentido, os impactos na cadeia de suprimentos podem ser divididos em duas 

categorias distintas segundo Rebelo (2017): impactos incrementais e impactos radicais. A 

visão proposta pelo autor é de que um impacto incremental funciona no sentido de a IoT 

surgir para melhor adequar a performance e desempenho da cadeia de suprimentos, ou 

seja, não há mudanças na essência do processo, mas apenas uma melhora em como 

executá-los. Na outra categoria, o impacto radical diz respeito à uma nova forma de 
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gerenciar a cadeia de suprimentos, alterando até mesmo sua razão de existir e sendo 

reconfigurada.  

Seguindo quase que a mesma linha de raciocínio, e complementando o assunto com outras 

palavras, Li, Yang, Sun e Sohal (2009) afirma que quanto mais globalizada e competitiva a 

economia se torna, mais claro e importante é o papel da implementação da tecnologia da 

informação para o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Isso porque as tecnologias são 

capazes de oferecer informações oportunas, precisas e confiáveis que têm grande valor 

para a cadeia de suprimentos, por aprimorar o desempenho de sua gestão, favorecendo 

também a integração da cadeia em uma visão mais sistêmica em que todos os elos trocam 

informações.  

Apesar do texto ser mais antigo em relação aos outros, trata de assunto recorrente em 

pesquisas mais atuais, principalmente quando coloca que o desenvolvimento da tecnologia 

da informação afeta naturalmente a maneira de se fazer negócio em todas as esferas e ao 

redor do mundo inteiro (Li et al., 2009).  A grande contribuição é mostrar que mesmo na 

década passada, a academia trazia para discussão a questão da necessidade de se encontrar 

estratégias efetivas da implementação de tecnologia da informação e de integração da 

cadeia de suprimentos, no intuito de melhorar o desempenho desta.  

Também reconhecendo a importância das implicações da internet das coisas para o 

gerenciamento da cadeia, Majeed e Rupasinghe (2017) argumentam que a razão dessa 

relação está no fato de que esta tecnologia é capaz de oferecer capacidades únicas para as 

empresas. Ou seja, os processos e procedimentos são difíceis de imitar, o que garante a 

obtenção de uma vantagem competitiva que tanto se discute ao longo do texto. Também, a 

informação em tempo real trazida pelos dispositivos inteligentes pode trazer soluções para 

diversos elos da cadeia, configurando em benefícios de integração e colaboração.  

Ainda, também é possível enxergar que a cadeia de suprimentos passa por um processo 

natural de digitalização por meio da internet das coisas, reforçando a ideia de que para se 

manter no mercado competitivo, é preciso que as empresas comecem a dar atenção para as 

novas tecnologias, já que a automatização de algumas operações e atividades logísticas 

tendem a trazer um possível ganho de eficiência para a cadeia como um todo. Isso porque, 

assim, os processos podem ser melhores administrados (Majeed & Rupasinghe, 2017).  

Um exemplo entre as tecnologias baseada em internet das coisas que tem por objetivo 

automatizar processos da cadeia de suprimentos é o Radio Frequency Identification 

(RFID), acordo com Majeed e Rupasinghe (2017).  É usada para fornecer informações em 

tempo real para toda a cadeia de suprimentos com relação à disposição de produtos em 

estoque, bem como a quantidade, o que melhora o processo de acuracidade dos estoques, 

sendo esta a principal justificativa para implementar a tecnologia.  

Para Rebelo (2017), a aplicação mais visível da IoT na cadeia se refere aos processos que 

envolvem a rastreabilidade e monitoramento de produtos, porque ela é capaz de eliminar a 

assimetria que existe entre os elos das cadeias em relação as informações. Dessa forma, a 

IoT permite que a cadeia de suprimentos que é linear, se torne uma grande rede de 

relacionamentos com objetos conectados e inteligentes que potencializam a quantidade e 

qualidade de informações.  

Contudo, o grande desafio da implementação da tecnologia está no custo. Afinal, sem a 

estrutura adequada para implementar o RFID e padrões globais, os custos provavelmente 

irão superar os benefícios, o que leva ao questionamento de que talvez essas tecnologias 

não possam ser aplicadas para pequenas e médias empresas.   

A partir dessas considerações, é possível perceber que a implicação mais clara da internet 

das coisas está nas indústrias, pelo motivo de que esta tecnologia impacta nas capacidades 

de controle, coordenação e gerenciamento do mundo físico das máquinas, dos bens, das 
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fábricas e das infraestruturas também (Ng & Wakenshaw, 2017). Mesmo assim, trata-se de 

uma tecnologia que tem impacto em todos os elos porque preza pela integração da cadeia. 

Outro ponto relevante para a discussão é o encontrado por Li et al. (2009), que afirma que 

a tecnologia só poderá trazer benefícios quando a cadeia de suprimentos estiver integrada. 

Esse argumento traz uma reflexão de que, apesar de se falar bastante que o investimento na 

implementação de tecnologias de informação é importante, pouco se sabe sobre o real 

impacto que se tem no desempenho da cadeia, pois a falta de alinhamento entre os 

parceiros da cadeia de suprimentos em relação tecnologia da informação, compromete os 

benefícios que a implementação da tecnologia poderia gerar às empresas.  

A mensagem que Li et al. (2009) passa, então, é de que o foco está em promover a 

integração da cadeia utilizando a tecnologia da informação como facilitador, porque isso 

afeta diretamente no desempenho que se pode atingir. Nesse caso, como a integração da 

cadeia impacta diretamente no desempenho, isso justifica a necessidade de promover a 

cooperação e o compartilhamento de informações entre os elos da cadeia, tornando-os 

parceiros, e assim, uma cultura de integração na essência do conceito de cadeia de 

suprimentos.  

O interessante é que esses benefícios podem ser obtidos através da internet das coisas, 

como já explicado ao longo do texto. Assim, uma cadeia de suprimentos composta por 

processos favorecidos pela IoT consegue ser muito mais responsiva às flutuações do 

mercado.  

Para finalizar a discussão sobre as implicações da internet das coisas, é importante 

comentar sobre o fato de que essa tecnologia, além de todas as mudanças citadas e os 

impactos no gerenciamento da cadeia de suprimentos e da gestão do relacionamento com o 

cliente, vai gerar uma enorme quantidade de dados que tende a se tornar massiva. Isso 

implicará em um desafio para as empresas, que vão precisar se apressar para saber como 

lidar com a expressiva carga de dados e fornecer infraestrutura adequada de tecnologia 

manter as informações atualizadas (Majeed & Rupasinghe, 2017, & Ng & Wakenshaw, 

2017). 

Por esse motivo, Ahmed et al. (2017) consideram que as empresas vão ter que investir em 

uma boa ferramenta de análise de dados porque sem isto, poucos efetivos eles podem ser. 

Afinal, é necessário transformar os dados em informações que sirvam para embasar 

tomadas de decisões. Logo, para os autores, é o poder da análise que garante a importância 

dos dados coletados através dos objetos inteligentes da internet das coisas.  

Enfim, Rebelo (2017) também levanta um questionamento se as empresas estariam 

preparadas para lidar com a imensa base de dados que vão ter à disposição, afinal, mesmo 

nesse ambiente em que há um excesso de informação e os negócios são bombardeados com 

a quantidade massiva de dados, e mesmo sabendo o quanto isso é relevante, ainda não se 

sabe exatamente como usar a internet das coisas da melhor forma. Portanto, os desafios 

dessa tecnologia ainda são investigados pela literatura porque há um esforço para tentar 

entender, de uma maneira que esteja mais alinhada com a realidade, quais os verdadeiros 

impactos e desafios que surgem.   

 
3 Metodologia 

3.1 Caracterização do método de pesquisa 

Esta pesquisa pode ser considerada de caráter exploratória e também descritiva, porque ao 

mesmo tempo que que está tratando de uma tecnologia, a internet das coisas, que é ainda 

uma tendência e que não se conhece, de fato, os verdadeiros benefícios e desafios de sua 

implementação, ela também busca estabelecer relações entre as variáveis estudadas (qual o 
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impacto do uso da internet das coisas nas práticas de CRM que podem afetar o 

gerenciamento da cadeia de suprimentos) e descrever o fenômeno abordado. 

A pesquisa trata de um tema muito novo e que a literatura está tentando descobrir qual a 

melhor forma de defini-lo, o que mostra que não há um conhecimento consolidado e 

robusto. Além disso, no Brasil, pouco se estuda sobre o fenômeno, e assim esse estudo 

também pode servir de base para uma investigação ainda mais ampla e na criação de um 

problema mais específico em trabalhos futuros. 
A técnica observada para esta pesquisa é a do estudo de campo, cuja classificação tem 

como objetivo uma interação entre pesquisador e pesquisado que busca investigar as 

percepções desse grupo a ser estudado. A pesquisa de campo, então, foi realizada com 

especialistas que têm cargos de gestão e que estão diretamente envolvidos na 

implementação de tecnologias dentro da empresa que atuam.   

A abordagem qualitativa foi a estratégia escolhida para esta pesquisa, porque a 

preocupação estava em conseguir coletar dados em maior profundidade, isto é, aprofundar 

a compreensão do tema estudado (Creswell, 2009). Logo, para atender aos objetivos, a 

aplicação de entrevistas é o instrumento de coleta de dados mais adequado por permitir 

uma maior profundidade no estudo do comportamento humano. Dessa forma, foi elaborado 

um roterino semiestruturado para a coleta de dados, o que permite flexibilidade à técnica 

de entrevista, onde o entrevistador tem a liberdade para abordar as perguntas de maneira a 

conseguir mais detalhes para o resultado.  

O critério para a elaboração do roteiro usou como base o modelo de Albertin e Albertin 

(2012), pois os autores abordam as dimensões do uso de tecnologia da informação em 

benefícios dos negócios. Assim, reconhecendo que a internet das coisas se trata de um 

avanço da tecnologia da informação, foi possível se basear nas dimensões elaboradas pelos 

autores para formular as perguntas do roteiro, afim de atender ao objetivo de caracterizar o 

uso da internet das coisas para apoiar as práticas de CRM na gestão da cadeia de 

suprimentos.  

O modelo citado apresenta cinco dimensões cujo raciocínio principal está em entender que 

a tecnologia da informação é vista como o componente organizacional que atravessa todas 

as outras áreas da empresa, e muitas vezes é responsável por nortear ações internas e 

externas como definições de estratégias e diretrizes. As dimensões são: Governança e 

Administração de TI, Direcionadores, Uso de TI, Benefícios ofertados e entregues, e 

Desempenho Empresarial. É importante reforçar que o Uso da TI é a dimensão que tem 

mais interface com as outras, mas que todas as dimensões se relacionam entre si.  

Seguindo o caminho metodológico, a partir da coleta do material com os especialistas, a 

técnica mais adequada para a análise dos dados foi a análise de conteúdo. De acordo com 

Richardson (2012), a análise de conteúdo é uma técnica rigorosa de análise, eficaz e 

precisa, na qual o principal objetivo é a melhor compreensão de um discurso, com foco em 

tratar as informações contida nas mensagens (Bardin, 1997), o contexto, e também qual o 

significado das respostas (Mozzato & Grzybovski, 2011).   

Para Mozzato e Grzybovski (2011), a relevância e frequência do uso da análise de 

conteúdo como técnica para analisar, principalmente, dados qualitativos na área da 

Administração vem se tornando cada vez maior. É uma análise mais rica que vai além do 

levantamento e leitura dos dados, mas pretende trazer sentido para eles através das 

inferências e interpretações que o pesquisador realiza à luz do objetivo que deseja 

responder. 

Haja vista essas considerações, a análise de conteúdo, para é uma técnica refinada porque 

exige muita paciência e dedicação do pesquisador, além de ocupar boa parte do seu tempo, 

principalmente na definição das categorias de análise em que ele precisa usar de 
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criatividade e imaginação. Afinal, esta é uma técnica caracterizada pela objetividade, 

sistematização e inferência (Richardson, 2012). Essas características, em resumo, afirmam 

que na análise de conteúdo é preciso delimitar as regras de raciocínio durante toda análise 

dos para se eliminar qualquer subjetividade, garantindo o rigor científico à coleta e 

processamento dos dados, e também na hora em que o pesquisador precisa relacionar o 

referencial teórico aos conteúdos expresso nas falas dos entrevistados para elaboração das 

categorias de análise que precisam seguir a mesma linha de raciocínio.  

Para Mozzato e Grzybovski (2011), as categorias precisam identificar e refletir um grupo 

de elementos que têm características em comum e devem compreender um mesmo assunto 

reconhecido pelo título dado àquela classe ou grupo, e também funcionam como uma 

forma de classificar aquilo que foi dito. Silva e Fossá (2013) defendem que a análise 

categorial é a melhor opção para análise de conteúdo quando o objetivo da pesquisa está 

em compreender e estudar os valores e opiniões de uma amostra, o que se encaixa para 

esse estudo que considera a percepção dos especialistas para caracterizar o uso da internet 

das coisas para apoiar as práticas de CRM na gestão da cadeia de suprimentos.  

 
3.2 Fases de desenvolvimento da pesquisa 

A pesquisa foi realizada em duas grandes etapas: “Etapa I – desenvolvimento do 

referencial teórico”, por meio de pesquisa bibliográfica sobre o tema para atender ao 

objetivo de apresentar um levantamento bibliográfico dos artigos mais atuais e “Etapa II – 

coleta e análise dos dados coletados”, que está dividida em construção do roteiro de 

entrevista, aplicação da entrevista com especialistas, análise dos resultados e consolidação 

do trabalho apresentando as contribuições.  

A Etapa I foi destinada ao levantamento bibliográfico em quatro bases de pesquisa, sendo 

elas uma nacional (SPELL), e três internacionais (Science Direct, Scopus e Web os 

Science), pois se sabe que a pesquisa bibliográfica fornece fundamentação teórica para o 

desenvolvimento da pesquisa, identificando a literatura mais recente sobre o tema. Para 

selecionar os artigos, o critério utilizado foi procurar estudos mais atuais sobre IoT, CRM e 

SCM, e posteriormente se existia alguma literatura que os relacionassem. 

Para atender ao objetivo do trabalho, as palavras chaves pesquisadas foram: internet das 

coisas, CRM, SCM, IoT and CRM, Internet of Things, CRM and SCM, CRM and 

technology, e CRM and logistics. Os filtros utilizados eram em relação ao ano (2010-

2017), sendo que para o tema internet das coisas o período foi deixado aberto para se 

investigar o crescimento no estudo do tema. É relevante citar que nas bases internacionais 

o número de artigos encontrados ultrapassou em grande número quando comparado ao que 

foi achado em base nacional, o que mostra uma oportunidade de estudos em relação ao 

tema no Brasil. 

Dessa forma, o referencial teórico pode ser construído, primeiro apresentando a noção de 

gestão da cadeia de suprimentos, o entendimento sobre gestão do relacionamento do 

cliente, e os conceitos sobre internet das coisas e sua aplicação para área dos negócios, 

principalmente em relação à CRM e SCM.  

Finalizada a Etapa I, a Etapa II se inicia com a elaboração, baseada no estudo de Albertin e 

Albertin (2012) e também do referencial construído, do roteiro de entrevista para coleta de 

dados. A entrevista foi realizada com três especialistas que possuem experiência de 

mercado há mais de 10 anos, e que estão atuando em empresas relacionadas ao 

Agronegócio, segmento econômico de maior representatividade para o PIB brasileiro.  

É válido informar que o perfil dos respondentes selecionados foi de pessoas que tivessem 

conhecimento de gestão para ter visão ampla do negócio, e que, portanto, ocupassem 

cargos gerenciais como o de coordenadores e gerentes. Outro critério utilizado se baseou 
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nos estudos de Galegale et al. (2016), pois afirmam que não existem estudos que explorem 

estratégias de adoção da IoT que considerem o perfil dos gestores que demandem a 

informação, o que justifica a escolha de entrevistar pessoas que ocupem cargos gerenciais 

que conheçam do negócio.  

Para atender aos objetivos, então, a entrevista foi feita com duas pessoas da área de 

inovação e uma pessoa da área de desenvolvimento de sistemas de tecnologia da 

informação, porque segundo Albertin e Albertin (2012), a aplicação da entrevista precisa 

acontecer em dois níveis, ou seja, é necessário conversar com uma área mais técnica 

(Tecnologia da Informação) que é responsável pela infraestrutura para implementação de 

qualquer tecnologia, e com uma área que conhece mais sobre o negócio como um todo 

(Inovação) para que os resultados tenham coerência e não apresentem perda de foco. 

Seguindo a metodologia, o próximo passo foi a transcrição das entrevistas para realização 

da análise dos dados através da técnica de análise de conteúdo.  A fase da análise dos 

dados aconteceu conforme a literatura (Bardin, 1997, & Mozzato & Grzybovski, 2011, & 

Richardson, 2012, & Silva & Fossá, 2013) apresentada anteriormente prevê. Isso significa 

que, tendo as transcrições das entrevistas feitas, foi realizada a leitura de todo esse material 

coletado para poder explorá-lo de forma mais adequada, não deixando que nenhuma 

informação importante seja deixada para trás. Dessa maneira, foi possível estabelecer 

critérios objetivos e sistemáticos para agrupamento das categorias, conseguindo separar o 

conteúdo das falas dos entrevistados conforme as percepções dos especialistas se 

aproximavam ou se distanciavam.  

É interessante lembrar que a análise de conteúdo foi escolhida porque busca enriquecer a 

leitura dos dados pela preocupação com o significado das mensagens, e também pelo fato 

dessa técnica ser frequente para análise de dados qualitativos na área da Administração. De 

fato, esta análise exigiu muita dedicação na parte de definição das categorias para codificar 

a escrita e facilitar o entendimento daquilo que foi dito nas entrevistas em busca de 

responder aos objetivos da pesquisa. O critério utilizado para definição das categorias é 

apresentado a seguir na discussão dos resultados.  

Enfim, a última fase da Etapa II é a consolidação do trabalho, que tratou sobre as 

contribuições teóricas e gerenciais encontradas, as respostas obtidas para o objetivo e para 

contemplar o problema de pesquisa que deu início aos estudos, bem como limitações e 

sugestões para futuras pesquisas.  

 
4 Apresentação e Análise dos Resultados 

A apresentação e análise dos resultados se caracteriza como o momento de confrontar os 

dados que foram obtidos com o levantamento bibliográfico realizado. Isso mostra que o 

presente tópico tem por objetivo apresentar os resultados obtidos através das entrevistas 

realizadas com três especialistas que conhecem sobre gerenciamento de processos e 

também sobre tecnologia da informação, em busca de compreender melhor o fenômeno 

estudado. A análise será feita a partir de quatro categorias: projetos pilotos, competindo 

pelo futuro, agilidade dos processos, e o ajuste da demanda.   

 

4.1 Projetos Pilotos 

Essa categoria tem por objetivo, a partir do conteúdo expresso na fala dos três especialistas 

entrevistados, apresentar de que forma a internet das coisas é compreendida por cada um 

deles e, principalmente, como ocorre a sua implementação, usando como exemplo o que as 

empresas em que trabalham fazem. Por isso, se escolheu essa categoria para iniciar a 

análise dos resultados, tendo como primeiro foco discutir sobre “como implementar” a 
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internet das coisas, cuja resposta para esse questionamento é justamente através de projetos 

pilotos segundo os respondentes.  

Para os especialistas, as áreas responsáveis pela decisão da implementação da internet das 

coisas são: a área do negócio e a área de tecnologia da informação. Isso significa que, a 

tecnologia da informação está ali para apoiar a parte de infraestrutura necessária, mas ela 

caminha sempre junto da área interessada em implementar a tecnologia, seja ela a área de 

inovação por considerarem a IoT como uma tendência forte, seja a área de logística, a área 

de marketing, e até mesmo a liderança da companhia. Portanto, o que se verifica é que há 

sempre uma parceria na responsabilidade pela decisão, porque é preciso que ambas as 

áreas vejam um ganho nessa implementação e isso seja benéfico para a empresa como um 

todo.  

Esse raciocínio corrobora com o que é defendido por Albertin e Albertin (2012), ao dizer 

que a os responsáveis pela área de TI precisam estar alinhados aos responsáveis pelo 

negócio, e que ambos têm um papel importante nas decisões de implementação de novas 

tecnologias. Além disso, esses autores defendem que a área de TI permeia todas as outras, 

que é a mesma ideia defendida por um dos especialistas. Li et al. (2009) também entende 

que, naturalmente, a área de TI afeta a maneira de se fazer negócio no mundo todo, 

justificando mais uma vez as falas dos entrevistados da necessidade de existir uma parceria 

entre TI e o negócio e que TI é responsável por apresentar as soluções técnicas para a 

implementação. 

Reconhecendo, então, quem tem a responsabilidade pelas decisões referentes ao uso de TI, 

os entrevistados acreditam que a melhor forma de implementação de novas tecnologias 

dentro das empresas é a partir de projetos pilotos, termo que dá nome a categoria. Assim, o 

procedimento mais adequado para seguir com a implementação da internet das coisas, seja 

em qualquer área, é começar pequeno, testar, fazer um piloto, aprender, aprimorar os 

processos, e se der certo, escalar.  

A definição de pilotos, de acordo com a fala dos especialistas, é caracterizada pela lógica 

de apresentar um projeto em que a empresa possa aprender à medida que está 

implementando-o. Dessa maneira, é possível ter projetos com escopos reduzidos, que 

sejam mais ágeis, e que não gerem grandes impactos financeiros para empresa, para não 

correr o risco de dar tudo errado e se perder muito dinheiro. Então, o intuito é, por 

exemplo, implementar a internet das coisas em algumas frotas de caminhões, ou em 

algumas indústrias, não envolvendo a totalidade dos recursos. Somente quando a empresa 

tiver noção do potencial da internet das coisas e o que ela pode gerar, é que o projeto 

poderá se expandir.  

Em resumo, é possível interpretar que o que está por trás da noção de projetos pilotos é o 

conceito de aprendizagem contínua dos processos, porque a empresa precisa aprender 

rápido para sair na frente dos concorrentes como argumenta Graeml e Peinado (2014), e 

primeiro ela precisa entender qual é o tipo de informação que a internet das coisas pode 

trazer e se isso atende aos objetivos do projeto para deixa-lo mais interessante para a 

empresa, e depois disso se ganha escala, pois se aprendeu sobre a proporção do ganho que 

a implementação do projeto pode ter.  

A dinâmica de implementar a internet das coisas através de projetos pilotos discute 

exatamente a questão do dinamismo que é exigido pelo atual mundo dos negócios segundo 

Galegale et al. (2016), porque garante uma capacidade de adaptação mais acelerada da 

empresa por ter foco na aprendizagem contínua em todas as fases de implementação do 

projeto.  

A lógica de pilotos, além do que já foi apresentado, também é muito relevante para definir 

o processo de acompanhamento e de medição de desempenho segundo um dos 
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especialistas. Afinal, só se consegue acompanhar se houver medição. Isso demonstra mais 

uma justificativa para se implementar internet das coisas por meio de projetos pilotos, 

porque durante o próprio processo de implementação, é preciso entregar indicadores que 

vão se basear nos dados coletados para montar controles, e assim, indicar quais são os 

processos que precisam ser melhorados. 

Alguns indicadores que foram dados como exemplo pelos especialistas foram de tempo de 

atendimento da logística, tempo de distribuição, prazo para entrega do produto, qualidade 

do relacionamento com o cliente e tempo de resposta para o consumidor. Lembrando que 

os indicadores citados são referentes ao do projeto, mas conforme for dando certo, há 

chances de estes virarem indicadores da própria área, impactando na performance e no 

desempenho da empresa. 

Por outro lado, um dos especialistas chama a atenção para um fato interessante de que 

sempre é preciso recordar que se está lidando com internet das coisas, que é uma 

tecnologia extremamente nova e que pouco conhecimento sobre o assunto está 

consolidado. Levando isso em consideração, fica difícil apresentar indicadores concretos, 

portanto, trata-se ainda de suposições sobre o que pode ser encontrado nos projetos pilotos 

desenhados. 

Para finalizar a discussão, esta categoria definida a partir da fala dos entrevistados tem 

relação direta com duas dimensões do modelo de Albertin e Albertin (2012) mencionado 

na metodologia, sendo elas a de “Governança e Administração de TI”, e de Desempenho 

Empresarial”.  

A primeira dimensão apresenta as variáveis de autoridade e responsabilidade e de modelos 

e processos, exatamente o que foi apresentado na análise dessa categoria quando se falou 

sobre quem são os responsáveis por decidir sobre a implementação da internet das coisas, e 

quando os entrevistados falaram que a implementação deve ocorrer no modelo de projetos 

pilotos. A outra dimensão de desempenho tem como duas de suas quatro variáveis o 

aprendizado e a inovação, e os processos internos, que também foram pilares das falas dos 

especialistas, enfatizando a importância da aprendizagem contínua para gerar melhora nos 

processos internos da companhia.  

Enfim, a categoria serve de resposta para a pergunta “como implementar internet das 

coisas no negócio”, explicando qual o modelo para se fazer isso (projetos pilotos), quem é 

responsável pelo processo de implementação, e a importância de acompanhar os impactos 

dessa nova tecnologia nos processos para poder aprender constantemente, contemplando as 

noções que dão base para construção das dimensões mencionadas acima.  

 
4.2 Competindo pelo futuro 

Seguindo o mesmo raciocínio que a categoria acima, após apresentar como que os 

entrevistados entendem que deve ser a implementação da internet das coisas no mundo 

empresarial, o próximo passo está em compreender quais são os motivos e os critérios 

adotados pelas empresas para aderir à nova tecnologia, ou seja, quais são os direcionadores 

e as variáveis que impactam nessa decisão, respondendo à pergunta do “por quê 

implementar internet das coisas” que deu origem ao nome da categoria. Também é preciso 

considerar os desafios e barreiras percebidos pelos especialistas.  

Para os entrevistados o principal direcionador da implementação da internet das coisas é a 

visão estratégica da empresa, o que significa que o critério utilizado para o uso de 

tecnologia da informação é verificar se existe alinhamento com o objetivo estratégico da 

empresa. Logo, para que a implementação de uma nova tecnologia possa acontecer, é 
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preciso que, de alguma forma, ela conduza a empresa aos seus propósitos e aonde ela 

pretende chegar no futuro para se manter competitiva no mercado. 

Então, quem responde à pergunta do “por quê” implementar a internet das coisas é a 

própria organização ao analisar o contexto em que está inserida. É antes preciso que a 

empresa saiba o motivo que a leva ao uso dessa tecnologia, seja ele para mudar o produto 

que está sendo levado ao mercado ou para prover outro tipo de serviço ao cliente, por 

exemplo. Isso mostra que a internet das coisas pode resultar em uma mudança de visão 

estratégica da empresa.  

Outro direcionador que também foi identificado, é em relação ao custo, o que vai ao 

encontro do proposto por Rebelo (2017) que diz que o desafio da implementação da 

tecnologia está centrado nessa variável. Um dos entrevistados ainda citou que a tecnologia 

não é acessível para todos no Brasil, mas que ela tende a baratear. De qualquer forma, os 

benefícios precisam superar os custos para que a internet das coisas possa aparecer mais no 

mundo organizacional e também na vida das pessoas.  

Dentro desse contexto de análise, então, é possível enxergar que o custo se torna uma 

barreia para implementação e também para integração da internet das coisas com as demais 

tecnologias identificadas dentro da empresa. Para um dos entrevistados, o custo é visto 

como uma barreira de mercado, sendo que, para gerar valor para as pessoas e para 

empresa, é preciso que a tecnologia ganhe escala para que os custos fiquem baixos o 

suficiente para ser acessível.  

Contudo, para os outros dois entrevistados, a principal barreira que encontramos no Brasil 

é em relação a falta de infraestrutura para dar suporte à internet em si. Eles acreditam que o 

país tem muitos problemas de comunicação, e que isso tende a dificultar em muito os 

projetos de implementação. Não adianta a empresa reconhecer a importância do uso da 

internet das coisas se não há infraestrutura no brasil para um bom funcionamento desta.  

Identificados os direcionadores e as barreiras para o uso da internet das coisas na 

percepção dos entrevistados, é importante citar que apareceram duas grandes razões mais 

sistêmicas para a implementação da internet das coisas. Sistêmicas por envolverem a 

organização como um todo e por fazerem parte da visão estratégica da empresa também. 

Portanto, os especialistas alegam que a internet das coisas tem impacto principalmente na 

tomada de decisão da empresa, e também na obtenção de vantagem competitiva que seja 

sustentável, sendo este os dois motivos para implementar a tecnologia.   

Esse achado da pesquisa está diretamente relacionado com o que a literatura defende ao 

falar justamente que a internet das coisas é capaz de, em uma visão mais macro, apoiar o 

processo de tomada de decisão (Ahmed et al., 2017) da empresa e de garantir vantagens 

competitivas (Galegale, et al., 2014, & Majeed & Rupasinghe, 2017) frente aos 

concorrentes. 

Majeed e Rupasinghe (2017) e Galegale et al. (2016) acreditam que o uso da tecnologia da 

informação é responsável por manter o negócio da empresa no mercado e que isso é visto 

como uma vantagem competitiva. Da mesma forma, quando questionados se a internet das 

coisas poderia garantir a obtenção de uma vantagem competitiva sustentável para empresa, 

dois especialistas responderam nessa linha de raciocínio de que quem não implementar a 

tecnologia nos negócios, não irá sobreviver no mercado e não estará à frente em relação à 

competitividade do setor em que atuam.  

Isso mostra que a internet das coisas, na percepção desses especialistas, é um recurso 

indispensável para permanência da empresa em um mercado globalizado, pois eles não 

acham que existe possibilidade da empresa sobreviver profissionalmente se não 

conseguirem fazer o uso dessa nova tecnologia em seus negócios.  
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Porém, vale citar que um dos especialistas acredita que a internet das coisas sozinha não é 

capaz de trazer vantagem competitiva para empresa, mas que é preciso saber usar essa 

tecnologia em favor da estratégia da empresa. Na visão desse respondente, a empresa tem 

que tomar cuidado e refletir se a implementação da tecnologia realmente tem uma geração 

de negócio, ou se só está trabalhando essa tecnologia porque é uma tendência e uma moda. 

Nesse sentido, o alerta é de que a empresa pode acabar queimando as oportunidades de 

obter vantagem competitiva se não entender, de fato, o direcionador da implementação da 

IoT ou como ela apoia as estratégias organizacionais.  

Nesse sentido, quando os especialistas falaram sobre a forma como a internet das coisas 

pode apoiar os processos de tomada de decisão da empresa, que é uma das razões para 

implementar essa tecnologia, as respostas foram direcionadas para o fato de que a IoT é 

capaz de auxiliar na gestão de dados, dando subsídios tecnológicos para a obtenção desses 

dados. Para um dos especialistas, a IoT garante uma acuracidade e amplitude dos dados, e 

que isso é um ganho gigantesco para a tomada de decisão.  

Entretanto, um discurso muito presente no conteúdo das falas dos respondentes ao longo da 

entrevista é que a empresa precisa saber usar os dados que as ferramentas de internet das 

coisas conseguem captar, porque de nada adianta ter tantos dados à disposição se a 

empresa não souber para o que eles servem, qual é o ganho efetivo que eles podem trazer, 

ou como processá-los para gerar inputs para sua estratégia. A mensagem que os 

entrevistados deixam, é então, sobre o grande desafio de como analisar a quantidade 

massiva de dados que são possíveis de serem coletados, ou seja, como identificar os filtros 

necessários para gerar apenas os dados que sejam úteis para empresa.  

É importante reforçar que essa preocupação dos especialistas é vista pela literatura também 

como o desafio quando Majeed e Rupasinhge (2017) e Ng e Wakenshaw (2017) acreditam 

que a IoT pode acabar gerando muitos dados e que as empresas vão precisar ter 

infraestrutura para tratar esses dados e estarem preparadas para isso (REBELO, 2017). 

Além disso, Ahmed et al. (2017) afirmam que será preciso investir em ferramentas de 

análise de dados para transformá-los em informações, e que só assim a IoT poderá apoiar 

tomadas de decisão, sendo isto um questionamento dos entrevistados também.  

Seguindo esse contexto, outra questão levantada por um dos especialistas é quanto à 

integração dos sistemas para que essa grande quantidade de dados possa ser colocada em 

uma mesma língua, e que isso possa ser analisado e visualizado pelas áreas que precisem 

desses dados para realizar suas atividades. Novamente, nessa fala, se enxerga a 

preocupação com a quantidade de dados que vira um desafio para empresa encontrar uma 

forma dessa nova tecnologia conversar com outros softwares que já existam e que o 

processo de compartilhamento das informações possa acontecer.   

Por fim, essa categoria se relaciona com a dimensão dos Direcionadores de Albertin e 

Albertin (2012) porque discute sobre o fato do mercado direcionar a implementação da 

tecnologia, bem como a organização com sua visão estratégica, e trata dos assuntos 

relacionados à TI quanto a capacidade de processamento das informações. No mais, a 

discussão se desdobra em torno do fato de que o foco e a estratégia da empresa é 

permanecer no mercado e estar sempre à frente na competividade, em que a internet das 

coisas é a tecnologia que pode ajudar a empresa a competir pelo seu futuro segundo a visão 

dos especialistas.  

 
4.3 Agilidade dos processos 

A categoria intitulada por “agilidade dos processos” é construída a partir de um raciocínio 

que busca responder a pergunta “para quê implementar a internet das coisas?”, 
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apresentando os principais benefícios e vantagens que podem agregar valor tanto para 

empresa quanto para o cliente de acordo com a opinião dos especialistas entrevistados, o 

que significa que é nesse momento que se começa a enxergar os impactos da adoção da 

tecnologia na gestão do relacionamento com o cliente e na cadeia de suprimentos nas falas 

dos entrevistados, o que faz essa categoria ser diferente das anteriores.  

Como o próprio nome diz, é da agilidade dos processos, ou seja, da rapidez com que são 

planejados e executados, que outros benefícios e vantagens podem ser conquistados para a 

entrega final que chega ao consumidor, e também em relação ao processo da cadeia de 

suprimentos e de valor como um todo.  

É relevante iniciar a análise dessa categoria dizendo que os respondentes tiveram uma 

noção muito clara de que a internet das coisas é capaz de trazer benefícios para empresa e 

que esses benefícios também vão alcançar os clientes, e por isso, é necessário apresentar 

separadamente o que é vantagem para empresa, e o que é vantagem para o cliente final, 

mesmo que um seja consequência ou complemento do outro. Um dos especialistas ainda 

reforça essa ideia dizendo que a tecnologia vem para mudar a forma como se produz, e 

também como se consome. 

Segundo os especialistas, a aplicação da internet das coisas traz benefícios exponenciais 

para empresa, entre eles: a gestão de processos da cadeia de suprimentos que antes não se 

tinha dados; muito mais acuracidade nas informações e acesso a elas; ter inteligência de 

fato sobre os dados; rapidez na tomada de decisão; previsão do comportamento do 

consumidor. Mas, a principal vantagem é que todos esses benefícios citados apresentam 

uma variável em comum que o tempo real que garante a agilidade nas ações. 

A informação em tempo real garantida pela internet das coisas é o grande diferencial dessa 

tecnologia ainda vista como uma grande tendência. É essa variável que possibilita que a 

empresa tenha capacidade para prever o comportamento do consumidor, para planejar 

melhor as suas ações podendo agir de forma mais rápida melhorando algum processo, tudo 

isso porque o acesso à informação é um processo cada vez mais rápido. Não obstante, essa 

tecnologia ainda pode garantir que os objetos inteligentes tomem a decisão pela empresa, 

acelerando ainda mais os processos envolvidos.  

Majeed e Rupasinghe (2017) afirmam que os dispositivos inteligentes trazem soluções para 

vários elos da cadeia devido à informação em tempo real que é fornecida, porque quanto 

mais rápido essa informação chega, mais ágil é o processamento dos dados segundo Ng e 

Wakenshaw (2017) e Galegale et al. (2016). Isso significa que a percepção dos 

entrevistados se assemelha ao que a literatura apresentada no referencial teórico aborda.  

Dessa maneira, algumas vantagens que podem ser enxergadas para todas as partes 

envolvidas da cadeia de suprimentos da empresa com a implementação da internet das 

coisas são: otimizar a captação de dados para ter uma base interessante e tomar decisões 

melhores, automatização de processos, melhorias no processo de previsão da demanda 

porque você tem informações sobre o consumidor de forma mais rápida. Todas essas 

vantagens, no entanto, têm por resultado a redução de um elemento muito importante para 

a empresa, que é o custo, o que revela a relevância de se estudar os ganhos com o uso da 

internet das coisas.  

Nesse contexto, sabe-se que Ng e Wakenshaw (2017) defendem que a IoT altera as 

propostas de valores entregues aos consumidores porque possibilita a obtenção de 

informação em diversos pontos da cadeia de valor (Li et al., 2009). Esta reflexão acaba 

sendo confirmada na fala dos respondentes, como por exemplo quando um dos 

especialistas afirma que o consumidor, cada vez mais, está exigindo transparência total da 

operação, e com a internet das coisas é possível que a empresa entregue isso para o cliente 
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porque tem muito mais pontos de captura de informações ao longo da cadeia, podendo 

mostrar ao consumidor o que e como se está fazendo.  

No caso, então, a agregação de valor para o cliente e os benefícios estão cada vez mais 

direcionados a entregar o que o consumidor realmente quer e espera, dando a ele melhores 

experiências de compra, uso e descarte do que está sendo oferecido. Isso significa que a 

tendência é olhar para as estratégias de customização e personalização para atender as suas 

reais necessidades, bem como Decker e Stummer (2017) alegam.  

Por outro lado, em relação aos valores que podem ser agregados para a empresa, se está 

falando em ganhos de produtividade, redução de custo, maior eficiência e agilidade dos 

processos para realizar a entrega ao consumidor, e aumento da competitividade. Em outras 

palavras, para a empresa, a agregação de valor é no aspecto financeiro.  

Enfim, após essas considerações, é possível afirmar que essa categoria se relaciona com a 

dimensão de “Benefícios ofertados e entregues” do modelo de Albertin e Albertin (2012) 

pelo fato dos entrevistados responderem que o uso da internet das coisas traz benefícios em 

relação à produtividade, custo e flexibilidade no sentido de agilidade e de fornecer 

capacidade para a empresa conseguir responder de maneira rápida a situações que não são 

esperadas, assim como proposto pelos autores.   

 
4.4 O ajuste da demanda 

A construção dessa categoria se assemelha às anteriores porque também há uma 

preocupação em responder a uma pergunta que é “quais são as boas práticas de 

implementação da internet das coisas?”, e é a partir dessa pergunta que é possível 

estruturar um raciocínio para apresentar, de maneira mais clara e objetiva, o conteúdo das 

falas dos três entrevistados.  

Entretanto, o diferencial da categoria “o ajuste da demanda” é quanto a responsabilidade de 

elaborar um fechamento para análise de conteúdo que mostre a relação entre todas as 

categorias apresentadas, e também de encontrar uma boa prática de gestão que dá margem 

para discussão de todas as outras que apareceram durante as entrevistas. Além disso, é uma 

categoria que, assim como a anterior, estabelece ligações entre as aplicações da internet 

das coisas para apoiar a gestão do relacionamento com o cliente e, consequentemente, a 

melhoria da gestão da cadeia de suprimentos. 

É interessante perceber que, as primeiras categorias focaram em entender, em uma visão 

mais macro do processo, a questão da implementação da internet das coisas nas empresas, 

e que as duas últimas categorias, por outro lado, afunilam a discussão para os temas de 

interesse da pesquisa para identificar como a internet das coisas consegue apoiar a gestão 

de relacionamento com o cliente na gestão da cadeia de suprimentos.  

Levando isso em consideração, o nome escolhido apareceu com muita frequência na fala 

dos respondentes, sendo que o conteúdo das mensagens ditas possibilitou que o ajuste da 

demanda fosse interpretado como a principal boa prática do uso da internet das coisas 

capaz de reger e dar origem a todas as outras que também foram citadas ao longo das 

entrevistas e serão explicadas a seguir.  

O entendimento sobre internet das coisas como uma ferramenta utilizada para coletar a 

analisar os dados que podem influenciar nas práticas de CRM e na gestão da cadeia de 

suprimentos foi percebido muito nas falas dos entrevistados pela lente do consumidor final. 

Isso significa que os entrevistados percebem que a internet das coisas pode conferir à 

empresa uma capacidade de foco no cliente e que isso tem impacto nas decisões de 

previsão da demanda, confirmando a importância dessa orientação para a gestão da cadeia 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2358



 

 

de suprimentos (Côrrea, 2014, & Graeml & Peinado, 2014, & Melovic et al., 2015) a partir 

da gestão do relacionamento com o cliente.   

Para os especialistas, a internet das coisas surge para fazer com que a empresa seja capaz 

de acompanhar diretamente tudo o que está acontecendo com o cliente, ou seja, o seu 

comportamento de uma forma mais rápida e direta por receber as informações em tempo 

real, um benefício discutido anteriormente. Existem muitos softwares, sistemas e sensores 

que trazem a empresa para muito mais perto do cliente e favorecem uma decisão que seja 

mais real por estar baseada em fatos registrados pelas informações.   

Seguindo a mesma linha de raciocínio, conhecer o perfil do consumidor é uma das 

informações mais valiosas e oportunas que a empresa tem a chance de ter, porque assim, é 

possível tratar o consumidor de uma maneira mais personalizada para se construir uma 

estratégia mais direcionada e definir com clareza para o público-alvo que se quer atingir, 

confirmando a ideia de Ng e Wakenshaw  (2017) quando argumentam que uma das 

implicações da internet das coisas apoia o estabelecimento de estratégias de customização. 

Porém, é o investimento em tecnologias que facilitem o entendimento das necessidades dos 

clientes que potencializa essa capacidade. 

Dentro desse contexto, os entrevistados acreditam que o modelo de pesquisa de mercado 

tradicional, com questionários demorados e abordagens presenciais, está ultrapassado 

porque a internet das coisas altera também a forma de interação com os clientes ao dar 

subsídios para empresa conhecê-lo a partir de outras tecnologias (sensores, aplicativos, etc) 

e ferramentas de análise dos dados.  

Alguns exemplos de como a empresa interage com o cliente por meio da internet das 

coisas segundo os especialistas são: usar tecnologia mobiles com aplicativos para captar 

informações direto do consumidor; robôs para conversar com os consumidores nas redes 

sociais; implementação de inteligência artificial no SAC. Se percebe que a essência está no 

fato do monitoramento do cliente ocorrer a partir da interação dos objetos inteligentes com 

os usuários.   

Com esse relato, já é possível identificar que a tecnologia da internet das coisas não 

trabalha isoladamente. Isso quer dizer que outras tecnologias podem ser integradas ao seu 

uso, buscando otimizar o processo de geração de informações. Dentre as tecnologias mais 

citadas que podem ser integradas ao uso da IoT, estão: sensores, big data, RFID, 

inteligência artificial, GPS, QRCode, UFC e Arduino. Isso demonstra que há várias 

maneiras de se aplicar a internet das coisas com o uso dessas tecnologias, uma visão que 

vai além da defendida por Rebelo (2017) quando afirma que o RFID seria a aplicação mais 

clara de internet das coisas, o que na verdade, no mundo dos negócios, existem muitas 

outras possibilidades.  

Conforme foi descrito pelos especialistas, a importância dessa integração das tecnologias 

está no fato de que elas têm por responsabilidade trabalhar e “mastigar” os dados para 

gerar informações relevantes que garantam um melhor uso da internet das coisas. Portanto, 

a função dessas tecnologias agregadas é de servirem como alavancas para a empresa ter a 

informação que precisa e também para processar os dados e se ter informações para 

elaborar um plano de ação.  

Nesse sentido, é preciso ainda, que a empresa esteja preparada para lidar com a mudança 

na forma como os produtos e serviços são consumidos que é trazida pela internet das 

coisas, porque isso faz com que cada vez mais o cliente tenha necessidades e exigências 

diferentes. Essa situação exige, então, que toda a cadeia de suprimentos seja adequada para 

atender as novas preferências e trabalhar o modelo de negócio da empresa alinhado a isso, 

conforme cita um dos especialistas, em que a geração de informação é ponto chave para 

alavancar todo o processo. 
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Outro ponto interessante na discussão é que, um dos entrevistados afirma que se a empresa 

souber utilizar internet das coisas para entender o perfil do cliente, ela é capaz de prever 

todos os processos para trás, processos esses que fazem com que o produto ou serviço 

cheguem na mão do consumidor final devido a geração de informações em todos os pontos 

da cadeia de suprimentos. Assim, novas soluções podem ser incorporadas à gestão 

logística, por exemplo.  

Vicikova, Czifra e Szabo (2010) argumentam que, pelo fato do foco estar no consumidor, 

como também apontado pelos especialistas, a gestão da cadeia de suprimentos adota a 

estratégia puxada para condução dos processos, ao invés da empurrada que só se preocupa 

em produzir e jogar no mercado, sem levar em conta qual é a real demanda. Essa definição 

trazida por esses autores pode ser identificada no conteúdo da fala de um dos entrevistados 

que diz cada vez mais é preciso puxar a cadeia para se produzir somente conforme a 

demanda, e não mais empurrá-la. Para o entrevistado, a internet das coisas é a alavanca 

dessa transformação de pensamento e de ação da empresa quanto à estratégia que direciona 

o que vai ser produzido.  
A partir disso, se entende que a internet das coisas é uma tecnologia que permite que a 

empresa conheça melhor a sua demanda, e assim, possa adaptar a cadeia de suprimentos 

para atender às reais expectativas dos clientes. Portanto, isso tem impacto em 

produtividade e competitividade. Em outras palavras, a mensagem que os entrevistados 

deixam é que os ajustes que precisam ser feitos na cadeia de suprimentos para que cada vez 

mais a sua gestão esteja apta a entregar efetivamente o que o cliente quer, são direcionados 

pelo quanto a empresa conhece do seu consumidor.  

Assim, o processo da previsão da demanda pode ser potencializado quando se entende o 

que o consumidor quer, como ele quer e quando ele quer, e que essas respostas podem ser 

obtidas através do uso de internet das coisas. Logo, o ganho está em ajustar essa demanda 

ao que o mercado está pedindo e não ao que a empresa acha que tem que ser produzido, 

pois se pode ter um planejamento de gestão melhor elaborado (Bowersox et al., 2014, & 

Melovic et al., 2015) conforme as informações sejam condizentes com a realidade e 

cheguem rapidamente.  

Essa discussão vai ao encontro do que a literatura (Boon-Itt et al., 2017, & Graeml & 

Peinado, 2014, & Meidute-Kavaliauskienea et al., 2014, & Melovic et al., 2015) propõe ao 

colocar que o consumidor deve ser visto como elo principal da cadeia de suprimentos 

porque é o conhecimento de suas necessidades que possibilita uma gestão mais eficiente 

dos processos.  

No entanto, outras duas questões relacionadas a esse assunto foram levantadas durante as 

entrevistas. Um dos entrevistados chama a atenção para o fato de entender a cadeia de 

suprimentos como principalmente, uma gestão de fornecedores e consumidores, bem como 

argumentado por Boon-itt et al. (2017) e Côrrea (2014), e que a preocupação deve ser 

quanto ao gerenciamento do relacionamento para construção de uma parceria, revelando a 

importância de enxergar os elos da cadeia como parceiros efetivos para ter mais certeza 

sobre a demanda e deixar os processos mais enxutos e bem planejados ao otimizar tempo, 

espaço e reduzir os custos.  

A segunda questão se refere ao fato de que, se a empresa quiser evoluir a sua cadeia de 

suprimentos a partir do entendimento do consumidor, ela precisa primeiro entender quais 

são os principais gargalos do seu processo e iniciar a mudança nesses pontos. Só depois de 

definir qual é a necessidade da empresa e suas dificuldades é possível compreender, em 

uma visão do todo, como o uso da internet das coisas poderá auxiliar e apoiar a gestão 

desses processos.  
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Quase finalizando a análise, é relevante ressaltar que essa categoria apresenta uma relação 

muito clara com a dimensão de “Uso de TI” de Albertin e Albertin (2012), por falar das 

aplicações da internet das coisas, mostrando o valor que o uso dessa tecnologia pode trazer 

para as empresas. Um outro ponto em que a discussão se assemelha ao que é proposto para 

os autores é que, o uso da internet das coisas também pode contribuir para criação de 

novos modelos de negócio quando se fala que o ajuste da demanda é o caminho que pode 

ser trilhado quando se conhece o consumidor final, e isso pode mudar o que é entregue 

para ele, alterando os processos da cadeia de suprimentos a partir da gestão do 

relacionamento com o cliente.  

Por fim, retomando os primeiros parágrafos dessa categoria, Albertin e Albertin (2012) 

afirma que a dimensão do “Uso de TI” tem relação direta com todas as outras dimensões 

do modelo que foram citadas nas categorias anteriores. Portanto, de maneira semelhante ao 

raciocínio dos autores, a construção dessa categoria é um fechamento para toda a discussão 

da análise dos resultados, e por isso, “o ajuste da demanda” apresenta muitas interfaces 

com o apresentado nas outras categorias, principalmente em relação ao bom uso da internet 

das coisas (benefícios, vantagens competitivas obtidas, processo de tomada de decisão e 

etc). 

 

5 Considerações Finais 

Ao lembrar que o objetivo geral da pesquisa era caracterizar o uso da internet das coisas 

para apoiar as práticas de CRM na gestão da cadeia de suprimentos, se pode afirmar que, 

com os resultados obtidos, atendeu-se ao que foi proposto.  

Isso foi possível porque o trabalho apresentou a forma como a implementação da internet 

das coisas tende a acontecer e está acontecendo dentro das empresas, os direcionadores e 

barreiras desse processo, bem como quais são os benefícios, vantagens e as boas práticas 

do uso da internet das coisas para apoiar a gestão do relacionamento com o cliente no 

gerenciamento da cadeia de suprimentos, caracterizando o contexto a partir da 

compreensão dos especialistas entrevistados.  

Contudo, é importante reforçar que a apresentação do levantamento bibliográfico sobre os 

conceitos da cadeia de suprimentos, da gestão de relacionamento com os clientes e de 

internet das coisas proporcionou uma visão mais sistêmica da teoria, podendo estabelecer 

critérios para se conversar sobre os três assuntos a partir da interação existente entre eles.  

Então, apesar da relação entre CRM e SCM ser algo mais consolidado na literatura, e das 

empresas já se utilizarem de algumas tecnologias que incorporem a internet das coisas, não 

se encontrou artigos que pudessem estabelecer, de maneira clara e objetiva, uma interface 

entre os temas. O que se percebeu é que a internet das coisas aparece para dar uma nova 

roupagem ao entendimento da relação entre CRM e SCM, resultado da pesquisa 

bibliográfica realizada. 

O primeiro passo para atender ao objetivo geral seria verificar como a internet das coisas 

pode ser implementada pelas empresas e apresentar os direcionadores, barreiras e desafios 

desse processo de implementação conforme o entendimento dos especialistas.  

Os entrevistados concordaram que a maneira mais adequada de implementar uma nova 

tecnologia como a internet das coisas é a partir de projetos pilotos, e que as áreas 

responsáveis por essa decisão devem sempre envolver a área de negócios e a área de 

tecnologia da informação. Estas áreas precisam trabalhar alinhadas e em conjunto para que 

a decisão de implementar a internet das coisas possa fazer sentido com a visão estratégica 

da empresa que é seu principal direcionador. Afinal, segundo os especialistas, a empresa 
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precisa se conhecer o suficiente para saber onde quer chegar e de que maneira pretende 

competir pelo futuro.  

O entendimento de projetos pilotos está alicerçado na noção da aprendizagem contínua, 

porque o intuito é iniciar projetos pequenos, testar, acompanhar o desempenho, ver se deu 

certo, aprimorar os processos, mapear as falhar para evita-las, e no final, escalar. Essa 

lógica dá oportunidade para empresa começar pequeno e corrigir os erros sem ter um 

impacto muito representativo no seu resultado financeiro.    

Entretanto, existe uma barreira muito forte de mercado em relação ao custo dessa 

tecnologia, e um desafio de infraestrutura brasileira que é preciso superar para que a 

implementação da internet das coisas possa acontecer de maneira efetiva. Para os 

entrevistados, enquanto os benefícios da adoção da tecnologia não superarem os custos e a 

infraestrutura de internet e comunicação do brasil não for desenvolvida, as empresas 

poderão enfrentar mais dificuldades do que esperam.  

Por outro lado, superando essas contingências, o uso da internet das coisas se bem 

planejado, é capaz de trazer vantagens competitivas para empresa e garantir um processo 

de toda de decisão muito mais eficiente. Isso só é possível porque a tecnologia apoia a 

gestão dos dados da empresa, possibilitando a obtenção muito mais rápida de dados e uma 

acuracidade maior também. Mesmo assim, não se pode esquecer que é preciso saber lidar 

com as informações obtidas, uma vez que com a internet das coisas, a quantidade de 

informação se torna muito mais expressiva, exigindo que as empresas saibam filtrar quais 

as mais oportunas, precisas e confiáveis e que agregam valor para o negócio.  

No entendimento dos especialistas, se a empresa quiser permanecer no mercado de 

negócios no futuro, ela precisa começar a enxergar a aplicação da internet das coisas como 

um recurso indispensável. Nesse contexto, os principais benefícios e vantagens que se tem 

com o uso da internet das coisas é na gestão do relacionamento com os clientes e no 

gerenciamento da cadeia de suprimentos.  

A maior vantagem que a empresa pode adquirir com a implementação da internet das 

coisas é quanto à agilidade dos processos para aumentar produtividade e reduzir custo, 

porque é uma tecnologia que aparece para transformar a maneira como se produz e 

também como se consome. O benefício mais apontado pelos entrevistados é em relação à 

possibilidade de conseguir captar as informações em tempo real, o que garante a rapidez e 

a agilidade dos processos.  

Nesse sentido, para os especialistas, a informação mais importante e oportuna que a 

empresa precisa ter é sobre o seu consumidor final, é conhecer o seu perfil e entender suas 

reais necessidades. Então, a maior agregação de valor para o cliente é a empresa ser capaz 

de entregar o que ele quer, na hora que ele quer e como ele quer, baseando-se em 

estratégias de personalização que fazem parte do CRM.  

Assim, tendo informações, a previsão da demanda tem chances de ser um processo mais 

exato. Por isso, o ajuste da demanda é a boa prática mais defendida pelos especialistas 

como o grande diferencial a ser oferecido pela implementação da internet das coisas, 

porque eles acreditam que esta tecnologia aparece para aproximar o contato entre a 

empresa e o consumidor, garantindo um melhor relacionamento e integração, ao permitir 

que haja um acompanhamento direto do comportamento do cliente com as informações em 

tempo real.  

Portanto, resumindo, os resultados mostraram que a melhor maneira de implementar a 

internet das coisas é por projetos pilotos, levando em consideração que a área de TI e de 

negócio precisam decidir em conjunto sobre isso e que é preciso superar as barreiras de 

infraestrutura que existem. Assim, a partir da melhor gestão de dados garantida pela 

tecnologia, as informações sobre o perfil do consumidor chegam em tempo real em que as 
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ferramentas de CRM são os atores para se conhecer melhor o cliente, o que favorece o 

processo de tomada de decisão em relação à produção, podendo ter uma previsão de 

demanda muito mais certa e um gerenciamento da cadeia de suprimentos mais adequada. 

Assim fica caracterizado como o uso da internet das coisas apoia as práticas de gestão do 

relacionamento com o cliente no gerenciamento da cadeia de suprimento.  

Enfim, a análise dos resultados através das categorias criadas pôde garantir respostas que 

atendessem aos objetivos propostos pela pesquisa como determinado ao longo dessa seção, 

o que confere um fechamento muito interessante para o estudo, além da possibilidade de se 

identificar as contribuições seguindo um raciocínio muito lógico e tranquilo para o 

entendimento. 

Dessa forma, as contribuições desta pesquisa podem ser vistas sob duas óticas diferentes, 

que são essenciais para o entendimento da relevância do estudo e que se complementam, 

sendo elas: contribuição teórica e contribuição gerencial.  

A contribuição teórica diz respeito justamente sobre a pesquisa ter reunido, em um único 

trabalho, três temas que são correlatos, mas que até então não se tinha um estudo que 

estabelecesse de uma maneira mais direta as interfaces e relações existentes entre eles. Isso 

significa que a pesquisa bibliográfica rendeu muitos frutos que possibilitaram, além da 

própria elaboração do presente trabalho, perspectivas distintas de enxergar e estudar os 

temas, mudando as lentes pelas quais a teoria pode ser abordada.  

No mais, não se encontrou pesquisas parecidas no âmbito acadêmico brasileiro, 

contribuindo, então, para a novidade do tema no Brasil. Por isso, como a pesquisa trata de 

um tema novo na literatura brasileira e que se tem poucos estudos sobre, outra contribuição 

é poder estabelecer formar de se enxergar a relação entre cadeia de suprimentos e 

relacionamento com os clientes apoiada pela internet das coisas, servindo de primeiro 

passo e talvez como um direcionador para outros pesquisadores se interessarem em 

pesquisar sobre o tema.   

Por outro lado, as contribuições gerenciais refletem principalmente no fato de que as 

respostas dadas pelos especialistas confirmaram que o uso da internet das coisas é capaz de 

apoiar as práticas de gestão do relacionamento do cliente e que, o processamento e análises 

adequadas podem garantir que o gerenciamento da cadeia de suprimentos seja melhor 

devido ao fluxo de informação favorecer o alinhamento entre os elos que a compõe. Tal 

achado demonstra que, de fato, faz sentido falar sobre a importância de enxergar que os 

três temas estão relacionados.  

No caso, a principal contribuição gerencial é que o estudo descobre que, na visão dos 

especialistas entrevistados, o ajuste da demanda é o processo que gera a interface entre os 

assuntos, afinal, só se ajusta a demanda de forma mais eficiente se tiver informação em 

tempo real fornecida pela internet das coisas que apoia a gestão do relacionamento do 

cliente fazendo com que a empresa conheça melhor o seu perfil. Por sua vez, isso reflete 

cada vez mais na cadeia de suprimentos porque o planejamento de produção, 

armazenagem, transporte, entrega e outros processos estão baseados naquilo que o 

consumidor está exigindo e não mais naquilo que a empresa está produzindo e empurrando 

para o mercado. 

Entretanto, apesar das contribuições, a pesquisa também apresenta limitações. Dentre elas 

está o fato de que a amostra de entrevistados foi constituída por conveniência, pois os 

entrevistados foram escolhidos conforme a viabilidade e disponibilidade de localizar os 

possíveis especialistas respondentes. Outra limitação muito importante a ser citada é 

quanto à generalização dos resultados, pois estes não podem ser generalizados, sabendo 

que os achados estão baseados na opinião e na percepção de uma amostra muito específica 

de especialistas que têm cargo de gestão em empresas do setor do Agronegócio. Além 
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disso, se a entrevista fosse realizada novamente com outras pessoas, existe uma chance 

grande de que os resultados pudessem ser diferentes, alterando a análise. Por isso esse fato 

também se torna uma limitação do estudo.  

Quanto às sugestões para futuros estudos, seria interessante verificar se, em médias e 

pequenas empresas a tecnologia da internet das coisas também está sendo discutida e de 

que forma ela também poderia apoiar as práticas de CRM na gestão da cadeia de 

suprimentos como acontece nas empresas em que os gestores entrevistados atuam, porque 

provavelmente os resultados obtidos seriam bem diferentes e pouco se fala na literatura 

sobre empresas de porte menor quando se escreve sobre os avanços tecnológicos.  

Além disso, a pesquisa falou sobre uma das tecnologias que fazem parte da Indústria 4.0 

que está surgindo, sendo que futuros estudos poderiam estudar sobre o big data e 

inteligência artificial, tecnologias mais citadas pelos entrevistados que interagem com a 

internet das coisas. Outra sugestão também seria a de aumentar o número de entrevistados 

Por fim, essa pesquisa pode incentivar pesquisas futuras a elaborarem um modelo teórico 

para sistematizar o conhecimento levantado nos trabalhos mais recentes sobre os temas, 

para posterior aplicação do modelo para identificar dimensões e variáveis que possam 

medir quais são os impactos reais do uso da internet das coisas nas práticas de CRM e 

como isso influencia nos processos de gerenciamento da cadeia de suprimentos. 
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ABSTRACT: In recent years, the use of methods for experimental study, case studies, 

opinion surveys and controlled experiments has been intensified. These methods are 

inserted in the context of Experimental Software Engineering, which investigates theories, 

methods and techniques by experimentation. This study aims to investigate how the 

Information and Communication Technology (ICT) companies in the state of Pará perform 

in their work routines the objectives described in the Customer and Market, and Innovation 

competencies included in the MOSE model. As a way of achieving this goal, a survey was 

defined and applied with representatives of ICT companies in the state of Pará. The 

research results in providing a more consistent view of the way these companies operate 

under these two perspectives (competencies), which contribute as a competitive advantage 

to the market, as currently the state technology scenario has little visibility in to other 

states of Brazil, largely due to the lack of knowledge about the reality of ICT companies in 

Pará. 

Keywords: Experimental Software Engineering, Survey, Customer and Market, 

Innovation, MOSE. 

 

Um Estudo sobre a Percepção das Competências do Modelo Orientador para Sucesso de 

Empreendimentos (MOSE) em Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação no 

Estado do Pará: Uma Aplicação de Survey 

 

RESUMO: Nos últimos anos, tem-se intensificado a utilização de métodos voltados para o 

estudo experimental, estudos de caso, pesquisas de opinião e experimentos controlados, 

métodos estes inseridos no contexto da Engenharia de Software Experimental, a qual 

investiga teorias, métodos e técnicas pela experimentação. Este estudo tem como objetivo 

investigar como as empresas de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) no estado 

do Pará executam em suas rotinas de trabalho os objetivos descritos nas competências de 

Cliente e Mercado, e Inovação do modelo MOSE. Como forma de se atingir este objetivo, 

um survey foi definido e aplicado com representantes das empresas de TIC do estado 

paraense. A pesquisa teve como resultados o fornecimento de uma visão mais consistente 

do modo de atuação que estas empresas operam sob estas duas perspectivas 

(competências), o que contribui como vantagem competitiva diante do mercado, pois 

atualmente o cenário de tecnologia do estado tem pouca visibilidade em relação a outros 

estados, muito pela falta de conhecimento que se tem da realidade das empresas de TIC 

paraenses.  

Palavras-chave: Engenharia de Software Experimental, Survey, Cliente e Mercado, 

Inovação, MOSE.  

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2366

https://orcid.org/0000-0002-3408-8640


 

 

2 

Agradecimentos: Este trabalho pertence ao projeto SPIDER/UFPA 

(http://www.spider.ufpa.br).  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2367

http://www.spider.ufpa.br/


 

 

3 

1. INTRODUÇÃO 

A Engenharia de Software Experimental (ESE) é a disciplina da Engenharia de Software 

que investiga teorias, métodos e técnicas pela experimentação. As abordagens típicas para 

a avaliação experimental são estudos de caso, pesquisas de opinião e experimentos 

controlados (WOHLIN et al., 2000). 

 A utilização de estudo experimental é aplicada justamente na finalidade de 

descobrir algo desconhecido ou de testar uma hipótese (ZENDLER, 2001 appud CRUZES, 

2007), onde deve ser definida a população, o método de pesquisa, o método de coleta e a 

forma de análise dos dados coletados.   

 O método de pesquisa que irá conduzir o estudo Experimental desta pesquisa será o 

Survey. Este método faz uso de uma amostra representativa da população (população-alvo) 

para o estudo e os resultados são analisados de forma que possam ser extraídas conclusões, 

que possam ser generalizadas à população da qual a amostra foi tomada (MAFRA et al., 

2006). 

 Ao realizar um estudo experimental, alguns aspectos devem ser considerados, 

como ter claramente definido o objetivo do estudo, a amostra das pessoas que devem 

participar de acordo com os critérios ou as condições específicas de inclusão ou exclusão 

destas, de acordo com o contexto a ser investigado. A definição do contexto neste trabalho 

tem como fundamento as informações sobre o modelo MOSE (Modelo Orientador para 

Sucesso de Empreendimentos). Este modelo tem como finalidade apoiar um 

empreendimento a se desenvolver de forma sustentável, sobrevivendo e crescendo com a 

capacidade para enfrentar o atual ambiente de negócios (ROUILLER, 2017). 

 O MOSE é composto de cinco dimensões de competências: Sociedade e 

Sustentabilidade, Talento Humano, Qualidade, Cliente e Mercado, e Inovação. No entanto, 

este trabalho tem foco em Cliente e Mercado, e Inovação, as quais são substancias para 

uma empresa que está iniciando no mercado a manter-se competitiva e inovadora nos seus 

serviços oferecidos e/ou bens produzidos, enquanto que as demais competências podem 

sem trabalhadas após a empresa adquirir estabilidade no mercado. 

 Segundo ROUILLER (2017), o propósito da competência de Cliente e Mercado é 

abordar questões sobre a estruturação do empreendimento para atender de forma 

satisfatória seus clientes (internos ou externos), análise de mercado (e/ou ambiente), 

relacionamento com os clientes (atuais e potenciais), bem como o impacto dos bens e 

serviços gerados neste. Já a dimensão de Inovação aborda temas relacionados a olhar o 

negócio (atual ou novo) sob uma nova perspectiva (inovação), potencializando as 

oportunidades observadas, gerando valor para o cliente e rentabilizando o próprio 

empreendimento. 

 De acordo com a SOFTEX (2016), as mudanças que estão ocorrendo nos ambientes 

de negócios têm motivado as empresas a modificar estruturas organizacionais e processos 

produtivos, saindo da visão tradicional, baseada em áreas funcionais em direção a redes de 

processos centrados no cliente. Logo, para as empresas a melhoria da qualidade dos 

produtos de software e serviços correlatos, como dos processos de produção e distribuição 

de software, leva a obtenção de vantagem competitiva no mercado atual das empresas de 

softwares.  

 Diante do exposto, este trabalho tem como intuito investigar como as empresas de 

Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) no estado do Pará executam em suas 

rotinas de trabalho as competências citadas anteriormente do modelo MOSE: Cliente e 

Mercado; e Inovação. Os resultados desta pesquisa fornecem uma visão mais consistente 

do modo de atuação que estas empresas operam sob estas duas perspectivas, o que 

contribui como vantagem competitiva diante do mercado, pois atualmente o cenário de 
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tecnologia do estado tem pouca visibilidade em relação a outros estados, muito pela falta 

de conhecimento que se tem da realidade das empresas de TIC (Tecnologia da Informação 

e Comunicação) paraenses. 

Além desta seção introdutória, este artigo está estruturado da seguinte forma: a 

Seção 2 trata sobre a fundamentação teórica dos métodos de pesquisa em Engenharia de 

Software; a Seção 3 apresenta a estruturação do survey realizado nesta pesquisa; na Seção 

4 são apresentados os principais resultados obtidos a partir do survey realizado; a Seção 5 

aborda as discussões sobre os resultados obtidos no survey; e a Seção 6 apresenta as 

considerações finais deste trabalho, bem como possíveis trabalhos futuros a serem 

realizados a partir desta pesquisa previamente conduzida. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

De acordo com TRAVASSOS, GUROV e AMARAL (2002), a experimentação em 

engenharia de software tem como objetivo caracterizar, avaliar, prever, controlar ou 

melhorar tanto os produtos, como também os processos, recursos, modelos ou teorias. 

Logo, a Engenharia de Software Experimental consiste na observação de alguns aspectos 

do desenvolvimento de software com foco no experimento. Ela pode ser feita a partir da 

aplicação de métodos/técnicas, sejam eles novos ou já existentes.  

 Por meio da experimentação é possível realizar investigações de teorias, métodos e 

técnicas dentro de um contexto controlado, que pode ter como objetivo avaliar, caracterizar 

variáveis na execução, na generalização dos resultados e na replicação de estudos. 

Entretanto, a pesquisa experimental é uma atividade complexa e que consome tempo, pois 

gera uma grande quantidade de informações e artefatos. 

 Como forma de apoiar a realização adequada do estudo experimental, WOHLIN et 

al. (2000) propuseram um processo, no qual são especificadas as etapas necessárias de 

Definição, Planejamento, Avaliação, Execução, Análise e Interpretação dos Resultados e 

Empacotamento, que contribuem para o acompanhamento, o controle, a extração e o 

empacotamento dos dados e replicação do estudo. 

 Na etapa de definição são identificados os problemas e os objetivos que norteiam o 

estudo. Na etapa de planejamento há a preparação do plano de estudo, onde são 

especificados o método de pesquisa e de coleta de dados mais apropriados, ocorrendo 

também nesta etapa a escolha dos participantes. Esta escolha deve ser bem criteriosa por 

serem fontes representativas na condução durante a pesquisa. Todos estes instrumentos são 

definidos de acordo com o contexto do estudo. Após esta etapa, tudo o que foi gerado deve 

ser revisado e avaliado, justamente para garantir a validade e a continuidade do 

experimento. Na etapa de execução é o momento de colocar em prática o que foi 

estabelecido no plano de estudo, onde os dados experimentais são coletados. Após a coleta, 

os dados são analisados e avaliados na etapa de análise e interpretação.  

 A análise dos dados pode ser feita de acordo com os métodos estatísticos 

selecionados durante o planejamento, o qual pode ser feita a partir de uma análise 

quantitativa e análise qualitativa. 

 AMARAL (2003 appud CHAPETTA, 2006) descreve que a análise quantitativa é 

confirmatória e dedutiva, tratando principalmente com a comparação de dados numéricos. 

A análise qualitativa é exploratória e indutiva, podendo ser utilizada quando se quer 

entender as perspectivas das pessoas sobre uma situação. Esta etapa pode ser realizada 

várias vezes, conforme haja necessidade.  

 Na etapa de empacotamento do experimento todos os resultados e artefatos gerados 

no processo são armazenados com o intuito de apoiar estudos em contextos diferentes do 
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aplicado, justamente pela base de informações mantidas, o que acaba contibuindo para sua 

replicação. 

 

2.1 Métodos de Pesquisa de Dados  

Observou-se que na etapa de planejamento deve ser apontado o método que será utilizado 

na pesquisa. Um método é um conjunto de princípios organizadores em torno dos quais os 

dados empíricos são coletados e analisados. Esta escolha depende do contexto, do nível de 

abrangência que o estudo está direcionado. Alguns métodos são extraídos de disciplinas 

que estudam o comportamento humano, isto se deve ao fato de que na engenharia de 

software todos os esforços são direcionados apenas para os processos e ferramentas, 

deixando de lado o fator social, as pessoas que participam, muito importante nesse meio. 

Os métodos evidenciam a importância das atividades humanas no desenvolvimento de 

software. 

 Devido a importância das atividades humanas no desenvolvimento de software, 

muitos dos métodos de pesquisa que são apropriados para a engenharia de software são 

extraídos de disciplinas que estudam o comportamento humano, tanto no nível individual 

quanto nos níveis de equipe e meio organizacional.  

 A escolha do método mais apropriado depende do contexto que a pesquisa estará 

inserida, ou seja, dos objetivos do estudo, das propriedades do processo usados durante a 

experimentação, ou dos resultados finais esperados. Dentre os métodos existentes pode-se 

citar o Estudo de Caso, o Survey, o Grounded Theory, a Etnografia e a Fenomenologia. A 

seguir serão apresentados os conceitos que regem esses métodos conforme a literatura 

especializada: 

a) Estudo de Caso: segundo TRAVASSOS, GUROV e AMARAL (2002), o objetivo 

deste tipo de estudo é observar um atributo específico (um caso particular) e, 

posteriormente, estabelecer relacionamentos entre os atributos diferentes 

(princípios gerais). Estes são estudos conduzidos quando se pretende investigar 

uma entidade ou fenômeno dentro de um determinado espaço de tempo. Durante a 

condução de um estudo de caso são realizadas análises estatísticas a partir dos 

dados coletados com o intuito de avaliar um determinado atributo ou 

relacionamento entre diferentes atributos. Embora haja facilidade no planejamento 

do estudo de caso, uma dificuldade é quando se deseja generalizar os resultados, 

pois geralmente os estudos de caso apontam efeitos em uma situação particular 

tomada (MAFRA et al., 2006); 

b) Survey: este faz uso de uma amostra representativa da população para o estudo e os 

resultados são analisados de forma que possam ser extraídas conclusões que 

possam ser generalizadas à população da qual a amostra foi tomada (MAFRA et 

al., 2006), ou seja, a partir da identificação das características de uma ampla 

população de indivíduos, o pesquisador procura por relações entre as variáveis, 

gerando os resultados que são generalizados para a população da qual a amostra foi 

selecionada. A principal maneira de coletar dados durante um survey é por meio de 

questionários, os quais possibilitam a coleta de um grande número de variáveis a 

serem avaliadas; 

c) Grounded Theory: é um método de pesquisa qualitativo que utiliza um conjunto de 

procedimentos sistemáticos de coleta e análise dos dados para gerar, elaborar e 

validar teorias substantivas sobre fenômenos essencialmente sociais, ou processos 

sociais abrangentes (BANDEIRA-DE-MELLO e CUNHA, 2003). Caracteriza-se, 

principalmente, pelo desenvolvimento de novas teorias por meio da coleta e análise 

dos dados sobre um fenômeno. Este tipo de estudo vai além da fenomenologia, 
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porque as explicações que surgem formam um conhecimento genuinamente novo e 

são usadas para desenvolver novas teorias sobre o fenômeno em estudo; 

d) Etnografia: é um método para estudos descritivos de culturas e povos. O 

parâmetro cultural é que as pessoas sob investigação têm algo em comum. Este tipo 

de estudo implica num extenso trabalho de campo, pois a coleta de dados é 

realizada no local habitual dos indivíduos, a partir da Obervação. Durante a análise 

dos dados, o pesquisador tenta interpretá-los a partir da perspectiva da população 

em estudo, justamente para entender como ocorrem as interações sociais, dentro 

desta comunidade. Os resultados são expressos como se estivessem sendo feitos 

pelos próprios sujeitos, muitas vezes usando a linguagem e terminologia local para 

descrever os fenômenos (HANCOCK, 2002); 

e) Fenomenologia: segundo HANCOCK (2002), a fenomenologia trata-se do estudo 

de um fenômeno, que pode ser um evento, uma situação, uma experiência ou um 

conceito. Este tipo de pesquisa inicia com o reconhecimento de que existe uma 

lacuna em nosso entendimento e que o esclarecimento sobre tal trará benefício. Não 

necessariamente são definidas explicações definitivas, mas aumentam a 

conscientização e a percepção sobre o tema. Neste estudo, as experiências de 

diferentes pessoas são coletadas, analisadas e comparadas para identificar as 

essências do fenômeno. Logo, a tarefa do pesquisador é descrever a essência ou a 

estrutura básica da experiência. 

 

2.2 Métodos de Coletas de Dados 

Para coleta de dados, os principais métodos utilizados são: Observação de Participantes, 

Entrevistas, Focus Group (HANCOCK, 2002) e Codificação (Coding) (SEAMAN, 1999): 

a) Observação de Participantes: refere-se à coleta de dados que envolvem uma 

interação social entre o pesquisador e o informante no seu meio social, no qual os 

dados são sistematicamente e discretamente coletados. A ideia é coletar 

comportamentos e interações que não podem ser observados em um primeiro 

contato; 

b) Entrevistas: geralmente são usadas para coletar dados históricos a partir da 

memória dos entrevistados. Em alguns estudos são usadas para coletar opiniões e 

impressões sobre algo; e em outros são conduzidas para ajudar a identificar a 

terminologia usada em um ambiente particular; outras vezes são usadas em 

combinação com as observações. Neste último caso, as entrevistas servem para 

esclarecer acontecimentos ou frases/palavras ditas durante uma observação, ou para 

coletar informações sobre eventos relevantes que não foram observados; 

c) Focus Group: usado em casos nos quais é preferível coletar informações a partir de 

grupos de pessoas, e não a partir de um conjunto de indivíduos. Este método de 

coleta de dados pode ser útil para obter certos tipos de informação ou quando é 

difícil coletar informações a partir de outros métodos de coleta de dados. O 

tamanho recomendado de um grupo é de 6 a 10 pessoas. Um número inferior de 

indivíduos pode limitar a quantidade de informação coletada e um número maior 

pode dificultar a participação e interação de todos; 

d) Coding: a distinção entre dados qualitativos e quantitativos é a forma como os 

dados estão representados. Desta forma, o método coding tem o objetivo de extrair 

valores para variáveis quantitativas a partir de dados qualitativos, para que seja 

possível a realização de análise quantitativa ou estatística. 
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3. O SURVEY 

O survey desenvolvido foi aplicado em empresas de Tecnologia de Informação e 

Comunicação do estado do Pará com o intuito de coletar informações relacionadas às áreas 

de competência Cliente e Mercado, e Inovação constantes no modelo MOSE, visando 

conhecer a forma que ocorre o desenvolvimento destas competências no cotidiano de cada 

uma. 

 

3.1. Design do Survey 

A população-alvo deste survey é composta por pessoas que atuam diretamente no setor 

gerencial das empresas de TIC, em razão destas deterem amplo conhecimento sobre as 

regras e as estratégias de negócios do ambiente em que atuam, o que cooperou para um 

resultado mais significativo dentro do contexto que foi definido para a investigação da 

pesquisa, pois as competências escolhidas do modelo MOSE são direcionadas ao nível 

estratégico organizacional.  

 Pode-se designar a coleta de dados realizada como de corte-transversal, pois 

ocorreu em um só momento, pois, segundo SAMPIERI et al. (1991), este tipo de pesquisa 

busca descrever e analisar o estado de uma ou mais variáveis em um dado momento. 

 O survey foi aplicado contendo questões subjetivas, visando coletar dados 

qualitativos por meio de entrevistas estruturadas e aplicadas de modo presencial nas 

empresas. A aplicação deu-se com os participantes responsáveis pela tomada de decisão e 

detentores da visão estratégica nas organizações, com o intuito de garantir assim respostas 

de maior aproximação com a realidade vivenciada diariamente na organização. 

  

3.2. A Instrumentação do Survey 

Com o intuito de garantir que estes participantes fornecessem informações confiáveis para 

a pesquisa, alguns critérios de inclusão e exclusão foram definidos conforme o Quadro 1. 

Além disso, ressalta-se para tal confiabilidade que no primeiro contato de agendamento 

para a realização da entrevista já se mencionou previamente que as informações pessoais 

fornecidas pelos participantes seriam mantidas em sigilo, resguardando a privacidade dos 

participantes.  

 

Quadro 1 – Critérios de inclusão e exclusão de participantes 

Critérios de Inclusão Considerações 

Participante que esteja envolvido 

diretamente nos processos estratégicos e 

organizacionais da empresa. 

Para este critério são considerados 

participantes que atuem em funções da alta 

gerência que ativamente planejam e tomam 

decisões que estejam alinhadas com 

objetivos estratégicos da organização. 

Participante que tenha conhecimento nos 

processos de desenvolvimento da empresa 

na perspectiva de cliente e mercado. 

Para este critério são considerados 

participantes que possuem amplo 

conhecimento nos procedimentos voltados à 

relação entre a empresa e seus clientes, e 

também com o mercado no qual está 

inserida. 

Participante que tenha conhecimento nos 

processos de desenvolvimento da empresa 

na perspectiva de inovação. 

Para este critério são considerados 

participantes que tenham conhecimento da 

capacidade tecnológica da empresa, e sejam 

capazes de indicar padrões e tendências que 

estejam alinhados aos ideais da empresa, 
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Critérios de Inclusão Considerações 

além de auxiliar na tomada de decisão 

quando necessário no processo de 

transformação/adaptação para que empresa 

possa sobreviver no mercado. 

Critérios de Exclusão Considerações 

Participantes que não estejam motivados a 

participar da pesquisa. 

Caso os participantes não estejam 

motivados, aumenta-se a possibilidade de 

obter respostas que não correspondem a 

verdade.  

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Como instrumento e aplicação do survey foi utilizado um questionário com 

questões subjetivas, conforme discutido anteriormente. Para definir as perguntas deste 

questionário foi realizada uma pesquisa exploratória a partir do levantamento bibliográfico 

sobre os ativos do modelo MOSE, mais especificamente sobre as duas dimensões de 

competências que fazem parte deste modelo, selecionadas para embasar a investigação 

desta pesquisa.  

Neste contexto, o modelo MOSE (ROUILLER, 2017) foi selecionado como 

referência para o desenvolvimento da pesquisa, por tratar detalhadamente dos 

procedimentos para manter um bom ambiente organizacional,  gestão da qualidade nos 

produtos e/ou serviços, bom relacionamento com cliente, competitividade da empresa no 

mercado e para inovação, entre outros fatores. Assim, dentre as cinco dimensões de 

competências que compõem este modelo, foram selecionadas inicialmente duas 

competências: Cliente e Mercado; e Inovação; direcionadas ao nivel estratégico 

organizacional. O Quadro 2 e o Quadro 3 descrevem os objetivos de competências 

utilizadas como base desta pesquisa com seus resultados esperadas. 

 

Quadro 2 – Objetivos e resultados esperados da dimensão de competência de Cliente e 

Mercado (CM) investigados nas empresas 

Competência CM (Objetivos) Resultados Esperados 

1. CM.1 Acordos com os clientes 

são estabelecidas e gerenciados 

Espera-se que os acordos com os clientes 

sejam estabelecidos e gerenciados. Espera-

se também que seja observado se os bens e 

serviços estão sendo entregues e se os 

clientes estão realizando seus compromissos 

em relação aos acordos firmados. 

2. CM.2 Ações para promover o 

consumo de bens e/ou serviços 

são realizadas 

Espera-se que sejam realizadas ações para a 

promoção do consumo dos bens e/ou 

serviços da unidade de negócio (em alguns 

ambientes são denominadas vendas) e que 

estas sejam, de preferência, registradas. 

3. CM.3 Atendimentos aos clientes 

são realizados 

Neste objetivo, Atender ao Cliente significa 

receber sua solicitação, processá-la, tirar 

dúvidas e providenciar a entrega de bens e 

serviços adquiridos. Este objetivo aborda os 

aspectos relacionados a garantir que os 

acordos e os contratos realizados com o 

cliente sejam cumpridos. 
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Competência CM (Objetivos) Resultados Esperados 

4. CM.4 O Relacionamentos com os 

clientes é realizado 

Espera-se que a unidade de negócio observe 

a satisfação de seus clientes em relação às 

experiências de consumo dos bens e 

serviços, e que sejam desenvolvidas ações 

para resolver problemas que podem vir a 

manchar a sua imagem. 

5. CM.5 Os portfólios de bens e/ou 

serviços são definidos e mantidos 

Espera-se que os principais bens e/ou 

serviços ofertados pela unidade de negócio 

sejam organizados em portfólio. Ressalta-se 

que cada bem e serviço deve ser 

especificado no portfólio, considerando seu 

público-alvo, sua categorização e 

priorização, concorrentes e entre outros. 

6. CM.6 Prospecção de novas 

demandas são detalhadas 

considerando os bens e/ou 

serviços do portfólio 

Espera-se que os clientes (internos ou 

externos ao empreendimento) sejam 

categorizados em perfis e que ações de 

prospecção, conservação e conversão de 

novos clientes sejam realizadas. Deve-se 

também realizar um detalhamento da 

geração de novas demandas, agora 

considerando metas temporais específicas 

para os bens e serviços definidos nos 

portfólios. 

7. CM.7 Abordagens para 

atendimentos dos clientes são 

estabelecidos e mantidas 

Espera-se que sejam estabelecidos canais 

para o atendimento das solicitações dos 

clientes e entrega dos bens e/ou serviços 

produzidos pela unidade de negócio. 

8. CM.8 Abordagens de 

relacionamentos com os clientes 

são estabelecidos e mantidas 

Espera-se que sejam estabelecidos e 

mantidos canais de relacionamento e 

comunicação com os clientes (e mercado-

foco, quando pertinente). Deve também 

haver estudos para observar se a forma de 

relacionamento com o cliente (e mercado-

foco) está sendo eficiente e ajustes devem 

ser realizados quando esta comunicação não 

surte efeitos positivos para o negócio. 

9. CM.9 Incidentes são registrados, 

analisados e ações preventivas são 

realizadas 

Espera-se que incidentes da entrega dos 

bens e /ou serviços sejam tratados em tempo 

de não gerar desgastes com o cliente. Além 

da necessidade de resolução destes 

incidentes, estes devem ser registrados e as 

análises periódicas devem ser realizadas 

com a intenção de preveni-los.  

Fonte: (ROUILLER, 2017). 
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Quadro 3 – Objetivos e resultados esperados da dimensão de competência de Inovação 

(IN) investigados nas empresas 

Competência IN (Objetivos) Resultados Esperados 

1. IN.1 Oportunidades e/ou 

problemas são identificados e 

registrados 

Espera-se que oportunidades e/ou problemas 

sejam identificados e registrados até mesmo 

para futuras análises e detalhamento. 

2. IN.2 Ideias e cenários de como 

atender as oportunidades e/ou 

resolver os problemas 

identificados são desenvolvidos 

Espera-se que sejam desenvolvidas ideias e 

cenários para atender as oportunidades ou 

resolver os problemas identificados em 

IN.1. Sendo que o desenvolvimento das 

ideias e cenários deve considerar as 

principais características e os 

comportamentos do público-alvo. 

3. IN.3 Ideias e cenários são 

analisados, priorizados e 

selecionados para a execução 

Espera-se que as ideias e os cenários 

desenvolvidos em IN.2 sejam analisados, 

discutidos, priorizados e selecionados para 

execução. Para análise das ideias e cenários 

deve considerar pontos como: as metas que 

se esperar atingir, esforço e custo 

necessários, viabilidade técnica, entre 

outros. 

4. IN.4 Ideias e cenários 

selecionados são executados e 

incorporados ao negócio (ou 

descartados) 

Espera-se a execução das ideias e cenários. 

Ressaltando que durante a execução do 

negócio inovador deve-se planejar 

(considerando metas específicas, 

mensuráveis, atingíveis, relevantes e 

temporais), executar e monitorar as ações de 

inovação (que podem estar organizadas em 

ciclos). 

5. IN.5 Abordagens para a inovação 

são estabelecidos e mantidas 

Espera-se que a unidade de negócio tenha 

definido métodos ou abordagens para o 

desenvolvimento da inovação. Além disso, 

deve haver uma base que seja alimentada, 

inclusive para as inovações não 

incorporadas ao negócio. 

6. IN.6 Análises dos portfólios 

(internos e externos) são 

realizados 

Espera-se que os portfólios de bens e 

serviços produzidos pela unidade de 

negócio e de seus concorrentes (internos ou 

externos ao empreendimento) sejam 

analisados. Esta analise deve ser focada na 

identificação de novas oportunidades e/ou 

problemas que possam gerar inovações nos 

bens e serviços entregues. 

7. IN.7 A Transição da inovação 

aprovada é realizada  

Espera-se que seja realizada a transição da 

inovação testada e aprovada para a 

incorporação ao negócio. Esta transição 

deve prever os seguintes aspectos: como 

abordar a inovação com clientes atuais, 

como comunicar o mercados, entre outros. 
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Competência IN (Objetivos) Resultados Esperados 

8. IN.8 O retorno do investimento 

(ROI) em inovação é medido e 

analisado historicamente (Perfil 

GRD) 

Espera-se que a base histórica de inovação 

desenvolvida em IN.5 seja estudada para 

que possa ser possível observar agora o 

retorno do investimento, considerar as 

inovações incorporadas bem como as 

descartadas. O retorno do investimento da 

inovação deve ser medido historicamente e 

acompanhado de forma sistemática. 

9. IN.9 O registro e gerenciamento 

da propriedade intelectual é 

considerado com zelo e prioridade  

Espera-se que as marcas, patentes e direitos 

autorais das inovações relevantes sejam 

devidamente registradas em órgãos oficiais. 

Fonte: (ROUILLER, 2017). 

 

3.3. As Questões de Pesquisa 

Conforme informações citadas na seção anterior, as questões que integram o survey 

puderam ser desenvolvidas com base na análise dos objetivos e resultados esperados das 

áreas de competências descritas nos Quadros 2 e 3. Estas questões encontram-se descritas 

no Quadro 4 sobre Cliente e Mercado e no Quadro 5 sobre Inovação, e foram aplicadas aos 

participantes que atendessem aos critérios de inclusão expostos no Quadro 1. Para análise 

do atendimento de todos os objetivos e resultados esperados das competências, os Quadros 

4 e 5 apresentam um mapeamento para cada um dos objetivos. 

  

Quadro 4 – Questões sob a perspectiva da competência de Cliente e Mercado 

Questão Objetivo de Competência relacionado 

1- Como são estabelecidos e gerenciados os 

contratos e acordos com os clientes? 

CM.1 

2- Que tipos de ações a sua empresa realiza 

para promover os bens e/ou serviços 

fornecidos? 

CM.2 

3- Que tipos de mecanismos a empresa 

estabelece para realizar e manter o 

atendimento aos clientes? 

CM.3 

4- Quais tipos de abordagens a empresa 

estabelece para realizar e manter o 

relacionamento com os clientes? 

CM.4 

5- A empresa organiza em portfolios os 

principais bens e/ou serviços ofertadas pela 

unidade?(Se sim) De que forma isso é 

realizado? 

CM.5 

6- Que tipo de ações são realizadas na 

empresa para a prospecção, conservação e 

conversão de novos clientes? 

CM.6 

7- Quais tipos de abordagens a empresa 

utiliza para estabelecer e manter canais de 

atendimentos com os clientes? 

CM.7 

8- Quais tipos de abordagens a empresa 

utiliza para estabelecer e manter canais de 

relacionamentos com os clientes? 

CM.8 
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Questão Objetivo de Competência relacionado 

9- A empresa trata os incidentes 

relacionados à entrega dos bens e/ou 

serviços? 

CM.9 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Quadro 5 – Questões sob a perspectiva da competência de Inovação 

Questão Objetivo de Competência relacionado 

1- Como a empresa identifica e registra as 

oportunidades de bens e serviços? 
IN.1 

2- A empresa desenvolve ideias e cenários, 

com intuito de entender oportunidades e 

resolução de problemas? (Se sim) Como 

ocorre o desenvolvimento? 

 

IN.2 

3- Caso a empresa desenvolva ideias e 

cenários, como realiza a análise nestes? 
IN.3 

4- Durante a execução das ideias e cenários, 

como a empresa planeja, executa e monitora 

as ações de inovação? 

IN.4 

5- Como/Quais métodos (ou abordagens) a 

empresa utiliza para definir o 

desenvolvimento da inovação? 

IN.5 

6- Caso a empresa organize em portfolios os 

principais bens e/ou serviços ofertadas pela 

unidade, quais os meios utilizados para a 

realização das análises? 

IN.6 

7- Como são incorporados ao negócio da 

unidade às ideias e cenários que foram 

executados (testados) e aprovados 

anteriormente? 

IN.7 

8- Caso a empresa realiza o registro 

histórico das inovações, essas devem ser 

medidas e analisados. Quais os métodos são 

realizados em sua empresa para medir e 

analisar inovações dessa base? 

IN.8 

9- Como sua empresa trata as questões 

relacionadas à propriedade intelectual? 
IN.9 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

4. OS RESULTADOS DO SURVEY 

Esta seção apresenta em detalhe dos resultados obtidos com a aplicação do survey aos 

participantes selecionados conforme os critérios de inclusão e exclusão expostos 

anteriormente. 

 

4.1. Sobre o Perfil dos Participantes 

Os participantes desta pesquisa foram as empresas que atuam na área de TIC do estado do 

Pará, mais especificamente as que estão situadas na capital paraense. Estas possuem o 

tempo de atuação no mercado TIC entre 4 a 30 anos. 
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 No total foram 11 empresas participantes, porém as pessoas selecionadas como 

respondentes foram as que detêm conhecimento das estratégias de negócio, entendimento 

dos clientes, das oportunidades, ou seja, uma visão ampla no gerenciamento a respeito dos 

produtos e/ou serviços prestados pela mesma. Os entrevistados relataram serem atuantes 

nas funções de CEO (Chief Executive Officer), gerentes de projetos, diretores de projetos, 

diretor comercial, diretor geral, sócio-gerente. Todas estas 11 empresas encontram-se 

cadastradas na ParaTIC - Associação das Empresas Paraenses de Software e TIC 

(http://www.paratic.com.br). 

 

4.2. Resultados da Área de Competência: Cliente e Mercado. 

Quanto ao estabelecimento e gerenciamento dos contratos e acordos com os clientes 

(CM1), os contratos podem ocorrer de duas formas: com empresas privadas, que são os 

contratos negociáveis; ou com órgãos públicos, os quais são realizados a partir do processo 

licitatório, ou ambos os tipos. Oito empresas trabalham com os dois tipos de contratos, 

onde a Figura 1 demostra os resultados obtidos. A gerência destes contratos ocorre pela 

verificação de cumprimentos nas entregas estabelecidas.  

 

 
Figura 1 - Percepção das formas de contratos estabelecidos e gerenciados nas empresas. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Quanto às ações que a empresa realiza para promover os bens e/ou serviços 

fornecidos (CM2), nove empresas relataram desenvolver algum tipo de ação para efetivar a 

divulgação, dentre os tipos citados pelos participantes estão: Marketing digital, Marketing 

boca-a-boca, Marketing com assessoria da imprensa aberta, a partir de visitas, e divulgação 

em eventos. Sendo que 2 empresas optaram por não realizar nenhum tipo, seja por 

possuírem foco nos editais do governo (licitação) ou por já deterem uma alta demanda a 

ser atendida. A Figura 2 ilustra os resultados obtidos. 
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Figura 2 – Tipos de ações realizadas para promover os bens e/ou serviços fornecidos. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Quanto aos mecanismos que a empresa estabelece para realizar e manter o 

atendimento aos clientes (CM3), todos os participantes apresentaram alguns mecanismos 

para firmar a implementação deste, conforme exposto na Figura 3. 

 

 
Figura 3 - Mecanismos utilizados para estabelecer e manter o atendimento aos clientes. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Quanto aos tipos de abordagens que a empresa estabelece para realizar e manter o 

relacionamento com os clientes (CM4), todos os participantes afirmaram utilizar alguma 

abordagem para garantir a implementação deste, conforme exposto na Figura 4. 
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Figura 4 - Abordagens utilizadas para estabelecer e manter o relacionamento aos clientes. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Quanto à forma de organizar em portfólios os principais bens e/ou serviços 

ofertadas pelas empresas (CM5), é possível observar que a maioria dos participantes 

utilizam a organização em portfólio, sendo que a maioria optou por categorizar estes por 

serviços e público-alvo específicos, conforme exposto na Figura 5. 

 

 
Figura 5 – Formas de organização dos bens e/ou serviços ofertados pela empresa. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Quanto aos tipos de ações que a empresa realiza para a prospecção, conservação e 

conversão de novos clientes (CM6), sete das empresas relataram implementar algumas 

ações, sendo que a maioria utiliza para prospecção o marketing digital e visitas periódicas. 

Já para a conservação e conversão, elas procuram fornecer um serviço de qualidade. A 

Figura 6 ilustra as demais respostas fornecidas pelos respondentes. 
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Figura 6 – Ações realizadas pelas empresas para a prospecção, conservação e conversão de 

novos clientes.  

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

 Quanto aos tipos de abordagens que a empresa utiliza para estabelecer e manter os 

canais de atendimento com os clientes (CM7), todos os participantes informaram 

implementar, sendo relatado que os critérios para disponibilidade destes canais, dias e 

horários são definidos em contrato e de acordo com cada cliente, como a Figura 7 

demonstra. 

 
Figura 7 - Abordagens utilizadas para estabelecer e manter o canal de atendimento aos 

clientes. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Quanto aos tipos de abordagens que a empresa utiliza para estabelecer e manter os 

canais de relacionamento com os clientes (CM8), a maioria dos participantes informaram 

implementar a partir do monitoramento dos canais, com intuito de saber a satisfação do 

cliente, e repassando as informações de melhorias e sugestões, como a Figura 8 demonstra. 
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Figura 8 - Abordagens utilizadas para estabelecer e manter o canal de relacionamento com 

clientes. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Quanto à realização do tratamento dos incidentes relacionados à entrega dos bens 

e/ou serviços (CM9), a maioria informou implementar a partir da monitoração e controle 

de mudanças de cada projeto, análises de desvios e aplicação de ações corretivas, conforme 

Figura 9. 

 
 

Figura 9 – Tratam incidentes relacionados à entrega de bens e/ou serviços. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

4.3. Resultados da Área de Competência: Inovação 

Os participantes foram questionados sobre as oportunidades de inovação. Quanto ao 

método de identificação e registro das oportunidades de bens e/ou serviços (IN1), a maior 
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parte dos respondentes informou realizar a partir de análises de mercado e necessidades 

dos clientes, conforme Figura 10. 

 

 
Figura 10 – Identificação e registro das oportunidades de bens ou serviços.  

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

 Os participantes foram questionados também se desenvolviam as ideias e cenários, 

com intuito de entender as oportunidades e a resolução de problemas (IN2), todos 

responderam implementar,  porém a maioria destes relatou que o desenvolvimento das 

ideias e cenários ocorrem pensando sempre nas necessidades do público alvo. A Figura 11 

exibe as respostas para esta questão. 

 

 
 

Figura 11 – Desenvolvimento das ideias e cenários para entendimento das oportunidades e 

das resoluções dos problemas. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
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Quanto à realização de análises das ideias e cenários desenvolvidos (IN3), grande 

parte diz implementar, porém realizam a análise antes da construção a partir de pesquisas 

de mercado e interesse do cliente (demanda). A Figura 12 exibe os resultados obtidos. 

 

 
Figura 12 – Análises de ideias e cenários de inovação. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

  

 Em seguida os participantes foram perguntados sobre a forma que a empresa 

planeja, executa e monitora as ações de inovação durante a execução das ideias e cenários 

(IN4),  a maior parte dos profissionais declarou realizar a partir de estudos no mercado, 

verificando aderência e interesse dos clientes. A Figura 13 ilustra todas as respostas 

obtidas. 

 
Figura 13 - Forma que a empresa planeja, executa e monitora as ações de inovação. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

 Sobre os métodos (abordagens) que a empresa utiliza para definir o 

desenvolvimento da inovação (IN5), seis dos respondentes relataram não implementar 

nenhum método, os outros cinco implementam a partir de incentivos aos funcionários, seja 
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por meio de estudos, workshops ou por bonificação para instigar a descobertas de novas 

oportunidades, como a Figura 14 demonstra. 

 

 
Figura 14 – Quanto aos métodos (abordagens) para definir o desenvolvimento da inovação  

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

 Quanto os meios utilizados para a realização das análises no portfólio de bens e/ou 

serviço ofertados (IN6), seis disseram não executar nenhuma análise, já os cinco que 

realizam fazem examinando o retorno financeiro e a alta procura pelos clientes, como 

demostra a Figura 15.  

           

 
Figura 15 - Métodos (abordagens) para definir o desenvolvimento da inovação  

Fonte: Elaboração própria (2018). 

             

Quanto ao modo que são incorporados ao negócio da unidade às ideias e cenários 

executados (testados) e aprovados anteriormente (IN7), todos relatam incorporar, pois 

quando estes chegam nesta etapa já passaram por todo um processo de análise de mercado, 
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de demanda, testes práticos de execução, com a participação do público-alvo, ou seja, 

concluíram o retorno positivo na oportunidade desenvolvida. 

 

 
Figura 16 – Quanto à incorporação aos negócios da unidade às ideias e cenários 

executados (testados) e aprovados anteriormente 

 

 Foram questionados também se realizam o registro histórico das inovações e sobre 

os métodos que são realizados para medir e analisar inovações (IN8), a grande maioria 

relatou não realizar, Figura 17. 

 
Figura 17 - Sobre os métodos que são realizados para medir e analisar o registro histórico 

das inovações. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Para finalizar as indagações da competência de Inovação, os profissionais foram 

questionados, sobre a forma que tratam as questões relacionadas à propriedade intelectual 

(IN9). Neste ponto, a grande maioria respondeu que estas são definidas nos contratos pré-

estabelecidos, e que na maioria das vezes são designadas e pertencentes somente à 

empresa. A Figura 18 demonstra todas as respostas obtidas para o item. 
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Figura 18 - Tratam as questões relacionadas à propriedade intelectual 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

5. DISCUSSÕES SOBRE OS RESULTADOS DO SURVEY 

Esta seção apresenta algumas análises e discussões provenientes dos resultados definidos 

na Seção 4. 

 

5.1. Perspectiva da Competência de Cliente e Mercado   

Quanta à competência de Cliente e Mercado, foi perceptível que a maior parte das 

empresas costuma trabalhar sob duas formas de contratação, atendendo empresas privadas 

e órgãos públicos (licitações). Isto mostra flexibilização destas em atender as necessidades 

vindas de contextos totalmente fechados, que é o caso da licitação, onde as empresas 

analisam o que foi proposto no edital e decidem se participam ou não do processo, e 

também de se adaptar a interesses totalmente suscetíveis, que são os casos dos contratos 

firmados com empresas privadas, onde as cláusulas podem ser negociáveis entre as partes. 

 Podemos perceber também que as empresas estão preocupadas em promover os 

bens e/ou serviços fornecidos, seja a partir de eventos, visitas, marketing digital, sendo que 

a de maior ocorrência se dá de forma natural, que é o marketing boca-a-boca. Isto mostra 

que as empresas paraenses estão desenvolvendo um trabalho de qualidade, já que a 

propagação dos serviços ocorre pela indicação de outros clientes. 

 Um ponto importante da competência de CM é quanto aos métodos utilizados para 

estabelecer e manter os canais de atendimento e relacionamento com os clientes, os 

gráficos expostos na seção anterior, Figura 3 e Figura 4, deixam explícitos a preocupação 

que todas as empresas tem em implementar algum tipo de mecanismo para que o canal seja 

criado entre a empresa e seus clientes, seja por meio de emails, telefonemas, visitas in loco 

ou ferramentas automatizadas. Além do estabelecimento, a maioria também se preocupa 

com a disponibilidade, porém esta disponibilidade depende totalmente do que foi firmado 

em contrato de acordo com cada cliente. Alguns tentam capturar algumas sugestões para 

melhorar estes canais, prezando sempre a satisfação dos clientes. 

 Outro objetivo relatado na competência CM aborda a definição e o estabelecimento 

dos bens e/ou serviços em portfólios. Diante deste contexto, quase todos os participantes 

afirmaram organizar seus bens e/ou serviços, categorizando estes por público-alvo, preços, 

entre outros; disponibilizando aos clientes, sendo um meio de promover os serviços. 

 As respostas obtidas das empresas, em relação ao tratamento de incidentes nas 

entregas dos bens e/ou serviços, mostram que as empresas preocupam-se em cuidar destes 
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incidentes, realizando o monitoramento e controle, analisando os desvios, aplicando as 

ações corretivas, e na transparência ao cliente quanto aos incidentes, mantendo-os sempre 

informados sobre a situação do projeto, justamente para evitar transtornos e degastes na 

relação empresa e cliente. 

 

5.2. Perspectiva da Competência de Inovação  

Quanto à forma de identificação e registro das oportunidades, presente na competência de 

Inovação, todas as empresas mostram interesse em executar este objetivo, sendo que a 

maioria realiza a partir de análises de mercado e demanda dos clientes. Estas procuram 

desenvolver os cenários com intuito de verificar o atendimento à necessidade esperada 

pelo cliente. Quanto à análise destes cenários, muitos relataram realizar, porém esta análise 

ocorre antes da construção a partir de análises de viabilidade técnica, pois não podem 

correr o risco de investir na criação de um cenário que não vá trazer retornos financeiros e 

nem atrair interessados.  

 É perceptível que as empresas preocupam-se em gerenciar (planejar, executar e 

monitorar) as ações de inovação, executando testes de aceitação no mercado, para saber se 

podem ou não continuar com a expansão, verificando a aderência de tecnologias e 

interesses dos clientes.  

 Quanto aos métodos (abordagens) utilizados para definir o desenvolvimento da 

inovação, mais da metade da amostra disse não implementar nenhuma técnica ou políticas 

para proporcionar o desenvolvimento. As que implementam fazem isto a partir de 

incentivos aos funcionários (estudos, workshops, treinamentos ou por bonificação) visando 

induzir projeção de outras oportunidades.   

 Dentre os participantes, as empresas que organizam os serviços em portfólios 

foram indagas se faziam análises nos bens e/ou serviços registrados, que disseram efetuar, 

focando no retorno financeiro e na alta procura pelos clientes. 

 Também é possível justificar a ausência de uma base consolidada dos históricos de 

inovação dentro das empresas, pois a maioria informou não implementar um registro 

destas inovações.  

 Ainda nos questionamentos de inovação, vale ressaltar que, da amostra total, exceto 

uma, tratam as questões relacionadas à propriedade intelectual. Esta informação é definida 

em contrato e na maioria das vezes pertence somente à empresa. 

  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa teve como intuito investigar como as empresas de Tecnologia de Informação 

e Comunicação (TIC) no estado do Pará executam em suas rotinas de trabalho os objetivos 

descritos nas competências do modelo MOSE: Cliente e Mercado; e Inovação. Para tal, um 

survey foi realizado e contou com a participação de 11 respondentes, com tempo de 

atuação no mercado TIC entre 4 a 30 anos. 

 Os resultados obtidos neste survey fornecem uma visão mais consistente do modo 

de atuação que estas empresas operam sob estas duas perspectivas, o que contribui como 

vantagem competitiva diante do mercado, pois atualmente o cenário de tecnologia do 

estado tem pouca visibilidade em relação a outros estados, muito pela falta de 

conhecimento que se tem da realidade das empresas de TIC paraenses. 

 Assim, pretende-se como trabalhos futuros refinar ainda mais esta pesquisa a partir 

da aplicação do método de pesquisa Grounded Theory (Teoria Fundamentada em Dados), 

que segundo BANDEIRA-DE-MELO e CUNHA (2003), é um método de pesquisa 

qualitativo que utiliza um conjunto de procedimentos sistemáticos de coleta e análise dos 

dados para gerar, elaborar e validar teorias substantivas sobre fenômenos essencialmente 
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sociais, ou processos sociais abrangentes, tendo como intuito criar uma Teoria Central e 

substantiva para a definição de um perfil para as empresas de TIC no estado do Pará. 
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ABSTRACT: With the development of new technologies at all time and the increase of 

competition between organizations, it is essential that they seek to achieve quality in the 

development of their applications. An essential tool for this is the Function Point Analysis 

(FPA). It becomes essential that students have contact with this technique as early as 

possible. This work aims to use concepts and elements of gamification to support the 

teaching of FPA, with the intention of stimulating and engaging a postgraduate course in a 

Software Process Technology subject. For this, the classes were taught using the game 

elements as a motivation for the class, and with this it was possible to verify that the 

application of gamification to the teaching of this software estimation technique was 

efficient, since the students absorbed better the knowledge and there was a greater interest 

and participation in the subject. 

Keywords: Gamification, Function Points Analysis, Learning, Teaching. 

 

 

Gamificação como Ferramenta de Apoio ao Ensino da Técnica de Análise de Pontos de 

Função em uma Turma de Pós-Graduação: Um Estudo de Caso  

RESUMO: Com o desenvolvimento de novas tecnologias a todo momento e o aumento da 

concorrência entre as organizações, é essencial que estas busquem alcançar a qualidade no 

desenvolvimento de suas aplicações. Uma ferramenta essencial para isso é a Análise de 

Ponto por Função (APF). Isto torna essencial que os alunos tenham contato com essa 

técnica o mais cedo possível. Este trabalho tem como objetivo utilizar conceitos e 

elementos de gamificação para apoiar o ensino de APF, com o intuito de estimular e 

engajar uma turma de pós-graduação em uma disciplina de Tecnologia de Processos de 

Software. Para isso, as aulas que foram ministradas utilizaram elementos de jogos como 

motivação para a turma, e com isso foi possível constatar que a aplicação da gamificação 

para o ensino desta técnica de estimativa de software foi eficiente, pois os alunos 

absorveram melhor o conhecimento repassado e notou-se um maior interesse e 

participação destes na disciplina. 

Palavras-chave: Gamificação, Análise de Pontos por Função, Aprendizado, Ensino. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Análise de Ponto por Função (APF), de acordo com VAZQUEZ et al. (2003), é um meio 

fundamental para estimar recursos para o desenvolvimento e manutenção de software, 

onde por meio da realização de uma contagem ou estimativa de pontos de função no início 

do ciclo de vida de um projeto de software, é possível determinar seu tamanho funcional. 

A utilização dessa técnica de estimativa de software é fundamental para o 

acompanhamento do desenvolvimento de projetos e de produtos de software, pois por meio 

dessa metodologia é possível medir a funcionalidade que o usuário/cliente solicita e o que 

ele vai receber, ou seja, o produto final. Adicionalmente, esta técnica permite medir o 

desenvolvimento e a melhoria do software de modo independente da linguagem e da 

tecnologia utilizadas na sua implementação. Este técnica objetiva ser simples o suficiente 

para minimizar o trabalho adicional que será envolvido nesse processo de medição. 

O ensino dessa técnica é um processo que envolve muita teoria, além de serem 

utilizados os métodos de ensino tradicionais onde tem-se a sala de aula, os alunos e o 

professor. O professor geralmente expõe o assunto de forma bem teórica e com pouca 

prática e o método de avaliação na maioria das vezes é uma prova escrita, o que pode 

dificultar muito o entendimento e a aprendizagem de uma boa parte dos alunos. Desta 

forma, buscou-se um meio para engajar os alunos e tornar o ensino deste tipo tópico mais 

atraente, o surgimento do fenômeno da gamificação (do inglês “gamification”), uma 

técnica que está manifestando-se na indústria, onde, por meio desta, as empresas buscam 

atrair e engajar seus clientes, a partir de bonificações, pontuações, premiações, entre outros 

elementos.  

De acordo com DETERDING et al. (2011), a gamificação pode ser definida como a 

utilização de elementos de jogos em contexto que não está relacionado aos jogos. O uso 

desta técnica na educação ainda é novidade. Trabalhos como o de AZEVEDO (2012), 

buscaram agregar os jogos eletrônicos ao meio educacional como forma de engajar os 

alunos e melhorar o entendimento deles sobre determinadas disciplinas. Assim, buscou-se 

esta metodologia, pois os jogos eletrônicos ocupam boa parte do tempo dos jovens e dos 

adultos que interagem com essas tecnologias, consequentemente eles estão habituados com 

esse tipo de ambiente. Uma das grandes vantagens de se utilizar de técnicas como a 

gamificação é a possibilidade de visualizar boa parte da teoria ministrada de forma prática. 

No contexto deste estudo foram utilizadas algumas técnicas de desenvolvimento 

ágil como o DOJO, que, de acordo com LUZ e NETO (2012), é uma atividade dinâmica e 

colaborativa inspirada em artes marciais que segue uma disciplina em um ambiente de 

ensino agradável e divertido. De forma simplificada, os participantes reúnem-se em pares 

para resolver um desafio por turno, que pode ser definido por um limite de tempo, tendo 

uma plateia onde encontram-se os demais participantes. A cada finalização de um turno, 

um integrante da dupla vai para a plateia e um participante da plateia forma a nova dupla, 

assim sucessivamente até a conclusão do desafio. Outra técnica adotada neste estudo foi o 

LAB (Laboratório de Programação), que no experimento a sala de aula foi organizada em 

duplas, onde cada uma deveria resolver três desafios, que serão melhor detalhados no 

decorrer deste artigo. Ambas as técnicas foram utilizadas com o objetivo de prover o 

ensino prático da técnica de Análise de Ponto por Função, juntamente como um jogo 

baseado na gamificação, onde os alunos alcançavam determinadas pontuações a cada a 

aula, por meio de participações, atividades e interações com a disciplina. 

Desta forma, o principal objetivo desta pesquisa é relatar e discutir resultados 

obtidos na aplicação destas técnicas associadas à gamificação, no ensino da Análise de 

Ponto por Função em uma disciplina de Tecnologia de Processos de Software, ministrada 

em cursos de pós-graduação em ciência da computação. O estudo apresentado neste artigo 
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tem o propósito de averiguar e discutir os resultados coletados na turma, ondem foram 

aplicadas as práticas citadas anteriormente. Assim, este trabalho busca contribuir com o 

ensino da APF, pois esta possui muitos detalhes técnicos que vistos somente de modo 

teórico torna o entendimento bem mais complexo. 

Esta pesquisa pode ser classificada como: uma pesquisa aplicada que tem como um 

dos objetivos gerar conhecimento e melhorar o entendimento através da gamificação 

voltada para o ensino da APF; é quantitativa, pois os dados e informações foram 

armazenados e manuseados com o apoio de uma planilha eletrônica, onde estavam 

contidas todas as pontuações de cada aluno em cada atividade realizada; também é 

qualitativa, pois durante o planejamento houve um espaço destinado para coletar as 

opiniões, críticas e sugestões dos alunos (aula de feedback); é exploratória, pois foi 

desenvolvido um estudo de caso com o objetivo de ensinar a técnica de estimativa de 

software de Análise de Ponto por Função em uma sala de aula gamificada, onde após a 

aplicação do experimento os resultados foram analisados e discutidos entre os autores. 

Após esta seção introdutória, tem-se a seção 2 onde é apresentado o referencial 

teórico, juntamente com a discussão de alguns dos trabalhos relacionados a esta pesquisa. 

A seção 3 apresenta a disciplina de Tecnologia de Processos de Software onde foi aplicado 

o experimento, na seção 4 tem-se a construção dos elementos do jogo e como estes foram 

inseridos e adaptados à sala de aula. As análises e discussões detalhadas dos resultados 

obtidos encontram-se na seção 5. Por fim, as limitações, conclusões e trabalhos futuros 

deste trabalho são apresentadas na seção 6. 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Muitas abordagens relacionadas à aplicação da Análise de Ponto por Função (APF) já 

foram desenvolvidas e publicadas, esses estudos juntamente com suas devidas definições 

serviram de embasamento para o desenvolvimento desta pesquisa, que segue uma linha de 

ensino baseada em uma técnica chamada Gamificação. Dessa forma, o referencial teórico, 

definido nesta seção, abrange algumas definições e conceitos que foram essenciais para a 

elaboração deste artigo. 
 

2.1 Análise de Ponto por Função 

Atualmente, tem-se um elevado nível de competição entre diversas organizações, que está 

diretamente ligado à eficiência de suas informações e sistemas. Isto significa que o custo 

de desenvolvimento e manutenção para as organizações é um parâmetro crítico que deve 

ser levado em consideração quando trata-se da gestão. Para controlar os custos com a 

aquisição de sistemas de software é necessário que as organizações utilizem-se de 

estimativas de tamanho dos sistemas que pretendem adquirir. Tendo isto em vista, a 

Análise de Ponto por Função permitiu à comunidade de tecnologia da informação um 

aumento significativo da prática de medição de software (ALVES et al., 2014). 

A estimativa do tamanho do software é uma parte muito importante no processo de 

desenvolvimento de sistemas. As medidas de tamanho funcional são utilizadas para medir 

a visão lógica do software por meios das perspectivas dos usuários, contando a quantidade 

de funcionalidades a serem entregues. Essas medidas podem ser usadas para diversos fins, 

como projeto de estimativa, avaliação de qualidade, benchmarking e terceirização de 

contratos. Além de serem essenciais para definição de orçamentos para desenvolvimento e 

manutenção de aplicações, acompanhamento do andamento da execução de um projeto, 

modificações no escopo, estimar o valor total de um software para uma organização e 

gerenciamento do andamento da produtividade (LÓPEZ e JENKINS, 2016). 
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A medição sistemática de diferentes aspectos do produto de software em 

desenvolvimento é uma preocupação constante nas engenharias, principalmente na 

Engenharia de Software, onde um fator chave que deve ser levado em consideração e que 

possui uma grande relevância é o tamanho funcional do software, onde tem-se como um 

dos métodos mais utilizados a Análise de Ponto por Função (APF). A APF é um método 

padronizado, destinado a estabelecer a medida de tamanho de seus requisitos funcionais, 

considerando os recursos que serão implementados no sistema (FREITAS et al., 2015). 

A Análise de Ponto por Função é um dos métodos mais amplamente adotados para 

medir o tamanho funcional de um software, é uma técnica que leva em consideração o 

ponto de vista do usuário final do sistema e consistentemente considera uma aplicação de 

software como um todo, ou seja, esta abordagem mede o que o produto faz, e não de como 

ele foi desenvolvido, ou qual a linguagem de programação foi utilizada visto que, com 

relação ao usuário não há interesse nessas informações, este quer somente que o programa 

funcione e que atenda às suas necessidades (LAVAZZA, 2015). 
  

2.2 Gamificação na Aprendizagem  

Os jogos eletrônicos já fazem parte da cultura, principalmente dos jovens, e têm grande 

destaque na atualidade (AZEVEDO, 2012). É perceptível o grande interesse e motivação 

que estes causam sobre seus consumidores, já que os games proporcionam momentos de 

lazer, diversão e entretenimento. Seguindo este pensamento, surge a oportunidade de 

conciliar algo que atrai bastante os alunos com um ensinamento que precisa ser repassado 

para eles, o que talvez não seja tão atrativo assim, ou até mesmo compreensível, mediante 

esse cenário pode-se fazer uso da Gamificação. 

As novas gerações vêm fazendo uso intensivo de tecnologias digitais modernas seja 

por meio de dispositivos como computadores, celulares e vídeo games, quanto em termos 

de aplicativos de interação social, compartilhamento de conteúdo, entre outras 

(MCGONIGAL, 2011). Desta forma, não pode-se deixar que os jogos eletrônicos que se 

encontram tão presentes no cotidiano dos alunos fiquem de fora das aulas (AZEVEDO, 

2012). Então, com o objetivo de tornar o conhecimento mais atrativo e interessante, e até 

melhorar o entendimento, surge a necessidade de associar o que se deseja ensinar com algo 

que chame a atenção dos alunos, isso pode ser feito por meio da Gamificação. 

A Gamificação de forma clara é a utilização de elementos de desing de jogos em 

contextos não relacionados a jogos (DETERDING et al., 2011). É uma metodologia muito 

utilizada por empresas com o objetivo de atrair e envolver seus clientes em aplicativos, em 

programas de incentivo, bonificações, entre outros. Esta técnica vem ganhando destaque na 

educação, pois, como o próprio nome sugere, ela relaciona o conhecimento que será 

repassado com o contexto e a dinâmica dos jogos, que é um mercado muito consumido 

principalmente pelo público jovem e que está sempre em alta. 

Quando se fala de ensino e aprendizagem, é grande a procura por novas práticas 

pedagógicas que combinem o uso da tecnologia, que é algo crescente na atualidade e 

estratégias motivacionais que despertem o interesse no aluno (RIBEIRO et al., 2015). Com 

a aplicação desse método, o principal objetivo é relacionar uma disciplina, ou conteúdo 

que seria ministrado na forma tradicional na sala de aula, com algo que os alunos já estão 

mais habituados, que é a vivência no ambiente virtual de informação e jogos, ou seja, nada 

mais natural do que aderir a Gamificação ao ensino desse novo perfil de estudante 

(FREITAS et al., 2016). Então, em tese, vinculando o ensino à técnica, será mais fácil e 

interessante para o aluno assimilar o conhecimento que será repassado a ele. 

 

2.3.  Trabalhos Relacionados 
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No estudo realizado por RIBEIRO et al. (2015), tem-se a apresentação de uma ferramenta 

que é utilizada para a criação de disciplinas gamificadas, intitulada de “Game in Class”, 

que tem como principal função planejar e construir disciplinas, utilizando técnicas e 

elementos de jogos para o ensino de matérias de nível superior. Esta ferramenta teve como 

público alvo professores que tinham como interesse diversificar o ensino das suas 

disciplinas a fim de as oferecerem de uma forma inédita por meio da gamificação. 

Em FREITAS et al. 2016, há o uso da gamificação em um contexto mais 

específico, onde é realizada a aplicação da técnica em uma disciplina chamada 

Fundamentos de Arquitetura de Computadores. Neste trabalho, utilizou-se como sala de 

aula um espaço virtual e o jogo em si. Essa aplicação teve como principal objetivo realizar 

duelos de conhecimento entre os alunos, onde um conjunto de duelos constituía uma 

batalha, sempre relacionada a um ou mais tópicos da disciplina. Como resultado houve 

maior interesse e motivação dos envolvidos no jogo, ou seja, os alunos. 

Na abordagem de GONÇALVES et al. (2016), é apresentado um modelo conceitual 

com o objetivo de apoiar o planejamento da gamificação, onde são levados em 

consideração o contexto em que a técnica deverá ser implementada, os objetivos 

educacionais, as habilidades que serão necessárias, os comportamentos e as interações que 

são esperados. Também foram levados em consideração etapas e processo, que são 

fundamentais no processo da gamificação no contexto da educação, para que fosse 

realizada da forma correta. 

MONTEIRO et al. (2015) estudam a possibilidade do ensino de programação, mais 

especificamente da linguagem Ruby, por meio da metodologia da gamificação, associada 

ao ensino à distância. As tarefas que foram executadas no curso foram divididas em quatro 

fases, onde foram apresentados os conceitos iniciais sobre a construção de algoritmos, e, 

após cada fase, assim como em um jogo, o aluno avançaria de nível até chegar na missão 

final, onde todo o conhecimento adquirido seria utilizado para resolver o desafio. Com 

isso, notou-se que a metodologia utilizada de fato contribuiu e favoreceu o engajamento e 

melhorou a aprendizagem dos alunos. 

FALCÃO et al. (2014) abordaram em seus estudos o desenvolvimento de uma 

ferramenta para apoiar o ensino presencial utilizando a gamificação e o design de jogos. 

Este estudo propôs o desenvolvimento de uma plataforma para dar suporte para o alunos, 

visando a implementação de um ambiente que estimulasse o interesse e a atenção do aluno 

fora da sala de aula com o objetivo de incentivá-los a aprender mais. Este estudo levou em 

consideração a grande demanda de ferramentas de apoio como essa nas instituições de 

ensino. 

Como pode ser percebido, os trabalhos relacionados são bem recentes, visto que a 

utilização dessa técnica voltada para o ensino é algo bem atual. Nota-se que em alguns 

trabalhos optou-se para o desenvolvimento de uma ferramenta ou protótipo onde foi 

realizada a aplicação da gamificação, já em outros são utilizados apenas os conceitos 

referentes às dinâmicas e à mecânica dos jogos. Nesse estudo serão utilizados os conceitos 

presentes nessa metodologia para realizar o ensino da técnica de estimativa baseada na 

Análise de Pontos por Função, que, a partir da busca por trabalhos relacionados na 

literatura especializada, não foram encontrados nenhum estudo sobre o uso da gamificação 

com foco no ensino de técnicas de estimativa de software. 
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3. A DISCIPLINA DE TECNOLOGIA DE PROCESSOS DE SOFTWARE 

A disciplina de Tecnologia de Processos de Software é ofertada semestralmente aos alunos 

regulares e especiais de pós-graduação (mestrado e doutorado). É uma disciplina 

considerada como optativa para a formação destes alunos na linha de pesquisa de 

Engenharia de Software. Atualmente, a disciplina é ministrada por um professor com 

ampla experiência acadêmica (com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Qualidade de 

Software e Melhoria do Processo de Software, tendo formado mais de 30 alunos de 

mestrado e doutorado nesta linha de pesquisa) e profissional (sendo certificado como 

consultor-implementador e avaliador líder dos modelos MPS.BR, CMMI, CERTICS, 

MEDE-PROS, entre outros, já tendo implementado e avaliado estes modelos em mais de 

40 empresas em diferentes regiões do Brasil). Todos os orientandos do professor atuam 

ativamente na ministração desta disciplina a partir de monitorias e práticas. 

 

3.1. Objetivo 

O objetivo desta disciplina é discutir e aplicar aspectos relacionados a esta sub-área da 

Engenharia de Software, com foco em Modelagem e Execução de processos de Software, 

Modelagem de processos visando Melhoria de maturidade em organizações, Estudo de 

paradigmas de modelagem e execução de processos, Modelagem de processo de 

desenvolvimento integrado considerando modelos de maturidade, e Processos, Métodos e 

Frameworks Ágeis. 

 

3.2. Metodologia de Avaliação 

O desenvolvimento do conteúdo da disciplina é feito por meio de aulas expositivas, 

debates, exercícios e elaboração de trabalhos práticos. Palestras de profissionais atuantes 

na área de Engenharia de Software também são incluídas na programação. Possíveis aulas 

práticas são ministradas em laboratório de informática para permitir o uso das tecnologias 

estudadas. Estes métodos favorecem a aplicação dos seguintes instrumentos de avaliação: 

seminários sobre assuntos de Tecnologia de Processos de Software; implementação da 

melhoria do processo de software para empresas locais de desenvolvimento de software; 

definição de processos com base em práticas ágeis; e estudo de técnicas e métodos de 

apoio à execução do processo de software. 

 

4.  O JOGO GAMIFICADO DE ANÁLISE DE PONTO POR FUNÇÃO 

A disciplina de Tecnologia de Processos de Software foi o contexto escolhido para a 

aplicação do estudo de caso que será detalhado a seguir, e que teve como Questão de 

Pesquisa: A utilização da gamificação aumenta o comprometimento e a aprendizagem da 

turma em relação ao tópico de Análise de Ponto por Função? 

Com o intuito de responder essa questão, foi criada uma sala de aula gamificada 

para ser implementado este estudo de caso, que possui os seguintes elementos: o espaço 

físico, no caso a própria sala de aula; os jogadores, que são os alunos da disciplina; os 

juízes, o professor e o aluno responsável por esta pesquisa; a metodologia de ensino 

aplicada e as regras que regem o jogo; além de outros elementos que foram utilizados e 

serão detalhados de forma mais clara a seguir.  

 

4.1. Metodologia 

Os processos de realização do estudo de caso estão descritos no diagrama da Figura 1. Por 

meio de todo um planejamento, foi possível ajustar todas as etapas do estudo para um 

melhor aproveitamento na disciplina de Tecnologia de Processos de Software.  
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Figura 1 – Etapas do Estudo de Caso 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Para uma melhor compreensão de cada uma das etapas do estudo de caso realizado, 

abaixo segue um detalhamento de cada uma delas: 

 Definir Estudo de Caso: nesta etapa foi definida a técnica que seria utilizada no 

experimento, no caso a gamificaçao, e o tópico da Engenharia de Software a ser 

ministrado, o escolhido foi a Análise de Ponto por Função; 

 Definir Elementos da Gamificação: foram definidos os elementos da gamificação a 

serem utilizados no experimento, como os jogadores, o espaço físico, os juízes, a 

competição e as medalhas; 

 Definir o Cenário: o cenário utilizado para a aplicação do experimento foi uma 

turma de pós-graduação, onde os alunos estavam cursando a disciplina de 

Tecnologia de Processos de Software; 

 Preparar Estudo de Caso: esta etapa consistiu em planejar e organizar a aplicação 

do estudo, onde foram criadas as apresentações (slides) para as aulas, foi definido 

um sistema de gestão acadêmica para ser utilizado na atividade do DOJO, três 

sistemas a serem utilizados nos desafios do LAB e a elaboração dos 

questionamentos acerca da opinião e sugestões dos participantes; 

 Coletar Dados: a coleta de dados foi realizada por meio de uma planilha eletrônica 

que continha todas as informações relevantes do desempenho dos alunos no 

experimento; 

 Analisar os Dados: com a finalização da gamificação, os resultados foram 

analisados e discutidos entre os autores; 

 Elaborar o Relatório do Estudo de Caso: após a aplicação do experimento foi 

elaborada uma apresentação com os resultados obtidos no estudo. 

O estudo de caso foi realizado em uma turma de pós-graduação stricto sensu, em um 

período de 6 dias de aula (12 horários de 50 minutos), onde: 

 2 dias foram destinados para as aulas expositivas clássicas, com a temática voltada 

para o assunto de estimativa de software, mais especificamente Análise de Ponto 

por Função. Nestas aulas foram tratados um pouco sobre a questão da importância 

das estimativas voltadas para software, a utilização da APF, uma visão geral, os 

benefícios e o processo de contagem;  
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 No terceiro dia de aula foi realizada a aplicação da técnica do DOJO, que como 

descrita na seção introdutória, é uma atividade realizada em pares, a cada período 

de cinco minutos, que foi o tempo estipulado. Nesta atividade um integrante da 

equipe (o piloto, o aluno que estava operando o computador) era trocado por um 

membro da plateia e o participante que restou assumia seu lugar, sendo que a dupla 

só poderia interagir entre si e narrar os passos seguidos para a plateia. A troca era 

realizada até que todos os alunos participassem e a atividade fosse concluída. Como 

material necessário foi utilizado um computador e um projetor multimídia; 

 Na quarta aula houve a prática do LAB com pareamento, técnica na qual os alunos 

foram orientados a formarem duplas para resolverem três desafios que foram 

propostos para eles. O material utilizado foi um computador para cada dupla e o 

projetor multimídia, necessário para repassar algumas orientações;  

 No quinto dia os alunos foram submetidos a uma atividade avaliativa, contendo 

cinco questões, onde duas questões abordaram os processos práticos que foram 

trabalhados anteriormente e três abordaram o eixo teórico, visando verificar e 

analisar o conhecimento e o aprendizado adquirido pelos alunos;  

 Na sexta aula os alunos participaram de uma aula de feedback sobre as práticas 

utilizadas no ensino da APF, e se a gamificação de fato atendeu a Questão de 

Pesquisa que gerou este estudo. 

A condução do estudo seguiu da seguinte forma, no início da primeira aula os 

alunos foram informados que passariam por uma experiência diferente da sala de aula 

tradicional, que seria a adoção da gamificação aplicada à Análise de Ponto por Função. O 

instrumento utilizado para pontuar todos os passos e as práticas dos alunos foi uma 

planilha, onde de fato estavam presentes alguns elementos da gamificação, como: (i) 

Penalizações, como faltas sem aviso, faltas com aviso, atrasos e demais penalidades, como 

interrupções durante a aula, uso de celular, notebook, ou qualquer coisa que atrapalhasse o 

andamento das aulas; (ii) Bônus, como presença, iniciativa relacionada ao assunto em 

questão, ou em algo que tivesse relevância com a disciplina, sugestões relacionadas a 

possíveis melhorias das aulas e da didática aplicada, e participações relacionadas a 

discussões geradas na turma; (iii) outros Bônus foram concedidos aos alunos que tiveram 

ideias ou realizaram comentários muito relevantes e pela participação na aula final que foi 

destinada ao feedback. 

Todas as pontuações obtidas geraram o score da gamificação, onde o resultado 

desse experimento foi responsável por parte da nota dos alunos na disciplina de Tecnologia 

de Processos de Software. Esta pontuação foi dividida da seguinte forma:  

 4 pontos para a aplicação do LAB; 

 4 pontos relativos a atividade avaliativa (Prova); e  

 2 pontos foram resultados da participação em sala dos alunos. Nesta participação 

estavam presentes as pontuações de todos os Bônus Diários obtidos, de modo que 

os alunos que fizessem um total de 50 participações ou mais alcançariam a nota 

total deste quesito. Este valor foi estipulado levando em consideração a grande 

participação dos alunos durante todo o experimento. Desta forma, o aluno com 

maior pontuação nesta categoria obteve um total de 41 pontos de participação. 

 

4.2. A Sala de Aula 

A sala de aula é um dos instrumentos mais importantes da gamificação, visto que foi nela 

que foi realizada este estudo de caso, bem como o jogo em si. A sala é bem simples, 

possuindo apenas um projetor multimídia e um quadro branco magnético para a exposição 
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das aulas. Estes foram utilizados em todas todos os dias, com exceção do dia da atividade 

avaliativa (Prova). Apesar do LAB também seja avaliativo, o projetor foi utilizado para dar 

algumas instruções essenciais para a turma. O quadro branco foi de extrema importância 

para realizar anotações sobre os feedbacks coletados durantes as aulas e resolver algumas 

dúvidas. Os resultados da situação atual da gamificação foram disponibilizados 

diariamente aos alunos, geralmente após as aulas. Estes resultados eram publicados em um 

grupo de estudo, que foi criado em uma plataforma, com o objetivo de estimular a 

competitividade e motivá-los a estudar mais para assim alcançarem uma melhor colocação. 

 

4.3. O Jogo 

A competição é o elemento principal do jogo, visto que por meio dela os alunos da turma 

são motivados a melhorar cada vez mais. Neste estudo, como já foi mencionado, o objetivo 

era pontuar e avaliar os conhecimentos adquiridos sobre a Análise de Ponto por Função. 

Para isso foi elaborada uma planilha eletrônica para registrar os resultados das pontuações 

de cada aluno, obtidas nas aulas. Com o objetivo de estender o conhecimento além da sala 

de aula, e deixar os alunos mais bem preparados para os desafios, alguns materiais 

extraclasse e uma atividade relacionada à contagem dos pontos de função foram 

disponibilizados. 

A cada início de aula os alunos já sabiam o resultado prévio e sua devida posição 

no ranking da gamificação. À medida que as atividades eram concluídas com sucesso, era 

gerada uma determinada pontuação para estas. O foco principal do jogo era acumular o 

maior número possível de pontos, de modo que ao final do experimento os números de 

pontos alcançados fossem convertidos em uma nota parcial a ser utilizada na disciplina de 

Tecnologia de Processos de Software. Na Tabela 1 é possível identificar os elementos da 

gamificação que foram utilizados em cada aula e a forma de pontuação. 

 

Tabela 1 – Relacionamento das Aulas com os Elementos e Pontos da Gamificação 

Aula Tipo de Aula Elementos Pontos 

1 Aula Teórica 

Expositiva Clássica 

Pontos, Ranking, Narrativa Presença, 

Participações, 

Iniciativas e Sugestões 

2 Aula Teórica 

Expositiva Clássica e 

Prática 

Pontos, Ranking, Narrativa Presença, 

Participações, 

Iniciativas e Sugestões 

3 Aula de DOJO Pontos, Ranking, Lista de 

Desafios, Curva de 

Aprendizado, Atividades em 

Grupo e Monitoramento 

Presença, 

Participações, 

Iniciativas e Sugestões, 

Participação no DOJO 

4 Aula de LAB Pontos, Ranking, Lista de 

Desafios, Curva de 

Aprendizado, e 

Monitoramento 

Presença, 

Participações, 

Iniciativas e Sugestões, 

Participação no LAB, 

Conclusão do LAB e 
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Aula Tipo de Aula Elementos Pontos 

Mini Game (LAB) 

5 Atividade Avaliativa 

(Prova) 

Pontos, Ranking. Lista de 

Desafios 

Nota da Prova e 

Presença 

6 Aula de Feedback Pontos e Ranking Presença e Participação 

na Aula de Feedback 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Na primeira aula os alunos foram instruídos sobre como funcionaria a sala de aula 

gamificada e a importância da participação deles durante todo o estudo de caso, bem como 

informações sobre as pontuações, o bônus e as penalizações. Também ressaltou-se a 

relevância da presença destes alunos e suas participações efetivas, já que faltas e atrasos 

também eram critérios para a perda de pontos e as participações gerariam pontuações 

importantes para eles. 

Nas aulas clássicas foram apresentados os tópicos mais relevantes sobre a técnica 

da Análise Ponto por Função. Nestas aulas o meio para alcançar as pontuações 

basicamente era ter uma participação mais ativa, fazendo sugestões, perguntas, gerando 

discussões em sala, sugestões de novos tópicos a serem tratados, mudanças e/ou melhorias 

que deveriam ser implementadas. 

Na aula relacionada ao DOJO o foco foi voltado para a prática da contagem dos 

pontos de função, onde o desafio foi realizar a análise dos módulos de login, cadastro e 

alteração de dados de um sistemas de gestão acadêmica de uma universidade. Na Figura 2 

é possível visualizar o processo de contagem que foi realizado. 

Para dar início ao desafio, foram selecionados 2 alunos que demonstraram estar 

melhor preparados. Estes formaram uma dupla, sendo um piloto e o outro o copiloto, e os 

demais ficaram observando e discutiam o que estava sendo feito pela dupla e organizavam 

estratégias para concluir a atividade. A cada cinco minutos um integrante da classe 

substituía o copiloto, e o copiloto assumia a função de piloto da dupla, seguindo dessa 

forma até que todos participassem e finalizassem a atividade. Vale ressaltar que os 

participantes da classe não poderiam comunicar-se com os alunos que estavam 

desenvolvendo a atividade no momento, eles apenas ficavam elaborando estratégias para o 

grupo e auxiliavam o próximo aluno que iria participar da atividade. Os responsáveis pelo 

experimento, no caso os monitores, dividiram-se, de modo que um ficou responsável por 

auxiliar a turma e verificar se estavam seguindo o caminho certo, o outro ficou responsável 

por pontuar e registrar na planilha da gamificação as pontuações adquiridas. Por ser uma 

atividade prática, esta exigiu muito a participação, o empenho e o engajamento dos 

participantes, onde alguns que tiveram um desempenho acima dos demais foram 

bonificados com uma pontuação extra. 

Na quarta aula foi o dia da aplicação do LAB, onde os alunos foram instruídos a 

formarem duplas para dar prosseguimento a atividade que era constituída de três desafios, 

todos voltados para a temática da Análise de Ponto por Função. Cada um destes desafios 

tinha um nível um pouco mais elevado que o anterior, igualmente como acontece nos 

games em geral:  
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 O primeiro desafio foi realizar a contagem dos pontos de um sistema de cadastro de 

currículos bem simples, que possui basicamente entradas externas e um arquivo 

lógico; 

 O segundo desafio tinha um nível mais elevado, onde além de entradas e arquivo 

lógico, este possuía consultas e saídas externas, além do arquivo de interface 

externa;  

 O terceiro desafio possuía as mesmas características do anterior, porém o nível de 

complexidade era bem maior, onde este era bem mais completo, possuindo mais 

campos e funcionalidades.  

 

 

Figura 2 – Etapas da Contagem dos Pontos por Função 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

A relação dos sistemas com os elementos que deveriam ser levados em 

consideração na contagem pode ser vista de forma mais clara na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Relação Sistema e Contagem dos Elementos 

Sistema Contagem 

Cadastro de Currículos Simples Entradas Externas, Arquivos Lógicos Internos 

Cadastro em Reserva de Hotéis Entradas Externas, Consultas Externas, Saídas 

Externas, Arquivos Lógicos Internos e Arquivos de 
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Sistema Contagem 

Interface Externa 

Cadastro de Currículos Complexo Entradas Externas, Consultas Externas, Saídas 

Externas, Arquivos Lógicos Internos e Arquivos de 

Interface Externa 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

A quinta aula foi o dia da aplicação de uma atividade avaliativa (Prova) que 

continha cinco questões de objetivas, sendo: 3 abordando mais o contexto teórico do 

assunto Análise de Ponto por Função; e 2 questões abordaram práticas semelhantes as 

trabalhadas no DOJO e no LAB. Todas estas questões foram retiradas de concursos 

públicos. Assim como o LAB, essa atividade possuía um maior peso na nota final da 

gamificação, e por meio dela seria possível avaliar o aprendizado adquirido pelos alunos 

através da metodologia de ensino implementada. A relação das questões e os assuntos 

abordados mais especificamente podem ser visualizados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Questões e Assuntos da Atividade Avaliativa 

Questão Assunto 

1 Conceito e Finalidade da Análise de Ponto por Função 

2 Cálculo dos Pontos de Função Ajustados 

3 Objetivo e Processo de Contagem da Análise de Ponto por Função 

4 Tipos e Processo de Contagem da Análise de Ponto por Função 

5 Cálculo dos Pontos de Função Transacionais  

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

A sexta aula foi o dia de coletar o feedback dos alunos sobre: todo o cenário no qual 

eles foram submetidos; o que eles acharam da gamificação; do modo como as aulas foram 

ministradas; se de fato foi possível alcançar o objetivo inicial; além de analisar também se 

a Análise de Ponto de Função despertou um interesse a mais que possa vir a gerar uma 

continuidade nos estudos após o experimento. Nesta aula a possibilidade de ganhar pontos 

com participações, sugestões e iniciativas era bem maior do que nos demais dias, já que de 

forma simplificada tratou-se de um bate-papo, na forma de brainstorm, onde alguns 

questionamentos foram feitos para instigar e incentivar a turma a participar de forma mais 

ativa possível. Os questionamentos que estimularam os alunos a dar suas opiniões e 

contribuições são listados na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Questionamentos Realizados na Aula de Feedback 

Temática Questionamentos 

Metodologia de Ensino 

Aplicada 

 O resultado da aprendizagem foi positivo? 

 O tempo de aula teórica foi suficiente? 

 Seria necessário aumentar o tempo de aula 

teórica? 

 Há a necessidade de pré-requisitos para um 

melhor entendimento do conteúdo ministrado?  

Técnica de Estimativa 

Escolhida 

 Os alunos já conheciam a técnica da Análise de 

Ponto por Função? 

 Os alunos têm o conhecimento de outras técnicas 

de estimativa de software? 

 Os Alunos têm preferência por outras técnicas? 

 Durante as aulas seria interessante abordar outras 

técnicas de estimativas? 

DOJO  A Aplicação do DOJO foi considerada ideal? 

 Faltou algum ponto importante na implementação 

do DOJO? 

 O sistema utilizado na atividade foi válido? 

 O conhecimento adquirido no DOJO Foi 

importante para melhorar o desempenho nas 

demais atividades? 

LAB  A atividade desenvolvida no LAB foi considerada 

muito complexa? 

 A atividade desenvolvida estava dentro do 

conteúdo que foi ministrado? 

 Era necessário ministrar outro conteúdo para o 

desenvolvimento do LAB? 

 Qual é a avaliação sobre a aplicação do LAB? 

Atividade Avaliativa (Prova)  O conteúdo da prova estava muito complexo? 

 As questões da prova estavam dentro do conteúdo 

que foi ministrado em sala? 

 Era necessário mais tempo de aula para um bom 

desempenho na prova? 

 Qual foi o nível de dificuldade da prova?  

Importância da APF na Visão 

dos Alunos 

 A utilização da APF despertou interesse nos 

alunos? 

 Os alunos conseguem enxergar a aplicação dessa 

técnica na realidade? 

 Os alunos enxergam os benefícios de utilizar tal 

técnica? 

 Quais os pontos negativos observados? 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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5. AVALIAÇÃO DO USO DA GAMIFICAÇÃO COM A ANÁLISE DE PONTO 

POR FUNÇÃO 

Com o intuito de avaliar os resultados obtidos na prática do LAB bem como da atividade 

avaliativa, na Tabela 5 é possível visualizar o desempenho dos alunos no estudo de caso. 

Para pontuar o LAB, além de concluir os três desafios, os participantes deveriam atender 

alguns critérios como: concluir a atividade (CA); utilizar os processos da APF (UPA); e 

utilizar a planilha de cálculo de APF (UPC). Esta planilha foi disponibilizada para os 

alunos no início das aulas com o objetivo de ajudar na contagem dos pontos de função, e 

tornar a contagem mais automática. Assim, os alunos tinham a opção de utilizar ou não a 

planilha, sendo que a utilização dela foi pontuada no experimento. Caso o aluno atendesse 

os critérios, receberia um flag de 1, caso contrário receberia 0. Ao final um monitor 

avaliaria os desafios entregues e pontuaria o participante com uma nota entre 0 a 10, 

considerada como a nota do desafio (ND). Por fim, a nota final do LAB era definida, onde 

cada desafio tinha o peso de 30 pontos, totalizando 90, já que foram realizado três desafios, 

que era somado com os 10 pontos de bonificação equivalentes à conclusão do LAB, 

resultando nos 100 pontos da atividade.  

 

Tabela 5 – Resultados dos Desafios do LAB 

 Desafio 1 Desafio 2 Desafio 3 
TOTAL 

CA UPA UPC ND CA UPA UPC ND CA UPA UPC ND 

Aluno 1 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1 10 100 

Aluno 2 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1 10 100 

Aluno 3 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1 10 100 

Aluno 4 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1 10 100 

Aluno 5 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1 10 100 

Aluno 6 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1 10 100 

Aluno 7 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1 10 100 

Aluno 8 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1 10 100 

Aluno 9 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1 10 100 

Aluno 10 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1 10 100 

Aluno 11 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1 10 100 

Aluno 12 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1 10 100 

Aluno 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aluno 14 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1 10 100 

Aluno 15 0 1 1 7 0 1 1 5 0 1 1 5 52 

Aluno 16 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1 10 100 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

O resultado do LAB foi muito satisfatório, onde obteve-se uma média de 9,6, 

excluindo o Aluno 13 que faltou as aulas. A boa execução dessa atividade, de acordo com 

o definido pelos alunos na aula de feedback, deve-se as aulas teóricas, a atividade que foi 

passada para eles e principalmente ao DOJO, pois neste foi utilizada uma aplicação bem 

mais complexa e completa do que as utilizadas nos desafios do LAB, sendo assim os 

participantes tiraram todas as suas dúvidas nesta atividade e ficaram bem mais preparados 

para a próxima, o LAB. O Aluno 13 não compareceu a nenhuma aula, logo recebeu nota 0 

em todas as atividades. 

Outra atividade utilizada para avaliar o desempenho dos participantes foi uma 

atividade avaliativa tradicional (prova). Nela os alunos tiveram resultados abaixo dos 

obtidos no LAB, a média da turma foi 5,0, excluindo o aluno que faltou as aulas, ou seja 

nem todos os alunos que tiveram uma boa pontuação no LAB conseguiram uma boa média 
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na prova. Quando perguntados sobre o porquê da diferença dos resultados, já que se tratava 

do mesmo assunto e de práticas parecidas, alguns alunos responderam que acabaram 

focando muito na parte prática, utilizando planilhas para fazer os cálculos e fazendo as 

análise de forma automática, e com isso acabaram por não ficarem atentos à parte teórica, 

aos conceitos e as devidas fórmulas essenciais para os cálculos da Análise de Ponto por 

Função. 

Com relação à motivação dos alunos no estudo de caso, quanto à utilização da 

gamificação como modelo de aprendizagem, todos aprovaram a adoção da técnica, visto 

que a partir dela foi possível ter uma visão mais pratica do assunto, bem diferente do 

método tradicional de sala de aula, que na maioria das vezes aborda mais a parte teórica. A 

utilização do DOJO e LAB em sala de aula também foram avaliados como positivos, 

porém com possíveis melhorias. Assim, os alunos recomendaram como necessárias: a 

adição de mais uma aula com foco em resolver exercícios práticos, de modo a preparar os 

participantes para as demais tarefas práticas; a utilização de exemplos mais complexos 

durante a execução das aulas teóricas; a disponibilização de listas exercícios; a simulação 

do uso da Análise de Ponto por Função, caso houvesse mais tempo durante a disciplina; a 

possibilidade de abordar outras técnicas de estimativas de software e se possível realizar 

comparações; e a abordagem dos impactos da APF em relação ao tempo, custo e esforço. 

 

5.1. Metodologia 

Em relação às metodologias utilizadas no estudo de caso, os alunos afirmaram que a 

utilização de uma sala de aula gamificada para o ensino da Análise de Ponto por Função 

foi muito válida, pois por meio dela eles tiveram toda a visão teórica do assunto e logo 

após realizaram a aplicação desta técnica. Além do mais é importante destacar que nenhum 

dos alunos possuía o conhecimento da técnica estudada. 

Em relação às aulas expositivas clássicas, inicialmente no primeiro dia os alunos 

estavam participando bem pouco, então foi necessário a intervenção de um monitor que 

que gerou alguns questionamentos e logo surgiram algumas discussões em sala. Após isso 

os alunos tiveram uma participação bem efetiva nas aulas. 

Outro elemento da gamificação que foi utilizado com o intuito de observar a 

participação dos alunos no estudo foram as medalhas, onde cada uma representava um tipo 

de “destaque” que o aluno teve durante a aplicação do estudo. Como pode ser visto na 

Tabela 6, a medalha “Turista” foi dada para o aluno que faltou mais as aulas, no caso os 

Alunos 2 e11; a medalha “Barrichelo” foi destinada ao participante que chegou mais 

atrasado nas aulas, no caso o Aluno 11; a “Lab – Master” foi para quem obteve maior nota 

no LAB, onde quase todos os alunos conseguiram nota máxima; “Participativo” foi dada 

ao aluno que teve maior número de participações durante todo o estudo; e a medalha 

“MVP” foi dada ao participante que teve a maior nota na gamificação. 

 

Tabela 6 – Representação das Medalhas 

Membro Turista Barrichelo Lab-Master Participativo MVP 

Aluno 1 0 0 112 66 298 

Aluno 2 4 2 112 4 148 

Aluno 3 0 0 112 22 178 

Aluno 4 0 0 112 46 267 

Aluno 5 0 1 112 33 181 

Aluno 6 0 0 112 35 226 
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Membro Turista Barrichelo Lab-Master Participativo MVP 

Aluno 7 0 0 112 36 213 

Aluno 8 0 3 112 66 293 

Aluno 9 0 0 112 29 203 

Aluno 10 0 3 112 68 232 

Aluno 11 4 9 112 6 182 

Aluno 12 0 3 112 40 193 

Aluno 13 0 0 0 0 0 

Aluno 14 0 3 112 14 182 

Aluno 15 0 2 54 12 91 

Aluno 16 0 6 112 64 245 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

5.2. Resultados Obtidos 

A Os dados quantitativos foram coletados para a análise e foram alocados na planilha do 

experimento, já os dados qualitativos foram coletados por meio de gravações de áudio e as 

considerações foram analisadas pelos autores do artigo. 

Resultados Quantitativos: Os feedbacks foram coletados e servirão como forma de 

melhorar futuras aplicações da gamificação em outras turmas, com o objetivo de aumentar 

cada vez mais o engajamento, o comprometimento e o aproveitamento dos alunos na 

disciplina. Como por exemplo, neste experimento os alunos acharam necessário que 

houvesse uma aula a mais, voltada principalmente para a resolução de exercícios práticos, 

então em uma futura aplicação esta aula será adicionada ao planejamento. É importante 

salientar que a utilização de uma plataforma para a disponibilização dos resultados, de 

materiais e atividades extras, tornou possível a participação dos alunos além da sala de 

aula, onde a partir desta ferramenta eles poderiam interagir entre si e compartilhar dúvidas, 

questionamentos e materiais que fossem relevantes. Na Figura 3 é possível perceber as 

participações de cada aluno durante as aulas. 

 

 

Figura 3 – Participações nas Aulas 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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Na Figura 4 tem-se o total de participações em todos os dias de aula. É possível 

perceber que mesmo nas aulas clássicas os alunos participaram bastante, chegando a 

comparar-se ao dia do feedback, onde de fato era esperado uma maior participação. Os 

menores valores são observados nos dias das aulas 4 e 5, onde: na aula 4 foi aplicado o 

LAB, então os participantes foram pontuados apenas com o um ponto, que estava 

relacionado à presença na atividade do LAB; e na aula 5 foi o dia da aplicação da prova, 

então não houve participações. Como dito anteriormente, a aplicação (sistema) utilizada no 

DOJO (aula 3) foi bem complexa, gerando muitos questionamentos, discussões e dúvidas, 

consequentemente o dia dessa atividade foi o que teve o maior número de participações de 

todo o processo do estudo de caso. 

 

 

Figura 4 – Total de Participações por Dia 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Os conceitos finais na disciplina foram obtidos por meio da soma dos resultados 

conquistados no LAB, na prova e nas participações em sala de aula. Ao final, o LAB teria 

um peso de quatro pontos, a prova também teve peso de quatro pontos e as participações 

pontuariam dois pontos, totalizando os dez pontos que resultaria na média final da 

disciplina. Na Figura 5 tem-se as porcentagens dos conceitos obtidos pelos alunos na 

disciplina. 

Resultados Qualitativos: Os resultados qualitativos foram coletados por meio da 

gravação do áudio na aula de feedback com todos os alunos, onde foi avaliada a 

metodologia utilizada bem como a aplicabilidade da técnica de estimativa da Análise de 

Ponto por Função. 

Houve um grande número de pontos positivos observados pelos alunos, onde a 

utilização da gamificação gerou muitos efeitos positivos. Entre as mudanças abordadas 

estão: um diferencial na forma de estudar; maior estimulo e motivação para o estudo da 

disciplina; diferencial na hora de fazer as atividades, visto que por meio desta metodologia 

foi possível adaptar um tópico da Engenharia de Software e transformá-lo em desafios. 

Ainda sobre os pontos positivos, foi possível notar uma grande interatividade da turma, o 

que tornou a comunicação dos alunos mais efetiva; a disciplina ficou bem mais objetiva 

pois o foco foi voltado para os ensinamentos práticos, ao invés de aulas puramente 
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teóricas; os alunos acabavam motivando uns aos outros por meio de discussões e 

questionamentos; o fato da sala de aula gamificada ser bem aberta a discussões, tornou as 

aulas bem dinâmicas. 

Entre algumas dificuldades citadas pelos alunos está a falta de conhecimento da 

Análise de Ponto por Função ou de qualquer outra técnica de estimativa de software, 

porém mesmo assim isso não foi um impedimento, pois por meio das aulas e atividades 

práticas eles conseguiram assimilar todo o conteúdo ministrado. Vale ressaltar que não 

houve problemas quanto ao modelo da gamificação adotado, pois a turma já havia passado 

por outras atividades e estudos que envolveram esta técnica. 

 

 

Figura 5 – Conceitos do Estudo de Caso 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

6. CONCLUSÃO 

Este artigo apresentou os resultados de um estudo de caso que utilizou uma abordagem 

diferenciada para o ensino da técnica da Análise de Ponto por Função na disciplina de 

Tecnologia de Processos de Software, em uma turma de pós-graduação stricto sensu. Por 

meio dos resultados alcançados com a planilha eletrônica e com o feedback coletado dos 

participantes do estudo, foi possível responder a questão de pesquisa, onde por meio da 

utilização da gamificação foi possível contribuir de forma positiva para o aprendizado. O 

artigo também teve como objetivo abrir espaços para que outras pesquisas possam se 

utilizar dessa técnica aplicada ao ensino. 

Como trabalhos futuros, os autores sugerem a utilização da gamificação em outros 

contextos, temas e lugares diferentes. Além de alguns pontos que podem ser melhorados 

no ambiente do jogo como: 

 Adaptar a gamificação aos alunos que possuam algum tipo de deficiência 

comunicativa ou física, como o objetivo de não excluírem das atividades; 

 Fazer uma análise sobre o nivelamento da nota do experimento para as 

próximas aplicações; 

 Implementar uma ferramenta utilizando os conceitos da gamificação para o 

ensino da Análise de Ponto por Função; 

7% 

53% 

27% 

13% 

Resultados dos Conceitos 

Insuficiente Regular Bom Excelente

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2407



19 

 

 

 

 Implementar na ferramenta uma forma de obter o feedback instantâneo dos 

participantes; 

 Desenvolver as aplicações a serem utilizadas nas atividades, com o objetivo 

de tornar a contagem de pontos por função mais próxima da realidade; 

 Obter o grau de conhecimento prévio dos alunos sobre o assunto, para que 

dessa forma seja possível nivelar a turma durante as aulas. 
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ABSTRACT: With the greater immersion of software development teams to agile methods 

and practices, it became necessary for students to have earlier contact with Agile Testing 

practices. Thus, this study aims to use gamification concepts to stimulate support to 

teaching and engage the motivation of students in the Software Quality subject taught in 

postgraduate and undergraduate courses in computer science. For this, classes were set up 

to teach agile tests that used games elements as motivation for students. Therefore, this 

research resulted in an enrichment of the knowledge of these students in testing practices. 

This work aims to contribute to the teaching of agile test practices for students, aiming at a 

better preparation for the software development market. It was also verified that the use of 

gamification elements for the teaching of agile tests was efficient, because the participating 

students dedicated themselves more to the tasks and were participative in all the different 

types of classes given. 

Keywords: Gamification, Learning, Test Driven Development, Agile Tests. 

Gamificação e Avaliação do Uso de Testes Ágeis em Disciplinas de Qualidade de 

Software: Um Estudo de Caso 

RESUMO: Com a maior imersão das equipes de desenvolvimento de software aos 

métodos e práticas ágeis, tornou-se necessário que os alunos tenham cada vez mais cedo o 

contato com práticas oriundas dos Testes Ágeis. Assim, este estudo tem como objetivo 

utilizar conceitos de gamificação para estimular o apoio ao ensino e engajar a motivação 

de um grupo de alunos na disciplina de Qualidade de Software ministrada em um curso de 

pós-graduação. Para isso, foram separadas aulas para o ensino de testes ágeis que 

utilizaram elementos de jogos como motivação para os alunos. Diante disso, esta pesquisa 

teve como resultado um enriquecimento do conhecimento destes alunos em práticas de 

testes. Este trabalho busca contribuir com o ensino de práticas de testes ágeis para alunos, 

visando um melhor preparo para o mercado de desenvolvimento de software. Pôde-se 

constatar, ainda, que a utilização de elementos da gamificação para o ensino de testes ágeis 

foi eficiente, pelo fato de que os alunos participantes dedicaram-se mais às tarefas e foram 

participativos em todos os diferentes tipos de aulas ministradas. 

Palavras-chave: Gamificação, Aprendizado, Desenvolvimento Guiado a Teste, Testes 

Ágeis. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os Testes de Software são uma das principais atividades que fazem parte da garantia da 

qualidade de software. Adicionalmente, estudos mostram a crescente adoção de 

metodologias ágeis na indústria de software, onde até o ano de 2018 três em cada quatro 

empresas de Tecnologia da Informação no mundo estarão usando metodologias ágeis nos 

seus trabalhos, priorizando a entrega de valor, eficiência, segurança e assertividade 

(GARTNER, 2015). Como uma das técnicas ágeis, tem-se os Testes Ágeis, onde, segundo 

NADALETE e KRYSZCZUN (2013), testar de forma ágil exige uma forte adaptação na 

rotina e dinâmica da equipe em relação ao processo de desenvolvimento adotado.  

 No entanto, o ensino dos testes ágeis encontra, ainda, diversas limitações, uma vez 

que este tópico exige que o aluno tenha um certo conhecimento de programação e de 

técnicas de qualidade de software, o que pode não ocorrer a adequada absorção destes 

conteúdos pelos alunos quando o ensino restringe-se às aulas teóricas. Assim, tem-se o 

surgimento do fenômeno da gamificação (WERBACH e HUNTER, 2012), que consiste na 

utilização de elementos dos jogos fora do seu contexto, com a finalidade de mobilizar os 

sujeitos à ação, auxiliar na solução de problemas e promover aprendizagens (KAPP, 2012).  

Adicionalmente, KAPP (2012) defende a proposta de se utilizar dos elementos de jogos 

para envolver os alunos para o estímulo ao seu aprendizado. Talvez uma das grandes 

vantagens de utilizar gamificação na educação seja a de proporcionar um sistema em que 

os alunos consigam visualizar o efeito de suas ações e aprendizagens, na medida em que o 

avanço das atividades ocorre, ficando mais fácil compreender a relação das partes com o 

todo, como acontece nos games (FARDO, 2013). 

Neste contexto, foi utilizado um conjunto de técnicas de programação adotadas por 

equipes de desenvolvimento ágil, como o DOJO (LUZ e NETO, 2012) e LAB (Laboratório 

de Programação), com o objetivo de prover um ensino prático de testes ágeis, dando uma 

maior ênfase na prática de TDD (Test Driven Development), técnica desenvolvida por 

BECK (2010), que descreve uma abordagem evolutiva para o desenvolvimento, onde 

deve-se escrever um teste antes de escrever um código de produção suficiente para realizar 

este teste e realizar a sua refatoração, assim fazendo com o que o código nasça testado. Em 

paralelo a estas aulas, os alunos participaram de um jogo, como em (FREITAS et al., 

2016), no qual eles obtiveram conquistas em cada uma das aulas. 

 Assim, o objetivo deste artigo é relatar e discutir os resultados obtidos na aplicação 

destas técnicas para o ensino de Testes Ágeis em uma disciplina de Qualidade de Software, 

que foi ministrada em cursos de pós-graduação e graduação em ciência da computação da 

UFPA – Universidade Federal do Pará. O estudo apresentado neste trabalho tem o 

propósito de analisar e discutir os resultados obtidos pela turma com as práticas de ensino 

citadas, considerando a gamificação como figura motivadora. Sendo assim, esta pesquisa 

pretende contribuir com o ensino de práticas de testes ágeis para alunos, visando um 

melhor preparo para o mercado de desenvolvimento de software, e discutir como os 

elementos da gamificação podem contribuir como uma técnica motivadora de ensino e 

tentando mostrar que a gamificação é muito mais que um conjunto de pontos, medalhas e 

barras de progresso, assim como criticam CHOU (2015) e SEABORN e FELS (2015).  

Um dos motivos para a preocupação com o ensino de Testes Ágeis com foco na 

prática de TDD é que na pesquisa realizada por ELGRABLY e OLIVEIRA (2017), foi 

constatado que a prática de TDD é uma das principais técnicas de testes ágeis utilizada na 

indústria de desenvolvimento de software brasileira e grande parte dos implantadores do 

MPT-Br (Modelo de Melhoria de Teste Brasileiro) encontra dificuldade na implantação da 

técnica, sendo um dos principais motivos o pouco ou nenhum conhecimento prévio dos 

desenvolvedores sobre a técnica. 
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Assim, esta pesquisa possui as seguintes classificações: é uma pesquisa Aplicada, 

que tem como um objetivo gerar conhecimento através de gamificação para o ensino de 

Testes Ágeis; é Quantitativa, pois o estudo de caso realizado teve como apoio uma planilha 

eletrônica na qual foram armazenadas as pontuações de cada aluno em cada uma das 

atividades realizadas; também tem o caráter Qualitativo, pois houve uma aula de feedback, 

em que os alunos tiveram a chance de expor seus aprendizados e opiniões do estudo de 

caso; é Exploratória, pois foi realizado um estudo de caso com o objetivo de ensinar Testes 

Ágeis em uma sala de aula gamificada, tendo posteriormente seus resultados detalhados, 

analisados e discutidos entre os autores. 

Além desta seção introdutória, a Seção 2 apresenta o referencial teórico e trabalhos 

relacionados deste trabalho. A Seção 3 apresenta a disciplina de Qualidade de Software 

onde o experimento foi realizado. A Seção 4 apresenta como foram construídos os 

elementos do jogo, sua motivação e como estes foram inseridos em sala de aula. As 

análises e discussões dos resultados obtidos nesta pesquisa são apresentadas na Seção 5. 

Por fim, as limitações, as conclusões e as próximas tarefas deste trabalho são apresentadas 

na Seção 6. 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Sobre os trabalhos aqui considerados com maior relevância para ser utilizado nessa 

pesquisa, foram usadas obras que tratam de pesquisas qualitativas e quantitativas, a 

maioria relacionadas a testes ágeis, à prática e ensino da técnica de TDD e principalmente 

ao aprendizado utilizando gamificação, assim como outras referências sobre a utilização do 

método de pesquisa usando estudos de caso em disciplinas de ensino. 
 

2.1 Testes Ágeis 

Teste ágil nada mais é do que uma prática de teste de software que segue as regras do 

manifesto ágil, tratando o desenvolvimento de software como o cliente de testes. Algumas 

das características das atividades existentes nos testes ágeis: são desempenhados por todos 

os membros do time; ocorrem em todas as etapas do ciclo de vida de desenvolvimento do 

processo de software; priorizam sempre que possível a utilização de mecanismos 

automatizados; e, como os métodos ágeis, eles ocorrem frequentemente em ciclos 

contínuos, para que haja evolução do produto final.  

Segundo CRISPIN e GREGORY (2014), o papel do testador ágil é de um 

profissional de testes que abraça a mudança, colabora pessoalmente tanto no lado técnico 

como do lado de negócio. Para MOLINARO (2017), o perfil do testador ágil reforça a 

capacidade de adquirir novas habilidades complementares entre si. Ele ainda cita, de 

maneira simples, dez princípios para os testadores ágeis: 

 Prover feedback contínuo; 

 Entregar valor ao cliente;  

 Habilitar comunicação cara a cara; 

 Ter coragem; 

 Manter a simplicidade; 

 Praticar a melhoria contínua;  

 Responder à mudança; 

 Ser auto organizado; 
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 Focar nas pessoas; 

 “Curtir o que faz”. 

O teste ágil é uma forma de ver o processo ágil, com ênfase maior nos testes, na 

visão de alguém que conhece o teste, nesse caso o testador, e que poderá automatizar 

aquilo que for preciso. O conceito é interessante pois tem-se que em grande parte das 

equipes ágeis todos realizam testes, porém nem todos são especialistas em testes. 

Para NADALETE e KRYSZCZUN (2013), é comum ao se aplicar teste ágil 

confundir o conceito de “agilidade” com “rapidez”, quando na realidade está associado à 

“qualidade” e “integridade” dos artefatos finais entregues. Ao se aplicar uma abordagem 

ágil, as iterações tendem a ser menores, assim como as entregas tendem a ser realizadas em 

um curto prazo de tempo. No entanto, cabe à equipe de teste em conjunto com as demais 

áreas garantir a consistência e a qualidade final do produto gerado, assim como a satisfação 

do cliente diante das suas expectativas. 

Uma proposta de manifesto de testes ágeis, baseado no próprio manifesto ágil, 

trata-se basicamente de uma lista de princípios que foram elaborados por LAING (2015), 

com o objetivo de auxiliar os usuários: 

 Testar durante o desenvolvimento, mais que testar somente ao final; 

 Trabalhar a prevenção de defeitos, mais que procurar defeitos; 

 Testar entendimentos, mais que checar funcionalidades; 

 Construir o melhor sistema, mais que quebrar o sistema; 

 Time responsável pela qualidade, mais que responsabilidade exclusiva dos analistas 

de testes. 

Assim, tem-se que os testes ágeis vieram para auxiliar equipes de desenvolvimento 

a entregarem produtos com alta qualidade. Entretanto, a realização dos testes exige rigor, 

disciplina e técnicas apuradas, pois além de ter que entregar o melhor software possível, 

também tem-se que entregar com menor prazo e o menor custo possíveis. 
 

2.2 Desenvolvimento Guiado a Testes (TDD) 

Uma das práticas que tem ganhado um grande destaque no contexto de testes ágeis é o 

TDD, a qual consiste no desenvolvimento de testes de unidade antes da criação do código. 

Estes testes servirão de guia durante o processo de desenvolvimento. Inicialmente, esta 

técnica foi uma prática proposta pelo método eXtreme Programming - XP, no entanto, tem 

sido utilizada por outras metodologias ágeis. BECK (2010) afirma que o desenvolvimento 

orientado por testes (TDD) é uma abordagem evolutiva para o desenvolvimento, onde 

deve-se escrever um teste antes de escrever um código de produção suficiente para realizar 

este teste e realizar a sua refatoração. 

Segundo MILLER (2004), o TDD reivindica um desenvolvimento incremental do 

código, que inicia com testes, incluindo frequentemente testes de regressão. Uma das 

regras do TDD é a seguinte: “se você não consegue escrever um teste para aquilo que você 

está codificando, então você nem deveria pensar sobre codificar”. 

Sobre o modo de funcionamento do TDD, BECK (2010) diz que é uma forma de 

programação, onde as tarefas de codificação são realizadas em pequenos ciclos de acordo 

com a abordagem red/green/refactor, onde: na fase red haverá a falha do teste de unidade; 

na fase green o código é alterado de maneira simples para que ele passe com sucesso; e na 

fase refactor o código será melhorado, caso haja necessidade, a fim de melhorar sua 
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qualidade, porém sempre mantendo seu comportamento. A imagem do ciclo de vida do 

TDD pode ser vista na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Ciclo de Vida do TDD. 

Fonte: BECK (2010). 

Segundo MARRERO (2002), o objetivo principal do TDD é a especificação e não a 

validação. Em outras palavras, é uma forma de refletir sobre a modelagem antes de 

escrever código funcional. Já para BAUMEISTER e WIRSING (2005), TDD é uma 

técnica de programação onde o principal objetivo é escrever código funcional limpo a 

partir de um teste que tenha falhado. Como efeito colateral, obtém-se um código fonte bem 

testado. 

Sobre a razão que a utilização da técnica do TDD é um caso de sucesso, BECK 

(2010) utiliza o Diagrama de Influência, criado por WEINBERG (1992), que tem como 

objetivo verificar como alguns elementos afetam outros. O diagrama de influência tem três 

elementos:  

 Atividades, que são exemplificados por uma palavra ou pequena frase; 

 Conexões positivas, são exemplificados como uma seta entre duas atividades, 

demonstrando a intensidade da atividade. Por exemplo, mais da atividade de 

origem cria mais da atividade de destino e vice-versa; 

 Conexões negativas, são exemplificados como uma seta entre duas atividades e um 

círculo sobre a seta, também demonstrando a intensidade da atividade. Por 

exemplo, mais da atividade de origem cria menos da atividade de destino e vice-

versa. 

Utilizando os conceitos sobre o diagrama de influência, BECK (2010) montou a 

espiral da morte do “sem tempo para testar”, como pode ser visto na Figura 2. 
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Figura 2: Espiral da morte, “Sem tempo para testar”. 

Fonte: BECK (2010). 

Analisando o Diagrama acima, tem-se uma conexão negativa entre as atividades 

Pressão e Teste e outro entre a atividade Teste e a atividade Erros, assim, quanto mais 

Pressão nosso desenvolvedor tiver menos Teste ele irá fazer e já que ele fará menos da 

atividade de Teste, aumentará assim a possibilidade de aparecerem Erros. Para a correção 

desse problema a atividade de Teste é trocada por Testes Automatizados como visto na 

Figura 3. 

 
Figura 3: Diagrama de Influência, utilizando Testes automatizados. 

Fonte: BECK (2010). 

Em conjunto com a prática de TDD e utilizando testes automatizados, a conexão 

entre a atividade Pressão e a atividade Testes Automatizados torna-se uma conexão 

positiva, assim, quando mais se sente pressão, mais o desenvolvedor vai rodar testes, pois 

na técnica de TDD inicia-se o processo de desenvolvimento escrevendo o teste, 

acarretando no diagrama um maior número de testes executados, que por possuir uma 

conexão negativa com a atividade Erros resultará, em possivelmente, um menor número de 

erros. 

Assim, pode-se ver que o TDD não possui uma classificação certa, alguns autores o 

colocam como um tipo de teste, outros como uma prática de desenvolvimento, ainda outros 

afirmam que é uma prática de desenvolvimento de classes. Neste artigo apresentado, TDD 

será tratado como uma técnica de teste ágil. 

 

2.3 Gamificação 

Levando em conta que a pesquisa realizada por DICHEVA et al. (2015) retornou que 

existe uma necessidade de pesquisas empíricas realizadas de forma real sobre a eficácia de 

elementos de jogos em ambientes de sala de aula, e que o uso e a configuração de 

mecânicas e princípios de jogos podem auxiliar no aprendizado, foram selecionados estes 

objetos para esse Estudo de Caso. 

O objetivo da gamificação não é criar um jogo eletrônico e sim utilizar os mesmos 

métodos, técnicas e pensamentos utilizados nos jogos virtuais para situações que ocorrem 

no mundo real, como defendem DETERDING et al. (2011). Sua finalidade dentro de um 

ambiente educacional é envolver os usuários dentro do contexto da aprendizagem, 
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permitindo-lhes dominar o material estudado (MORRISON e DISALVO, 2014). Segundo 

MCGONIGAL (2011), existem quatro características que determinam um jogo: meta, 

regras, feedback e participação voluntária. A meta indica o objetivo pelo qual uma pessoa 

deseja participar do jogo. As regras indicam as normas, restrições e ações permitidas que 

norteiam a pessoa no seu percurso dentro do jogo. O feedback são as respostas do jogo a 

cada ação executada, indicando o quanto a pessoa está distante ou não da meta do jogo. Já 

a participação voluntária é a liberdade que a pessoa tem de tentar ou não o jogo. Na 

sequência, caso esteja jogando, envolve também a liberdade de escolha dos seus próprios 

caminhos e estratégias dentro do jogo.  

Assim, a partir dessas quatro características, foi criada neste trabalho uma 

gamificação onde os alunos que participavam da disciplina fizessem parte de uma sala de 

aula gamificada: onde a meta seria o ensino do tema de Teste Ágeis; as regras foram a 

construção da ementa da disciplina, os desafios propostos e as ações que os alunos 

poderiam executar; o feedback foi retratado a partir das resoluções das atividades, que 

foram realizadas na sala de aula; e a participação voluntária decorre do fato da disciplina 

ser optativa para os alunos, assim a participação deles foi de forma voluntária. 

Com base nas quatro características já destacadas, foram inseridas algumas 

motivações básicas e alguns elementos de jogos propostos por CHOU (2015), a saber: 

Significado Épico e Chamado, que é o núcleo responsável por fazer os participantes 

acreditarem estar realizando algo superior ou que foram escolhidos para executar aquela 

ação; Desenvolvimento e Realização, que é o núcleo responsável por conduzir os 

progressos e desenvolver as habilidades; Empoderamento da Criatividade e Feedback, que 

é expressado quando o usuário está engajado em um processo criativo em que ele 

repetidamente descobre novas coisas e combinações; Propriedade e Posse, quando o 

usuário sente-se motivado a ter ou controlar algo; Influência Social e Pertencimento, que 

são elementos sociais que buscam motivar os participantes; e técnicas de gamificação 

utilizadas na construção da sala de aula gamificada, como narrativa, pontos, ganhar 

prêmios, lista de desafios, curva de aprendizado, monitoramento, atividades em grupo, 

ranking. 

 

2.4.  Trabalhos Relacionados ao Tipo de Pesquisa 

De modo a identificar os trabalhos que propõem o uso de gamificação como apoio ao 

ensino, não necessariamente ao ensino de Testes Ágeis, foi realizada uma busca na 

literatura especializada com ênfase em artigos publicados. Nenhum trabalho encontrado 

foca no ensino de Testes Ágeis, usando gamificação como motivação ao auxílio do ensino. 

Isto já ressalta a importância desse estudo, demonstrando a relevância e a originalidade do 

estudo de caso realizado. 

Existem trabalhos que propõem o uso de gamificação como apoio ao ensino, sem a 

utilização de softwares ou aplicativos, apenas os elementos de gamificação para apoiar os 

alunos. Assim, os autores do trabalho (FREITAS et al., 2016) criaram um ambiente 

gamificado para a disciplina de Fundamentos de Arquitetura de Computadores, onde o 

espaço divide-se entre a sala de aula e um espaço virtual, utilizando a ferramenta do 

Moodle institucional. O elemento central de jogo foi o duelo de conhecimento entre os 

alunos matriculados na disciplina, seja de forma individual ou em grupo, onde o objetivo 

do jogo é acumular pontos que foram a nota final do aluno na disciplina. O trabalho 

descrito neste artigo tem como diferencial utilizar técnicas utilizadas por equipes de 

desenvolvimento ágil, como o DOJO e Laboratório de Programação, para serem desafios 

mais reais para os alunos, pois os motiva a ter que aprender em profundidade as técnicas 

para poderem cumprir os desafios de programação que foram desenvolvidos. 
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Em (NETO et al., 2015) os autores apresentaram um trabalho que tinha como 

principal objetivo saber se as técnicas de gamificação eram eficazes para o aprendizado da 

disciplina de matemática aplicada a alunos do ensino médio. Neste trabalho, os autores 

separaram a turma em 2 grupos para utilizar ou não gamificação sobre dois assuntos 

diferentes. Os grupos que utilizaram gamificação obtiveram um rendimento médio superior 

ao grupo que não utilizava gamificação. Entretanto, neste trabalho não fica claro que 

elementos de gamificação foram utilizados e como foram usados para motivar o grupo de 

alunos, nem as técnicas de ensino que foram utilizadas, diferente do trabalho aqui 

apresentado, que separa como foram os tipos de aulas que foram utilizadas e como a 

gamificação estava incorporada em cada aula. 

Já no trabalho de RAPOSO e DANTAS (2016), os autores desenvolveram um jogo 

chamado o Desafio da Serpente, com o objetivo de estimular o ensino da disciplina de 

Introdução à Programação utilizando elementos de gamificação, contendo cinco fases: (i) 

Ambiente Python e Variáveis; (ii) Estrutura Sequencial e Entrada e Saída; (iii) Comando 

Condicional (If); (iv) Comando de Repetição (While); e (v) Comando de Repetição (For).  

O objetivo era estimular os alunos a realizarem as atividades diariamente e adquirirem 

rotinas de estudo. Os alunos ganhavam pontos e medalhas com a resolução dos desafios e 

ao final do semestre os alunos que resolvessem 70% das questões obtiveram 1 ponto extra 

na média geral. Entretanto, neste trabalho não fica evidente quais elementos de 

gamificação foram usados e nem os trabalhos em que o seu experimento foi baseado, 

diferente do trabalho que está sendo aqui apresentado, que se baseou em trabalhos 

anteriores para modelar seu estudo de caso e que, posteriormente, irá mostrar como os 

elementos de jogos foram utilizados em cada tipo de atividade que foi realizada. 

Por último, no trabalho de MATSUBARA e SILVA (2017), os autores apresentam 

um processo de experiência gamificado com voluntários em um laboratório, visando o 

ensino da disciplina de Engenharia de Software, com o objetivo de saber se “os elementos 

de jogos e o design de jogos melhoram o aprendizado em uma disciplina de Engenharia de 

Software?”. Neste trabalho, os elementos de jogo estão bem definidos utilizando elementos 

como: pontos, níveis, desafios, feedback, entre outros. O trabalho que está sendo 

apresentado neste artigo possui o diferencial de ter sido realizado o Estudo de Caso em 

uma disciplina real de Qualidade de Software, assim diferente de voluntários o caráter 

competitivo foi mais impactante, pois o resultado do Estudo de Caso refletiu diretamente 

nas notas dos alunos na disciplina, e posteriormente o Estudo de Caso foi replicado 

fazendo alterações que foram coletadas através de entrevistas em uma aula com os alunos 

ao fim do experimento, possibilitando uma melhora no processo de aprendizado e na 

estrutura da gamificação. 

 

3. A DISCIPLINA DE QUALIDADE DE SOFTWARE 

A disciplina de Qualidade de Software é ofertada semestralmente aos alunos regulares e 

especiais de pós-graduação (mestrado e doutorado) e graduação em Ciência da 

Computação da UFPA. É uma disciplina considerada como optativa para a formação 

destes alunos na linha de pesquisa de Engenharia de Software. Atualmente, a disciplina é 

ministrada por um professor com ampla experiência acadêmica (com mestrado, doutorado 

e pós-doutorado em Qualidade de Software, tendo formado mais de 30 alunos de mestrado 

e doutorado nesta linha de pesquisa) e profissional (sendo certificado como consultor-

implementador e avaliador líder dos modelos MPS.BR, CMMI, CERTICS, MEDE-PROS, 

entre outros, já tendo implementado e avaliado estes modelos em mais de 40 empresas em 

diferentes regiões do Brasil). Todos os orientandos do professor atuam ativamente na 

ministração desta disciplina a partir de monitorias e práticas. 
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3.1 Objetivo 

O objetivo desta disciplina é discutir e aplicar aspectos relacionados a esta subárea da 

Engenharia de Software, com foco em Conceitos de Garantia e Controle da Qualidade, 

Qualidade do Processo e do Produto de Software, Modelos de Qualidade (CMMI, 

MPS.BR, CERTICS) e Implantação de Modelos de Qualidade. 

 

3.2 Metodologia de Avaliação 

O desenvolvimento do conteúdo da disciplina é feito por meio de aulas expositivas, 

debates, exercícios e elaboração de trabalhos práticos. Palestras de profissionais atuantes 

na área de Engenharia de Software também são incluídas na programação. Possíveis aulas 

práticas são ministradas em laboratório de informática para permitir o uso das tecnologias 

estudadas. Estes métodos favorecem a aplicação dos seguintes instrumentos de avaliação: 

seminários sobre assuntos de Qualidade de Software; implementação da melhoria do 

processo de software para empresas locais de desenvolvimento de software; avaliação de 

produtos de software sobre critérios definidos por modelos e normas de qualidade; e 

especificação e execução de testes funcionais, unitários e de integração em softwares 

desenvolvidos pelas mesmas empresas locais. 

 

4.  O JOGO GAMIFICADO DE TESTES ÁGEIS 

A disciplina de Qualidade de Software foi o contexto do estudo de caso que será 

apresentado e teve a seguinte Questão de Pesquisa (QP): O uso de gamificação auxilia o 

engajamento da turma e aumenta a aprendizagem sobre o tópico de Testes Ágeis da área 

de Engenharia de Software? 

Com o objetivo de responder essa QP, foi criada uma sala de aula gamificada para 

este estudo de caso, que possui os seguintes elementos: o espaço físico (sala de aula); os 

jogadores (alunos); os juízes (monitores e professor); a metodologia de ensino aplicada e 

as regras do jogo; e outros elementos de gamificação que foram utilizados, detalhados nas 

subseções a seguir.  

 

4.1 Metodologia  

As etapas de realização do estudo de caso estão representadas na Figura 4. O professor 

responsável pela disciplina realizou ajustes necessários nas etapas para melhor 

aproveitamento na disciplina de Qualidade de Software. 

O Estudo de caso foi realizado duas vezes, a primeira em uma turma da pós-

graduação, dividido em 6 dias de aulas, sendo: 2 dias de aulas expositivas clássicas com o 

tema Testes de Software, bem como seu histórico, tipos de Testes de Software, Testes de 

Software nos contextos tradicional e ágil, e principalmente a prática de teste ágil do TDD; 

na terceira aula os alunos participaram de um DOJO do tipo Randori; na quarta aula 

aconteceu uma prática de LAB com pareamento; na quinta aula os alunos realizaram uma 

atividade avaliativa com dez questões, com o objetivo de verificar o aprendizado; e na 

sexta aula todos os participantes do Estudo de Caso participaram de uma aula de feedback 

sobre as práticas utilizadas para ensino e se a gamificação cumpriu as expectativas da QP. 

O segundo Estudo de caso foi realizado em uma turma de graduação e foi levado em 

consideração o feedback que foi coletado no primeiro Estudo de Caso, assim, houve o 

acréscimo de mais uma aula. Nos 2 primeiros dias foram realizadas aulas expositivas 

clássicas com o conteúdo resumido, após ser constatado, via feedback da primeira 

atividade, que os alunos pediram para diminuir o tempo de ensino de práticas de teste de 

tradicional para um maior foco em TDD e no “Quadrante de Teste Ágil” criado por 
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MARICK (2003) e modificado por GREGORY e CRISPIN (2014), como visto na Figura 

5. 

 
Figura 4: Etapas de Realização do Estudo de Caso. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Na terceira aula foi realizado o DOJO do tipo Randori, assim como o primeiro 

Estudo de Caso, pois o DOJO foi considerado uma atividade determinante para o 

aprendizado pelos alunos do primeiro experimento. Nas quarta e quinta aulas foram 

realizadas práticas de LAB com pareamento para os alunos, sendo considerada a melhor 

atividade pelos alunos do primeiro experimento, onde o primeiro LAB adotou a prática de 

testes unitários para melhorar efetivamente o desempenho dos alunos na criação de testes e 

o segundo foi utilizando o fluxo de trabalho do TDD. Na sexta aula foi realizada uma 

atividade avaliativa e na sétima aula foi coletado o feedback dos alunos participantes do 

Estudo de Caso. 

 
Figura 5: Quadrante de Teste Ágil 2014. 

Fonte: GREGORY e CRISPIN (2014). 

 

Em ambos os experimentos, no início do primeiro dia de aula, a turma foi 

informada que estaria participando de uma sala de aula gamificada sobre o tema Testes 

Ágeis e foi apresentada uma planilha onde havia uma gamificação, instrumento 
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responsável por pontuar todas as práticas que os alunos iriam exercer na disciplina, como: 

Penalizações Diárias, que poderiam ser Faltas sem Aviso, Faltas com Aviso, Atrasos e 

Penalidades (usar celular, atrapalhar a aula, uso de notebook, etc.); Bônus Diários, que 

poderiam ser presença dos alunos, iniciativa em questionar algo sobre o que estava sendo 

ensinado, sugestões para possíveis melhorias das aulas e participações, que seriam 

qualquer outra pergunta sobre as aulas que gerassem uma discussão na turma; Bônus 

Gerais do Estudo de Caso, são bônus únicos que valiam mais pontos para os alunos. 

Alguns deles tratavam-se dos desafios da gamificação, como: prática de DOJO, prática de 

LAB (cuja pontuação será explicada posteriormente), e a atividade avaliativa. Outro bônus 

referenciou uma pontuação maior pela participação mais ativa na aula final de Feedback. 

Estas pontuações geraram o score da gamificação, no qual o resultado do primeiro 

estudo de caso para os alunos da pós-graduação teve que o aluno com a maior nota recebeu 

um prêmio, e também gerou parte da nota dos alunos na disciplina de Qualidade de 

Software, através da seguinte fórmula: LAB * 0,04 + AtividadeAvaliativa * 0,04 + 

Participações * 0,2. Vale enfatizar que para as participações foram somados todos os 

Bônus Diários, e os alunos que obtivessem mais de 10 participações receberiam a nota 

máxima, caso contrário ficariam com o número de participações multiplicado por 0,2. Já 

no segundo estudo de caso a fórmula foi um pouco alterada, com intuito de aumentar a 

competividade e o desempenho dos alunos: LAB * 0,04 + AtividadeAvaliativa * 0,04 + 

Participações * 0,032 (número obtido a partir de uma regra de 3 com a maior nota de 

participações do experimento). Vale enfatizar que o aluno com mais pontos de participação 

na gamificação nivelou a nota da turma por cima em Participações, que foram 62 pontos de 

participações 

 

4.2 A Sala de Aula 

A sala de aula é um dos elementos mais importantes para a gamificação neste estudo de 

caso, pois é nela que o jogo foi realizado. Ela é composta por um projetor multimídia, que 

foi utilizado em todas as aulas, com exceção do LAB e da atividade avaliativa, pelo fato 

das duas possuírem caráter avaliativo. Foi desaconselhado desde o início que os alunos 

utilizassem seus smartphones e notebooks com o risco de serem penalizados na 

gamificação. O quadro como instrumento de escrita foi importante para que em alguns 

momentos fossem anotados feedbacks dos alunos no decorrer das aulas. Durante o início 

de cada aula também era mostrada a situação atual da gamificação e como estava a posição 

dos alunos no ranking do estudo de caso, com o objetivo de motivar os alunos e instigá-los 

à competividade. No segundo estudo de caso ao final do dia de cada aula a planilha era 

enviada para um grupo em que todos os alunos do experimento participavam, com o intuito 

de prover um feedback mais rápido para os alunos. 

 

4.3 O Jogo 

O elemento principal do jogo é a competição entre os alunos, no qual foi averiguado o 

conhecimento sobre o assunto de Testes Ágeis. Foi preparada uma planilha eletrônica para 

computar os pontos que os alunos obtiveram em cada uma das aulas. Para que os alunos 

tivessem uma melhor performance, recomendou-se uma preparação antes das aulas, 

principalmente diante dos desafios de LAB e DOJO. 

No início de cada aula era apresentado o resultado prévio da competição, 

mostrando os Pontos e o atual Ranking da gamificação, isso era feito com o intuito de 

promover uma competição acirrada entre os alunos, com no trabalho (HANUS e FOX, 

2015). Todas as atividades do jogo, quando realizadas com sucesso, originavam pontos. O 

objetivo do jogo foi acumular o maior número de pontos. No final do jogo, o número de 
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pontos dos alunos foi convertido em uma nota para a avaliação parcial da disciplina de 

Qualidade de Software e o maior pontuador recebeu uma premiação. Na Tabela 1 pode-se 

identificar quais elementos de gamificação foram utilizados em cada aula e também as 

formas que os alunos puderam pontuar em cada uma delas. 

Na primeira aula foi feita a narrativa da importância da participação dos alunos no 

estudo de caso, como funcionaria a sala de aula gamificada e as pontuações. Foi informado 

que haviam dois juízes (monitores), que eram responsáveis por pontuar as participações 

dos alunos e ao final de cada aula eles faziam uma discussão dos resultados que tinham 

sido obtidos. Desde o início foi estimulado que os alunos não faltassem e participassem 

mais ativamente possível das aulas, pois suas presenças e participações gerariam pontos 

para a gamificação. 

 

Tabela 1 – Tabela Relacionando Tipos de Aula com Elementos de Gamificação e Pontos 

Tipo de Aula Elementos de Gamificação Pontos na Planilha 

Aula Expositiva 

Clássica 
Pontos, Ranking, Narrativa 

Presença, Participações e 

Sugestões 

Aula de DOJO 

Pontos, Ranking, Lista de 

Desafios, Curva de Aprendizado 

e Atividades em Grupo 

Presença, Participações, Sugestões, 

Iniciativa e Participar DOJO 

Aula de LAB 

Pontos, Ranking, Lista de 

Desafios, Curva de Aprendizado, 

Monitoramento 

Presença, Participações, Sugestões, 

Iniciativa, Participar LAB, 

Concluir LAB e Mini Game (LAB) 

Atividade 

Avaliativa 

Pontos, Ranking, Lista de 

Desafios 
Nota Prova e Presença 

Aula de Feedback Pontos, Ranking, Ganhar Prêmios Presença e Aula de Feedback 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Nas aulas expositivas clássicas foram apresentados aos alunos os tópicos abordados 

no Estudo de Caso. Nestas aulas os alunos pontuaram com sua presença, participação ativa 

com perguntas e discussões, fazendo sugestões de novos tópicos que poderiam ser 

abordados e melhorias que poderiam ser feitas no material usado. 

Na terceira aula houve um maior foco na prática de teste ágil do TDD, sendo 

apresentado um tipo de aula do tipo DOJO Randori, no qual foi desenvolvida uma lista de 

desafios relacionados com a construção de código e teste de um serviço bancário. Na 

Tabela 2 é possível visualizar as funcionalidades e os casos de teste deste desafio. 

No início do desafio um dos monitores realizou a primeira funcionalidade e o 

primeiro caso de teste com o auxílio dos alunos participantes do estudo de caso. 

Posteriormente, os alunos ficaram em duplas, sendo um piloto e o outro copiloto, para 

terminar a lista de desafios e os outros alunos estavam como plateia, podendo analisar o 

que vinha sendo feito pela dupla e discutir as decisões, além de construírem estratégias 

para quando chegar suas respectivas vezes de atuação no desafio. Cada aluno tinha um 

tempo de 5 minutos em cada função. Os monitores estavam divididos, um fornecendo 

mentoring para os alunos e o outro preenchendo a gamificação, com sugestões dadas pelos 

alunos sobre a atividade, avaliando a iniciativa de cada um na atividade e verificando o 

engajamento dos alunos ao tirar dúvidas e discutindo sobre o desafio. Por ser uma 

atividade prática, foi dada uma pontuação extra para estimular a participação efetiva dos 

alunos. 
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Tabela 2 – Funcionalidades e Casos de Teste do Desafio DOJO 

Funcionalidades Casos de Teste 

Deve fazer um Depósito Fazer um Depósito 

Deve consultar Saldo Fazer um saque 

Deve fazer Saque Duplicar valor de um depósito 

Deve somar Investimento Sacar se o valor é menor que do que está 

disponível 

Deve validar se um saque é válido Invalidar saque maior que o disponível 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Na quarta aula do segundo Estudo de Caso o foco foi a realização de testes 

unitários para os alunos ganharem prática na criação de teste para um pequeno sistema de 

Lojas. Os alunos realizaram esse mini-game no formato de LAB, assim, formaram duplas 

para a realização de uma das atividades, no qual os alunos realizaram uma lista de desafios, 

tendo a possibilidade de acrescentar mais casos de teste para aumentar suas pontuações. 

Neste desafio os códigos do sistema foram entregues para as duplas e eles tinham que 

construir cinco casos de teste no mínimo, como vistos na Tabela 3. Entretanto, eles eram 

estimulados a construir mais casos de teste e a realizar uma refatoração do sistema de Loja 

que foi entregue. Ao final da aula, um dos monitores avaliava se os casos de teste tinham 

sido resolvidos e era dada a opção das duplas fazerem um commit do código realizado em 

sala de aula no Github, para posteriormente um dos monitores analisar o que a dupla 

realizou e poder passar um feedback mais direto e específico para aquela dupla. Este LAB 

não foi avaliativo para os alunos e eles foram pontuados na planilha em Participar LAB e 

Concluir LAB. 

 

Tabela 3 – Casos de Teste do Desafio LAB 1 

 Desafio Loja 

Casos de Teste 

testarValoresDosProdutos 

testarQuantidadeDeProdutos 

testarAdicionarProdutos 

testarBuscarProduos 

testarRemoverProdutos 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Na quarta aula (quinta no segundo Estudo caso) o foco continuou sendo o uso de 

TDD e os alunos formaram duplas para a realização de uma das atividades com maior peso 

do estudo de caso, o LAB. Nesta atividade os alunos realizaram uma lista de desafios, 

tendo a possibilidade de acrescentar mais casos de teste para aumentar suas pontuações. O 

desafio foi construir uma calculadora e sua classe de teste. Na Tabela 4 é possível ver a 

lista de desafios. 

Neste desafio os monitores observaram o desempenho dos alunos e avaliaram para 

a nota do LAB os seguintes critérios: se a atividade foi concluída; se foi utilizado o ciclo 

de TDD pelos alunos; e se foi utilizada a refatoração no desenvolvimento das 

funcionalidades; além de preencherem a gamificação com sugestões dadas pelos alunos 

sobre a atividade de LAB, avaliando a iniciativa de cada um na atividade em realizar 

funcionalidades e casos de testes a mais que o solicitado no desafio. Por ser uma atividade 
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prática, foi dada uma pontuação extra para estimular a participação efetiva dos alunos e 

outra para as duplas que conseguiram terminar a atividade. 

 

Tabela 4 – Funcionalidades e Casos de Teste do Desafio LAB 
 Desafio 1 

Funcionalidades 
Escrever Função Soma 

Refatorar Função Soma (Se necessário) 

Casos de Teste 

somaDoisNumerosPositivos 

somaNumeroPositivoComNegativo 

somaNumerosDecimais 

somaDoisNumerosZero 

 Desafio 2 

Funcionalidades 

Escrever Função Subtração, Multiplicação e Divisão 

Refatorar as Funções criadas (Se necessário) 

Tratar Divisão por 0 

Casos de Teste 

Fazer testes que validem seu funcionamento (Operação com 

Dois números positivos, número positivo com negativo, 

números decimais e operações com dois números zeros) 

 Desafio 3 

Casos de Teste 

Fazer uma função de teste com uma asserção, com o 

resultado da expressão (utilizando as classes já criadas): 

((30+10) – 10) * 2 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Na quinta aula (sexta no segundo Estudo caso) foi avaliado o resultado dos ensinos 

dados, onde foi passada uma atividade avaliativa com 9 questões objetivas e 1 discursiva 

sobre o tema de Testes Ágeis, sendo algumas questões retiradas de concursos públicos e 

outras sobre as práticas que foram feitas em sala de aula. Esta atividade era uma das que 

possuía maior peso na nota final da gamificação, e a partir dela seria possível analisar o 

aprendizado dos alunos a partir das práticas de ensino que foram escolhidas. 

Por fim, a sexta aula (sétima no segundo Estudo caso) foi usada para receber o 

feedback dos alunos sobre o que eles acharam do uso da gamificação e dos tipos de aula 

adotados para o estudo de caso, analisando o interesse deles em gamificação, testes ágeis, 

TDD, entre outros. Nesta aula os alunos ganhavam pontuação com sua presença e a partir 

da seguinte escala de participação: Pouca participação, Participação Regular, Boa 

Participação e Excelente Participação. 

Ao final de cada um dos Estudos de Caso, o aluno que obteve a maior nota na 

gamificação recebeu como prêmio: um curso na plataforma Udemy de sua preferência. 

 

5.  AVALIAÇÃO DO USO DE TESTES ÁGEIS E DA MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS 

Para avaliar o aprendizado foi utilizado o resultado da prática do LAB e da atividade 

avaliativa. A Tabela 5 demonstra o resultado do LAB do primeiro Estudo de caso e a 

Tabela 6 do segundo Estudo de caso. 

O resultado obtido na atividade de LAB tinha critérios para a nota total dos alunos, 

onde a partir dos três desafios o aluno precisava: completar a atividade (AC); utilizar o 

fluxo de TDD enquanto realizava cada atividade (FT); utilizar a refatoração da classe de 

código ou da classe de teste (UR). Se o aluno completasse os critérios na atividade, ele 

receberia um flag de 1, caso contrário ele receberia 0. Por fim, um dos monitores do 
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experimento fazia a correção do código e dava uma pontuação entre 0 e 10 pontos, e assim 

se teria a composição da Nota do Desafio (ND). A fórmula do cálculo total para cada 

desafio foi: AC * 4 + FT * 3 + UR * 3 + ND * 2, o que totalizava 30 pontos por desafio, e 

todos os participantes eram bonificados com 10 pontos por participarem do LAB. No 

primeiro Estudo de Caso foi avaliado que os 3 desafios valeriam cada um 30 pontos mais a 

bonificação, valendo 10 pontos, totalizando o valor final do desafio de LAB em 100 

pontos. No segundo Estudo de caso continuou que cada um dos 3 desafios valeria 30 

pontos cada, porém a bonificação foi alterada para que os Testes e os métodos extras 

realizados pelas duplas tivesse um valor de 0 a 10 pontos, como pode ser visto na Tabela 6 

na coluna Bônus Diário em Participações Aula 5 (PA5). Isto foi feito com o intuito de 

estimular a competividade e tentar extrair o máximo do esforço das duplas na atividade. 

 

 Tabela 5 – Resultados do Desafio LAB II do Primeiro Estudo de Caso  

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

O resultado dos alunos na prática de LAB no primeiro experimento foi considerado 

satisfatório, com uma média de 7,7 como nota, com a exclusão do aluno que faltou. As 

possíveis causas citadas pelos alunos como fatores determinantes para a boa execução 

deste desafio foram destacadas na aula de feedback, como: o uso de pareamento na 

atividade; e na aula anterior ao LAB ter sido realizado um DOJO do tipo Randori. O Aluno 

13 faltou a atividade de LAB, logo acabou recebendo a nota 0 na prática. 

 

 

 

 

 Tabela 6 – Resultados do Desafio LAB II do Segundo Estudo de Caso   

 

Desafio 1 Desafio 2 Desafio 3 
PA5 TOTAL 

 

AC FT UR ND AC FT UR ND AC FT UR ND 

Aluno 1 1 1 1 9 1 1 1 9 1 1 1 10 6 92 

Aluno 2 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1 10 8 98 

 
Desafio 1 Desafio 2 Desafio 3 

TOTAL 

 
AC FT UR ND AC FT UR ND AC FT UR ND 

Aluno 1 1 1 1 10 0 1 1 7 0 0 0 0 60 

Aluno 2 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1 10 100 

Aluno 3 1 1 1 10 0 1 1 7 0 0 0 0 60 

Aluno 4 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1 10 100 

Aluno 5 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

Aluno 6 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1 10 100 

Aluno 7 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

Aluno 8 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1 5 90 

Aluno 9 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1 10 100 

Aluno 10 1 1 1 10 1 1 1 8 0 0 0 0 66 

Aluno 11 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1 5 90 

Aluno 12 1 1 1 10 1 1 1 8 0 0 0 0 66 

Aluno 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aluno 14 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1 10 100 
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Aluno 3 1 1 1 10 1 1 1 8 1 1 1 10 5 91 

Aluno 4 1 0 0 10 0 0 1 7 0 0 0 0 0 41 

Aluno 5 1 1 1 9 1 1 1 9 1 1 1 10 6 92 

Aluno 6 1 1 1 10 1 1 1 9 1 1 1 10 2 90 

Aluno 7 1 1 1 10 1 1 1 10 0 0 0 0 0 60 

Aluno 8 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1 10 8 98 

Aluno 9 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1 10 8 98 

Aluno 10 1 1 1 10 1 1 1 9 1 1 1 10 2 90 

Aluno 11 1 1 1 10 1 1 1 10 0 0 0 0 0 60 

Aluno 12 1 0 0 10 0 0 1 7 0 0 0 0 0 41 

Aluno 13 1 1 1 10 1 1 1 10 1 1 1 10 8 98 

Aluno 14 1 1 1 10 1 1 1 9 0 0 0 0 0 58 

Aluno 15 1 0 1 10 1 0 1 10 1 1 1 10 10 94 

Aluno 16 1 1 1 10 1 1 1 9 0 0 0 0 0 58 

Aluno 17 1 0 1 10 1 0 1 10 1 1 1 10 10 94 

Aluno 18 1 0 0 10 0 0 1 7 0 0 0 0 0 41 

Aluno 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aluno 20 1 1 1 10 1 1 1 8 1 1 1 10 5 91 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

O resultado dos alunos na prática de LAB no segundo experimento foi considerado 

muito satisfatório, pois mesmo com o estímulo da competividade em que apenas uma 

dupla obteve os 10 pontos em Participações na aula, a média geral dos alunos foi de 7,8, 

excluindo o aluno 19 que faltou. As possíveis causas citadas pelos alunos como fatores 

determinantes para a boa execução deste desafio foram destacadas na aula de feedback, 

como: o uso de pareamento na atividade; na aula anterior ao LAB ter sido realizado um 

DOJO do tipo Randori; e a utilização de um LAB não avaliativo que possibilitava uma 

primeira experiência com a prática. O Aluno 19 faltou a atividade de LAB, logo acabou 

recebendo a nota 0 na prática. 

A outra atividade usada para a avaliação do desempenho foi uma atividade 

avaliativa tradicional (prova). Nela os alunos também tiveram resultados considerados bem 

satisfatórios. A planilha usada no primeiro estudo de caso, contendo os resultados que 

foram obtidos além de várias observações que foram coletadas, encontra-se disponível em: 

https://drive.google.com/open?id=0B1VyGWbovbpVMU4ycFduekV0Tzg. Ainda sobre o 

resultado obtido na atividade avaliativa tradicional do primeiro experimento, aconteceu um 

caso peculiar com o Aluno 6, que obteve nota máxima no experimento de LAB, tendo o 

maior número de participações no estudo de caso, porém obteve uma das menores notas na 

atividade avaliativa e na aula de feedback. O aluno quando foi perguntado sobre o método 

avaliativo de uma prova tradicional, afirmou que sempre teve uma grande dificuldade de 

concentração e excesso de nervosismo quando participava de atividades desta natureza. A 

maioria dos alunos presentes concordou que provas no estilo tradicional acabam causando 

uma considerável quantidade de estresse para todos. 

Já a planilha que foi usada no segundo Estudo de caso encontra-se disponível em 

https://drive.google.com/open?id=0B1VyGWbovbpVdFp2ZlFGVE0tZlk. Neste segundo 

experimento houve uma outra ocorrência peculiar, onde o Aluno 3 obteve excelentes notas 

no LAB avaliativo 91 e na atividade avaliativa 9, porém foi verificado que ele tinha 

algumas dificuldades de se expressar e de falar. Assim, nas participações extras da 

gamificação ele apenas pontuava em atividades extras de códigos sem em nenhum 
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momento ter interagido com a turma. No entanto, seus resultados e aprendizado foram 

ótimos e levantou uma questão para os autores desse artigo que futuramente será levada 

em consideração para novos Estudos de caso: será que a gamificação pode ser utilizada 

com qualquer tipo de aluno e situação? Ou como adaptar a gamificação para que ela não 

fique punitiva a algum aluno que possua alguma dificuldade ou necessidade especial? 

Sobre a motivação dos alunos no contexto do estudo de caso, a respeito do uso de 

gamificação como uma ferramenta motivadora, foi uma unanimidade entre os alunos 

presentes na aula de feedback, avaliando o uso de gamificação como positivo. Utilizar 

DOJO e LAB como componentes da sala de aula gamificada foi considerado positivo pelos 

alunos, porém os alunos recomendaram como possíveis melhorias um maior número de 

atividades de LAB e DOJO e o desenvolvimento de uma apostila sobre a prática de TDD 

para ser entregue antes, assim eles já poderiam ir executando os comandos 

antecipadamente às aulas práticas. Além disso, foram sugeridos a gravação de vídeo-aulas 

com ensino prático de TDD e mesmo a criação de listas de desafios que serviriam como 

pré-requisito para a participação nas atividades. 

 

5.1 Metodologia 

Sobre as metodologias de ensino que foram apresentadas neste estudo de caso, os alunos 

destacaram que criar um ambiente de sala de aula gamificada para o ensino de Testes 

Ágeis foi bastante positivo, sendo citado que só a partir das aulas práticas eles entenderam 

o verdadeiro significado da prática de teste ágil do TDD. 

Do ponto de vista das aulas expositivas clássicas, pode ser observado na planilha 

que foi onde houve o menor número de participação dos alunos. Alguns alunos chegaram a 

não participar em nenhum momento destas aulas. Já as aulas de LAB e DOJO foram as que 

tiveram a maior preferência dos alunos. Foi verificado que nas aulas expositivas clássicas 

os alunos sentavam sozinhos ou próximos das mesmas pessoas, já nas aulas de LAB e 

DOJO eles se misturavam e sentavam mais agrupados como um todo. Também foi notado 

que a comunicação entre os alunos foi maior nestas aulas e o resultado do game era 

frequentemente perguntado pelos alunos participantes. 

 

5.2 Comparação entre os Resultados Obtidos 

Os dados quantitativos que foram coletados para a análise destes Estudos de Caso estão 

alocados nas planilhas de cada respectivo experimento, enquanto os dados qualitativos 

foram recolhidos em forma de áudio e analisados pelos autores do artigo. 

 

5.2.1 Resultados Quantitativos 

Alguns dos feedbacks coletados serviram como forma de melhorar a gamificação, visando 

melhorar o aproveitamento dos alunos na disciplina. Como por exemplo, no primeiro 

experimento foi coletado que havia pouca visualização e transparência da planilha que 

guardava os dados do jogo, então para o segundo experimento, além de ser mostrada no 

início de cada aula, ao final do dia a planilha era disponibilizada para todos os alunos. Isto 

resultou em um bom aumento na participação dos alunos no segundo experimento, como 

pode ser visto no gráfico da Figura 6. 
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 Figura 6 – Comparação entre participações nos estudos de caso 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Fica visível que o estímulo da visualização dos resultados da gamificação e a sua 

competitividade, fez que as notas dos alunos na gamificação no segundo estudo de caso 

fossem niveladas pelo aluno com maior participação na sala, causando um aumento 

exponencial na participação dos alunos. 

Um outo parâmetro analisado, foi a diferença dos resultados obtidos nos desafios de 

LAB II, que podem ser averiguados no gráfico da Figura 7. 

 

 
Figura 7 – Comparação entre os resultados obtidos nos desafios nos estudos de caso 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Como notado no gráfico da Figura 6, houve uma maior participação dos alunos e 

isso acabou retratando o resultado no desempenho da atividade prática realizada 

visivelmente. No Desafio 1, que era a tarefa mais simples, a turma do primeiro estudo de 

caso superou por pouco os alunos do segundo estudo de caso, onde houve dois alunos que 

esqueceram de escrever dois testes do desafio, porém, nos Desafios 2 e 3 foi visto que os 

alunos do segundo estudo de caso conseguiram resultados consideravelmente melhores 

mesmo havendo um maior número de alunos. Nessas médias foram excluídos os alunos 

que faltaram no dia da atividade. Assim, constatamos que a partir de elementos 

motivacionais presentes na gamificação houve uma maior participação em sala de aula dos 

alunos resultando que parte das dúvidas e conhecimentos dos alunos fossem disseminados 

em sala de aula, agregando um melhor nível de aprendizado a todos participantes. 
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 Uma análise feita, observando o gráfico da Figura 8, foi que sobre os critérios que 

estavam sendo avaliados em cada desafio, descritos no início desta seção, foi verificado 

que 53,85% dos alunos do primeiro estudo de caso realizaram todos os critérios em todos 

os desafios, não havendo diferença entre aqueles que resolveram os desafios realizando 

todos os critérios. No entanto, o mesmo não foi verificado no segundo estudo de caso, 

mesmo que eles tenham tido uma maior porcentagem de alunos que tenham feito os 

critérios de atividade concluída e uso da refatoração, o mesmo não pode ser dito sobre 

utilizar o fluxo de TDD. Quando perguntados por qual motivo os alunos acabaram 

ignorando esse critério, eles afirmaram que por estarem acostumados a utilizar testes 

unitários possuíam mais prática de primeiro realizar o desenvolvimento do código para 

posteriormente imaginar o cenário de teste. 

 

 
Figura 8 – Porcentagem Alunos que concluíram 100% em cada critério do desafio LAB  

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

No entanto, como a nota na turma foi nivelada pelo maior aluno e este aluno era 

muito participativo, isto fez com que as notas de muitos alunos acabassem caindo, como 

pode ser visto no gráfico da Figura 9. 

Como pode ser averiguado, com o uso do fator de nivelamento, onde houve um 

aluno com um total de 62 participações no jogo, e levando em consideração que a média de 

participação da turma foi de 31 participações, excluindo o aluno 19 que apenas participou 

do último dia do Estudo de Caso, pode-se concluir que grande parte dos alunos acabaram 

perdendo nota se comparado ao parâmetro de média que foi utilizado como fator de 

nivelamento do primeiro experimento. 

Analisando uma comparação de conceitos entre as turmas, ficou perceptível que 

quando aumentamos a dificuldade da gamificação, impondo um nivelamento pela maior 

participação, isto retratou diretamente nos conceitos dos alunos, como podem ser vistos 

nos gráficos da Figura 10 e Figura 11. 
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Figura 9 – Comparação entre notas com e sem Nivelamento no Estudo de Caso 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

 
Figura 10 – Conceitos do Estudo de Caso 1 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

 
Figura 11 – Conceitos do Estudo de Caso 2 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Ocorreu um maior equilíbrio nos conceitos no primeiro estudo de caso, mesmo 

comparando que em média a nota do LAB avaliativo no primeiro Estudo de Caso teve um 

aproveitamento médio de 77,8% contra 78,1% da turma do segundo Estudo de Caso. Já na 

questão da nota da prova, a turma do primeiro Estudo de Caso foi 7,2 contra 7,0 de média 

da turma do segundo Estudo de Caso, desconsiderando o aluno que faltou a atividade. 

Portanto, o principal fator de diferença dos conceitos vem da escolha de nivelamento da 

gamificação. 

Como visto, apenas um aluno conseguiu o conceito de excelente no segundo Estudo 

de Caso, e aumentou consideravelmente a dificuldade dos alunos que participaram deste 

modelo com nivelamento pelo participante com mais pontos na gamificação. 

 

5.2.2 Resultados Qualitativos 

Os resultados qualitativos foram coletados a partir de entrevistas na aula de feedback com 

todos os alunos e revisão da qualidade dos códigos obtidos no decorrer dos Estudos de 

Caso. 

Assim como ocorreu no trabalho MATSUBARA e SILVA (2017), houve uma 

grande quantidade de efeitos positivos observada pelos alunos, onde a experiência 

gamificada teve uma grande quantidade de efeitos positivos. As mudanças mais citadas 

foram: a ajuda no processo de estudo; maior estímulo para o estudo da disciplina; melhor 

recepção dos alunos em fazerem atividades práticas com técnicas oriundas da Engenharia 

de Software que foram adaptadas a virar desafios da gamificação. Outros pontos positivos 

destacados foram: a maior interatividade da turma, que melhorou a comunicação entre os 

alunos; maior objetividade da disciplina em vir com maior foco em ensinamentos práticos, 

ao invés de aulas teóricas; a participação dos alunos motivados foi um fator positivo por 

acabar motivando os outros alunos; o ambiente ser mais aberto a questionamentos acabou 

trazendo mais dinamismo para a disciplina. Um outro ponto destacado pelos alunos foi que 

a utilização de penalizações para usos de dispositivos móveis durante as aulas acabou 

fazendo que os alunos prestassem mais atenção durante a aula, assim participando e 

aprendendo melhor a disciplina. 

Algumas das dificuldades destacadas pelos alunos foram pouco conhecimento 

prático da linguagem de programação Java, porém os mesmos afirmaram que este fato 

acabou não sendo um grande impedimento e gerou muito aprendizado na linguagem. Outro 

ponto negativo para os alunos que aconteceu potencialmente no primeiro Estudo de Caso, 

foi o pouco entendimento de como funcionava a gamificação e como eles deveriam 

pontuar. 

 

6.  CONCLUSÕES 

Este artigo apresentou resultados de um estudo de caso que permitiu aprimorar o ensino de 

Testes Ágeis em disciplinas de pós-graduação e graduação. Os resultados obtidos com a 

planilha e com o feedback dos participantes torna possível a resposta da QP que foi 

apresentada na Seção 4, onde a utilização de gamificação como ferramenta de apoio ao 

ensino contribui de forma positiva para o aprendizado. 

Como trabalhos futuros, os autores sugerem a utilização do escopo de gamificação 

com outros temas e em outros lugares. Além disso, alguns pontos de melhoria possíveis no 

ambiente de jogo como: 

 Implementar uma ferramenta que dê suporte ao aprendizado utilizando conceitos de 

gamificação e jogos sérios e que possa retornar um feedback instantâneo aos 

alunos; 
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 Utilizar uma moeda digital que possa ser computada tanto em atividades na 

ferramenta como em atividades fora dela; 

 Criação de medalhas para os desafios e marcos para motivar a participação dos 

alunos; 

 Adaptar a gamificação a casos de estudantes que possuam alguma dificuldade de 

comunicação e aprendizado, para não os excluírem do jogo; 

 Fazer uma análise entre como fazer o nivelamento da nota da gamificação para um 

próximo Estudo de Caso; 

 Adicionar ao experimento o uso de pré e pós questionários, buscando saber o 

conhecimento prévio dos alunos em Testes Ágeis e TDD. 

O artigo apresentado também tem como interesse auxiliar outras pesquisas que 

queiram utilizar as técnicas de gamificação como apoio ao ensino, por isso disponibilizou 

as planilhas em que o sistema de pontos utilizado foi definido e explicitou como os 

elementos de gamificação foram utilizados, visando enriquecer a área de informática na 

educação. 
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ABSTRACT 

In recent years, the adoption and creation of new agile approaches in the software industry 

has grown considerably in order to attempt filling some gaps in traditional approaches as 

much as in the current agile methods themselves. Therefore, this paper presents the 

REACT (Requirements Evolution in Agile ContexT), a proposal in agile methods for 

software requirements development, fully based on software industry empirical evidences 

and in the Agile Requirements Engineering practices. This agile method was evaluated by 

a case study conducted in a real software project, which developed a product to help 

teaching Software Engineering. Our findings indicate that this method provided more 

efficiency, simplicity, completeness, flexibility and organization in the evolution of 

requirements throughout the project. 

Keywords: Agile Requirements Engineering, Requirements Development, Agile Methods. 

 

REACT: Um Método Ágil para Desenvolvimento de Requisitos de Software 

RESUMO 

Nos últimos anos, a adoção e a criação de novas abordagens ágeis na indústria de software 

cresceu consideravelmente, diante da tentativa de preencher alguns gaps das abordagens 

tradicionais, bem como, dos próprios métodos ágeis atuais. Neste cenário, a finalidade 

deste estudo é de apresentar o REACT (Requirements Evolution in Agile ContexT), uma 

proposta de método ágil para o desenvolvimento de requisitos de software, totalmente 

fundamentado em evidências empíricas da indústria de software e nas práticas da 

Engenharia de Requisitos Ágil. Este método ágil foi avaliado por meio de um estudo de 

caso conduzido em um projeto real para o desenvolvimento de um produto destinado ao 

ensino na área da Engenharia de Software. Observou-se que este método proporcionou 

mais eficiência, simplicidade, completude, flexibilidade e organização na evolução dos 

requisitos ao longo do projeto. 

Palavras-chave: Engenharia de Requisitos Ágil, Desenvolvimento de Requisitos, Métodos 

Ágeis. 
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1 INTRODUÇÃO 

Recentemente, o relacionamento entre a RE (Requirements Engineering) e os métodos 

ágeis tem atraído bastante atenção de pesquisadores como os trabalhos de CAO et al. 

(2008), DANEVA et al. (2015), HEIKKILÄ et al. (2015) e INAYAT et al. (2014), assim 

como, textos mais orientados para praticantes como (LEFFINGWELL et al., 2011), em 

face dos métodos ágeis terem surgido como uma ótima opção para minimizar alguns 

problemas enfrentados pelas abordagens tradicionais, tais como: pouco envolvimento dos 

Customers, alta mudança nos requisitos, requisitos mal especificados, dentre outros 

(WIEGERS et al., 2013). Este relacionamento é conhecido como Agile-RE (Agile 

Requirements Engineering) (CAO et al., 2008; DANEVA et al., 2015; INAYAT et al., 

2014). 

Por sua vez, métodos ágeis ganharam destaque e o interesse da indústria de 

software devido aos diversos benefícios proporcionados ao cenário atual de 

desenvolvimento de software, como por exemplo: desenvolvimento iterativo e mais 

colaborativo; comunicação face-to-face; feedback constante; entregas frequentes de 

software de valor; melhoria contínua; foco nas pessoas e no produto funcional; dentre 

outros (CAO et al., 2008). 

A partir deste cenário, o número de novas abordagens ágeis de apoio ao 

desenvolvimento de software cresceu consideravelmente nos últimos anos, surgindo 

diversas abordagens ágeis para muitas disciplinas da Engenharia de Software, como: 

Gestão de Projetos, Testes e Engenharia de Requisitos. Muitas destas abordagens com o 

objetivo de resolver ou tentar minimizar alguns dos problemas ou gaps ainda existentes na 

indústria de software (MEDEIROS et al., 2015). Especificamente na área da Agile-RE, 

esse fato é corroborado por estudos como MEDEIROS et al. (2015), DANEVA et al. 

(2015) e pelo estudo de BONESS e HARRISON (2007). 

Desta forma, antes de iniciar quaisquer pesquisas sobre o assunto, foi importante 

entender primeiro a abrangência das abordagens ágeis de apoio a RE. Para isto, conforme 

as recomendações de KITCHENHAM e CHARTERS (2007), um SLM (Systematic 

Literature Mapping) foi conduzido a fim de identificar quais são as práticas, técnicas e 

métodos ágeis de apoio a RE existentes na literatura e na indústria de software. Os 

resultados deste SLM podem ser conferidos no estudo de SANTOS e OLIVEIRA (2017). 

Este estudo secundário identificou 96 abordagens ágeis de apoio ao processo de RD 

(Requirements Development) (SEI, 2010; SOFTEX, 2016; WIEGERS et al., 2013), pelas 

quais, constatou-se a inexistência de uma abordagem ágil que endereçasse todas as 

atividades de RD de forma organizada, completa e eficiente. 

Portanto, o objetivo deste estudo é de apresentar e demonstrar o uso do REACT 

(Requirements Evolution in Agile ContexT), uma proposta de método ágil para 

desenvolvimento de requisitos de software, o qual foi fundamentado a partir de um 

conjunto de evidências empíricas, identificadas por meio do SLM conduzido por SANTOS 

e OLIVEIRA (2017). Desta forma, servindo como uma ótima opção para empresas de 

software as quais necessitam evoluir os requisitos de seus produtos de forma organizada, 

completa, eficiente e ágil. Outrossim, inserindo este estudo no âmbito da EBSE (Evidence-

Based Software Engineering) (KITCHENHAM e CHARTERS, 2007). 

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 contém a 

fundamentação teórica e alguns trabalhos relacionados; na Seção 3 é apresentada a 

metodologia aplicada na criação do REACT; na Seção 4 o REACT é descrito; na Seção 5 

os resultados do estudo de caso para avaliação do REACT são demonstrados; por fim, na 

Seção 6 as conclusões e os trabalhos futuros são apresentados. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E TRABALHOS RELACIONADOS 

Requisito é o alicerce de todo o projeto de desenvolvimento de software. O processo de 

descobrir, analisar, organizar e validar estes requisitos a fim de obter um produto de 

software que atenda aos objetivos dos usuários é denominado de Engenharia de Requisitos 

(SOMMERVILLE, 2010).  

Basicamente, na Engenharia de Requisitos existem dois grupos de atividades 

relacionadas: a) RD, que inclui as atividades de elicitação, análise, especificação e 

validação de requisitos; e, b) REQM (Requirements Management), o qual inclui as 

atividades de identificação, rastreabilidade e gerência das mudanças nos requisitos (SEI, 

2010; SOFTEX, 2016; WIEGERS et al., 2013). 

 O processo de RD é de extrema importância em projetos de software, pois trata da 

evolução de especificações coerentes e significativas de requisitos a partir da consolidação 

das perspectivas de diferentes stakeholders e múltiplas exigências em uma organização 

(ROSENKRANZ et al., 2013). Um RD criterioso é condição fundamental para o sucesso 

do projeto, pois suas atividades são responsáveis diretamente pela criação e interpretação 

dos requisitos ao longo do ciclo de vida do projeto, até se obter um produto funcional, de 

alto valor e que atenda às expectativas dos stakeholders (SOFTEX, 2016).  

É importante ressaltar que o presente estudo está inserido no contexto do processo 

de RD, por considerá-lo mais significativo à construção e desenvolvimento de software, ou 

seja, o REACT foi concebido para atender todas as atividades de RD, excetuando-se o 

processo de REQM. 
  

2.1 Métodos Ágeis 

Métodos ágeis surgiram como uma proposta para resolver alguns problemas das 

abordagens tradicionais enfrentados por um mercado que exige cada vez mais velocidade 

na entrega de software de qualidade (QUSEF et al., 2010). Os mesmos ganharam destaque 

e o interesse entre diversos pesquisadores e profissionais de IT (Information Technology), 

devido aos diversos benefícios que os mesmos proporcionam ao cenário atual de 

desenvolvimento de software (CAO et al., 2008). 

 Estes métodos consolidaram-se a partir da criação de um manifesto ágil em 2001 

(AGILE MANIFESTO, 2001). Este manifesto foi composto por dezessete metodologistas. 

A ideia era propor novas formas de desenvolver software baseado em um conjunto de doze 

princípios e quatro valores, pelo quais garantissem um produto de qualidade centrado no 

cliente e em seus usuários finais (SCHWABER e BEEDLE, 2002). 

A saber, alguns dos principais métodos ágeis utilizados na indústria de software: 

Scrum, XP (eXtreme Programming), FDD (Feature Driven Development), TDD (Test 

Driven Development), ATDD (Acceptance Test Driven Development), BDD (Behavior 

Driven Development), Kanban, Lean, Crystal, ASD (Adaptative Software Development), 

dentre outros. 

 

2.2 Engenharia de Requisitos Ágil 

Uma área que tem ganhado bastante destaque é a Agile-RE, a qual consiste no uso de 

práticas, princípios e valores dos métodos ágeis nas atividades de RE. Esta abordagem 

permite elicitar, especificar, validar e gerenciar os requisitos de forma mais ágil por meio 

de práticas como: Customer on site, priorização extrema, uso de reuniões de revisão e 

testes de aceitação (CAO et al., 2008). 

 Na Agile-RE, as atividades de Engenharia de Requisitos acontecem de forma 

simultânea com o desenvolvimento do software, diferente das formas lineares dos métodos 

tradicionais (DANEVA et al., 2015). Por exemplo, não é preciso elicitar todos os 
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requisitos nos estágios iniciais do projeto, apenas o suficiente para obter um entendimento 

geral do produto pretendido, onde, posteriormente, estes requisitos serão refinados 

(HEIKKILA et al., 2015). Esta prática é conhecida como “Gradual & Iterative Detailing 

of Requirements” (CAO et al., 2008; DANEVA et al., 2015) 

 Apesar de haver bons estudos relacionando a RE com os métodos ágeis, a 

comunidade ágil ainda não possui um conhecimento abrangente e consolidado sobre Agile-

RE, ou seja, há poucas evidências empíricas sobre este tema ou as experiências estão 

fragmentadas na literatura (DANEVA et al., 2015). Muitas pesquisas focam em desafios 

da RE tradicional que podem ser resolvidos ou minimizados pela Agile-RE ou sobre as 

práticas e benefícios da Agile-RE. Contudo, ainda há um gap sobre a existência de métodos 

ou abordagens ágeis que endereçam todas as atividades de RD de forma concisa, 

organizada, eficiente e sem ferir os princípios ágeis (SANTOS e OLIVEIRA, 2017). 

 

2.3 Trabalhos Relacionados 
O estudo conduzido por MEDEIROS et al. (2015) ressalta que uma SRS (Software 

Requirements Specification) ruim age como catalizador de outros problemas ao longo do 

projeto, principalmente, em contextos ágeis. Os autores inferem que em ambientes ágeis as 

SRS são, geralmente, superficiais, insuficientes e inadequadas. Neste cenário, os autores 

propuseram uma abordagem ágil para SRS, a qual se utiliza de um conjunto de boas 

práticas da Agile-RE como Agile Modeling, Protótipos de telas e Cenários de aceitação a 

fim de fornecer uma SRS ágil com foco na equipe de desenvolvimento. Segundo os 

autores, a proposta foi aplicada na indústria de software por meio de um estudo de caso. 

Outrossim, o estudo conduzido por BONESS e HARRISON (2007) teve como 

objetivo propor uma técnica ágil para elicitação de requisitos, a qual foi criada com base 

nos conceitos e práticas da GORE (Goal Oriented Requirements Engineering) e dos 

métodos ágeis – a Goal Sketching. A ideia é de gerar um diagrama composto de diferentes 

tipos de metas, as quais guiassem a elicitação de requisitos de forma iterativa e 

incremental. A técnica, segundo os autores, foi aplicada e validada em três projetos reais 

de desenvolvimento de software. 

Por fim, o estudo conduzido por DANEVA e HERRMANN (2010) teve como 

objetivo aplicar um Conceptual Model para priorização ágil de requisitos. O modelo foi 

validado por meio de um estudo de caso, o qual contou com a participação de diversos 

profissionais de companhias de desenvolvimento de software da Holanda, Itália, Bulgária e 

Turquia. 

É importante dizer que todas estas abordagens ágeis, assim como o REACT, foram 

validadas empiricamente na indústria de software. Igualmente, todas foram aplicadas em 

ambientes ágeis, ou seja, em projetos ou equipes que utilizam métodos ágeis para 

desenvolver software. Contudo, estes trabalhos relacionados diferem do presente estudo 

devido focarem apenas em uma ou duas atividades da ER como elicitação ou especificação 

de requisitos. Em contrapartida, o REACT é um método ágil com foco em todas as 

atividades de desenvolvimento de requisitos, ou seja, elicitação, análise, especificação e 

validação de requisitos. Desta forma, colocando-se como uma proposta mais completa, 

concisa e eficiente. 

 

3 METODOLOGIA 

A concepção do método ágil REACT seguiu uma série de etapas sistematicamente 

encadeadas. Todas estas etapas foram organizadas em três fases: Planejamento, Seleção e 

Composição (ver Figura 1), a fim de garantir uma concepção sistemática e confiável do 

método ágil proposto. 
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Figura 1. Fases para elaboração do método ágil REACT. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

  

3.1 Fase de Planejamento 

A primeira etapa desta fase consistiu em modelar um fluxo de atividades para o processo 

de RD, o qual norteasse a concepção do ciclo de vida do REACT. Este fluxo compreendeu 

as macro-atividades de RD: Elicitação, Análise, Especificação e Validação de requisitos 

(PRESSMAN e MAXIN, 2016; SOFTEX, 2016; WIRGERS et al., 2013). O objetivo deste 

fluxo foi de entender melhor o que se deve realizar em um processo de RD. Para esta 

etapa, os modelos de qualidade de software MR-MPS-SW (SOFTEX, 2016) e CMMI-

DEV (SEI, 2010) foram utilizados para embasar as atividades presentes neste fluxo, uma 

vez que esses modelos servem como excelentes referências de boas práticas esperadas em 

um processo de software. Vale ressaltar que o processo de RD é um dos processos 

constantes nestes modelos de maturidade. A Figura 2 ilustra o fluxo de RD modelado.  

Outrossim, a segunda etapa foi de definição de critérios objetivos, os quais 

embasassem a seleção de um conjunto menor de abordagens dentre as 96 abordagens ágeis 

identificadas no SLM conduzido por SANTOS e OLIVEIRA (2017). A definição destes 

critérios foi pensada pelos pesquisadores com base em uma análise dos 12 princípios do 

Manifesto Ágil (AGILE MANIFESTO, 2001), identificando conceitos fundamentais os 

quais permeiam por todos os princípios. Estes critérios podem ser conferidos na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Critérios Objetivos para a seleção de abordagens ágeis do SLM. 

ID Critérios Objetivos Descrição 

C1 Simplicidade A abordagem selecionada deve proporcionar ou utilizar recursos 

simples para a sua execução, onde não haja artefatos ou 

cerimônias desnecessárias e nem gere um “gargalo” que impeça 

ou dificulte o bom funcionamento do método ágil. 

C2 Orientado a metas A abordagem selecionada deve fazer uso do paradigma de Goal-

driven development. 

C3 Centrado no Customer e 

usuários finais 

A abordagem selecionada deve envolver o Customer e os 

usuários finais na maioria de suas atividades, proporcionando um 

desenvolvimento de requisitos de um produto fortemente 

alinhado aos objetivos e necessidades de negócio de seus 

usuários. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

3.2 Fase de Seleção 
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A primeira etapa desta fase teve como objetivo realizar a seleção de um conjunto menor 

de abordagens dentre as 96 abordagens ágeis identificadas no SLM (SANTOS e 

OLIVEIRA, 2017), conforme os critérios objetivos definidos da Tabela 1. Para isto, um 

checklist de avaliação contendo os critérios objetivos de seleção foi aplicado em todas as 

96 abordagens ágeis. Utilizou-se uma adaptação da escala Likert-5 para a pontuação 

destas abordagens, conforme a Tabela 2. 

 

Tabela 2. Escala Likert-3 para pontuação das abordagens ágeis. 

Escala Likert-3 Descrição 

Totalmente Aderente (2) A abordagem possui fortes indícios em relação ao critério objetivo. 

Aderente (1) A abordagem possui poucos indícios em relação ao critério 

objetivo. 

Não Aderente (0) A abordagem não menciona e nem possui indícios em relação ao 

critério objetivo. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 Um total de 39 abordagens ágeis foram selecionadas dentre as 96 abordagens ágeis 

disponíveis para comporem a criação do REACT, conforme apresentado no Quadro 1.  

 

Quadro 1. Abordagens ágeis selecionadas. 

Cód. Nome da Abordagem Ágil Categoria 

A01 $100 allocation 

Técnica 

A02 AGAVE 

A03 Brew Model 

A04 Elicitation workshops 

A05 Goal Sketching 

A06 Goal-Based 

A07 Requirements elicitation and analysis using goals 

A08 Personas 

A09 Story boarding UI 

A10 UI mockups 

A11 UIDs (User Interaction Diagrams) 

A12 User story splitting 

A13 XXM (Extreme X-Machines diagrams) 

A14 3D Rerequirements Analysis Model 

Método 

A15 Conceptual Model for requirements priorization 

A16 Goal net modelling  

A17 User story statistic prioritization 

A18 Prioritising user stories highest 

A19 AREP (Agile Requirements Elicitation Approach) 

A20 
NERV (Nonfunctional Requirements Elicitation, Reasoning, and 

Validation methodology) 

A21 NORMAP (Non-functional Requirements Modeling for Agile Processes) 

A22 Prioritization by client's options  

A23 QUS framework (Quality user story framework) 

A34 Soft Goal Elicitation 

A25 W8 User Story Card Model 
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Cód. Nome da Abordagem Ágil Categoria 

A26 Acceptance tests criterias 

Prática 

A27 Agile Modeling 

A28 CRC cards 

A29 Customer on-site  

A30 Epics 

A31 Features 

A32 Gradual & Iterative Detailing of Requirements 

A33 INVEST Criterias 

A34 Product backlog grooming 

A35 Requirement prioritization goes extreme 

A36 Specification by Example 

A37 System Story 

A38 Test scenarios as requirements 

A39 User stories 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Já na segunda etapa, um mapeamento entre as abordagens selecionadas com as 

atividades presentes no fluxo modelado na fase anterior foi realizado. O objetivo deste 

mapeamento foi de definir quais abordagens ágeis selecionadas endereçam cada atividade 

desse fluxo, assim, permitindo uma análise mais precisa no momento de composição do 

REACT, como pode ser visto na Figura 2, onde uma caixa explicativa contendo as 

abordagens selecionadas encontra-se associada a cada atividade que compõe o fluxo. 

 

 
Figura 2. Fluxo de Atividades do Processo de RD. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

3.3 Fase de Composição 
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Por fim, a última etapa para criar o REACT consistiu em conceber um conjunto de 

cerimônias, as quais compreendessem e agrupassem as atividades presentes no fluxo 

modelado da Figura 2, assim como, em um conjunto específico de técnicas, papéis e 

artefatos extraídos a partir da análise das 39 abordagens ágeis selecionadas na fase anterior. 

Um ponto muito importante para a composição e o encadeamento destas cerimônias foi de 

embasá-las seguindo as principais boas práticas da Agile-RE (CAO et al., 2008; DANEVA 

et al., 2015; INAYAT et al., 2014), a saber: 

 Customer on-site; 

 Face-to-face communication over written specifications; 

 Gradual & Iterative Detailing of Requirements; 

 Requirement prioritization goes extreme; 

 Prototyping; 

 Acceptance tests; 

 Agile Modeling. 

Desta forma, as cerimônias definidas para o REACT foram: 

 Inception: objetivo de obter uma visão do produto pretendido, das metas de 

negócio do Customer e de seus usuários-chave; 

 Story Discovery: objetivo de elicitar os requisitos do software, assim como, 

obter uma visão geral do domínio do negócio; 

 Refining: objetivo de refinar os requisitos com mais detalhes que permitam um 

melhor entendimento dos requisitos por todos; 

 Modeling: também tem como objetivo refinar os requisitos com mais detalhes, 

contudo sob uma perspectiva dos requisitos de mais baixo nível em termos de 

modelagem e implementação; 

 Inspection: objetivo de verificar e validar os vários níveis de requisitos 

desenvolvidos ao longo do REACT. 

Já os papéis envolvidos no REACT são: 

 Customer: é o cliente para o qual o produto de software está sendo 

desenvolvido. Seu objetivo é tomar decisões sobre os requisitos ao longo do 

projeto; 

 Domain Expert: é o representante do Customer, o qual possui uma grande 

expertise em determinadas áreas de domínio dentro do negócio do Customer. 

Seu objetivo é ajudar o Customer e o Team a desenvolver um produto que 

realmente atenda às necessidades do negócio; 

 Team: é a Equipe de desenvolvimento responsável por evoluir os requisitos do 

produto ao longo do projeto. 

 Facilitator: é uma espécie de coach responsável por guiar todos os envolvidos a 

aplicar o REACT da melhor forma possível em cada contexto de projeto de 

software. 

Na próxima Seção, o REACT será descrito por completo. Apresentando de forma 

prática, por meio de exemplos, cada cerimônia e suas respectivas etapas, papéis envolvidos 

e os artefatos produzidos. Desta forma, servindo como um guia prático para a aplicação do 

REACT em projetos de desenvolvimento de software. 

 

4 SOBRE O REACT 

O objetivo deste método ágil é de evoluir as expectativas e as necessidades de negócio dos 

clientes ao longo do desenvolvimento de um produto de software. A ideia é que a equipe 

de desenvolvimento e os clientes reajam de forma mais efetiva e colaborativa frente aos 
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desafios que permeiam à RE em um projeto de desenvolvimento de software. Desta forma, 

produzindo especificações de software suficientes e enxutas de maneira mais eficaz, 

colaborativa e ágil, guiados pelo slogan: “REACT to evolve Needs”. 

O REACT possui um ciclo de vida composto por 5 cerimônias, 4 papéis e 11 

artefatos, o qual pode ser visualizado na Figura 3. Vale lembrar que o REACT está 

totalmente embasado e em conformidade com as práticas da Agile-RE. 

 

 
Figura 3. Ciclo de Vida do REACT. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

De modo geral, a primeira cerimônia do REACT consiste em estabelecer uma visão 

do produto pretendido, definindo restrições, metas e requisitos do cliente em alto nível. 

Após isso, entra-se em um ciclo contínuo e iterativo de 4 cerimônias a fim de evoluir os 

requisitos do produto ao longo de todo o projeto de software. Recomenda-se que estas 4 

cerimônias aconteçam de forma iterativa, ou seja, dentro de uma curta iteração de 

desenvolvimento, típico em ambientes ágeis de desenvolvimento de software. Assim, 

garantindo a prática de “Gradual & Iterative Detailing of Requirements” e o bom 

funcionamento de todo o REACT. 

 É importante lembrar que o objetivo do REACT é de elicitar, analisar, especificar e 

validar os requisitos de software, não tendo como objetivo gerenciar requisitos, entregar 

software ou prover um modelo de ciclo de vida de desenvolvimento de software. Desta 

forma, é altamente recomendando que o REACT seja utilizado com algum outro método 

ágil para desenvolvimento de software como Scrum, XP, SAFe ou ASD. 
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A seguir, cada cerimônia será detalhada com suas respectivas etapas, artefatos e 

papéis envolvidos, por meio de um exemplo fictício de um software para Internet Banking, 

a fim de demonstrar de forma mais prática a aplicabilidade do REACT. 

 

4.1 Inception 

Visão geral: uma cerimônia time-box dividida em 4 etapas com o objetivo de obter uma 

visão do produto pretendido, das metas de negócio do Customer e das expectativas e 

necessidades de seus usuários-chave. É importante dizer que um produto de qualidade deve 

atender às necessidades de negócio, assim como, às necessidades de seus usuários. Desta 

forma, esta cerimônia visa identificar os itens fundamentais que apoiam todo o 

desenvolvimento dos requisitos de um produto de qualidade. Esta cerimonia acontece uma 

única vez no início do projeto, contudo, dependendo do tipo de projeto e das mudanças 

ocorridas nos requisitos ao longo do projeto, a equipe e o cliente podem decidir realizá-la 

outras vezes. Uma boa dica é realizá-la novamente antes de cada release do produto. 

Quem participa: Domain Experts, Customer, Facilitator e Team (todos ou 

representantes). 

Descrição prática:  

a) 1º Etapa - Obter Visão do Produto: o Facilitator deve ajudar os Domain Experts 

e o Customer a identificar alguns itens importantes para estabelecer a visão do produto 

pretendido. Em posse de um Canvas, o primeiro passo é que o Customer explane para 

todos os presentes sobre o problema de negócio o qual procura-se resolver com o produto 

pretendido. Em seguida, uma descrição geral do produto pretendido é definida, assim 

como, as fronteiras e as restrições do produto, ou seja, o que o produto é e o que ele não é. 

Por fim, deve-se identificar as Personas do produto, ou seja, usuários-chave que irão 

utilizar ou serão impactados diretamente pelo produto pretendido, tudo isso feito de forma 

colaborativa sob a condução do Facilitator. Um exemplo desse Canvas pode ser 

visualizado na Figura 4. 

 
Figura 4. Product Canvas. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

b) 2º Etapa - Obter Goal Sketch: nesta etapa o Facilitator guia o Customer e os 

Domain Experts a fim de identificar goals (metas, objetivos) as quais pretendem-se 

alcançar por meio do produto pretendido. Estas goals devem ser as mais sucintas, 
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quantificáveis e reais possíveis, dentro das limitações do produto definido na etapa 

anterior. Para realizar esta etapa, uma adaptação da técnica Goal Sketching será utilizada a 

fim de modelar estas goals em um formato de diagrama visual de forma colaborativa. 

Conforme esta técnica, as goals podem ser de dois tipos: a) Business Goals (BG), 

diretamente ligadas aos objetivos de negócio da empresa (crescimento de negócio, redução 

de custos, entre outros); b) Constraint Goals (CG), goals que restringem ou precisam ser 

atendidas para que o produto pretendido adeque-se às necessidades da empresa 

(determinações legais, modo de funcionamento da empresa, entre outros). Uma vez 

identificadas, as goals precisam receber uma priorização conforme o nível de importância 

para o negócio da empresa, pode-se utilizar uma escala simples como: Alta, Média, Baixa. 

Neste momento, o Customer deve discutir com seus Domain Experts a fim de entrarem em 

um consenso sobre quais goals são mais importantes para o negócio. Uma boa prática é 

utilizar a técnica de analogia-consenso para avaliar estas goals. 

É importante dizer que o estabelecimento destas goals são significativas para guiar 

a priorização e o desenvolvimento das funcionalidades do produto pretendido, garantindo o 

desenvolvimento de um produto de qualidade e que atenda às necessidades de negócio. Um 

exemplo da Goal Sketch pode ser visualizado da Figura 5. 

 

 
Figura 5. Goal Sketch. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

c) 3º Etapa - Obter Personas: neste momento, a partir da identificação dos usuários-

chave por meio de Personas na 1º etapa do REACT, o perfil da Persona deve ser 

detalhado, ou seja, seus comportamentos, segmentos de negócio em que atua, expectativas 

e suas goals devem ser definidas. Estas informações contidas no perfil de cada Persona 

permitem entender melhor as expectativas e as necessidades dos usuários-chave que 

utilizarão ou serão impactados pelo produto pretendido. Logo, os requisitos do cliente 

serão expressados por meio das “Persona’s goals”, as quais representam os objetivos 

esperados por estes usuários-chave quanto ao uso do produto pretendido. Para representar 

cada Persona’s goal, deve-se descrevê-la como uma macro funcionalidade a qual a 

Persona deseja que exista no produto pretendido a fim de facilitar algum processo de 

negócio existente no domínio do negócio e que esteja relacionada com essa Persona. 

Basicamente, a ideia é responder a seguinte pergunta: Quais são os objetivos de cada 

Persona em relação ao uso do produto e que mais lhe agrega valor? O Facilitator deve 

engajar o Customer, os Domain Experts e o Team para levantarem e definirem o perfil 

destas Personas. Uma boa prática seria convidar alguns destes usuários-chave para 
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participarem desta etapa da cerimônia, ou ter como premissa no momento da seleção dos 

Domain Experts para que alguns destes especialistas também seja um usuário-chave do 

produto, ou seja, uma vez mapeado como Persona e Domain Expert, ele participará 

efetivamente ao longo de todo REACT. 

É importante dizer que as Persona’s goals são os requisitos do cliente em alto 

nível. Uma vez alcançados por meio de um conjunto de requisitos funcionais 

implementados no produto, contribui diretamente para um produto de software de mais 

qualidade, mais centrado ao usuário final e aderente às necessidades e expectativas de seus 

usuários-chave. Um exemplo de Persona pode ser visualizado na Figura 6. 

 

 
Figura 6. Persona. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

d) 4º Etapa – Obter Journeys: uma vez definidas as Persona’s goals, é preciso 

definir um fluxo de atividades de negócio que descreva o alcance destas Persona’s goals. 

Esta etapa está embasada em uma adaptação da técnica de User Journeys. O objetivo é 

elaborar um fluxo de atividades de negócio que evidenciam uma jornada de interação das 

Personas com o uso do produto pretendido. Nesse passo-a-passo de atividades, a atividade 

que tenha contato entre a Persona e o Produto pretendido deve ser classificada como um 

touchpoint, ou seja, um ponto de contato que representa uma possível e futura 

funcionalidade do produto pretendido utilizada pela Persona no alcance de alguma de suas 

goals. Desta forma, essa Journey subsidiará as próximas etapas do REACT no que diz 

respeito à identificação e refinamento das user stories. 

É importante ressaltar que caso uma Persona’s goal não possua um fluxo de 

atividades de negócio conhecido empiricamente na organização pelo Customer e pelos 

Domain Experts neste momento da cerimônia, precisa-se criar uma nova Journey para o 

alcance desta Persona’s goal, ou seja, os participantes precisam pensar como eles 

esperam/imaginam que seja este novo passo-a-passo de negócio para atingir essa 

Persona’s goal. O Facilitator deve guiar o Customer, os Domain Experts e o Team para 

analisarem as informações contidas no perfil das Personas modeladas anteriormente, ou 

seja, suas expectativas, comportamentos, segmentos de negócio e suas goals. Tendo como 

objetivo o alcance de cada Persona’s goal, os participantes devem demonstrar o fluxo pelo 

qual estas Personas poderiam interagir com o produto pretendido. Assim, criando uma 
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Journey totalmente alinhada e centrada no usuário-chave do produto. Um exemplo de duas 

Journeys podem ser visualizadas na Figura 7. 

 
Figura 7. Journeys da Persona. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

4.2 Story Discovery 

Visão geral: uma cerimônia time-box dividida em 3 etapas com o objetivo de elicitar as 

user stories a partir das Persona’s goals e Journeys definidas anteriormente, assim como, 

as system stories a partir das restrições do produto e constraint goals definidas 

anteriormente. Outrossim, alocar as user stories com os respectivos componentes do 

produto, os quais são provenientes de outro processo relacionado à definição da arquitetura 

do produto e que não faz parte do REACT. Além disso, esta cerimônia tem como objetivo 

conceber um Overall Model com base nas user stories. Por fim, encerrando a cerimônia 

com a priorização das user stories e system stories. 

Quem participa: Domain Experts, Customer, Facilitator e Team (todos ou 

representantes). 

Descrição prática:  

a) 1º Etapa – Descobrir Stories: neste momento o Facilitator guia o Customer e 

seus Domain Experts para escrever as stories que serão desenvolvidas (user stories e 

system stories). Esta etapa funciona como um workshop de escrita de stories.  

Lembrando que a user story seguirá o seguinte modelo: “As a <Persona> I want 

<feature> to <goal>”. Desta forma, definindo um requisito funcional representado pela 

<feature> a ser desenvolvida, utilizada por uma determinada <Persona> a fim de atingir 

uma determinada <goal>. Uma vez identificadas as Personas, as Persona’s goals e as 

atividades de negócio contidas nas Journeys, os participantes devem escrever as user 

stories respondendo a seguinte pergunta: Quais funcionalidades (features) o produto deve 

possuir para atingir as goals de cada Persona? 

Agora é a vez de escrever as system stories, as quais representam os requisitos não-

funcionais relacionadas com o produto e os componentes do produto. Deve-se responder a 

seguinte pergunta: Quais as restrições e limitações que o produto deve possuir para 

funcionar bem no ambiente do usuário e que atenda as constraint goals? A escrita deve ser 

sucinta, identificando os itens: Title, Description e Type (quality attribute). Estas stories 

devem surgir a partir da análise das restrições e constraint goals definidas anteriormente 

no canvas do produto. 

Por fim, uma boa prática é alocar as user stories aos componentes do produto, 

assim, alinhando os requisitos de software com a arquitetura do produto. É importante 
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lembrar que a definição da arquitetura e dos componentes do produto pertence a outro 

processo de software, o qual não faz parte do REACT. Contudo, para alinhar os requisitos 

do software com a arquitetura do produto, uma boa prática é analisar ambos itens a partir 

de uma perspectiva de domínio de negócio, ou seja, deve-se analisar as user stories a fim 

de agrupá-las conforme as áreas de domínio de negócio do produto ou da empresa, assim 

como, a criação dos componentes também deve estar relacionada com estas áreas de 

domínio de negócio. Desta forma, proporcionando uma alocação mais eficiente das users 

stories com os componentes do produto. Pode-se marcar no canto inferior de cada user 

story o seu respectivo componente, ou utilizar cores diferentes de user stories para 

representar cada componente. Exemplos de user story e system story podem ser 

visualizados na Figura 8. 

 

 
Figura 8. User Story e System Story do produto. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

b) 2º Etapa – Descobrir Overall Model: uma vez definido o escopo do produto por 

meio das stories, é possível obter uma visão geral das principais funcionalidades, restrições 

e objetos do produto a ser desenvolvido. A partir deste momento, o Team junto com os 

Domain Experts e o Customer devem analisar as informações contidas nestas stories com o 

objetivo de conceber um modelo abrangente do domínio do negócio, ou seja, o Overall 

Model do produto. Este Overall Model ajuda o Team a entender a arquitetura funcional do 

produto (SEI, 2010), assim como, realizar uma análise dos objetos que compõem este 

produto. Deve-se, neste momento, produzir um Overall Model em alto nível, apenas com a 

identificação dos objetos do produto e seus possíveis relacionamentos, uma vez que o 

mesmo será refinado com mais detalhes em etapas futuras do REACT. A técnica CRC 

Cards (Class-Responsibility-Collaboration) será utilizada para essa tarefa. O Facilitator 

deve conduzir uma sessão de CRC Cards a fim de garantir que o Team junto com os 

Domain Experts identifiquem estes itens e construam o Overall Model em alto nível ao 

final da técnica. A CRC Cards é uma ótima opção tanto para prover um modelo conceitual 

de forma mais ágil e eficiente, assim como, prover um modelo de objetos mais detalhado e 

refinado. 

A análise é toda baseada no paradigma de Orientação a Objetos. Basicamente, o 

objetivo é identificar as seguintes informações a partir da análise das informações contidas 

em cada user story: CLASS, RESPONSIBILITIES e COLLABORATORS. CLASS significa 

uma coleção de objetos similares. RESPONSIBILITIES diz respeito a tudo o que a CLASS 

conhece ou faz, ou seja, dados ou ações. COLLABORATORS são outras CLASSES as quais 

interagem com uma CLASS. Para este momento, o Facilitator guia o Customer e os 

Domains Experts para identificarem apenas as CLASSES e seus possíveis relacionamentos, 
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ou seja, as COLLABORATORS. Uma boa prática para identificar as CLASSES é analisar as 

user stories a fim de extrair Personas, lugares, coisas, conceitos ou eventos que são 

relevantes e pertencem ao domínio de negócio do produto. Um exemplo de cards da 

técnica CRC Cards as quais compõem o Overall Model pode ser visualizado na Figura 9. 

 

 
Figura 9. Cards que compõem o Overall Model. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

c) 3º Etapa – Descobrir as Prioridades: neste momento, as stories elicitadas devem 

ser negociadas e priorizadas conforme o valor de negócio e complexidade, ou seja, 

conforme as business goals e constraint goals definidas anteriormente e conforme seu 

nível de complexidade em termos de implementação. Isto garante que o desenvolvimento 

dos requisitos aconteça de forma gradativa ao longo do projeto, refinando apenas as stories 

mais prioritárias para aquele momento do projeto. Uma boa prática é que esta tarefa 

aconteça antes da atividade de planejamento das iterações, a fim de facilitar esta última. A 

priorização é de fundamental importância para a negociação e o balanceamento das 

expectativas dos stakeholders em relação ao desenvolvimento do produto e deve ser 

realizada inúmeras vezes ao longo de um projeto. 

Deve-se criar um gráfico, inserindo no eixo vertical as business goals e constraint 

goals julgadas mais importantes para o negócio no topo do eixo. Já no eixo horizontal 

deve-se inserir uma escala de complexidade. Esta escala de complexidade deve representar 

o nível de dúvida, esforço e inovação da story. Algumas escalas podem ser adotadas, como 

exemplo: Baixa, Média e Alta; Fibonacci; Fácil, Mediano e Difícil; dentre outras. O 

importante é que a avaliação da complexidade das stories utilize uma escala simples e de 

fácil criação para não gerar um gargalo desnecessário na cerimônia. Após montado o 

gráfico, o Team faz esta avaliação de complexidade de cada story de forma colaborativa, 

contando com o Customer e os Domain Experts para explicar e sanar dúvidas sobre estas 

stories.  

Após a avaliação da complexidade das stories, o Customer e os Domain Experts 

devem avaliar quais stories contribuem diretamente no alcance das business goals e 

constraint goals, inserindo-as no respectivo gráfico. Uma boa prática para conduzir esta 

etapa é utilizar a técnica de analogia-consenso na avaliação destas prioridades, ou seja, 

primeiro o Customer escolhe dentre todas as stories a que mais impacta na principal goal 

definida no topo do eixo. A partir desta story-root faz-se uma análise top-down baseada em 

analogia para identificar as demais stories descendo da goal mais importante até a menos 

importante. Por fim, gera-se um mapeamento de stories prioritárias totalmente aderentes às 
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metas de negócio da empresa, as quais devem ser desenvolvidas nas primeiras iterações. 

Um exemplo do Gráfico de priorização das stories pode ser visualizado na Figura 10. 

 

 
Figura 10. Gráfico de Priorização das Stories. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

4.3 Refining 

Visão geral: a partir deste momento, as próximas etapas do REACT devem ser feitas com 

base nas stories mais prioritárias, garantindo o desenvolvimento dos requisitos de forma 

gradativa e evolutiva ao longo do projeto, despendendo esforço do Team, do Customer e 

dos Domain Experts apenas no escopo do produto que possui mais valor de negócio para o 

Customer naquele momento do projeto. Esta cerimônia time-box tem como objetivo 

detalhar e elaborar as stories mais prioritárias. Deve-se refinar as stories com suas regras 

de negócio, decompô-las em stories menores (caso necessário) e definir cenários de uso, 

ou melhor, os comportamentos do produto na visão de seus usuários finais. Estas práticas 

garantem que os requisitos do produto estão sendo desenvolvidos, obtendo detalhes 

importantes sobre o uso do produto, os quais ajudarão o Team a implementar estes 

requisitos com um melhor entendimento e sob a perspectiva de comportamentos do 

produto. 

Quem participa: Domain Experts, Customer, Facilitator e Team (todos ou 

representantes). 

Descrição prática: antes de tudo, é preciso identificar se existem user stories 

consideravelmente grandes, ou seja, épicos que precisam ser quebrados em user stories 

menores. Neste momento, o Facilitator deve selecionar cada user story a ser analisada 

pelos Domain Experts a fim de decompô-las em user stories menores. Uma boa prática é 

que esta etapa seja realizada depois de uma atividade de dimensionamento do tamanho das 

user stories, uma vez que ajuda os Domain Experts a identificarem estas grandes user 

stories mais facilmente. 

Prosseguindo a etapa de Refining, cada user story analisada deve ser refinada com 

as suas respectivas regras de negócio. Neste momento, fica a critério de cada Domain 

Expert escolher as user stories que estão mais próximas do seu domínio do negócio. As 

regras de negócio são informações valiosas que evidenciam o contexto de negócio o qual a 

story está relacionada. Uma boa prática é analisar as constraint goals, uma vez que estas 

goals definem restrições impostas pelo negócio. Havendo muitos Domain Experts, o 
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Facilitator pode engajar pequenos grupos de Domain Experts para realizarem esta tarefa 

em um tempo pré-determinado. 

Por fim, deve-se criar os cenários de uso para cada user story, ou melhor, os 

comportamentos que o produto possuirá a partir da iteração com os usuários finais. A 

técnica de Specification by Example será utilizada para esta tarefa. A ideia é elaborar os 

comportamentos de cada user story por meio de exemplos reais do domínio do negócio. Os 

Domain Experts junto com o Team devem analisar cada user story a fim de escrever seus 

possíveis cenários de uso, representando-os através de Cenários de Aceitação de user 

stories e utilizando o padrão GIVEN-WHEN-THEN (ver Figura 11). Desta forma, isto 

garante o refinamento das funcionalidades por meio de exemplos reais do negócio e a 

criação de cenários para testes de aceitação do Customer. O padrão GIVEN-WHEN-THEN 

pertence ao paradigma de Domain-Specific Language (DSL), o qual tem como benefício 

estabelecer uma linguagem comum e orientada ao negócio entre pessoas de negócio e 

pessoas técnicas de desenvolvimento. Uma boa prática é automatizar estes cenários de 

aceitação a fim de obter mais facilidade de manutenção no caso de futuras mudanças nos 

requisitos e agilidade, servindo como documentação viva do produto e ao mesmo tempo 

como insumo para subsidiar a realização dos testes funcionais do produto. 

Primeiro, o Team junto com o Customer e Domain Experts devem analisar as user 

stories a fim de identificar quais são os cenários de aceitação de cada story. Um cenário de 

aceitação representa como o Customer e o Domain Experts esperam validar aquela story, 

ou seja, os diversos comportamentos que aquela story pode possuir conforme os dados e as 

ações utilizados. Por fim, uma vez definidos os cenários de aceitação, agora é o momento 

de refinar cada cenário por meio do padrão GIVEN-WHEN-THEN. GIVEN representa os 

estados iniciais antes de realizar uma ação, WHEN significa as ações que podem ser 

realizadas e THEN são as saídas geradas pelas ações. É possível utilizar outros operadores 

lógicos como OR ou AND em casos de haver mais de um estado inicial, ação ou saída. Um 

exemplo de regras de negócio, cenários de aceitação e user stories decompostas pode ser 

visualizado na Figura 11. 

 

 
Figura 11. Business Rules, Acceptance Scenarios e User Stories decompostas. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Contudo, para as system stories, apenas a descrição sucinta dos cenários de 

aceitação é suficiente para ser definida, não necessitando utilizar o padrão GIVEN-WHEN-
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THEN. Um exemplo de cenários de aceitação para system story pode ser visualizado na 

Figura 12. 

 

 
Figura 12. Acceptance Scenarios de uma System Story. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

4.4 Modeling 

Visão geral: uma cerimônia time-box com o objetivo de detalhar as stories em uma 

perspectiva de objetos do produto e de seus componentes. Deve-se refinar o Overall Model 

com mais detalhes sobre os objetos constantes nas stories, nos Cenários de Aceitação e nas 

regras de negócio. Isto garante que este refinamento do Overall Model represente a 

arquitetura funcional do produto e de seus componentes. Por fim, representar o 

funcionamento operacional do produto e de seus componentes. 

Quem participa: Domain Experts, Customer, Facilitator e Team (todos ou 

representantes). 

Descrição prática:  

a) 1º Etapa – Realizar Modelagem Funcional: em posse do Overall Model em alto 

nível criado anteriormente, o Team junto com os Domain Experts precisam refiná-lo a fim 

de obter uma arquitetura funcional do produto e de seus componentes. O objetivo é 

analisar as stories, regras de negócio e seus cenários de aceitação a fim de identificar novos 

objetos, seus relacionamentos, dados e ações. A técnica CRC Cards será novamente 

utilizada para esta tarefa, contudo com o objetivo de refinar com mais detalhes o Overall 

Model. Portanto, o Facilitator deve conduzir novamente uma sessão de CRC Cards a fim 

de garantir que o Team junto com os Domain Experts identifiquem estes itens e refinem as 

partes do Overall Model, as quais estão relacionadas com as stories mais prioritárias. 

Para este momento, o objetivo agora é refinar o Overall Model com as 

RESPONSIBILITIES, assim como, possíveis novas CLASSES e COLLABORATORS. Um 

exemplo do Oveall Model detalhado pode ser visualizado na Figura 13. 

 

 
Figura 13. Overall Model Refinado. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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b) 2º Etapa – Realizar Modelagem de Interfaces: neste momento, o Team junto com 

os Domain Experts identificam as interfaces internas e externas do produto e de seus 

componentes. Analisa-se os componentes definidos na arquitetura do produto a fim de 

identificar, para cada componente, as interfaces que o mesmo fornece e as informações 

destas interfaces como: tipo de interface (interna ou externa), dados necessários de insumo 

que a interface solicita e o serviço de saída fornecido pela interface. Essa identificação 

pode ser registrada em cards sucintos, conforme visualizado na Figura 14. 

 

 
Figura 14. Interface de um Componente do Produto. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

c) 3º Etapa – Realizar Modelagem de Conceitos Operacionais: nesta etapa o 

objetivo é criar cenários operacionais sobre o funcionamento do produto na visão do 

usuário. Para isso, a técnica de UI Storyboarding será utilizada para atender esta tarefa, a 

qual consiste no uso de forma sistemática de Storyboards com Mockups de telas a fim de 

simularem um fluxo operacional do produto. 

Primeiro, deve-se mapear e encadear as user stories de forma lógica que possuem 

dependências entre si e que pertencem a algum fluxo de negócio. É possível, também, 

analisar as Journeys das Personas que já estão definidas desde a 1º etapa do REACT para 

ajudar neste encadeamento de user stories, desta forma, alinhando as user stories a fim de 

atingirem as goals das Personas. 

Segundo, o Team e os Domain Experts devem analisar as user stories e os dados 

contidos no Overall Model com o objetivo de criar os Mockups de telas abaixo de cada 

user story do fluxo, criando o UI Storyboard relacionado a um fluxo de negócio ou a uma 

Journey de uma Persona. 

É possível, também, criar um UI Storyboard de apenas uma user story. Neste caso, 

deve-se analisar os Cenários de Aceitação da user story para representá-los em um fluxo 

lógico com Mockups que descrevam de forma visual o funcionamento desta user story, 

assim, evidenciando os diversos comportamentos operacionais desta única user story na 

visão do usuário. Esta etapa permite, às vezes, encontrar inconsistências nas user stories, 

as quais devem ser registradas conforme mencionado na Seção 4.5. Um exemplo de UI 

Storyboard pode ser visualizado na Figura 15. 
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Figura 15. UI Storyboard. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

4.5 Inspection 

Visão geral: Uma cerimônia time-box com o objetivo de verificar e validar os vários níveis 

de requisitos produzidos ao longo da execução do REACT. A ideia é avaliar se os 

requisitos produzidos estão corretos, testáveis, pequenos suficientes e se estão alinhados às 

reais necessidades do Customer em relação ao produto. Na Figura 16 é possível visualizar 

a responsabilidade de criação e avaliação dos papéis em relação aos tipos de requisitos. 

 

 
Figura 16. Responsabilidades em relação aos tipos de requisitos. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Quem participa: Domain Experts, Customer, Facilitator e Team (todos ou 

representantes). 

Descrição prática: o REACT é fortemente baseado na prática ágil “Customer on-

site”, ou seja, o Customer e os Domain Experts participam efetivamente de todas as etapas 

do REACT junto com o Team. Inclusive na criação e na definição de todos os níveis de 

requisitos, seja como Responsável ou de forma Consultiva. Isto garante que as atividades 

de verificação e de validação dos requisitos produzidos sejam realizadas de forma contínua 

e concomitantemente com a execução das demais atividades de elicitação, análise e 

especificação de requisitos. 

Para esta etapa do método, os principais níveis de requisitos produzidos para serem 

avaliados são: Persona’s goals, user story, system story e UI storyboards. O Team deve 

avaliar as Persona’s goals, user story e system story produzidas pelo Customer e Domain 

Experts. Já o Customer e os Domain Experts devem avaliar os UI storyboards criados pelo 
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Team. Desta forma, considerando que as user stories e as system stories são os requisitos 

core de todo o REACT, o Team pode fazer uso dos critérios INVEST (Independent, 

Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable) para realizar uma verificação mais 

explícita, colaborativa e baseada em critérios objetivos. 

O Facilitator junto com o Team devem selecionar as stories que serão avaliadas, 

preferencialmente, começando a partir das mais prioritárias. O Team deve avaliá-las 

conforme os critérios INVEST, os quais ajudam na definição de stories de mais qualidade 

para que sejam aceitas pelo Team, conforme as diretrizes abaixo: 

 O primeiro critério Independent tem como objetivo verificar se a story é 

fortemente coesa e fracamente acoplada, ou seja, se não depende de outras 

stories para ser implementada ou se possui a menor dependência possível; 

 O critério Negotiable diz respeito se a story foi discutida e priorizada entre os 

Customer e os Domain Experts, ou seja, analisando quanto a sua importância e 

ordem de execução; 

 O critério Valuable tem como objetivo verificar se a story possui vínculo com 

as Persona’s goals e com as Personas, evidenciando de onde vem o valor de 

cada story; 

 O critério Estimable ajuda a verificar se é possível dimensionar o tamanho ou 

esforço das stories para serem implementadas; 

 O critério Small verifica se a story é pequena suficiente para ser implementada 

em um curto período de tempo, uma iteração de desenvolvimento de 2 a 4 

semanas por exemplo; 

 Já o critério Testable verifica se a story possui cenários de aceitação definidos. 

O Team pode fazer uso de um Check Card para realizar esta verificação, marcando 

os critérios avaliados na respectiva seção do card, ou seja, marca-se SIM caso o critério 

esteja satisfeito e marca-se NÃO se a story não atende ao critério. Em alguns casos onde o 

critério esteja marcado com NÃO, pode-se fazer necessário registrar as inconsistências 

encontradas pelo Team em um Inconsistency Card. O Team deve registrar e descrever 

àquela story a inconsistência encontrada e a possível solução, a fim de que esta 

inconsistência seja resolvida pelo Customer e Domain Experts o mais breve possível e 

antes da story ser implementada. Um exemplo desses Cards podem ser visualizados na 

Figura 17. 

 

 
Figura 17. Check Card e Inconsistency Card. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Vale ressaltar que para a verificação das Persona’s goals e dos UI storyboards 

deve-se marcar somente os critérios que são possíveis de se verificar para estes tipos de 

requisitos (Persona’s goals ou UI Storyboards). Assim, caso não seja possível aplicar 

algum dos critérios INVEST, ou seja, algum critério foi julgado não factível ou não 

condizente com o tipo de requisito, deve-se marcar a opção “NA (Não se Aplica)”. Não 
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esquecendo que, em casos de inconsistências encontradas, deve-se, também, registrá-las a 

fim de serem sanadas pelos seus responsáveis, conforme mencionado anteriormente. 

 

5 ESTUDO DE CASO PARA AVALIAÇÃO DO REACT 

Nesta seção o estudo de caso de avaliação da eficiência e eficácia do REACT será descrito. 

O mesmo teve como objetivo avaliar a proposta do REACT em um ambiente real de 

desenvolvimento de software, a fim de identificar as forças, fraquezas, oportunidades de 

melhoria e ameaças relacionados ao uso do REACT. 

 

5.1 Planejamento 

O REACT foi aplicado em um projeto de desenvolvimento de software destinado ao 

ensino e aprendizado na área da Engenharia de Software dentro da Universidade Federal 

do Pará. A equipe era composta por 2 Desenvolvedores, 1 Especialista de Domínio, 1 

Facilitador do REACT e 1 Cliente. 

Três iterações de desenvolvimento com duração de 14 dias cada foram planejadas 

para a aplicação do REACT, contudo, apenas duas foram concluídas. Ao final de cada 

iteração, uma avaliação foi aplicada junto à equipe. Para esta avaliação, a técnica de 

análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats) foi utilizada, a fim de 

avaliar sob suas perspectivas os itens que compõem o REACT, a saber: Ciclo de Vida, 

Artefatos, Papéis e Cerimônias. 

Outrossim, critérios objetivos foram definidos com o intuito de ajudar a equipe ao 

longo da avaliação. Optou-se por utilizar alguns critérios adaptados da norma ISO/IEC 

9126-1 (ABNT, 2003), a saber: Eficiência, Simplicidade, Utilidade, Aplicabilidade, 

Confiabilidade e Colaboração. 

 

5.2 Execução 

É importante destacar que, assim como o Facilitador, o Cliente participou de todas as 

cerimônias do REACT junto ao restante da equipe, proporcionando um ambiente 

fortemente aderente ao que o REACT sugere: colaborativo e participativo; típico de 

ambientes ágeis. 

A equipe optou por utilizar recursos simples como post-its, pilotos, paredes e folhas 

A4 para criar e manter os artefatos ao longo das iterações. Um exemplo de artefato gerado 

pode ser visualizado na Figura 18. 

 

 
Figura 18. Personas e Jornadas do usuário. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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No início da primeira iteração a equipe não possuía noção alguma de qual produto 

seria desenvolvido, inclusive o próprio cliente ainda possuía muitas dúvidas sobre o 

mesmo. Neste cenário de incertezas, ao fim da primeira iteração todos sabiam quais 

requisitos eram os mais prioritários para serem desenvolvidos, assim como, já possuíam 

especificações suficientes e enxutas para iniciarem o desenvolvimento do mesmo. Já ao 

final da segunda iteração, a equipe já detinha um domínio e detalhamento mais 

significativo sobre os requisitos do produto, assim, alcançando um dos principais objetivos 

do REACT: a descoberta e evolução contínua dos requisitos do produto. 

 

5.3 Resultados 

Diante do exposto nas seções anteriores, os Quadro 2, Quadro 3, Quadro 4 e Quadro 5 

apresentam os resultados da avaliação do REACT, segundo as considerações da equipe. 

Nestes quadros, as forças, as fraquezas, as oportunidades de melhoria e as ameaças do 

REACT são registradas, respectivamente. 

 

Quadro 2. Forças do REACT. 

Critérios S (Strengths) 

Eficiência Artefato: Equipe julgou que os artefatos ajudaram muito no 

desenvolvimento. 

Artefato: UI Storyboard ajudou a equipe a ter uma visão sobre o uso 

operacional e do funcionamento do software. 

Artefato: Regras de Negocio ajudou muito a entender e detalhar as 

stories. 

Cerimônia: Equipe julgou que a Inception deu uma visão geral do 

produto pra toda a equipe com bastante qualidade. 

Ciclo de vida: Orientado a goals foi julgado um ponto extremamente 

forte. 

Simplicidade Papel: Equipe julgou simples as responsabilidades de cada papel. 

Artefato: Canvas do produto foi suficiente e eficaz para entender a 

visão do produto 

Artefato: Overall Model, foi suficiente e fácil de criar, assim como, a 

maioria dos artefatos do REACT. 

Utilidade Artefato: Cenários de aceitação foram bastante úteis para detalhar os 

requisites. 

Artefato: Personas ajudou muito na descoberta de requisitos e para 

guiar o desenvolvimento. 

Artefato: Personas e journeys foram julgados os artefatos mais 

importantes de todos. 

Aplicabilidade  

Confiabilidade Ciclo de vida: Todas as etapas e artefatos tem ligação entre si, não há 

gaps. 

Colaboração em Equipe REACT: A participação de toda a equipe foi muito significativa em 

todas as cerimônias. Sempre discutindo e compartilhando 

conhecimento sobre o produto. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Quadro 3. Fraquezas do REACT. 

Critérios W (Weaknesses) 

Eficiência Cerimônias: Custo muito alto de fazer a Inspection apenas uma vez. 

Artefato: Goal Sketch: equipe julgou que as stories mais prioritárias 

dificultaram o desenvolvimento, devido não estarem logicamente 
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Critérios W (Weaknesses) 

próximas. 

Simplicidade Artefato: Overall Model: foi julgado que deveria ser detalhado por 

completo na primeira iteração, o que dificultou o desenvolvimento do 

produto pela sua simplicidade. 

Utilidade Artefato: Componentes e Interfaces: equipe não considerou muito 

importante para o REACT, usou-se pouco. Foi julgado inadequado 

para esse projeto. 

Aplicabilidade Artefato: Customer julgou difícil de levantar as business goals. 

Papel: Customer não considerou relevante participar da 

criação/refinamento do Overall Model. 

Confiabilidade  

Colaboração em Equipe  

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Quadro 4. Oportunidades de Melhorias do REACT. 

Critérios O (Opportunities) 

Eficiência Artefato: Rastreabilidade por ID (identificadores) entre os artefatos. 

Artefato: Priorização das stories poderia ser por journey. 

Artefato: Rastrear stories com cada journey. 

Artefato: Uso de uma ferramenta para ajudar a criar e manter os 

artefatos. 

Ciclo de vida: Inspection poderia ser obrigatória ao final de cada etapa 

do REACT. 

Artefato: Goals da Persona são mais importantes para priorizar as 

stories. 

Artefato: Mapear as jornadas com a Goal Sketch. 

Simplicidade  

Utilidade  

Aplicabilidade  

Confiabilidade Artefato: Overall Model: equipe considerou que precisa de mais 

detalhes para a criação do projeto lógico do banco de dados e para 

ajudar o desenvolvimento como um todo. 

Colaboração em Equipe  

Fonte: Elaboração própria (2017). 

Quadro 5. Ameaças do REACT. 

Critérios T (Threats) 

Eficiência  

Simplicidade  

Utilidade Cerimônia: Inspection foi julgada a menos relevante (talvez devido à 

participação efetiva da equipe em todas as cerimônias ou talvez devido 

aos critérios INVEST). 

Aplicabilidade Artefato: Aplicar os critérios INVEST para outros artefatos ficou 

muito difícil (Ex.: no UI Storyboard). 

Confiabilidade  

Colaboração em Equipe Papel: Customer pode não ter muito tempo para se dedicar a todas as 

cerimônias do REACT com qualidade e atenção necessárias. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 Com base nestes resultados, os avaliados foram convidados a fornecer uma nota 

para cada critério objetivo. A escala da nota caracteriza-se da seguinte forma:  
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 Nota 0: Para este critério, o REACT não atendeu aos seus objetivos;  

 Nota 5: Para este critério, o REACT atendeu parcialmente aos seus objetivos; e,  

 Nota 10: Para este critério, o REACT atendeu totalmente aos seus objetivos.  

Na Figura 19 é possível ver as notas gerais de cada critério objetivo fornecidos 

pelos avaliados. 

 
Figura 19. Notas por critério objetivo. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

5.4 Ajustes Propostos 

A partir destes resultados empíricos, um conjunto de ajustes futuros foi identificado para 

ser aplicado em uma nova versão do REACT, a fim de garantir o melhor uso do mesmo. 

Estes ajustes serão realizados em alguns itens que compõem o REACT como artefatos ou 

cerimônias, por exemplo. Desta forma, proporcionando um REACT mais flexível, eficiente 

e ágil. Estes ajustes podem ser conferidos no Quadro 6. 

 

Quadro 6. Ajustes no REACT. 

Item do REACT Ajuste 

Goal Sketch a) As Personas’s goals terão mais importância. Elas comporão o Goal 

Sketch. Assim, fazendo o restante do REACT ainda continuar orientado ao 

Goal Sketch, contudo, tendo as goals das Personas como referências; 

b) As goals serão identificadas por um ID sequencial, a fim de facilitar a 

rastreabilidade com os outros artefatos. 

Priorização das 

Stories 

As stories serão priorizadas pelas goals do Goal Sketch. Dessa forma, 

garantindo uma priorização de stories logicamente próximas uma da outra 

para serem refinadas e desenvolvidas em primeiro lugar.  

Overall Model A equipe pode refinar com mais detalhes o Overall Model na cerimônia de 

Modeling, podendo ser representado, inclusive, por um diagrama de classes 

da UML. Deixando o modelo mais flexível. 

Critérios INVEST Podem ser substituídos. A equipe deve definir quais critérios aplicar, 

devendo fazer melhor sentido à realidade de cada projeto e equipe. Não será 

mais um padrão prescrito. Contudo, o REACT pode sugerir outros critérios 

de exemplos: Corretude, Ambiguidade, Conformidade e Consistência. 

Inspection e Ciclo 

de Vida 

Será realizada sempre ao fim das outras cerimônias, e não mais uma única 

vez por iteração. Assim, garantindo uma verificação e validação dos 

requisitos mais eficaz, não negligenciada e constante. 

Interfaces externas 

e internas 

Uso de alguma representação em forma de modelo, ao invés de texto. Um 

diagrama de componentes da UML, por exemplo. Assim, facilitando uma 
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Item do REACT Ajuste 

visão geral e mais eficiente das interfaces de todo o produto e de seus 

componentes relacionados. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

O presente estudo apresentou uma nova proposta de método ágil para desenvolvimento de 

requisitos de software, o REACT, o qual foi concebido a partir da análise de evidências 

empíricas oriundas de um mapeamento sistemático da literatura e a partir das boas práticas 

da Agile-RE. Isto proporciona um método ágil totalmente fundamentando em abordagens 

já validadas empiricamente na indústria de software. 

O REACT diferencia-se de outras abordagens ágeis de apoio a RE devido a sua 

completude e simplicidade, uma vez que o método proporciona à equipe de 

desenvolvimento uma solução que atende às principais atividades da RE, ou seja, 

elicitação, análise, especificação e validação de requisitos. Assim como, destaca-se pela 

flexibilidade que fornece à equipe em algumas cerimônias. 

Adicionalmente, é importante dizer que o método é perfeitamente escalável, ou 

seja, foi concebido para ser aplicado tanto em projetos pequenos como em projetos 

complexos de grande porte, visto que os requisitos necessitam ser descobertos e evoluídos 

continuadamente em qualquer contexto. O time-box das cerimônias e o tamanho da equipe 

é facilmente ajustável a cada cenário de desenvolvimento de software. 

O método foi validado em um projeto real de desenvolvimento de software, pelo 

qual obteve-se novos ajustes de melhoria a fim de gerar uma nova versão do REACT mais 

eficiente e realista à indústria de software. Dentre os resultados deste estudo de caso 

destacam-se: a importância do REACT evoluir os requisitos em função das goals das 

Personas; um Overall Model mais eficaz e possível de detalhamento; a flexibilidade da 

equipe na definição de critérios de inspeção dos requisitos; e, o fortalecimento da 

cerimônia de Inspection para ser aplicada mais de uma vez por iteração, a qual garante uma 

verificação e validação dos requisitos mais frequente, visto que estas atividades são 

geralmente negligenciadas em projetos de software (PRESSMAN e MAXIN, 2016). 

Contudo, é importante enfatizar a indisponibilidade do Customer em participar de 

todas as cerimônias junto à equipe como uma das principais ameaças ao uso do REACT, 

uma vez que o bom funcionamento do mesmo gira em torno desta premissa, a qual é 

considerada como um grande desafio na Agile-RE (DANEVA et al., 2015). 

Portanto, uma nova abordagem ágil de apoio a RE surge para preencher alguns 

gaps encontrados nas abordagens ágeis atuais utilizadas no desenvolvimento dos requisitos 

de um produto de software. Proporcionando à indústria de software mais uma solução que 

é fruto de pesquisas acadêmicas metodicamente conduzidas e validadas. No mais, o 

REACT propõe-se a ser aplicado em diferentes contextos a fim de produzir especificações 

suficientes, eficientes e enxutas, as quais ajudem na construção de software de mais 

qualidade e que atenda as reais necessidades de seus clientes e usuários finais, agindo sob a 

premissa: “REACT to evolve Needs”. 

 

6.1 Trabalhos Futuros 

Como pesquisas futuras, pretende-se: a) aplicar a versão com ajustes do REACT em outro 

projeto real de desenvolvimento de software com o objetivo de validar a eficiência destes 

ajustes realizados; b) conduzir uma pesquisa de extensão do REACT a fim de escalonar o 

método para endereçar as atividades de REQM, ou seja, rastreabilidade e gestão de 

mudanças nos requisitos; e, c) aplicar o REACT em uma organização de desenvolvimento 
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de software que almeje implementar o modelo de qualidade de software CMMI-DEV ou 

MR-MPS-BR por meio de métodos ágeis, com o intuito de avaliar o nível de aderência do 

REACT a estes modelos. 
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Abstract— 

  In the same rhythm in which 

great volumes of data from diverse sources of 

information are used, especially data originated 

in social networks, the problems of quality arise. 

Frequent database integration can lead to data 

duplication, a problem that involves increased 

processing costs and data management. This 

context stimulates the development of techniques 

and tools for data deduplication and the purpose 

of this work is to perform the evaluation of a tool 

of such group. The Twinder tool is evaluated in 

terms of effectiveness in solving duplicate data 

problem, a problem that affects the consistency 

and redundancy of the data, changing the result 

of the analyzes on data posted on the social 

network Twitter. The formal evaluation method 

used in the case study is based on ISO / IEC 

14598-5: 2001, ISO / IEC 25012: 2008 and ISO / 

IEC 25024: 2015 standards, which deal 

respectively with software evaluation, 

measurement and metrics of data quality (QD). 

The case study looks at the effectiveness of the 

tool by analyzing duplicate record identification 

rates, accuracy in identity resolution and record 

matching in Twinder, and accuracy in 

identifying similarities contained in tweets using 

tool metrics such as: overlapping terms and 

syntactic differences. In addition, it is expected 

that the application of the formal method 

proposed may help other assessments or 

comparative studies of data deduplication tools. 

 

                                                           
 

Keywords— Data quality, software evaluation,  

data duplication, Twinder. 
 

No mesmo ritmo em que se utiliza grande 

volume de dados e diversas fontes de 

informações, em especial dados originados em 

redes sociais, surgem os problemas de qualidade. 

A frequente integração de bases de dados pode 

gerar duplicidades, problema que envolve 

aumento de custo de processamento e 

gerenciamento dos dados. Este contexto estimula 

o desenvolvimento de técnicas e ferramentas 

para deduplicação e o objetivo desta dissertação 

é realizar a avaliação de uma ferramenta de tal 

grupo. A ferramenta Twinder é avaliada em 

termos da eficácia na resolução de problemas de 

dados duplicados, problema que afeta a 

consistência e redundância dos dados, alterando 

o resultado das análises sobre dados publicados 

na rede social Twitter. O método formal de 

avaliação utilizado no estudo de caso é baseado 

nas normas ABNT NBR ISO/IEC 14598-5:2001, 

ISO/IEC 25012:2008 e ISO/IEC 25024:2015, que 

tratam respectivamente de avaliação de 

software, medição e métricas de qualidade de 

dados (QD). O estudo de caso observa a eficácia 

da ferramenta analisando as taxas de 

identificação de registros duplicados, além da 

precisão na resolução de identidade e 

correspondência de registros e a precisão na 

identificação das similaridades contidas nos 

tweets, usando métricas da ferramenta, tais 

como: sobreposição de termos e diferenças 

sintáticas. Além disso, espera-se que a aplicação 
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do método formal proposto possa auxiliar outras 

avaliações ou estudos comparativos. 

 

Palavras chave: qualidade de dados, avaliação 

de software, ferramenta de qualidade de dados, 

deduplicação. 
 

I. INTRODUÇÃO 

 

ADOS são recursos utilizados para o 

acompanhamento, medição e análise do negócio e 

são úteis para conhecer e atuar em problemas de 

operação, tendências do negócio ou para tomada de 

decisão (DAMA, 2009, p 1). Os registros de redes 

sociais são origem para diversas análises de 

comportamento, eventos, características culturais e 

comportamentais, entre outros (TAO, K. et al., 

2014). Dados com qualidade são fundamentais 

neste contexto. 

A geração de bases para análise a partir das redes 

sociais ou microblogs como Twitter tende a conter 

inconsistências em dados semi e não estruturados, 

inconsistências que ocorrem quando dois textos se 

referem a uma mesma entidade de forma 

divergente, singular ou duplicada, com mensagem 

excludente, entre outras situações (HSU et al., 

2013). 

Nem sempre a duplicidade é um problema de QD. 

Existem casos em que a repetição dos dados em 

uma base representa uma informação relevante, um 

assunto importante no momento da consulta ou uma 

tendência de comportamento. Neste contexto, a 

identificação e não a eliminação das duplicidades se 

torna o objetivo de ferramentas de QD. Já quando 

as duplicidades são resultados de erro na chave de 

identificação ou problemas de integração das 

origens, assim se tornando representações diferentes 

da mesma entidade (LARANJEIRO et al, 2015) são 

consideradas problema e devem ser eliminadas para 

então usar os dados. 

Outra característica relevante neste contexto é a 

variedade de ferramentas e técnicas de QD que são 

criadas, o que dificulta a escolha da ferramenta pelo 

responsável por gerenciamento de dados, na área 

responsável por planejar, controlar e obter 

resultados a partir do uso dos dados (DAMA, 2009, 

p. 4). Além da variedade de ferramentas, os 

mecanismos disponíveis em sistemas gerenciadores 

de bancos de dados (SGBD) nem sempre permitem 

tratar problemas frequentes (ex. dados 

inconsistentes). Com isto o mercado de ferramentas 

de QD se tornou grande, com ferramentas que 

podem ser categorizadas como: análise de dados, 

perfis de dados (data profiling), transformação de 

dados, eliminação de duplicidades e enriquecimento 

de dados (BARATEIRO; GALHARDAS, 2005) 

(MALHOTRA; BAKAL, 2015). 

As consequências de utilizar dados duplicados 

são processamento, backup e armazenamento de 

dados mais caros e demorados, além de afetar  a 

dimensão de QD consistência, por violação de 

regras de qualidade, assim piorando a qualidade dos 

resultados obtidos na análise de dados. As técnicas 

de deduplicação têm o objetivo de reduzir as taxas 

de duplicidade de forma eficaz e em velocidade 

adequada ao uso dos dados (ZHOU et al., 2013) 

(PAULO, J.; PEREIRA, J., 2014) (MALHOTRA; 

BAKAL, 2015). 

A escolha da ferramenta adequada e a medição da 

sua eficácia na deduplicação requerem a adoção de 

método formal de avaliação que leve em 

consideração o uso de resolução de identidade e 

correspondência de registros, técnicas presentes no 

processo de deduplicação. 

Este artigo apresenta um método que avalia uma 

ferramenta de QD quanto à eficácia na identificação 

de duplicidades e na deduplicação, descreve as 

normas utilizadas para a composição do método e 

descreve uma primeira aplicação na ferramenta 

Twinder (TAO et al., 2013). 

Na seção II é apresentada avaliação de produtos 

de software com base na norma ABNT NBR 

ISO/IEC 14598-5. Na seção III é discutida a 

avaliação da qualidade de dados tendo como 

referência as normas ISO/IEC 25012 e ISO/IEC 

25024. Na seção IV é apresentado o método de 

avaliação da qualidade de dados a partir das normas 

de referência apresentadas, método criado em 

dissertação de metrado (JESUS, A. C., 2017). Na 

seção V é tratado o cenário de testes proposto e as 

métricas utilizadas na avaliação de ferramentas de 

deduplicação. Na seção VI é descrita a aplicação do 

método proposto na ferramenta Twinder. 

Finalmente, na seção VII são apresentadas as 

conclusões do trabalho. 

 

D 
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II. AVALIAÇÃO DE PRODUTO DE SOFTWARE PELA 

ABNT NBR ISO/IEC 14598-5 

A norma ABNT NBR ISO/IEC 14598, chamada 

Tecnologia de informação – Avaliação de produtos 

de SW, trata do planejamento e execução do 

processo de avaliação, dos recursos necessários e 

ambiente para avaliação de SW.  

Com o objetivo de fornecer resultados 

quantitativos sobre a qualidade do produto de SW, a 

ABNT criou a parte 5 da norma 14598, que faz 

recomendações e descreve requisitos para a prática 

da avaliação e pode ser utilizada por gerentes, 

analistas de requisitos, projetistas, implementadores 

e equipe de garantia da qualidade, por adquirentes e 

por avaliadores de SW independentes. 

O método de avaliação é o procedimento 

que descreve cada ação a ser realizada para obter os 

resultados da medição ou verificação especificada. 

As características do processo de avaliação são: 

repetitividade, reprodutibilidade, imparcialidade e 

objetividade. 

A especificação das métricas é de 

responsabilidade do avaliador. A escolha deve 

considerar as características e atributos do software 

e a ABNT sugere que sejam consultadas as 

especificações do componente e especificações 

formais das métricas e normas. 

 

III. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE DADOS COM A 

ISO/IEC 25012 E A ISO/IEC 25024 

A ISO recomenda na divisão de normas 

SQuaRE (Requisitos e Avaliação da qualidade do 

produto de SW, no inglês Software product Quality 

Requirements and Evaluation) um conjunto de 

normas para tratar a qualidade do software. Os 

grupos de  normas da série (ISO, 2008) são: 

ISO/IEC 2500n – Divisão do Gerenciamento da 

Qualidade, ISO/IEC 2501n – Divisão do Modelo da 

Qualidade, ISO/IEC 2502n – Divisão da Medição 

da Qualidade, ISO/IEC 2503n – Divisão dos 

Requisitos da Qualidade, ISO/IEC 2504n – Divisão 

da Avaliação da Qualidade, ISO/IEC 25050 a 

25099 – Divisão de Extensões. 

As normas da série 2504n tem objetivo 

equivalente à norma ABNT NBR ISO/IEC 14598: 

realizar a avaliação da qualidade do software. 

A norma ISO/IEC 25012, intitulada 

Engenharia de SW – Requisitos de qualidade e 

avaliação de produto de SW – Modelo de qualidade 

de dados, e a ISO/IEC 25024, intitulada Engenharia 

de SW e sistemas – Requisitos e avaliação de 

qualidade de sistemas e SW – Medição da 

qualidade de dados, são normas complementares 

que tratam a avaliação da QD no contexto da 

avaliação de software. A primeira define as 

características de qualidade ou dimensões e a outra 

especifica como medir as características através das 

métricas de qualidade. 

Os componentes e relacionamentos das 

normas de QD são ilustrados na figura 1. Os 

componentes da série 2502n são: Medidas de 

Qualidade (QMs), Elementos de Medição de 

Qualidade (QMEs), Propriedades para Quantificar, 

e Entidades Destino. O modelo de qualidade 

descrito na ISO/IEC 25012 tem como premissa que 

o modelo de qualidade extrapola as características 

de qualidade e, também, que medidas de qualidade 

(QMs) podem ser usadas para avaliação da 

qualidade e são definidas pela submissão dos 

elementos de medição da qualidade (QMEs) às 

funções de medição. Outras premissas adotadas são 

que cada elemento QME é definido pela aplicação 

de um método de medição e que as propriedades 

são atributos de entidades destino. 

 
Figura 1. Relacionamentos e componentes da série 

de normas ISO/IEC 2502n. 
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A ISO/IEC 25012 é limitada aos dados 

estruturados e organiza as dimensões de qualidade 

ou QMs em dois grupos de diferentes pontos de 

vista. O primeiro trata as dimensões inerentes aos 

próprios dados: acurácia, completude, 

consistência, credibilidade, atualidade. O segundo 

grupo inclui as dimensões inerentes ao uso: 

acessibilidade, conformidade, confidencialidade, 

eficiência, precisão, rastreabilidade, 

compreensibilidade, disponibilidade, portabilidade e 

recuperabilidade. 

As QMs inerentes aos próprios dados devem 

ser aplicadas às restrições, regras e domínio dos 

dados, relacionamento entre os dados e metadados, 

por exemplo, regras de negócio ou leis. As QMs 

dependentes do sistema ou inerentes ao uso devem 

ser usadas para medir a influência dos componentes 

do sistema nos dados e em sua qualidade, por 

exemplo, hardware e sistema operacional. 

A figura 2 ilustra que as QMs devem ser 

correlacionadas, sendo que as medições de 

processo, do ponto de vista inerente aos dados ou 

dependente do sistema, e as medições de uso 

influenciam a qualidade geral dos dados e 

dependem umas das outras 

 

Figura 2. Relacionamento entre os tipos de 

medição de qualidade. 

As ações para a qualidade dos dados são 

relacionadas ao ciclo de vida dos dados e podem ser 

exemplificadas por: estabelecimento de requisitos 

de qualidade, avaliação da QD, suporte e 

implementação de governança de dados, 

documentação do processo de dados, suporte e 

implementação do processo de gerenciamento do 

serviço de TI, avaliação da qualidade dos 

componentes de software. 

As entidades destino são gerenciadas ou 

manipuladas nas ações de qualidade e podem ser 

arquitetura, esquema de contexto, modelos de 

dados, dicionário de dados e documentos em geral, 

quando está no estágio de projeto de dados. Quando 

o ciclo de vida avança para os estágios de coleta, 

aquisição de dados externos, integração, 

processamento, apresentação dos dados, 

armazenamento e exclusão, as entidades destino 

são: arquivos, SGBD, dispositivos para 

apresentação. 

 

IV. MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE 

FERRAMENTAS DE QD 

O método utilizado para avaliação das 

ferramentas de deduplicação de dados é criado a 

partir da norma ABNT NBR ISO/IEC 14598-5 e 

das normas ISO/IEC 25012 e 25024. A primeira 

direciona a avaliação das ferramentas, como 

produto de software (SW). As duas últimas são 

direcionadas à avaliação da QD, assim tornando o 

método de avaliação aqui descrito específico às 

ferramentas de QD. As 3 normas estão descritas nas 

subseções subsequentes. 

A forma de obtenção das origens de dados para 

avaliação das ferramentas de deduplicação e a 

manipulação necessária para criação dos cenários 

de teste também são descritas aqui. 

Por fim, apresenta-se o método formal de 

avaliação das ferramentas de deduplicação 

proposto, delimitando escopo, objetivo, critérios de 

avaliação das ferramentas e as atividades que 

compõem o projeto de avaliação. 

A norma ABNT NBR ISO/IEC 14598 

Tecnologia de informação – Avaliação de produtos 

de SW descreve o planejamento e execução do 

processo de avaliação, os recursos e ambiente 

necessários para avaliação de produtos de SW. 

Com o objetivo de fornecer resultados 

quantitativos sobre a qualidade de SW, a ABNT 

criou a parte 5 da norma 14598, que faz 

recomendações e descreve requisitos para a 

avaliação.  

Além disto, a ISO recomenda na divisão de 

normas SQuaRE (Requisitos e Avaliação da 

qualidade do produto de SW, no inglês Software 

product Quality Requirements and Evaluation) um 

conjunto de normas para tratar a qualidade do 

software. A norma ISO/IEC 25012 Engenharia de 

SW – Requisitos de qualidade e avaliação de 
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produto de SW – Modelo de qualidade de dados e a 

ISO/IEC 25024 Engenharia de SW e sistemas – 

Requisitos e avaliação de qualidade de sistemas e 

SW – Medição da qualidade de dados são normas 

complementares que tratam a avaliação da QD no 

contexto da avaliação de software. A primeira 

define as características de qualidade ou dimensões 

e a outra especifica como medir as características 

usando as métricas de qualidade. 

A ABNT 14598 recomenda que a 

especificação das métricas é de responsabilidade do 

avaliador e que a escolha deve considerar as 

características e atributos do software. A ABNT 

também sugere que sejam consultadas as 

especificações do componente e especificações 

formais das métricas e normas.  

Por isto, o método de avaliação de 

ferramentas de QD utiliza da norma ABNT mais as 

normas ISO, pois estas são fonte para identificação 

das dimensões de QD mais afetadas pelas 

duplicidades e fonte para a escolha das métricas de 

QD mais apropriadas para a medição da dimensão 

Consistência relativa a Redundância. 

A avaliação de ferramentas de deduplicação 

requer submetê-las às mesmas bases de dados, 

obtendo resultados em um mesmo ambiente, 

considerando capacidade computacional e 

duplicidades tratadas. O projeto de avaliação aqui 

proposto compreende o passo a passo do método, 

criado conforme a norma ABNT NBR ISO/IEC 

14598-5 (2001), para garantir a repetitividade, 

reprodutibilidade e objetividade, e que todos os 

interessados nos resultados tenham a garantia de 

resultados imparciais. As atividades do projeto são: 

 Atividade 1) Extração de base de dados 

Obter dados heterogêneos (semi-estruturados e 

não-estruturados) da rede social, onde são 

encontradas situações de duplicidade, variedade 

e grande volume de dados disponíveis. 

 Atividade 2) Criação de cenários para avaliação 

Editar base origem para simular alterações e 

inclusões nos arquivos e assim gerar mais 

cenários de duplicidade e possibilitando a 

medição dos resultados. 

 Atividade 3) Preparação do ambiente 

Verificar configuração do computador, 

compatibilidade do SW com o sistema 

operacional, memória para processamento e área 

de armazenamento disponíveis para a realização 

da avaliação. Preparar também bancos de dados 

das aplicações e arquivos de parâmetros que 

foram necessários. 

 Atividade 4) Avalição de cada ferramenta, 

quando existir mais de uma. A partir da 

realização das atividades: 

Atividade 4.1) Instalação da ferramenta 

Instalar a ferramenta a ser avaliada no 

ambiente do estudo de caso. 

Atividade 4.2) Execução da ferramenta para 

deduplicação 

Executar a ferramenta para realizar a 

deduplicação nas bases de cenários criadas. 

Atividade 4.3) Análise de dados 

Contabilizar as duplicidades tratadas ou não 

após o uso da ferramenta de deduplicação. 

Atividade 4.4) Medição dos resultados 

Medir os resultados após as execuções da 

ferramenta de deduplicação e das atividades 

de análise de dados. 

Atividade 4.5) Criação do relatório de 

avaliação 

Documentar avaliação, contendo a descrição 

da avaliação e resultados obtidos. 

 Atividade 5) Comparação de resultados obtidos 

nas ferramentas (quando avaliar mais que uma) 

 Atividade 6) Análise de resultados observando 

sugestões de melhoria e qual o melhor uso para 

cada ferramenta 

O projeto de avaliação está ilustrado na 

figura 3 a seguir, contendo as atividades já 

descritas. 

Figura 3. Projeto de Avaliação. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

É sugestão deste método que as origens de 

dados para avaliação das ferramentas de 

deduplicação sejam criadas a partir da extração de 

dados da rede social Twitter para a obtenção de 

dados heterogêneos e em grande quantidade, 

contudo não é uma restrição para a avaliação, 

podendo ser usada outras bases origem. E os 

cenários para avaliação das ferramentas são criados 

de forma manual, via edição para inserção, exclusão 

e alterações de registros. Estas etapas estão 

detalhadas a seguir. 

 

V. CENÁRIO DE TESTE E MÉTRICAS 

O desempenho de uma ferramenta de 

deduplicação depende do conteúdo das origens de 

dados, a forma como os dados são acessados, 

características dos metadados e outros. Para a 

correta avaliação e análise de indicadores e medição 

da eficácia de uma ferramenta é essencial que haja 

cenários suficientes para que o problema de QD 

seja encontrado e tratado (TARASOV, V. et al., 

2012). 

Os autores Tarasov, V. et al. (2012) 

desenvolveram o método de geração de arquivos 

realistas para análise de deduplicação, chamado 

M&D. O método classifica mudanças em arquivos 

entre inclusões, exclusões e atualizações e cria um 

perfil de mutação. O M&D opera no file-system 

Unix, file-system que pode ser um já existente ou 

um criado pelo próprio método. E então, a partir do 

perfil de mutação as modificações são feitas. O 

perfil de mutação é criado pela análise de file-

systems existentes e arquivos privados do sistema: 

diretórios do SO, logs do sistema, servidores web e 

um repositório de controle de versão. 

Os cenários considerados são arquivos 

gerados ou modificados com as ações: criação, 

exclusão, cópia, modificação e backup. E durante 

estas operações em que os arquivos podem ser 

duplicados, partes iguais podem se tornar um 

cenário de duplicidade em blocos de arquivos. O 

método simula algumas situações reais, quando por 

exemplo, ocorrem downloads de arquivos, os 

usuários fazem cópias manuais, o controle do SO 

faz cópias de segurança, aplicações ou usuários 

fazem cópias com alguma modificação ou 

aplicações criam cabeçalhos e rodapés de controle 

(TARASOV, V. et al., 2012). 

Neste trabalho não é possível a aplicação do 

M&D (TARASOV, V. et al., 2012) tal como 

proposto visto que o mesmo gera cenários de 

duplicidades em blocos de arquivos e o método aqui 

proposto é para avaliação de ferramentas de 

deduplicação de registros.  

Em um contexto no qual existem dois tipos 

de arquivos para a realização de pesquisas em 

deduplicação, arquivos privados e arquivos 

públicos, os arquivos privados nem sempre podem 

ser disponibilizados para estudo e os arquivos 

públicos nem sempre tem todos os cenários para 

avaliar a duplicidade e se torna necessários alterar o 

arquivo origem para experimentação (TARASOV, 

V. et al., 2012). 

Além de criar cenários, a manipulação da 

base origem do estudo de caso tem o objetivo de 

tornar viável a medição dos resultados e permitir a 

contabilização de cada métrica. Para viabilizar a 

medição da taxa de deduplicação bastar realizar 

contagem de registros, antes e depois da 

deduplicação pela ferramenta. A segunda métrica 

deste método de avaliação: precisão na resolução de 

identidade e correspondência de registro, requer 

contagem de registros correspondentes (match) e 

não correspondentes (non-match), positivos 

verdadeiros (true positives), positivos falsos (false 

positives), negativos verdadeiros (true negatives) e 

negativos falsos (false negatives). 

Os cenários necessários para a medição das 

métricas de resolução de identidade e 

correspondência de registros compõem a matriz de 

classificação de pares de registros apresentada no 

quadro 1 (CHRISTEN; GOISER, 2007). A 

classificação dada do registro é comparada ao 
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estado real do registro e com isto, resultando em 4 

cenários possíveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1. Cenários de teste para medição de 

métricas de resolução de identidade e 

correspondência de registros. 

  Classificação 

  registros 

corresponde

ntes (match) 

registros 

não 

corresponde

ntes (non-

match) 

Re

al 

registros 

corresponde

ntes 

 (match) 

positivos 

verdadeiros 

(true 

positives) 

negativos 

falsos (false 

negatives) 

Registros 

não 

corresponde

ntes (non-

match) 

positivos 

falsos (false 

positives) 

negativos 

verdadeiros 

(true 

negatives). 

Fonte: Christen; Goiser (2007) 

A aplicação direta das ferramentas de 

deduplicação na base primária extraída do Twitter 

apresentaria um problema prático: a confirmação se 

a ferramenta está contabilizando corretamente 

positivos verdadeiros, positivos falsos, negativos 

verdadeiros e negativos falsos. 

Então para poder calcular corretamente as 

métricas precisão, recall e f-measure, será criada 

uma base de dados controlada a partir da base 

primária extraída do Twitter. 

Da base primária foram sorteados, 

aleatoriamente, 100 registros comprovadamente não 

duplicados. De cada um desses registros serão 

gerados registros com diferentes graus de 

duplicidade e com a mesma chave de identificação 

(id do tweet), mantendo registrada a relação de 

duplicidade e grau entre cada um dos m pares 

gerados. 

O número de 100 registros não foi 

determinado por uso de algum critério estatístico, e 

sim por 100 ser considerado pelo autor um número 

possível de analisar manualmente e identificar 

duplicidades e também suficiente para gerar 

manualmente os cenários de avaliação a partir 

deles. 

Os passos para a criação da base controlada 

são: 

1) Extrair a base de tweets originais; 

2) Selecionar 100 tweets dessa base 

aleatoriamente; 

3) Examinar manualmente os 100 tweets para 

garantir que não existam duplicidades neste 

universo; 

4) Gerar os cenários de testes. A partir de cada 

um desses tweets selecionados, são criados 

mais 6 tweets que formarão a base 

controlada para o estudo de caso e que são 

distribuídos nos cenários de teste entre: 

a. 1 cópia exata. Os tweets são idênticos. 

O novo tweet gerado é replicado sem 

nenhuma alteração no conteúdo. 

b. 1 cópia quase exata. Os tweets são 

quase iguais, com exceção de uso de 

#hashtags ou menções de usuários. 

Ao final da cópia é incluída no tweet 

gerado a hashtag: #quaseExatas e o 

usuário @anacmj 

c. 1 duplicidade próxima forte. As duas 

publicações tem a mesma mensagem 

sintática e semântica, mas uma delas 

tem mais informações. 

É incluído no tweet replicado, ao final do 

conteúdo, a frase: “Complemento: Local 

do evento comporta 1.000 pessoas.” 

d. 1 duplicidade próxima fraca. As duas 

publicações tem a mesma mensagem 

sintática e semântica e contém opiniões 

pessoais. 

O tweet replicado tem incluído, no início 

do conteúdo, a frase: “Não concordo 

com o tweet original: ” 
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e. 1 tweet com baixa sobreposição. Os 

tweets tem a mesma mensagem, mas com 

poucas palavras em comum. 

O tweet selecionado é reescrito, 

mantendo a mensagem, porém com 

outras palavras. 

f. 1 tweet diferente. 

O tweet replicado é diferente do original. 

A base controlada obtida contém 700 

registros: os 100 originalmente extraídos da rede 

social e mais 600 gerados pelo autor. Para os tweets 

gerados na base controlada, o campo data contém 

data da extração que permita a identificação de cada 

cenário de teste gerado. É incluída marcação 

registro a registro. O registro originalmente extraído 

do Twitter e os gerados na criação de cenários são 

identificados pela marcação. 

A relação de duplicidade só existirá entre 

registros criados a partir de um mesmo registro 

original, aquele que foi extraído do Twitter. 

Registros oriundos de tweets diferentes serão não 

duplicados. No estudo de caso, após avaliação das 

duplicidades pela Twinder, cada registro da base de 

origem é complementado com confirmação de 

duplicidade identificada ou não. 

A base controlada é criada para que o autor 

saiba a quantidade real de registros em cada um dos 

universos: registros correspondentes (match) e 

registros não correspondentes (non-match). Após a 

submissão da base controlada às ferramentas 

Twinder tem-se a quantidade de registros 

classificados como: registros correspondentes 

(match) e registros não correspondentes (non-

match). 

A comparação do real e da classificação 

dada pela ferramenta possibilita a medição dos 

positivos verdadeiros (true positives), negativos 

falsos (false negatives), positivos falsos (false 

positives) e negativos verdadeiros (true negatives), 

conforme quadro 1. As marcações de cada cenário 

viabilizam a medição da precisão na resolução de 

identidade e correspondência de registros durante o 

estudo de caso. 

Ao aplicar a ferramenta de deduplicação na 

base de teste controlada, foi possível verificar se 

positivos e negativos identificados pela ferramenta 

são verdadeiros ou falsos. 

Os falso negativos só puderam ser 

identificados, no estudo de caso, a partir de testes 

realizados na base controlada, visto que podem 

existir duplicidades na base original, que não são 

identificadas pela ferramenta e que são 

desconhecidas pelo autor do estudo de caso devido 

à grande quantidade de registros extraído da rede 

social. 

 

A ferramenta de deduplicação é avaliada 

com relação à técnica de deduplicação que 

implementa e obtém uma nota com relação às 

caraterísticas desejáveis que contempla. 

As métricas para medição dos resultados das 

ferramentas de deduplicação, com relação ao 

atendimento à dimensão consistência, foram 

determinadas a partir do estudo da norma ISO/IEC 

25024 (2015) e do artigo de Christen e Goiser 

(2007). 

As métricas adotadas neste método formal 

são: 

 Eficácia. Medida por: 

 taxa de redução de registros duplicados 

Cálculo:  

Análise: Quanto menor, melhor, em casos 

de comparação de ferramentas e quando é 

usada a mesma base para comparar a 

eficácia. 

 Precisão na resolução de identidade e 

correspondência de registros. Medida por: 

 registros correspondentes (match) e não 

correspondentes (non-match), positivos 

verdadeiros (true positives) e positivos 

falsos (false positives). 

Cálculo: F-measure que é a média 

balanceada entre a precisão e o recall.  

Precisão=    

Recall =  

f-measure =  
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Análise: Quanto maior o f-measure, 

melhor. Visto que só será obtido nível 

alto quando a precisão e o recall forem 

altos. 

Os resultados são apresentados pela Curva 

ROC (Receiver operating characteristic) 

representada graficamente com os eixos taxa 

de positivo verdadeiro e taxa de falso 

positivo. A curva ilustra o desempenho da 

técnica de deduplicação de registros. 

 

VI. UMA APLICAÇÃO DO MÉTODO 

Aqui estão resumidas as principais atividades do 

estudo de caso no qual é avaliada a ferramenta 

Twinder seguindo o método proposto para 

avaliação de ferramentas de QD quanto à eficácia 

na deduplicação na dissertação de mestrado 

(JESUS, A. C., 2017). 

Para a avaliação da Twinder é criada uma 

aplicação que faz a extração e preparação dos dados 

para o estudo de caso e  são extraídos dados com 

assunto “eventos”, “cultura”, “educação” ou 

“Brasil”, e mais um programa para a chamado da 

ferramenta Twinder, que inicia o processamento da 

ferramenta em avaliação. tor 

O estudo de caso apresenta algumas limitações 

com relação à utilização da Twinder em ambiente 

de produção. E algumas adaptações foram 

necessárias para a execução da ferramenta durante a 

parte prática deste experimento. O código 

disponível para teste executa a comparação de 1 par 

de registros por vez. O programa que chama a 

ferramenta automatizou a chamada da comparação 

dos pares de tweets. 

A ferramenta usa um banco de dados MySQL que 

tem o campo de identificação da publicação 

(idTweet) como chave primária. Esta chave 

primária, em si, evitaria o processamento com 

duplicidades de chave. Para viabilizar a análise das 

métricas adotadas no método de avaliação, que 

consideram identidade de registro, o banco de dados 

foi alterado e o campo idTweet deixou de ser  chave 

primária. Assim, foi possível carregar as bases 

criadas para o estudo de caso. Além disto, foi 

incluída uma marcação na tabela de resultados 

considerando a duplicidade na identidade de 

registro. 

Após atividades de instalação da ferramenta e 

preparação do ambiente realizadas, inicia-se a 

atividade 4.2 do processo de avaliação de 

ferramentas, onde primeiramente é feita a 

identificação das duplicidades na base controlada. 

Cada registro original extraído da rede social é 

comparado com os 6 registros gerados para a 

avaliação. A função detect da classe Duplicate 

Detection da Twinder é executada e faz a chamada 

aos métodos que analisam as características dos 

pares de tweets e ao final calcula o score. As 

variáveis relativas às características avaliadas estão 

descritas a seguir. 

 levensteinDistance:Distância entre duas 

sequências de caracteres. 

 overlapTerms: Sobreposição de termos. 

 overlapHashtags: Sobreposição de 

hashtags. 

 overlapURLs: Sobreposição de URLs. 

 overlapExtendedURLs: Sobreposição 

de URLs estendidas. 

 lengthDifference: Diferença de tamanho  

 overlapDBpediaEntities*: Sobreposição 

de entidades presentes na base de dados 

pública dbpedia. 

 overlapDBpediaEntityTypes*:

 Sobreposição de tipos de entidades 

presentes na base de dados pública dbpedia. 

 overlapOpenCalaisEntities*:

 Sobreposição de entidades presentes na 

OpenCalais. 

 overlapOpenCalaisTypes*: Sobreposição 

de tipos de entidades presentes na 

OpenCalais . 

 overlapOpenCalaisTopic*: Sobreposição 

de tópicos presentes na OpenCalais. 

 timeDifference: Diferença de tempo 

entre as publicações. 

 friendsDifference*: Diferenças da lista de 

amigos dos usuários que fizeram as 

publicações. 

 followersDifference*: Diferenças de 

seguidores dos usuários que fizeram as 

publicações. 

Em função da natureza do estudo de caso, 

algumas características não puderem ser analisadas. 

Em especial as que usam bases externas (dbpedia, 

OpenCalais). Mais detalhes podem ser acessados na 

dissertação (JESUS, A. C., 2017).  
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O quadro 2 contém dados de cada um dos 

cenários de avaliação: nas segunda, terceira e, 

quarta colunas estão os totais de registros do 

cenário, de duplicidades de chave, e de duplicidades 

reais; já nas quinta, sexta sétima, oitava colunas 

estão as médias das métricas diferença entre 2 

sequências de caracteres, sobreposição de termos, 

sobreposição de hashtags, e diferença de tamanhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2. Resultados obtidos na avaliação da 

Twinder com a base controlada (métricas da 

Twinder) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Para cada cenário criado na base controlada 

esperava-se que a ferramenta identificasse a 

repetição de valores, pois os cenários foram feitos 

seguindo os critérios da Twinder e, no caso da 

duplicidade de chave, o registro original e os 

registros criados em cada cenário mantiveram o 

idTweet orginal. 

A seguir uma análise da tabela resultado para 

cada um dos 6 cenários. 

Cenário 1 - cópia exata, não é identificada 

diferença entre as sequências de caracteres. Há alta 

sobreposição de termos nas hashtags já que os 

registros são idênticos, sem diferença de tamanho e 

sem diferença no horário entre as publicações. 

 

Cenário 2 - cópia quase exata, é identificada 

pouca diferença entre as sequências de caracteres e 

há alta sobreposição de termos. Foi encontrada 

pouca diferença nas hashtags, visto que a diferença 

entre registros criados em cada cenário e o original 

foi a inclusão da hashtag #quaseExata e a menção 

ao usuário @anacmj. Há pouca diferença de 

tamanho, também, por só acrescentar a #quaseExata 

e o usuário. 

Cenário 3 - duplicidade próxima forte, a diferença 

entre a sequência de caracteres é maior, visto que 

foi acrescentada a frase: “Complemento: Local do 

evento comporta 1.000 pessoas.” A sobreposição de 

termos é um pouco menor que nos cenários 

anteriores, pois foram usados mais termos no 

complemento do cenário, causado pela frase que foi 

incluída na publicação. A sobreposição de hashtags 

só acontece quando o tweet original já continha 

uma hashtag, então este número não é alto. 

Cenário 4 - duplicidade próxima fraca, a 

diferença na sequência de caracteres é por conta do 

acréscimo da fase: “Não concordo com o tweet 

original: ”. é a terceira maior diferença. O 

comportamento foi conforme esperado, visto que os 

cenários 6 e 3 tem maior número de termos 

diferentes.  

Neste cenário esperava-se encontrar diferença, 

contando com a análise semântica, pois foi incluído 

uma frase que nega o tweet original. Com este 

resultado, confirma-se que a falta do 

enriquecimento semântico pela falta do acesso às 

bases externas reduziu a capacidade do Twinder 

diferenciar opiniões ou avaliar o significado dos 

termos contidos nas publicações da base controlada. 

Neste cenário o comportamento da Twinder foi 

conforme esperado pelo autor, com a ressalva da 

limitação existente no ambiente do estudo de caso 

de não acesso às bases externas. 

Cenário 5 - tweet com baixa sobreposição, foi 

encontrada baixa diferença entre as sequências de 

caracteres e alta sobreposição de termos, resultado 

obtido pois foram feitas pequenas trocas de 

palavras, um ou dois sinônimos por publicações 

para não mudar a mensagem da publicação. As 

demais variáveis não demonstraram mudança, pois 

não foram acrescentados hashtags e também não 

foram acrescentados termos. 

A análise deste cenário também foi afetada pela 

falta da análise semântica, pois os sinônimos 

nível de 

Similaridade

Qtde de 

Registros 

do 

Cenário

Qtde de 

Duplici-

dades de 

Chave

Qtde de 

Duplici-

dades 

Reais

Diferença entre 

2 sequências de 

caracteres 

(Levenstein 

Distance)

Sobreposição 

de Termos

(overlap Terms)

Sobreposição 

de hashtags

(overlap 

Hashtags)

Diferença de 

Tamanho

(length 

Difference)

0 - registro orginal 100

1 - cópia exata 100 100 100 0,0002        0,9996        0,0500        0,0002        

2 - cópia quase 
exata 100 100 100 0,1502        0,8452        0,0341        0,1502        

3 - duplicidade 
próxima forte 100 100 100 0,3716        0,6372        0,0482        0,3716        

4 - duplicidade 
próxima fraca 100 100 100 0,2502        0,6198        0,0500        0,2502        

5 - tweet com 
baixa 
sobreposição

100 100 100 0,0404        0,8954        0,0500        0,0185        

6 - tweet diferente 100 100 0 0,6688        -              -              0,4744        

Geral 700 600 500 0,2469        0,6662        0,0387        0,2109        

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2473



 

 

incluídos seriam considerados como de mesmo 

sentido. 

Cenário 6 - tweet diferente, a ferramenta 

identifica alta diferença entre as sequências de 

caracteres, pois o cenário tinha um tweet totalmente 

diferente. Baixas sobreposição de termos e hashtags 

também, conforme esperado. 

 

A primeira métrica do processo de avaliação é a 

eficácia ou taxa de identificação de registros 

duplicados. A métrica calculada para a Twinder a 

partir do processamento com a base controlada foi:  

Cálculo: "tamanho final da base de dados" 

/"tamanho inicial da base de dados"  

 

Resultado: 
-

 = 28% 

 

Análise: O índice de identificação de registros 

duplicados foi alto nos cenários usados para teste na 

base controlada. 

Para esta métrica quanto menor, melhor, pois 

sinaliza que maior número de duplicidades foi 

encontrado. 

Dos 600 registros criados pelo autor a partir dos 

100 registros retirados da base completa, 500 eram 

duplicidades do registro original e apenas 100 eram 

tweets diferentes (cenário 6 – tweet diferente). 

Portanto esperava-se o resultado 28% e quanto mais 

próximo deste resultado melhor a eficácia na 

deduplicação ou identificação de duplicidades. 

Aqui deve-se considerar que ao contrário do 

código disponível para pesquisa e que foi utilizado 

neste estudo de caso, a ferramenta faz o 

processamento e avaliação de relevância do 

conteúdo em tempo real, com o objetivo principal 

de identificar termos ou assuntos que se repetem. 

Além disso, a base de dados tem o campo idTweet 

como chave primária, assim evita a criação da 

publicação duplicada usando a chave de 

identificação, o que não ocorre no estudo de caso 

que usa base preparada para a avaliação com 

duplicidades geradas propositalmente. 

Durante o processamento da Twinder em 

ambiente produtivo não acontece a situação de 

chaves duplicadas (idTweets duplicados) pois o 

próprio banco de dados da ferramenta gerencia esta 

situação. Para viabilizar a medição das métricas 

adotadas no método de avaliação de ferramentas foi 

necessário usar uma base externa com chaves 

duplicadas. 

 

A precisão na resolução de identidade e 

correspondência de registros, segunda métrica do 

método proposto de avaliação de ferramentas, 

calculada nesta avaliação com a base controlada 

obteve os resultados contidos no quadro 3. 

O quadro 3 contém dados de cada um dos 

cenários de avaliação: nas segunda, terceira e, 

quarta colunas estão os totais de registros do 

cenário, de duplicidades de chave, e de duplicidades 

reais; nas quinta, sexta, sétima e oitava colunas 

estão positivos verdadeiros, positivos falsos, 

negativos verdadeiros e negativos falsos. O cálculo 

das métricas precisão, recall e f-measure em cada 

um dos cenários está apresentado na nona, décima e 

décima primeira colunas. 

 

Quadro 3. Resultados obtidos na avaliação da 

Twinder com a base controlada (métricas do 

método) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Cálculo: 

Precisão = "positivos verdadeiros" /"positivos 

verdadeiros + positivos falsos"   

Recall = "positivos verdadeiros " /" positivos 

verdadeiros + negativos falsos"  

 f-measure = "2 × "  "precisão ×recall" /"precisão 

+recall"  

 

Resultado: 

Precisão = 500/500 + 0 =1 

Recall = 500 / 500+0 = 1 

f-measure = = =1 

nível de 

Similaridade

Qtde de 

Registros 

do 

Cenário

Qtde de 

Duplici-

dades de 

Chave

Qtde de 

Duplici-

dades 

Reais

posi-

tivos 

 verda-

deiros

posi-

tivos

falsos

nega-

tivos 

verda-

deiros

nega-

tivos 

falsos

Precisão Recall f-measure

0 - registro orginal 100

1 - cópia exata 100 100 100 100 0 0 0 1,00 1,00 1,00

2 - cópia quase 
exata 100 100 100 100 0 0 0 1,00 1,00 1,00

3 - duplicidade 
próxima forte 100 100 100 100 0 0 0 1,00 1,00 1,00

4 - duplicidade 
próxima fraca 100 100 100 100 0 0 0 1,00 1,00 1,00

5 - tweet com 
baixa 
sobreposição

100 100 100 100 0 0 0 1,00 1,00 1,00

6 - tweet diferente 100 100 0 0 0 100 0    

Geral 700 600 500 500 0 100 0 1,00 1,00 1,00
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Análise: Quanto maior o f-measure, melhor. 

Visto que só será obtido nível alto quando a 

precisão e o recall forem altos. 

Os resultados encontrados no experimento são 

altos, conforme esperado ao montar a base 

controlada. 

A segunda etapa da avaliação utilizou a base 

completa extraída da rede social Twitter. 

Analisando a tabela resultado features_tweets2013 

após o processamento da Twinder com a base 

completa, chega-se aos resultados a seguir com 

relação a eficácia na identificação de chaves 

duplicadas. 

 

Cálculo: "tamanho final da base de dados" 

/"tamanho inicial da base de dados"  

Resultado:  = 96,7% 

 

Análise: Mesmo criando a extração dos dados de 

forma a evitar as duplicidades, conforme critérios 

descritos na sub-seção 4.2.1 de criação de cenários, 

a base completa ainda conteve alguns idTweets 

duplicados, em função da consulta feita no 

programa: Extração de Dados desenvolvido para o 

estudo de caso. 

 

VII. CONCLUSÃO 

No decorrer da realização da avaliação e 

criação da dissertação de metrado (JESUS, A. C., 

2017) notou-se a necessidade de incluir algumas 

atividades essenciais para a correta avaliação da 

Twinder, que complementam, em especial, a etapa 

4) Avaliação de cada ferramenta. 

As novas atividades estão ilustradas na 

figura 4 e são: 

4.2) Parametrização da ferramenta 

Confirmar necessidade de criar arquivos 

de parâmetros, instalar bibliotecas, criar e 

preencher banco de dados padrão da 

ferramenta e demais atividades que 

possibilitam o início do processamento. 

4.3) Reconhecimento das métricas da 

ferramenta 

Avaliar quais métricas a ferramenta 

utiliza para a medição dos seus 

resultados. Esta informação é importante 

para a etapa de análise de resultados, 

como visto no caso da Twinder, onde as 

métricas distância entre duas sequências 

de caracteres, sobreposição de termos, 

sobreposição de hashtags e sobreposição 

de URLs possibilitam a confirmação das 

hipóteses sobre a duplicidade e relevância 

do conteúdo. 

 

Figura 4. Projeto de Avaliação complementado. 

Os objetivos da pesquisa foram a criação e a 

aplicação de um método para avaliação de 

ferramentas de QD, método que avalie quanto à 

eficácia e precisão na identificação de duplicidades 

e na deduplicação e também a avaliação da 

ferramenta Twinder. 

Durante a revisão bibliográfica foram 

analisadas as normas de avaliação de ferramentas e 

normas de avaliação de qualidade de dados citados 

neste artigo e para que, com a combinação de 

recomendações, conceitos e processos de 3 normas 

ABNT e ISO, fosse sugerido o método apresentado 

na dissertação (JESUS, A. C., 2017). 

O novo método de avaliação complementou 

os métodos estudados por ser específico para 

avaliação de ferramentas de deduplicação, e que 

tratam duplicidades de registros originados em rede 

social (dados semi-estruturados da rede social 

Twitter) e, também, pelos critérios de avaliação 

adotadas, que são: eficácia e precisão na resolução 

de identidade e correspondência de registros. 

O método formal de avaliação de 

ferramentas de deduplicação adotado na dissertação 

e apresentado neste artigo pode futuramente ser 

utilizado na avaliação de outras ferramentas de 

deduplicação. 

A hipótese inicial de que as duplicidades 

afetam a dimensão de QD consistência relativa à 
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redundância foi confirmada durante o 

desenvolvimento da dissertação e realização da 

primeira aplicação. Observou-se que com a 

combinação das métricas propostas pelo método 

(eficácia e precisão) e as métricas aplicadas na 

própria ferramenta, demonstram que é necessário 

ter conhecimento das duplicidades contidas em uma 

base para a correta interpretação das análises feitas 

a partir desta. 

Os dados de redes sociais podem ser fontes 

de dados úteis para a análise como contextualizado 

na introdução deste trabalho. E foi possível 

observar durante a manipulação dos dados extraídos 

no estudo de caso, que o tratamento de qualidade 

nas bases obtidas é necessário. Neste estudo de caso 

a dimensão consistência relativa à redundância foi 

alvo de tratamento, mas outras dimensões de 

qualidade teriam oportunidade de melhoria, por 

exemplo, completude, confiabilidade ou até outros 

aspectos de consistência. 

A combinação da norma ABNT NBR 

ISO/IEC 14598-5 (2001), que define processo de 

avaliação de SW, com as normas ISO voltadas às 

dimensões e medições de QD foram essenciais para 

compor um processo que garantisse o planejamento, 

execução, reutilização para avaliação de outras 

ferramentas e também para que os resultados 

alcançados fossem descritos de maneira abrangente 

e objetiva. 
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ABSTRACT: The discipline of algorithms or equivalent is an important curricular 

component in the information technology courses, since it bases the student and 

professional future on the knowledge of software development. However, we can verify a 

high level of reprobations from the literature and the University of researchers. This study 

aims to identify the information regarding the discipline Algorithms or equivalent, in 

relation to teaching, learning and content. From this, the future intention is to build a 

gamified approach. Therefore, as a way of achieving this goal, a survey was defined and 

applied with teachers and students of the curricular component. The research resulted in 

the identification of the teaching and learning process of Algorithms in undergraduate 

courses and the analysis of contents by degree of difficulty. In addition, it was possible to 

verify points of intervention for the construction of new approaches. Therefore, it is 

concluded that this survey can serve as a basis to provide requirements in the construction 

of future forms of teaching and learning the contents of the discipline Algorithms. 

Keywords: Algorithms, Survey, Teaching and Learning Process; 

 

Um Estudo sobre a Disciplina Algoritmos ou Equivalente dos Cursos de Graduação quanto 

ao Ensino, Aprendizado e Conteúdo: Uma Aplicação de Survey 

RESUMO:  A disciplina de algoritmos ou equivalente é uma importante componente 

curricular nos cursos de tecnologia da informação, pois fundamenta o estudante e futuro 

profissional aos conhecimentos de desenvolvimento de software. Entretanto, podemos 

verificar um alto nível de reprovações a partir de consultas na literatura e na Universidade 

dos pesquisadores. Este estudo tem como objetivo identificar as informações referentes à 

disciplina Algoritmos ou equivalente, em relação ao ensino, aprendizagem e conteúdo.  A 

partir disso, a intenção futura é de construir uma abordagem gamificada. Logo, como 

forma de atingir este objetivo, um survey foi definido e aplicado com docentes e discentes 

da componente curricular. A pesquisa teve como resultado a identificação do processo de 

ensino e aprendizado de Algoritmos nos cursos de graduação e a análise dos conteúdos 

pelo grau de dificuldade. Além disso, foi possível constatar pontos de intervenção para a 

construção de novas abordagens. Portanto, conclui-se que este survey pode servir de base 

para fornecer requisitos na construção de futuras formas de ensino e aprendizado dos 

conteúdos da disciplina Algoritmos.   

Palavras-chave: Algoritmos, Survey, Processo de Ensino e Aprendizagem.  
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1. INTRODUÇÃO 

A disciplina Algoritmos ou equivalente é um componente curricular básico pertencente ao 

núcleo fundamentos de computação para cursos de graduação em Tecnologia da 

Informação (SBC, 2005). Pode-se constatar que muitos são os nomes atribuídos para esta 

disciplina, como Introdução à Programação, Introdução à Ciência da Computação, 

Introdução à Programação de Computadores, Lógica de Programação, entre outras. Neste 

artigo será utilizado o nome Algoritmos ou equivalentes.  

Em geral ela é apresentada aos alunos nos semestres iniciais e, consequentemente, 

estabelece a primeira interação dos discentes com o desenvolvimento de software. O seu 

objetivo é desenvolver no aluno a capacidade de elaborar soluções lógicas mediante 

problemas genéricos em uma sequência de passos (JUNIOR e MERCADO, 2016). 

Segundo o documento referente à formação dos cursos superiores em Computação, tais 

competências e habilidades são bases para a formação dos futuros profissionais nas áreas 

de Tecnologia da Informação, com especial ênfase no eixo de desenvolvimento de 

software (SBC, 2017). 

Sabe-se que a disciplina Algoritmos é importante para a formação dos novos 

profissionais, pois atua como subsidio na continuidade do curso. No entanto, é evidente o 

alto nível de reprovação e evasão na mesma. Essa situação é observada em diversos 

estudos (BOSSE e GEROSA, 2015; MARCUSSI et al., 2016). 

JUNIOR et al. (2015) elencam alguns pontos abordados em vista as dificuldades na 

visão do aluno para o aprendizado da disciplina, como: conhecimento de lógica, 

dificuldade para entender o problema, e o conteúdo de estrutura de dados homogêneos. No 

entanto, é possível identificar o alto índice da redução de reprovação e evasão, com base na 

revisão sistemática da literatura realizada por RAMOS et al. (2015) sobre artigos que 

propunham intervenções de ensino na disciplina. 

Neste contexto, este trabalho objetiva identificar as informações referentes ao 

processo de ensino e aprendizagem na disciplina Algoritmos ou equivalente, na visão de 

docentes e discentes. Será utilizado a sistematização das principais dificuldades 

encontradas tanto para quem ensina, quanto para quem aprende, bem como as estratégias 

utilizadas, os conhecimentos prévios necessários à aprendizagem, entre outros elementos 

que possam subsidiar a construção de uma abordagem gamificada para apoiar o ensino e 

aprendizagem dos conteúdos estudados na disciplina.  

A proposta será alinhada à condução de uma revisão sistemática da literatura e ao 

processo de observação participante na referida disciplina ofertada pela Faculdade de 

Computação na Universidade Federal do Pará, as quais estão em desenvolvimento.  

Além desta seção introdutória, contendo a identificação do problema e o objetivo do 

estudo, este artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 expõe uma breve 

fundamentação teórica sobre o processo de ensino e aprendizagem na disciplina 

Algoritmos, assim como a motivação da pesquisa; na Seção 3 descreve-se sobre os 

detalhes de design, instrumentação e execução do survey; na Seção 4 apresenta-se os 

resultados obtidos com o survey; a Seção 5 discute os resultados obtidos; e as 

considerações, contribuições e próximos passos serão apresentados na Seção 6. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

O processo de ensino e aprendizagem em Algoritmos ou equivalentes está presente na 

construção básica dos cursos de Tecnologia da Informação e é um eixo fundamental da 

formação dos futuros profissionais, pois, agrega ao profissional a capacidade futura de 

desenvolver e analisar a lógica de sistemas de informação computacionais. 
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No documento referente à formação dos cursos superiores em Computação (SBC, 

2017) é possível visualizar que para o profissional adquirir competências em alguns eixos 

de formação, a exemplo desenvolvimento de sistemas e resolução de problemas, precisa do 

conteúdo da disciplina Algoritmos ou equivalentes desde a fase de enquanto aluno. Logo, é 

possível inferir que para o contínuo seguimento em disciplinas futuras, o conhecimento do 

conteúdo e as competências adquiridas auxiliará na aprendizagem do discente.   

 A disciplina proporciona aos alunos competências associadas ao raciocínio lógico, 

introdução e desenvolvimento de programação (JUNIOR e MERCADO, 2016). Possibilita 

também a concepção da habilidade perante o pensamento computacional, que é definido 

como a resolução de problemas, projeção de sistemas e compreensão do comportamento 

humano, a partir da extração de conceitos fundamentais da ciência da computação (WING, 

2016). 

 Na literatura é possível identificar alguns casos de intervenção no ensino de 

algoritmos (RAMOS et al., 2015) e ferramentas computacionais para auxiliar o processo 

de aprendizagem (JUNIOR e MERCADO, 2016). Nestes casos, observa-se aprovação dos 

alunos. Entretanto, é evidente a dificuldade no processo de assimilação por parte dos 

discentes, em vista da capacidade de abstração e cognição do aluno (JUNIOR, VIEIRA e 

VIEIRA, 2015). Outros trabalhos apontam que o docente que não consegue disponibilizar 

os feedbacks necessários em tempo hábil (RAAB e SILVA, 2005), ou então em relação à 

prática do ensino de construção de algoritmos (JESUS e BRITO, 2009).  

 As contrariedades presentes na disciplina remetem a índices de reprovações 

(BOSSE e GEROSA, 2015; MARCUSSI et al., 2016) e evasão (GIRAFA e MOURA, 

2016), que pode acontecer por diversos motivos, de conhecimento prévio de lógica de 

programação, entendimento dos problemas propostos e dos conteúdos na disciplina, falta 

de tempo para estudar.    

O panorama percebido nos artigos científicos sobre o alto índice de reprovações e 

evasão na disciplina é perceptível dentro da realidade da Universidade Federal do Pará 

(UFPA) conforme expressa na Figura 1.  

É visível que os índices de reprovações nos cursos de Bacharelado em Ciência da 

Computação (CBCC) e Sistemas de Informação (CBSI) da Faculdade de Computação 

concentram-se na média de 50%, desde o ano de 2010 até o ano de 2017. Cabe ressaltar 

que os motivos de reprovação são distintos, contudo a maioria dos casos destaca os 

reprovados por conceito, por frequência ou evasão da disciplina.   

Em vista aos dados apresentados, é necessário um estudo geral acerca da percepção 

atual no que tange o ensino, aprendizado e conteúdo da disciplina Algoritmos, com foco 

em identificar pontos onde é possível intervenção de novas abordagens e, também, o que 

está sendo utilizado e bem aceito pela comunidade envolvida. 
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Figura 1 – Histórico de reprovações e aprovações na disciplina Algoritmos. 

Fonte: (Dados oriundos do SIGAA UFPA, 2018). 

 

3. O SURVEY  

Este survey pretende coletar a opinião dos professores e alunos dos cursos de graduação na 

área de Tecnologia da Informação sobre o processo de ensino e aprendizagem da disciplina 

Algoritmos ou equivalente. Além disso, este survey pretende identificar alguns elementos 

da disciplina que podem auxiliar no processo construção de uma abordagem gamificada. 

Assim, este survey tem como objetivos: 

 Identificar quais abordagens e recursos estão sendo utilizados para ministrar a 

disciplina Algoritmos ou equivalente; 

 Indicar perfis de comportamento/atitude dos discentes durante a realização da 

disciplina Algoritmos ou equivalente; 

 Levantar o grau de contribuição da estratégia de bonificação para a motivação do 

estudante; 

 Apurar quais são os conhecimentos prévios necessários para o aprendizado de 

algoritmos; 

 Apontar quais são os conteúdos pertinentes à disciplina mais difíceis tanto de 

ensinar quanto de aprender. 

 

3.1. Design do Survey  

O survey foi construído na ferramenta LimeSurvey, disponibilizada pelo Núcleo de 

Inovação e Tecnologias Aplicados ao Ensino e Extensão (NITAE - UFPA), a partir da 

Assessoria de Educação à Distância (AEDI-UFPA). A ferramenta é específica para a 

concepção de surveys com divulgação via internet. O questionário do survey ficou 

disponível para docentes no período de 22 de novembro de 2017 a 15 de janeiro de 2018, e 

para os discentes no período de 04 de dezembro de 2017 a 15 de janeiro de 2018.  
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A população-alvo são os professores e alunos dos cursos de graduação na área de 

Tecnologia da Informação de instituições de ensino superior públicas ou privadas, que 

tiveram contato com a disciplina Algoritmos de 2015 até o final de 2017. Este período foi 

definido para limitar de maneira mais atual os problemas a serem tratados por esta 

pesquisa. Quanto ao design de coleta de dados, o survey pode ser classificado como de 

corte transversal, em que os participantes relatam informações de suas experiências 

passadas e suas visões dentro de um determinado contexto. 

Como estratégia de divulgação para docentes, utilizou-se listas de e-mails 

disponíveis pela Sociedade Brasileira da computação (SBC), a saber: Ensino de 

Algoritmos e Programação; Olímpiada Brasileira de Informática; Pesquisa e 

Desenvolvimento; Assuntos Ensino e Pesquisa; Sociedade Brasileira de Computação; 

Comissões Especiais de Linguagem de Programação; e Comissão Especial de Informática 

na Educação. Além disso, utilizou-se também e-mails de cunho privado vinculados  

à professores de Instituições de Ensino Superior do estado do Pará, os quais encontram-se 

disponíveis ao acesso público em páginas de faculdades. Após esta fase, foram remetidas 

as listas três lembretes, com o intuito de coletar dados de professores que a priori não 

tenham sido alcançados no primeiro contato.  

Em relação à estratégia de divulgação para os discentes, foi utilizado o grupo de e-

mails dos cursos de Tecnologia da Informação da UFPA, a saber CBCC, CBSI e 

Engenharia da Computação. Além disso, o survey foi publicado em diversos grupos de 

estudantes na mídia social Facebook, como: Sistemas de Informação; Engenharia de 

Software PUC Rio e Minas; Computação do Centro Universitário Luterano de Palmas. 

É importante citar que este survey limita-se a coletar dados quantitativos dos 

participantes em relação a opinião pessoal e experiência acadêmica. Sendo assim, foi 

construído um questionário com questões objetivas e uma subjetiva, na intensão de 

garantir a qualidade das informações para a pesquisa, critérios de inclusão e exclusão 

foram definidos, conforme o Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Critério de Inclusão e exclusão de participantes 

Critério Inclusão Consideração 

O docente ou discente ter contato com a 

disciplina nos últimos dois anos (2015 até 

2017). 

Considera-se os anos de 2015 a 2017 por 

estar mais atual neste período o termo 

gamificação, técnica a ser usada nesta 

pesquisa para melhorar o ensino e 

aprendizagem do conteúdo de Algoritmos 

e equivalente. O período pode ser 

comprovado na Figura 2, onde percebe-se 

uma pesquisa mais profunda no termo 

gamificação. 

Critério Exclusão Consideração  

O participante que não esteja motivado à 

participar da pesquisa. 

Os participantes que não preencheram o 

questionário em sua totalidade. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

No Quadro 1 colocou-se como critério de inclusão o contato com a disciplina nos 

últimos dois anos (2015 – 2017), adotou-se em consideração a necessidade futura da 

construção de uma abordagem gamificada para aperfeiçoar o ensino e aprendizagem da 

disciplina Algoritmos e equivalente. Então, foi analisado o quantitativo de busca pelo 

termo gamificação usando a ferramenta Google Trends, o que mostrou uma enorme 
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representatividade e interesse pelo assunto na comunidade, o que pode ser visto no gráfico 

da Figura 2. 

Como forma de avaliar este survey, foi utilizado um painel com três especialistas 

docentes da disciplina Algoritmos ou equivalentes, os quais também estão inseridos em 

pesquisas com abordagens gamificada. 

 

 
Figura 2 – Pesquisa pelo termo Gamificação ao longo dos anos 

Fonte: (Google Trends, 2018). 

 

3.2. A Instrumentação do Survey  

Como instrumento de aplicação do survey foram utilizados dois questionários com 

questões objetivas e uma subjetiva, um para docentes e o outro para discentes. Para a 

composição dos questionários foram pesquisadas referências sobre o processo de ensino e 

aprendizagem da disciplina Algoritmos, e sobre a técnica de Gamificação, sistematizados 

no Quadro 2. Posteriormente, foi definido que as questões deveriam perpassar pelas 

dimensões de ensino, aprendizagem e conteúdo.  

 

Quadro 2 – Dimensões da disciplina e referencial teórico adotado 

Variáveis de Pesquisa Referencial Teórico – Considerações 

Processo de ensino e 

aprendizagem 

Para o processo de ensino e aprendizagem foram 

coletadas na literatura informações como abordagem, 

recursos, linguagens de programação utilizadas, pré-

requisitos, ferramentas, formas de bonificação na 

disciplina. Os trabalhos consultados foram (JUNIOR e 

MERCADO, 2016; BOSSE e GEROSA, 2015; 

MARCUSSI et al., 2016; JUNIOR et al., 2015; RAMOS 

et al., 2015; RAAB e SILVA, 2005). 

Conteúdo Na questão de conteúdo, foi levado em consideração o 

curriculum base da SBC (2005). Porém, neste documento 
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Variáveis de Pesquisa Referencial Teórico – Considerações 

a matéria é construída de maneira conjunta com a 

disciplina de Estrutura de Dados. E, com a finalidade de 

colocar unicamente os assuntos de Algoritmos, utilizou-se 

a ementa presente no Projeto Político Pedagógico do 

CBCC da UFPA (2010) como elemento de identificação 

dos conteúdos. 

Outro aspecto interessante é que foi constatado que a 

disciplina Algoritmos tem a equivalência por conteúdos 

com a disciplina Conceitos Fundamentais de 

Programação “Fundamental Programming Concepts”, 

tradução feita pelo autor (ACM/IEEE, 2013).  

Gamificação Os trabalhos que embasaram o assunto de Gamificação 

foram (WERBACH, 2012; MCGONIAL, 2011; COSTA 

e MARCHIORI, 2016). 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

3.3. As Questões de Pesquisa 

Com base nos referenciais citados na Seção 3.2, foram definidas as questões do survey. O 

Quadro 3 apresenta a divisão por categoria de questões feitas para docentes e discentes 

com o objetivo de analisar tópicos em relação ao processo de ensino, aprendizagem e os 

conteúdos da disciplina.  

 

Quadro 3 – Divisão das seções dos questionários. 

Categoria – Questionário do Survey Consideração conjunto de questões 

Informações básicas  Foi solicitado aos docentes e discentes 

informações referentes ao tempo de 

contato com a disciplina e quantidade de 

vezes ministrada ou participação. 

Em relação ao processo de ensino Foram disponibilizadas questões sobre 

abordagem didática, recursos necessários 

e/ou significativos para aprendizagem, 

formato de divisão dos alunos, auxílio do 

monitor, forma do docente resolver o 

problema em sala, uso da bonificação, 

utilização de linguagens de programação e 

feedback sobre as atividades desenvolvidas 

na disciplina. 

Em relação ao conteúdo da disciplina Nessa seção foi questionado sobre os 

conteúdos da disciplina e o nível de 

dificuldade de cada um. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

O Quadro 4 descreve questões feitas com exclusividade para os discentes. Tais 

questões foram preparadas com o objetivo de avaliar o contato do discente com a área de 

gamificação e os recursos disponíveis em jogos.  

 

 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2485



 

 

9 

Quadro 4 – Questões exclusivas para alunos. 

Questão Consideração da questão 

O que mais lhe motiva a jogar vídeo 

game? 

A elaboração desta questão trouxe alguns 

elementos e mecânicas de jogos, com o 

intuito de identificar, para a construção da 

abordagem futura, quais deles podem ser 

significativos para motivar o aluno no 

processo de ensino e aprendizagem. 

Durante a sua graduação, em alguma 

disciplina cursada, o professor fez uso da 

gamificação como estratégia de ensino? 

Identificar um prévio contato com a 

abordagem que se deseja construir. 

O uso da gamificação contribuiu para 

melhorar o seu processo de aprendizado do 

conteúdo? 

Para os que responderam “sim” para o 

contato com a abordagem, foi 

disponibilizado o questionamento para 

identificar se foi uma proposta válida para 

o aprendizado.  

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

As questões do survey estavam acessíveis na ferramenta web LimeSurvey em 

período específico, como discutido na Seção 3.1. Para acesso a estes questionários, foi 

elaborada uma versão pdf disponível nos seguintes links:  

 Discentes: https://drive.google.com/file/d/1thD7k0RkVkG_78Gly6WMHUInbOH 

9aPI1/view?usp=sharing; 

 Docentes: https://drive.google.com/open?id=1kTr6W0FzuvyAL_00R9voKfVAzZ 

DFLgHo. 

 

4. OS RESULTADOS DO SURVEY 

Esta seção apresenta em detalhe os resultados obtidos com a aplicação do survey para os 

docentes e discentes da disciplina Algoritmos ou equivalentes. 

 

4.1. O Perfil dos Participantes 

Entre discentes e docentes foram recebidas as respostas de 109 participantes provenientes 

de instituições de ensino superior públicas e privadas. Foi considerada a abrangência 

nacional pela estratégia de divulgação já informada na Seção 3.1. Após a execução do 

refino pelo critério de inclusão e exclusão dos respondentes totais, 56 respostas discentes e 

64 respostas docentes foram selecionadas. 

 A Figura 3 apresenta um panorama do contato com a disciplina discentes e 

docentes. Constatou-se que 64 % dos respondentes docentes já ministram a disciplina mais 

de seis vezes, e 22% entre quatro e seis vezes. Já no que se refere aos discentes, 73% 

participaram apenas uma vez, 23% duas ou três vezes e 4% quatro ou cinco vezes.   
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Figura 3 – Participação na disciplina: (a) docente quantas vezes ministrou; (b) discentes 

quantas vezes participou. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

4.2. Quanto aos Docentes 

No quesito recursos de apoio à pratica de ensino, os docentes participantes do survey 

elencaram com maior notoriedade o quantitativo referente à adoção de listas com 

exercícios para resolução em casa. Posteriormente, optou-se por exercícios resolvidos em 

sala de aula e desenvolvimento de projetos, como pode ser visto na Figura 4. 

 

 
Figura 4 – Recursos utilizados para apoiar o ensino. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

No que tange à divisão dos alunos para a resolução de algoritmos, exposta na Figura 

5, a pesquisa demostra que 44 docentes adotam o trabalho individual e 41 optam pela 

realização de trabalhos em dupla.   
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Figura 5 – Escolha da forma como é dividido os alunos em sala de aula. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

 Quanto à estratégia de bonificação dentro da disciplina, 53% dos docentes 

responderam positivamente. A resposta positiva disponibilizou o questionamento em mais 

duas perguntas: a primeira sobre a utilização da estratégia; e a segunda referente ao seu 

fator de impacto no aprendizado. Durante a análise apresentada na Figura 6, percebeu-se 

que 19 docentes utilizam a resolução de questão com nível maior de dificuldade. A 

resolução de lista com exercício e resolução de questão no quadro para a turma também 

foram apontadas boas estratégias.  

 

 
Figura 6 – Escolha dos docentes dobre como utilizam a bonificação. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
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uso do VisuAlg. Na categoria outros, foram identificados alguns registros, dentre eles 

foram citados Python, Portugol, Javascript, Devpascal e Scratch. As informações podem 

ser visualizadas na Figura 7. 

 

 
Figura 7 – Uso de linguagens de programação na disciplina Algoritmos. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

4.3. Quanto aos Discentes  

Na aplicação dos questionários referentes à identificação de perfis do discente foram 

enumeradas diferentes categorias. Os perfis participativo, colaborador e introspectivo 

foram os mais apontados. Perfis descriminados por competitivo e estimulador também 

foram apontados como relevantes. Os demais não apresentaram margem significativa à 

pesquisa, conforme demostra a Figura 8.  

 

 
Figura 8 – Auto perfil identificado pelos discentes. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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Durante a pesquisa foi questionado ao aluno como o professor se utiliza da 

estratégia de bonificação na disciplina, onde 17 alunos registraram a partir da resolução de 

lista de exercício, e 11 optaram pela resolução de questão com nível de dificuldade mais 

elevado. Os dados estão evidenciados na Figura 9. 

 

 
Figura 9 – Formas de bonificação dentro da disciplina identificada pelos discentes. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

No que diz respeito ao uso de linguagem de programação ministrado pelos docentes 

na disciplina, os discentes indicaram as seguintes linguagens: Visualg, Pascalzim e C/C++, 

como pode ser visto na Figura 10. 

 

 

 
Figura 10 – Uso de linguagens de programação na disciplina apontado pelos discentes. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
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5.1. Sobre abordagens e recursos utilizados na disciplina 

Na Figura 11 são confrontadas as informações dos professores e dos alunos em relação à 

abordagem didática. Pode-se perceber que tanto na visão do docente, 81%, quanto na do 

discente, 61%, é identificada como abordagem efetiva a híbrida, teórica mais prática. A 

segunda indicação é a prática laboratorial, onde 27% dos alunos e 16% dos professores 

escolheram este tipo de formato de aula. 

 

 
Figura 11 – Abordagem didática mais significativa.  

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

No que se refere aos recursos significativos para a aprendizagem, a primeira 
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onde docentes foi de 34% e de discentes de 28%. Assim, a identificação destes dois 

recursos podem ser consideradas para uso na construção futura da abordagem gamificada. 

Além disso, a terceira posição dos registros está a lista de exercícios para ser resolvida em 

casa, a qual conta com 18% das indicações feitas por discente e 22% por docentes. Os 

dados estão dispostos na Figura 12. 
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Figura 12 – Recursos significativos para ensino e aprendizagem. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

No que tange à divisão dos alunos para a resolução das atividades na disciplina, o 

formato que os docentes consideram mais significativo para a aprendizagem é em dupla, 

com 48%. E, na segunda colocação está o trabalho individual com 42%. Entretanto os 

discentes apontaram o inverso, onde na primeira posição está o trabalho individual, com 

52% e em segundo o trabalho em dupla com 36%. Os dados são comprovados a partir da 

Figura 13. 
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ter tido contato com alguns formatos. Tal situação leva a acreditar na escolha do formato 

adotado pelo professor.  
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Figura 13 – Formato da divisão dos alunos 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Em relação à preferência da resolução de problemas em sala de aula, a ampla maioria 

escolheu a opção de construir a solução junto com os alunos, onde o percentual de 

respostas dos docentes foi de 83% e dos discentes de 88%, dados reportados pela Figura 

14. Pode-se visualizar a partir desta alternativa que um algoritmo com características 

advindas da construção da turma como um todo traz mais benefícios para o ensino e 

aprendizagem, já que como define JESUS e BRITO (2010), uma das características do 

algoritmo é que não existe uma única solução para um determinado problema. Portanto, a 

construção coletiva de algoritmos pode permitir aos alunos adquirirem a competência 

fundamental da disciplina que é o escrita do algoritmo.  

 

 
Figura 14 – Resolução do professor em sala. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
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No que se refere ao uso de softwares ou linguagens de programação para facilitar o 

processo de ensino da disciplina, visualizadas a partir da Figura 15, os docentes 

informaram que adotam as seguintes linguagens em ordem de apontamentos quantitativos: 

C/C++, Visualg e Java. Quanto aos discentes, estes apontaram que os seus professores 

adotaram as seguintes ferramentas em ordem de registros quantitativos: Visualg, Pascalzim 

e C/C++.   

A opção outros tem a quantidade de registros maior para os docentes, porém ao 

sistematizar os dados informados foi verificado que estava abaixo de 5 opções. Para o 

detalhamento das opções adicionadas pelos docentes vide seção 4, resultados. 

 

 
Figura 15 – Uso de linguagens de programação na disciplina. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

A Figura 16 traz informações sobre a adoção de monitores na disciplina. No caso, a 

opção “não se aplica” estava apenas disponível para os alunos, pois durante a participação 

na componente curricular ele pode não ter tido contato com monitor. Os resultados 

presentes na figura seguem uma tendência, uma vez que 53% dos docentes adotam o uso 

do monitor, enquanto 47% não. Já no caso dos discentes. 45% procuram pelo apoio do 

monitor para auxílio nas atividades, enquanto que 38% não e 18% registraram o não 

contato com o monitor na disciplina. 
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Figura 16 - Uso do monitor na disciplina. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

5.2. Contribuição da estratégia de bonificação 

Como a intenção futura desta pesquisa é o desenvolvimento de uma abordagem gamificada 

para a disciplina de algoritmos ou equivalentes, foram coletadas informações sobre a 

bonificação, elemento trabalhado tanto na abordagem tradicional quanto na abordagem 

gamificada. Então, foi questionado se era utilizada na disciplina a bonificação como 

estratégia, onde pode-se perceber que entre os docentes 53% responderam positivamente, 

enquanto 47% relataram negativamente. Entre os discentes a situação é diferente, pois 48% 

deles falaram que os professores utilizam este recurso, mas 52% não tiveram contato. Os 

dados estão presentes na Figura 17. 

 A divergência em relação ao uso ou não da bonificação na disciplina pode estar 

relacionado na prática do processo de ensino e aprendizagem, como é o caso de alguns 

docentes, os quais podem não adotar este recurso por não acharem significativo para a 

aprendizagem. Em relação aos discentes, como já exposto, o controle de turma é do 

professor, o qual pode ou não adotar o uso de bonificação. Outro motivo seria do discente 

não ter a total compreensão sobre a estratégia, e então não consegue identificar como 

elementos de bonificação a lista de exercício pontuada, ou então ponto “extra” para 

resolução de uma atividade no quadro.  
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Figura 17 – Uso da bonificação na disciplina. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

O uso de bonificação na disciplina é disseminado parcialmente, porém pode-se 

verificar que onde este elemento é adotado aumenta o índice motivacional dos alunos. Esta 

realidade é constatada por 94% dos docentes, os quais utilizam. E, 85% dos discentes que 

tiveram contato com esta estratégia dentro da disciplina. Os dados são evidenciados a 

partir da Figura 18. 

 

 
Figura 18 – Motivação pelo uso da bonificação. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
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das turmas. Além disso, quando se fala de jogos e gamificação pode-se perceber que o 

feedback constante é uma característica fundamental, segundo MCGONIAL (2011).  

Portanto, pode-se perceber a importância na devolução das atividades corrigidas 

tanto para o ambiente de ensino e aprendizagem no contexto da disciplina quanto nos 

jogos. No survey verificou-se nos resultados dos docentes e discentes um dado conflitante, 

pois enquanto os professores informam em sua maioria que emitem os feedbacks, 88%, os 

alunos apontam de maneira balanceada, 55% positivamente e 45% negativamente. As 

informações podem ser visualizadas na Figura 19. 

O conflito nos dados, apresentado pelos discentes, confirma a informação presente 

na literatura, que os feedbacks “são difíceis por motivos didáticos-organizacionais, como, 

por exemplo a grande quantidade de alunos em turma e o grande número de avaliações 

sugeridas pela instituição” (RAAB e SILVA, 2015). Porém, temos a percepção via survey, 

que os docentes algumas vezes para suprir esta demanda convocam o apoio de monitores 

para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem. Essa informação é confirmada pela 

Figura 16, onde a partir dela temos o entendimento do porquê os docentes informaram em 

ampla maioria a entrega do feedback das atividades. 

 

 
Figura 19 – Feedback sobre as atividades da disciplina. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

5.4. Identificar os conhecimentos prévios para a disciplina  

Na Figura 20 estão apresentados os pré-requisitos, que foram questionados aos 

respondentes, se consideram como necessários ao aprendizado da disciplina Algoritmos. 

Tais informações vem do estudo de GIRRAFA e MORA (2016) e foram adaptadas para 

este survey. Como pode-se perceber, tanto os alunos quanto os professores consideram 

estes pré-requisitos importantes para a condução da disciplina. 
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Figura 20 – Escolha dos pré-requisitos necessários para o aprendizado. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

5.5. Sobre os conteúdos pertinentes à disciplina 

Para esta seção foram analisadas as respostas dos participantes da disciplina Algoritmos ou 

equivalentes em relação à dificuldade com os conteúdos. Como forma de fazer esta 

identificação, foi disponibilizada uma escala likert-3, com as seguintes opções: Fácil, 

Médio e Difícil. Também era possível escolher a opção não se aplica, pois conforme foi 

explicado na seção 3.1, alguns conteúdos podem não estar presentes na ementa da 

componente curricular de cursos de graduação específicos.     

Os conteúdos questionados aos discentes e docentes foram: Conceitos de 

algoritmos e sua utilidade; Variáveis, constantes e tipos de dados; Operandos/operadores e 

expressões; Atribuição; Estrutura sequenciais (operação de entrada e saída); Estrutura de 

decisão; Estrutura de repetição; Estrutura de dados homogêneas (matrizes e vetores); 

Subalgoritmos (função, procedimento); Recursividade; Implementação de algoritmos em 

linguagens de programação. 

Pode-se observar a partir da Figura 21 informações de ensino do ponto de vista do 

professor, os quais consideraram o conteúdo de Atribuições como mais fácil de ministrar, 

com 80%. Na segunda posição são os assuntos: Conceitos de algoritmos e sua utilidade, e 

Operando/ operadores e expressões, com cerca de 77%.  

Os docentes consideram o conteúdo de estrutura de dados homogêneas (matrizes e 

vetores) como sendo a primeira colocada em nível médio de dificuldade de ensinar. 

Observa-se também neste grau na segunda posição os seguintes conteúdos: Estrutura de 

repetição e Implementação de algoritmos em linguagens de programação. 

Outro dado importante presente na Figura 21 é que o conteúdo que é mais difícil 

para ensinar é recursividade, com 44%. Em segundo está Subalgoritmos, com 36%. Em 

terceiro os docentes apontam estrutura de dados homogêneas (matrizes e vetor), com 27%. 

 

46 

51 

38 

5 

48 

31 

28 

2 

0 10 20 30 40 50 60

Conhecimento de lógica

Leitura e Interpretação de texto

Conhecimentos matemáticos

Outros

Quantidade escolhida 

P
ré

-r
e
q

u
is

it
o

s 

Discente

Docente

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2498



 

 

22 

 
Figura 21 – Conteúdos em relação ao Ensino do professor. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

No que se refere ao conteúdo, o docente também foi questionado em relação à 

assimilação da turma, dados presentes na Figura 22. Neste quesito os docentes identificam 

que a maior facilidade está no item conceitos de algoritmos e sua utilização, com 66%. Em 

segundo lugar é indicado a unidade Variáveis, constantes e tipos de dados, com 58%. No 

terceiro lugar está o conteúdo de Operando/ operadores e expressões, que soma 56% das 

respostas.  

Outro dado relacionado à Figura 22 é o grau de assimilação médio, no qual 

percebe-se o conteúdo Estrutura de decisão, em primeiro lugar com 56%. No segundo 

lugar constata-se a Estrutura sequencial (operação de entrada e saída), a qual apresenta 

55% apontamentos. Como terceira indicação docente verifica-se a Implementação de 

algoritmos em linguagens de programação, com 44%. 

Também é importante o nível de assimilação considerado difícil, que tem em sua 

primeira posição o conteúdo Recursividade, a qual apresenta 75% dos apontamentos. O 

segundo lugar é a unidade estrutura de dados homogêneas (matrizes e vetores), que tem 

67% dos registros. A terceira posição os professores sinalizam o item Subalgoritmos 

(funções e procedimentos), com 61% de indicações. 

  

77% 75% 77% 80% 

64% 

20% 23% 22% 19% 
28% 

3% 2% 2% 2% 
8% 

0% 0% 0% 0% 0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Conceitos de

algoritmos e sua

utilidade

Variáveis, constantes e

tipos de dados

Operandos/operadores

e expressões

Atribuições Estruturas sequenciais

(operações de entrada

e saída)

P
o
r
c
e
n

ta
g
e
m

 

Conteúdo da disciplina 

Fácil

Médio

Difícil

Não se aplica

50% 

36% 
27% 22% 

13% 

30% 
38% 

39% 
45% 

33% 
23% 

39% 

13% 
25% 27% 

36% 
44% 

19% 

0% 0% 2% 
9% 

20% 
13% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Estruturas de

decisão

Estrutura de

repetição

Estruturas de

dados homogêneas

(matrizes e

vetores)

Subalgoritmos

(função,

procedimento)

Recursividade Implementação de

algoritmos em

linguagens de

programação

P
o
r
c
e
n

ta
g
e
m

 

Conteúdo da disciplina 

Fácil

Médio

Difícil

Não se aplica

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2499



 

 

23 

 
Figura 22 – Conteúdos em relação a assimilação pela turma, visão do professor. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Os alunos também foram questionados no quesito conteúdo, onde suas respostas 

estão na Figura 23, onde observa-se a indicação que a unidade mais fácil de aprender é de 

Conceito de algoritmos e sua utilidade, com 77%. Em segundo lugar estão os seguintes 

conteúdos: Operandos/ operadores e expressões, e Atribuições, com 70%. Como terceiro 

registro mais presente é o conteúdo de Variáveis, constantes e tipos de dados, com um total 

66% dos apontamentos. 

No caráter de assimilação médio, os alunos escolheram como primeiro item 

Subalgoritmos (funções e procedimentos), com 52%. Em segundo lugar elegeram a 

matéria Estrutura de repetição, com 50%. Além disso, a indicação da terceira posição é a 

de Estrutura de decisão, a qual acumula 45% dos registros discentes. 

No grau de difícil aprendizado, o conteúdo destacado é sobre Recursividade, com 

64% dos alunos respondentes. A segunda unidade de maior complexidade é de estrutura de 

dados homogêneas (matrizes e vetores), com 39% dos apontamentos. Como terceiro 

conteúdo de maior dificuldade está presente o de Subalgoritmos (funções e 

procedimentos), com 34% dos registros. 
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Figura 23 – Grau de facilidade em facilidade do aluno em relação aos conteúdos. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

A abordagem didática considerada mais significativa para o ensino e aprendizagem da 

disciplina de Algoritmos ou equivalentes é a híbrida. Dentre os recursos apontados pelo 

survey o mais trabalhado é a lista de exercícios resolvida em sala. Além deste, os 

participantes da pesquisa indicaram o desenvolvimento de projetos, o qual permite a 

integração entre os alunos e a aproximação da prática profissional, e o formato da divisão 

dos alunos para as atividades da componente de forma individual e em dupla. 

Outras percepções sobre a atual realidade da disciplina relacionadas aos elementos 

de jogos foi o uso da bonificação e o feedback das atividades desenvolvidas. Em ambas 

percebeu-se ampla aceitação e facilitação na aprendizagem dos alunos. Porém, existe 

ressalvas por parte dos alunos para com o feedback, o que precisará de uma elaboração 

desta técnica com o objetivo de suprir tal necessidade em abordagens futuras. 

É importante destacar que os pré-requisitos da componente curricular, como 

identificados via survey, possibilitam adquirir as competências da disciplina. Além disso, 

verificou-se também o uso de linguagens de programação como recurso para facilitar o 

aprendizado do discente. 

No decorrer da análise dos resultados apresentados no survey, tivemos a percepção 

sobre o conteúdo mais difícil no que tange ao ensino, à assimilação pela turma e ao 

aprendizado, o qual é a Recursividade. Ao levar em consideração apenas a aprendizagem, 

na visão do aluno, e a assimilação pela turma, na visão do professor, pôde-se identificar o 

segundo mais difícil como sendo o conteúdo de Estrutura de dados homogêneas (matrizes 

e vetores). 

77% 
66% 70% 70% 

61% 

23% 
30% 

21% 23% 
29% 

0% 4% 
9% 5% 

11% 
0% 0% 0% 2% 0% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Conceitos de

algoritmos e sua

utilidade

Variáveis, constantes e

tipos de dados

Operandos/operadores

e expressões

Atribuições Estruturas sequenciais

(operações de entrada

e saída)

P
o
r
c
e
n

ta
g
e
m

 

Conteúdo da disciplina 

Fácil

Médio

Difícil

Não se aplica

46% 

32% 

18% 
13% 7% 

27% 

45% 
50% 

43% 
52% 

23% 

45% 

9% 
18% 

39% 
34% 

64% 

23% 

0% 0% 0% 2% 5% 5% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Estruturas de

decisão

Estrutura de

repetição

Estruturas de dados

homogêneas

(matrizes e

vetores)

Subalgoritmos

(função,

procedimento)

Recursividade Implementação de

algoritmos em

linguagens de

programação

P
o
r
c
e
n

ta
g
e
m

 

Conteúdo da disciplina 

Fácil

Médio

Difícil

Nã se aplica

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2501



 

 

25 

Portanto, pode-se inferir a construção de uma estrutura base da futura abordagem 

gamificada contando: como recursos, a forma divisão dos alunos, identificação do perfil 

discente, pré-requisitos, e se devemos adotar o uso de uma linguagem de programação. 

Além disso, foi constado os conteúdos de maior dificuldade, os quais podem ser os 

primeiros alvos da nova abordagem, a qual terá por objetivo facilitar o formato do ensino e 

ampliar a assimilação de conteúdo por parte dos alunos. Posteriormente serão definidos os 

critérios de avaliação para a validação da proposta. 
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Resumo 

O desenvolvimento de um sistema de rastreabilidade possui alto grau de complexidade 

onde são necessários investimentos para a sua implantação por todos os atores da cadeia 

de suprimentos. Esses atores esperam, que além de atender a legislação, exista alguma 

captura de valor nesta implantação dos pontos de vista econômico e estratégico. Neste 

cenário, o objetivo geral deste estudo consiste em analisar a contribuição do sistema de 

rastreabilidade para criação de valor para os atores da rede de suprimentos de 

medicamentos (laboratórios, distribuidores e hospitais) assim como os fatores críticos 

de sucesso (FCS) para que a adoção deste sistema crie valor tanto para as organizações 

como para a rede de suprimentos na totalidade. Para desenvolvimento desta pesquisa 

inicialmente identificou na literatura os possíveis valores e FCS e em uma segunda fase 

confrontando e priorizando esses resultados utilizando o método Analytic Hierarchy 

Process (AHP) com profissionais envolvidos em projeto-pilotos de rastreabilidade. Os 

resultados indicaram os FCS destacando: envolvimento da alta direção, qualidade da 

informação e do sistema rastreabilidade, governança dos dados, revisão das tarefas e 

operações internas, transparência, autenticidade e acesso, interoperabilidade e suporte 

de fornecedores. 

 

Palavras-chave: Rastreabilidade, Criação de Valor, Fatores Críticos de Sucesso, 

Medicamentos, Analytic Hierarchy Process (AHP) 

 

Abstract  

The development of a traceability system has a high degree of complexity where 

investments are required for its implementation by all actors in the supply chain. These 

actors expect that in addition to complying with the legislation, there is some value 

capture in this implementation of the economic and strategic points of view. In this 

scenario, the general objective of this study is to analyze the contribution of the 

traceability system to value creation for the actors of the drug supply network 

(laboratories, distributors and hospitals) as well as the critical success factors (CSF) 

adoption of this system creates value for both organizations and the entire supply 

network. For the development of this research initially identified in the literature the 

possible values and CSFs and in a second phase confronting and prioritizing these 

results using the Analytic Hierarchy Process (AHP) method with professionals involved 

in traceability pilot project. The results indicated the CSFs, including: top management 

involvement, information quality and system traceability, data governance, task review 

and internal operations, transparency, authenticity and access, interoperability, and 

supplier support. 
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1. Introdução  
 

Segundo Rotunno et al. (2014) a rastreabilidade está se tornando um diferenciador em 

muitas indústrias, A indústria farmacêutica, juntamente com a indústria de alimentos, 

vem capturando o interesse dos pesquisadores mais que outras indústrias, devido à 

regulamentação mais rigorosa pelos governos e organizações internacionais onde a 

segurança e qualidade na indústria farmacêutica tem sido o foco da atenção mundial. No 

entanto a implantação de um sistema de rastreabilidade de forma eficaz enfrenta muitos 

desafios, sendo fundamental a identificação dos fatores críticos de sucesso. A partir de 

estudos sobre a rastreabilidade desenvolvidos em diferentes cadeias se observam 

lacunas teóricas a serem trabalhadas, como a criação de valor a partir da implantação 

dos sistemas de rastreabilidade conforme discutido por Dai, Ge e Zhou (2015) e os 

respectivos valores esperados da informação da rastreabilidade conforme tratado por 

Aiello, Enea e Muriana (2015). Miao et al. (2011) reforçam que é fundamental 

identificar os fatores críticos de sucesso para garantir a implementação efetiva de um 

sistema de rastreabilidade e alavancar melhorias em seu desempenho. Para Theyel 

(2017), a rastreabilidade na área biomédica se traduz no controle do fluxo de materiais e 

informações desde a matéria-prima até o paciente. Contudo, para a área biomédica o uso 

das tecnologias emergentes para rastreabilidade está apenas no início e mais estudos são 

necessários sobre rastreabilidade para o entendimento e identificação de novas 

oportunidades de melhoria, inovação e criação de valor.  

A partir da discussão acima, formulou a  pergunta que norteou esta pesquisa:  

 

Quais os fatores críticos de sucesso para uma implantação de um sistema de 

rastreabilidade na cadeia de medicamentos e qual a importância relativa de cada fator 

crítico de sucesso para a implementação de um sistema de rastreabilidade na cadeia de 

medicamentos? 

 

Com base nestas perguntas, o objetivo geral deste estudo consiste em identificar os 

fatores críticos para que a adoção deste sistema crie valor tanto para as organizações 

como para a rede de suprimentos na sua totalidade. Para desenvolvimento desta 

pesquisa inicialmente identificou na literatura os FCS e em uma segunda fase 

confrontando e priorizando esses resultados utilizando o método Analytic Hierarchy 

Process (AHP) com profissionais envolvidos em projeto-piloto de rastreabilidade. 

2. Teoria   
O mercado farmacêutico mundial deverá atingir cerca de US$ 1,4 trilhão em 2020, onde 

o Brasil figura atualmente na sétima posição do mercado mundial, devendo chegar ao 

quinto lugar até 2020 (INTERFARMA, 2016). Machado (2000), alerta que a aderência 

da indústria para a utilização de sistemas de rastreabilidade é uma tarefa complexa e 

muitas vezes custosa, que acontece em duas circunstâncias: 1) voluntariamente, quando 

a empresa enxerga um diferencial competitivo; 2) obrigatoriamente, através da 

imposição de normas e regulamentações. As regulamentações governamentais têm 
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aumentado o nível de segurança para a distribuição de produtos farmacêuticos. As 

plataformas regulamentadoras e seus requisitos obrigatórios estão sendo adotados em 

diversos países em todo o mundo, adicionando certas complexidades operacionais em 

fabricantes e distribuidores multinacionais, forçando-os a criar sistemas flexíveis para 

serializar os produtos expedidos em diferentes mercados de acordo com os requisitos 

normativos locais (ROTUNNO et al., 2014). A Food and Drug Administration (FDA) 

estimou em 2005 que a venda de produtos falsificados nos Estados Unidos passava de 

3,5 bilhões de dólares e o Pharmaceutical Security Institute (PSI) estimam que a 

falsificação movimentou mais de US$ 75 bilhões em 2010 em todo o mundo. Os 

medicamentos ilegais são um problema mundial, incluindo os Estados Unidos e Europa, 

onde a vigilância é muito maior do que aqui no Brasil (NOGUEIRA; NETO, 2011). A 

partir da implantação de um mecanismo de rastreabilidade, será possível verificar se o 

medicamento é verdadeiro, assim como verificar o histórico do caminho percorrido 

(NOGUEIRA; NETO, 2011). 

ZHANG et al. (2016), trazem que nas últimas décadas as informações relativas a 

saúde, como, registros eletrônicos de saúde e a rastreabilidade vêm trazendo novos 

desafios para o gerenciamento, armazenamento e processamento de dados. Os mesmos 

autores ainda acrescentam, que com o auxílio de tecnologias como o Cloud Computing 

e Big Data as informações relativas à saúde em sistemas ciber-físicos (Cyber-Physical 

Systems - CPS) podem ser mais eficientemente gerenciados. 

 

2.1 Fatores críticos de sucesso   
Segundo Rotunno et al. (2014) a rastreabilidade está se tornando uma 

necessidade cada vez mais urgente e um diferenciador em muitas indústrias, A indústria 

farmacêutica, juntamente com a indústria de alimentos, vem capturando o interesse dos 

pesquisadores mais que outras indústrias, devido à regulamentação mais rigorosa pelos 

governos e organizações internacionais onde a segurança e qualidade na indústria 

farmacêutica tem sido o foco da atenção mundial. No entanto, a implementação do 

sistema de rastreabilidade enfrenta muitos desafios, sendo fundamental a identificação 

dos fatores críticos de sucesso para a implementação de um sistema de rastreabilidade 

eficaz.    

Ngai et al. (2007) discutiram fatores críticos com foco na utilização da 

tecnologia RFID, os quais foram categorizados em quatro dimensões: (1) elevada 

motivação organizacional para melhoria, (2) processo de implementação, (3) controle de 

custos, e (4) interação universidade-indústria. Ngai et al. (2007) detalhou os fatores 

críticos para cada dimensão analisada conforme descrito no quadro 1 a seguir: 

 

  Quadro 1 – Dimensão dos Fatores Críticos de Sucesso para implementação de RFID  
Dimensões  Fatores Críticos de Sucesso 

Motivação Organizacional.  Forte necessidade interna e externa; 

 Atualização Tecnológica. 

Eficiência do processo de implementação.  Implementação interorganizacional; 

 Evite grandes mudanças de processo / Limite de 

mudanças de processo. 

Controle efetivo de custos.  Comece com um pequeno escopo de projeto; 

 Investimento do vendedor de equipamentos. 

Interação efetiva universidade-indústria.  Habilidades e transferência de conhecimento. 

Fonte: Autor “Adaptado de” Ngai et al. (2007) 

 

Aung e Chang (2014) mencionam que um sistema de rastreabilidade eficiente 

deve ser caracterizado pela amplitude (ou seja, a quantidade de informação coletada), 
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profundidade (capacidade de rastrear as informações relevantes) e precisão da 

informação, permitindo assim equilibrar custos e benefícios.  

Miao et al. (2011) e Duan et al.  (2017) destacam as seguintes dimensões de 

fatores críticos para a implementação de um sistema de rastreabilidade:  

 Ambiente (legislação, suporte do governo, padrões);  

 Organizacional (envolvimento da alta direção, suporte dos fornecedores, 

gerenciamento e comunicação eficazes); 

 Tecnologia (qualidade da informação rastreada e do sistema de 

rastreabilidade). 

Miao et al. (2011) e Duan et al. (2017) destacam as seguintes dimensões de 

fatores críticos para a implementação de um sistema de rastreabilidade (Quadro 2). 

 

Quadro 2  - Dimensão dos Fatores Críticos de Sucesso  
Dimensões dos 

Fatores Críticos  

Descrição das Dimensões   Fatores  

TECNOLOGIA  

 
 Qualidade da informação 

rastreada e do sistema de 

rastreabilidade. 

 Eficácia da informação; 

 Integridade da informação; 

 Autenticidade das informações; 

 Padronização de informação; 

 Desempenho dos sistemas de 

rastreabilidade; 

 Funções de sistemas de 

rastreabilidade; 

 Operação de sistemas de 

rastreabilidade. 

 Arquitetura de hardware e 

software eficiente. 

 Hardware e softwares confiáveis para 

serialização; 

 Hardware e softwares confiáveis para 

coleta e controle dos itens 

serializados. 

ORGANIZAÇÃO 

 Envolvimento da alta direção 

e suporte dos fornecedores da 

tecnologia. 

 

 

 

 

 Suporte do fornecedor; 

 Suporte interno; 

 Investimento interno; 

 Envolvimento da alta gerência. 

 Gerenciamento de sistemas de 

rastreabilidade; 

 Velocidade de resolução de 

problemas; 

 Administração 

 Gestão e comunicação 

eficazes. 

 Educação e treinamento; 

 Confiança; 

 Comunicações oportunas; 

 Facilidade na comunicação e 

compartilhamento de informações; 

 Padronização das informações; 

 Utilização de padrões internacionais. 

 Revisão dos Processos 

internos. 

 Revisão das tarefas e operações 

internas. 

AMBIENTE  Legislação.  Regulação;Leis. 

 Suporte do governo. 

 

 Investimento do governo; 

 Suporte do governo; 

 Divulgação do governo para os elos 

envolvidos. 

 Conhecimento do 

consumidor em relação ao 

 Publicidade do governo para os 

consumidores;  
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Dimensões dos 

Fatores Críticos  

Descrição das Dimensões   Fatores  

sistema de rastreabilidade.  Disposição dos consumidores; 

 Compreensão dos consumidores. 

Fonte:  Autor “Adaptado de” Bevilacqua, Ciarapica e Giacchetta, (2009), Miao et al. (2011), Altunkan et 

al. (2012), Dabbene, Gay e Tortia, (2014), Rotunno et al. (2014), Duan, et al.  (2017)  

 

Bevilacqua, Ciarapica e Giacchetta (2009), Altunkan et al. (2012) e Dabbene, 

Gay e Tortia (2014) ainda destacam que implantação de um sistema de rastreabilidade 

tem como ponto crucial repensar as tarefas e objetivos de todo o gerenciamento da 

cadeia de fornecimento. 

Rotunno et al. (2014), descutem que um sistema de rastreabilidade para indústria 

farmacêutica possuem requerimentos adicionais que exigem mais da arquitetura de 

aplicações e componentes da arquitetura de TI existentes nas empresas. Isso possui 

fatores criticos como a integração entre os sistemas exteriores (integração horizontal) e 

possuir uma arquitetura multi-camada (integração vertical).  

Canavari et al. (2010) mencionam os fatores internos (relacionados a missão da 

empresa, estrutura, tecnologia e balanço das limitações), o tipo dos operadores 

envolvidos e suas ligações, bem como as características do macro ambiente (legislações 

e ambiente competitivo) e a influência na seleção do processo de informação. A 

informação resultante pode ser vista como condicionantes específicos e fatores afetados 

no  quadro 3. 

Devido às condicionantes e fatores acima mencionados, toda empresa ou cadeia 

de suprimentos tem que definir quais estratégias direciona sua atividade e que tipo de 

bem ou serviço ele vai fornecer ao mercado (CANAVARI et al., 2010). 

 

Quadro 3 – Condicionantes de um sistema de rastreabilidade  

Condicionantes Específicos Fatores Afetados 

Limitações econômicas Investimentos são essenciais para o gerenciamento da alta 

diversidade de requerimentos e técnicas não padronizadas de 

transferência de informações. 

Limitações técnicas As limitações técnicas são dependentes das limitações 

econômicas; tecnologia (assim como a coleta de informações 

sobre tecnologias disponíveis e adequadas) é custoso para 

empresa.   

Restrições legais As informações gerenciadas devem estar em conformidade 

com a legislação.  

A rastreabilidade, consequentemente, terá conotações 

diferentes, apropriadas para o tipo de mensagem que uma 

empresa deseja comunicar ao seu destino. 

Motivação da equipe e 

treinamento 

Motivação e treinamento são considerados estratégicos, uma 

vez que podem influenciar no custo e qualidade do trabalho. 
Fonte: Autor “Adaptado de” Canavari et al. (2010). 

 

 

2.2 Sucesso de um sistema de rastreabilidade - Criação de Valor  

 

Simchi-Levi e Fine (2010) trazem que as modernas cadeias de suprimentos 

devem ser vistas como cadeias de valor ou redes de organizações interconectadas, em 

uma relação ganha-ganha, com ascendente interdependência. A implementação de um 
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sistema de rastreabilidade implica no desenvolvimento de uma rede e que para que esta 

rede seja eficaz, torna-se imperativo a criação de valor para os atores e para a rede como 

um todo.    

Lovis (2008) afirmou que existem muitos potenciais benefícios a se esperar de 

um sistema de rastreabilidade para o setor de saúde, dos quais o autor destaca: 

 Aumento da eficiência da cadeia de fornecimento; 

 Prevenção de erros; 

 Proteger a saúde pública (evitar fraudes e falsificações); 

 Investigações médico-legais (identificar os atores e localizações na linha do 

tempo); 

 Pesquisa clínica e vigilância epidemiológica (fonte de dados para alavancar o 

uso de dados clínicos); 

 Gerenciamento de fluxos e processos; 

 Faturamento (no sentido de facilitar os controles); 

 Medidas de prevenção à fraude; 

Macedo, Abreu e Camarinha-Matos (2010) propuseram o  Quadro 4  relacionada 

com o conjunto de valores para um caso de uma rede de empresas fabricantes de 

equipamentos para o setor farmacêutico, a fim de ilustrar a importância do alinhamento 

de valores da rede e de cada ator. 

 

Quadro 4 - Conjunto de valores  
Entidade Conjunto de Valores 

Rede de Organizações Qualidade, Reputação, Satisfação do cliente, 

Conhecimento, Flexibilidade. 

Fabrica A Lucro, Padronização, Satisfação do Cliente.  

Fabrica B Lucro, Qualidade, Flexibilidade. 

Fábrica C Lucro, Padronização, Estabilidade Financeira, 

Confiabilidade. 

Universidade A Satisfação do Colaborador, Consciência social, 

Reputação, Conhecimento. 

Universidade B Lucro, Singularidade, Conhecimento. 

Banco Lucro, Satisfação do Cliente. 

Operador Logístico Lucro, Flexibilidade, Satisfação do Colaborador. 

Instituição Científica e Tecnológica Inovação, Conhecimento e Singularidade. 

Fonte: Autor “Adaptado de” Macedo, Abreu e Camarinha-Matos, 2010. 

 

A criação de valor que um sistema de rastreabilidade pode gerar vem sendo 

trabalhado por vários autores como Canavari et al. (2010) que apresentaram o impacto 

na eficácia da organização ao compartilhar informações com clientes, fornecedores e 

agências reguladoras. Os autores destacam a rastreabilidade como fonte de vantagem 

competitiva. Neste sentido, Epelbaum e Martinez, (2014) desenvolveram um estudo e 

apresentam os impactos como eficiência e eficácia (Quando 5) que um sistema de 

rastreabilidade pode gerar para os atores da rede. 

 

 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2509



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 5 - Impactos de um sistema de rastreabilidade 

  

 

Impacto na eficiência –  

Capacidade da empresa gerenciar seus custos 

operacionais 

Impacto na eficácia –  

Capacidade de afetar o mercado em que opera 

Recall / Despesas de retirada Proteger a Marca 

Custos de Inventário Gerenciar a qualidade do produto 

Custos de Aquisição Melhora a reputação 

Custos de Vendas Diferenciação de produtos 

 Comunique-se com stakeholders 

Fonte: Autor “Adaptado de” Epelbaum e Martinez, 2014. 

 

Narsimhalu, Potdar e Kaur (2015), afirmam que do ponto de vista dos 

distribuidores discutem-se os impactos sobre a segurança e qualidade, aumento no 

desempenho da cadeia de fornecimento e redução do custo de substituição e do risco, 

cadeia de fornecimento sustentável e gerenciamento de estoques eficaz que a 

implantação de um sistema de rastreabilidade pode trazer. 

Canavari et al. (2010) ainda afirmam que um sistema de rastreabilidade 

implementado apenas para responder uma questão legal não deve ser encarado como um 

sistema que cria valor pela empresa. Contudo, um sistema de rastreabilidade pode criar 

valor na medida em que ultrapassa as normas legais. Neste sentido Dabbene, Gay e 

Tortia (2014) afirmam que um sistema de rastreabilidade envolve decisões gerenciais 

sobre a cadeia de valor que vão além da substituição de produtos em caso de crise e 

prevenir a falsificação. Tipicamente os atores da cadeia de fornecimento atribuem 

diferentes valores para rastreabilidade, como aumento da eficiência dos processos 

gerenciais e gerenciamento do risco. Para os consumidores isso representa o valor 

agregado relacionado principalmente com a segurança e qualidade. Para os produtores 

isso representa uma ferramenta para evitar quebra de abastecimento do mercado que 

pode fortalecer a marca, além de assegurar as políticas requeridas.  

Alfaro e Rábade (2009) discutem que a rastreabilidade é mais que um 

mecanismo de assegurar a segurança, representa uma ferramenta estratégica que 

impacta no gerenciamento das operações com impacto no gerenciamento dos estoques. 

Contudo, no contexto atual de imprevisibilidade e crescente variabilidade, as empresas 

necessitam de cadeias seguras e resilientes para manutenção de seus negócios 

(TANOUE; PEREIRA, 2016). 

Conforme Theyel (2017) os objetivos e benefícios de um sistema de 

rastreabilidade estão relacionados principalmente com a segurança e qualidade aos 

pacientes. Adicionalmente, os autores mencionam otimização do inventário, do plano de 

produção para minimizar perdas, melhora acurácia e tempo de produção. 
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Com base nos autores citados elaborou-se o quadro 6 consolidando os valores 

esperados de uma implementação de um sistema de rastreabilidade.  

 

 

 

 

 

 

Quadro 6 – Valores Esperados  

Valores Esperados  

Autores 

L
o
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is (2

0
0
8
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 e R
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e (2
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9
) 
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ari et al., (2
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1
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D
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ay
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(2
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1
4
) 

E
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(2
0
1
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N
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o
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K
au

r (2
0
1
5

) 

L
e P

en
n
ec e R

au
ffet 

(2
0
1
6
) 

T
h
ey

el, (2
0
1
7
) 

Aumento da 

eficiência da cadeia 

de fornecimento 
√           √ √     

Prevenção de erros / 

Confiabilidade / 

melhora acurácia 
√ √         √ √   √ 

Proteger a saúde 

pública. (Evitar 

fraudes e 

falsificações) 

√           √     √ 

Permitir 

Investigações 

médico-legais  
√   √               

Pesquisa clínica e 

vigilância 

epidemiológica 
√                   

Melhorar o 

gerenciamento de 

fluxos e processos / 

Padronização 

√ √   √   √ √     √ 
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Valores Esperados  

Autores 
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) 

L
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(2
0
1
6
) 

T
h
ey

el, (2
0
1
7
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Aumento de Lucro/ 

redução de custos e 

perdas/ otimização 

do inventário 

  √ √   √     √ √ √ 

Satisfação do 

Colaborador/ valor 

compartilhado 
    √ √ √       √ √ 

Medidas de 

prevenção a fraude / 

Segurança do 

paciente / Satisfação 

do cliente 

√   √     √         

Melhoria na 

qualidade     √     √ √ √     

Reputação/Confiança 

na Marca/Proteger a 

Marca 
    √       √       

Inovação     √             √ 

Flexibilidade     √               

Consciência social     √               

Diferenciação de 

produtos / vantagem 

competitiva; 
  √     √   √       

Fonte: Autor. 

 

3. METODOLOGIA    
Segundo Gil (2002), a pesquisa pode ser dividida em dois tipos principais: (1) quanto 

aos objetivos e; (2) quanto aos procedimentos técnicos. Quanto aos objetivos a pesquisa 
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ainda pode ser subdivida em: (1.1) Pesquisa Exploratória: que visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema (explicitá-lo). Pode envolver levantamento bibliográfico, 

entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado. Geralmente, assume a 

forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso; (1.2) Pesquisa Descritiva: descrever as 

características de determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas peculiaridades 

está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário 

e a observação sistemática. Ex.: pesquisa referente à idade, sexo, procedência, eleição, 

etc.; (1.3) Pesquisa Explicativa: identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos. É o tipo que mais aprofunda o 

conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. Por isso, é o 

tipo mais complexo e delicado. O presente trabalho se classifica como uma pesquisa 

exploratória e descritiva dividido em duas fases, conforme descrito a seguir.  

3.1 Primeira Fase – Pesquisa Exploratória  
Pesquisa exploratória, pois, em uma primeira fase o trabalho buscou se aprofundar nos 

temas de pesquisa sobre criação de valor e os fatores críticos de sucesso da 

implementação da rastreabilidade na cadeia de suprimentos de medicamentos. Uma 

abordagem qualitativa com entrevista semiestruturada foi adotada neste estudo. As 

entrevistas tiveram como principal objetivo de coletar os pontos de vista dos gestores 

sobre a criação de valor através da implementação do sistema de rastreabilidade de 

medicamentos e os respectivos fatores viabilizadores para a implementação de um 

sistema de rastreabilidade bem-sucedido. Nesta fase foram validados os FCS discutidos 

na literatura.   

3.2 Segunda Fase – Abordagem AHP  
 Depois de identificados, os fatores críticos foram priorizados pelo método de Análise 

Hierárquica de Processo (AHP).  O AHP foi desenvolvido por Thomas L. Saaty no 

início da década de 70 e é o método de multicritério mais amplamente utilizado e 

conhecido no apoio à tomada de decisão na resolução de conflitos negociados 

(MARINS; SOUZA; BARROS, 2009). Para Forsberg, Mooz e Cotterman (2005), AHP 

é um processo de tomada de decisão baseado na comparação de pares de critérios, 

seguido pela aplicação de um processo para cálculo da importância relativa de cada 

critério. Em seguida, as alternativas são pontuadas, mais uma vez usando a comparação 

de pares, contra os critérios para determinar o melhor candidato geral. Saaty definiu três 

operações principais para o AHP, que mais tarde foram resumidas mais tarde por Costa 

(2002) que consiste em: - 

- Construção de hierarquias: No AHP o problema é estruturado em níveis hierárquicos, 

como forma de buscar uma melhor compreensão e avaliação do mesmo. A construção 

de hierarquias é uma etapa fundamental do processo de raciocínio humano. No 

exercício desta atividade identificam-se os elementos chave para a tomada de decisão, 

agrupando-os em conjuntos afins, os quais são alocados em camadas específicas.   

- Definição de prioridades: O ajuste das prioridades no AHP fundamenta-se na 

habilidade do ser humano de perceber o relacionamento entre objetos e situações 

observadas, comparando pares à luz de um determinado foco ou critério (julgamentos 

paritários).   

- Consistência lógica: No AHP, é possível avaliar o modelo de priorização construído 

quanto a sua consistência.  A utilização do AHP se inicia pela decomposição do 

problema em uma hierarquia 
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4. RESULTADOS   

4.1 Primeira Fase – Pesquisa Exploratória 
As entrevistas executadas nesta fase foram conduzidas com os profissionais 

envolvidos no desenvolvimento de projetos piloto de rastreabilidade de medicamentos 

dentro do período de fevereiro de 2016 a maio de 2016.  Conforme a RDC 54 

(BRASIL, 2013), todos os atores da cadeia de suprimentos de medicamentos deveriam 

executar um projeto-piloto entregando a ANVISA os dados de três (3) lotes.  

Os profissionais procurados para execução das entrevistas estavam envolvidos com a 

execução de projetos pilotos de rastreabilidade, sendo na sua maior parte 

administradores (gerentes e encarregados), responsável pelas atividades ligadas ao 

gerenciamento de produção, distribuição e logística, assuntos regulatórios e TI. Como 

resultado desta fase obteve-se um conjunto de FCS, os quais foram definidos a partir da 

revisão de literatura e validados com os profissionais participantes desta etapa.  ( 

Quadro 7). 

 

 

 

Quadro 7 – FCS na implantação de um Sistema de Rastreabilidade  

 

DIMENSÃO FATORES 

Tecnologia 

 

Qualidade da Informação e do sistema rastreabilidade 

Interoperabilidade 

Transparência, autenticidade e acesso 

Atualização Tecnológica / Utilização de novas tecnologias 

Organização 

 

Envolvimento da alta direção 

Suporte dos fornecedores 

Governança dos dados 

Comunicação eficaz (treinamento - divulgação) 

Compartilhamento Informação 

Revisão das tarefas e operações internas 

Limitações de Custo 

Ambiente 

 

Atendimento a Legislação 

Suporte do Governo 

Conhecimento do consumidor/conscientização 

Interação Indústria – Universidade 

Implementação interorganizacional / Colaboração 

Adoção de Padrões 

Identificação das empresas que tem papel na rastreabilidade 

Fonte: Autor. 

4.2  Segunda Fase – Abordagem AHP 
 

A partir do Quadro 7 foi modelado o AHP para calcular os pesos dos critérios e 

subcritérios. Os especialistas consultados (Quadro 8) representam os laboratórios e 

hospitais, que possuem uma grande parcela de atividades na rastreabilidade de 

medicamentos para o Brasil.  
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Quadro 8 – Atores e Perfis Respondentes Questionário   
Ator da Cadeia de 

Medicamentos 

Organização Perfil de Profissionais 

Hospitais Hospital    Diretor de Engenharia e Logística 

Laboratórios Laboratório   Coordenador de Sistemas   

Laboratório  Gerente sênior de Suprimentos/ Serialização e 

Rastreabilidade (LA/Ásia) 

 Gerente de Projetos Sr. - Projeto de 

Serialização e Rastreabilidade 

Laboratório   Gerente de Projetos 

Laboratório   Quality Project Management Officer 

 Coordenador Automação e Instrumentação 

Laboratório   Gerente de Inovação e Governança 

Estratégica 

Fonte: Autor. 

 

Após a coleta e os cálculos dos resultados, de acordo com as etapas do método 

AHP, os produtos das matrizes com as comparações paritárias entre os critérios e os 

subcritérios foram transferidos para uma planilha eletrônica, gerando os resultados 

(Quadro 9). 

 

   Quadro 9  – Priorização dos FCS  
Critério Subcritério Média Priorização 

Organização Envolvimento da alta direção 21,0% 1 

Tecnologia Qualidade da Informação e do sistema rastreabilidade 13,1% 2 

Organização Governança dos dados 9,8% 3 

Organização Revisão das tarefas e operações internas 8,6% 4 

Tecnologia Transparência, autenticidade e acesso 6,6% 5 

Tecnologia Interoperabilidade 6,5% 6 

Organização Suporte dos fornecedores 6,3% 7 

Organização Limitações de Custo 6,0% 8 

Organização Comunicação eficaz (treinamento - divulgação) 5,5% 9 

Organização Compartilhamento Informação 5,2% 10 

Tecnologia Atualização Tecnológica / Utilização de novas tecnologias 2,5% 11 

Ambiente Atendimento a Legislação 2,5% 12 
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Ambiente Suporte do Governo 1,6% 13 

Ambiente Adoção de Padrões 1,3% 14 

Ambiente Conhecimento do consumidor/conscientização 1,1% 15 

Ambiente Implementação interorganizacional / Colaboração 1,0% 16 

Ambiente Identificação das empresas que tem papel na rastreabilidade 0,8% 17 

Ambiente Interação Indústria – Universidade 0,5% 18 

  100%  

Fonte: Autor. 

4.3 Discussão dos Resultados 
 

Alinhado aos autores Miao et al. (2011) e Duan et al.  (2017), que sugerem o 

modelo TOE para avaliar a adoção de novas e inovadores tecnologias e sistemas de 

informação, indicam que os principais fatores a serem trabalhados na implementação de 

um sistema de rastreabilidade, são divididos em três categorias: organizacional, 

tecnológica e ambiente. Neste contexto, os resultados deste estudo foram agrupados 

utilizando essa ótica.  

Dentro dos critérios organizacionais, o envolvimento da alta direção foi 

destacado na literatura pesquisada e figura como principal fator segundo especialistas 

no Brasil. O apoio da gerência é vital para garantir que a prioridade seja dada para 

implementação do sistema de rastreabilidade conforme discutido por Canavari et al. 

(2010), Miao et al. (2011), Altunkan, et al. (2012) e Duan et al. (2017). 

Dentro dos critérios organizacionais a governança dos dados e a revisão das 

tarefas e operações interna, surgem em destaque entre às cinco principais posições 

apontadas pelos especialistas.  

O resultado sobre o fator crítico de sucesso da governança dos dados também é 

consoante com a visão compartilhada por Ngai et al. (2007), Canavari et al. (2010) e 

Aung e Chang (2014). Canavari et al. (2010) afirmam que as formas de coordenação, a 

complexidade e a vontade da empresa de criar relações de longo prazo com outros 

atores da cadeia, afetam fortemente as oportunidades de colecionar e gerenciar 

informações. Skilton e Robinson (2009), argumentam que os eventos que resultam entre 

as interações de um mix de participantes em um sistema de abastecimento dependem de 

mecanismos de governança que podem ser excepcionalmente difíceis de entender. 

Contudo, Van Dorp (2002) defende que a troca de informações entre os atores da cadeia 

de suprimentos tem capacidade de habilitar uma proatividade para rastreabilidade. Aung 

e Chang (2014) ainda destacam que a qualidade e segurança é uma responsabilidade 

compartilhada por todos os atores na cadeia, incluindo o governo, indústria e 

consumidores.  Assim, a criação de valor do sistema passa pela necessidade da política 

de governança de dados que deve ser abrangente e eficaz. Políticas de governança de 

dados devem ser definidas como uma das diretrizes do núcleo do sistema de qualidade.  

A governança dos dados ainda possui um destaque, durante a preparação e 

desenvolvimento de projeto-pilotos, primariamente a RDC 54/2009 ditava que a 

governança dos dados deveria ser compartilhada com todos os atores da cadeia, 

causando diversas dúvidas sobre o próprio assunto. Após intenso debate entre os 

laboratórios, hospitais, entidades de classes (como, ABRAFARMA, SINDUSFARMA, 

etc) e a ANVISA, o governo federal promulgou a Lei Nº 13.410/2016 que vem 

substituir a Lei Nº 11.903/2009. A maior alteração que a Lei Nº 13.410/2016 traz é a 

criação do banco de dados centralizado em instituição do governo federal, para 

armazenamento e consulta das movimentações dos medicamentos sob sua 

responsabilidade. 
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Contribuição Teórica e Prática  

Este trabalho busca, do ponto de vista teórico, contribuir com um estudo sobre 

quais valores são possíveis de obter na utilização de um sistema de rastreabilidade e 

quais são os fatores críticos de sucesso para implantação do SR. Este estudo buscou 

principalmente traçar um paralelo entre a rastreabilidade com outras indústrias, como a 

alimentícia, visando criar uma visão para a indústria de medicamentos. Do ponto de 

vista prático, a pesquisa contribui através da visão dos especialistas sobre o tema da 

rastreabilidade de medicamentos, especialmente em estudar como os possíveis valores 

podem ser capturados pelas empresas e quais fatores críticos para atingir esses valores 

efetuando um rank. Também ao se comparar os fatores críticos de sucesso encontrados 

na literatura com as opiniões dos especialistas através da aplicação do AHP.  

 

CONCLUSÃO  
 

Rastreabilidade na cadeia de medicamentos no Brasil está ainda em 

desenvolvimento e não tem nenhum quadro teórico comum. Isso é devido, em parte, 

pelas alterações realizadas na legislação criando incertezas para os atores da cadeia de 

suprimentos, impedindo algumas vezes que os atores possam tomar a decisão de 

avançar na implementação de um Sistema de Rastreabilidade, mesmo que o 

atendimento a lei pode ser um catalisador para adoção entre atores envolvidos na cadeia 

de fornecimento de medicamentos. Alinhado com as perguntas que nortearam este 

trabalho, a análise apresentada identificou os fatores críticos de sucesso para a 

implantação de um Sistema Rastreabilidade na visão de diversos profissionais que estão 

acompanhando e envolvidos diretamente com a implantação do projeto. Este cenário, 

onde se apresentam vários interesses entre os atores, também abre do ponto de vista 

acadêmico a oportunidade de pesquisas futuras. Por exemplo, como observado nos 

resultados a governança dos dados é um tema de extrema importância e que merece 

mais estudos.  Torna-se necessário uma estrutura de governança de dados que trabalhe 

em consonância com o gerenciamento de dados. Governança de dados evoluiu 

recentemente para fornecer formalmente a clareza de políticas e normas, medições de 

qualidade de dados, papéis e responsabilidades, e alterações que permitam maximizar o 

valor dos ativos de informação. Essa importância pode ser notada devido ao fato da 

necessidade de extensos debates que resultaram na alteração da própria lei da 

rastreabilidade.    
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ABSTRACT: The process for software development is one of the most important for the 

software engineering area. It was identified as research trend agile methodologies for software 

development, but a case that agglutinates the best practices of today's agile methods has not 

yet been found in the literature. In this way, this work addresses the creation of an integrated 

process for software development with a focus on engineering management, based on the 

Scrum method and with some subprocesses from the XP, TDD and FDD methodologies, in 

order to aggregate the best characteristics of the methods agile in a single process. 
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EXSCRUM – Um Processo de Desenvolvimento de Software Baseado em Práticas de 

Métodos Ágeis de Gestão e Engenharia 

 

RESUMO: O processo para desenvolvimento de software é um dos mais importantes para a 

área de engenharia de software. Foi identificado como tendência de pesquisa as metodologias 

ágeis para o desenvolvimento de software, porém ainda não foi encontrado na literatura um 

caso que aglutinasse as melhores práticas dos métodos ágeis mais procurados atualmente. 

Diante disso, este trabalho aborda a criação de um processo integrado para desenvolvimento 

de software com foco em gestão em engenharia, baseado no método Scrum e com alguns 

subprocessos oriundos das metodologias XP, TDD e FDD, com o objetivo de agregar as 

melhores características dos métodos ágeis em um único processo. 

 

Palavras-chave: Engenharia de Software; Métodos Ágeis; Processo integrado; Processo de 

desenvolvimento de software. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os métodos ágeis vêm desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento de 

software moderno. Mais do que uma alternativa, o uso destes métodos está se consolidando 

como uma ótima solução para a indústria de Tecnologia da Informação (TI), pois prioriza a 

comunicação entre as pessoas e o valor que o projeto de software agrega aos stakeholders 

mais do que o cumprimento de prazos, custo e escopo inicialmente definidos.  

Segundo o relatório do caso de PRIKLADNICKI et al. (2014: 21), projetos bem-

sucedidos são aqueles finalizados no prazo, dentro do orçamento e que contemplam todas 

as funcionalidades originalmente especificadas. Estas definições têm sido questionadas 

porque existem casos em que projetos são considerados de sucesso, mas não atendem às 

intenções dos usuários nem agregam valor ao negócio. E, alguns projetos podem ser 

considerados falhos de acordo com as métricas tradicionais, mas se atenderem bem ao 

público-alvo conclui-se o êxito dos mesmos (PRIKLADNICKI et al., 2014: 22). Desta 

forma, estes métodos conflitam com o conceito tradicional de sucesso à medida que 

priorizam valores como: interação entre pessoas, qualidade de software, colaboração com o 

cliente e resposta ágil à mudanças de escopo. 

Não é o simples fato de utilizar métodos ágeis, o qual irá garantir a entrega de 

software totalmente confiável e atenderá sempre com sucesso os interesses do cliente. A 

utilização destes métodos possibilita alcançar melhores resultados. Pois, como foi citado, 

projetos que são tradicionalmente considerados bem-sucedidos muitas vezes não trazem 

benefícios para o negócio (AZEVEDO, 2008).  

Os métodos ágeis atendem projetos de escopo aberto, ou seja preveem mudanças 

tanto de funcionalidades quanto de atividades. Ao contrário dos métodos tradicionais, os 

quais são aplicados apenas em situações onde se tem requisitos estáveis e previsíveis. Eles 

contemplam equipes pequenas, o desenvolvimento rápido é fundamental, priorizando 

entregáveis de software em curto período de tempo. Entretanto, adotar a abordagem ágil 

nas empresas preconiza a incorporação dela na cultura organizacional, e necessariamente 

precisa estar alinhada com os objetivos de negócio (SOARES, 2004a; SOARES, 2004b). 

Neste contexto, métodos como Scrum, XP – eXtreme Programming e FDD – 

Feature Driven Development, podem ser modificados e mesclados para atender as 

necessidades das organizações no que diz respeito aos processos e a comunicação entre os 

indivíduos envolvidos no desenvolvimento de software e o cliente. 

 

1.1. Justificativa 

Os métodos ágeis consistem em um conjunto de metodologias que servem para acelerar o 

ritmo dos processos de desenvolvimento de software. Os mais comuns são: Scrum, 

eXtreme Programming (XP), Test Driven Development (TDD) e Feature Driven 

Development (FDD). Cada uma destas técnicas elencadas possuem características 

diferentes entre si, algumas se conflitam em seus princípios, outras se complementam, por 

exemplo, o XP utiliza como base para o processo de desenvolvimento de testes as práticas 

descritas pelo método TDD. Enquanto o Scrum tem foco na gestão do desenvolvimento, 

por sua vez o método FDD detalha melhor os procedimentos para descobrir requisitos 

funcionais. Portanto, este trabalho visa criar um processo ágil que contenha a junção das 

melhores práticas destas técnicas supracitadas. 

A elaboração de um processo unificado que faz uso das melhores práticas de cada 

um dos quatro métodos supracitados justifica-se pois eles são comumente utilizados nas 

empresas. Porém, tais empresas raramente conseguem aplicar na íntegra todas as práticas 

ou princípios de um ou mais métodos ágeis, isto é, quase sempre utilizam apenas algumas 
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práticas dos métodos desejados ou até mesmo há uma adaptação do método conforme o 

contexto da empresa para que seja possível alcançar sucesso nos projetos, pois seguir 

estritamente cada prática de um método ágil em questão requer grande esforço para fazer 

com que cada pessoa envolvida nos processos já consolidados aceite abertamente as 

mudanças, além de requerer pessoas bastante qualificadas ou que tenham vasto 

conhecimento sobre tal método.  

Outro fator é a tendência de crescimento da utilização dos quatro métodos ágeis: 

XP, Scrum, TDD e FDD, segundo pesquisa na ferramenta Google Trends, o qual mostra 

que nos últimos cinco anos são os métodos mais pesquisados. Portanto, conclui-se que o 

interesse pela utilização destes aumentou (GOOGLE TRENDS, 2018). Este fato evidencia 

a necessidade de haver um processo unificado com as melhores ou principais práticas 

abordadas por esses métodos em questão. 

 

1.2. Motivação  

Este trabalho tem sido motivado por estudos na disciplina de Tecnologia em Processos de 

Software, ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da 

Universidade Federal do Pará no segundo semestre de 2017. Dentro da disciplina, o 

professor dividiu a turma em quatro grupos a fim de que cada um pesquisasse sobre um 

método entre os quatro anteriormente citados. A cada grupo foi proposto desenvolver um 

seminário e uma dinâmica tratando de seu respectivo método. Ao fim da componente 

curricular, o docente propôs à turma a unificação dos processos de cada método, o que 

gerou o processo integrado que está apresentado neste artigo.  

Diante disto, observou-se que cada método tem suas particularidades e que 

utilizados individualmente não possibilitam atender por sua completude as áreas 

necessárias no desenvolvimento do projeto, como por exemplo, o XP e o TDD não 

apresentam práticas suficientes para guiar uma boa gestão do desenvolvimento de software 

ou planejamento, pois prescrevem apenas o jogo do planejamento para tais ações, enquanto 

o Scrum e o FDD não apresentam procedimentos detalhados de como melhor desenvolver 

o software, havendo possibilidade de utilizar em conjunto outros métodos para que haja 

complemento de suas práticas. 

É importante ressaltar que foram encontrados poucos materiais relatando a 

aplicação prática dentro de uma organização. Esta dificuldade ficou evidente quando 

tentou-se encontrar materiais acadêmicos, seja de estudos de caso aplicando os métodos na 

íntegra ou mesclando as principais práticas dentre eles. 

 

1.3. Objetivo 

Nestas circunstâncias este trabalho tem como intuito apresentar uma abordagem prescritiva 

(processo modelado) abrangendo as práticas mais relevantes dos quatro métodos 

abordados. Portanto, o objetivo foi definido no sentido de mostrar para as empresas que é 

possível integrar as principais práticas dos quatro métodos em questão, a fim de solucionar 

os problemas existentes no gerenciamento e desenvolvimento de projetos de software. 

 

1.4. Estrutura 

Além desta seção introdutória, este artigo é composto das seguintes seções: a Seção 2 

apresenta uma fundamentação teórica sobre métodos ágeis; a apresentação do processo 

integrado, seção 3; o processo integrado com a sua construção, características, perfis e o 

contexto são discutidos na seção 4; a avaliação do processo a partir de uma matriz SWOT 

– Strengths, Weakness, Opportunities and Threats, é apresenta na seção 5; e, por fim, na 

seção 6 as considerações finais do trabalho são discutidas. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Na década de 1980 e início de 90 a metodologia tradicional de desenvolvimento era muito 

forte. Existia uma visão de que um produto seria de qualidade se seguisse as fases 

rigorosas e inflexíveis de desenvolvimento, propostas pelo modelo clássico ou cascata. No 

entanto, as médias e pequenas empresas tinham um overhead muito grande, gastando mais 

tempo planejando que de fato desenvolvendo e entregando valor para o cliente 

(PRESSMAN, 2011). 

A insatisfação das empresas levou os desenvolvedores de software, na década de 

1990 a propor métodos mais ágeis de desenvolvimento. Então, ocorreu o marco conhecido 

como Manifesto Ágil (Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software, 2016), trazendo 

o seguinte lema: indivíduos e interações mais que processos e ferramentas; software em 

funcionamento mais que documentação abrangente; colaboração com o cliente mais que 

negociação de contratos; e responder a mudanças mais que seguir um plano. O foco em 

vez de se concentrar nos processos, como acontecia antigamente, passa a ser nas interações 

entre os envolvidos, no seu comprometimento em entregar valor ao cliente. 

Neste contexto de métodos ágeis, vários modelos foram propostos, mas os que 

serão utilizados neste trabalho serão: eXtreme Programming – XP (BECK, 2000), SCRUM 

(SCHWABER e SUTHERLAND, 2013), Test Driven Development – TDD (BECK, 2010). 

Foram escolhidos esses métodos por serem considerados os mais populares segundo o 

GOOGLE TRENDS (2018). 

O XP (BECK, 2000) é um dos mais conhecidos e amplamente usados entre os 

métodos ágeis. Aborda o desenvolvimento iterativo e o envolvimento do cliente em níveis 

extremos. Ele prega algumas boas práticas como: o uso de metáforas, que tem o poder de 

transmitir ideias complexas de forma simples e clara, devendo ser estabelecidas de acordo 

com o vocabulário que o cliente está habituado no dia a dia; ideia de refatoração, que é o 

processo de reorganizar o código fonte de um software para melhorar sua qualidade 

interna, facilitar a leitura e diminuir o tempo gasto com manutenção; entrega de releases, 

que são um conjunto de funcionalidades que representa uma pequena versão do sistema 

com recursos completos e relevantes para o cliente, onde cada release é fragmentado em 

pequenas partes chamadas iterações; programação em pares, a fim de produzir um software 

de qualidade e apoiar o nivelamento de conhecimento da equipe; e o uso de estórias, que 

são pequenos cartões em que o cliente escreve as funcionalidades que deseja no sistema. 

Outro método ágil usado neste trabalho foi o SCRUM (SCHWABER e 

SUTHERLAND, 2013), também muito utilizado nas organizações para gerenciamento ágil 

de projetos. De forma geral, o SCRUM tem três partes principais em seu modelo: papéis, 

cerimônias e artefatos. Essas três partes são utilizadas no que é chamado de ciclo de 

desenvolvimento, que é a Sprint. Cada Sprint possui suas fases e utilizam papéis, 

cerimônias e artefatos para alcançar seu objetivo final que foi definido com o cliente. 

O TDD é uma técnica que consiste no desenvolvimento de testes de unidade antes 

da criação do código. Estes testes servirão de guia durante o processo de desenvolvimento. 

Inicialmente, esta técnica foi uma prática proposta pelo método XP, no entanto, tem sido 

utilizada por outras metodologias ágeis. BECK (2010) afirma que o desenvolvimento 

orientado por testes (TDD) é uma abordagem evolutiva para o desenvolvimento, onde 

deve-se escrever um teste antes de escrever um código de produção suficiente para realizar 

esse teste e realizar a sua refatoração. 

 Segundo MILLER (2004), o TDD reivindica um desenvolvimento incremental do 

código que inicia com testes, incluindo frequentemente testes de regressão. Uma das regras 

do TDD é a seguinte: “se você não consegue escrever um teste para aquilo que você está 

codificando, então você nem deveria pensar sobre codificar”.  
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Por fim, o FDD é um modelo prático de processo para a engenharia de software 

orientado a objeto (RETAMAL, 2011). Possui a característica de desenvolvimento que as 

funções valorizadas pelo cliente devem ser passíveis de entrega em duas semanas ou 

menos. A feature é o principal objeto desse método, sendo que a feature representa a 

funcionalidade ou tarefa a ser desenvolvida no produto. No modelo do FDD pode-se 

destacar a prática Detalhar por feature, cujo propósito é, para cada feature, identificar e 

detalhar qual a melhor solução para o projeto ou design da feature. 

3. RESULTADOS DA PESQUISA 

Nesta seção está disposta a apresentação inicial do processo integrado, bem como a 

denominação que os autores e colaboradores atribuíram a ele, ExScrum. 

 

3.1. ExScrum 

O processo ExScrum tem como base o modelo clássico do Scrum. O processo foi 

modificado e adaptado a fim de manter uma coesão entre as práticas que foram 

acrescentadas. Tais práticas têm origem nos seguintes métodos: FDD (Construção do 

Modelo Abrangente), XP (Planejamento da Release) e TDD (Implementar Teste Unitário e 

Implementar Teste de Integração). A Figura 1 exibe o processo macro do ExScrum. 

 

 
Figura1 - Modelo Macro do ExScrum. 

Fonte: Próprio Autores - 2018 

 

O processo inicia-se com o artefato que contém o escopo do produto, e a partir dele 

é realizado o primeiro subprocesso, Construir Modelo Abrangente. Este modelo do 

processo encontra-se a seguir na Figura 2. 
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Figura 2 - Sub-processo Construir Modelo Abrangente. 

Fonte: Próprio Autores - 2018 

 

4. Processo Integrado 

Uma vez montado o primeiro escopo do produto, é necessário organizar as ideias contidas 

em sua concepção, para isso o Modelo Abrangente faz-se presente. É realizado um 

levantamento dos funcionários disponíveis para trabalhar naquele projeto de 

desenvolvimento, tarefa esta realizada pelo Gerente de Projetos, obtendo-se assim os 

membros disponíveis para aquele trabalho. 

O próximo passo é reunir a equipe de modelagem com o Product Owner e 

desenvolver o mockup do produto, no qual consiste em um protótipo daquilo que se 

pretende desenvolver e uma vez pronto, tem-se o modelo de tela do produto com as ideias 

trazidas pelo Product Owner. Com a finalização desta etapa, a equipe de modelagem 

realiza um estudo de domínio de negócio para observar a clareza do produto a ser 

desenvolvido perante o mercado. Se estiver claro, prossegue-se o sub-processo, caso 

contrário, estuda-se novamente sobre o domínio de negócio. Esta etapa é realizada 

novamente até que atinja o nível de clareza necessário. 

 Então, divide-se os membros do projeto em equipes menores e define-se grupos 

para cada tarefa necessária para a modelagem do produto, realizando a seguir a 

composição dos modelos de negócio, originando-se a partir desta etapa o Diagrama de 

Classes Inicial. Este deverá passar pelas seguintes etapas de validação: Apresentar 

Proposta de Modelo e Consensuar entre os grupos os modelos elaborados. Se houver o 

consenso, segue-se o subprocesso, se não, retorna-se à composição dos modelos. Esta 

etapa é exibida na Figura 3. 

 Com os modelos validados pela equipe de modelagem, o Chefe de 

Desenvolvimento recebe os Diagramas de Classe devidamente validados e os aprimora, 

gerando o protótipo de tela e o BPM – Business Process Modeling do produto. A seguir, o 

Product Owner inspeciona estes artefatos e realiza a validação. Caso não estejam de 

acordo com o desejo do Product Owner, retorna-se para a composição dos modelos sobre o 

domínio de negócio, se estiver de acordo, o Chefe de Desenvolvimento elabora uma Lista 

de Funcionalidades. Esta lista é validada pelo Especialista de Domínio e o Product Owner, 

se estiver dentro do que foi pedido pelo Product Owner, este subprocesso encerra-se e 

passa-se para o Planejamento da Release, caso não esteja, retorna-se para a elaboração da 

Lista de Funcionalidades. 
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Figura 3 - Etapa de Validação do Diagrama de Classes Inicial 

Fonte: Próprio Autores - 2018 

 

4.1. Planejar Release 

Segundo BOURQUE e FAIRLEY (2014), o planejamento da release

utilizáveis

Tem como principal objetivo criar um cronograma de planejamento da release e permitir 

que o Time Scrum release

am ajustar-se de acordo com as 

expectativas do Dono do Produto e dos stakeholders relevantes (principalmente do 

patrocinador do projeto). A estratégia para os lançamentos do produto depende da política 

de cada organização, as principais saídas do planejamento da release são: o cronograma de 

planejamento da release, onde contém quais entregáveis devem ser liberados para os 

clientes com os planos e datas de lançamentos; a duração das Sprints, as sprints podem ter 

time-box que variam de duas a quatro semanas; os Clientes alvos para as releases, nem 

todos os entregáveis são para todos os stakeholders, podendo ter lançamentos para 

stakeholders específicos; o backlog do produto priorizado e refinado, podendo ter o 

detalhamento do backlog do produto mantendo a saúde do backlog, onde as estórias podem 

ser esclarecidas para o time de desenvolvimento. 

O processo de planejamento da release, exibido na Figura 4, foi desenvolvido 

buscando a integração entre os quatros modelos. Assim, tem-se como ponto de partida o 

processo Escrever Estórias, feita pelos membros do projeto, este processo tem como 

entrada a Lista de Funcionalidades que foi gerada na etapa anterior e como saída as 

Estórias de Usuários. Se tudo ocorrer bem, o fluxo segue para o próximo processo, 

Calcular Esforço, processo de responsabilidade do time de desenvolvimento que tem como 

entrada as estórias criadas na etapa anterior e como saída os Cards com esforços. O 

processo conta com uma condicional, ou seja, caso as estórias forem grandes passa para o 

próximo processo que é Quebrar em Estórias Menores e em seguida vai para o processo 

Reescrever Estórias para pode voltar ao processo de Calcular Esforço. Caso esteja tudo 

correto, o fluxo segue para o próximo processo, Escolher Critério de Ordenação, realizado 
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pelos Membros do projeto, tendo como entrada a Forma de ordenação e como saída a 

Forma de ordenação escolhida.  

O fluxo segue para o próximo processo, Ordenar por Critérios Escolhidos, que tem 

como entrada os Cards com esforço e a Forma de ordenação escolhida, onde os 

responsáveis por este processo são os Membros do Projeto, e tem-se como saída os Cards 

priorizados. O fluxo segue para o próximo processo, Selecionar o Escopo, de 

responsabilidade dos Membros do projeto, que tem como entrada os Cards Priorizados, 

que foram gerados no processo anterior e sua saída é o Backlog do produto (Cards da 

release), que é entrada para o próximo processo, Definir Quantidade de Sprints. Este 

último processo é de responsabilidade dos Membros do projeto, tendo como saída os 

Cards por Sprint, que é a entrada direta para o processo seguinte, Analisar Ritmo de 

Desenvolvimento, de responsabilidade do Time de desenvolvimento e que tem como 

entrada o Desempenho do time e gera como saída o Backlog do produto (Cards de 

release). Este último processo conta com uma condicional com a seguinte pergunta: O 

ritmo está adequado à quantidade de estórias da Sprint? Caso não esteja, ele volta para o 

processo Escolher Critério de Ordenação e segue o fluxo a partir deste processo, ou caso 

ele esteja de acordo, ele entra em uma outra condicional com a seguinte pergunta: Existe 

uma nova estória? Caso não exista, o fluxo é encerrado, e caso positivo, o fluxo retorna 

para o processo inicial de Escrever Estórias.  

   

 
Figura 4 - Modelo do Subprocesso Planejar Release. 

Fonte: Próprio Autores - 2018 

 

4.2. Executar Sprint 

A etapa de execução da Sprint, exibida por completo na Figura 5, é oriunda do modelo 

clássico do Scrum, onde o subprocesso inicia-se com o Backlog Priorizado do Produto, 

originado do subprocesso Planejar Release. Este artefato alimenta a etapa Planejar Sprint, 

onde os membros do projeto definem a duração da Sprint e quais itens do Backlog fazem 

parte desta, gerando-se assim o Backlog da Sprint. Nesta etapa, ainda podem ser 

adicionados os itens prontos do Backlog como referências para um melhor planejamento 

da sprint atual. Além disso, as melhorias das sprints anteriormente realizadas são 

adicionadas como novos cards de atividades a serem desenvolvidas. 
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Figura 5 - Modelo de Execução da Sprint. 

Fonte: Próprio Autores - 2018 

 

 Uma vez planejada a sprint, iniciam-se os trabalhos com a reunião diária da sprint. 

É realizada uma reunião informal, que tem duração de no máximo quinze minutos. A 

reunião é assegurada pelo Scrum Master e acontece em pé, entre o mesmo e o Time de 

Desenvolvimento. São colocadas em pauta as seguintes perguntas, onde cada membro do 

time deve responder: “o que eu fiz ontem?”; “o que eu farei hoje?”; e “quais os 

impedimentos estou tendo?”. Uma boa prática para alcançar o objetivo da sprint é planejar 

para que ela seja realizada no mesmo local e no mesmo horário. Na ocasião são planejadas 

as próximas vinte e quatro horas e observado o que pode ser melhorado em relação ao dia 

anterior. Com isso é gerada a Lista de Atividades do Time de Desenvolvimento para 

aquele dia. A partir disto, inicia-se o subprocesso Desenvolver Produto, que aplica o 

método TDD. 

 

4.2.1. Desenvolver Produto 

O subprocesso é iniciado com a atividade denominada Selecionar Funcionalidades, onde 

os Membros do Projeto utilizam a Lista de Atividades criada na reunião diária da sprint 

para selecionar a funcionalidade que será implementada no dia. Após a seleção, o time faz 

o levantamento dos requisitos necessários para implementá-la e realiza a atividade Criar 

Cenários de Teste. O artefato de saída desta atividade é a Lista de Cenários, como pode ser 

observado na Figura 6. Esta lista compõem os cenários de teste criados pelo time.  
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Figura 6 - Parte do processo Desenvolver Produto. 

Fonte: Próprio Autores - 2018 

 

O próximo passo é realizar o subprocesso Implementar Teste Unitário. Estes 

compõem as atividades que guiam a escrita de testes unitários, pode-se observar que a 

primeira atividade consiste justamente em escrever os testes com base na Lista de Cenários 

criada anteriormente (ver Figura 7). Dentro do subprocesso observa-se a aplicação do ciclo 

denominado red-green-refactor. Inicialmente, tem-se a atividade de Criar Teste, que 

consiste em escrever o código do teste unitário. A atividade seguinte, Realizar Teste do 

Código de Teste, é responsável por realizar os testes com o auxílio de um framework, ou 

seja, ela é executada em pares por representantes do time de desenvolvedores que 

escrevem o teste mais simples antes de escrever o código de produção e utilizam os 

métodos do framework para realizar as asserções no código. Sendo o teste de caráter 

inicial, é natural que retorne um resultado negativo, isto é, nesse momento observa-se a 

fase red do ciclo TDD. Logo, é necessário escrever o código de produção para assegurar 

que o teste vai passar. Esta atividade, que está evidenciada no subprocesso, é executada até 

que o teste avance para a fase green. 

 

Figura 7 - Fases red-green do TDD dentro do subprocesso Implementar Teste Unitário. 

Fonte: Próprio Autores - 2018 
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Após o retorno positivo, é avaliado se o código precisa ser refatorado, então, são 

aplicadas as boas práticas de refatoração sugeridas pelo método, por exemplo, remover 

duplicação, escrever o código de maneira legível e com simplicidade, dentre outras. Após 

cada execução da atividade Refatorar, é necessário executar a atividade Realizar Teste do 

Código de Produção Refatorado para verificar se o código produzido não regrediu em seu 

desempenho, isto é, se o que estava funcionando antes passou a apresentar algum tipo de 

erro no momento atual. 

 

Figura 8 - Fase refactor do TDD dentro do subprocesso Implementar Teste Unitário 

Fonte: Próprio Autores - 2018 

 

Na Figura 9 tem-se o exemplo prático de um teste escrito em Java, utilizando o 

framework de testes JUnit. A aplicação trata-se de uma pequena parte de um sistema 

bancário. Na figura, pode-se observar a criação de um cenário de teste através do JUnit, o 

qual está denotado pelo método SetUp( ), onde é instanciado um objeto chamado cliente 

que pertence a uma classe de mesmo nome. Neste cenário, tem-se a adição de uma conta 

de um cliente chamado George. Pode-se observar que é criada uma instância da classe 

Conta e que esta possui três atributos: saldo, agência e número da conta. O método 

tearDown( ) é utilizado para destruir os dados do objeto instanciado e liberar recursos no 

servidor da aplicação. 

 

Figura 9 - Trecho do código de teste unitário indicando o uso dos métodos do JUnit. 

Fonte: Próprio Autores - 2018 

 

Neste cenário de teste é verificado se o valor retornado pelo método verSaldo( ) é o 

mesmo que o esperado na conta do cliente George. Portanto, é criado o teste 

deveRetornarSaldoAtualDaContaDoCliente( ) e são definidas duas variáveis do tipo 
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double, saldoAtual e saldoEsperado, para realizar a asserção através do método 

assertEquals( ), como pode ser visualizado na Figura 10. É muito importante definir um 

nome que explique o comportamento esperado pelo teste diante do cenário definido. 

 

 
Figura 10 - Trecho do código de teste unitário mostrando a montagem do cenário. 

Fonte: Próprio Autores - 2018 

 

Como foi descrito no subprocesso, no primeiro momento o teste ficará vermelho, 

então faz-se necessário escrever o código de produção. Neste código estão definidas duas 

classes, Cliente e Conta, que são apresentadas nas Figuras 11 e 12. Pode-se observar que 

existe uma dependência entre elas, pois na classe Conta é definido o método getSaldo( ) 

que é utilizado na classe Cliente. 

Todo teste possui três passos: criar um cenário, realizar uma ação e validar o 

resultado esperado (ANICHE, 2012: 10). Neste exemplo, o cenário montado consiste em 

verificar se o valor do saldo do cliente é zero, a ação é executada por meio do método 

verSaldo( ) e o resultado é validado a partir do retorno fornecido pelo JUnit. 

 

Figura 11 -Código da classe Conta escrito em Java. 

Fonte: Próprio Autores - 2018 
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Figura 12 - Código da classe Cliente escrito em Java. 

Fonte: Próprio Autores - 2018 

  

Depois desta atividade, o código é submetido ao teste novamente e ela é executada 

quantas vezes forem necessárias até que o teste tenha um resultado positivo, isto é, fique 

verde (ver Figura 13). A partir daí serão realizadas as refatorações, seguidas de testes para 

cada mudança no código. Nesta etapa existe uma série de boas práticas sugeridas pelo 

método TDD, porém, detalhar cada uma foge do escopo deste artigo. 

 

Figura 13 - Retorno do JUnit mostrando a fase green do ciclo TDD. 

Fonte: Próprio Autores - 2018 

 

4.2.2. Testes de Integração 

Os testes de integração asseguram a qualidade e a manutenabilidade do código escrito para 

servir de interface entre dois pontos da aplicação. São comumente empregados para testar 

a conexão entre uma classe e um sistema externo. Um exemplo são as classes DAO (Data 

Access Object), que são responsáveis por fazer a conexão da aplicação com bancos de 

dados. 

O subprocesso Implementar Teste de Integração (ver Figura 14) é similar ao de 

teste unitário, pois inicia com a atividade Criar Cenário de Integração, onde tem como 

artefato de entrada a Lista de Classes Externas e os produtos gerados são os Cenários de 

Integração. 
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Figura 14 - Modelo do Subprocesso Implementar Teste de Integração. 

Fonte: Próprio Autores - 2018 

 

O fluxo do processo segue pelas atividades Escrever Teste de Integração e Realizar 

Teste do Código de Teste de Integração. Nesta última atividade, é observado o retorno do 

framework e caso o teste tenha sido bem sucedido, parte-se para a integração da 

funcionalidade no sistema. Caso contrário, o código é corrigido. Após a correção, o código 

de teste é integrado no sistema e a aplicação é testada. Se a integração for bem sucedida, 

procede-se para a refatoração e, após o código ser refatorado, a integração é testada 

novamente. Se não for necessário refatorar o código o subprocesso é finalizado. 

Vale ressaltar que no processo de Desenvolver o Produto são utilizadas as práticas 

de desenvolvimento iterativo e incremental sugeridas pelo método XP. Portanto, como 

pode ser observado no processo, cada teste unitário escrito pode ser sucedido por um teste 

de integração. Porém, é importante observar a dinâmica do sistema, isto é, as dependências 

entre as classes, para evitar exageros na produção dos testes de integração e, desta forma, 

atrapalhar a fluidez do desenvolvimento do produto. 

No fim do subprocesso Desenvolver Produto são verificados se ainda existem 

cenários de teste unitário para implementar, cenários de integração e funcionalidades. Caso 

exista algum cenário de teste ou funcionalidade, então o fluxo é retomado para a atividade 

correspondente a um dos três questionamentos (gateways), como visto na Figura 15. 

 

 
Figura 15 - Fim do subprocesso Desenvolver Produto. 

Fonte: Próprio Autores - 2018 
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Finalizada a etapa de desenvolvimento do produto, retorna-se à reunião diária até 

que tenha se esgotado os dias necessários para o término da sprint. O Product Owner 

verifica quais itens da sprint estão prontos, segundo a definição do Scrum, e os entrega 

para a etapa de Revisão da Sprint, realizada pelos Membros do Projeto e o Time Scrum, 

onde analisa-se o que foi completo do Backlog do Produto e o atualiza. 

 A seguir, realiza-se a Retrospectiva da Sprint, onde o Scrum Master e o Time de 

Desenvolvimento reúnem-se para discutir o desempenho do time e propor melhorias para a 

próxima sprint, encerrando-se assim uma sprint. 

 A partir daqui, retorna-se ao processo macro do ExScrum, onde logo após a 

execução da sprint, é feita a verificação do fim da Release. Caso a mesma não esteja 

finalizada, é realizada a execução de uma nova sprint, com o resultado obtido da anterior, 

até que a Release seja finalizada. Uma vez finalizada, o Product Owner homologa a versão 

do produto. Caso esteja de acordo com os desejos do Product Owner, é realizada a 

cerimônia de entrega do produto pelos Membros do Projeto. Se ele não estiver pronto, 

então é necessário retornar para Planejar Release e caso seja necessário rever as 

funcionalidades, retorna-se para Construir Modelo Abrangente. Após a entrega da versão 

do produto, é verificado se há itens restantes no Backlog do produto. Se ainda conter itens, 

será feito um novo planejamento de release para implementá-los, do contrário o 

desenvolvimento do produto está finalizado. A Figura 16 ilustra essa etapa final. 

 

  
Figura 16 - Etapa Final do Modelo ExScrum. 

Fonte: Próprio Autores - 2018 

5. Avaliação de ExScrum 

A ferramenta SWOT é usada para fazer análise de cenário ou análise de ambiente utilizado 

para definir o posicionamento estratégico de uma empresa. O termo SWOT tem origem no 

inglês e é uma sigla de strengths (forças), weakness (fraquezas), opportunities 

(oportunidades) e threats (ameaças) (SANTOS et al., 2010). A análise SWOT foi 

desenvolvida na década de 60, na Universidade de Harvard, a partir de uma estrutura 

resultante de discussões em sala de aula e posteriormente desenvolvido no intuito de ter 

uma estrutura para trabalhar com definições de estratégias de negócios (TAKAO et al., 

2006). Assim, a Tabela 1 apresentar a matriz de SWOT usada para avaliar o processo 

ExScrum. 
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Tabela 1 - Matriz SWOT do processo ExScrum 

Ambiente 

Interno 

Forças Oportunidades 

Ambiente 

Externo 

● A satisfação do cliente; 

● Modelo abrangente; 

● Modelo de escopo aberto; 

● Melhor gestão em todas as 

fases do projeto; 

● Maior visibilidade ao 

cliente, durante o  

andamento do projeto, por 

se tratar de um processo 

incremental. 

● Avanço das demandas de 

projetos de software; 

● Necessidade de entrega dos 

produtos demandados dentro 

do prazo estabelecido. 

 

Fraquezas Ameaças 

● Processo grande com vários 

fluxogramas; 

● Requer maturidade no 

processo. 

● Projeto de escopo fechado. 

  

Fonte: Próprio Autores - 2018 

 

Diante da análise na Matriz SWOT, percebe-se que o modelo ExScrum tem vários 

benefícios (pontos fortes), como se vê a seguir: 

● A satisfação do cliente - uma vez que o processo foca na necessidade do cliente, 

buscando compreender suas necessidades, valorizando sua cultura organizacional e 

alinhamento estratégico; 

● Modelo de escopo aberto - o que possibilita adequar o projeto às demandas do 

cliente, fazendo uma nova priorização de acordo com suas necessidades e 

demandas; 

● Melhor gestão em todas as fases do projeto - possibilita ter um maior controle sobre 

o projeto, podendo identificar os gargalos que possam ser gerados, além de 

possibilitar um maior controle do emprego dos recursos (humanos e não-humanos); 

● Maior visibilidade ao cliente durante o andamento do projeto por se tratar de um 

processo incremental - ao final de cada incremento o cliente recebe parte do que foi 

produzido, que foi priorizado anteriormente, podendo determinar qual função é 

requerida para o próximo sprint. 

 

Entretanto o processo ExScrum possui como fraqueza, na perspectiva interna, o 

ponto: 

● Processo grande com vários fluxogramas - por ser um modelo robusto, que abrange 

todas as fases do processo de engenharia de software de forma aprofundada, possui 

vários fluxogramas que compõem o modelo. Isto exige do usuário o conhecimento 

nos métodos ágeis, para melhor utilização e compreensão do modelo. 

 

Na perspectiva externa têm-se como oportunidades a crescente demanda de 

projetos de software. Com o avanço da tecnologia novas necessidades surgem e novas 

soluções são requeridas, demandando, assim, por novos projetos para satisfazer estas 

demandas. Neste cenário, o processo ExScrum destaca-se por ter seu fluxograma adequado 

para este cenário de volatilidade e mudanças frequentes no projeto. Além de proporcionar 
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uma melhor gestão das fases de execução do projeto, dando uma maior transparência para 

o cliente e melhor gestão por parte do gerente de projeto, possibilitando uma melhor 

utilização dos recursos e, consequentemente, influenciam diretamente nos prazos 

estabelecidos de entrega do produto. 

Uma ameaça identificada, na perspectiva externa, são os projetos demandados de 

escopo fechado, pois uma vez que conhecido todos os requisitos e, consequentemente, não 

tendo necessidade de mudanças no decorrer da execução do projeto, a utilização do 

processo ExScrum não é adequada, por possuir um fluxograma grande e focar nos projetos 

de escopo aberto, onde não se conhece toda ou parte das necessidades do cliente, e sofre 

mudanças no decorrer da execução do mesmo. 

6. Considerações Finais 

No desenvolvimento do processo integrado buscou-se consolidar vários modelos de 

processo com focos de atuação diferenciados dentro do desenvolvimento de software para 

que uma equipe de desenvolvedores consiga produzir um produto com maior qualidade, 

agilidade e facilidade. A qualidade advém do uso de processos amplamente usados no 

mercado e com resultados constatados na melhoria do processo de desenvolvimento de 

software. A agilidade é inerente do próprio uso de metodologias ágeis com foco na 

conclusão das funções mais importantes para o cliente, que consequentemente diminui 

manutenções onerosas do projeto e produção de funções inúteis ou vagamente usadas. 

Para oferecer estes benefícios aos utilizadores desse processo integrado, foram 

pensadas as uniões de etapas dos diferentes processos de forma harmônica e que 

contornam as fraquezas que os mesmos possuem quando implementados de forma isolada 

para executar todas as etapas que um processo de desenvolvimento de software necessita. 

Este processo integrado também serve de guia para a produção de novos processos 

que venham utilizar os mesmos métodos ágeis escolhidos por este trabalho ou outros 

métodos. 

O ExScrum é pensando para o desenvolvimento de qualquer software de escopo 

aberto e que pode ser adaptado conforme a demanda e utilização do time de 

desenvolvimento que o executa, onde, por exemplo, poderia ser desconsiderada a etapa de 

utilização do processo do TDD para diminuir o tempo de desenvolvimento do projeto. 

Como trabalhos futuros pretende-se implementar o ExScrum em pelo menos uma 

empresa de desenvolvimento de software na região como um estudo de caso para verificar 

o desempenho do uso deste processo e as restrições e problemas que possam surgir na sua 

aplicabilidade real. 
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ABSTRACT: According to the literature, the software industry has been shy in applying 

efficient measurement programs. This is because many software managers and 

practitioners, including academics in software engineering and computer science, seem to 

have little or no practical knowledge on this subject. In this context, this systematic review 

will be a methodological tool to support the creation of an educational tool that aims to 

teach the measurement process in a practical and gamified way. This study analyzed 9082 

papers and selected 168 primary studies from them. And then were extracted the data 

referring to elements, mechanics and genres of games presented in the proposals of 

gamification or simulation through serious games in the processes covered by a program of 

software improvement processes with emphasis on software measurement process. 

Keywords: Software Measurement, Systematic Review of the Literature, Software Process 
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Medição de Software e Melhoria de Processos de Software Suportados por Propostas 

Gamificadas ou Jogos Sérios em Projetos de Software: Uma Revisão Sistemáticas da 

Literatura  

RESUMO: De acordo com a literatura, a indústria de software tem se mostrado tímida na 

aplicação de programas de medição eficientes. Isso ocorre porque muitos gerentes de 

software e profissionais, incluindo acadêmicos em engenharia de software, parecem ter 

pouco ou nenhum conhecimento prático sobre esse assunto. Neste contexto, esta revisão 

sistemática será uma ferramenta metodológica para apoiar a criação de uma ferramenta 

educacional que visa ensinar o processo de medição de forma prática e gamificada. Este 

estudo analisou 9082 trabalhos e selecionou 168 estudos primários destes. Onde foram 

extraídos os dados referentes a elementos, mecânica e gênero de jogos apresentados nas 

propostas de gamificação ou simulação através de jogos sérios nos processos abrangidos 

por um programa de melhoria de processos de software com ênfase no processo de 

medição de software.  

Palavras-chave: Medição de Software, Revisão Sistemática da Literatura, Melhoria de 

Processos de Software.  
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1 INTRODUÇÃO 

O processo de medição de software tem o objetivo de coletar, armazenar, analisar e relatar 

os dados relativos aos produtos desenvolvidos, como também dos processos 

implementados de dada organização, de forma a apoiar objetivos organizacionais daquela 

(Softex, 2016). O referido processo é altamente relevante no programa de melhoria de 

processos de software (PMPS), sendo que a indústria de software tem se mostrado tímida 

na aplicação de programas de medição eficientes (Dekkers e Mcquaid, 2002; Kasunic, 

2006). Isto se deve ao fato de muitos gerentes de software e profissionais, incluindo 

acadêmicos em engenharia de software e ciência da computação desconhecerem a respeito 

deste tópico (Jones, 1994).  

Tal pressuposto tem relação direta em função do processo de medição geralmente 

ser considerado de difícil domínio e demorado (Iversen e Ngwenyama, 2006; Gopal e 

Krishnan, 2002; Gresse Von Wangenheim e Punter, 2003; Diaz-ley e Garcia, 2008). A 

primeira hipótese para o entendimento desta problemática, está no ensino desta disciplina 

(Löper e Zehle, 2003). Na medida em que esta é pouco explorada no currículo de alunos de 

graduação, assim relegada à segundo plano, e pouco incentivada entre os discentes no 

aprendizado desta prática (Hock e Hui, 2004). Outra implicação é a ausência de guidelines 

para a execução da prática de medição (Díaz-ley e García, 2009; Trienekens, 2007; 

Villavicencio e Abran, 2013). 

De modo geral, todo programa de medição tem como determinante para ser bem-

sucedido o fator humano, uma vez que este não for devidamente motivado e comprometido 

com o programa de medição, dificilmente tal programa alcançará os resultados desejados, 

e, por conseguinte, o controle das métricas de software para ajudar na tomada de decisão. 

Dentre as alternativas empregadas para manter a motivação e comprometimento das 

pessoas envolvidas em um PMPS, uma delas é a utilização do conceito de gamificação 

(Herranz, 2014).   

A definição de Gamificação consiste na utilização de elementos de jogos e de 

técnicas de game design fora do contexto dos jogos (Werbach e Hunter, 2012).  Os jogos 

propriamente ditos, segundo (Breuer,2010) representam uma interseção entre as diversas 

estratégias de aprendizado e estratégias de jogos, de modo que o jogo sério pode se 

apresentar enquanto subconjunto dentro do e-learning (electronic learning, "aprendizagem 

eletrônica"), do entretenimento educacional e aprendizado baseado em jogos.  

É importante considerar que dada forma de jogo cujo objetivo principal não seja 

somente entreter pode ser considerado jogo sério. Estas abordagens procuram melhorar o 

engajamento, motivação e desempenho de um usuário na execução ou aprendizado de 

alguma tarefa ou disciplina, ao incorporar mecânicas e elementos de jogos, tornando a 

tarefa ou disciplina mais atrativa (Pedreira, 2015).   

Sumarizando, esta revisão sistemática visa reunir conhecimentos a respeito da 

implementação e avaliação de propostas de jogos sérios, bem como da gamificação para o 

ensino do Processo de medição, bem como de processos relacionados com programas de 

melhoria de software, para assim, criar uma ferramenta educacional especializada com 

base nas práticas presentes nos trabalhos pesquisados. 

As próximas seções deste trabalho, estão organizadas das seguinte forma: a Seção 2 

expos a justificativa e alguns trabalhos relacionados a esta pesquisa; na Seção 3 pautou-se 

em apresentar os procedimentos metodológicos da Revisão Sistemática da Literatura 

(RSL) adotada neste trabalho; na Seção 4 focalizou-se nos resultados obtidos com esta 

RSL, no intuito de responder questões bibliométricas e de pesquisa definidas neste 
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trabalho; por fim, a Seção 5 discute sobre a pesquisa realizada, bem como trabalhos 

futuros. 
 

2 JUSTIFICATIVA E TRABALHOS RELACIONADOS 

A importância de um programa de medição eficiente reside sobre a capacidade de controlar 

o que se consegue medir (Demarco, 1982). Ao conseguir controlar as métricas do 

programa de medição, a organização terá a competência de predizer comportamentos 

organizacionais e mercadológicos através deste mesmo programa (Fenton e Pfleeger, 

1997). 

Portanto, a aplicação do programa de medição depende de engenheiros de software 

bem instruídos nesta área. Conforme Jones (1994), muitos gerentes de software e 

profissionais da área de engenharia de software desconhecem os principais aspectos acerca 

do ponto em questão. Convém reiterar enquanto fator deste problema o meio como a o 

processo de medição e análise é ensinado.  

 As aulas expositivas terminam por construir o conhecimento de forma passiva 

(Wangenheim, 2009). Esta dinâmica se caracteriza por consumir bastante tempo, e possui 

fragilidades relacionadas às dificuldades da contextualização do saber, e aplicar o mesmo 

de maneira prática nas situações cotidianas.  

 O processo de medição faz parte de uma gama de processos ministrados na 

disciplina de qualidade de software, há pouco tempo destinados para mostrar a aplicação 

prática do mesmo, alertando quanto ao principal entrave para a solidificação do 

conhecimento no processo de medição. Logo, os discentes, por não disporem da prática 

com o referido processo, tem nítidas dificuldades em aplicá-lo em situações reais de uso 

daquele. Neste ponto, a participação do professor é fundamental para tal abordagem. 

 A seguir são listadas outras revisões sistemáticas que se aproximaram do tema 

proposto neste trabalho. Porém, não foi identificada nenhuma outra RSL que trate 

exclusivamente da medição de software e/ou de programas de melhoria de processos de 

Software.  

 Em (Jiang, 2015), é apresentado um estudo que objetiva identificar o estado da arte 

na área educação de Software Process Simulation (SPS). Nesta RSL foram identificados 42 

artigos entre 1992 à 2013, que versam sobre o tema de SPS. Convém frisar que muitos dos 

estudos primários são compartilhados com esta revisão sistemática. 

 No estudo (Marques, 2014) o foco é sumarizar abordagens práticas para o ensino de 

Engenharia de Software (ES), como os jogos sérios e a gamificação. Para realizar esta 

tarefa foram selecionados, analisados e classificados 173 artigos provenientes de diversas 

instituições universitárias que abordaram diversas soluções para a problemática de 

ausência de metodologias e práticas de ensino em ES, por exemplo, estudos de caso, 

simulações, classes de aula invertidas, projetos de manutenção, desenvolvimento open 

source e aprendizado por games. 

 Enquanto que em (Calderón, 2015) tem o objetivo de resumir o estado atual da arte 

dos diferentes métodos e procedimentos utilizados para avaliar jogos sérios que tratam de 

gerenciamento de projetos, foram identificados métodos seguidos para avaliar os jogos 

sérios, os domínios de aplicação na qual as avaliações foram realizadas, as categorias de 

jogos sérios avaliados, as principais características consideradas para avaliar a eficácia 

educacional dos jogos sérios, os procedimentos seguidos para as avaliações e o tamanho da 

população que participou das avaliações. 

 Já em (Pedreira, 2015) tem por objetivo realizar um mapeamento sistemático do 

campo de gamificação em engenharia de software, na tentativa de caracterizar o estado da 
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arte deste campo, ao identificar lacunas e oportunidades para pesquisas futuras. Foi 

realizado um mapeamento sistemático visando encontrar estudos primários na literatura 

existente, posteriormente classificados e analisados de acordo com quatro critérios: a área 

de processo do software abordada, os elementos de gamificação utilizados, o método de 

pesquisa seguido, e o tipo de fórum em que foram publicados. Quanto ao resultado do 

mapeamento sistemático foram catalogados 29 estudos primários, publicados entre janeiro 

de 2011 e junho de 2014, a maioria deles se concentra no desenvolvimento de software e, 

em menor grau, nos requisitos, gerenciamento de projetos e outras áreas de suporte. Em 

geral, eles consideram a mecânica de gamificação muito simples, como pontos e 

emblemas, e poucos fornecem evidências empíricas do impacto da gamificação. 

 Por fim, em (Kosa, 2016). É apresentado a análise de 53 estudos primários sobre 

jogos em educação de engenharia de software publicados de 2000 a 2015. Os principais 

resultados deste estudo indicam que as pesquisas são acumuladas em torno de 5 categorias: 

Jogos utilizados para ensinar, jogos utilizados como projetos desenvolvidos pelos alunos, 

propostas curriculares, abordagens, ferramentas, frameworks ou sugestões e outros. 

 A revisão sistemática proposta visa identificar diferentes abordagens no ensino do 

processo de medição, dos processos relacionados a PMPS por propostas de gamificação e 

jogos sérios. A partir da identificação destas abordagens, esta revisão evidenciará as 

mecânicas e componentes de jogos para direcionar o desenvolvimento de uma ferramenta 

educacional para o ensino do processo de medição de software. Desta forma, têm-se a 

seguinte estrutura para o objetivo, conforme proposto em (Santos, 2010):  

● Analisar: relatos de experiência e publicações científicas a partir de um estudo 

baseado em revisão sistemática; 

● Com o propósito de: identificar as abordagens na utilização de  dinâmicas, 

mecânicas e componentes de jogos no ensino do processo de medição e no ensino 

de PMPS, visando identificar as necessidades de informação, indicadores e medidas 

mais utilizadas em PMPS com ênfase no processo de medição de software; 

● Com relação ao: emprego da proposta de gamificação e jogo sérios aplicados ao 

processo de medição dentro de PMPS, visando o ensino ou a execução das 

atividades de Medição em organizações de desenvolvimento de software ou cursos 

que ministram engenharia de software; 

● Do ponto de vista: dos pesquisadores; 

● No contexto: acadêmico e industrial. 
 

3 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

A principal meta de uma RSL consiste em realizar pesquisa exaustiva na literatura, em 

busca de evidências que possam apoiar uma determinada hipótese, ou simplesmente a 

busca por conhecimento aprofundado acerca de certo fenômeno de interesse. Para tal, a 

revisão sistemática faz uso de estudos previamente publicados e validados pertinentes ao 

tópico de interesse: os estudos primários, estudos de natureza experimental que envolvem 

hipóteses e resultados obtidos com pesquisas e experimentação, a partir de diferentes 

métodos, como surveys, estudo de caso e experimentos. Na Engenharia de Software, os 

estudos experimentais consistem em uma importante maneira de se obter maiores 

informações a respeito de novas tecnologias, metodologias e boas práticas quanto ao 

desenvolvimento de software (Mafra e Travassos, 2006).  

A revisão sistemática consiste em um estudo secundário, por utilizar como base 

estudos primários previamente publicados. Assim, pode ser feita a integração de diversos 

estudos experimentais, de forma a comparar seus resultados, visto que nenhum estudo 
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individualmente pode ser considerado definitivo (Mafra e Travassos, 2006), sendo 

necessária a confirmação de resultados obtidos a partir da análise de um número maior de 

estudos. Importante ressaltar que para este trabalho, não foi realizada todas as etapas da 

Revisão Sistemática da Literatura. Foi elaborado um Mapeamento Sistemático da 

Literatura, que abrange a revisão dos estudos em busca de objetivos definidos no Protocolo 

de Revisão. Após a busca, gera-se os Estudos Primários, como dito anteriormente, os quais 

são analisados superficialmente e alguns são selecionados como estudos secundários, para 

uma análise mais aprofundada. Com o término da análise, são gerados os resultados 

requeridos pelo Protocolo de Revisão. Após isso é feita a Avaliação dos Estudos Primários, 

finalizando assim o processo de Mapeamento Sistemático da Literatura (foco deste 

trabalho). Os passos subsequentes da Revisão Sistemática da Literatura dependem dos 

resultados obtidos do MSL, fazendo deste um passo fundamental para o produto final da 

RSL. 

 

3.1 Fatores da Pesquisa 

Para a RSL neste artigo foram definidas as seguintes perguntas bibliométricas e de 

pesquisa: 

● Perguntas bibliométricas:  

○ (BQ 1): Qual é a quantidade de trabalhos retornados por indexador de estudos?  

○ (BQ 2): Qual é a quantidade de estudos retornados por ano? 

○ (BQ 3): Qual é a quantidade de estudos retornados por país? 

○ (BQ 4): Quais foram os 5 autores com maior quantidade de publicações? 

○ (BQ 5): Quantidade de estudos por tipo de estudos? (Como, estudos teóricos, 

experimentais, RSLs e Relato de experiência industrial)  

○  (BQ 6): Quantidade de estudos experimentais por tipo de estudos experimentais, 

estudo de caso, pesquisa ação, pesquisa de campo e etnográfico? 

○ (BQ 7): Qual é a quantidade de estudos retornados por tipo de publicação, 

conferência ou periódico ou workshop? 

○ (BQ 8): Qual é a quantidade de estudos retornados por tipo de proposta, Jogo 

sério ou Gaimificação ou ambos? 

● Perguntas de pesquisa:  

○ (QP1): Qual o estado da arte da pesquisa sobre a aplicação ou o ensino de PMPS 

utilizando jogos sérios ou gamificação? 

○ (QP2): Qual o estado da arte da pesquisa sobre a aplicação ou o ensino de 

medição de software utilizando jogos sérios ou gamificação? 

A questão levantada foi organizada conforme a estrutura Population, Intervention, 

Context, Outcomes, Comparison (PICOC), recomendada por Kitchenham (2007). 

Entretanto, apenas os itens População, Intervenção, Contexto e Resultados foram 

considerados relevantes para a pesquisa. Tal restrição, segundo Santos (2010), caracteriza 

esta pesquisa como uma Revisão QUASI Sistemática da Literatura. 

Ambas questões de pesquisa objetivam-se em identificar abordagens utilizadas em 

Organizações de Software e Instituições de Ensino (População) para o ensino ou como 

suporte para as atividades de Medição de software e PMPS utilizando Gamificação ou jogo 

Sério (Intervenção), sendo aplicáveis no contexto de organizações (empresas, instituições, 

centros, acadêmica e grupos) que atuam em projetos de software, visando identificar sob a 

forma gênero, dinâmicas, mecânicas e componentes de jogos presentes nas propostas 

discutidas e a eficiência no ensino ou na aplicação prática no programa  de melhoria de 
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software/medição de software ao utilizar estas propostas (Resultados). Logo, definiu-se a 

seguinte estrutura de pergunta de pesquisa, de acordo ao Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Estrutura da Questão de Pesquisa 

População (P): Organizações de Software e Instituições de ensino. 

Intervenção (I): 
Abordagem utilizada para aplicar ou ensinar o processo de melhoria de 

software/medição de software. 

Contexto (C): 

Este trabalho visa explorar a comparação dos artigos voltados tanto para o 

ambiente industrial quanto para o acadêmico. E terá quatro pesquisadores 

executando as atividades desta revisão sistemática que é considerada de grande 

escala, pois, sua duração foi de aproximadamente três trimestres. 

Resultados (O) 

Objetivos das abordagens por gamificação ou jogo sério, dinâmicas, mecânicas e 

componentes de jogos presentes nas propostas discutidas e a eficiência no ensino 

ou na aplicação prática no programa de melhoria de software/medição de software 

ao utilizar estas propostas. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
 

Um conjunto de questões secundárias referentes à primeira e à segunda questões 

principais foram estabelecidas, questões estas para serem respondidas durante a fase de 

extração de informações. Tais questões têm o objetivo de esclarecer detalhes importantes 

que esta revisão procura identificar, para colaborar com o projeto onde esta se insere: 

 Questão Secundária Específica de PMPS: 
● QSMPS1. Em quais processos foram aplicados a proposta de gamificação 

ou Jogo sério na área de MPS (Medição, Coleta de Requisitos, ...)? 

 Questões Secundárias Específicas de Medição de Software: 

● QSMED1. A proposta apresentada foi baseada em algum modelo ou norma 

ou paradigma? Se sim, qual?  

● QSMED2. Quais métricas foram cobertas pela proposta de gamificação e 

jogo sérios? 

● QSMED3. Quais tópicos de medição foram cobertos pelas propostas  

(Coletar, Armazenar, Analisar e Relatar)? 

● QSMED4. Quais gêneros, dinâmicas, mecânicas e elementos de jogos 

foram utilizados na proposta de gamificação ou jogo? 

 

3.2 Palavras-Chave 

A partir das questões de pesquisa, palavras-chave foram identificadas em acordo com a 

estrutura População, Intervenção, Contexto e Resultados para a posterior formulação da 

string de busca. O Quadro 2 apresenta os componentes e os termos que compõem as 

palavras-chave utilizadas na Primeira questão de pesquisa e Segunda questão de pesquisa. 

Ambas apenas diferenciam-se na dimensão Intervenção. 
 

Quadro 2 - Construção da Palavra-chave para as questões principais 

Palavras-chave Termos 

População Inglês: Project, Development, Organization, Enterprise, Company, Industry, Institute, 

Research Group, Technology Center; 

Português: Projeto, Desenvolvimento, Organização, Empresa, Companhia, Industria, 

Instituto, Grupo de Pesquisa, Centro de Tecnologia; 
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Palavras-chave Termos 

Intervenção (PMPS) Inglês:Process, Improvement, SPI; 

Português: Processo, Melhoria, Melhoria de Processos de Software; 

Intervenção (MED)  

Inglês:Process, Measuring, Software, Measurement, Metrics, Metrology; 

Português: Processo, Medição, Software, Medição, Métricas, Metrologia; 

Contexto Inglês:Learning, Teaching, Education, Training, Practice, Application; 

Português: Aprendizado, Ensino, Educação, Treinamento, Prática, Aplicação; 

Resultados Inglês:Gamification, Game, Serious Game, Funware, Game Elements, Game 

Mechanics, Game Component, Game factor, Game aspect; 

Português: Gamificação, Jogo, Jogo Sério, Funware, Elementos de jogos, mecânicas de 

jogos, componentes de jogos, Fator de jogos, Aspectos de jogos; 

 Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

3.3 Fontes de Pesquisa  

Para a seleção das fontes de pesquisa, foram definidos os seguintes critérios: 

● Disponibilidade para consultas web; 

● Disponibilidade para busca de artigos através do domínio da UFPA; 

● Disponibilidade de artigos na íntegra através do domínio da UFPA ou a partir da 

utilização da engine de busca Google ou Google Scholar ou Portal CAPES; 

● Disponibilidade de artigos em inglês ou português; 

● Que possuam máquinas de busca 

 Sendo assim, as fontes definidas para a extração de dados dos estudos primários são 

as bases digitais, apresentadas no Quadro 3. 
 

Quadro 3 - Fontes de pesquisa 

Fonte 

ACM DLL 

IEEE Xplore Digital Library 

El Compendex 

ISI Web of Knowledge 

Scopus 

Science Direct 

   Fonte: Elaboração própria (2018). 

  

3.4 String de Busca 

As strings de busca foram adaptadas segundo as máquinas de buscas de cada fonte de 

pesquisa. No Quadro 4 são apresentadas as variações das strings utilizadas com base nas 

palavras-chave definidas.  
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Quadro 4 - Construção da string de busca 

Fonte 
Questões de 

Pesquisa 
String de busca 

Science Direct 

PMPS 

title-abstr-key(Software AND (Project OR Development OR Organization OR 

Enterprise OR Academy OR Industry OR Learning OR Teaching OR 

Education OR Training OR Simulation) AND (Process OR Improvement) 

AND (Gam* OR Funware OR Ludification)); 

Medição 

title-abstr-key(Software AND (Project OR Development OR Organization OR 

Enterprise OR Academy OR Industry OR Learning OR Teaching OR 

Education OR Training OR Simulation) AND (Measu* OR Metr*) AND 

(Gam* OR Funware OR Ludification)); 

IEEEXplore 

Digital 

Library 

PMPS 

Software AND (Project OR Development OR Organization OR Academy OR 

Industry OR Learning OR Teaching OR Education OR Training OR 

Simulation) AND (Process OR Improvement) AND (Gam* OR Funware OR 

Ludification); 

Medição 

(Software AND (Project OR Development OR Organization OR Academy OR 

Industry OR Learning OR Teaching OR Education OR Training OR 

Simulation) AND (Measu* OR Metr*) AND (Gam* OR Funware OR 

Ludification)); 

ACM DLL 
PMPS 

recordAbstract(Software AND (Project OR Development OR Organization OR 

Academy OR Industry OR Learning OR Teaching OR Education OR Training 

OR Simulation) AND (Process OR Improvement) AND (Gam* OR Funware 

OR Ludification)); 

Medição 

recordAbstract(Software AND (Project OR Development OR Organization OR 

Academy OR Industry OR Learning OR Teaching OR Education OR Training 

OR Simulation) AND (Measu* OR Metr*) AND (Gam* OR Funware OR 

Ludification)); 

El Compendex 
PMPS 

((((Software AND (Project OR Development OR Organization OR Academy 

OR Industry OR Learning OR Teaching OR Education OR Training OR 

Simulation) AND (Process OR Improvement) AND (Gam* OR Funware OR 

Ludification)) WN KY) AND ({english} WN LA))); 

Medição 

((((Software AND (Project OR Development OR Organization OR Academy 

OR Industry OR Learning OR Teaching OR Education OR Training OR 

Simulation) AND (Measu* OR Metr*) AND (Gam* OR Funware OR 

Ludification)) WN KY) AND ({english} WN LA))); 

ISI Web of 

Knowledge 

PMPS 

(TS=(Software AND (Project OR Development OR Organization OR Academy 

OR Industry OR Learning OR Teaching OR Education OR Training OR 

Simulation) AND (Process OR Improvement) AND (Gam* OR Funware OR 

Ludification))); 

Medição 

(TS=(Software AND (Project OR Development OR Organization OR Academy 

OR Industry OR Learning OR Teaching OR Education OR Training OR 

Simulation) AND (Measu* OR Metr*) AND (Gam* OR Funware OR 

Ludification))); 

SCOPUS 

PMPS 

((TITLE-ABS-KEY(Software AND (Project OR Development OR Organization 

OR Academy OR Industry OR Learning OR Teaching OR Education OR 

Training OR Simulation) AND (Process OR Improvement) AND (Gam* OR 

Funware OR Ludification))) AND (PUBYEAR > 1999)) AND ( ( PUBYEAR < 

2017 ) ) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE,"English " ) ); 
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Fonte 
Questões de 

Pesquisa 
String de busca 

Medição 

(TITLE-ABS-KEY(Software AND (Project OR Development OR Organization 

OR Enterprise OR Academy OR Industry OR Learning OR Teaching OR 

Education OR Training OR Simulation) AND (Measu* OR Metr*) AND 

(Gam* OR Funware OR Ludification))) AND ( ( PUBYEAR > 1999 ) ) AND ( 

( PUBYEAR < 2017 ) ) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE,"English" ) ); 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
 

3.5 Escopo e Restrições de pesquisa 

A pesquisa possui um escopo que obedece as restrições definidas no Quadro 5, que 

asseguram a viabilidade da pesquisa.  
 

Quadro 5 - Escopo e Restrições de pesquisa 

Escopo Restrições 

● Artigos disponíveis na web e acessíveis por 

meio da rede de domínio da Universidade 

Federal do Pará cuja a busca possa ser 

realizada via engine  da Google Google e 

Scholar; 

● Disponibilidade de artigos em Inglês e 

Português;  

● Uso de mecanismos de busca utilizando 

palavras-chave;  

● Os trabalhos devem mencionar pelo menos uma 

das palavras chaves propostas;  

● A pesquisa não deve ocorrer em ônus financeiro 

aos pesquisadores, ou seja deve-se selecionar 

apenas trabalhos que tenham acesso gratuito;  

● A pesquisa deve estar restrita ao resultados 

publicados entre 01 de janeiro de 2000 a 31 de 

dezembro de 2016. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
 

3.6 Critérios de Inclusão e Exclusão 

Os critérios de inclusão e exclusão servem para avaliar a qualidade de um artigo científico, 

e assim criar uma lista de possíveis artigos primários e outro com os artigos excluídos. Os 

critérios utilizados nesta pesquisa foram definidos pelos pesquisadores envolvidos nesta 

Revisão Sistemática. Assim, o Quadro 6 apresenta o critério de inclusão utilizado e o 

Quadro 7 apresenta os critérios de exclusão definidos para a RSL. 
 

Quadro 6 – Critérios de Inclusão 

Critérios de Inclusão 

CI-01-Artigos que apresentem relatos de experiência na indústria, ou na academia, ou pesquisas de 

caráter experimental ou teórico, que apresentem exemplos de aplicação, descrição de experimentos 

ou casos reais de uso de abordagens de ensino ou aplicação de programas de melhoria de software 

ou programas de medição através do uso de gamificação ou jogo sério; 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
 

Quadro 7 – Critérios de exclusão 

Critérios de Exclusão 

CE-01-Artigos que não estejam disponíveis livremente para consulta ou download (em versão 

completa) aos alunos da universidade federal do Pará; 

CE-02-Artigos que não foram encontrados ao utilizar as strings de busca nos indexadores de 

conteúdo; 

CE-03-Artigos não presentes nas bases listadas; 

CE-04-Artigos que violem os princípios de alguma das bases listadas. Como artigos que plagiam 
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Critérios de Exclusão 

outros artigos e afins. 

CE-05-Artigos repetidos (em mais de uma fonte de busca) terão apenas sua primeira ocorrência 

considerada; 

CE-06-Artigos duplicados terão apenas sua versão mais recente ou a mais completa considerada, 

salvo casos em que haja informações complementares; 

CE-07-Estudos enquadrados como resumos, keynote speeches, cursos, tutoriais, workshops, posters, 

e afins; 

CE-08-Artigos que não estiverem inseridos no contexto de ensino ou aplicação de programas de 

melhoria de software ou programas de medição através do uso de gamificação ou jogo sério; 

CE-09-Artigos que não estiverem em inglês ou em português; 

CE-10-Artigos irrelevantes para a pesquisa de acordo com as questões levantadas; 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
 

3.7 Avaliação da Qualidade 

A avaliação da qualidade de um artigo possibilita com que trabalhos que estejam 

precisamente alinhados com os objetivos da RSL proposta e que tenham uma maior 

contribuição para as questões de pesquisa tenham maior notoriedade entre os estudos 

primários levantados. Ou seja, a avaliação da qualidade de um artigo científico é a 

mensuração de sua relevância e conteúdo. Esta avaliação é um dos critérios de inclusão ou 

exclusão aplicados aos trabalhos durante a seleção. Ao minimizar o viés da pesquisa 

assegura a validação interna w externa (Khan et al., 2001; Kitchenham, 2007). Portanto, a 

seguir, são apresentados os critérios de avaliação da qualidade dos estudos primários, 

adaptados de (Costa, 2010): 

1. Introdução/Planejamento 

a. Os objetivos ou questões do estudo são claramente definidos? E a problemática 

abordada na pesquisa está descrita claramente (incluindo justificativas para a 

realização do estudo)? 

b. O tipo de estudo está definido claramente? 

2. Desenvolvimento 

a. Existe uma clara descrição do contexto no qual a pesquisa foi realizada? 

b. O trabalho é adequadamente referenciado (apresenta trabalhos relacionados ou 

semelhantes e baseia-se em modelos e teorias da literatura)? 

3. Conclusão 

a.    O estudo relata de forma clara e não ambígua os resultados? 

b.    Os objetivos ou questões do estudo são alcançados? 

4. Critérios para a Questão de Investigação 

a. O estudo apresenta primária ou secundariamente uma abordagem ou 

ferramenta de ensino ou de aplicação de programas de melhoria de software ou 

programas de medição através do uso de gamificação ou jogo sério? 

5. Critério Específico para estudos Experimentais 

a.    Existe um método ou um conjunto de métodos descrito para a realização do 

estudo? 

6. Critério Específico para estudos Teóricos 

a. Existe um processo não tendencioso na escolha dos estudos? 

7. Critério Específico para Revisões Sistemáticas 

a. Existe um protocolo rigoroso, descrito e seguido? 

8. Critério Específico para Relato de Experiência Industrial 

a. Existe uma descrição sobre a(s) organização(ões) onde foi conduzido o estudo? 
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Como é possível notar, os critérios (1) a (4) são genéricos, ou seja, aplicam-se a 

todos os estudos primários avaliados, enquanto os critérios (5) a (8) são específicos, 

aplicam-se especificamente aos respectivos tipos de trabalhos mencionados. 

 

3.8 Processo de Avaliação dos Estudos Primários 

Os estudos presentes na lista que foi gerada na aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão foram lidos em sua totalidade e na aplicação dos critérios de qualidade foi 

adotada a abordagem proposta por Costa (2010), no qual utiliza-se a escala de Likert-5 

com os níveis que representam a conformidade do estudo com o critério de qualidade. Tais 

níveis são apresentados a seguir:  

● Concordo totalmente (4): deve ser concedido no caso em que o trabalho apresente 

no texto os critérios que atendam totalmente a questão; 

● Concordo parcialmente (3): deve ser concedido no caso em que o trabalho atende 

parcialmente aos critérios da questão; 

● Neutro (2): deve ser concedido no caso em que o trabalho não deixa claro se atende 

ou não a questão; 

● Discordo parcialmente (1): deve ser concedido no caso em que os critérios contidos 

na questão não são atendidos pelo trabalho avaliado; 

● Discordo totalmente (0): deve ser concedido no caso em que não existe nada no 

trabalho que atenda aos critérios da questão. 
 

É definido uma escala de avaliação para cada critério de qualidade previamente 

estabelecido. O Quadro 8, apresenta a escala utilizada para cada critério de qualidade.  
 

Quadro 8 – Escala de Likert -5 por critério 

Critério Escala 

1a. 4 – Define claramente os objetivos e justifica o estudo. 

3 - Define claramente o estudo, porém a justificativa não é clara ou não 

justifica o estudo. 

2 – Não Define os objetivos, mas justifica o estudo. 

1 - A definição e a justificativa do estudo não são claras. 

0 - Não define os objetivos e nem justifica o estudo. 

1b. 4 – Define o tipo de estudo, referenciado na literatura a metodologia. 

3 – Define o tipo de estudo, porém sem referenciar a metodologia. 

2 – Não define o tipo de estudo. É possível inferir facilmente. 

1 – Não define o tipo de estudo. É possível inferir com dificuldade. 

0 – Não é possível inferir o tipo de estudo. 

2a. 4 – Define claramente uma seção com o contexto da pesquisa. 

3 – O contexto da pesquisa está incluído em uma seção não exclusiva. 

2 – O contexto da pesquisa está disperso ao longo do texto. 

1 – O contexto da pesquisa está disperso e é insubstancial. 

0 – O contexto da pesquisa não é abordado. 

2b. 4 – O texto apresenta uma seção de trabalhos relacionados. 

3 – O texto apresenta trabalhos relacionados em uma seção não exclusiva. 

2 – O texto apresenta trabalhos relacionados dispersos ao longo do texto. 

1 – O texto não apresenta trabalhos relacionados, mas se apoia na literatura. 

0 – O texto não apresenta trabalhos relacionados nem se apoia na literatura. 
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Critério Escala 

3a. 4 – Resultados são claramente apresentados na seção de conclusão. 

3 – Resultados são claramente referenciados na seção de conclusão. 

2 – Resultados apresentados na conclusão não são claros. 

1 – Resultados referenciados na conclusão não são claros. 

0 – Não são apresentados resultados. 

3b. 4 – Os resultados estão totalmente aderentes ao objetivo do estudo. 

3 – Os resultados estão aderentes ao objetivo do estudo, no entanto o autor faz ressalvas. 

2 – Os resultados são parcialmente aderentes ao objetivo do estudo. 

1 – Os resultados não estão aderentes ao objetivo do estudo. 

0 – Não é alcançado nenhum resultado. 

4a. 4 – Apresenta uma ferramenta ou abordagem de maneira detalhada e validada com usuários. 

3 – Apresenta uma ferramenta ou abordagem de maneira detalhada, porém não validada. 

2 – Apresenta uma ferramenta ou abordagem, porém sem detalhar a mesma. Contudo validando 

a mesma com os usuários. 

1 – Apresenta uma ferramenta ou abordagem, porém sem detalhar e validar a mesma com os 

usuários. 

0 – Apenas referência uma ferramenta ou não apresenta uma ferramenta 

ou abordagem. 

4b. 4 – O método de experimento é definido e referenciado claramente. 

3 – O método de experimento é definido claramente. 

2 – O método de experimento é citado. 

1 – O método de experimento não é citado, porém é possível inferir. 

0 – Não é possível inferir o método de experimento. 

5a. 4 – O texto descreve critérios para a escolha dos estudos. 

3 – O texto não descreve critérios para a escolha dos estudos, porém apresenta estudos que 

discordam do estudo apresentado. 

2 – O texto descreve apenas estudos aderentes ao estudo apresentado. 

1 – O texto descreve estudos insuficientes. 

0 – O texto não descreve estudos base. 

6a. 4 – O protocolo de revisão é apresentado, descrito e seguido. 

3 – O protocolo de revisão é apresentado e descrito, porém há evidências de que não foi 

seguido adequadamente. 

2 – O protocolo de revisão não foi suficientemente descrito. 

1 – O protocolo de revisão apenas foi citado ao longo do texto. 

0 – Não há um protocolo de revisão. 

7a. 4 – A área de atuação, tamanho e origem da organização são informados. 

3 – Apenas duas das características do item 4 são informadas. 

2 – Apenas uma das características do item 4 é informada. 

1 – Nenhuma das características do item 4 é informada. 

0 – O estudo não foi conduzido em uma ou mais organizações. 

8a. 4 – Define claramente os objetivos e justifica o estudo. 

3 - Define claramente o estudo, porém a justificativa não é clara ou não 

justifica o estudo. 

2 – Não Define os objetivos, mas justifica o estudo. 

1 - A definição e a justificativa do estudo não são claras. 

0 - Não define os objetivos e nem justifica o estudo. 

 Fonte: Adaptada de (Costa, 2010). 
 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2551



14 

 

 

 

Para cada artigo avaliado foi atribuída uma pontuação, assim enquadrando-o em um 

dos cinco níveis de qualidade definidos por Beecham (2007), como mostra o Quadro 9. 
 

Quadro 9 – Níveis de Qualidade 

Faixa de Notas Avaliação 

Excelente >86% 

Muito Boa 66%-85% 

Boa 46%-65% 

Média 26%-45% 

Baixa < 26% 

Fonte: (Beecham, 2007). 
 

3.9 Procedimentos da RSL e da Seleção dos estudos Primários 

Para a condução desta RSL foram alocados quatro pesquisadores (um doutorando, um 

mestrando e dois graduandos), que realizaram os seguintes passos: 

● A verificação e validação das strings de busca com o intuito de averiguar sua 

acurácia no retorno dos artigos primários e também, assim, poder criar múltiplas 

instâncias destas strings adaptadas para cada base de dados. No início da RSL 

foram selecionados 8 artigos base. Estes artigos foram selecionados pois estavam 

precisamente alinhados com o objetivo desta revisão. Tais artigos tinham seus 

retornos verificados após a aplicação da string de busca.  Para assim, verificar a 

acurácia da string utilizada;  

● Após os testes das strings de busca, os quatro pesquisadores aplicaram a mesma 

nos indexadores de conteúdo científico por meio do domínio da Universidade 

Federal do Pará para encontrar os possíveis artigos primários;  

● No momento seguinte, os pesquisadores leram os títulos e os resumos dos artigos 

retornados pela string de busca. Para assim, criar uma lista com os possíveis artigos 

primários;  

● Os artigos presentes na lista de possíveis artigos primários tiveram seus títulos, 

resumos, introduções e conclusões lidos. Neste momento, foram aplicados os 

critérios de inclusão e exclusão para descartar os falsos positivos, e assim criar uma 

lista dos artigos primários e uma lista dos artigos excluídos;  

● As listas contendo os artigos primários foram comparadas e unificadas. Um artigo 

era incluído se ao menos um pesquisador o tivesse inserido em sua lista de 

possíveis artigos primários; 

● Os estudos presentes na lista foram lidos em sua totalidade e os critérios de 

qualidade foram aplicados nestes. Assim, os artigos foram categorizados segundo 

os níveis de Beecham (2007); 

● Após, os artigos presentes na lista gerada anteriormente passaram pela etapa de 

extração de dados;  

● Ademais, todos os documentos e procedimentos foram validados a partir de 

reuniões com o coordenador do Projeto SPIDER, que possui um conjunto vasto de 

artigos publicados em periódicos e conferências sobre o tema de Medição e PMPS, 

e também tem orientado várias teses de doutorado, dissertações de mestrado e 
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trabalhos de conclusão de curso que versam sobre estes temas. Além disto, possui 

experiência prática na implementação do processo de medição e de PMPS ao ter 

prestado consultoria a diversas empresas brasileiras sobre estes temas, sendo 

certificado como avaliador, consultor-implementador e instrutor oficial dos 

modelos de melhoria de processo e produto de software CMMI, MPS.BR, 

CERTICS, MEDEPROS, QPS. Ademais, o professor também é o orientador do 

aluno que conduziu esta RSL. 
 

3.10 Síntese dos Resultados 

Esta etapa consiste em organizar os dados extraídos para a apresentação dos gráficos que 

serviram como panorama geral e base para futuras análises. Entre os gráficos gerados tem-

se: a quantidade de trabalhos retornados por indexador de estudos; a quantidade de estudos 

retornados por ano; a quantidade de estudos retornados por país; os 5 autores com maior 

quantidade de publicações; a quantidade de estudos por tipo de estudos; a quantidade de 

estudos experimentais por tipo; a quantidade de estudos retornados por meio de 

publicação; a quantidade de estudos retornados por tipo de proposta; a frequência dos 

elementos de jogos; e a frequência das mecânicas de jogos.  

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nesta seção será apresentada a condução das análises dos resultados dos estudos primários, 

visando responder as questões de pesquisa e as questões bibliométricas.  
 

4.1 Busca Manual e Automática 
Visando garantir uma maior confiabilidade para a RSL proposta, seguiu-se o procedimento 

de realizar um estudo piloto ao início desta RSL (Kitchenham e Charters, 2007), onde foi 

realizada uma busca manual em todas as bases utilizadas e em mais algumas outras bases 

que não compuseram a revisão sistemática devido terem alguma restrição de uso (vide 

Quadro 5). A busca manual visa analisar a qualidade dos trabalhos disponíveis sobre os 

temas referidos a cada uma das questões de pesquisa. Assim, foi identificada uma 

quantidade mínima de trabalhos relacionados com cada um dos temas. Em conseguinte, 

foram selecionados alguns dos trabalhos da busca manual como estudos chave, que, 

posteriormente, foram identificados nas bases digitais durante a busca automática.  

Após isso, foi definido o protocolo da revisão sistemática, seus atributos, como 

questões bibliométricas, strings de busca, fontes de pesquisa, entre outras informações. 

Com as strings de busca definidas para cada base digital, cada pesquisador iniciou a busca 

automática em sua respectiva base. Os dados retornados pelas bases foram armazenados 

em um software especializado que fornece um banco de dados para o auxílio desta tarefa. 

Para esta fase, foram coletadas as seguintes informações de cada artigo: a base de onde foi 

extraído o artigo; o título; os autores; o ano de publicação; o nome do veículo no qual o 

artigo foi publicado; o resumo; e o endereço do artigo na sua base. 
 

4.2 Seleção dos Estudos pelo Título e Resumo 
Para realizar a seleção dos estudos primários foram utilizados: quatro pesquisadores (um 

aluno de Doutorado, um aluno de Mestrado e dois alunos de Graduação); e o acesso às 

fontes de pesquisa por meio do domínio da Universidade Federal do Pará. 

Neste momento, cada pesquisador leu apenas o título e o resumo para a primeira 

etapa de seleção dos estudos primários, onde buscou-se compreender o possível 

alinhamento do trabalho lido com as questões de pesquisa desta RSL a partir do 
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entendimento do objetivo geral apresentado no trabalho. Caso o trabalho em seu título e 

resumo abordasse questões relevantes aos temas desta RSL, os mesmos eram considerados 

aceitos nesta fase.  

 Ademais, foi neste momento que foram identificados e excluídos os estudos 

duplicados entre as diferentes bases e também foram identificados e excluídos os trabalhos 

que estavam desalinhados aos temas desta RSL. Caso houvesse dúvida sobre o 

alinhamento do trabalho com as questões de pesquisa, os pesquisadores liam a introdução e 

a conclusão do artigo para decidir sobre a inclusão do artigo. 
 

4.3 Seleção dos Estudos pela Introdução e Conclusão ou Leitura Completa 
Os estudos primários foram coletados durante o período de 5 meses (de abril a agosto de 

2017), utilizando as strings de busca nas fontes de pesquisa definidas no protocolo. 

Inicialmente, foram retornados 9082 artigos sobre Melhoria de Processos de Software e 

4042 trabalhos sobre Medição de Software. Tais artigos tiveram seus títulos, resumos e 

palavras-chave lidos, e após esta etapa, restaram um total de 594 artigos sobre PMPS e 117 

de MED. Tais estudos foram declarados potencialmente relevantes, pois passariam pelos 

critérios de inclusão e exclusão. Enquanto que na terceira etapa, artigos não relevantes, 

duplicados, inacessíveis ou em outro idioma que não fossem em português ou inglês foram 

excluídos. Posteriormente, restaram apenas 168 artigos incluídos, sendo que estes 

passaram pelos critérios de qualidade e pela etapa de extração de dados e 

consequentemente tiveram sua leitura feita em sua totalidade. 

 Na Tabela 1 é apresentado um resumo das etapas da RSL e o número de artigos 

retornados em cada etapa. 

 

Tabela 1 – Seleção dos Estudos Primários 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
 

4.4 Avaliação da Qualidade 
Foi utilizada uma planilha eletrônica para armazenar os dados dos artigos para 

responderem as questões bibliométricas e também calcular a nota (Excelente, Muito Boa, 
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Boa, Média, Baixa) para artigo avaliado. A nota era calculada baseada nos atributos 

avaliados nos critérios de qualidade e na escala Likert-5, que representava a adesão destes 

atributos aos critérios de qualidade. A Tabela 2 apresenta os resultados da avaliação da 

qualidade.  

Como pode ser observado, poucos trabalhos estão na faixa Baixa e 25 estão na 

faixa Média, enquanto 28 estudos (16,7%) estão na faixa Boa, 56 estudos (33,3%) estão na 

faixa Muito Boa e 53 estudos (31,5%) na faixa Excelente. Portanto, os trabalhos analisados 

apresentam qualidade acima da média de acordo com os critérios utilizados. A lista dos 

trabalhos incluídos e selecionados encontra-se acessando o link: 

https://drive.google.com/file/d/1X_pmtrK8VYmZI_ARq5lXGbcWuAnoDzTR/view?usp=sha

ring. 
 

Tabela 2 – Qualidade dos estudos primários 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

4.5 Extração dos Dados 
Esta etapa consiste em organizar os dados extraídos para apresentação dos gráficos que 

serviram como panorama geral e base para futuras análises. Entre os gráficos gerados tem-

se os definidos na Seção 3.10. A base para as respostas às questões de pesquisa faz parte da 

lista dos trabalhos incluídos e selecionados na RSL, que se encontra acessando o link: 

https://drive.google.com/file/d/1X_pmtrK8VYmZI_ARq5lXGbcWuAnoDzTR/view?usp=sha

ring. 

 

4.6 Respostas às Questões Bibliométricas 

(BQ 1): Qual é a quantidade de trabalhos retornados por indexador de estudos?  

 Segundo o protocolo apresentado na Seção 3, foram aplicadas as duas strings de 

busca nas máquinas de busca presentes nos indexadores de conteúdo científico, sendo 

retornado um total de 9082 artigos e com a base SCOPUS tendo a maior quantidade de 

artigos retornados. A Science Direct teve 2,6%, a IEEE 16,8%, a ACM 15,2%, EL 

compendex 18,9%, a Web of Science 16,1% e a SCOPUS com 30% da quantidade dos 

artigos retornado. No gráfico da Figura 1 é possível acompanhar a quantidade de artigos 

retornados por base indexadora.   

 (BQ 2): Qual é a quantidade de estudos retornados por ano? 

 O período de coleta dos artigos foi de 2000 à 2016, visto que esta revisão foi 

realizada desde abril a novembro de 2017. Ademais, este período foi estabelecido a partir 

de duas informações importantes. Primeiro o termo gamificação surgiu em 2003, sendo 

este termo utilizado por Nick Pelling, um desenvolvedor de games britânico, que dava 

consultoria na criação de interfaces baseadas em jogos para dispositivos eletrônicos. 

Somente em 2010 que este termo tomou o sentido atual da palavra (Werbach e Hunter, 

2012. Além disto, antes do sentido atual do termo gamificação, trabalhos que utilizassem 

desta abordagem geralmente usavam termos como “funware” ou tlementos de jogos, ou 

componentes de jogos, ou fator de jogos, ou aspectos de jogos para identificar tal prática. 
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 No gráfico da Figura 2 é possível observar que a quantidade de publicações na área 

de PMPS e em medição de software que abordem práticas de games (gamificação ou jogo 

sério) está em uma tendência de crescimento, sendo que o ano que mais teve publicações 

foi o ano de 2016, que teve 37 publicações, e o segundo ano com maior quantidade de 

publicações foi o de 2015 com 28 publicações.   

  

 

Figura 1 – Quantidade de trabalhos retornados por indexador 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

 
Figura 2 – Quantidade de trabalhos retornados por ano 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
 

 (BQ 3): Qual é a quantidade de estudos retornados por autor? 
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 No gráfico da Figura 3 pode-se identificar os 5 primeiros autores que mais possuem 

publicações no tema da pesquisa. O mais notório entre eles é o espanhol Eduardo Herranz, 

que possui quatro publicações pela universidade Carlos III de Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Quantidade de Estudos Retornados por Primeiro Autor 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

 (BQ 4): Qual é a quantidade de estudos retornados por país?  
 No gráfico da Figura 4 pode-se observar quais os países publicaram sobre o tema 

desta RSL e a quantidade de trabalhos publicados por cada um deles. Também é possível 

notar a importância do Brasil entre os cinco países que mais publicaram no tema, estando 

em segundo lugar em quantidade de publicações, com 26 artigos publicados entre 

conferências e periódicos. O Brasil só está atrás dos EUA, que possui um total de 34 

trabalhos publicados no tema. Estes dois países destacam-se dos demais países com um 

quantidade expressiva de artigos cada. 

 

 
Figura 4 – Quantidade de Estudos por País 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
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 (BQ 5): Qual é a quantidade de estudos retornados por tipo de publicação, 

conferência ou periódico ou workshop? 

 A distribuição dos trabalhos por tipo de publicação, mostrando que a maioria dos 

estudos primários, ou seja, 81,7% foi publicada em anais de evento (workshop, 

conferências, simpósios). Enquanto que apenas 18,3% foram publicados em periódicos, 

como mostra o gráfico da Figura 5. 

 

 
Figura 5 – Distribuição dos Estudos por Tipo de Publicação 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Adicionalmente, o Quadro 10 apresenta as cinco conferências em que mais tiveram 

estudos primários publicados. Enquanto que o Quadro 11 apresenta os cinco periódicos 

que mais tiveram estudos primários publicados. Já o Quadro 12 lista os workshops que 

tiveram mais estudos primários publicados. 

 

Quadro 10 − Quantidade de Estudos Primários nos 5 maiores eventos 

Conferências 
Quantidade de 

Trabalhos 

International Conference on Global Software Engineering 4 

International Conference on Software Process Improvement and Capability 

dEtermination 

4 

European Conference on Software Process Improvement 

Systems 

8 

International Conference on Software Engineering 8 

Conference on Software Engineering Education & Training 12 

Fonte: Elaboração própria (2018).  

 

Quadro 11 − Estudos Primários por Periódico 

Periódicos 
Quantidade de 

Trabalhos 

Computer Standards & Interfaces 2 

International Journal of Distance Education Technologies 2 
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Periódicos 
Quantidade de 

Trabalhos 

International Journal of Engineering Education 2 

Journal of Universal Computer Science 3 

Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia 3 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

Quadro 12 − Estudos Primários por Workshop 

Workshops 
Quantidade de 

Trabalhos 

International Workshop on CrowdSourcing in Software Engineering 1 

Scientific Workshop Proceedings of XP2016 1 

International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software 

Engineering 

2 

International Workshop on Games and Software Engineering: Realizing User 

Engagement with Game Engineering Techniques 

2 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
 

Dentre os 168 estudos primários da pesquisa: 5,6% caracterizam-se como relato de 

experiência industrial; 8,4% são revisões sistemáticas da literatura; 25,2% teóricos (estudos 

conceituais baseados em um entendimento de uma área, referenciando outros trabalhos 

relacionados); 60,7% dos estudos são classificados como estudos experimentais (estudos 

baseados em evidências ou experimentos). O gráfico da Figura 6 ilustra a divisão dos tipos 

de estudos da pesquisa. 

 

 
Figura 6 – Distribuição dos Trabalhos por Tipo de Estudo 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Como ilustrado no gráfico anterior, 60,7% dos estudos primários foram do tipo 

experimental, e segundo a classificação de Easterbrook et al. (2007), tendo como seus 

principais métodos: Estudo de Caso, Pesquisa de Campo, Pesquisa-Ação e Etnografia, no 

gráfico da Figura 7 é apresentada a distribuição dos métodos utilizados, no qual: a maioria, 
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97,1%, realizou um Estudo de Caso; 1,9% realizaram uma Pesquisa-Ação; e os outros 1% 

realizaram um Estudo Etnográfico; e nenhum dos trabalhos utilizou Pesquisa de Campo. 

 

Figura 7 – Métodos empregados nos Estudos do Tipo Experimental 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
 

Visto que as questões de pesquisa abordam tanto gamificação quanto jogo sério, foi 

registrada a proporção de ambas as abordagens no gráfico da Figura 8. Neste gráfico, foi 

possível observar que 55,3% dos artigos abordavam o treinamento ou ensino baseado em 

jogos sérios, 41,7% tratavam a partir do uso de gamificação e apenas 2,9% dos artigos 

analisados abordavam o ensino com o uso de ambas abordagens.  

 

 

Figura 8 – Gamificação versus Jogo sério 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

4.7 Respostas às Questões de Investigação ou de Pesquisa. 

Este trabalho responde as questões principais levantadas no protocolo desta revisão quasi 

sistemática da literatura como meio de investigar o estado da arte no âmbito de melhoria de 

processos de software e também no campo de medição de software. Ademais, a seguir são 
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apresentadas as respostas sucintas das questões de pesquisa e as considerações dos autores 

a respeito delas. 

 (QPMPS1) Em quais processos foram aplicados a proposta de gamificação ou 

jogo sério na área de MPS? 

 A melhoria do processo de software está preocupada com ações práticas para 

melhorar os processos na organização para garantir que eles atendam os objetivos 

comerciais de forma mais eficaz (O’Regan, 2010), como entregar software mais rápido ao 

mercado, melhorar a qualidade, reduzir o desperdício. O objetivo é otimizar e tornar a 

organização mais competitiva ao produzir software de maior qualidade em um menor 

tempo e com um menor custo. 

 Existem padrões e modelos internacionais e nacionais que visam melhorar os 

processos organizacionais e, consequentemente, obter uma melhoria na qualidade do 

software. Estes incluem o modelo CMMI, o modelo MPS.BR,  ISO 15504 e outros. O 

modelo CMMI, que foi desenvolvido pelo SEI, inclui melhores práticas para processos de 

software e sistemas, e por ser um padrão adotado internacionalmente, ele foi escolhido 

para ser utilizado como base dos processos abordados nos artigos. 

Ademais, durante a extração de dados dos estudos primários foram identificados 

quais processos dentro de um programa de melhoria de processos de software foram 

contemplados com abordagens gamificadas ou jogo sérios para o seu emprego. No Quadro 

13 são listados os processos e a porcentagem de artigos que abordaram tais processos por 

meio de gamificação ou por jogo sério. 

 

Quadro 13 – Processos de software gamificado ou abordado por um jogo sério 
Processos Percentual 

Gerenciamento de Requisitos 11,5% 

Planejamento de Projeto 33,8% 

Acompanhamento e Controle de Projeto 7% 

Gerenciamento de Acordo com Fornecedor 0 

Medição e Análise 5,6% 

Garantia da Qualidade de Processo e Produto 16,9% 

Gerência de Configuração 0% 

Desenvolvimento de Requisitos 1,4% 

Solução Técnica 4,2% 

Integração de Produto 0% 

Verificação 1,4% 

Validação 1,4% 

Foco de Processo Organizacional 1,4% 

Definição de Processo Organizacional 0% 

Treinamento Organizacional 4,2% 

Gerenciamento Integrado de Projeto 0% 

Gerenciamento de Riscos 8,4% 

Análise de Decisão e Resolução. 0% 

Desempenho de Processo Organizacional 0% 

Gerenciamento Quantitativo de Projeto 0% 

Gestão do Desempenho Organizacional 2,8% 

Análise Causal e Resolução 0% 

 Fonte: Elaboração própria (2018). 
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Os artigos incluídos como estudos primários são trabalhos que tratam diretamente 

do tema PMPS e também artigos que atendam a algum processo de um PMPS, mesmo que 

de maneira indireta. Como pode ser visto no Quadro 13, a maioria dos estudos tratava de 

planejamento de projeto. Enquanto que o processo de Medição e Análise tem apenas 5,6% 

do total de trabalhos, sendo que muitos trabalhos eram puramente teóricos e por isso não 

implementaram e nem validaram suas propostas.  

 (QSMED1) A proposta apresentada foi baseada em algum modelo ou norma 

ou paradigma de medição? Se sim, qual? 
 Conceitos como os paradigmas GQM (Goal – Question - Metric) (Solingen e 

Berghout, 1999) e PSM (Practical Software Measurement) (Mcgarry et al., 2001), normas 

como a ISO 15939 (Abran, 2005) e a ISO 25000 (ISO, 2005) e modelos como MPS.BR 

(Softex, 2016) e CMMI-DEV (CMMI Product Team, 2006), consistem em tópicos comuns 

das disciplinas de medição de software. Por isso, esta questão de pesquisa visa identificar 

paradigmas, normas e modelos utilizados nos estudos primários.  

Poucos trabalhos, [S060] e [S151],  abordaram o processo de medição de software, 

e dos estudos primários, somente dois deram maior ênfase a este processo. O primeiro trata 

de um jogo sério para o ensino de medição de software, empregando o paradigma GQM, o 

qual relata um estudo experimental conduzido com 15 alunos para validar o jogo sério 

proposto. O referido estudo é o único encontrado que tem foco exclusivo no processo de 

medição de software e suas etapas (Coletar, Armazenar, Analisar e Relatar).  

O segundo estudo apresenta uma visão geral de uma proposta para gamificar um 

programa de melhoria de processos de software sem implementar a mesma, validado por 

um conjunto de especialistas tanto em gamificação quanto em PMPS, pois a medição é 

uma das bases para qualquer PMPS. Contudo, sem foco exclusivo no processo de medição, 

apenas mais um dos processos dentro do mesmo programa. Por se tratar de um artigo que 

somente apresenta uma visão geral de um PMPS gamificado, este não específica em 

detalhes como seria o processo de medição gamificada, sendo pautado apenas na indicação 

do uso do paradigma GQM, como um dos fundamentos deste processo gamificado.  

Logo, é perceptível que a área de medição de software fazendo uso de jogos sérios 

e gamificação como ferramenta de ensino ou treinamento ainda é pouco explorada, pois 

dos 9 mil artigos foi possível extrair somente um com ênfase exclusiva em tal processo. 

 (QSMED2) Quais métricas foram cobertas pela proposta de gamificação ou 

jogo sério? 

 No Quadro 14 estão listadas as métricas identificadas nos diferentes artigos. 

Convém reiterar que poucas métricas das que foram encontradas tem seu cálculo 

especificado. 

 

Quadro 14 – Estudos primários e Métricas. 

Estudos Primários Métricas 

Assessment proposal of teaching 

and learning strategies in 

software process improvement 

DIF = Defeitos Injetados por fase, TC = Tempo de Construção, TEF = 

Total de erros por fase, TF = Tempo da Fase (Tempo de Construção + 

Tempo de Verificação). 

Learning risk management in 

software projects with a serious 

game based on intelligent agents 

and fuzzy systems 

Produtividade por empregado 
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Estudos Primários Métricas 

Empirical evaluation of an 

educational game on software 

measurement 

O índice do desempenho agendado (SPI, schedule performance index); 

Índice de Desempenho de Custo (CPI, Cost Performance Index); Esforço 

por atividade vs planejado; Variação do cronograma na data X; Variação 

do SPI segundo ao número de pedidos de mudança semanal no 

desenvolvimento do software. 

Software process modeling for an 

educational software engineering 

simulation game 

Desenvolvedor: Taxa de erro por desenvolvedor; produtividade, saúde; 

Artefato: Nº de erros conhecidos e Nº de erros desconhecidos, 

porcentagem de completude; Projeto: Recursos, Tempo de alocação, 

tamanho do código produzido; 

Version control system 

gamification: A proposal to 

encourage the engagement of 

developers to collaborate in 

software projects 

Complexidade Ciclomática 

Working and Playing with Scrum Número de tarefas completas,  Média de tempo para completude das 

tarefas, Tempo da Sprint (Planejada - Atual), Participação na reunião 

Daily Scrum, Número de itens aprovados e reprovados na reunião de 

retrospectiva. 

Game-based ICT Project 

Formulation based on Agile 

Approach for Skills Development 

Velocidade da sprint 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
 

(QSMED3) Quais tópicos de medição foram cobertos pelas propostas?  

(Coletar, Armazenar, Analisar e Relatar) 
 Os poucos trabalhos que abordavam o processo de medição de software realizavam 

esta incursão sem qualquer aprofundamento direcionado para as etapas relacionadas ao 

processo: coletar, armazenar, analisar e relatar. A lista dos artigos que abordam estas 

etapas são: [S068], [S167], [S151], [S164], [S162] e [S035]. Apenas o [S060] teve uma 

abordagem bem mais detalhada das etapas deste processo. 

 (QSMED4) Quais eram os elementos de jogos, mecânicas, dinâmicas e gêneros 

dos dos jogos cobertos pelas propostas?  

 Esta questão de pesquisa tem a finalidade de evidenciar práticas costumeiras no 

emprego do ensino ou treinamento do processo de medição de software. O gênero de um 

jogo é uma classificação utilizada pela indústria de jogos, de modo a categorizar um jogo 

segundo a um modo de jogo, com intrínseca relação na dinâmica, mecânica e elementos do 

jogo, na condição de conjunto de regras e elementos no universo dos jogos. 

A classificação padrão de gênero de jogos é a defendida por Herz (1997), a qual 

apresenta um sistema semelhante ao empregado na indústria de jogos. Herz distingue jogos 

de ação (jogos baseados em reação, incluindo tiroteio e plataformas), jogos de aventura 

(resolver enigmas lógicos para progredir através de um mundo virtual), jogos de luta, jogos 

de quebra-cabeça, jogos de role-playing, simulações, jogos esportivos, cartas, tabuleiro e 

jogos de estratégia. 

Enquanto que Werbach e Hunter (2012) apresentam um caixa de ferramentas que 

compõem qualquer gamificação, ao identificar três tipos de elementos (dinâmicas, 

mecânicas e componentes). Estas categorias encontram-se hierarquicamente organizadas 
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em ordem decrescente de abstração, de modo que cada mecânica se liga a uma ou mais 

dinâmicas, e cada componente, a uma ou mais mecânicas e/ou dinâmicas.  

As dinâmicas são os temas em torno do qual o jogo se desenvolve, representando as 

interações e intenções que o designer quer provocar no jogador, por intermédio das 

mecânicas de jogo, parcela considerável destes não são explicitadas obrigatoriamente no 

jogo. Já as mecânicas se referem as regras que permeiam o mundo jogo. As ações 

permitidas pelo jogador, e como essas ações repercutiram no mundo do jogo. Os 

Elementos são os componentes desse mundo que serviram como meio de visualizar o 

reflexo das ações do jogador, bem como de orientar o mesmo por esse mundo.  

Um jogo pode fazer uso de mais de uma dinâmica, e esta será composta pela 

mesma diversidade de mecânicas, estas, por sua vez serão compostas por múltiplos 

elementos de jogos. As dinâmicas são estas: Emoções, narrativa, progressão, 

relacionamentos e restrições. Mecânicas: Aquisição de recursos, avaliação (Feedback), 

chance, cooperação e competição, desafios, recompensas, transações, turnos e vitória. Os 

elementos de jogos são: avatar, bens virtuais, boss, coleções, combate, conquistas, 

conteúdos desbloqueáveis, medalhas, gráfico social, missão, níveis, pontos, presentes, 

ranking e times. 

A seguir no Quadro 15 estão listados os gêneros, dinâmicas, mecânicas e elementos 

de jogos identificados nos estudos primários de medição de software. 

 

Quadro 15 – Estudos primários e as etapas de Medição de Software. 
Artigos Gêneros Elementos Mecânica Dinâmica 

Assessment proposal of 

teaching and learning strategies 

in software process 

improvement Não relata Não relata Não relata Não relata 

Empirical evaluation of an 

educational game on software 

measurement Simulação Pontos Narrativa; Avaliação Não relata 

Game-based ICT Project 

Formulation based on Agile 

Approach for Skills 

Development 

Simulação 

Não relata 

Narrativa; 

Cooperação Não relata 

Learning risk management in 

software projects with a serious 

game based on intelligent 

agents and fuzzy systems Simulação 

Pontos e 

ranking. 

Aquisição de 

recursos, Avaliação 

(Feedback), Chance; 

Narrativa, 

Progressão, 

Restrições, 

Relacionamento 

Software process modeling for 

an educational software 

engineering simulation game Simulação 

Avatar e 

Pontos. 

Aquisição de 

recursos, Avaliação 

(Feedback), Chance; 

Narrativa, 

Progressão 

Towards a Gamification 

Framework for Software 

Process Improvement 

Initiatives: Construction and 

Validation Não relata Não relata Não relata Não relata 

Using competition to build a Não relata Pontos, ranking Cooperação e Relacionamentos 
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Artigos Gêneros Elementos Mecânica Dinâmica 

stronger team e Presentes; competição e 

recompensas; 

Version control system 

gamification: A proposal to 

encourage the engagement of 

developers to collaborate in 

software projects Não relata 

Leaderboard, 

points, badges; 

Avaliação 

(Feedback), 

Recompensas, 

Desafios; Progressão 

Working and Playing with 

Scrum RPG 

Avatar 

,Coleções, 

Conquistas, 

Emblemas/med

alhas, Níveis, 

Pontos, 

Ranking, 

Times. 

Avaliação 

(Feedback), 

Cooperação e 

competição, 

Desafios, 

Recompensas 

Narrativa e 

Relacionamentos 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
 

5.  CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS  

O objetivo desta RSL é o de investigar a área de melhoria de processos de software, com 

ênfase no processo de medição deste, buscando encontrar propostas gamificadas ou jogos 

sérios que abordassem tal processo. Logo, identificar gêneros, dinâmicas, mecânicas e 

elementos de jogos destas abordagens, para então catalogar e se valer destas informações 

para o desenvolvimento de uma ferramenta de ensino do processo de medição de software 

gamificado. 

 Observou-se a pouca exploração do processo de medição de software com a 

utilização de games ou gamificação para o seu ensino, diante da crescente demanda em 

pesquisa de ferramentas educacionais voltadas para o ensino dos processos de software 

usando games ou gamificação. Contudo, o domínio de medição de software teve poucos 

trabalhos que o referenciam, com único representante dentre 168 estudos primários, 

pautado exclusivamente neste processo, seus paradigmas e etapas. Evidenciando que o 

referido processo ainda é sub explorado permitindo uma maior investigação, e a condução 

de estudos experimentais para desenvolver uma proposta de ensino gamificada, que ajude 

no ensino deste processo.   

 Este trabalho rigorosamente segue um protocolo, entretanto apresenta fragilidades, 

tais como os artigos inacessíveis referenciados pelos indexadores de conteúdo: apenas os 

trabalhos de acessos gratuitos foram aceitos na revisão. A fonte SCOPUS indicava alguns 

artigos os quais estava além do domínio da UFPA, em função disto, aquelas produções 

cientificas não entraram devido gerar ônus a equipe de pesquisadores. 

 Na proposição para trabalhos futuros, será conduzido um estudo aprofundado nas 

propostas de jogos sérios e gamificadas, abordando programas de melhoria de processos de 

software. E com os insumos identificados como os gêneros, dinâmicas, mecânicas, 

elementos de jogos, boas práticas e pontos fortes dos trabalhos que abordam tanto medição 

de software, quanto das abordagens dos programas para otminização de processos de 

software, base para o desenvolvimento de uma ferramenta gamificada para o ensino de 

medição de software, seguindo as práticas presentes nos estudos primários. 
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ABSTRACT: Portfolio management is an essential process, since it assists in making 

decisions regarding to identification, prioritization, authorization, management and control 

of projects, programs and other related works to achieve specific goals of the business 

strategy. In this way, this process needs to be closely aligned with strategic planning, 

proposing more viable and strategic projects within organizations. In addition, with the 

importance that the portfolio management process gained for its inclusion in quality 

models and standards, the number of organizations seeking to implement this process 

effectively and efficiently has increased. In this way, this research seeks to assist in the 

implementation of portfolio management of projects in small and medium enterprises, 

reducing the difficulties and excessive documentation required in traditional processes. For 

this, an agile approach was proposed on how to perform each activity of the portfolio 

management framework, as well as the definition of the roles involved, their required skills 

and competencies, and the artifacts suggested as evidence of the process. This approach 

was evaluated by a case study carried out. 

Keywords: Project Portfolio Management, Agile Methods, Approach, Software Quality. 

Uma Abordagem de Implementação Ágil do Processo de Gestão de Portfólio de Projetos 

RESUMO: A gestão de portfólio é um processo essencial, pois auxilia na tomada de 

decisões quanto à identificação, priorização, autorização, gerência e controle de projetos, 

programas e outros trabalhos relacionados para atingir objetivos específicos da estratégia 

de negócio. Dessa forma, este processo precisa estar intimamente alinhado ao 

planejamento estratégico, propondo então projetos mais viáveis e estratégicos dentro das 

organizações. Além disso, com a importância que o processo de gestão de portfólio ganhou 

por sua inclusão em modelos e padrões de qualidade, a quantidade de organizações 

buscando implantar este processo de forma eficaz e eficiente aumentou. Desta forma, esta 

pesquisa busca auxiliar na implantação da gestão de portfólio de projetos em pequenas e 

médias empresas, reduzindo as dificuldades e a excessiva documentação exigida nos 

processos tradicionais. Para isso, foi proposta uma abordagem ágil de como realizar cada 

atividade do framework de gestão de portfólio, bem como a definição dos papéis 

envolvidos, suas habilidades e competências exigidas e os artefatos sugeridos como 

evidência do processo. Esta abordagem foi avaliada a partir de um estudo de caso 

realizado. 

Palavras-chave: Gerência de Portfólio de Projeto, Métodos Ágeis, Abordagem, Qualidade 

de Software. 
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1. INTRODUÇÃO 

Qualidade pode ser definida pela norma ISO 9000:2000 como “o grau no qual um conjunto 

de características inerentes satisfaz a requisitos” (ABNT, 2000). Já a ISO 10006 possui um 

enfoque um pouco diferenciado da norma anterior. Ela entende que o alcance da qualidade 

é de responsabilidade da gerência e requer o compromisso de todos os envolvidos no 

projeto. Por último, o guia PMBOK – Project Management Body Of Knowledge define 

qualidade de forma similar à norma ISO 9000:2000, ou seja, segundo o Project 

Management Institute - PMI, “um projeto com qualidade é aquele concluído em 

conformidade com os requisitos, especificações e adequação ao uso” (PMI, 2013). Vale 

salientar que esses e outros conceitos de qualidade são voltados ao atendimento dos 

requisitos do cliente e suas expectativas. Mas é importante lembrar que a qualidade não 

está ligada apenas ao produto, mas ao processo também, ou seja, são definidas métricas 

para garantir a aderência dos processos às normas de qualidade aplicáveis. 

Nesse contexto de qualidade de processo existem alguns modelos de melhoria. 

Especificamente no desenvolvimento de software existe o programa de Melhoria do 

Processo de Software Brasileiro – MPS.BR, que se baseia nos conceitos de maturidade e 

capacidade de processo para a avaliação e melhoria da qualidade e produtividade de 

software e serviços correlatos e também para a melhoria da qualidade e produtividade dos 

serviços prestados. O MPS.BR possui o MR-MPS-SW – Modelo de Referência para 

Melhoria do Processo de Software, que possui níveis de maturidade de A (em otimização) 

à G (parcialmente gerenciado). O trabalho aqui apresentado tem como foco o processo de 

Gestão de Portfólio de Projetos (GPP), que se encontra no nível F (gerenciado) do 

respectivo modelo. Esse processo tem como propósito “iniciar e manter projetos que sejam 

necessários, suficientes e sustentáveis, de forma a atender os objetivos estratégicos da 

organização” (SOFTEX, 2016). 

A área de gestão de portfólio tem recebido cada vez mais importância, sendo 

incluída em vários outros modelos de melhoria. Diante disto, as organizações de software 

têm se esforçado para implantar uma gestão de portfólio eficiente. Apesar desse esforço, 

ainda é baixo o nível de aderência a modelos de maturidade para processo de software nas 

empresas de mico e pequeno porte.  

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é propor uma abordagem ágil para a gestão 

de portfólio, sugerindo reuniões mais rápidas e dinâmicas, tendo como foco principal a 

interação e o comprometimento dos envolvidos no processo. Foi escolhido o processo de 

gestão de portfólio de projetos por ser um processo essencial para o sucesso das empresas, 

uma vez que trabalha com a estratégia, negócio, missão e valores organizacionais. Além 

disso, decidiu-se trabalhar com métodos ágeis conjuntamente para que o processo de GPP 

fosse mais interativo, fornecendo apoio para maior envolvimento da equipe com o 

processo e para que com resultados mais rápidos e visíveis, a própria equipe se motivasse a 

executar o processo definido. 

Para isso, foi utilizado o framework proposto em SOUZA (2013). A partir desse 

framework, foi feito um mapeamento entre as tarefas constantes nele e as práticas dos 

métodos ágeis de gerenciamento e desenvolvimento de projetos de software. Os métodos 

ágeis usados no mapeamento foram: SCRUM (SCHWABER e SUTHERLAND, 2013), 

eXtreme Programming – XP (BECK, 2000) e Adaptive Software Development – ASD 

(HIGHSMITH, 2002). 

Este trabalho tem como principal objetivo propor uma abordagem ágil para a 

implantação do processo de Gerência de Portfólio de Projetos (GPP), em conformidade 

com as orientações fornecidas pelo Guia de Implementação do MPS.BR (SOFTEX, 2016). 

Com isto pretende-se fornecer uma solução de apoio às organizações de micro e pequeno 
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porte que possa contribuir com a agilidade e redução de custo e tempo na implementação 

do processo de GPP. 

 O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2 é apresentada 

todo o detalhamento da abordagem de implementação ágil das tarefas constantes no 

framework de GPP proposto por SOUZA (2013), contemplando os papéis, artefatos e 

cerimônias; um relato de como ocorreu a avaliação da abordagem ágil de GPP é 

apresentado na Seção 3; e, por fim, na Seção 4 são apresentadas as conclusões deste 

trabalho, bem como suas limitações e alguns trabalhos futuros à continuidade da pesquisa. 
 

2. A ABORDAGEM ÁGIL DE GPP 

Inicialmente foi realizado um mapeamento que definiu quais práticas e/ou princípios ágeis 

poderiam ser aplicados para atender as tarefas especificadas no framework de gestão de 

portfólio, proposto por SOUZA (2013). Com o mapeamento realizado, que pode ser visto 

em (SILVA, 2017), o mesmo tornou-se uma importante ferramenta no apoio à gestão de 

portfólio ágil, pois forneceu os insumos necessários para prosseguir com o propósito da 

pesquisa. A partir dele, foi definido um guia de como implantar o processo de GPP. Para 

cada tarefa do framework e sua respectiva prática ou princípio ágil, definida no 

mapeamento, foi definido um roteiro de como executar. Foram utilizados os seguintes 

questionamentos: 

 O que será feito? 

 Quem participará? 

 Como será feito? 

Através desses questionamentos, foi possível explicitar quais práticas/princípios 

ágeis serão realizados para atender a tarefa de GPP, os papéis envolvidos na tarefa bem 

como habilidades necessárias do perfil. Por fim, como deveria ser implantada a tarefa de 

forma ágil, elicitando os artefatos gerados. Essa abordagem ágil é descrita nesta subseção. 

 

2.1 Papéis Envolvidos no Processo 

Inicialmente foram identificados quais os papéis seriam envolvidos na gestão de portfólio 

ágil, bem como suas habilidades necessárias para exercer o respectivo papel.  

O primeiro papel identificado foi o da Alta Direção. É a pessoa responsável por 

definir os objetivos estratégicos da organização, qual negócio, missão e visão. Essa pessoa 

investe para o alcance das metas e possui autoridade para tomar decisões estratégicas. 

Como principais habilidades, o diretor deve possuir uma visão de futuro (enxergar a longo 

prazo); incentivar todos a “vestir a camisa” da organização; tomar decisões estratégicas; 

capacidade de ser ágil; e desenvolver capacidades dinâmicas. 

O segundo papel identificado foi o do Gerente de Portfólio. É a pessoa responsável 

pela execução dos processos de gerenciamento de portfólio. Segundo o Padrão para 

Gerenciamento de Portfólio (PMI, 2013), enquanto gestores de programas e projetos 

concentram-se em “fazer certo o trabalho”, os gestores de portfólio concentram-se em 

“fazer o trabalho certo”. Como habilidades do gerente de portfólio estão: resolver 

conflitos; balancear as demandas solicitadas pela direção; possuir pensamento voltado ao 

negócio no alinhamento estratégico; saber gerenciar os riscos do portfólio; e know-how da 

gestão financeira. 

O terceiro papel identificado foi o do Gerente de Projeto, que é a pessoa 

responsável por liderar a equipe no alcance dos objetivos do projeto (PMI, 2013). O 

gerente de projeto deve ter as seguintes habilidades: resolver conflitos; conduzir a equipe 
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para o alcance dos objetivos; possuir uma comunicação transparente, com incentivo à troca 

de ideias e opiniões; incentivar a interação entre a equipe; e retirar impedimentos. 

O quarto e último papel identificado foi o da Equipe, que é responsável por fazer 

com que os projetos que compõem o portfólio concretizem-se, alcançando as metas 

estratégicas. Como habilidades, a equipe precisa ser auto organizável; resolver pequenos 

conflitos internos; colaborar para o alcance das metas; e apoiar o trabalho dos colegas da 

equipe. 

 

2.2 Especificação das Tarefas de GPP Ágil 

Com base nos papéis e habilidades definidos na subseção anterior, foi proposto 

como realizar cada uma das tarefas de gestão de portfólio constantes no framework de 

SOUZA (2013), explicitando os artefatos gerados.  

 

2.2.1 Tarefa “Analisar objetivos e estratégias organizacionais para a gerência de 

portfólio” 

Nesta tarefa, a proposta é a realização de um workshop inicial com a participação 

do gerente de portfólio e representantes da alta direção da organização. Esta reunião será 

baseada no Balanced Scorecard (KAPLAN et al., 1996), também conhecido como BSC. 

Esta ferramenta é bastante utilizada no suporte ao planejamento estratégico e está ligado a 

quatro perspectivas: financeira, clientes, processos internos e aprendizado. Devem-se 

definir algumas variáveis de controle (indicadores) e as metas de desempenho que a 

organização visa alcançar ao longo do tempo. Primeiramente os participantes da reunião, 

discutirão, com base na experiência dentro da organização, os objetivos organizacionais 

que esperam ser atendidos através dos projetos em um período de tempo. Esta discussão 

ocorrerá por meio de um brainstorming, no qual, será utilizado um quadro com post-its 

(Figura 1), em que serão colocadas todas as ideias pontuadas pela equipe. Ao final, a 

equipe discutirá e entrará em consenso sobre quais objetivos realmente são adequados à 

organização.  

Após a discussão, serão enumerados os indicadores cabíveis aos objetivos definidos 

– divididos entre as quatro perspectivas do BSC – e então deve-se fazer uma projeção para 

os próximos meses, ou seja, definir as metas. Em períodos pré-definidos o BSC deve ser 

atualizado, para verificar se os resultados reais estão de acordo com o planejado e se os 

objetivos organizacionais continuam pertinentes ou precisam ser refinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Reunião de definição de objetivos 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Como artefato, será gerado o quadro que reflete os objetivos, indicadores e metas 

de acordo com as perspectivas definidas no BSC (Figura 2). Para que esses objetivos 

organizacionais tornem-se mais visíveis a todos os membros da organização, eles serão 

colocados também em uma pirâmide (Figura 3). A pirâmide deve ser impressa e 

distribuída a cada setor da organização, para que cada equipe tenha conhecimento dos 

objetivos que a organização visa alcançar com os projetos que serão selecionados 

posteriormente. O topo da pirâmide será a própria missão da organização, pois a partir dela 

que os objetivos foram derivados. 

 

 

Figura 2 – Balanced Scorecard                    Figura 3 – Pirâmide de Objetivos 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
 

2.2.2 Tarefa “Definir Categorias de Projetos” 

Nesta tarefa, é proposta a realização de uma reunião para definir critérios de categorização 

dos projetos. Participarão o gerente de portfólio e os gerentes de projetos da organização. 

Nesta reunião, primeiramente devem ser definidos quais critérios serão utilizados para 

definir as categorias de projetos que constarão no portfólio da organização. Para isso, será 

usada a técnica de análise SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

(OLIVEIRA, 2010), muito utilizada em análise de cenários (Figura 4). Ela identifica 

Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças relativas à organização, fornecendo uma 

análise tanto do ambiente interno como externo.   

No item Força, serão levantadas questões como: quais os pontos fortes da 

organização? Em que ela se diferencia dos concorrentes? No item Fraquezas: quais os 

pontos que precisam ser melhorados? Como transformar essas fraquezas em forças? No 

item Oportunidades: quais forças externas que influenciam positivamente a organização? 

Quais pontos positivos podem ser explorados para aumentar a vantagem competitiva? 

Existem novas oportunidades de negócios? Quais? No item Ameaças: Quais aspectos 

negativos podem afetar a vantagem competitiva da organização? Como evitar que essas 

ameaças se concretizem? 
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Figura 4 – Matriz SWOT 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Essa análise reflete a realidade da organização, baseada nos objetivos estratégicos 

que foram definidos anteriormente. A partir dessa análise da matriz SWOT, pode-se 

elaborar uma lista de critérios que precisam ser atendidos pelos projetos. Ou seja, os 

projetos precisam apoiar as forças, reverter as fraquezas, explorar as oportunidades e evitar 

as ameaças. Por fim, com essa lista de critérios definida, podem-se agrupar esses critérios 

em categorias de projetos que irão compor o portfólio da organização. Será gerado como 

artefato a matriz SWOT, a lista de critérios usados, e um quadro dividido em raias (Figura 

5), que serão as categorias dos projetos. Abaixo de cada categoria será listado quais 

critérios essa categoria atendeu. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Quadro de categorias de projetos 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

2.2.3 Tarefa “Identificar recursos organizacionais” 

Nesta tarefa será realizado o levantamento dos recursos dos quais a organização dispõe 

para o desenvolvimento de seus projetos. A equipe responsável fará o levantamento dos 

recursos através de fotos e imagens desses recursos e posteriormente fixará as fotos no 

quadro de recursos. Os recursos deverão ser divididos nas seguintes categorias: 

 Recursos físicos ou materiais: edifícios, equipamentos, matérias primas, tecnologia 

produção e instalações; 

 Recursos financeiros: recursos na forma de capital, investimentos, aplicações, 

empréstimos, financiamentos; 

 Recursos humanos: as pessoas que compõem a organização (Diretores, gerentes, 

chefes, supervisores, técnicos e operários); 

 Recursos mercadológicos: mercado de clientes, consumidores ou usuários; 

 Recursos administrativos: planejamento, organização, direção e controle. 

O artefato proposto é um quadro de recursos, divididos nas respectivas categorias 

(Figura 6). 
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Figura 6 – Quadro de recursos organizacionais 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

2.2.4 Tarefa “Definir procedimentos e critérios para avaliação de projetos candidatos” 

Nesta tarefa será feita uma reunião para definir a estratégia de composição do portfólio. 

Nessa reunião serão definidos os procedimentos e critérios para: avaliação, seleção e 

priorização dos projetos candidatos. Participarão o gerente de portfólio e os gerentes de 

projetos da organização. 

Na etapa de avaliação de projetos candidatos, primeiramente será verificado se os 

projetos candidatos são compatíveis com os objetivos estratégicos da organização e se 

estão enquadrados em alguma das categorias definidas. Dessa forma, projetos que não 

atendem a nenhum objetivo estratégico organizacional e não se enquadram em nenhuma 

categoria de projeto proposta, já são eliminados. Os que se enquadrarem nas categorias, 

serão avaliados com base nos seguintes indicadores: 

 Complexidade: Analisa a abrangência do escopo do projeto, o custo benefício e o 

esforço alocado para a sua implementação. Quanto menor a complexidade, maior a 

pontuação do projeto; 

 Custo: Avalia o investimento necessário para desenvolver o projeto. Quanto menor 

o custo, maior a pontuação;  

 Uso de recursos: Avalia se o projeto exige uma grande quantidade de recursos ou 

não. Ou seja, verifica se a organização é capaz de desenvolver o projeto com os 

recursos que possui. Quanto maior o número de recursos, menor a pontuação; 

 Compatibilidade com os objetivos estratégicos: Mede a contribuição do projeto 

para o alcance dos objetivos estratégicos. Quanto maior a compatibilidade, maior a 

pontuação; 

 Probabilidade de sucesso: Considera os riscos envolvidos no projeto para o alcance 

dos resultados esperados. Quanto menores os riscos, maior a pontuação;  

 Resultados: Examina o tempo necessário para que o projeto comece a gerar os 

resultados esperados. Quanto menor o tempo, maior a pontuação.  

Conforme ilustrado na Figura 7, primeiramente será gerada uma tabela em que são 

listados os objetivos estratégicos da organização, uma coluna que responde se o projeto 

atende a algum objetivo listado e por último se o projeto enquadra-se em alguma categoria 

de projetos da organização.  
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Figura 7 – Procedimentos para avaliação de projetos 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Em seguida, será gerado um quadro de pontuação para cada projeto candidato. 

Cada pontuação atribuída deve receber uma justificativa, conforme mostrado na Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Checklist para avaliação de projetos 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

2.2.5 Tarefa “Definir procedimentos e critérios para seleção de projetos candidatos” 

Esta tarefa será realizada na mesma reunião anterior. Nesta etapa de definição de critérios 

para seleção dos projetos devem-se levar em consideração os seguintes pontos: 

 Grau de alinhamento com os objetivos estratégicos e de negócio; 

 Fatores relacionados à disponibilidade de recursos; 

 Fatores relacionados ao potencial de mercado do projeto (retorno do investimento, 

potencial geração de receita, novos mercados); 

 Fatores operacionais internos (necessidade de treinamento, mudanças no ambiente) 

 Fatores de risco (técnico, financeiro, qualidade, segurança); 

 Fatores adicionais como o impacto do projeto na imagem e demais ativos da 

organização. 

A partir desses fatores, deve-se montar um checklist para a seleção dos projetos. 

Através desse checklist será verificado se os projetos atendem aos critérios definidos e qual 

o grau de aderência. O artefato gerado será usado posteriormente na priorização dos 

projetos que foram selecionados. 

Conforme ilustrado na Figura 9, será gerada uma tabela, em que são listados os 

critérios definidos para seleção, uma coluna que responde se o projeto atende ao respectivo 
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critério e por último o grau de aderência. Nesta última coluna podem-se usar escalas como: 

Totalmente Aderente, Parcialmente Aderente e Não Aderente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Procedimento para seleção de projetos 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

2.2.6 Tarefa “Definir procedimentos e critérios para priorização de projetos 

selecionados” 

Esta tarefa será realizada ainda na mesma reunião da tarefa anterior. Após a definição da 

lista de critérios de seleção dos projetos (realizada na atividade anterior), estes devem 

receber pesos de acordo com o contexto atual da empresa, gerando então uma lista dos 

critérios ordenados por maior grau de prioridade. Em seguida devem-se pontuar os projetos 

de acordo com a contribuição de cada um deles em cada critério de seleção pertinente. 

Feito isto para cada projeto proposto, e levando em conta o peso de cada critério, têm-se ao 

final formulado um ranking de projetos por prioridade. 

Conforme ilustrado na Figura 10, será gerada uma lista, em que os critérios serão 

ordenados pelo peso, ou seja, critérios com maior peso são mais prioritários. E ao lado, a 

pontuação de cada critério no respectivo projeto.  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Procedimento para priorização de projetos 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

2.2.7 Tarefa “Definir procedimentos e critérios para balanceamento do portfólio” 

Nesta tarefa será feita uma reunião para definir procedimentos e critérios para o 

balanceamento do portfólio. Participarão o gerente de portfólio, os gerentes de projetos e 

um representante da direção da organização.  

Periodicamente deverá ser realizada uma reunião de acompanhamento do 

desempenho do portfólio (esta reunião será detalhada na tarefa seguinte “Definir 
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procedimentos e critérios para acompanhamento do portfólio”). Após a reunião, será 

possível verificar se os projetos selecionados continuam aderentes aos objetivos 

estratégicos e se a organização ainda possui capacidade para executá-los. Em caso 

negativo, o portfólio precisa ser rebalanceado. Então, o balanceamento deve seguir os 

seguintes passos: 

1. Identificar quais projetos estão em desacordo com o planejado (baseado nas saídas 

da atividade de monitorar o portfólio – que é o gráfico Burndown); 

2. Verificar quais adequações precisam ser feitas para que os projetos continuem 

aderentes aos objetivos estratégicos; 

3. Verificar se a divergência entre o esperado e o realizado desses projetos, pode ser 

sanada com os recursos que a organização dispõe (para isso pode-se utilizar o 

quadro de recursos organizacionais definidos anteriormente); 

4. Retornar à atividade de priorização dos projetos para definir as novas prioridades 

dos projetos dentro do portfólio. 

Ao final, desses procedimentos teremos um portfólio balanceado. Esta reunião 

gerará um checklist baseado nos passos de 1 a 4 descritos anteriormente. Esse checklist 

será usado para fazer o balanceamento do portfólio. 

 

2.2.8 Tarefa “Definir procedimentos e critérios para acompanhamento do portfólio” 

Nesta tarefa será feita uma reunião para definir procedimentos e critérios para o 

acompanhamento do portfólio. Participarão o gerente de portfólio e os gerentes de projetos 

da organização.  

Para um eficiente acompanhamento do portfólio é preciso reunir indicadores de 

desempenho, gerar relatórios e promover a revisão periódica do portfólio, com objetivo de 

garantir o alinhamento com a estratégia organizacional e a utilização efetiva dos recursos. 

Para a análise de desempenho, devem-se levar em conta os fatores: 

 Porcentagem de custo realizado sobre o custo estimado; 

 Porcentagem de trabalho executado; 

 Porcentagem de entregas realizadas; 

 Avaliação de riscos significativos que comprometem os objetivos do projeto. 

Essas reuniões de acompanhamento devem ocorrer mensalmente, para que os 

gestores estejam sempre a par do andamento dos projetos. Alguns critérios precisam ser 

definidos para determinar se um desvio no portfólio é aceitável ou não. A reunião de 

acompanhamento deve gerar um gráfico pra melhor visualizar o desempenho. Pode ser 

utilizado o Burndown - usado no método de gerenciamento ágil de projetos conhecido 

como SCRUM. Neste método, o gráfico é utilizado para que se possa acompanhar o 

desempenho do time ao longo da sprint. É traçada uma linha ideal, que representa a 

quantidade de trabalho restante estimada para cada dia da sprint. Diariamente o time de 

desenvolvimento atualiza a linha referente ao trabalho realizado. A cada 24 horas a posição 

do trabalho restante da sprint é atualizada, e sabe-se facilmente o quão longe do 

desempenho ideal o time está caminhando. No contexto de portfólio de projetos, esse 

gráfico pode refletir o desempenho mensal dos projetos (Figura 11), usando cada um dos 

indicadores citados acima.  
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Figura 11 – Gráfico Burndown para acompanhamento dos projetos 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Como artefato gerado, é proposta uma lista de indicadores de desempenho usada no 

acompanhamento; critérios de aceitabilidade de desvios; e calendário com as datas de 

realização das revisões. 

 

2.2.9 Tarefa “Identificar projetos candidatos” 

Nesta tarefa será feita uma reunião e algumas pesquisas para identificar os projetos 

candidatos. Participarão o gerente de portfólio, os gerentes de projeto e um representante 

da direção da organização. Primeiramente, para identificar boas oportunidades de 

negócios, algumas diretrizes precisam ser observadas: 

 Necessidades identificadas: é preciso observar quais as necessidades que esta 

oportunidade busca atender ou quais problemas poderão ser resolvidos; 

 Escala: é importante observar o público alvo e o porte deste mercado, quanto maior 

for esta abrangência, maior a probabilidade de ser uma boa oportunidade; 

 Diferenciação: Quanto maior for o espaço para a inovação, maior é a chance de se 

tornar um negócio efetivo. Portanto, demonstrar no que esta oportunidade é 

diferente das demais, faz com que a mesma torne-se mais atrativa e pode conquistar 

clientes e investidores de forma mais rápida; 

 Observação e análise: É importante observar o fluxo de pessoas, os costumes, a 

frequência de repetição de determinados hábitos e costumes, pois assim se 

descobrem possíveis oportunidades; 

 Busca de informações: Ficar atento aos investimentos estruturantes que serão feitos 

no seu bairro, na sua cidade, na sua região, no contexto de negócios da 

organização. Normalmente estes investimentos levarão ao surgimento de novos 

elos de fornecimento e distribuição de produtos e serviços. 

Após a realização dessas pesquisas, a equipe precisa reunir-se.  Nesta reunião 

ocorrerá um brainstorming para elencar as ideias de oportunidades de negócio que 

poderiam tornar-se projetos. Após a reunião de brainstorming, será gerado um quadro, com 

post-its que representam projetos candidatos (Figura 12). Em cada post-it constará o nome 

do projeto candidato. Sua descrição mais detalhada estará registrada em cartões (Figura 

13). 
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Figura 12 – Quadro de projetos candidatos 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Detalhamento do projeto candidato 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

2.2.10 Tarefa “Categorizar projetos” 

Nesta tarefa será feita uma reunião para categorizar as novas propostas de negócio. 

Participarão o gerente de portfólio e os gerentes de projeto. Na tarefa “Definir categorias 

de projetos” foram definidas quais categorias de projetos a organização deve ter, sendo que 

cada categoria atende a um conjunto de critérios que foram definidos com base na análise 

SWOT e objetivos estratégicos da organização. Então, nessa etapa de categorização das 

oportunidades de negócio identificadas, cada oportunidade deve ser submetida à lista de 

critérios definida para verificar em qual das categorias ela se enquadra melhor. O artefato 

gerado será o mesmo quadro definido na respectiva tarefa (ver Figura 5), sendo que em 

cada categoria constarão os post-its com os projetos categorizados. 

 

2.2.11 Tarefa “Avaliar projetos candidatos” 

Nesta tarefa será feita uma reunião para avaliar os projetos candidatos que já foram 

categorizados na tarefa anterior. Participarão o gerente de portfólio e os gerentes de 

projetos. Na tarefa “Definir procedimentos e critérios para avaliação de projetos 

candidatos” foi definida primeiramente uma análise baseada nos objetivos estratégicos da 

organização e nas categorias definidas. Em seguida os projetos devem ser avaliados com 

base nos indicadores definidos, gerando uma tabela de pontuação. Será gerada a tabela 

descrita na Figura 7, em que os objetivos estratégicos e as categorias definidas são 

aplicados aos projetos para avaliar sua aderência. Além desse artefato, também será gerado 

o checklist de avaliação com a pontuação dos projetos em cada indicador (descrito na 

Figura 8). 

 

2.2.12 Tarefa “Selecionar projetos candidatos” 
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Nesta tarefa será feita uma reunião para selecionar os projetos candidatos a entrar no 

portfólio. Participarão o gerente de portfólio, os gerentes de projeto e um representante da 

direção da organização. Na tarefa “Definir procedimentos e critérios para seleção de 

projetos candidatos”, foi definido um checklist para seleção dos projetos. Esse checklist 

deve ser aplicado a cada projeto candidato. Após a aplicação do checklist, será possível 

selecionar os projetos que atendem (ainda que parcialmente) a maior quantidade de 

critérios definidos. Como artefato, será gerada a tabela descrita na Figura 9, em que os 

critérios são aplicados a cada projeto candidato; em seguida será gerada uma lista com os 

projetos que foram selecionados. Essa lista será usada na priorização dos projetos. 

 

2.2.13 Tarefa “Priorizar projetos” 

Nesta tarefa será feita uma reunião para priorizar os projetos selecionados. Participarão o 

gerente de portfólio, os gerentes de projeto e um representante da direção da organização. 

Na atividade “Definir procedimentos e critérios para priorização de projetos selecionados” 

foi definido o procedimento que será aplicado para priorização dos projetos neste 

momento. Ao final dos procedimentos, cada projeto terá uma pontuação obtendo assim um 

ranking de projetos por prioridade. Como artefato gerado, teremos um ranking de projetos 

(Figura 14) baseado na pontuação da tabela descrita na Figura 10. Esse ranking deve estar 

visível a todas as equipes envolvidas nos projetos, para que tenham conhecimento da 

importância de cada projeto dentro da organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Ranking de projetos priorizados 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

2.2.14 Tarefa “Balancear projetos” 

Nesta tarefa será feita uma reunião para balancear o portfólio. Participarão o gerente de 

portfólio, os gerentes de projeto e um representante da direção da organização. Na tarefa 

“Definir procedimentos e critérios para balanceamento do portfólio”, foi definido o 

procedimento que será aplicado para balanceamento do portfólio de projetos. Ao final da 

aplicação do checklist definido nesta atividade, os gestores terão uma visão do desempenho 

dos projetos (fornecido em conjunto com a atividade de “Monitorar desempenho do 

portfólio”) que será usada para identificar os projetos que estão dentro dos objetivos 

esperados, os que precisam ser ajustados e os que possivelmente serão retirados da carteira 

de projetos ativos.  

Baseado nessas informações, os gestores poderão utilizar o gráfico de bolha para 

balancear os projetos que entrarão no portfólio. No gráfico de bolha, os gestores podem 

escolher dois indicadores (que serão os eixos X e Y do gráfico) e então cada projeto será 

representado por uma bolha de acordo com os valores recebidos (ver Figura 15). Esses 
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indicadores são obtidos da etapa de avaliação dos projetos candidatos. O artefato gerado 

será a visualização dos projetos em um gráfico de bolha e uma proposta com um conjunto 

de projetos mais viáveis estrategicamente para organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Balanceamento de projetos 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

2.2.15 Tarefa “Identificar resultados esperados dos projetos” 

Nesta tarefa será feita uma reunião para identificar os resultados esperados do portfólio. 

Esta tarefa será de responsabilidade dos gerentes de projetos. Nesta reunião os 

participantes precisam definir quais os resultados esperados da execução dos projetos. Para 

definir esses resultados, os gestores podem basear-se nos mesmos indicadores usados na 

avaliação (complexidade, custo, uso de recursos, compatibilidade com objetivos 

estratégicos, probabilidade de sucesso e resultados). Durante a tarefa de monitoramento do 

desempenho, esses resultados esperados podem ser alterados. 

Como artefatos, serão gerados cartões, conforme descrito na Figura 13, no entanto, 

seria necessário acrescentar mais uma informação que seriam os resultados esperados 

(Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Resultados esperados dos projetos 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

2.2.16 Tarefa “Definir estratégia de alocação de recursos” 

Nesta tarefa será feita uma reunião para definir uma estratégia para alocação dos recursos. 

Participarão o gerente de portfólio e os gerentes de projetos. Primeiramente, nesta reunião 

será utilizado o quadro de recursos organizacionais gerado na tarefa “Identificar recursos 
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organizacionais” (Figura 6). Com base nele, é possível identificar quais recursos a 

organização dispõe para realizar os projetos. Além disso, esta tarefa utilizará o ranking de 

projetos, elaborado na tarefa “Priorizar Projetos”, que trará os projetos por ordem de 

importância para organização (Figura 14). Então, a alocação dos recursos iniciará do 

projeto mais prioritário para o menos prioritário. Caso ocorram conflitos entre projetos que 

compartilham recursos, estes projetos podem ser analisados através do balanceamento, 

comparando-se alguns fatores como custo, probabilidade de sucesso, entre outros, para ver 

qual projeto deve ter prioridade no recurso. Ao final, será gerada uma lista de critérios que 

serão usados para resolver possíveis conflitos.  

 

2.2.17 Tarefa “Identificar riscos do portfólio” 

Nesta tarefa será feita uma reunião para identificar os riscos do portfólio. Participarão 

desta reunião o gerente de portfólio e os gerentes de projetos. Primeiramente deve-se fazer 

uma matriz de rastreabilidade entre projetos, a fim de identificar possíveis dependências 

entre eles. A partir de então é possível verificar se será necessário o compartilhamento de 

recursos e os riscos dessa divisão.  

Com a matriz de rastreabilidade bem definida, os gerentes, através de um 

brainstorming, farão o levantamento dos riscos que a junção dos projetos do portfólio pode 

gerar. Depois de identificados, os riscos devem ser categorizados. Podem ser usadas as 

seguintes categorias: Riscos resultantes da combinação dos projetos; Riscos de alocação de 

recursos; Riscos estratégicos. 

A identificação desses riscos também inclui a identificação de possíveis causas. 

Para isso, pode-se usar o Diagrama de Ishikawa (ISHIKAWA, 1990), também conhecido 

como Diagrama de Causa e Efeito ou Espinha de Peixe.  Ele possibilita a identificação de 

causas que poderiam resultar em um problema. 

Ao final desta tarefa, será gerado um quadro de riscos contendo os riscos do 

portfólio e suas respectivas categorias (Figura 17). A área central do Backlog será descrita 

na próxima tarefa. Cada categoria deverá seguir o formato apresentado na Figura 18 e 

assim possuir um título e uma descrição objetiva. O risco é registrado num post-it 

conforme o template evidenciado pela Figura 19. Além disso, um Diagrama de Ishikawa 

(Figura 20) com as possíveis causas dos riscos identificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Quadro de riscos do portfólio de projetos 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Figura 18 – Template para registro de categoria dos riscos 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Template para registro de descrição dos riscos 

Fonte: Elaboração própria (2017).  

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Diagrama de Ishikawa 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

2.2.18 Tarefa “Analisar riscos do portfólio” 

Nesta tarefa será feita uma reunião para analisar os riscos identificados no portfólio. 

Participarão o gerente de portfólio, os gerentes de projetos e a equipe. Seguindo as práticas 

propostas por NETO et al. (2013) na metodologia ágil RisAgi, destinada à gestão de riscos 

em projetos de desenvolvimento de software, nesta reunião, a equipe irá avaliar cada item 

do Quadro de Risco de forma qualitativa quanto à probabilidade e impacto. Assim, no 

decorrer da avaliação o Quadro de Riscos será preenchido.  

A avaliação é realizada para dar prioridade aos riscos mais importantes, geralmente 

os que possuem maior severidade aos olhos da equipe de desenvolvimento, visando 

agregar oportunidades que ofereçam mais retorno de investimento tanto para o cliente 

quanto para o fornecedor e minimizar ou extinguir ameaças e fraquezas que possam vir a 

acontecer no decorrer do projeto. Esta etapa utiliza uma adaptação da técnica Planning 

Poker (COHN, 2005), uma técnica ágil de estimativa e planejamento baseada em 

consenso. Esta técnica combina a opinião de especialistas, a analogia e a desagregação em 
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uma abordagem agradável para estimar resultando em estimativas rápidas, mas de 

confiança. Esta adaptação segue os passos descritos abaixo, conforme NETO et al. (2013): 

 Para pontuar os itens do Quadro de Riscos será utilizado um baralho de Planning 

Poker customizado, que deverá conter as seguintes qualificações: baixo, médio e 

alto; 

 Caso seja necessário obter um valor mais detalhado de severidade para cada risco, 

poderá ser utilizado um baralho numérico que represente as qualificações, por 

exemplo: 1, 2 e 3 (baixo); 4, 5 e 6 (médio); 7, 8 e 9 (alto); 

 Procedimentos do Planning Poker: (1) a equipe em conjunto lê a descrição de todos 

os riscos do Quadro de Risco para ter uma visão geral do que deverá ser avaliado; 

(2) a equipe seleciona o risco que julga ser mais simples de todos, isto é, o que 

apresenta menor severidade ao projeto. Para este risco a estimativa será de Baixo 

impacto e probabilidade, que representa a menor qualificação do baralho; (3) o 

primeiro risco avaliado servirá de guia para todo o processo de avaliação, ou seja, 

será uma referência para a avaliação dos demais riscos; (4) seguindo a ordem 

apresentada no Quadro de Risco, cada item será relido e avaliado. É necessário 

ressaltar que um risco que tenha uma severidade maior que a do risco-guia não 

necessariamente será avaliado com o valor seguinte na escala de qualificações. A 

severidade deve ser avaliada seguindo uma proporção da severidade que foi 

definida para o risco-guia; (5) à medida que os riscos sejam avaliados, os mesmos 

devem ser colados no artefato Quadro de Risco (ver Figura 17) em seu devido 

quadrante; 

Como artefato gerado nesta tarefa, temos o quadro de riscos descrito na Figura 17. 

 

2.2.19 Tarefa “Comunicar alterações no portfólio” 

Durante as reuniões de balanceamento do portfólio e priorização dos projetos, as alterações 

deverão ser comunicadas aos tomadores de decisão. Deverão ser comunicados o gerente de 

portfólio e os representantes da direção da organização. 

Primeiramente a organização precisa montar uma matriz de responsabilidades 

(matriz RACI) definindo os papéis mais importantes e especificando: 

 Responsible: quem é o responsável pela execução; 

 Accountable: quem é o responsável pela aprovação; 

 Consulted: quem deve ser consultado; 

 Informed: quem deve ser informado. 

Se ocorrerem mudanças na composição do portfólio, na alocação dos recursos, 

priorização dos projetos, nos riscos identificados ou em outros aspectos do portfólio, então 

deve-se consultar essa matriz para verificar quem deve ser comunicado e então fazê-lo por 

e-mail, para que fique registrado. Ao final, será gerada a matriz de responsabilidades 

(Figura 21). 
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Figura 21 – Matriz de Responsabilidades 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

2.2.20 Tarefa “Aprovar o portfólio” 

Nesta tarefa será feita uma reunião para aprovar a proposta do portfólio. Participarão o 

gerente de portfólio e a direção da organização. Será realizada uma reunião em que os 

gerentes de portfólio irão expor para a direção da organização, o portfólio de projetos 

proposto (obtido no balanceamento do portfólio). A direção dará seu parecer, aprovando 

ou não o portfólio. Caso a proposta seja aceita, será gerado um termo de autorização para 

que a equipe dê início aos projetos do portfólio. Caso a proposta de portfólio necessite de 

alterações, os diretores deverão propor as recomendações (descrito na tarefa seguinte), e 

então submetidas novamente à apreciação da direção. Como artefato, será gerado o Termo 

de Autorização ou Proposta de Alteração do Portfólio. 

 

2.2.21 Tarefa “Propor recomendações” 

Durante a reunião de aprovação do portfólio, se for necessário, serão feitas recomendações 

de ajustes no portfólio. Participarão o gerente de portfólio e a direção da organização. 

Durante a análise da proposta do portfólio, os diretores poderão propor 

recomendações, caso sejam necessárias. Essas recomendações podem ser novos 

direcionamentos ou correções na definição dos projetos que compõem o portfólio. Cada 

recomendação deve ter uma justificativa. Cada proposta de mudança deve ser descrita em 

cartões conforme ilustrado na Figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Modelo para proposta de mudança 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

2.2.22 Tarefa “Alocar recursos para o projeto” 
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Nesta tarefa, será realizada uma reunião de abertura dos projetos. Nessa reunião os 

recursos, responsabilidades e marcos serão definidos. Participarão o gerente de portfólio, 

os gerentes de projeto e a direção da organização. 

Nesta reunião será usada a estratégia de alocação definida na tarefa “Definir 

estratégia de alocação de recursos”. Nela serão analisados os projetos prioritários e os 

recursos disponíveis. 

Como artefato, será gerado o mesmo quadro de recursos definido na Figura 6, 

adicionando-se uma área abaixo dos recursos. Nesta nova área, serão colocados post-its 

com os projetos que irão utilizar os respectivos grupos de recursos (Figura 23). Esta é uma 

alocação macro de recursos. As alocações mais específicas serão feitas em reuniões diárias 

durante a realização dos projetos. Caso mude a necessidade de recursos, este quadro deve 

ser atualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Quadro com alocação dos recursos 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

2.2.23 Tarefa “Definir responsabilidades sobre o projeto” 

Nesta tarefa será feita uma reunião de abertura dos projetos. Neste momento os recursos, 

responsabilidades e marcos serão definidos. Participarão o gerente de portfólio, os gerentes 

de projeto e a direção da organização. 

As responsabilidades já foram definidas na matriz de responsabilidades (ver Figura 

21). Nesta reunião, apenas serão apresentados formalmente os gerentes de projeto e demais 

papéis importantes no projeto. Esta apresentação é necessária para fornecer autonomia e 

autoridade sobre os projetos. As responsabilidades mais específicas dentro do projeto serão 

definidas no cotidiano em reuniões diárias dos projetos. O artefato gerado é a própria 

matriz de responsabilidades descrita na Figura 21. 

 

2.2.24 Tarefa “Estabelecer marcos e pontos de revisão” 

Esta tarefa também será realizada na abertura dos projetos, com participação do gerente de 

portfólio, os gerentes de projeto e a direção da organização. 

Conforme definido na tarefa “Definir procedimentos e critérios para 

acompanhamento do portfólio” os pontos de revisão serão realizados mensalmente e 

acompanhados através do gráfico Burndown. Nesta reunião deve-se definir o dia de cada 

mês em que serão realizadas essas revisões. Além disso, as reuniões diárias dos projetos 

serão os pontos de controle, pois nela a equipe expõe aos demais o que foi feito no dia 

anterior, o que será feito no dia e quais os impedimentos encontrados. A partir disso, os 

gerentes tem conhecimento das atividades e podem auxiliar na remoção dos impedimentos. 
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Como artefato gerado, teremos um calendário com as respectivas datas de reuniões de 

revisão. 

 

2.2.25 Tarefa “Autorizar início da execução dos projetos” 

Durante a reunião de aprovação do portfólio, quando as recomendações já estiverem sido 

implementadas e o portfólio for de fato aprovado, será determinado o início oficial dos 

projetos. Participarão o gerente de portfólio, os gerentes de projeto e a direção da 

organização. 

O início dos projetos dar-se-á com a assinatura dos termos de abertura dos projetos 

que compõem o portfólio aprovado. Como artefato gerado teremos o termo de aprovação 

do portfólio assinado pela direção e o termo de abertura dos projetos assinados. 

 

2.2.26 Tarefa “Identificar objetivos alcançados” 

Durante os pontos de revisão do portfólio, devem-se identificar os objetivos alcançados 

pelos projetos. Nesta tarefa, participarão o gerente de portfólio e os gerentes de projeto. 

Os gerentes utilizarão os cartões (ver Figura 16) definidos na tarefa “Identificar 

resultados esperados dos projetos” para identificar quais resultados são esperados de cada 

projeto. A partir disso, à medida que o projeto evolui deve-se medir o alcance desses 

objetivos. Esses resultados esperados podem ser encaixados dentro das perspectivas do 

Balanced Scorecard (definido na Figura 2). Com base nisso, a medição será realizada 

utilizando os indicadores e metas definidas no BSC. Como artefato gerado teremos o 

Quadro BSC descrito na Figura 2, com os resultados esperados escritos nos cartões (Figura 

16). 

 

2.2.27 Tarefa “Registrar lições aprendidas” 

Durante a reunião de revisão do portfólio, será feita a retrospectiva de cada projeto, com 

participação do gerente de portfólio e os gerentes de projeto. 

Na reunião de acompanhamento dos projetos, será realizada também a retrospectiva 

dos projetos. Esta é uma reunião definida no SCRUM, em que são identificados os pontos 

positivos e negativos do andamento dos projetos. Além disso, são elencadas ações de 

melhoria para tentar sanar os pontos negativos. Ao final, será gerado o quadro de 

retrospectiva, mostrado na Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Quadro de retrospectiva dos projetos 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

2.2.28 Tarefa “Atualizar estado do projeto” 
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Durante a reunião de revisão do portfólio, será feita a atualização do estado dos projetos, 

com participação do gerente de portfólio e os gerentes de projeto. 

Baseados na reunião de acompanhamento dos projetos, os gestores podem tomar 

decisões de cancelamento, conclusão ou cancelamento dos projetos. Diante disso, os 

estados dos projetos precisam estar atualizados. Na reunião de revisão será gerado o 

quadro de status dos projetos. 

Ao final, será gerado o quadro de status dos projetos (Figura 25), mostrando os 

projetos em andamento, os cancelados e os redirecionados. Os projetos que forem 

cancelados ou redirecionados precisam de uma justificativa para a respectiva decisão. Essa 

justificativa será descrita em um cartão contendo o nome do projeto, o status e a 

justificativa (Figura 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Quadro de status dos projetos 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Justificativa para ações nos projetos 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

2.2.29 Tarefa “Desenvolver resposta aos riscos do portfólio” 

Durante a reunião de análise dos riscos do portfólio, serão indicadas possíveis respostas 

aos riscos dos projetos, com participação do gerente de portfólio, os gerentes de projeto e a 

equipe. 

Baseada na metodologia ágil RisAgi, destinada à gestão de riscos em projetos de 

desenvolvimento de software, será realizada a avaliação qualitativa, e com o quadro 

preenchido com os riscos, a equipe deverá definir as respostas de mitigação e contingência 
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dos riscos. Essas respostas devem classificar os riscos como oportunidades ou ameaças. 

Para melhor visualização, as oportunidades devem ser evidenciadas por meio de post-its na 

cor verde e as ameaças na cor vermelha. Nesse momento, realiza-se uma reunião onde 

todos estão de pé e em frente ao Quadro de Riscos. Utilizando-se da técnica de Opinião 

Especializada (PMI, 2013), cada membro da equipe de riscos define as respostas de 

mitigação e contingência relacionadas àquele risco sob sua responsabilidade. Essas 

respostas devem ser inseridas ao lado dos seus respectivos riscos, assim como, cada 

membro da Equipe deve se responsabilizar por essas respostas, evidenciando seu 

comprometimento ao escrever seu nome nos post-its. Ao final dessa fase, têm-se os cartões 

de contingência e mitigação preenchidos. 

Ao final desta atividade serão gerados os cartões de contingência e mitigação que 

descrevem as ações a serem tomadas para contingenciar os riscos e para diminuir ou 

aumentar a probabilidade ou impacto da ocorrência dos riscos, respectivamente. A equipe 

de risco é responsável por escrever os Cartões de Contingência, dando maior detalhamento 

àqueles que possuem maior severidade. Os Cartões de Contingência visam responder a três 

questões fundamentais:  

 Quando o plano deve ser acionado?;  

 O que será feito para contingenciar o risco?;  

 Como será contingenciado?  

Já os Cartões de Mitigação visam responder a três questões fundamentais:  

 O que será feito?;  

 Como será feito?; 

 Porque será feito?  

 Os Cartões de Contingência e de Mitigação devem estar disponíveis e ser de 

conhecimento de todos os membros da equipe de risco, porém é de responsabilidade de um 

único membro da equipe, quem se comprometeu com o risco que essa resposta pertence. 

Os templates dos cartões podem ser vistos na Figura 27. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Cartões de contingência e mitigação 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

2.2.30 Tarefa “Monitorar desempenho do portfólio” 

O desempenho do portfólio será monitorado através das reuniões de acompanhamento, 

com participação do gerente de portfólio e os gerentes de projeto. 

Na tarefa “Definir procedimentos e critérios para acompanhamento do portfólio” 

foi proposta a utilização de indicadores de desempenho para geração de relatórios e a 

utilização do gráfico Burndown como forma de acompanhamento. Aqui no 

monitoramento, essas técnicas e critérios serão aplicados. A periodicidade será a descrita 
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na atividade “Estabelecer marcos e pontos de revisão”, em que foi definido um calendário 

de revisões, além das reuniões diárias que funcionam como pontos de controle do 

desempenho do portfólio. 

Como artefato, serão gerados mensalmente os gráficos Burndown e os indicadores 

de desempenho medidos. 

 

2.2.31 Tarefa “Monitorar gatilhos de riscos e conflitos no portfólio” 

O monitoramento dos gatilhos será feito na reunião de identificação e análise dos riscos, 

com participação dos gerentes de portfólio e os gerentes de projetos. Na tarefa “Identificar 

riscos do portfólio” foi definido o método usado para identificar os riscos, baseado na 

metodologia de riscos ágeis, a RisAgi. Também foi proposta a utilização do Diagrama de 

Ishikawa como forma de identificar possíveis causas dos riscos. Essas causas identificadas 

serão monitoradas baseadas na estimativa de severidade dos riscos descrita na tarefa 

“Analisar riscos do portfólio”. Caso algum risco esteja com alta iminência de ocorrer, 

deve-se desenvolver uma resposta para ele, de acordo com o proposto na tarefa 

“Desenvolver resposta aos riscos do portfólio”. Se necessário, serão gerados os cartões de 

contingência e mitigação de riscos. 

 

2.2.32 Tarefa “Identificar desvios do portfólio” 

Durante a reunião de acompanhamento do portfólio os desvios serão identificados, com 

participação do gerente de portfólio e os gerentes de projetos.  

Na tarefa “Definir procedimentos e critérios para acompanhamento do portfólio” 

foi proposta a utilização do gráfico Burndown como forma de acompanhar o desempenho. 

Através dele, é possível identificar que ocorreram desvios no planejado. Em complemento, 

as reuniões diárias propostas pelo Scrum, auxiliam na identificação dos impedimentos que 

causaram esse desvio. O artefato gerado será os gráficos descritos na Figura 11. 

 

2.2.33 Tarefa “Realizar ações para tratar desvios do portfólio” 

Será realizada uma reunião de planejamento de atividades que não estavam programadas, 

com os gerentes de projeto e a equipe. 

Caso seja identificado algum desvio com relação ao planejado, as ações de 

tratamento são transformadas em cartões e são estimadas como as demais. As ações de 

resposta a riscos foram previamente definidas na tarefa “Desenvolver resposta aos riscos 

do portfólio”, e caso se apliquem devem ser acionadas neste momento.  

Como artefato, poderão ser gerados cartões com as atividades relacionadas a 

tratamento de desvios (ver Figura 28). Esses cartões terão os seguintes campos: Nome do 

projeto, ação de tratamento e a estimativa de esforço para realização. Não será pontuada 

pra o projeto, mas sim o esforço pra realizar. A equipe reúne-se e define o esforço. Nessa 

estimativa de esforço não será usado o Planning Pocker e sim a técnica de Opinião 

Especializada. 
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Figura 28 – Cartões para tratamento de desvios 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

2.2.34 Tarefa “Relatar desempenho do portfólio” 

Durante a reunião de monitoramento do portfólio, o desempenho será relatado, com a 

participação do gerente de portfólio e os gerentes de projeto. 

Nas reuniões de acompanhamento do portfólio, será analisado o gráfico Burndown 

de cada projeto para verificar se o projeto está de acordo com o planejado. Nessas reuniões 

deve-se fotografar o gráfico para servir como base histórica do desenvolvimento do 

projeto. Além disso, fotos do quadro de tarefas em alguns períodos ajudarão a relatar o 

desempenho do portfólio. A partir destas informações, recomendações podem ser definidas 

usando o modelo de proposta de mudança descrita na Figura 22. Baseado nesse 

desempenho, caso algum projeto mude de situação (seja cancelado ou redirecionado), o 

status do projeto deve ser atualizado conforme descrito na tarefa “Atualizar estado do 

projeto”. 

Os artefatos gerados serão as imagens dos gráficos Burndown e as fotos de períodos 

do quadro de tarefas. 

 

3. AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM 

Esta seção descreve a avaliação da abordagem ágil de gestão de portfólio de projetos 

proposta neste trabalho. Esta avaliação foi realizada a partir de um estudo de caso em um 

empreendimento chamado Laboratório SPIDER. Foi escolhido este laboratório de pesquisa 

e desenvolvimento de softwares livres por ter interesse no estudo proposto; ter um 

ambiente favorável e acessível à execução do estudo de caso; e por possuir projetos que 

possibilitariam e seriam beneficiados com a execução da gestão de portfólio. 

O Projeto SPIDER - Software Process Improvement: DEvelopment and Research, 

foi institucionalizado em 2009 no Instituto de Ciências Exatas e Naturais da Universidade 

Federal do Pará (UFPA) e possui como corpo integrante alunos: da Graduação da 

Faculdade de Computação, a partir dos cursos de Bacharelado em Ciência da Computação 

e Bacharelado em Sistemas de Informação; do Doutorado e do Mestrado do PPGCC - 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação; do Doutorado do PPGEE – 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica; e do Mestrado e Doutorado do 

Centro de Informática da UFPE.  

O SPIDER tem, como um dos focos principais, apresentar um levantamento das 

ferramentas de software livre com características adequadas para possibilitar a criação de 

produtos de trabalhos (artefatos) derivados dos resultados esperados descritos nos 

objetivos dos processos do programa MPS.BR - Melhoria do Processo de Software 

Brasileiro, mantido pela SOFTEX - Associação para Promoção da Excelência do Software 

Brasileiro, e das práticas específicas descritas nos objetivos das áreas de processo do 

modelo CMMI – Capability Maturity Model Integration, mantido pelo SEI – Software 

Engineering Institute, o que evidenciam a implementação do programa da qualidade 

organizacional.  
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Após a definição do Projeto SPIDER como local para realizar a avaliação da 

abordagem, iniciou-se o estudo de caso por meio de encontros semanais para implementar 

as atividades propostas no framework de GPP ágil. Esses encontros eram realizados com o 

Gerente de Portfólio do SPIDER. Este gerente é responsável pela execução dos processos 

de gerenciamento de portfólio. Enquanto gestores de programas e projetos se concentram 

em “fazer certo o trabalho”, gestores de portfólio se concentram em “fazer o trabalho 

certo” (PMI, 2008). Como habilidades, esse gestor deve resolver conflitos; balancear as 

demandas solicitadas pela direção; possuir pensamento voltado ao negócio no alinhamento 

estratégico e saber gerenciar os riscos do portfólio. 

Ao todo, o estudo de caso durou quarenta e quatro dias, sendo realizado do dia 25 

(vinte e cinco) de maio de 2016 a 7 (sete) de julho do mesmo ano, totalizando seis 

semanas. 

 

3.1 Instrumentação da Avaliação 

Após a finalização do estudo de caso, foi desenvolvido um questionário para coletar 

informações e objetivos dos participantes durante o experimento realizado. Este 

questionário possuía perguntas para atender os seguintes pontos: Perfil do Entrevistado e 

Avaliação do Framework. 

No tópico do perfil do entrevistado, foi perguntado: 

 Qual o seu tempo de experiência em Projetos de Software? 

 Qual o seu nível de conhecimento em Modelos de Qualidade de Software? 

 Qual o seu tempo de experiência em Modelos de Qualidade de Software? 

 Possui alguma certificação relacionada a modelos de qualidade? (MPS.BR, CMMI-

DEV, PMBOK)? 

 Qual o seu nível de conhecimento em Gerência de Portfólio de Projetos? 

 Qual o seu tempo de experiência em Gerência de Portfólio de Projetos? 

No tópico de Avaliação do Framework, foi questionado com relação a cada fase do 

framework de GPP quanto à corretude e completude dos papéis, cerimônias e artefatos 

propostos. Além disso, foram feitos os seguintes questionamentos: 

 Você acha que o framework é adequado para ser utilizado na empresa para auxiliar 

a implantação da Gestão de Portfólio Ágil? 

 Quais os pontos fracos / fortes / melhorias que você identificou no framework 

proposto? 

 Relate os principais pontos que você achou da implantação do processo de gestão 

de portfólio ágil em relação a atual forma de organização do portfólio de projetos 

da Empresa. 

 

3.2 Resultados da Avaliação 

Ao final do estudo de caso, conseguimos evidenciar o atendimento dos oito resultados 

esperados do processo de Gestão de Portfólio, segundo o MR-MPS-SW, através da 

utilização da abordagem ágil. 

Uma das limitações que tivemos nesta avaliação foi o tempo disponível para o 

estudo de caso. Como temos prazo para desenvolvimento da dissertação de mestrado, não 

podemos prolongar por mais tempo o estudo. Caso tivéssemos mais tempo disponível, 

poderíamos ter selecionado mais projetos do Laboratório SPIDER para testar as atividades 

de gestão de portfólio. Ou ainda, poderíamos aplicar a abordagem ágil proposta em outro 

contexto de projetos de desenvolvimento de software, como por exemplo, em uma fábrica 

de software, para obter mais indicadores da eficácia e eficiência da abordagem sugerida. 
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Por fim, no questionário de avaliação do framework, após a execução do estudo de 

caso, o resultado foi positivo, apenas com algumas sugestões. A respeito do perfil do 

entrevistado, o mesmo possui mais de cinco anos de experiência em projetos de software, 

alto conhecimento em modelos de qualidade, também com mais de cinco anos de 

experiência nesses modelos, sendo implementador, avaliador e instrutor dos modelos 

CMMI-DEV e MR-MPS-SW. Em gerência de portfólio, o entrevistado possui também alto 

nível de conhecimento e mais de cinco anos de experiência. 

Na seção de avaliação do framework, em todas as fases do framework, o avaliador 

considerou que a corretude dos artefatos foi boa, justificando que ocorreram algumas 

sobreposições de informações definidas para o preenchimento de alguns artefatos, que 

poderiam ser revisados. Já a completude dos artefatos foi considerada ótima. Com relação 

à corretude e completude da realização das cerimônias e dos papéis definidos, foram 

considerados ótimos.  

O avaliador considerou que o framework é adequado para ser utilizado no auxilio 

da implantação da gestão de portfólio ágil, mas ressaltou que deveria ser definida a 

metodologia de uso do mesmo, pois é possível que algumas atividades, artefatos, papéis e 

cerimônias possam ser adaptados de acordo com a cultura organizacional. 

Sobre os pontos fracos, fortes e melhorias identificadas, o avaliador sugeriu que 

alguns artefatos necessitavam de uma revisão, pois argumentou que informações 

constantes nos mesmos podem gerar por vezes sobreposições. Além disso, foi proposta a 

revisão dos seguintes pontos: 

 Da ordem de geração de alguns artefatos, pois alguns deveriam ser executados nas 

primeiras fases e foram contemplados apenas em fases finais.  

 Do detalhamento da execução das cerimônias, pois ocorreram algumas confusões 

quando o framework foi posto em prática.  

 Do detalhamento dos perfis adotados no framework em termos de habilidades. 

Como conclusão da avaliação do framework, o consultor concluiu que o framework 

apresenta um guia sistemático para a adoção das práticas constantes no processo de 

gerência de portfólio a partir da adoção de práticas e princípios ágeis, facilitando a 

aplicação deste processo no cenário organizacional. Além disso, existe um detalhamento 

bem adequado de artefato e cerimônias a serem aplicados, facilitando o uso destes. O 

framework foi considerado bem didático para entendimento e simples de ser aplicado. 

 

4.  CONCLUSÕES 

Este trabalho teve como objetivo apoiar a implantação do processo de gestão de portfólio 

de projetos (GPP), que atualmente está contido em diversos modelos e normas de 

qualidade. Para isso, foi proposta uma abordagem ágil do processo de GPP, apresentada na 

Seção 3 deste artigo. 

Esta abordagem porpôs como implantar as tarefas definidas no framework de 

processo definido por SOUZA (2013), que foram mapeadas de acordo com as práticas 

ágeis (explicitando papéis, artefatos e cerimônias envolvidos no processo). Por fim, esta 

abordagem proposta foi avaliada em um estudo de caso, com o objetivo de demonstrar sua 

eficácia e eficiência, dentro do tema proposto, para servir como um referencial para 

organizações que desejam realizar a execução desse processo. 

A proposta da abordagem ágil de GPP foi a principal contribuição deste trabalho, 

pois se espera que esta abordagem detalhada auxilie as organizações de pequeno e médio 

porte na implantação do processo de gestão de portfólio de projetos, de forma ágil, com 

foco nas interações entre os envolvidos. 
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As principais limitações que encontramos foram na realização do estudo de caso 

proposto nesta dissertação. Entre elas: (i) o fato do estudo de caso ter sido realizado no 

mesmo laboratório (SPIDER) em que a pesquisa foi realizada; (ii) o fato relacionado ao 

tempo disponível para o estudo de caso, que foi reduzido; (iii) o fato do estudo não ter sido 

realizado em uma empresa de software que possuísse problemas de desenvolvimento e 

gerenciamento de portfólio reais. 

 Como continuação deste trabalho, pode-se destacar: 

 a execução do estudo de caso em um contexto de uma empresa real que possua 

problemas de desenvolvimento e de gerenciamento, a fim de verificar e confirmar a 

eficácia da abordagem na resolução desses problemas e no alcance dos resultados 

esperados; 

 o aprofundamento em outras práticas e princípios ágeis existentes, a fim de 

enriquecer o mapeamento das práticas/princípios ágeis com os resultados esperados 

do MPS.BR;  

 a integração dessa abordagem ágil proposta a outros processos constantes no 

MPS.BR, a fim de analisar sua adequação no atingimento de uma avaliação, ou 

seja, utilizar as práticas e princípios ágeis no atendimento dos resultados esperados 

dos demais processos descritos no MPS.BR. 
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1. INTRODUÇÃO 

O sucesso de uma organização é determinado, principalmente, pelo serviço ou produto 

apresentado. A qualidade é então um grau de variação, que pode ser analisada durante o 

processo de desenvolvimento e produção. Em organizações de Tecnologia da Informação 

(TI) é necessário que se use dados para determinar boas práticas, melhorar modelos de 

processos, analisar tendências e melhorar estimativas, estabelecendo um conhecimento 

sobre a organização e assim melhorando a qualidade do serviço ou produto fornecido 

(BARCELLOS, 2009). 

 Alcançar um determinado grau de qualidade para poder competir no mercado é 

uma tarefa árdua e é preciso que se mantenha o controle. Por isso a medição faz-se 

importante nesse contexto, pois de acordo com Tom Demarco “Não se pode controlar o 

que não se pode medir” (DEMARCO, 1982). E para que se possa manter o controle do que 

se está fazendo, assim como predizer o comportamento futuro dos produtos e processos de 

software, é necessária a utilização de um processo de medição (SOFTEX 2016), uma vez 

que “Não se pode predizer o que não se pode medir” (FENTON e PFLEEGER, 1997). 

 Neste contexto, as organizações são movidas por objetivos, os quais são 

estabelecidos e tidos como alvos a serem alcançados. Para isso, decisões precisam ser 

tomadas, entretanto por vezes são várias as opções e deve-se saber qual dentre estas é a 

melhor. O processo de medição ajuda a atingir os objetivos das organizações gerando 

informações necessárias para dar suporte à tomada de decisão (ROCHA et al., 2012). 

 No entanto, um grande problema que afeta diretamente no tempo e 

consequentemente no custo financeiro está em como executar o processo de medição, pois 

muitas organizações precisam verificar e elaborar todas as necessidades de informação, de 

acordo com seus objetivos de medição, assim como as medidas para executar o processo 

de medição e os indicadores, se fizerem parte da metodologia aplicada. Desta forma, se já 

existisse um catálogo com esses itens já elaborados no qual as empresas simplesmente 

coletassem as informações tornaria o processo muito mais rápido. 

 Vale ressaltar que, com o amadurecimento de uma área de pesquisa, o número de 

estudos e resultados cresce significativamente (PETERSEN et al., 2008). Sendo assim, a 

literatura diferencia as RSLs em dois tipos: As Revisões Sistemáticas da Literatura 

Convencionais (RSL); e os Estudos de Mapeamentos Sistemáticos (EMS) (PETTICREW e 

ROBERTS, 2005). Desta forma, o estudo de mapeamento sistemático, também conhecido 

como estudo exploratório, abrange uma revisão ampla de estudos primários, em uma 

determinada área, buscando identificar quais evidências estão disponíveis nesta área 

(KITCHENHAM e CHATERS, 2007). A realização de um mapeamento além de prover 

uma visão geral de uma área de pesquisa, possibilita conhecer também as frequências de 

publicações ao longo do tempo, quantidade e os tipos de pesquisa dentro dela, 

possibilitando identificar tendências (PETERSEN et al., 2008). 

 Assim, este trabalho objetiva realizar um estudo de mapeamento sistemático da 

literatura, adotando como estratégia uma revisão sistemática da literatura, que tenha como 

foco descobrir quais os ativos de medição (objetivos de medição, necessidades de 

informação, indicadores e medidas) indicados na literatura são utilizados para implementar 

o processo de medição. Esta estratégia pode também ser de grande valia para pesquisas 

futuras, já que pode trazer como resultados: onde os principais autores da área estão 

concentrando seus esforços; quais os objetivos de medição, necessidades de informação, 

indicadores e medidas são utilizados na implementação do processo de medição de 

software; quais padrões e metodologias auxiliam em seu desenvolvimento e diversas outras 

informações a respeito do tópico de busca. 
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 O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2 é apresentado 

como se deu o planejamento da EMS realizada; a condução da EMS e a extração dos 

ativos de medição e o catálogo de medição são apresentadas na Seção 3; na Seção 4 é 

apresentada uma recomendação de aplicação do catálogo; a avaliação do catálogo é 

apresentada na Seção 5; e, por fim, na Seção 6 são apresentadas as conclusões deste 

trabalho. 
 

2. O MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA 

O estudo de mapeamento sistemático segue uma metodologia específica e peculiar 

[KITCHENHAM e CHATERS, 2007; PETERSEN et al., 2008], que define que 

mapeamentos sistemáticos começam pela definição de um protocolo de revisão e resume 

as etapas de um mapeamento em três fases principais: planejamento, condução e 

apresentação. Nesta seção serão apresentadas definições referentes à fase de planejamento. 

O protocolo na íntegra pode ser encontrado em [COSTA, 2016] ou pelo endereço 

https://www.dropbox.com/s/2qfnqzvd83oqbh6/Protocolo_da_Revisão_Sistemática.pdf?dl=

0. 

 

2.1 Objetivo do Mapeamento 

O mapeamento sistemático realizado teve o objetivo de identificar os ativos de medição 

mais utilizados no contexto de processos de desenvolvimento de software, no período de 

2005 a 2015, no que tange a objetivos de medição, necessidades de informação, 

indicadores e medidas. Este período foi definido com base na quantidade e qualidade dos 

resultados obtidos a partir dos testes realizados nas fontes de pesquisa. Desta forma, tem-se 

a seguinte estrutura para o objetivo, conforme proposto em Santos (2010): Analisar: 

relatos de experiência e publicações científicas através de um estudo baseado em 

mapeamento sistemático; Com o propósito de: identificar os objetivos de medição, 

necessidades de informação, indicadores e medidas utilizados no processo de medição de 

software; Com relação à: definição de objetivos de medição, necessidades de informação, 

indicadores e medidas empregados para a implantação e execução das atividades de 

medição em organizações de desenvolvimento de software; Do ponto de vista: de 

pesquisadores e organizações desenvolvedoras/mantenedoras de software; No contexto: 

acadêmico e industrial. 

 

2.2 Questões de Pesquisa 

Com base no objetivo de investigação deste mapeamento, foi definida a seguinte questão 

de pesquisa, a qual guiou este EMS: 

(Q1) Quais os objetivos de medição, necessidades de informação, indicadores e 

medidas utilizados para apoiar o Processo de Medição de Software? 

 Adicionalmente, questões de pesquisa secundárias foram usadas para nortear a 

pesquisa e traçar um perfil das publicações existentes na literatura especializada, a saber: 

Qual a distribuição dos estudos por Ano?; Qual a distribuição dos estudos por Autor?; 

Qual a distribuição dos estudos por Instituição?; Qual a distribuição dos estudos por País?; 

Qual a distribuição dos estudos por Tipo de Publicação?; Qual a distribuição dos estudos 

por Ativos de Medição? 

 A estrutura da questão de pesquisa principal foi organizada conforme a estrutura 

Population, Intervention, Context, Outcomes, Comparison (PICOC), recomendada em 

(KITCHENHAM e CHARTERS, 2007). Entretanto, apenas os itens Population, 

Intervention e Outcomes (PIO), que traduzidos para o português são População, 

Intervenção e Resultados, foram considerados relevantes para a pesquisa. Nesse sentido, 
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definiu-se a seguinte estrutura para a questão de pesquisa principal: População (P): 

Organizações de Software e Projetos de Software; Intervenção (I): Metodologia utilizada 

para aplicar o processo de medição; Resultados (O): Objetivos de Medição, Necessidades 

de Informação, Indicadores e Medidas frequentemente usadas no Processo de Medição. 

 

2.3 Geração de Strings de Busca 

A string de busca é o agrupamento das palavras-chave, por meio dos operadores <OR> e 

<AND>. O operador <OR> é utilizado para o agrupamento das palavras-chave e 

sinônimos, por elemento (População, Intervenção e Resultados). O operador <AND> é 

utilizado para agrupar o conjunto de palavras-chave definidos para todos os elementos, de 

acordo com a estrutura PICOC (ou PIO no caso desta pesquisa) conforme segue 

(KITCHENHAM e CHARTERS, 2007): 

P <and> I <and> C <and> O 

 Vale ressaltar que o elemento Comparação (ou Controle) não está no contexto 

desse trabalho, logo, o conjunto de palavras-chave para esse elemento é vazio.  

("Software" OR "Softwares" AND  ("Project" OR "Development" OR "Organization" OR 

"Enterprise" OR "Company" OR "Industry" OR "Institute" OR "Research Group" OR 

"Technology Center")) AND (("GQM" OR "GQIM" OR "PSM" OR "BSC" OR "COBIT") 

AND ("Measurement Process" OR "Measuring" OR "Software Measurement" OR 

"Measurement") AND ("Objective" OR "Information Need" OR "Question" OR "Indicator" 

OR "Measure")) 

 Outro ponto importante a ser destacado é que foram necessárias mudanças na string 

de busca para Q1 de acordo com a forma de busca implementada em cada fonte de 

pesquisa. 

 

2.4 Seleção de Fontes 

Com base em critérios de seleção pré-estabelecidos e nas restrições da pesquisa, foram 

selecionadas as seguintes fontes de pesquisa onde foram realizadas as buscas dos estudos 

primários, de acordo com a disponibilidade de pesquisa e a relevância para área de 

Qualidade de Software: ACM; IEEEXplore Digital Library; ISI Web of Knowledge; El 

Compendex; Scopus; Anais do CLEI – Conferência Latinoamericana de Informática; 

Anais do SBQS – Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software; Anais do WAMPS – 

Workshop Anual do MPS. A escolha destas deu-se pela relevância das fontes para o tópico 

de interesse deste trabalho e de acordo com disponibilidade de pesquisa. 

 Os critérios de Inclusão e Exclusão dos estudos primários são os que vão nortear os 

pesquisadores na seleção dos estudos que foram coletados das fontes de pesquisas, além do 

que determina o rigor da pesquisa e impossibilita os viesses dos pesquisadores no 

momento da seleção. Os critérios de exclusão dos estudos foram: (i) Estudos que não 

estejam disponíveis livremente para consulta ou download (em versão completa) nas fontes 

de pesquisa ou por meio de busca manual (para estudos que não sejam fornecidos na 

íntegra) realizada nas ferramentas de busca Google (http://www.google.com.br/) e/ou 

Google Scholar (http://scholar.google.com.br/); (ii) Estudos que claramente não atendam 

às questões de pesquisa; (iii) Estudos repetidos (em mais de uma fonte de busca) tiveram 

apenas sua primeira ocorrência considerada; (iv) Estudos duplicados tiveram apenas sua 

versão mais recente ou a mais completa considerada, salvo casos em que haja informações 

complementares; (v) Estudos enquadrados como resumos, keynote speeches, cursos, 

tutoriais, workshops e afins; (vi) Estudos que não mencionem as palavras-chave da 

pesquisa no título, resumo ou nas palavras-chave do estudo, salvo trabalhos que abordem 

melhoria do processo de software nos quais seja observada a possibilidade do Processo de 
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Medição ser tratado ao longo do trabalho; (vii) Excluir se o estudo não estiver inserido no 

contexto de Projetos de Software, Indústria de Software ou Engenharia de Software; (viii) 

Excluir se o estudo não estiver apresentado em uma das linguagens aceitas (Inglês e 

Português). 

 Já os critérios de inclusão dos estudos basearam-se em: (i) Estudos que apresentem 

primária ou secundariamente ativos de medição de apoio às atividades do Processo de 

Medição; (ii) Estudos que apresentem relatos de experiência da indústria, ou pesquisas de 

caráter experimental ou teórico, contanto que apresentem exemplos de aplicação, descrição 

de experimentos ou casos reais de uso de ativos de medição para apoio às atividades de 

Processos de Medição. 

 Para a execução do processo da etapa de seleção dos estudos primários da revisão 

sistemática, foram utilizados os seguintes recursos: (i) Dois pesquisadores (um aluno de 

mestrado e um graduando) e Um pesquisador-revisor (orientador da pesquisa); (ii) Acesso 

às fontes de pesquisa por meio do domínio da Universidade Federal do Pará; (iii) 

Validações sobre documentos e procedimentos da realização da revisão sistemática por 

meio de reuniões com o professor-orientador deste trabalho. 

 Durante a condução desta revisão sistemática, os estudos primários foram 

identificados conforme o processo seguinte: (i) foram realizados testes pilotos nas bases de 

dados digitais com o intuito de adaptar a string de busca a cada repositório; (ii) foram 

realizadas buscas em todas as fontes selecionadas, por meio de strings de busca, onde 

estudos claramente irrelevantes à pesquisa foram descartados e os estudos foram 

catalogados, estabelecendo uma planilha com a lista, para cada pesquisador, de possíveis 

estudos primários; (iii) a partir da leitura do título e do resumo, os estudos foram avaliados 

quanto aos critérios de inclusão e exclusão, e o resultado foi registrado; (iv) os dois 

pesquisadores responsáveis pela seleção dos estudos entraram em consenso, quando 

necessário, quando não houve uma unanimidade na inclusão de um estudo, um 

pesquisador-revisor era ouvido para saber seu ponto de vista; (v) na fase de consenso, em 

caso de discordância sobre a inclusão de algum estudo, o mesmo pesquisador-revisor da 

pesquisa foi ouvido; (vi) o índice de concordância foi medido através do cálculo do valor 

Kappa, utilizado em (BJØRNSON e DINGSØYR, 2008), para futura referência; (vii) os 

estudos primários identificados foram posteriormente lidos em totalidade e, então, foi 

aplicada a avaliação de qualidade (COSTA, 2016) e a estratégia de extração de dados. 

 

3. EXTRAÇÃO DOS DADOS 

Em acordo com o que foi definido no planejamento do mapeamento, no que diz respeito à 

busca realizada nas fontes selecionadas, esta foi executada em cada fonte com uma string 

de busca específica. A partir disso, obteve-se um total de 1592 estudos, no qual: 618 

trabalhos foram identificados na ACM; 50 na IEEE; 44 na ISI Web Knowledge; 53 na El 

Compedex; 65 na Scopus; 209 no CLEI; 442 foram identificados no SBQS; e, por fim, 111 

no WAMPS.  

 A partir do processo de seleção definido no protocolo de mapeamento, foram 

selecionados os estudos primários por meio da leitura do título, palavras-chaves, resumo e 

conclusão de cada estudo retornado, e em seguida foram aplicados os critérios de inclusão 

e exclusão. Após o processo de seleção, o número de estudos foi bastante reduzido, sendo 

selecionados 20 estudos, motivado por várias razões apresentadas em 

https://www.dropbox.com/s/g91809x0j5duxbn/Dissertação-Thiago-Sylas.pdf?dl=0. A 

evolução em números do processo de seleção de estudos primários é apresentada na Tabela 

1. 

Tabela 1 – Evolução dos Estudos Primários após o Processo de Seleção. 
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Fontes Estudos Retornados Estudos 

Excluídos 

Estudos Incluídos 

ACM 618 615 3 

IEEE 50 44 6 

ISI Web Knowledge 44 40 4 

El Compendex 53 50 3 

Scopus 65 64 1 

SBQS 442 440 2 

CLEI 209 208 1 

WAMPS 111 111 0 

Total 1592 1572 20 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Após a seleção dos estudos primários, estes foram lidos em sua totalidade a fim de 

identificar os ativos de medição utilizados que possam auxiliar o processo de medição de 

software. A distribuição dos ativos de medição em relação aos trabalhos selecionados pode 

ser visualizada na Figura 1(a). Dos trabalhos selecionados, todos apresentaram um 

determinado Objetivo de Medição (OM), uma grande parcela (80%) apresentou 

Necessidades de Informação (NI), somente 20% apresentaram Indicadores (I) e 75% 

apresentaram Medidas (M). Isso pode ser explicado, devido à metodologia GQM (Goal 

Question Metric) (BASILI et al., 1994) ser bastante utilizada até então quando se trata de 

processo de medição (ROCHA et al., 2012), dessa forma o número de trabalhos que 

apresentam indicadores é expressivamente menor.  

 Ao analisar a quantidade de estudos publicados com relação ao ano, pode-se 

demonstrar e confirmar o que outros autores destacam no que diz respeito ao crescimento 

de pesquisas em Medição de Software no contexto de desenvolvimento de softwares na 

última década. De acordo com os resultados obtidos na busca nas fontes de pesquisa 

selecionadas, nos anos de 2005 e 2006 não foi publicado nenhum estudo referente à 

questão de pesquisa, nos três anos seguintes foram publicados um ou dois estudos, e a 

partir do ano de 2010 houve um grande crescimento. E mesmo que nos anos de 2012 e 

2015 apresente uma queda nesta quantidade, pode-se dizer que o aumento do número de 

estudos a partir do ano de 2010 pode ter sido motivado pelo aumento no reconhecimento 

da importância da área. O gráfico da Figura 1(b) ilustra a distribuição dos estudos 

primários, identificados pelo processo de seleção, ao longo dos anos. 

 Dos 20 estudos selecionados, 63 foi o número de autores que os produziram, destes 

5 estão presentes em 2 estudos e o restante dos autores participou no desenvolvimento de 1 

estudo. Pode-se observar abaixo o número de publicações por autores que entraram nesta 

pesquisa através de suas publicações dentro do espaço de tempo determinado: 

 2 Estudos: Levin, G.; Gencel, C.; Petersen, K.; Iqbal, M.  I.; Mughal, A. A.; 

 1 Estudo: Andronick,  J.; Baaz, A.; Barcellos, M. P.; Basili, V.R. Borjesson, A.; 

Coman, I.; Dara, R.; De Amescua-Seco Antonio; Díaz-Ley, M.; Fauzia, H.; García, 

F.; García-Guzmán Javier; Gusmão, C.; Hao Ke-gang; Heidrich, J.; Hendradjaya, 

B.; Jeffery, R.; Jian LI; Jr. Menezes, J.; Kegang HAO; Klein, G.; Laksmiwati, H.; 

Lepmets, M.; Li Jian; Li Ya-hong; Lima, F.; Lima, S. T.; Lindvall, M.; Mitre-
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Hernández Hugo A.; Moore, M.; Moura, H.; Munch, J.; Murray, T.; Oliveira, K. 

M.; Piattini, M.; Pries-Heje, J.; Ras, E.; Regardie, M.; Renault, A.; Rocha, A. R.; 

Rombach, D; Salehie, M.; Santos, G.; Sarcia, S. Alessandro; Seaman, C.; Sen Li; 

Shimin Li; Sillitti, A.; Southekal, P.; Southekal, P.H.; Staples, M.; Succi, G.; 

Tahvildari, L.; Tao Xu; Timmeras, M.; Trendowicz, A.; Velasco-Elizondo Perla; 

Yahong LI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                                   (b) 

Figura 1 (a) – Distribuição dos Ativos de Medição; (b) – Distribuição dos Estudos 

Primários por Ano. 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

A distribuição de estudos por instituição de filiação pode ser visualizada na Tabela 

2. O número de instituições apresentadas é maior que o número de estudos selecionados 

devido a determinadas instituições fazerem parcerias para produzir um estudo. 

 

Tabela 2 – Distribuição dos Estudos Primários por Instituição. 

Instituição Nº de Estudos 

Ericsson AB 3 

Skema Business School 2 

Free  University  of  Bolzano 2 

Blekinge Institute of Technology, School of Computing 2 

Auckland University f Tecnology 2 

University of Rome Tor Vergata 1 

College of Business and Administration  1 

Public Research Centre Henri Tudor 1 

Fraunhofer Center for Experimental Software Engineering 1 

Fraunhofer Institute for Experimental Software Engineering 1 

Software Technologies Applied Research (STAR) Lab - University of 

Waterloo  1 

BIS-E Software Verification & Validation Department Research In 

Motion (RIM) 1 

Management and Economy School, Beijing Institution of Technology 1 

Software Engineering Institute, Northwest University 1 

Accenture Inc   1 
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Instituição Nº de Estudos 

IT University of Göteborg 1 

University of New South Wales 1 

Carlos III University of Madrid 1 

The Center for Mathematical Research (CIMAT) 1 

Autonomous University of Zacatecas 1 

Bandung Institute of Technology: School of Electrical and Informatics 

Engineering 1 

Sistemas Técnicos de Loterías del Estado (STL) 1 

University of Castilla-La Mancha 1 

Management and Economy School, Beijing Institution of Technology, 

BIT  1 

Software Engineering Institute, Northwest University, NWU  1 

Universidade Católica de Brasília 1 

Universidade Federal do Rio de Janeiro  1 

Universidade Federal do Espírito Santo 1 

Universidade Federal de Pernambuco 1 

Free University of Bozen-Bolzano 1 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

A distribuição dos trabalhos por tipo de publicação pode ser visualizada na Figura 

2(a), em que se pode perceber que a maioria dos estudos primários, 70% (14 estudos), foi 

publicada em eventos, outra parcela, que corresponde a 30% (6 estudos) foi publicada em 

periódicos, e por último, não se identificou nenhum relatório técnico condizente com a 

pesquisa. Pode-se observar que a grande maioria dos estudos incluídos foram publicados 

por meio de eventos e isso pode ser explicado devido ao fato de que a computação é uma 

ciência relativamente nova. Assim, ainda não existem tantos periódicos especializados na 

área de Engenharia de Software, bem como os pesquisadores podem priorizar a publicação 

em eventos pela celeridade da publicação dos seus trabalhos. A lista dos eventos com 

publicação dos estudos selecionados pode ser encontrado em (COSTA, 2016) ou no 

endereço https://www.dropbox.com/s/g91809x0j5duxbn/Dissertação-Thiago-

Sylas.pdf?dl=0. 

Na Figura 2(b) pode-se observar quais os países que mais publicam sobre Medição 

de Software no contexto de projetos de software. Pode-se observar também a importância 

do Brasil, no que diz respeito à qualidade de software, porém essa expressividade pode-se 

dar devido à escolha de fontes de pesquisas nacionais para compor esta pesquisa. A Itália, 

como se pode observar, apresentou um número de publicações superior, seguida pela 

China, Suécia e Brasil. Isso pode ser explicado devido esses países entrarem em parceria 

para produzir um determinado trabalho e/ou apresentarem especialistas no processo de 

medição que publicaram trabalhos que condizem com o objetivo desta pesquisa, visto que 

muitos trabalhos que tratam sobre o processo de medição foram encontrados no processo 

de seleção, porém só estão sendo levados em consideração para a análise, os que trataram 

especificamente do objetivo desta 

pesquisa. 
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(a)                                                                                      (b) 

Figura 2 (a) – Distribuição dos Estudos Primários por Tipo de Publicação; (b) – 

Distribuição dos Estudos Primários por País. 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Neste intuito, foram extraídos os ativos de medição presentes nos artigos 

selecionados a serem apresentados no Catálogo de Medição a seguir. 

 

3.1 Catálogo de Medição 

Para cada estudo primário analisado durante a etapa de extração dos resultados, foi feito 

um resumo que identificou os ativos de medição (OM - Objetivo de Medição; NI - 

Necessidade de Informação; I - Indicador; M - Medida) apresentados pelo estudo e a 

devida descrição desses ativos de medição. Devido à limitação de espaço deste artigo, não 

é possível apresentar no mesmo o catálogo de medição completo. A Tabela 3 apresenta os 

estudos que foram selecionados para compor o catálogo, as bases nas quais foram 

encontrados e quais ativos de medição os mesmos apresentam. O catálogo completo pode 

ser encontrado em (COSTA, 2016) ou acessando o endereço 

https://www.dropbox.com/s/twg341oqemn69yc/Catálogo_de_Medição .pdf?dl=0. A seguir 

as subseções fazem referência aos ativos de medição encontrados em alguns dos estudos 

selecionados, a fim de exemplificar e mostrar parte do catálogo. 

 

Tabela 3 – Ativos de Medição por Estudo. 

Artigo Ano Base OM NI I M 

A case-study on using an Automated In-

process Software Engineering Measurement 

and Analysis system in an industrial 

environment 

2009 ACM X 
   

Is GQM+Strategies really applicable as is to 

non-software development domains? 
2010 ACM X X 

 
X 

Formulation and Empirical Validation of a 

GQM Based Measurement Framework 
2011 ACM X X 

 
X 

A Composite Measurement Pattern 2008 IEEE X X 
 

X 

A Quality Measurement Framework for IT 

Services 
2011 IEEE X 

 
X X 

Linking Software Development and Business 

Strategy Through Measurement 
2010 IEEE X X 

 
X 

Prioritizing Requirements-Based Regression 

Test Cases: A Goal-Driven Practice 
2011 IEEE X X 

 
X 

The software project progress measurement 2013 IEEE X X 
 

X 
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Artigo Ano Base OM NI I M 

frame based on GQM model 

Validation of a generic GQM based 

measurement framework for software 

projects from industry practitioners 

2011 IEEE X X 
 

X 

Measuring process innovations and 

improvements 
2007 ISI WEB X X 

 
X 

A decision support framework for metrics 

selection in goal-based measurement 

programs: GQM-DSFMS 

2013 ISI WEB X X X X 

An empirical research agenda for 

understanding formal methods productivity 
2014 ISI WEB X X 

  

Designing a Strategic Measurement Program 

for Software Engineering Organizations- 

Discovering Difficulties and Problems 

2014 ISI WEB X X 
  

A quality model for mobile thick client that 

utilizes web API 
2014 

EL 

Compendex 
X X 

 
X 

MIS-PyME software measurement capability 

maturity model - Supporting the definition of 

software measurement programs and 

capability determination 

2010 
EL 

Compendex 
X 

   

Software engineer behavior analysis 

measurement process in SW-KPA 
2011 

EL 

Compendex 
X X 

 
X 

A decision support framework for metrics 

selection in goal-based measurement 

programs: GQM-DSFMS 

2013 Scopus X X X X 

Avaliação da Acessibilidade de Sítios Web 

por meio de Métricas de Software 
2007 SBQS X X 

 
X 

Análise da Estrutura e Conteúdo de uma Base 

de Medidas Visando ao Controle Estatístico 

de Processos de Software 

2010 SBQS X X 
 

X 

Defining Indicators for Risk Assessment in 

Software Development Projects 
2013 CLEI X 

 
X 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

3.1.1. Catálogo de Ativos de Medição: Análise do Estudo 3 

Esta seção faz referência ao artigo “Formulation and Empirical Validation of a GQM 

Based Measurement Framework”, publicado no ano de 2011 (SOUTHEKAL e LEVIN, 

2011), encontrado na base ACM Digital Library. Este artigo utilizou a metodologia GQM, 

e em vista disso apresentou em seu conteúdo Objetivos de Medição, Necessidades de 

Informação e Medidas. O artigo apresentou somente um único Objetivo de Medição. A 

Tabela 4 apresenta a catalogação dos ativos de medição deste estudo, bem como maiores 

detalhes destes ativos. 

 

 

Tabela 4 – Catalogação dos Ativos de Medição do Estudo 3 

Objetivo de 

Medição 
Necessidade de Informação Indicador Medida 
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Objetivo de 

Medição 
Necessidade de Informação Indicador Medida 

Acompanhar 

o projeto de  

Software 

Como estimar o tamanho do 

projeto antes do desenvolvimento? 

Não 

informado 
Pontos por função 

Como saber o tamanho do 

software após o desenvolvimento? 

Não 

informado 
Linhas de código 

Qual é o esforço total estimado? 

Quanto o projeto vai custar? 

Não 

informado 

Pontos por função 

Índice de desempenho do 

cronograma 

Índice de desempenho do 

custo 

Qual é a complexidade das 

entregas? 

Não 

informado 

Complexidade ciclomática 

McCabe 

Qual é a duração estimada desse 

projeto? 

Não 

informado 

Pontos por função 

Índice de desempenho do 

cronograma 

Qual é o atual estágio desse 

projeto? 

Não 

informado 

Índice de desempenho do 

cronograma 

Índice de desempenho do 

custo 

Nível sigma 

Qual é o atual estágio desse 

projeto? 

Não 

informado 

Defeito de eficiência de 

remoção 

Densidade de defeitos 

Qual é a produtividade ou quais 

são as variações do cronograma e 

esforço? 

Não 

informado 

Índice de desempenho do 

cronograma 

Índice de desempenho do 

custo 

Qual é a eficácia de entrega no 

projeto? 

Não 

informado 

Nível sigma 

Índice de desempenho do 

cronograma 

Índice de desempenho do 

custo 

Qual é o nível atual de qualidade? 
Não 

informado 

Nível sigma 

Defeito de eficiência de 

remoção 

Densidade de defeitos 

Qual é o impacto e a quantidade 

de retrabalho / Custo da 

Qualidade? 

Não 

informado 

Índice de desempenho do 

cronograma 

Índice de desempenho do 

custo 

Qual é o tempo médio até a falha 

(MTTF) ou qual é a estabilidade 

do processo? 

Não 

informado 
Nível sigma 

Quais são os níveis de riscos com 

relação ao cronograma, custo e 

qualidade? 

Não 

informado 

Índice de desempenho do 

cronograma 

Índice de desempenho do 
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Objetivo de 

Medição 
Necessidade de Informação Indicador Medida 

custo 

Nível sigma 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

O Objetivo de Medição “Acompanhar o Projeto de Software” foi proposto no 

estudo em Nível de projeto, com o Propósito de entregar o escopo do projeto no prazo 

definido e com Foco no tamanho, complexidade, cronograma, custo e qualidade do 

projeto, considerando o Ambiente de projetos de software (SOUTHEKAL e LEVIN, 

2011). 

O estudo também informou a descrição das medidas presentes, tais descrições 

podem ser visualizadas abaixo (SOUTHEKAL e LEVIN, 2011): 

 Pontos por função: expressa a quantidade de funcionalidades de negócio fornecida 

ao usuário de negócios; 

 Linhas de código: é a contagem de qualquer declaração de programação física, 

sem contar as linhas em branco ou os comentários; 

 Índice de desempenho do cronograma: é um índice que mostra a eficiência do 

tempo utilizado no projeto; 

 Índice de desempenho do custo: é a eficiência da utilização dos 

recursos/orçamento no projeto; 

 Complexidade ciclomática McCabe: fornece a contagem dos caminhos de 

decisão disponíveis no programa; 

 Nível sigma: é a eficácia de todo o processo de entrega de projeto de software; 

 Defeito de eficiência de remoção: representa a relação entre os defeitos removidos 

para o total de defeitos possíveis, incluindo defeitos latentes; 

 Densidade de defeitos: compara o número de defeitos em vários componentes de 

software, refletindo a estabilidade de diferentes componentes no projeto. 

 

3.1.2 Catálogo de Ativos de Medição: Análise do Estudo 2 

Esta seção faz referência ao estudo “Is GQM+Strategies really applicable as is to non-

software development domains?”, publicado no ano de 2010 (GARCIA, 2010), encontrado 

na base ACM Digital Library. Este estudo utilizou a metodologia GQM, e em vista disso 

apresentou em seu conteúdo Objetivos de Medição, Necessidades de Informação e 

Medidas. A Tabela 5 apresenta a catalogação dos ativos de medição deste estudo. 

 

Tabela 5 – Catalogação dos Ativos de Medição do Estudo 2 

Objetivo de 

Medição 
Necessidade de Informação Indicador Medida 

Avaliar a 

tendência da 

despesa 

Qual é a despesa atual com 

treinamentos? 

Não 

informado 

Despesa atual com 

treinamento 

Qual a percentagem de orçamentos 

cortados para este ano, ano 2 e ano 3? 

Não 

informado 

Percentual de 

orçamentos cortados 

no ano X 

Avaliar a 

redução do 

número de 

Qual a despesa de treinamento 

elementar por formando? 

Não 

informado 

Despesa de 

treinamento 

elementar por 
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Objetivo de 

Medição 
Necessidade de Informação Indicador Medida 

formandos formando 

Quantos formandos são experientes? 
Não 

informado 

Nº de formandos 

experientes 

Quantos formandos não são 

experientes? 

Não 

informado 

Nº de formandos 

não experientes 

Avaliar a 

capacidade 

global de 

formação de 

todo o pessoal 

Quantos formandos são experientes? 
Não 

informado 

Nº de formandos 

experientes 

Quantos formandos não são 

experientes? 

Não 

informado 

Nº de formandos 

não experientes 

Qual é um nível aceitável de confiança 

na avaliação do desempenho daqueles 

que receberam o treinamento em 

relação os outros? 

Não 

informado 

Confiança na 

avaliação da 

diferença no 

treinamento 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

O Objetivo de Medição “Avaliar a tendência da despesa” foi proposto no estudo 

com o Propósito de Diminuir a despesa com treinamentos. O Objetivo “Avaliar a redução 

do número de formandos” foi proposto no estudo com o Propósito de Aplicar uma 

abordagem de treinamento seletivo a fim de reduzir o número de formandos, enquanto que 

o Objetivo “Avaliar a capacidade global de formação de todo o pessoal”, foi proposto no 

estudo em Nível organizacional com o Propósito de compreender se aqueles que não 

receberam a formação elementar (formandos sem experiência) mantiveram capacidades de 

formação comparáveis. Ambos objetivos estão focados nas Despesas com Treinamento, 

onde vale mencionar que o estudo de caso apresentado por esse trabalho esteve 

compreendido em um Ambiente Militar [Garcia 2010]. Entretanto, o mesmo pode ser 

analisado para então ser inserido no contexto do processo de desenvolvimento de software. 

 

3.1.3 Catálogo de Ativos de Medição: Análise do Estudo 4 

Esta seção faz referência ao estudo “A Composite Measurement Pattern”, publicado no ano 

de 2008 (XU, 2008), encontrado na base IEEE Xplore. Este estudo utilizou a metodologia 

GQM, e em vista disso apresentou em seu conteúdo, Objetivos de Medição, Necessidades 

de Informação e Medidas. A Tabela 6 apresenta a catalogação dos ativos de medição deste 

estudo. 

 

Tabela 6 – Catalogação dos Ativos de Medição do Estudo 4 

Objetivo de 

Medição 
Necessidade de Informação Indicador Medida 

Processamento 

de Pedido de 

Mudança 

Será que a velocidade de 

processamento segue a 

prescrição? 

Não 

informado 

Tempo de ciclo médio 

Desvio da velocidade 

real de processamento do 

pedido de mudança da 

linha de base 

Quais são os principais passos que 

descrevem o processo? 

Não 

informado 

Etapas do processo 

principal 
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Objetivo de 

Medição 
Necessidade de Informação Indicador Medida 

Cada membro da equipe 

acompanha o processo? 

Não 

informado 

Questionário para cada 

membro da equipe 

A equipe acompanha o processo? 
Não 

informado 

Porcentagem dos 

membros da equipe com 

"não" 

Porcentagem dos 

membros da equipe com 

"sim, mas só em parte" 

Porcentagem dos 

membros da equipe com 

"sim, todos eles" 

O desempenho atual é satisfatório 

do ponto de vista de cada cliente? 

Não 

informado 

Avaliação subjetiva por 

cada cliente 

O desempenho atual é satisfatório 

do ponto de vista do cliente? 

Não 

informado 

Porcentagem dos clientes 

com "muito satisfeito" 

Porcentagem dos clientes 

com "satisfeito" 

Porcentagem dos clientes 

com "não satisfeito" 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

O Objetivo de Medição “Processamento de Pedido de Mudança” foi proposto no 

estudo com o Propósito de melhorar e avaliar os pedidos de mudanças e com o Foco na 

qualidade de processamento no Ambiente de Manutenção de Software (XU, 2008). 

 

4.  APLICAÇÃO DO CATÁLOGO 

Escolher um determinado Objetivo de Medição, com suas respectivas Necessidades de 

Informação, Indicadores e Medidas é uma tarefa complexa, pois pelo fato do processo de 

medição estar relacionado aos objetivos estratégicos da organização, é possível que se o 

processo de medição for implementado de maneira equivocada, a empresa tenha um gasto 

significativo que ao fim não resultará em nada. Todavia, se o processo de medição for 

implementado de maneira correta, seus resultados são muito satisfatórios, podendo prover 

informações valiosas e possíveis condições para fazer com que a empresa atinja seus 

objetivos estimados. 

 Para melhor utilização deste catálogo e, consequentemente, da escolha dos ativos 

de medição que mais enquadram-se a uma determinada organização, o leitor deve tomar 

como referência inicialmente as características do processo de medição para que possa 

entender sobre o processo. Em segundo lugar, deverá escolher uma determinada 

metodologia para aplicar o processo de medição, por exemplo GQM (Goal Question 

Metric) ou GQIM (Goal Question Indicator Metric) (PARK et al., 1996), ou alguma outra 

que o usuário acredite ser a melhor para implantar o processo de medição em sua 

organização. Em seguida é importante saber os objetivos estratégicos da organização para 

que possam ser desenvolvidos os objetivos de medição alinhados a esses objetivos 

estratégicos. Por fim, já com os objetivos de medição inicialmente elaborados, deve-se 

visualizar o catálogo com os ativos de medição a fim de analisar se algum dos objetivos de 

medição inicialmente planejados apresenta semelhança com algum objetivo de medição 
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presente no catálogo e, desta forma, poder utilizar as necessidades de informação, 

indicadores e medidas desse objetivo ou mesmo refinar o objetivo para uma ideia mais 

completa. Após isso, verificar os outros objetivos do catálogo, analisando se seria 

interessante para a empresa utilizar algum outro objetivo catalogado ou mesmo algum 

outro ativo de medição que não o objetivo como apoio para o processo que se está 

desenvolvendo. 

 Só deverão ser utilizados os ativos de medição caso os mesmos aparentem estar 

alinhados aos objetivos estratégicos da organização. Recomenda-se primeiramente elaborar 

os objetivos de medição para que o catálogo não venha a enviesar na definição desses 

objetivos, uma vez que é possível que alguém utilize os objetivos do catálogo para não 

precisar elaborar outros e isso pode gerar um alto custo desnecessário para a empresa, caso 

o objetivo de medição selecionado não esteja de acordo com os objetivos organizacionais. 

 A forma de manuseio do catálogo deve ser pautada incialmente na busca das 

definições estabelecidas por seu usuário. Caso este usuário não tenha um conhecimento 

prévio a respeito de medição de software, deve-se buscar um estudo mais aprofundado 

sobre conceitos que permeiam esta área a fim de definir o que se procura atingir com o 

processo de medição de software. 

 

5.  AVALIAÇÃO DO CATÁLOGO 

Para a avaliação deste catálogo foi utilizado o método de avaliação por especialista, esta 

técnica faz uso de um ou mais especialistas da área e com afinidade com o tema em 

questão. Sua escolha justifica-se pelo fato de se ter inicialmente a avaliação de alguém que 

de fato entenda da área a respeito das informações dispostas neste catálogo, para que se 

possa realizar o refinamento do mesmo e futuramente colocá-lo em avaliação na indústria. 

 Neste contexto, um especialista em qualidade de software, doutor em Engenharia 

de Software, implementador e avaliador do MR-MPS-SW (Modelo de Referência MPS 

para Software) e com experiência na implementação do CMMI-DEV (CMMI for 

Development), com ampla pesquisa e atuação na área, foi consultado para evidenciar a 

avaliação do catálogo. Para nortear que aspectos deveriam ser considerados na avaliação, 

foram estabelecidos os seguintes critérios objetivos: (i) Avaliar o conteúdo do catálogo de 

medição para apoiar o processo de medição de software, bem como sua estrutura; e 

analisar se as considerações feitas refletem as práticas relacionadas às atividades do 

processo de medição; (ii) A descrição dos objetivos de medição, necessidades de 

informação, indicadores, medidas e outras informações relacionadas ao processo de 

medição (presentes na estrutura do catálogo) e suas principais referências. 

 O questionário da avaliação foi composto por 16 questões objetivas, divididas em 2 

grupos: o primeiro diz respeito ao Perfil do Revisor, onde as questões tem o objetivo de 

descobrir o nível de conhecimento do entrevistado a respeito do processo de medição, 

implementação de modelos para melhoria de processo e métodos de avaliação constantes 

nos modelos; o segundo grupo trata da Apresentação da Proposta, que tem como intuito 

verificar o entendimento do avaliador em relação ao trabalho em avaliação, tendo como 

quesitos o grau de corretude e completude do catálogo e se o mesmo pode ser utilizado 

como referência no auxílio da implementação de medição de software. 

 Como anexo ao questionário, foi solicitada uma avaliação subjetiva para revisão do 

material enviado, baseado em (MELLO et al., 2012), no qual era permitido o registro de 

comentários através de uma tabela preenchida pelo avaliador, contendo a identificação do 

comentário, sua categoria, o item a qual se corresponde (podendo ser relativo a uma fase, 

tarefa ou em geral da metodologia), o texto do comentário em si, e uma sugestão com a 

proposta do revisor para contornar o problema. As categorias definidas para os 
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comentários foram: (i) Técnico Alto (TA), indicando que foi encontrado um problema em 

um item que, se não for alterado, comprometerá as considerações; (ii) Técnico Baixo 

(TB), indicando que foi encontrado um problema em um item que seria conveniente 

alterar; (iii) Editorial (E), indicando que foi encontrado um erro de português ou que o 

texto pode ser melhorado; (iv) Questionamento (Q), indicando que houve dúvidas quanto 

ao conteúdo das considerações; e (v) Geral (G), indicando que o comentário é geral em 

relação às considerações. 

 O material de avaliação e a metodologia definida foram enviados ao revisor 

selecionado através de contato por e-mail e após conferência realizada para explicar a 

metodologia de avaliação, também descrita no documento, foi aguardado o retorno da 

avaliação realizada.  Os feedbacks recebidos após a avaliação foram bastante proveitosos 

e favoráveis para o aprimoramento da metodologia e são descritos a seguir, junto ao perfil 

do avaliador. Os mesmos também podem ser visualizados em (COSTA, 2016) ou 

acessando o endereço 

https://www.dropbox.com/s/3tuzjw8a4qyrtit/Avaliação_do_Catálogo.pdf?dl=0. 

 Com relação ao perfil do especialista que enviou a avaliação realizada no dia 29 de 

dezembro de 2015, o próprio revisor considera que possui conhecimento alto em relação 

ao processo de medição de software e na utilização da metodologia GQIM, inclusive 

implantando esta área do conhecimento em diversas organizações em um tempo de mais de 

cinco anos, com 15 implementações e também já implementou o processo de gerência 

quantitativa de medição em nível de controle estatístico de processos em 3 organizações. 

Além disso, ele considerou que possui alta experiência com métodos de avaliação 

constantes em modelos para melhoria do processo de medição de software, possuindo 

certificação como implementador e avaliador MPS.BR e implementador CMMI-DEV, com 

tempo de experiência de mais de cinco anos tanto em implementação quanto em avaliação 

de processos de medição de software. Possui conhecimento nos métodos SCAMPI 

(Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement) e MA-MPS (Método de 

Avaliação do MPS) que são os métodos geralmente aceitos para avaliar organizações 

perante os modelos CMMI-DEV e MR-MPS-SW, respectivamente. 

 Em relação à proposta do catálogo de medição apresentada o avaliador considerou 

de forma completa os seguintes itens: a própria proposta do catálogo de medição do 

processo medição de software; a descrição dos objetivos, necessidades de informação, 

indicadores e medidas apresentados; a extração dos dados para o catálogo; a relação entre 

cada objetivo e sua(s) necessidade(s) de informação; a relação entre cada objetivo e seu(s) 

indicador(es); a coerência entre cada objetivo e os que geralmente se percebe que são 

utilizados dentro das organizações. 

 E por fim o avaliador considerou que o catálogo pode ser um referencial para ser 

utilizado no processo de medição de software. É importante ressaltar que o avaliador 

considerou que o catálogo, à época da revisão, necessitava de alguns ajustes sobre a 

extração dos ativos de medição dos seus respectivos estudos base e solicitou a alteração de 

determinados ativos. As observações da avaliação subjetiva renderam dezesseis itens 

relacionados à proposta do catálogo em geral, descritos a seguir. Estes ajustes foram 

contemplados na atual versão do catálogo. 

 Os comentários considerados mais graves pelo revisor, adequados à categoria TA 

(Técnico Alto), foram seis, os mesmos estavam relacionados aos objetivos de medição, 

indicando que estavam incompletos e que isso deveria ser revisado não somente no quadro 

geral onde estavam todos os ativos de medição, mas também em todos os outros quadros 

nos quais esses itens estavam replicados com uma maior riqueza de detalhes. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2613

https://www.dropbox.com/s/3tuzjw8a4qyrtit/Avalia%C3%A7%C3%A3o_do_Cat%C3%A1logo.pdf?dl=0


17 

 

 

 

 Os comentários considerados pelo revisor, adequados à categoria TB (Técnico 

Baixo), foram quatro, dois desses estavam relacionados a objetivos, necessidades de 

informação, indicadores e medidas, que estavam apresentando uma característica de 

continuidade, considerando que os ativos de medição devem apresentar uma ideia de 

completos em sua declaração. Outro comentário estava relacionado à existência de muitos 

acrônimos, o revisor sugeriu permanecer com o acrônimo, porém acrescentando a sua 

definição. 

 Os comentários realizados pelo revisor, adequado à categoria E (Editorial), 

indicando que foi encontrado um erro de português ou que o texto pode ser melhorado, 

foram cinco, os mesmos foram analisados e alterados de acordo com as sugestões do 

revisor. E por fim, a última categoria utilizada pelo autor em seus comentários foi Q 

(Questionamento), onde foi realizado apenas um questionamento por parte do revisor no 

qual o mesmo questiona a estrutura definida para o catálogo na época que poderia 

comprometer o entendimento do mesmo, a partir disso, a estrutura do catálogo foi alterada 

para o melhor entendimento do mesmo. 

 

6.  CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi apresentado parte, devido ao espaço reduzido, do catálogo de ativos de 

medição relacionado ao processo de medição de software, sendo composto pelos objetivos 

de medição, necessidades de informação, indicadores e medidas utilizados neste processo. 

A base para a definição deste catálogo foi o Estudo de Mapeamento Sistemático da 

Literatura realizada no contexto deste trabalho, com o objetivo de encontrar os ativos de 

medição utilizados no contexto de desenvolvimento de software. Além disso, foi 

apresentada a forma de aplicação deste catálogo, ou seja, qual a valia deste instrumento 

para organizações ou quaisquer interessados na área. Por fim, foi apresentada a avaliação 

do catálogo feita por um especialista da área e após as sugestões fornecidas e 

aprimoramento da proposta, este trabalho pode ser utilizado em organizações. 

 Este catálogo apresentou diversos ativos de medição que auxiliam a atividade de 

medição de software no contexto de desenvolvimento de projetos de software, podendo ser 

um instrumento de grande valia tanto para a área acadêmica quanto para a indústria. Para a 

área acadêmica por poder servir como um guia para pesquisas sobre medição de software. 

Já para a indústria pode ser um norteador que auxilia no momento da escolha de qual Ativo 

de Medição pode ser utilizado para a implementação do processo de medição de software, 

considerando o objetivo estratégico da empresa. 

 Como continuação deste trabalho, pode-se destacar a aplicação prática do catálogo 

na indústria, sua utilização em um projeto de desenvolvimento de software pode ser de 

grande valia para o amadurecimento deste. Outro ponto que merece destaque é a expansão 

do catálogo a partir da realização de um survey, aplicando questionários ou realizando 

entrevistas com empresas e outras organizações que fazem uso do processo de medição a 

fim de conseguir identificar novos ativos de medição. 
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ABSTRACT: Statistical Process Control is a process that is present in quality models such 

as CMMI-DEV and MR-MPS-SW at the highest levels of maturity. It aims to use 

Measurement, which is also a process present in the quality models mentioned, but at the 

lower levels of maturity, in order to control the measured processes and propose a 

continuous improvement of them. This work proposes the use of software tools available 

in the market for the implementation of Statistical Process Control according to the MR-

MPS-SW quality model. With this, a guide for the implementation is proposed, following 

the expected results by the MR-MPS-SW, so that the software tools are used to meet these 

expected results. 
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Análise da Aderência da Ferramenta de Software SPC Explorer para Apoiar o Controle 

Estatístico de Processos de Software 

RESUMO: O Controle Estatístico de Processos é um processo que se faz presente em 

modelos de qualidade como o CMMI-DEV e MR-MPS-SW nos níveis mais altos de 

maturidade. Ele tem como objetivo utilizar a Medição, a qual também é um processo 

presente nos modelos de qualidade mencionados, porém nos níveis mais baixos de 

maturidade, de forma a controlar os processos medidos e propor uma melhoria contínua 

dos mesmos. Este trabalho propõe a utilização de ferramentas de software disponíveis no 

mercado para a implementação do Controle Estatístico de Processos de acordo com o 

modelo de qualidade MR-MPS-SW. Com isso, um guia para a implementação é proposto, 

seguindo os resultados esperados pelo MR-MPS-SW, de forma que as ferramentas de 

software sejam utilizadas para atender a estes resultados esperados. 
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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de software tem se tornado uma atividade cada vez mais complexa ao 

longo dos anos, as exigências por parte dos clientes são cada vez maiores em relação à 

qualidade dos produtos desenvolvidos (SEI, 2010). Com isso, modelos de qualidade, como 

Modelo de Referência para a Melhoria do Processo de Software Brasileiro (MR-MPS-SW) 

(SOFTEX, 2016) e Capability Maturity Model Integration for Development (CMMI-DEV) 

(SEI, 2010), buscam garantir e melhorar cada vez mais a qualidade na produção de 

software. Para isso, utilizam-se várias técnicas, como por exemplo, a medição de processos 

nos níveis mais baixos de maturidade, e nos níveis mais altos, o Controle Estatístico de 

Processos (CEP). 

Nos níveis iniciais, como os níveis G a C do MR-MPS-SW e os níveis 2 e 3 do 

CMMI-DEV, é realizada a medição tradicional, que consiste, basicamente, na definição de 

medidas, realização de estimativas, coleta de dados da execução dos projetos e comparação 

dos dados coletados com os valores estimados. Nos níveis mais elevados de maturidade, 

tais como os níveis B e A do MR-MPS-SW e os níveis 4 e 5 do CMMI-DEV, a medição 

tradicional ainda é realizada, mas não é suficiente. Nestes níveis é necessário realizar o 

controle estatístico dos processos de software para conhecer seu comportamento, 

determinar o seu desempenho em execuções anteriores e a partir daí prever seu 

desempenho em projetos correntes e futuros, verificando se são capazes de atender os 

objetivos de desempenho e qualidade estabelecidos e identificando ações corretivas e de 

melhoria quando apropriado (ROCHA et al., 2012). 

Este trabalho tem como foco o CEP, o qual pode ser considerado um passo após a 

medição, pois o mesmo a utiliza para recolher os dados necessários para sua execução. O 

CEP, como um processo que visa a qualidade na produção, propõe o controle do processo 

em relação à sua produção, e com o controle propor melhorias para que o processo 

aumente sua produção e diminua seu esforço ou custo. Entretanto, existe um conjunto de 

dificuldades para a implementação do CEP, como o seu custo, a dificuldade em organizar e 

selecionar medidas, processos e subprocessos adequados, entre outros. O CEP tem como 

objetivo aumentar a capacidade dos processos, reduzir o retrabalho, e, por consequência, o 

custo da má qualidade. Assim, ele proporciona às empresas a base para melhorar a 

qualidade de produtos e serviços e, simultaneamente, reduzir substancialmente o custo da 

má qualidade (RIBEIRO e CATEN, 2012). Para ajudar na implementação do CEP, 

modelos de qualidade são de grande importância, pois abordam o CEP em seus níveis mais 

altos de maturidade. 

Contudo, mesmo com modelos de qualidade que propõem práticas bem definidas 

para a implementação do CEP, a carência de ferramentas de software que auxiliem nesta 

implementação faz com que haja um “trabalho braçal” desnecessário, diminuindo assim a 

eficiência da realização do CEP em processos de software. A utilização do CEP em 

organizações de software requer criteriosidade, para tarefas operacionais há diversos 

aplicativos no mercado que apoiam a construção dos gráficos de controle, mas é 

indispensável entender que o CEP não consiste em apenas construir gráficos de controle a 

partir de alguns dados de entrada (ROCHA et al., 2012). As ferramentas de software 

existentes no mercado com objetivo de executar o CEP são voltadas para a área de 

manufatura e não abrangem a maioria das práticas recomendadas por modelos de 

qualidade como o MR-MPS-SW (SOFTEX, 2016) e CMMI-DEV (SEI, 2010). 

Portanto, este trabalho tem como objetivo contribuir com a implementação do CEP 

em empresas desenvolvedoras de software, fornecendo um guia para a implementação do 

CEP usando as recomendações do MR-MPS-SW e a ferramenta de software SPC Explorer. 
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 O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2 é apresentada 

a fundamentação teórica sobre os conceitos de Controle Estatístico de Processo, sua 

aplicação no modelo MR-MPS-SW e a ferramenta SPC Explorer; a implementação do 

Atributo de Processo 4.1 – O Processo é Medido do MR-MPS-SW usando a ferramenta 

SPC Explorer é apresentada na Seção 3; na Seção 4 é apresentada a implementação do 

Atributo de Processo 4.2 – O Processo é Controlado; e, por fim, na Seção 6 são 

apresentadas as conclusões deste trabalho, a contribuição, como o mesmo foi avaliado e 

alguns trabalhos futuros. 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nos níves mais baixos de maturidade a medição tradicional ainda é realizada, mas não é 

suficiente. A partir desses níveis é necessário realizar o controle estatístico dos processos 

de software para conhecer seu comportamento, determinar seu desempenho em execuções 

anteriores e prever seu desempenho em projetos correntes e futuros. Dessa forma, tornando 

possível a análise do desempenho do processo em relação aos objetivos desejados e a 

identificação de oportunidades de melhoria para o processo (BARCELLOS, 2009). 

O controle estatístico de processos utiliza dados coletados em projetos executados 

na organização para analisar o comportamento dos processos organizacionais instanciados 

nos projetos. O objetivo inicial é obter processos estáveis, isto é, processos cujo 

comportamento seja repetível e, consequentemente, previsível. Processos instáveis devem 

ter suas causas de instabilidade investigadas e devem ser identificadas e realizadas ações 

corretivas para sua estabilização. Uma vez estáveis, ações que visam a melhoria da 

capacidade dos processos podem ser identificadas e realizadas, conduzindo à melhoria 

contínua dos processos (ROCHA et al., 2012). 

A análise dos dados coletados pela medição, realizada pelo controle estatístico de 

processos, utiliza métodos estatísticos e gráficos de controle para fornecer informações 

sobre o desempenho dos processos. Isto provê aos engenheiros de software e gerentes de 

projetos uma visão quantitativa do comportamento dos processos de software (ROCHA et 

al., 2012).  

O CEP começa com a medição de software e a utiliza de forma mais eficaz, 

aplicando melhorias no processo assim que ações que possam melhorar o desempenho do 

processo ou que corrijam alguma falha do processo sejam encontradas. Portanto, as 

melhorias do processo não serão feitas apenas para os próximos projetos, mas de acordo 

com o andamento dos projetos sendo realizados.  

O MR-MPS-SW introduz o Controle Estatístico de Processos no Guia de 

Implementação – Parte 6: Fundamentação para Implementação do Nível B do MR-MPS-

SW:2016 (SOFTEX, 2016) onde são apresentados os Atributos de Processos (AP) 

referentes à utilização da medição com o CEP. Segundo ISO/IEC (2015), citado por 

SOFTEX (2016), um Atributo de Processo é uma característica mensurável da capacidade 

do processo aplicável a qualquer processo, ou seja, são as características necessárias para 

um processo ser capaz de cumprir seu objetivo. Neste guia, os AP 4.1 – O processo é 

medido e AP 4.2 – O processo é controlado são explicados e um guia das práticas 

necessárias para suas implementações é proposto.  

O AP 4.1 é divido em itens que vão de (i) a (viii), os quais representam os 

resultados da execução completa deste atributo de processo, o Quadro 1 apresenta tais 

itens. 

Quadro 1 – Resultados Esperados para o AP 4.1 
Item Resultado Esperado 

(i) Os processos que estão alinhados a objetivos quantitativos de negócio são identificados. 
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Item Resultado Esperado 

(ii) Foram identificadas as necessidades de informação dos processos requeridas para apoiar o 

alcance dos objetivos de negócio relevantes da organização. 

(iii) Os objetivos de medição do processo foram definidos a partir das necessidades de 

informação. 

(iv) Relacionamentos mensuráveis entre elementos do processo que contribuem para o 

desempenho do processo são identificados. 

(v) Os objetivos quantitativos para qualidade e desempenho do processo da organização foram 

definidos e estão alinhados às necessidades de informação e aos objetivos de negócio. 

(vi) Os processos que serão objeto para análise de desempenho são selecionados a partir do 

conjunto de processos padrão da organização e das necessidades de informação dos usuários 

dos processos. 

(vii) Medidas adequadas para análise de desempenho do processo, incluindo a frequência de 

realização das medições, são identificadas, definidas e incorporadas ao plano de medição da 

organização. 

(viii) Resultados de medições são coletados, validados e reportados para monitorar o quanto os 

objetivos quantitativos para o desempenho do processo foram alcançados. 

Fonte: (SOFTEX, 2016) 

 

Já o AP 4.2 é divido em itens que vão de (i) a (vi), os quais representam os 

resultados da execução completa deste atributo de processo, o Quadro 2 apresenta tais 

itens. 

Quadro 2 – Resultados Esperados para o AP 4.2 
Item Resultado esperado 

(i) Técnicas para análise dos dados coletados são selecionadas. 

(ii) Dados de medições são analisados com relação a causas especiais(atribuíveis) de variação do 

processo. 

(iii) O desempenho do processo é caracterizado. 

(iv) Ações corretivas foram executadas para tratar causas especiais de variação. 

(v) Se necessário, análises adicionais são realizadas para avaliar o processo sob o efeito de causas 

especiais de variação. 

(vi) Modelos de desempenho do processo são estabelecidos, melhorados e ajustados em função do 

conhecimento adquirido com o aumento de dados históricos, compreensão das características 

do processo ou mudanças no próprio negócio da organização. 

Fonte: (SOFTEX, 2016) 

 

O CEP, como foi visto nas, não se atém apenas à construção de gráficos ou uso de 

técnicas estatísticas. Para a implementação do CEP nas organizações é preciso 

profissionais qualificados e um esforço considerável da organização. No mercado estão 

disponíveis diversas ferramentas que realizam a construção de gráficos de controle e os 

cálculos para o controle estatístico, porém elas se atém a apenas cálculos e gráficos e não 

atendem a todas as práticas recomendadas pelos modelos de qualidade, como o MR-MPS-

SW, o qual exige além da construção e análise dos gráficos de controle, um planejamento e 

gerenciamento da medição e do controle dos processos. 

Desenvolvido pela empresa Quality America Inc., o SPC Explorer é um software 

que proporciona gerenciamento de dados, gráficos de controle em tempo real e 

monitoração de processos. Disponível pela URL: http://qualityamerica.com/spc-

software/enterprise-solutions/spc-pc-iv-explorer/Overview/. Dentre suas funcionalidades 

estão: 

 Criação rápida de uma grande variedade de gráficos de controle; 

 Fácil gerenciamento de dados e análises com pastas em cascata, agrupadas por 

cliente, departamento, tipo de produto, etc.; 
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 Inserção de dados por planilhas ou por formulários de entrada de dados de fácil 

utilização; 

 Exportação de gráficos e estatísticas para arquivos do Microsoft Word; 

 Exportação de gráficos, análises, estatísticas e dados para arquivos do Microsoft 

Excel, para distribuição dos mesmos; 

 Salvamento rápido de gráficos como imagens para utilização na web; 

 Controle de acesso às funcionalidades via senhas de acesso; 

 Análise rápida de dados vindos de arquivos Excel ou outras fontes. Opções são 

armazenadas para que novos dados sejam analisados rapidamente; 

 Criação de fórmulas baseadas nas características da entrada de dados; 

Este ferramenta foi escolhida para o desenvolvimento deste trabalho por se tratar de 

uma das mais bem equipadas de funcionalidades de apoio ao CEP. Esta afirmação decorre 

do fato desta pesquisa também ter realizada uma análise de aderência nas ferramentas 

Mintab (disponível em: http://www.minitab.com/pt-br/products/minitab/), QI Macros 

(disponível em: https://www.qimacros.com) e EpiData (disponível em: 

http://www.epidata.dk/), cuja a análise encontra-se disponível em (ABREU, 2017). A 

seguir, na Seção 3, será apresentado um guia para a implementação do Atributo de 

Processo 4.1 – O Processo é Medido e na Seção 4 o guia para o Atributo de Processo 4.2 – 

O Processo é Controlado, de acordo com as práticas recomendadas pelo MR-MPS-SW e 

utilizando a ferramenta de software SPC Explorer específica para a realização da medição 

e do controle estatístico. 

 

3. IMPLEMENTAÇÃO DO ATRIBUTO DE PROCESSO 4.1 

Este Atributo de Processo espera que as seguintes práticas, itens de i a viii, sejam 

completadas, bem como será descrito como estes itens podem ser alcançados utilizando as 

funcionalidades da ferramenta analisada SPC Explorer. 

 

3.1 (i) Os processos que estão alinhados a objetivos quantitativos de negócio são 

identificados 

Nesta prática é esperado que os objetivos de negócio da organização e os 

processos/subprocessos que estão relacionados ao alcance destes objetivos sejam 

identificados. Após isso, estes processos devem ser incluídos no Plano de Medição da 

organização criado durante o processo de Medição no nível F de maturidade do MR-MPS-

SW. Não é necessário que todos estes processos sejam inseridos nas ferramentas, pois nem 

todos farão parte do Controle Estatístico de Processos, os processos que farão parte do 

CEP são selecionados a partir do item (vi) deste AP. 

 

3.2 (ii) Foram identificadas as necessidades de informação dos processos requeridas 

para apoiar o alcance dos objetivos de negócio relevantes da organização 

Neste item é pedido que sejam identificadas as necessidades de informação dos processos 

identificados em (i) para apoiar o alcance dos objetivos de negócio da organização. Com 

isso, tem-se o entendimento de como os objetivos de negócio da organização estão 

relacionados aos processos de software e às necessidades de informação destes processos.  

O SPC Explorer não trata especificadamente a identificação das necessidades de 

informação requeridas para apoiar os objetivos de negócio relevantes da organização. 

Porém ela pode ser atendida utilizando as informações do cadastro de processos. O SPC 

Explorer permite, no menu “Process”, a adição, edição e exclusão de processos a partir 
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dos botões “Add Process”, “Edit Process” e “Delete Process”. A Figura 1 mostra a tela 

com os botões mencionados. 

 

 

Figura 1 – SPC Explorer – Menu Process e botão “Add Process”. 

Fonte: (ABREU, 2017) 

 

Na criação de um processo algumas informações básicas são requeridas, como 

nome e descrição do processo. Existe também um campo chamado “Note”, no qual podem 

ser incluídas as necessidades de informação para o processo, conforme a Figura 2. 

 

 

Figura 2 – SPC Explorer – Adicionando um Processo. 

Fonte: (ABREU, 2017) 

 

As necessidades de informação a serem colocadas no campo “Note” devem seguir 

um padrão para melhor e mais clara utilização deste campo. A seguir é apresentado um 

modelo para a escrita das necessidades de informação: 

 Necessidade de Informação 1 – “Nome da necessidade de informação”; 
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 Necessidade de Informação 2 – “Nome da necessidade de informação”; 

 Necessidade de Informação 3 – “Nome da necessidade de informação”. 

 

3.3 (iii) Os objetivos de medição do processo foram definidos a partir das 

necessidades de informação 

Neste item é preciso derivar objetivos de medição para os processos/subprocessos a partir 

das necessidades de informação já identificadas no item (ii).  

 O SPC Explorer não trata especificadamente da derivação dos objetivos de medição 

organizacionais a partir das necessidades de informação dos usuários do processo 

requeridas para apoiar os objetivos de negócio relevantes da organização. Entretanto, isto 

pode ser atingido utilizando as informações cadastradas nos processos. 

 Como já mencionado anteriormente, o SPC Explorer permite, no menu “Process”, 

a adição de novos processos. Quando criando um novo processo, algumas informações são 

requeridas, como nome e descrição do processo. Existe também um campo chamado 

“Note”, no qual são descritas as necessidades de informação de acordo com o item (ii). 

Neste mesmo campo devem ser incluídos os objetivos de medição organizacionais do 

processo, que foram derivados das necessidades de informação dos usuários do processo. 

Para a melhor utilização do campo “Note” é sugerido, a seguir, um modelo para a anotação 

dos objetivos de medição juntamente com as necessidades de informação já mencionados: 

 Necessidade de Informação 1– Nome da necessidade de Informação 

o Objetivo de Medição – Nome do Objetivo de Medição 

o Objetivo de Medição – Nome do Objetivo de Medição 

 Necessidade de Informação – Nome da necessidade de Informação 

o Objetivo de Medição – Nome do Objetivo de Medição 

o Objetivo de Medição – Nome do Objetivo de Medição 

 Necessidade de Informação – Nome da necessidade de Informação 

o Objetivo de Medição – Nome do Objetivo de Medição 

o Objetivo de Medição – Nome do Objetivo de Medição 

 

3.4 (iv) Relacionamentos mensuráveis entre elementos do processo que contribuem 

para o desempenho do processo são identificados 

 Neste item procura-se identificar relacionamentos mensuráveis entre os elementos 

do processo, que contribuem para o desempenho do processo. Para identificar estes 

relacionamentos, deve-se atentar aos elementos do processo que podem ter influência em 

outros elementos do processo, ou mesmo em elementos de outros processos. Busca-se, 

neste item, encontrar os elementos críticos do processo, ou seja, aqueles que tenham maior 

impacto no resultado alcançado. É adequado utilizar técnicas para a detecção de causas de 

problemas, como diagramas de causa e efeito, e gráfico de pareto, para que sejam 

encontrados estes elementos críticos mais facilmente. Os relacionamentos mensuráveis 

encontrados devem ser utilizados, posteriormente, para melhor identificar as medidas 

adequadas para o processo. 

 O SPC Explorer não tem funcionalidade específica para a identificação de 

relacionamentos mensuráveis entre os elementos do processo. Estes relacionamentos 

devem ser identificados e então anotados no campo “Note” conforme foi instruído no item 

(ii). Complementando o modelo fornecido anteriormente, deve-se adicionar os 

relacionamentos mensuráveis entre os elementos do processo da seguinte forma: 

 Necessidade de Informação 1– Nome da necessidade de Informação 

o Objetivo de Medição – Nome do Objetivo de Medição 
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o Objetivo de Medição – Nome do Objetivo de Medição 

 Necessidade de Informação – Nome da necessidade de Informação 

o Objetivo de Medição – Nome do Objetivo de Medição 

o Objetivo de Medição – Nome do Objetivo de Medição 

 Necessidade de Informação – Nome da necessidade de Informação 

o Objetivo de Medição – Nome do Objetivo de Medição 

o Objetivo de Medição – Nome do Objetivo de Medição 

  

 Relacionamentos Mensuráveis entre os elementos dos processos: 

 - Anota-se aqui os relacionamentos mensuráveis entre os elementos dos processos 

identificados. 

 

3.5 (v) Os objetivos quantitativos para qualidade e desempenho do processo da 

organização foram definidos e estão alinhados às necessidades de informação e 

aos objetivos de negócio 

Nesta prática é preciso identificar objetivos quantitativos de qualidade e de desempenho 

dos processos e alinhá-los às necessidades de informação e aos objetivos de negócio da 

organização. 

 O SPC Explorer não trata especificadamente da definição dos objetivos 

quantitativos organizacionais de qualidade e de desempenho dos processos. Porém isto 

pode ser atingido a partir das informações cadastradas pelos processos. 

 O SPC Explorer, como já mencionado anteriormente em (ii), permite a criação de 

novos processos no menu “Process” a partir do botão “Add Process”. Na ação de criação 

de um processo, como já mencionado anteriormente, existe um campo “Note”, o qual foi 

utilizado nos itens anteriores e será também utilizado neste item, adicionando os objetivos 

quantitativos de qualidade e desempenho do processo, alinhando-os às necessidades de 

informação dos processos. 

 É sugerido que se use o modelo utilizado nos itens anteriores, onde serão incluídos 

os objetivos quantitativos de qualidade e desempenho de acordo com o exemplo a seguir: 

 Necessidade de Informação 1– Nome da necessidade de Informação 

o Objetivo de Medição 1 – Nome do Objetivo de Medição 

 Objetivo Quantitativo 1 – Nome do Objetivo Quantitativo 

 Objetivo Quantitativo 2 – Nome do Objetivo Quantitativo  

o Objetivo de Medição 2 – Nome do Objetivo de Medição 

 Objetivo Quantitativo 1 – Nome do Objetivo Quantitativo 

 Objetivo Quantitativo 2 – Nome do Objetivo Quantitativo 

 Necessidade de Informação 2 – Nome da necessidade de Informação 

o Objetivo de Medição 1 – Nome do Objetivo de Medição 

 Objetivo Quantitativo 1 – Nome do Objetivo Quantitativo 

 Objetivo Quantitativo 2 – Nome do Objetivo Quantitativo 

o Objetivo de Medição 2 – Nome do Objetivo de Medição 

 Objetivo Quantitativo 1 – Nome do Objetivo Quantitativo 

 Objetivo Quantitativo 2 – Nome do Objetivo Quantitativo 

 Necessidade de Informação 3 – Nome da necessidade de Informação 

o Objetivo de Medição 1 – Nome do Objetivo de Medição 

 Objetivo Quantitativo 1 – Nome do Objetivo Quantitativo 

 Objetivo Quantitativo 2 – Nome do Objetivo Quantitativo 
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 Relacionamentos Mensuráveis entre os elementos dos processos: 

 - Anota-se aqui os relacionamentos mensuráveis entre os elementos dos processos 

identificados. 

 

3.6 (vi) Os processos que serão objeto de análise de desempenho são selecionados a 

partir do conjunto de processos padrão da organização e das necessidades de 

informação dos usuários dos processos 

Neste item o objetivo é identificar os processos/subprocessos que farão parte da análise de 

desempenho e do controle estatístico. Para selecionar estes processos deve-se ter como 

base as informações encontradas com a execução dos itens anteriores, para assim 

selecionar os processos/subprocessos que mais afetam o alcance dos objetivos da 

organização. 

 O SPC-Explorer permite a criação dos processos, os quais terão seus desempenhos 

analisados. Portanto, parte-se do princípio de que um processo é cadastrado na ferramenta 

porque seu desempenho será analisado, ou seja, este processo foi selecionado para fazer 

parte do controle estatístico de processos. 

 O processo de criação de processos foi descrito no item (ii), onde é utilizado o 

campo “Note” para a anotação das informações requeridas. Neste mesmo campo devem ser 

inseridos os motivos para a seleção do processo para o controle estatístico. Como nos itens 

anteriores, é sugerida a utilização de um modelo para melhor organização das informações 

do campo “Note”: 

 Motivos para a seleção do processo para o controle estatístico: 

 - Aqui devem ser escritos os motivos para a seleção do processo 

 

 Necessidade de Informação 1– Nome da necessidade de Informação 

o Objetivo de Medição 1 – Nome do Objetivo de Medição 

 Objetivo Quantitativo 1 – Nome do Objetivo Quantitativo 

 Objetivo Quantitativo 2 – Nome do Objetivo Quantitativo  

o Objetivo de Medição 2 – Nome do Objetivo de Medição 

 Objetivo Quantitativo 1 – Nome do Objetivo Quantitativo 

 Objetivo Quantitativo 2 – Nome do Objetivo Quantitativo 

 Necessidade de Informação 2 – Nome da necessidade de Informação 

o Objetivo de Medição 1 – Nome do Objetivo de Medição 

 Objetivo Quantitativo 1 – Nome do Objetivo Quantitativo 

 Objetivo Quantitativo 2 – Nome do Objetivo Quantitativo 

o Objetivo de Medição 2 – Nome do Objetivo de Medição 

 Objetivo Quantitativo 1 – Nome do Objetivo Quantitativo 

 Objetivo Quantitativo 2 – Nome do Objetivo Quantitativo 

 Necessidade de Informação 3 – Nome da necessidade de Informação 

o Objetivo de Medição 1 – Nome do Objetivo de Medição 

 Objetivo Quantitativo 1 – Nome do Objetivo Quantitativo 

 Objetivo Quantitativo 2 – Nome do Objetivo Quantitativo 

  

 Relacionamentos Mensuráveis entre os elementos dos processos: 

 - Anota-se aqui os relacionamentos mensuráveis entre os elementos dos processos 

identificados. 
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3.7 (vii) Medidas adequadas para análise de desempenho do processo, incluindo a 

frequência de realização das medições, são identificadas, definidas e incorporadas 

ao plano de medição da organização 

Neste item busca-se identificar as medidas adequadas e incorporá-las ao plano de medição. 

Para cada medida, deve-se obter informações relevantes como a frequência de realização 

da medição. 

 O SPC Explorer, como mencionado no item (ii), permite o cadastro de processos, 

os quais requerem informações como nome, descrição e também as chamadas 

características do processo. Na tela de cadastro ou edição de um processo, na área 

“Characteristics”, estão as características do processo, as quais são equivalentes às 

medidas do processo. Estas características podem ser adicionadas, removidas ou editadas 

com os botões “Add”, “Delete” e “Edit”, respectivamente. A Figura 3 mostra a tela 

mencionada. 

 

 

Figura 3 – Medidas do processo. 

Fonte: (ABREU, 2017) 

 

 Ao adicionar uma nova característica a partir do botão “Add”, uma nova janela é 

aberta para o cadastro da nova medida. A Figura 4 mostra esta janela. Nesta janela, na aba 

“General”, existem alguns campos para informações referentes à nova característica, como 

o campo “Name” e o campo “Note”. Informações importantes, como a frequência de 

realização das medições para esta característica, os objetivos quantitativos de qualidade e 

desempenho relacionados a esta característica e outras informações do plano de medição, 

devem ser incluídas no campo “Note”. O modelo abaixo é sugerido para melhor 

organização destas informações: 

 Descrição; 

 Meta; 

 Periodicidade de Análise; 

 Fórmula; 

 Unidade de Medida; 

 Procedimento de Coleta; 

 Forma de Apresentação; 
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 Critério de Análise; 

 Responsável; 

 Publico Alvo; 

 Apresentação; 

 Local de Armazenamento. 

 

 

Figura 4 – Adicionar Característica. 

Fonte: (ABREU, 2017) 

 

3.8 (viii) Resultados de medições são coletados, validados e reportados para 

monitorar o quanto os objetivos quantitativos para o desempenho do processo 

foram alcançados 

Neste item as medidas devem ser coletadas, analisadas e reportadas para monitorar o 

quanto os objetivos quantitativos estão sendo alcançados. 

 No menu “Process” da ferramenta SPC Explorer onde estão os processos e suas 

características, com o clique do botão direito do mouse em uma característica e escolhendo 

a opção “Show Chart” pode ser visto o gráfico de controle para os dados coletados, assim 

como adicionar novos dados coletados com o botão “+”. A Figura 5 mostra o resultado 

deste processo. 

 É possível também visualizar as características do processo como um todo ao invés 

de apenas uma característica. Com o clique do botão direito do mouse em um processo e 

selecionando a opção “Show Chart” será aberta uma nova janela, conforme a Figura 6. 

 Nesta janela são visualizadas as características do processo e seus estados de alerta, 

sendo eles “In Control” e “Out of Control”, em controle e fora de controle, 

respectivamente. O estado de alerta é passado para “Out of Control”, se houver variações 

além dos limites de controle dos gráficos das características do processo. A partir desta 

análise, pode-se marcar a visualização do processo com o botão “Acknowledge Alerts”, 

podendo assim checar quando foi feita a última análise do processo. Esta informação está 

descrita na área de informações do processo, logo abaixo das características do processo. 
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 O SPC Explorer permite a exportação destas informações para arquivos Microsoft 

Word ou Excel. Este recurso pode ser acessado clicando com o botão direito em um 

processo ou característica, no menu “Process”, e selecionando a opção “Export”. A Figura 

7 mostra um exemplo de documento exportado. 

 

 

Figura 5 – SPC Explorer - Gráfico de uma característica de um processo. 

Fonte: (ABREU, 2017) 

 

 

Figura 6 – SPC Explorer - Análise das características de um processo. 

Fonte: (ABREU, 2017) 
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Figura 7 – SPC Explorer - Exemplo de documento exportado. 

Fonte: (ABREU, 2017) 

 

 Estes documentos devem ser enviados aos interessados para que seja monitorado o 

alcance dos objetivos quantitativos de qualidade e desempenho do processo/subprocesso. 

 O SPC Explorer permite também uma outra forma para a análise dos processos e 

suas características, de forma que a análise seja personalizada e sejam monitoradas apenas 

as características que forem selecionadas. Para fazer análises personalizadas utiliza-se o 

menu “Analysis”, no qual podem ser criadas, editadas e removidas análises com o uso dos 

botões “Add Analysis”, “Edit Analysis” e “Delete Analysis”. A Figura 8 mostra a tela do 

menu “Analysis”. 

 

 

Figura 8 – SPC Explorer - Menu “Analysis”. 

Fonte: (ABREU, 2017) 
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 Ao clicar no botão “Add Analysis”, uma nova janela será aberta para a criação de 

uma nova análise. Esta janela pode ser vista na Figura 9. 

 

 

Figura 9 – SPC Explorer - Adicionando nova análise. 

Fonte: (ABREU, 2017) 

 

 Nesta janela estão as informações da análise e também as características que fazem 

parte dela, ou seja, que serão analisadas neste monitoramento. Pode-se adicionar, editar e 

remover características com os botões “Add”, “Edit” e “Delete”. Podem, ainda, ser 

adicionadas características de todos os processos, ou seja, pode-se juntar características de 

processos diferentes e analisa-las em conjunto. Ao clicar no botão “Add”, uma nova janela 

será aberta para que seja escolhida a característica a ser adicionada à análise. A Figura 10 

mostra este processo. 

 

 

Figura 10 – SPC Explorer - Adicionando uma característica na análise criada. 

Fonte: (ABREU, 2017) 
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 Após criada a análise e adicionadas as características desejadas, é possível realizar 

os mesmos procedimentos feitos para a análise de um processo ou característica, mas desta 

vez selecionando uma análise, no menu “Analysis”, clicando com o botão direito do mouse 

e selecionando a opção “Show Chart”. A Figura 11 mostra o resultado destes 

procedimentos. 

 

 

Figura 11 – SPC Explorer - Análise da “análise” criada. 

Fonte: (ABREU, 2017) 

 

4.  IMPLEMENTAÇÃO DO ATRIBUTO DE PROCESSO 4.2 

Este Atributo de Processo espera que as seguintes práticas (itens de i a vi) sejam 

alcançadas, onde juntamente com cada prática será descrito como a mesma pode ser 

atingida utilizando a ferramentas analisada SPC Explorer. 

 

4.1 (i) Técnicas para análise dos dados coletados são selecionadas 

Neste item as técnicas para a análise dos dados coletados são selecionadas. Simplificando, 

nesta etapa serão selecionados os gráficos de controle que serão usados para realizar o 

controle estatístico dos dados coletados. 

 Como foi apresentado no item (vii) do Atributo de Processo 4.1, o SPC Explorer 

permite o registro das características para um processo. Seguindo o mesmo processo do 

item (vii) do AP 4.1, é aberta a janela de definições da características. Nesta janela existem 

várias abas e dentre elas está a aba “Properties”, na qual é selecionado o gráfico de 

controle que será usado para a análise da característica em questão. O SPC Explorer 

permite a utilização dos gráficos Individual-X and Moving Range Chart, X-Bar and Range 

Chart, X-Bar and Sigma Chart, Run Chart, Moving Average and Range Chart, Moving 

Average and Sigma Chart, P Chart, U Chart, NP Chart e C Chart. A Figura 12 mostra a 

janela de definição da característica com a aba “Properties” selecionada. 

 Após selecionar o gráfico a ser utilizado, é necessário também que os motivos que 

levaram a escolha dele sejam descritos no campo “Note” da aba “General”. Este campo 

“Note” é o mesmo utilizado no item (vii) do AP 4.1. 
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Figura 12 – SPC Explorer - Definir Característica, selecionada a aba “Properties”. 

Fonte: (ABREU, 2017) 

 

4.2 (ii) Dados de medições são analisados com relação a causas especiais (atribuíveis) 

de variação do processo 

Neste item, procura-se utilizar os gráficos de controle selecionados no item anterior para 

analisar os dados coletados com relação a causas especiais de variação. Em outras 

palavras, procura-se encontrar dados fora dos limites de controle do gráfico sendo 

utilizado. Inicialmente, os limites de controle devem ser calculados automaticamente pela 

ferramenta, pois ainda não se possui quantidade significante de dados coletados. 

 Neste item é necessário identificar as variações especiais e o que causou estas 

variações, para isso deve-se utilizar o diagrama de causa e efeito. Nem todas as 

ferramentas analisadas possuem funcionalidades que atendam esta prática, portanto deve-

se usar uma ferramenta externa como a XMind (disponível em: http://www.xmind.net), a 

qual permite a criação de diagramas de causa e efeito. Esta ferramenta é gratuita. A seguir 

é explicado como utilizar a XMind para identificar as causas das variações especiais 

encontradas. 

 Primeiramente, na tela principal do XMind é possível ver os diversos diagramas 

que a ferramenta possibilita uso. Dentre eles o diagrama de Ishikawa (“Espinha de peixe” 

ou “causa e efeito”), podendo este ser alinhado à direita ou à esquerda. A Figura 13 mostra 

a tela principal do XMind. 
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Figura 13 – Xmind - Tela principal. 

Fonte: (ABREU, 2017) 

 

 Ao clicar no diagrama Espinha de Peixe, uma nova janela é aberta para a escolha de 

um tema, o qual é apenas uma alteração visual do diagrama, não interferindo na sua 

estrutura. Após a escolha de um dos temas, a aba para a construção do diagrama é aberta, 

como mostra a Figura 14. 

 

 

Figura 14 – Xmind - Aba de criação do diagrama de Ishikawa. 

Fonte: (ABREU, 2017) 
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 O tópico central é criado automaticamente. Para adicionar um novo subtópico, 

deve-se clicar com o botão direito do mouse no tópico desejado, e selecionar as opções 

“Inserir” e “Subtópico”, conforme indicado na Figura 15. 

 

Figura 15 – Xmind - Inserindo subtópico. 

Fonte: (ABREU, 2017) 

 

 Para analisar as causas especiais de variação, deve-se usar: o tópico principal do 

diagrama como as consequências das variações especiais; os subtópicos do tópico principal 

como as variações especiais encontradas; e os subtópicos das variações especiais como as 

possíveis causas para estas variações. A Figura 16 exemplifica este processo. 

 

Figura 16 – Xmind - Diagrama de Ishikawa. 

Fonte: (ABREU, 2017) 
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 Para realizar a análise das causas especiais de variação, deve-se primeiro seguir os 

passos indicados no item (viii) do AP 4.1. Desta forma, pode-se realizar a análise dos 

dados coletados utilizando os gráficos de controle construídos e verificar a existência de 

causas especiais de variação. 

 O SPC Explorer também realiza um controle para a entrada de dados em casos de 

variações que excedam os limites de controle sendo utilizados. No momento da entrada 

dos dados coletados, quando é adicionado um dado que faz com que o gráfico de controle 

saia dos seus limites, um alerta é emitido pela ferramenta, conforme indicado na Figura 17. 

 

 

Figura 4.7 – SPC Explorer - Alerta na entrada de dados, para dados fora dos limites de 

controle. 

Fonte: (ABREU, 2017) 

 

 Quando este alerta é emitido, uma causa para a variação especial deve ser 

assinalada, bem como uma ação corretiva a ser realizada. Essas causas são cadastradas no 

menu “Traceability” com o botão “Add Traceability”. A Figura 18 mostra o menu 

“Traceability” mencionado. 

 Ao clicar no botão “Add Traceability” uma nova tela será exibida, para que nela 

seja realizado o cadastro da causa para a variação especial, como mostra a Figura 19. 

 Apesar de tratar das variações especiais, o SPC Explorer não possui funcionalidade 

para o descobrimento das causas dessas variações, para isso deve ser usado um software 

externo que utilize meios como o diagrama de Ishikawa (“Espinha de peixe” ou “causa e 

efeito”), para a identificação das causas dessas alterações nos gráficos de controle. Para 

isto, deve-se utilizar a ferramenta XMind. Após a identificação das causas, estas devem ser 

adicionadas ao SPC Explorer. 
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Figura 18 – SPC Explorer - Menu Traceability. 

Fonte: (ABREU, 2017) 

 

 

Figura 19 – SPC Explorer - Tela de adição de causa para variações especiais. 

Fonte: (ABREU, 2017) 
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4.3 (iii) O desempenho do processo é caracterizado 

Neste item busca-se conhecer o desempenho do processo. Para caracterizar o desempenho 

do processo é necessário definir valores fixos para os limites de controle que serão 

utilizados nos gráficos de controle a partir da análise dos dados já coletados. Dessa forma, 

as próximas análises dos dados coletados terão como base estes novos limites de controle, 

ao invés dos calculados automaticamente pelas ferramentas.  

 É importante esclarecer que inicialmente os limites de controle são calculados 

automaticamente a partir dos dados coletados, porém agora estes limites devem ser 

definidos a partir da análise do comportamento do processo. 

 No item (vii) do AP 4.1 é descrito o procedimento de adição das características ao 

processo. Seguindo este mesmo procedimento, ao adicionar ou editar uma característica, 

uma nova janela para definições da característica é exibida. Nesta janela, na aba 

“Regions”, deve-se atribuir valores fixos para os limites de controle, para isso deve-se 

marcar a opção “Control Limits Fixed (Normal Curve Fit Only)” e definir os valores nos 

campos UCL e LCL, ou seja, limites de controle superior e inferior, respectivamente. A 

Figura 20 mostra a tela de definição da característica com a aba “Regions” selecionada. 

 

 

Figura 20 – SPC Explorer - Definir característica, aba “Regions”. 

Fonte: (ABREU, 2017) 

 

 Depois de definidos os limites, os próximos gráficos construídos irão utilizá-los ao 

invés de calcular os limites automaticamente a partir dos dados coletados. 
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4.4 (iv) Ações corretivas foram executadas para tratar causas especiais de variação 

Neste item é requerido que ações corretivas para tratar as causas especiais de variação 

sejam tomadas, para que assim essas variações desapareçam ou diminuam, e o processo 

torne-se mais estável. 

 As ações corretivas no SPC Explorer são tratadas no momento da entrada de dados 

quando esta entrada é considerada anormal e faz com que o gráfico de controle saia dos 

seus limites, onde um alerta é emitido da mesma forma como no item (ii).  

 Como foi mencionado no item (ii), quando o alerta é emitido é necessário que seja 

assinalada uma causa para a variação especial e também uma ação corretiva. Estas ações 

corretivas são cadastradas da mesma forma que as causas para as variações especiais, 

utilizando o meu “Traceability”. Portanto, deve-se seguir os mesmos passos descritos no 

item (ii). Estas ações corretivas devem ser tomadas após a análise das causas especiais de 

variação. 

 

4.5 (v) Se necessário, análises adicionais são realizadas para avaliar o processo sob o 

efeito de causas especiais de variação 

Após serem feitas as análises e o processo tenha se tornado estável, deve-se realizar novas 

análises para confirmar a estabilidade. Portanto, deve-se repetir os itens (ii), (iii) e (iv) 

deste Atributo de Processo. 

 Inicialmente a quantidade de dados coletados não é suficiente para determinar com 

precisão o comportamento do processo, portanto deve-se repetir a análise quando for 

obtida uma quantidade significativa de dados, executando os itens (ii), (iii) e (iv) deste AP. 

 

4.6 (vi) Modelos de desempenho do processo são estabelecidos, melhorados e 

ajustados em função do conhecimento adquirido com o aumento de dados 

históricos, compreensão das características do processo ou mudanças no próprio 

negócio da organização 

Neste item, procura-se estabelecer os modelos de desempenho do processo. Os modelos de 

desempenho do processo são todos os gráficos e documentos utilizados para a análise dos 

dados coletados, sendo gerados a partir da execução de todos os itens anteriores. Estes 

modelos de desempenho devem ser utilizados nas análises futuras dos processos, 

comparando o desempenho antigo com o novo.  

 Ao aumentar os dados históricos dos processos, mais informação poderá ser obtida 

para a caracterização do desempenho do processo, portanto, devem ser feitas melhorias e 

ajustes na caracterização do desempenho do processo, gerando novos modelos de 

desempenhos cada vez mais precisos e estáveis. Facilitando assim, a previsão do 

comportamento futuro do processo. 

 

5.  CONCLUSÕES 

A utilização do Controle Estatístico de Processos em organizações de software tem sido 

impulsionada pela competitividade do mercado, que exige produtos cada vez melhores, em 

cada vez menos tempo e consumindo o mínimo de recursos possível (ROCHA et al., 

2012). 

 Portanto, é indispensável para organizações desenvolvedoras de software com 

níveis de maturidade altos realizarem o controle estatístico de seus processos de 

desenvolvimento. Porém, a aplicação do CEP é difícil e muito custoso, e muitas vezes leva 

a gastos sem resultados satisfatórios. Por isso, modelos de qualidade como o MR-MPS-SW 

incluem o CEP em seus guias, para guiar as organizações de software na utilização do 

controle estatístico, quando as mesmas atingirem níveis mais altos de maturidade. 
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Entretanto, uma grande dificuldade na implementação do CEP em organizações 

desenvolvedoras de software, de forma que sejam aderentes aos resultados 

esperados/práticas específicas de modelos de qualidade como o MR-MPS-SW e CMMI-

DEV, é a falta de ferramentas com funcionalidades voltadas especificamente para 

processos de desenvolvimento de software e os modelos de qualidade mencionados.  

 Assim, este trabalho propôs um meio de utilizar as ferramentas disponíveis no 

mercado de forma a adequar as suas funcionalidades para que atendam aos resultados 

esperados pelo MR-MPS-SW, assim contribuindo com a implementação do Controle 

Estatístico de Processos em organizações desenvolvedoras de software. 

 Como contribuição, este trabalho disponibiliza um guia de práticas para a utilização 

da ferramenta SPC Explorer para a realização do Controle Estatístico de Processos de 

acordo com as recomendações do MR-MPS-SW nos níveis mais altos de maturidade (A e 

B). 

 Este guia pode ser utilizado por organizações que desejam chegar aos níveis A e B 

de maturidade do MR-MPS-SW, onde é necessário que sejam completados os Atributos de 

Processos 4.1 e 4.2, de forma que os resultados esperados sejam alcançados com o auxílio 

da ferramenta trabalhada neste artigo. 

 Vale ressaltar que este trabalho foi avaliado por um especialista na implementação 

do Controle Estatístico de Processo em mais de 10 empresas de Tecnologia de Informação 

com foco no modelo MR-MPS-SW e CMMI-DEV. Todas as práticas listadas foram 

validadas pelo especialista, uma vez que ele possui bastante familiaridade com o uso da 

ferramenta de software SPC Explorer em seus trabalhos de consultoria e avaliação dos 

modelos MR-MPS-SW e CMMI-DEV. 

 Devido à falta de ferramentas específicas para o CEP em processos de software, 

que atendam às práticas esperadas por modelos de qualidade como o MR-MPS-SW, o 

desenvolvimento de uma ferramenta de software livre que seja capaz de atender às 

necessidades do MR-MPS-SW e/ou CMMI-DEV de forma adequada e completa, pode ser 

considerado um ponto de continuidade para este trabalho. 

 Pode-se ponderar também a ampliação do guia proposto por este trabalho para 

atender aos requisitos do modelo de qualidade CMMI-DEV. 
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Flow and boredom as simultaneous mental states: An analysis on Information Technology 

professionals 
 

Abstract 

This article aims to identify the indicatives of boredom and flow phenomena in 

Information Technology (IT) professionals. For this purpose, a review of the literature on 

both theories of boredom and flow, as well as its use in current studies on IT professionals, 

was made. The measurement was done by means of a survey with BPS (Boredom Proness 

Scale), LFS (Lee Job Boredom Scale), and SFS (Short Flow Scale). Data collection 

resulted in a sample of 175 professionals working in various IT activities (systems 

analysis, programming, support, security, etc.). The inclinations for boredom and flow 

were verified through the analysis of scores and segmented based on sociodemographic 

variables. The data were analyzed through descriptive statistics and discussed in the light 

of the adopted literature. As our main results, flow and boredom occurred simultaneously, 

the latter being more present in professionals working in the public sphere; as well as the 

occurrence of boredom among the younger age groups. 

Keywords: flow, boredom, information technology professionals, flow at work, boredom 

at work. 

 

 

Flow e tédio como estados mentais simultâneos: Uma análise sobre profissionais de 

Tecnologia da Informação 

 

Resumo 

Este artigo tem o objetivo de identificar os indicativos dos fenômenos de tédio e flow em 

profissionais de Tecnologia da Informação (TI). Para tanto foi feita uma revisão da 

literatura sobre as teorias de tédio e flow, bem como seu emprego em estudos sobre 

profissionais de TI. A mensuração foi feita por meio de survey com escalas BPS 

(BoredomProness Scale), LJBS (Lee Job Boredom Scale) SFS (Short Flow Scale). A 

coleta de dados resultou em uma amostra de 175 profissionais, atuantes em atividades 

diversas de TI (análise de sistemas, programação, suporte, segurança etc.). As inclinações 

para tédio e flow foram verificadas por meio da análise de escores e segmentados com base 

em variáveis sociodemográficas. Os dados foram analisados por meio de estatística 

descritiva e discutidos à luz da literatura adotada. Como resultados principais, verificaram-

se a ocorrência de flow e tédio simultaneamente, sendo este último mais presente nos 

profissionais atuantes na esfera pública; bem como a ocorrência de tédio entre as faixas 

etárias mais jovens. 

Palavras-chave: flow, tédio, profissionais de TI,  flow no trabalho, tédio no trabalho. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Tecnologia da Informação (TI) é reconhecida como subárea da Administração, já 

que  abrange os níveis técnico (tecnologia e processos) e social (estruturas e pessoas) das 

organizações, e busca explicar o emprego da efetividade de artefatos computacionais no 

âmbito organizacional. O uso adequado da TI, voltado para os interesses organizacionais, 

busca proporcionar inovação, direcionamento estratégico, geração de oportunidades e 

obtenção de vantagem competitiva (Graeml et al., 2014).  
Os profissionais que atuam em TI oferecem valioso suporte à gestão, uma vez que 

“os sistemas de informação são instrumentos voltados para apoiar processos de 

organização, controle, tomada de decisão e aquisição de conhecimento nas organizações” 
(Barbosa & Almeida, 2002: 01). Essa atividade profissional tende a ocorrer em um 

ambiente de trabalho descontraído e dinâmico, propicio à emergência de criatividade e 
inovação durante o processo (conhecidas empresas multinacionais do setor tecnológico 

exploram esse discurso). Ademais, profissionais de TI executam tarefas específicas e, 
muitas vezes, complexas, que tendem a exigir elevados graus de concentração e de 

atividade mental por parte desses profissionais (Armour, 2006). 

É comum as pessoas relatarem atividades ou tarefas que consideram 
intrinsecamente prazerosas e que são realizadas com - e para o alcance de - bem-estar 

pessoal. Durante a execução dessas atividades, percebe-se que o tempo passa mais rápido 
do que o normal; que se possui o controle das ações praticadas; que tais tarefas têm um 

nível de desafio equivalente às habilidades do executor; e que o processo de execução bem 
como o alcance do objetivo final seriam autorrecompensadores. 

Esse estado provisório, subjetivo e experiencial, decorrente de atividades que 

oferecem um nível de estímulo desafiador e que vêm a proporcionar percepção de bem-

estar aliado à satisfação pessoal, denomina-se estado de “fluxo” (ou “flow”). O estado de 

flow é um equilíbrio dinâmico e intrinsecamente frágil (Nakamura & Csikszentmihalyi, 

2002), que ocorre “numa espécie de espiral desafio-habilidades em que, seguidamente, um 

novo desafio requer novas habilidades e assim por diante” (De Moura Jr, 2015: 155). Ou 

seja, “para que a tarefa continue sendo gratificante, devemos aumentar sua dificuldade” 

(Armour, 2006: 20). 

A atividade de desenvolvimento de software está sujeita a flow por demandar 

constante atualização e capacidade de aprendizagem contínua por parte do desenvolvedor 

(Armour, 2006). No entanto, caso a atividade seja realizada na zona de conforto do 

profissional que a executa, mesmo que se manifestem competência e habilidade, o trabalho 

poderá ser não gratificante, visto que poderá produzir tédio, um estado mental fortemente 

associado à tristeza, falta de interesse ou estímulo, devido ao ócio ou atividades 

excessivamente repetitivas (Kass et al., 2001; O’Hanlon, 1981). As características da tarefa 

podem ser contribuintes importantes para o tédio ou sua ausência (Fisher, 1998). 

Assim, enquanto observam-se na literatura afirmações sobre a propensão a flow por 

parte dos profissionais de TI, visto que se trata de atividade criativa, observa-se, por outro 

lado,  intenso grau de formalismo na atividade da área (cada vez mais regulada), que 

estabelece rotinas bem definidas, o que contribui para a sensação de monotonia, repetição e 

até tédio. Pressupõe-se que em ambientes criativos, que incentivam a motivação e 

concentração, seja possível averiguar a ocorrência de flow entre profissionais de TI. Por 

outro lado, havendo rotineiramente uma atividade bem definida e repetitiva, de forma que, 

possivelmente em algum momento, não haja desafios suficientemente compatíveis com as 
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habilidades individuais, parece válida também a investigação da ocorrência de tédio entre 

profissionais da área.  
Com fundamento nesses pressupostos, pretende-se responder à questão: em que 

medida profissionais de TI percebem-se em estados mentais de flow e tédio ao longo de 
suas jornadas de trabalho?  

As demais seções deste artigo estão estruturadas da seguinte forma: foi realizada 
uma revisão bibliográfica acerca das temáticas tédio e flow, incluindo a identificação de 
instrumentos de mensuração previamente validados, os quais compuseram o instrumento 
de pesquisa aqui adotado, formado por 28 itens observáveis; após a coleta de dados, 
apresenta-se a descrição da amostra, seguida do tratamento dos dados e análise dos 
achados; em seguida os achados são discutidos em relação à base teórica adotada e, por 
fim, destacam-se as contribuições e limitações da pesquisa. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Tédio 
  

Tédio, suas causas e consequências individuais, foi objeto de estudo de vários 

autores (por exemplo, O’Hanlon, 1980; Vodanovich, 2003; Toohey, 2011; Lynn, 2013) sua 

tendência e propensão foram avaliadas em escala universal, ou seja, a qual pode ser 

aplicada em diversos contextos, não específicos (Grubb 1975; Farmer & Sundberg, 1986; 

Gordon et al., 1997; Martins, 2012; Melton & Schulenberg, 2009; Pinto, 2012). Esses 

autores buscaram compreender o fenômeno em que se convenciona, ser inerente ao ser 

humano, de modo subjetivo ou cognitivo: fatores intrínsecos ou sob influência de alguma 

circunstância externa; e fatores extrínsecos (esfera de atuação, ramo e tipo de atividade).  

Enquanto Kass et al. (2001) afirmam que há uma limitação da literatura em relação 

à falta de diferenciação entre o tédio considerado como uma característica pessoal (fatores 

intrínsecos) versus um estado (influenciado por fatores extrínsecos), autores como 

Eastwood et al. (2012), por exemplo, defendem que o tédio pode ser aliviado por uma 

simples mudança nas circunstâncias. Ou seja, tédio sendo definido como estado mental, 

diferentemente de uma característica individual. Para os fins deste estudo, aborda-se tédio 

como estado mental.   
Tédio tem um conceito empírico e amplamente associado à tristeza ou falta de 

estímulo devido ao ócio ou atividades excessivamente repetitivas (Kass et al., 2001; 

O’Hanlon, 1981) e distrações na atividade. Cabe destacar que nem todos estes conceitos, 

popularmente percebidos, condizem com o que se conhece na literatura, já que tédio não 

estaria vinculado à tristeza ou depressão e sim, à falta de interesse (Farmer & Sundberg, 

1986; Oliveira & Justo, 2011). O tédio, na tradição existencial, enfatiza a experiência de 

inação, vazio, paralisia da vontade e significado não realizado (Eastwood et al., 2012).  
Diversos estudos foram aplicados para verificar a inclinação dos indivíduos ao 

tédio por meio da Escala de Propensão ao Tédio (BPS; em inglês Boredom Proness Scale) 
proposta por Farmer & Sundberg (1986). É o caso, por exemplo, dos estudos de Ahmed 

(1990), Vodanovich  & Kass (1990), Kass et al. (2001), Vodanovich, Wallace & Kass 
(2005), Culp (2006), Martins (2012) e Pinto (2012).  

Bem como outros estudos correlacionaram tédio e local de trabalho, observando 

sua ocorrência em ambiente industrial (Van Der Heijden, Schepers & Nijssen, 2012) e para 

trabalhadores de todos on níveis: operacional e tático, funcionários de “colarinho azul”; e 
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estratégico, os funcionários de “colarinho branco”, como verificado também em Fisher 

(1993). 
 

2.1.1 O Tédio no Trabalho 
  

Embora o estudo do tédio seja um tema relevante devido à comum ocorrência entre 

os indivíduos, como afirma Toohey (2012: 1): “é uma área cada vez mais rica e vital da 

pesquisa contemporânea”, o “tédio no trabalho é vivenciado por quase todos em algum 

momento ou outro, contudo não têm sido objeto de investigação por pesquisadores 

organizacionais” (Fischer, 1998: 503).  
Heijdden et al. (2012) afirmam que, nas últimas três décadas, a importância do 

tédio no local de trabalho e seus custos potenciais para as empresas foram cada vez mais 

reconhecidos, pois podem acarretar absenteísmo e turnover. Oliveira & Justo (2011: 9) 

afirmam que tédio no trabalho “denuncia um trabalho reduzido a uma necessidade básica, 

uma necessidade imperiosa, obrigatória, porém, tão desinvestida de sentido social e 

pessoal que se realiza com um mínimo de implicação”. 

Alguns estudos dedicados à compreensão de tédio no local de trabalho (vide 

Shackleton, 1981; Fisher 1991; 1993; 1998; Heijdden et al., 2012) têm feito uso de escala 

especificamente  elaborada para mensuração nesse contexto, elaborada por Lee (1986). 

Farmer & Sundberg (1986), por outro lado, propuseram a Escala de Propensão ao Tédio 

(BPS), em sentido amplo a ser submetido a vários contextos de aplicação, também 

contendo quatro itens voltados para o cenário de trabalho.  
A Tabela 1 apresenta os itens agrupados da Escala de Propensão ao Tédio (versão 

traduzida para o português, de Martins (2012)). A Tabela 2 apresenta a Escala de Tédio no 

Trabalho, juntamente com as condições que promovem o tédio, de acordo com O’Hanlon 

(1981). 
 

Tabela 1 - Paralelo entre itens relacionados ao trabalho da Boredom Proness Scale com 

condições preponderantes para a ocorrência de tédio, listadas por O’Hanlon (1981) 

 

 

 
Itens BPS 

Condições 
          para Tédio  

 02. Durante o trabalho, costumo me preocupar com outras coisas. (3)  

 12. Raramente fico entusiasmado(a) com o meu trabalho. (2)  

 19. Tenho dificuldade em obter um emprego suficientemente interessante. (3) (5)  

 
21. Sinto que estou trabalhando a maior parte do tempo abaixo das minhas 

capacidades. 
(1) 

 

 

 

                 Legenda:  
(1) O tédio ocorre como uma reação às situações da tarefa em que o padrão de estimulação 
sensorial é quase constante ou altamente repetitivo.  
(2) Graus de tédio relatados por diferentes indivíduos no mesmo o ambiente de trabalho 
monótono varia muito. 
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(3) Um componente emocional do tédio inclui a aversão a elementos monótonos da situação 
identificados pelo indivíduo como o sentimento de tédio. Simultaneamente, o indivíduo é 
motivado para mudar o ambiente, variar sua atividade ou escapar da situação um todo.  
(4) O tédio pode ocorrer em poucos minutos após o início da atividade repetitiva, 
particularmente se essa atividade ocorreu costumeiramente no passado.  
(5) O tédio é altamente específico da situação e é imediatamente reversível quando a situação 
mudar em grande medida. 

  
  Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

Tabela 2 - Paralelo entre itens da Lee Job Boredom Scale com condições preponderantes para 

a ocorrência de tédio, listadas por O’Hanlon (1981) 

 

 

 

Itens LJBS 
Condições 

          para Tédio 

1. Muitas vezes me aborreço com o meu trabalho. (1) 

 2. Acho meu trabalho monótono. (4) 

 3. De vez em quando eu penso em mudar de um tipo de trabalho para outro, 

se o salário fosse o mesmo. 
(3) 

4. Eu gosto do trabalho que faço. Contraponto da Escala 

5. Muitas vezes fico cansado no trabalho. (4) 

6. Eu acho meu trabalho chato (1) 

7. Meu dia de trabalho passa muito devagar (5) 

8. Fico irritado no trabalho. (1) 

9. Tenho raciocínio lento durante o dia. (1) 

10. Tenho sono no trabalho. (4) 

11. Acho que o tempo parece passar mais lentamente no trabalho. (5) 

12. Passo longos períodos de tédio no trabalho. (4) 

13. Meu trabalho me parece repetitivo. (4) 

14. Durante o dia do trabalho, penso em fazer outras tarefas. (3) 

15. Descrevo meu trabalho como monótono. (4) 

16. Meu trabalho é praticamente o mesmo dia após dia. (4) 

17. Eu sou apático no trabalho. (1) 
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Legenda:  
(1) O tédio ocorre como uma reação às situações da tarefa em que o padrão de estimulação 
sensorial é quase constante ou altamente repetitivo.  
(2) Graus de tédio relatados por diferentes indivíduos no mesmo o ambiente de trabalho 
monótono varia muito.  
(3) Um componente emocional do tédio inclui a aversão a elementos monótonos da situação 
identificados pelo indivíduo como o sentimento de tédio. Simultaneamente, o indivíduo é 
motivado para mudar o ambiente, variar sua atividade ou escapar da situação como um todo.  
(4) O tédio pode ocorrer em poucos minutos após o início da atividade repetitiva, 
particularmente se essa atividade ocorreu costumeiramente no passado.  
(5) O tédio é altamente específico da situação e é imediatamente reversível quando a situação 
mudar em grande medida. 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

2.2. Flow 
 

Motivação e bem-estar no ambiente de trabalho são temas recorrentes em pesquisas 

científicas, (vide Gagné & Deci, 2005; Arrieta et al., 2008; Gouveia et al., 2008; Versiani, 
2016) geralmente associando níveis de satisfação do indivíduo e correspondente 

produtividade. Por motivação, entende-se: “o motivo que aciona no ser humano recursos 
pessoais como energia, talentos, conhecimentos e habilidades de que ele dispõe para 

iniciar, manter ou até mesmo mudar o curso de uma ação” (Ferreira, 2010: 11). 

Para Csikszentmihalyi (2014:1), 
 

“O comportamento humano deriva sua motivação de muitas fontes. A 

psicologia identificou há muito tempo muitas delas: necessidades fisiológicas 

e seus derivados, a necessidade de segurança, autoestima, autonomia, e assim 

por diante. Mas tem, em geral, ignorado um segmento importante dos 

motivos: aqueles que produzem recompensas que surgem por causa da 

interação efetiva da pessoa com o meio ambiente. Estas recompensas são o 

que eu chamo de experiência de fluxo”. 
 

Flow, caracterizado como um dos objetos de estudo relacionados à motivação, é 

relativamente recente em referência à linha do tempo na construção do conceito 

“motivação”. O conceito de flow pode ser definido como um estado mental que as pessoas 

experienciam, quando envolvidas em uma atividade que seja tanto quanto adequadamente 

desafiadora para o nível de habilidade correspondente, podendo resultar em profunda 

aprendizagem e altos níveis de satisfação pessoal e profissional. O tema proporciona uma 

compreensão das experiências autorrecompensadoras (Nakamura e Csikszentmihalyi, 

2002). 

Flow é uma experiência intensa de motivação intrínseca. Segundo Arrieta et al. 

(2008: 746), “as pessoas serão intrinsecamente motivadas apenas para atividades que 

possuem interesse intrínseco para elas, atividades que têm o apelo da novidade, desafio ou 

valor estético”. Kurtz et al. (2015) acrescentam ainda que flow é uma experiência subjetiva 

no momento em que pessoas vivenciam situações de engajamento completo em uma 

atividade específica, de forma a não perceberem outros estímulos à sua volta. Sendo assim, 

“O ‘estado de flow’ explica a motivação humana a partir de um conjunto de fatores que 

caracterizam a experiência autotélica (autorrecompensadora) do indivíduo e que favorecem 

o alcance de estado de elevado grau de engajamento pessoal em relação à tarefa” (De 

Moura Jr, 2015: 43). 
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A experiência será mais positiva quando o indivíduo percebe que o ambiente contém 
oportunidades de ação suficientes (ou desafios) que são compatíveis com as próprias 
capacidades (ou habilidades) da pessoa para agir (Csikszentmihalyi & Lefevre,1989). 
Quando são removidos todos os elementos desafiadores, criativos, prazerosos e a 
possibilidade do indivíduo deliberar sobre seu próprio desempenho, a parte humana do 
trabalhador também é retirada (Vanderley, 2001). “Os melhores momentos costumam 
ocorrer quando temos o corpo e a mente completamente empenhados em um esforço 
voluntário para realizar algo difícil e que valha a pena” (Kamei, 2010: 64).  

Csikszentmihalyi, ao estudar a motivação intrínseca, despertou para a necessidade 

de compreender o fenômeno da atividade intrinsecamente motivada e iniciou suas 

investigações por meio de pessoas dentre as quais protagonizam o prazer como principal 

motivo para exercer uma atividade, a partir daí, elencou as condições preponderantes para 

a ocorrência de flow, as quais incluem: o encontro e equilíbrio entre desafios ou 

habilidades para a ação, contanto que não excedam excessivamente as habilidades pessoais 

existentes, e que tenham objetivos claros, iminentes e feedback imediato sobre os 

progressos realizados. Sob essas condições, a experiência adentra num estado subjetivo 

com as seguintes características, descritas no Quadro 1. A seguir, a tabela 3 traça um 

paralelo entre os itens da Short Flow Scale, de Martin e Jackson (2008) e as condições para 

a ocorrência de  flow, de acordo com de Csikszentmihalyi (2014). 

 

 

 
Quadro 1: Condições preponderantes para a ocorrência de flow. 

 

 

Concentração intensa e focada no momento presente; 

Fusão entre ação e consciência; 

Perda de auto-consciência reflexiva, ou seja, perda de consciência de si mesmo como um ator 
social; 

Sensação de estar no controle de suas ações, isto é, uma sensação de que se pode, em princípio, 
lidar com a situação porque sabe como responder a tudo o que pode acontecer; 

Distorção da experiência temporal: sensação de que o tempo passou mais rápido do que o normal; 

Experiência da atividade como intrinsecamente gratificante, de tal forma que muitas vezes o objetivo final 

seria apenas uma “desculpa” para o processo. 

   
 

   Fonte: Adaptado de Csikszentmihalyi (2014). 

 

 

 

 

Tabela 3 - Paralelo entre itens da Short Flow Scale e condições preponderantes para a 

ocorrência de flow, listadas por Csikszentmihalyi. 
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Itens SFS Condições para Flow 

Sinto-me  bastante satisfeito com meu trabalho. 
Experiência da atividade como intrinsecamente 

gratificante. 

Considero-me suficientemente competente para cumprir os 

requisitos importantes da tarefa. 
Sensação de que está no controle de suas ações. 

Enquanto faço a tarefa, eu tenho uma boa ideia de quão bem 

estou indo. 
Fusão entre ação e consciência. 

Tenho uma sensação de controle total sobre o que estou 

fazendo. 
Sensação de que está no controle de suas ações. 

Faço as coisas espontaneamente, sem nem ter que pensar 

como fazer. 
Perda de auto-consciência reflexiva. 

Quando faço uma tarefa, eu fico completamente focado 

nela. 
Concentração intensa e focada no momento 

presente. 

Quando faço uma tarefa, eu não me preocupo sobre o que 

os outros estão pensando de mim. 
Perda de auto-consciência reflexiva. 

Quando me envolvo numa tarefa, parece que o tempo passa 

mais rápido. 
Distorção da experiência temporal. 

Quando me envolvo numa tarefa, a experiência é 

extermamente autorrecompensadora. 
Experiência da atividade como intrinsecamente 

gratificante. 

 
Fonte: Elaboração Própria 
 
 

Há um momento em que as habilidades e as demandas da tarefa estão em sincronia, 

de modo que “a tarefa não seja tão rotineira que não requeira esforço e atenção, e nem tão 

difícil que indique ansiedade” (Armour, 2006: 19). Este momento, ou zona de 

competência, é ilustrado na Figura 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Zona de competência (Armour, 2006) 
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Na Figura é possível comparar dimensões de complexidade da tarefa (nível do 
desafio) com competência para execução (nível de habilidades), ilustrando a área onde 

ocorre o equilíbrio entre desafio e habilidades de competência, em que o indivíduo tende a 
obter o seu melhor desempenho. Isso ocorre porque (1) em atividades notadamente 

dominadas (porque já realizadas seguidas vezes) ocorre desequilíbrio devido ao excesso de 

competência para a execução (o desafio é menor que as habilidades), nestes casos, verifica-
se tendência à ineficácia devido à monotonia e falta de atenção, gerando a automatização 

da atividade, com menor desprendimento de energia e engajamento e, com isso, o 
indivíduo encontra-se em tédio; ou (2) porque em atividades que demandam habilidades 

ainda não dominadas pelo indivíduo (com desafio significativamente maior), verifica-se 
tendência à ineficácia devido ao esforço e energia adicionais para compensar a falta de 

habilidades e, com isso, o indivíduo encontra-se em ansiedade e/ou posterior frustração. 
Ambos os estados, tédio e ansiedade, concorrem não somente para ineficácia na realização 

da tarefa, dentre outras consequências que impactam nos objetivos da organização (não 
alcance de metas; acidentes de trabalho; turnover; falta de empenho e criatividade, 

dificuldade na tomada de decisões. Tais ocorrências dependem da atividade de trabalho, 

sendo esta tanto de cunho cognitivo ou operacional). 

3. MÉTODO 
 

Para mensurar a tendência ou inclinação para o tédio dos indivíduos, Farmer & 

Sundberg (1986) validaram uma escala de 28 itens, contendo afirmações (verdadeiro ou 

falso), aplicáveis em contextos gerais: a Escala de Propensão ao Tédio (Boredom Proness 

Scale–BPS). Martins (2012) adaptou e validou a escala para a língua portuguesa (lusitana), 

substituindo a forma dicotômica, por escala tipo Likert com cinco pontos, a qual, 

inicialmente, seria o instrumento utilizado para mensurar tédio neste estudo (restando, 

apenas, a validação para o português brasileiro); todavia, no decorrer da revisão de 

literatura, foi encontrada a validada Escala de Tédio no Trabalho, de Lee, 1986 (Lee Job 

Boredom Scale - LJBS), contendo 17 itens, (tendo um deles como contraponto para não 

tédio: Item 4 “Eu gosto do trabalho que faço”). Sendo assim, esta melhor enquadrou-se à 

conjuntura proposta; entretanto, dois itens da LJBS foram suprimidos (itens 6 e 7) por 

haver bastante similaridade com outros itens da escala. Dentre os 28 itens da BPS (Farmer 

& Sundberg, 1986; Martins, 2012), quatro itens da versão portuguesa foram mantidos na 

pesquisa, por tratar “trabalho” como contexto. 

O instrumento de pesquisa foi composto por 28 itens distribuídos aleatoriamente 

(por meio de aplicativo) os quais contemplaram tédio, utilizando-se da Escala de Tédio no 

Trabalho de Lee (1986) (LJBS) com 15 itens; 4 itens da Escala de Propensão ao Tédio 

(BPS), adaptada de Martins (2012); e a Escala Reduzida de Flow (SFS), de Martin e 

Jackson (2008), com 9 itens. Os itens foram verificados com escala que varia de ‘1’ 

(equivalente a ‘discordo totalmente’) a ‘5’ (equivalente a ‘concordo plenamente’). 

Questões sociodemográficas também foram contempladas no instrumento de coleta on-

line.  
Neste estudo, a coleta de dados da amostra populacional foi realizada por meio de 

formulário de levantamento tipo survey. Pinsonneault & Kraemer (1993) afirmam que em 

surveys a informação é coletada de forma a poder generalizar as descobertas para a 

população, como o serviço ou grupos de trabalho, usuários de informações de sistemas, 

gerentes e trabalhadores de escritório. O formulário foi utilizado por meio eletrônico, 

elaborado e aplicado via Google Forms. A análise dos dados foi realizada de forma 
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descritiva e exploratória, com o objetivo de inter-relacionar os fenômenos, os quais possam 

vir a ocorrer junto aos profissionais pesquisados e assim, observar seus aspectos de 

trabalho quanto a tédio e flow.  
O estudo foi desenvolvido e baseado em pesquisa feita com profissionais de TI, 

com dados obtidos por amostra não-probabilística, por conveniência (organizações, 

universidades e profissionais) e por convite para resposta ao questionário, em divulgação 

em grupos diversos da área, bem como em contato por sítios da internet de empresas que 

trabalham com TI e envio do link para resposta. A coleta de dados foi iniciada em 

setembro de 2017 e ficou disponível por um período de 4 semanas, aproximadamente. 

Houve 177 respostas, sendo destas, 175 consideradas válidas após análises de missing 

values e outliers. 
 

4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 
  

Dentre os 175 respondentes, 148 são do sexo masculino (84.6%) e 27, do sexo 

feminino (15.4%); com idades entre 20 e 69 anos (M = 36.6, DP=12.4; (Homens: M=36, 

DP =12.8 e Mulheres: M=39.6, DP=8,3). 167 participantes residem no Brasil, destes, 122 

são da região Nordeste (5 estados); 23 respondentes do Sul (3 estados); 15, do Centro-

Oeste (1 estado e Distrito Federal) e 7 do Sudeste (3 estados). Os 8 restantes residem: 3 na 

Inglaterra; 2, na Espanha; 1 na Holanda; 1 no Canadá e 1 nos EUA.  
E ainda: 86 respondentes (49.1%) atuam em empresas privadas e 78 destes (44.5%) 

em empresas públicas e 11 respondentes (6.3%) optaram por não informar a empresa em 
que trabalham. A média do tempo de experiência no ramo de atividade é de 13.7 anos 
(DP=9.89).  

Ao que diz respeito à área de atuação, foram pesquisadas oito áreas principais: 
Desenvolvimento de sistemas – programação: 22.2%; Desenvolvimento de sistemas – 

análise: 17.7%; Gestão de equipes: 14.3%; Suporte: 10.8%; Análise de dados: 9,1%; 
Gestão de Projetos: 8%; Redes e conectividade: 7.4%; Consultoria: 2,3% e também outras 

áreas: 8%. 
Após análise das questões sociodemográficas, procedeu-se com a reorganização 

das questões, anteriormente aleatorizadas (colocando-as na sequência original das 

respectivas escalas). Em seguida, somou-se o resultado das respostas de cada participante, 
separadamente por escalas, obtendo-se os escores, como medida unificada para cada 

construto e, a partir destes, obteve-se a média de cada participante para LJBS, BPS e FSS.  
Neste estudo, considerou-se o escore maior ou igual a três pontos (por ser o 

intermédio da escala de cinco pontos, com valores que variaram de ‘1’ a ‘5’) como 
parâmetro positivo para tédio ou flow e abaixo disto, não haveria indicativo da ocorrência 
dos fenômenos. Feito isso, as variáveis foram isoladas, considerando-se: a quantidade de 
respondentes para cada indicativo, os escores mínimo e máximo obtidos e a análise 
estatística descritiva: média e desvio padrão, como demonstrados nos quadros 2 a 10.  
 

      Quadro 2: Indicativo de Tédio LJBS por sexo 

Tédio Não Tédio  

Sexo Quant. Min. Máx. M DP Quant. Min. Máx.    M DP  

F 3 3.0 3.8 3.4 0.57 24 1.1 2.9 2.0 1.27  

M 13 3.0 4.3 3.6 0.92 135 1.0 2.9 1.9 1.34  
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*11 respondentes não definiram a esfera de atuação.  
**Os números entre parênteses, representam o número de respondentes, por área. 

 

 

       Quadro 5: Indicativo de Tédio JBS por faixa etária (em anos). 

 

Tédio Não Tédio 

F.E. Quant. Min. Máx. M DP Quant. Min. Máx. M DP 

20 a 24 

(16) 
3 3.0 3.8 3.4 0.57 13 1.2 2.5 1.8 0.92 

25 a 29 

(28) 
- - - - - 28 1.4 2.8 2.1 0.99 

30 a 34 

(39) 
5 3.2 3.8 3.5 0.42 34 1.1 2.9 2.0 1.27 

35 a 39 

(34) 
3 3.1 3.3 3.2 0.14 31 1.2 2.8 2.0 1.13 

Quadro 3: Indicativo de Tédio BPS por sexo 

 

Tédio Não Tédio  

Sexo Quant. Min. Máx. M DP Quant. Min. Máx.    M DP  

F 2 3.2 3.8 3.5 0.42 25 1.2    2.9   2.0 1.20  

M 13 3.0 4.3 3.6 0.92 135     1.0 2.8   1.9 1.27  

Quadro 4: Indicativo de Tédio JBS por esfera publica/privada* 

 

 

 

Tédio Não Tédio 

Esfera Quant. Min. Máx. M DP Quant. Min. Máx.   M DP 

Pública     

(78)** 
10 3.0 3.9 3.4 0.64 68 1.1 2.8 1.9 1.20 

Privada 

(86) 
6 3.0 4.3 3.6 0.92 80 1.1 2.9 2.0 1.27 
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40 a 44 

(24) 
3 3.0 4.3 3.6 0.92 21 1.1 2.8 1.9 1.20 

45 a 49 

(7) 
- - - - - 7 1.1 1.9 1.5 0.57 

50 a 54      

(16) 
- -  - - - 16 1.0 2.6 1.8 1.13 

55 a 59 

(6) 
1 3.9 3.9 3.9 0 5 1.2 2.4 1.8 0.85 

60 a 64 

(3) 
1 3.0 3.0 3.0 0 2 1.2 2.2 1.7 0.71 

65 a 69 

(2) 
- -  - - - 2 2.8 1.4 2.1 0.99 

 

       Quadro 6: Indicativo de Tédio JBS por área 

 

Tédio Não Tédio 

Área Quant. Min. Máx. M DP Quant. Min. Máx. M DP 

An. de  

Dados 

(16) 
1 3.4 3.4 3.4 0 15 1.2 2.5 1.8 0.92 

Consult. 

(4) 
1 3.2 3.2 3.2 0 3 1.3 2.4 1.8 0.78 

Des. Sist. 

Análise 

(31) 
2 3.2 3.8 3.5 0.42 29 1.1 2.9 2.0 1.27 

Des. S. 

Program(3

9) 
2 3.0 3.3 3.1 0.21 37 1.1 2.8 1.9 1.20 

Gest. de 

equipes 

(25) 
2 3.0 4.3 3.6 0.92 23 1.0 2.8 1.9 1.27 

G. de 

projetos 

(14) 
- - - - - 14 1.5 2.2 1.8 0.49 

Redes e 
Conect. 

(13) 
1 3.3 3.3 3.3 0 12 1.4 2.8 2.1 0.99 

Suporte 
Técnico 

(19) 
3 3.0 3.6 3.3 0.42 16 1.2 2.3 1.7 0.78 

Outras 

Áreas 
(14) 

4 3.1 3.9 3.5 0.57 10 1.2 3.8 2.5 1.84 
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      Quadro 7: Indicativo de Flow por sexo 

 

Flow Não Flow 

Sexo Quant. Min. Máx. M DP Quant. Min. Máx. M DP 

F 27 3.1 4.8 3.9 1.20  - - - - - 

M 144 3.0 4.8 3.9 1.27 4 1.6 2.8 2.2 0.85 

 

 

 

Quadro 8: Indicativo de Flow por esfera pública/privada* 

 

Flow 
Não Flow 

Esfera Quant. Min. Máx.   M      DP   Quant. Min. Máx. M DP 

Pública 

(78)** 
77 3.0 4.8 3.9  1.27  1 2.6 2.6 2.6    0 

Privada 

(86) 
83 3.0 4.8 3.9  1.27  3 1.6 2.8 

 

2.2 
 0.85 

 

 

 

*11 respondentes não definiram a esfera de atuação.  
** Os números entre parênteses, representam o número de respondentes, por área. 

 

 

 

       Quadro 9: Indicativo de Flow por faixa etária (em anos). 

 

 

Flow Não Flow 

F.E. Quant. Min Máx. M    DP    Quant. Min Máx. M DP 

20 a 24 

(16) 
15 3.2 4.4 3.8 0.85 1 1.6 1.6    6 0 

25 a 29 

(28) 
28 3.0 4.8 3.9 1.27 - - -    -   - 
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30 a 34 

(39) 
36 3.0 4.7 3.8 1.20 3 2.6 2.8 2.7 0.14 

35 a 39 

(34) 
34 3.3 4.4 3.8 0.78 - - -   -   - 

40 a 44 

   (24) 
24 3.3 4.5 3.9 0.85  -  -   -  -  - 

45 a 49 

(7) 
7 3.2 4.4 3.8 0.85  -  -  -    - 

 

- 

50 a 54 

   (16) 
16 3.3 4.8 4.0 1.06       -      - - - 

 

- 

55 a 59 

(6) 
6 3.6 4.4 4.1 0.57 - - -      - 

 

- 

60 a 64 

(3) 
3 3.5 4.6 4.1 0.78       - -     - - 

 

- 

65 a 69 

(2) 
2 3.3 4.6 3.9 0.92 - - -      - 

 

 - 

Quadro 10: Indicativo de Flow por área 

 

Flow Não Flow 

Área Quant Min Máx. M DP Quant. Min Máx. M DP 

An. de  

Dados 

(16) 
16 3.3 4.5 3.9 0.85 - - - - - 

Consult.      

(4) 
4 3.7 4.5 4.1 0.57 - - - - - 

Des. Sist. 

Análise 

(31) 
29 3.2 4.8 4.0 1.13 2 2.6 2.8 2.7 0.14 

Des. Sist. 

Progr. 

(39) 
38 3.0 4.5 3.7 1.06 1 2.6 2.6 2.6 0 

G. de 

equipes 

(25) 
25 3.3 4.6 3.9 0.92 - - - - - 

G. de                                                               

projetos 

(14) 
14 3.1 4.8 3.9 1.20 - - - - - 

Redes e 
Conect. 

(13) 
13 3.3  4.4 3.8 0.78 - - - -       - 
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Suporte 

Téc. (19) 
18 3.1 4.7 3.9 1.13 1 1.6   1.6 1.6     0 

Outras 

Áreas 
(14) 

14 3.1 4.7 3.9 1.13 - - - - - 

 
 

 

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 

Ao analisar as respostas femininas, duas respondentes demonstraram inclinação ao 

tédio com escore acima de 3,0 (três pontos) nas escalas LJBS e BPS. Dentre os homens, 13 

respondentes demonstraram indicação para o tédio apenas na escala LJBS, outros 13 

apontaram indicação para tédio apenas na BPS e, dentre estes 11 respondentes expressaram 

indicativos para ambas as escalas de tédio. 

Na esfera pública dez respondentes (dos 78 atuantes nesse setor) apresentaram 

indicação para o tédio na LJBS. A escala BPS apresentou nove respondentes na mesma 

situação. Na esfera privada, quatro respondentes indicaram tédio simultaneamente para ambas 

as escalas.  
Em relação às faixas etárias, observou-se que de 20 a 24 anos dois respondentes 

demonstraram inclinação ao tédio para as duas escalas; na faixa de 25 a 29 anos, não houve 

registros para a indicação de tédio em ambas as escalas; de 30 a 34 anos, cinco respondentes 

apresentaram simultaneidade entre as escalas; de 35 a 39 anos, três respondentes expressaram 

indicativos para a BPS e LJBS; entre 40 a 44 anos, dois respondentes indicaram tédio para as 2 
escalas; Já entre 45 a 49 não houve respostas que externalizassem tédio em nenhuma das 

escalas, assim como na faixa entre 50 a 54 anos; no intervalo entre 55 a 59 anos, houve um 

registro para ambas as escalas; entre 60 e 64 anos, houve um registro para tédio na LJBS e, por 
fim, na faixa etária entre 65 a 69 anos, nenhum dos dois respondentes nessa faixa inclinaram-

se para a indicação de tédio entre ambas as escalas.  
Quanto à área de atuação, uma resposta da área de Análise de dados registrou tédio 

para ambas as escalas, assim como na área de consultoria; em Desenvolvimento de Sistemas – 

Análise, houve dois registros para LJBS e BPS. Em Desenvolvimento de Sistemas – 

Programação, dos dois respondentes que indicaram tédio, houve um para cada escala; ocorreu 
um registro na área de Gestão de Equipes para tédio em ambas as escalas; não houve registro 

para indicação ao tédio em Gestão de Projetos; em Redes e Conectividade, houve um registro 

para ambas as escalas; Em Suporte Técnico, das três respostas afirmativas para tédio na LJBS, 
duas delas confirmaram para BPS e em outras áreas de atuação não listadas, houve quatro 

registros para ambas as escalas.  
Ao analisar-se a proporcionalidade da amostra, mulheres apresentaram maior indicação 

ao tédio (11%), em relação aos homens (8.8%) para LJBS, o que veio a contrastar com a BPS, 
em que homens apresentaram maior indicação para o tédio (8.8%) do que as mulheres (7.4%). 
Considerando-se a esfera pública, esta apresentou um índice de 12.8% para a indicação ao 
tédio, em comparação aos 7.0% (aproximadamente) no ramo privado.  

As faixas etárias extremas destacaram-se ao demonstrar tédio nas respectivas respostas: 

60 a 64 anos, 33.3% (três respondentes), seguida da faixa etária mais jovem: de 20 a 24 anos, 
com 18.8% (16 respondentes), sucedida por: 55 a 59 anos (16.6%); 30 a 34 anos (12.8%); 40 a 
44 anos (12.5%); 35 a 39 anos (8.8%), não houve registro das demais faixas etárias com 

indicação para tédio, conforme os resultados.  
Ao ponderar acerca da área de atuação, proporcionalmente, outras áreas de atuação em 

TI não listadas, apresentaram maior indicação para o tédio, com 28.6%; seguida de: 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2655



 

 

Consultoria (25%); Suporte técnico (15.8%); Gestão de Equipes (8%); Redes e Conectividade 
(7.7%); Desenvolvimento de Sistemas – Análise (6.5%); Análise de Dados (6.3%); 
Desenvolvimento de Sistemas – Programação (5,1%) a única área que não registrou resposta 

para inclinação para o tédio foi a de Gestão de Projetos.  
Em contraste com a LJBS, foram observadas as seguintes respostas: embora na maioria 

das categorias analisadas da amostra tenha havido indicação para o tédio, houve também 

registros para a ocorrência de flow (171 respostas com escore acima de 3.0 pontos, dentre as 

quatro restantes, curiosamente envolvem faixas etárias jovens (20 a 24 anos e 30 a 34 anos) e 

dentre as quatro, apenas duas respostas indicaram a ausência de flow e presença de tédio. 

Em termos gerais, 158 respondentes apontaram a presença de flow e a ausência para 

tédio; dois respondentes não tendenciaram nem para flow, nem para tédio, a considerar o 

escore, abaixo de 3.0 pontos para ambos os construtos. Curiosamente, 14 respondentes 

apresentaram simultaneamente a ocorrência de tédio e de flow dentre as variáveis verificadas: 

sexo (ambos); esfera de atuação (ambas); nos limites inferior e superior das faixas etárias; 

na maioria das áreas de atuação (exceto Gestão de Projetos a qual demonstrou apenas 

flow). Proporcionalmente, 100% das respondentes apontaram a ocorrência de flow, em 

contraste com 97.29% dos respondentes.  
Contrariando as expectativas (já esperadas para tédio), 98.7% dos profissionais de 

TI da esfera pública apresentaram  flow, confrontando os 96.5% de empresas privadas.  
Todas as faixas etárias apresentaram totalmente, a ocorrência de flow, exceto, por 

pouca diferença: a de 20 a 24 anos (93.8%) e entre 30 a 34 anos (92.3%).  
As áreas de atuação que aproximaram-se da ocorrência de flow foram: 

Desenvolvimento de Sistemas – Análise (93.5%); Suporte Técnico (94.7%) e 
Desenvolvimento de Sistemas – Programação (97.4%), as demais áreas demonstraram 

integralmente a ocorrência de flow.  
Diante dos dados extraídos, descritos e analisados, houve casos em que tédio 

sobressaiu tanto para o gênero feminino e masculino, em alguma das escalas. Vodanovich, 

Wallace e Kass (2005) localizaram em pesquisas anteriores sobre BPS, indicações que os 

homens muitas vezes possuem pontuações globais significativamente maiores do que as 

mulheres, no entanto convergem ao afirmar que, por a referida escala possuir dois fatores 

gerais (Estimulação externa e Estimulação Interna), ambos poderão não variar as respostas 

independente de gênero.  
Na escala reduzida de flow, ambos os gêneros demonstraram altos índices que 

indicam o fenômeno. Csikszentmihalyi (2014) afirma relatos da experiência emtermos 
semelhantes em todas as linhas de classe, gênero e idade.  

Nota-se um alto índice de tédio na esfera pública, acredita-se que seja devido ao 

modelo de gestão, na ocorrência de disfunção da burocracia, a qual pode-se inferir, 
(previsivelmente, levando em consideração o Brasil), para os demais segmentos da 

organização pública. Entretanto a ocorrência de flow neste setor também se sobressaiu, o 

que pode ser levado a crer que seja pela motivação intrínseca (estabilidade assegurada, 
bem estar) ou extrínseca (local de trabalho e/ou clima organizacional, por exemplo).  

Ocorreu, nos achados da pesquisa, que as cinco faixas etárias mais jovens tenham 

apontado a ocorrência de tédio, em contraste com as cinco últimas (apesar de ter o maior 

índice observado de tédio entre as faixas etárias – 33%). Haveria a possibilidade de a nova 

geração sentir-se apática perante à uma atividade rotineira, devido à uma dinamicidade, 

busca de novos desafios e oportunidades, pertinentes à idade e à atividade, o que acredita-

se que empresas de TI, ao verificarem esta ocorrência empiricamente, venham a trazer 

atrativos como ambiente criativo e benefícios organizacionais para reterem seus 

profissionais (em sua maioria jovens) assim como na maioria da amostra coletada neste 

trabalho.  
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Os achados da ocorrência de tédio nas diversas áreas de atuação em TI foram 

diversificadas, em destaque para as áreas de Suporte técnico, Consultoria e 

Desenvolvimento de Sistemas – Programação, nos quais seus representantes apresentaram 

nesta pesquisa, maior propensão ao tédio, assim como não atingiram com integralidade 

(conforme outras áreas) a ocorrência de flow. Tal ocorrência poderá ser melhor 

aprofundada, devido à heterogeneidade da amostra, em várias regiões do país e do mundo 

e suas respectivas condições de trabalho, clima organizacional e motivação intrínseca dos 

respectivos profissionais. Poderá ser levada em consideração, a nível de reflexão, a 

operacionalidade, a capacidade de autorregulação perante às situações e o significado que 

tais atividades possuem ante seus profissionais, em contraste dos achados com os demais 

da mesma área, porém de campos de atuação diferentes. 

Como seria explicado o fato de duas ou mais variáveis estudadas apresentarem 

indicação para ambos os fenômenos? Fatores que compõem o tédio são complexos 

(O'Hanlon, 1980); “Tédio pode influenciar a experiência e comportamento no trabalho, 

assim como relações sociais em seu trabalho para lidar com períodos de tédio” (Loukidou, 

2009: 397). Loukidou (2009), Vodanovich, Watt (2016) são consonantes ao afirmar sobre 

a influência de aspectos subjetivos e inter-subjetivos em tédio. 

Uma explicação plausível seria a de que quando os indivíduos encontram-se em 

uma atividade essencialmente estática e repetitiva, a qual possa exigir um nível de 

concentração, (e caso este não seja plenamente alcançado, assim como o nível de desafios 

e habilidades não estarem em equilíbrio) tais fatores possam acarretar em apatia. Tal 

hipótese pode ser concebida ao analisar o conceito de flow: “Um estado mental no qual o 

sujeito encontra-se totalmente imerso na ação, sendo caracterizado por um sentimento de 

total envolvimento, de atenção focada e de plena participação na atividade” de Castro et al, 

(2015: 1022).  
Seria concebível que, em algum momento, os profissionais de TI, possam passar 

por algum destes estados, a depender da motivação intrínseca ou extrínseca; extensível, 

não somente a esta categoria profissional e, dependendo da sua capacidade de 

autorregulação em transformar o ambiente, gerenciar o tempo, trazer significado para a sua 
tarefa, possa permanecer engajado nesta. “A experiência do flow é moldada pela interação 

tanto pela pessoa quanto pelo ambiente” (Csikszentmihalyi, 2014: 3). 

4. CONCLUSÃO 
  
Apesar de não ser um tema recente em Psicologia e ciências sociais, ainda existem 

poucos estudos acerca da construção do conceito de tédio e suas implicações no âmbito 

organizacional. Eastwood et al. (2012: 492), por exemplo, consideram que “seria 

enganador considerar o tédio como inofensivo”. Vodanovich & Watt (2016) sugerem que 

possam haver avaliações de características, incluindo a medida do tédio, em uma variedade 

de situações (por exemplo, trabalho, escola e relações interpessoais). 
Flow, da mesma forma, tem demandado investigações em contextos profissionais e 

de trabalho. Nakamura & Csikszentmihalyi (2014) apontam que seja feita uma análise do 

fenômeno que venha a abordar a possibilidade de qualidades emergentes, seja em relação a 
dimensões, dinâmicas, condições (ou funções) e efeitos.  

Os resultados deste estudo indicam que profissionais de TI, independentemente de 

sexo, apresentaram tanto tédio quanto flow (inclusive simultaneamente); os profissionais 
que atuam no setor público demonstraram índices mais elevados de ocorrência de flow e de 

tédio, quando comparados àqueles que atuam no setor privado; as faixas etárias mais 
jovens apresentaram maior ocorrência de tédio e, duas delas, menor ocorrência de flow 
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perante as demais; todas as áreas de atuação em TI apresentaram ocorrência de tédio, 
exceto Gestão de Projetos; e todas as áreas demonstraram alto índice de flow.  

Ao integrar elementos extrínsecos no ambiente organizacional, (ambiente, clima e 

cultura organizacionais, atividades mais agradáveis e não menos desafiadoras) poderá 

ocorrer uma possível motivação por parte do profissional (caso este se influencie por 

elementos externos), o qual poderá vir a refletir sua satisfação e engajamento com a tarefa 

e, consequentemente, ganhos de produtividade, nos níveis individual e organizacional. 

Shackleton (1981) apresenta sugestões para mudar a estrutura do ambiente e assim, 

aumentar suas propriedades intrinsecamente motivadoras: mais liberdade de planejar o 

trabalho, opinar sobre a operacionalidade do mesmo, ter menor supervisão, obter um 

feedback e ser reconhecido pela realização do trabalho. 
Por fim, os baixos índices de tédio e os elevados índices de flow encontrados 

podem ser explicados a partir de duas premissas: (1) os profissionais de TI podem 
experimentar ambos os estados mentais, a depender da motivação intrínseca ou extrínseca 

e da sua capacidade de autorregulação para transformar o ambiente, gerenciar o tempo, 

trazer significado para a sua tarefa, de modo que possam permanecer focados; ou (2) os 
profissionais entrevistados interpretam as perguntas do questionário de modo a idealizarem 

as respostas, ou seja, ao serem questionados se estão completamente imersos na tarefa ou 
se possuem habilidades suficientes para enfrentarem os desafios do trabalho, as respostas 

dificilmente seriam negativas, ao autoavaliarem-se, já que poderiam comprometer, de 
alguma forma, sua reputação profissional.  

 

5. RECOMENDAÇÕES 

 

Considerando-se que “pouco se sabe sobre como os gerentes podem alavancar as 

habilidades dos funcionários para prevenir as consequências negativas do tédio” (Van Der 

Heijden, Schepers & Nijssen, 2012: 357), recomenda-se futuras investigações que 

contemplem o papel da liderança na emergência/promoção de tédio e flow; do ponto de 

vista dos dados aqui obtidos, espera-se a continuidade das análises com emprego de 

técnicas estatísticas multivariadas, a fim de verificar a estrutura fatorial dos construtos, sua 

consistência interna e níveis de explicação dos fenômenos; bem como a análise da 

ocorrência dos fenômenos em relação à idade, esfera de atuação e atuação profissional 

específica da área, abordados neste trabalho. 

 Pode-se também, explorar qualitativamente o tema, o que abriria a possiblidade de 

investigar a ocorrência de tédio e flow; até mesmo pode-se inferir de forma etnográfica 

e/ou  experimental acerca dos indicativos de tédio ou flow por meio da observação das 

ações e gestuais dos indivíduos e a correspondência entre as condições preponderantes dos 

fenômenos, de forma mais próxima aos profissionais, os quais poderiam ainda levantar 

seus pontos de vista, ao buscar explicar porque haveria a ocorrência dos fenômenos 

simultaneamente (Laddering); além disso, qual seria a influência que os fatores 

sociodemográficos, fatores externos e execução da atividade exerceriam sobre estes; e cabe 

ainda investigar quais seriam os mecanismos de autorregulação que os mesmos exercem 

para modificar eventuais cenários negativos. 
Assim, entende-se que a principal limitação deste estudo se concentra na 

abordagem adotada (psicométrica e autodeclarada) para coleta dos dados. Recomenda-se 

fortemente a adoção de técnicas mais adequadas (do ponto de vista da atenuação de vieses, 

estados mentais momentâneos e filtros cognitivos) em estudos dessa natureza. Por 
exemplo, observações comportamentais, experimentos e emprego de técnicas biométricas 

para obtenção de dados. A temática sobre os construtos possui um extenso campo de 
contribuição em pesquisa científica a ser explorado. 
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Introduction 

Including all of its facilities, the Lisbon Municipal Archive (AML) it is responsible for 

some 36,500 linear metres (l.m.) of a wide range of material, typologies, formats and 

dimensions, definitely make it one of the most important sought after archives in Portugal. 

This archive is the largest municipally run archive and the third on a national level, the 

only nationally run archive that is bigger than AML is the Torre do Tombo National 

Archive (ANTT) and the General Archive of the Army. 

Considering the above, this article aims to present and contribute to the interpretation of 

this archival information service, helping to understand some of the reasons of its 

relevance, and this is done through three structuring axes: facilities, collections and 

organics; services and initiatives; ending with the employees and the clients. 

 

Facilities  

Nowadays, as can be seen in Fig.1, the Lisbon Municipal Archive consists of five facilities, 

that even dispersed throughout Lisbon, are just one organic unit, the Division of the 

Municipal Archive (DAM):  

– AML, located on the Street B of the neighbourhood of Liberdade, buildings 3 to 6; 

– Arco do Cego, placed in the Street Nunes Claro, nº 8 A; 

– Photographic, located in the Street of Palma, nº 246; 

– Video Library, in Calvário Square, nº 2 R/C; 

– Alto da Eira, in the Street Frei Manuel do Cenáculo with Avenue General Roçadas, 

Tower 2, in Graça, that at the end of 2017 still works as just a deposit. 
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Fig. 1 – Organic structure of the Division of the Lisbon Municipal Archive 

(Source: Deliberação nº 876, 2015: 13.008) 

 

Collection 

The AML is responsible for the preserving and diffusing of a significant body of assets that 

back to the 12
th

 century to our days, indispensable for the comprehension of the memory of 

the city of Lisbon and for local and regional historical studies. 

Among the great information heritage under its dependence stands: 

– Archives of the Local Administration (1179 – 2018); 

– Ecclesiastic Archives (1351 – 1496); 

– Photographic Archives (1850 – 2018); 

– Personal Archives (1859 – 2018). 

The Historical Archive of the municipality of Lisbon, placed in the neighbourhood of 

Liberdade, has registered information that is fundamental to the knowledge of the city 

evolution, highlighting, among many examples, King D. Afonso’s II confirmation of the 

charter granted to the city of Lisbon by King D. Afonso Henriques in 1179, the Manuelino 

Charter, the Livro Carmesim (Carmesim Book), the Livro dos Pregos (Book of Nails), the 

Livros de Consultas (Consultations Books), Decrees and Notices, the Livro de Posturas (Book 

of Postures), the Measurements Books and the Cartulário Pombalino (Pombaline 

Cartulary). 

The registered information of the Historical Archive is organized according to funds and 

collections, obtained in part via donation and purchase, while others are kept whitin a 

deposit framework. In its collection highlight the informational sets of the Chancelaria 
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Régia, the Chancelaria da Cidfade, the Casa dos Vinte e Quatro, the Casa de Santo 

António, the Casa de Ver o Peso, the Águas Livres, the Provimento do Pão, the 

Provimento da Saúde, the Almotaçaria, the Administration, the Taxes, the extinct City Hall 

of Belém, the Santa Maria de Belém Parish Council, the Municipal Instruction Service, the 

Charity Service, the Parish Councils and Borough Administration. 

The Historical Archive also includes political and trade union posters, such as that of José 

Neves Águas, essential for understanding the post-revolutionary period of April 25, 1974 

to 1989, and some of the most important portuguese architects of the 20
th

 century, such as 

Cassiano Branco, José Luiz Monteiro, Ruy Jervis d’Athouguia and Francisco Keil do 

Amaral, which indelibly marked the capital and country’s architecture. Recently, assets 

Alberto de Souza Oliveira, Joaquim Bento de Almeida and Victor Pallaarchitects were 

incorporated into the Historical Archive and a part of the recorded information of the 

Layout Plan for Recovering the Chiado Disaster Area were included, in wich Álvaro Siza 

Vieira (1992 Pritzker Architecture Award) was involved, following the fire that devasted 

this area in 1988. 

In the same building, in the Intermediate Archive, in addition to the general office 

processes, payment authorizations and tombstone processes, there are individual’s 

buildings records, which is the most significant information unit of this archive, with about 

7,600 l.m. This is a group of processes that are organizes according to each individual 

building, gathering during the course of each building’s existence and they constitute the 

largest amount of recorded information produced by the departments of any municipality, 

not to mention the most sought after and the one that results in the largest number of 

reproduction request by the users of the municipal archives. In this information unit stands 

out the processes related to the Valmor Prize and Municipal Architecture, awarded since 

1902, which aims to annually award the architectural excellence, including the landscaper, 

of the new buildings built in Lisbon, being the most prestigious in this area in Portugal. 

The Arco do Cego Archive consists of recorded information of an administrative nature 

produced by the municipal services from 1820 onwards. This includes that pertaining to 

planning of Lisbon, urbanistic studies and green spatial, social facilities construction 

projects, low-cost boroughs, remodelling of public spaces, urban furniture and surveys 

done by Filipe Folque (185-1911) and Silva Pinto (1904-1911). Should also point out 

secretarial processes, fees and licenses, the recorded information produced by the Lisbon 

municipality’s sporting, financial, urban and administrative services, the Periodicals 

Library, culture, elections, military functions and private notary. 

From this archive we highlight Alfredo Cunha, António Júlio Duarte, Artur Bárcia, Artur 

Pastor, Daniel Blaufuks, Eduardo Portugal, José Luís Neto, Joshua Benoliel, Luís Pavão, 

Paulo Catrica, Paulo Guedes photographic proofs and negative, and António Novais, 

Ferrari, Francisco Rochini, Marques da Costa, Pardal Monteiro, Peixoto, Seixas, Soares 

Mendonça collections. Particular mention goes to Fundo Antigo (Old Fund), by José 

Candido d'Assumpção e Souza and Arthur Júlio Machado (Corda and Silva, 2016: 276), 

designers of the Lisbon City Hall, which designates the first urban photographic survey of 

Lisbon, developed between 1898 and 1912, of buildings in the neighbourhoods of Alfama, 

Anjos, Bairro Alto, Bica, Campolide, Estrela, Graça, Lapa, Madragoa, Mouraria and Penha 

de França. 

The Lisbon Video Library has an archive of videographic works of national production and 

a collection of films that marked the history of world cinema, containing some 5,000 films 
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and nearly 20,000 hours of images about Lisbon. Also worthy of mention is the collection 

of cinema, history, arts and literature and others own documentaries. 

Finally, the Alto da Eira deposit, which has been closed to the public, contains recorded 

information related to the municipal bodies, there financial, urban, human and 

administrative services, tourism, culture, justice, elections, military functions and the 

control of economic activities. 

Throughout its long history, the AML has had a very troubled existence, changing 

innumerable times of installations, due, on the one hand, to natural cataclysms (1755 

Earthquake and fires) and, on the other hand, the lack of space in the buildings of the 

municipality of Lisbon and the increase in the volume of information. These facts 

originated the division of the AML by different spaces of the capital and consequent 

dispersion of its information, not having still its own space, permanent, created from the 

root for this purpose. In spite of the numerous projects, the last one of 2000, designed for 

the Villa of Bela Vista, in Chelas, with the aim of gathering in a single building, not only 

the information of the AML (with the exception of the Photographic Archive, that would 

remain in the Street of Palma), but also the Central Library of the Lisbon Libraries 

Network, it remains in the Liberdade neighbourhood. Unfortunately, this is a space with 

quite a lot of limitations to receive information, employees and customers. 

 

Organic 

According to the most recent organic structure of the services of the municipality of 

Lisbon, carried out in 2015, the DAM is in dependence of the Department of Cultural 

Patrimony that also is integrated in the Municipal Direction of Culture of the Department 

of Culture, as it is verified in Fig. 2: 

 

Fig. 2 – Organic Structure of the Municipal Direction of Culture of Lisbon 

(Source: Deliberação nº 876, 2015: 13.008) 

In the course of its activity, and according to article 96 of the Despacho nº 5347 (2015: 

13.007), concerning the Organic of the municipal services - Nuclear structure, the DAM 

has the following remits: 
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     a) To promote the execution of the archival policy of the Municipality; 

b) To safeguard and value the municipal archival heritage, as a foundation of collective 

and individual memory, factor of the Municipality's identity, as well as a source of 

scientific research, contributing to the effectiveness and efficiency of its accessibility; 

c) To manage infrastructures and mechanisms that allows the custody, deposit, storage, 

preservation and management of the documentation that integrates the documentary 

archive of the Lisbon Municipal Archive, in accordance to national and international 

rules, guidelines and standards, with the purpose of adding value to information; 

d) To prepare and propose plans for the preservation and conservation of the municipal 

archival heritage; 

e) To design, develop, maintain and innovate in a standardized way the technical 

instruments that support the archival policy of the Municipality; 

f) To promote the disclosure and dissemination of information, in study and research 

actions, resulting from the documentary treatment of the collection of the Lisbon 

Municipal Archive; 

g) To elaborate the Regulation of the Municipal Archive as well as to fill in their 

omissions; 

h) To ensure the incorporations in the Municipal Archives of the archives of the 

municipal services, only of the definitive conservation documents and with terms of 

conservation of more than 10 years; 

i) To promote all diligences in the municipal services so they respect uniform rules of 

organization in their archives in a way that they are conveniently conserved and 

processed archivistically, providing technical support; 

j) To promote the acquisition of species and collections of documentary interest for the 

Municipal Archive; 

k) To collect documents produced by extinct institutions, whose functions the Lisbon 

City Council has assumed, or that have been placed in its custody; 

l) To promote partnerships with internal and external entities in the area of information 

management; 

m) To promote good practices in integrated documental management. 

(Author’s translation: A’s.T.) 

Inseparable from the DAM's competencies, as found on the AML website, its mission, 

defined in 2011, consists in 

collect, store, process and preserve the documentation related to the memory of the city; 

to promote the integrated management of the documents produced by the Lisbon City 

Council by developing information products and services to meet the needs of the 

concerned bodies (Arquivo Municipal de Lisboa, 2018). (A’s.T.) 

I think that the AML's mission is incomplete, since it is totally silent about its stakeholders 

(clients, taxpayers, funders, suppliers, civil society organizations, partners, employees, 

opinion leaders and the surrounding community). 

The AML's vision is to be 
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a body of excellence in the promotion and implementation of good practices in 

integrated documental management, and aims to be a reference for bodies of the same 

nature (Arquivo Municipal de Lisboa, 2018), (A’s.T.), 

which I believe has already been partially achieved, as presented in this text. 

It is therefore up to the DAM, in the performance of its mission and competences, to 

ensure the management of the AML facilities, in an integrated and systemic way, 

establishing and developing the effective archival policy of the municipality of Lisbon. To 

do so, it must ensure the collection, custody, treatment, preservation, conservation, 

dissemination and availability of the archival information services for which it is 

responsible, promoting the quality of these as a resource for administrative activity, in the 

performance of its duties and the right to information by its clients, in compliance with the 

provisions of the Portuguese Constitution and with the guidelines of the International 

Council of Archives (ICA). 

As I have pointed out, one of the competencies of the DAM is to draw up the Regulamento 

do Arquivo Municipal as well as to fulfil its omissions (A’s.T.). In fact, the current 

Regulamento do Arquivo Municipal (Edital nº 103, 1989: 1106-1108), officially still in 

force, dates from April 21 of 1985, and was amended on May 22 of 1989. This regulation 

is deeply outdated, evidencing the urgency of its revision, in order to reflect the 

organizational reality and the goals of the municipality of Lisbon, of the DAM, and its 

customers, beyond the need to renew itself with regard to the nomenclature used. 

Therefore, it is urgent to update the organic structure of the DAM, which led to the 

presentation in March 2001 and June 2006 of amendments to the Councillor for Culture of 

the municipality of Lisbon, but which did not reach to be submitted to the Lisbon City 

Council for approval. Indeed, as pointed out by Batista (2011, p. 18), the structure of the 

1989 regulation 

does not correspond to the evolution of the archival practices of the integrated 

management of documents, nor to its mission and competences, nor does it reflect the 

development of the DGA [until 2015, Archive Management Division, current DAM] in 

terms of functions, skills and employees. (A’s.T.) 

It was intended to move the DAM to Department, where it would be made up of the 

Technical Support, Document Management and Definitive Archives Management 

divisions. The municipality's archives would thus be more apt to provide an effective and 

efficient response to the challenges of the integrated informational management, acquiring 

a systemic and transversal configuration of the institution, in addition to being close to the 

leadership. 

On the other hand, following Fig. 2, I cannot fail to express my disagreement with the 

organic framework of the DAM, namely, as mentioned; its affectation to the Department of 

Cultural Heritage, which in turn belongs to the Municipal Direction of Culture of the 

Department of Culture. This situation undermines the systemic approach of the municipal 

archives, which I endorse, and I recommend that this information service should be 

included in the area of Administrative Modernization (ideally in the direct dependence of 

the CML president), on the one hand, so that it can intervene at this level on it, on the 

other, because it is the one where most of its activity and consequent information 

production takes place. 
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Services and initiatives 

Beyond the reading rooms, which allows for the consultation of information, the reading 

and reproduction of microfilms, graphic information or in the different photographic 

processes, traditional and digital supports, or the free transcription of amateur films on film 

or video, allowing their digitalization and to be available on DVD or MP4 file, the AML 

facilities provides a very broad and diverse set of services and initiatives to its customers: 

- Specialized olisipographic libraries to support research: Libraries made up of 

monographs, periodical publications, a collection of non-book material, which includes 

posters, mupis, postcards, flyers, invitations, etc., and a reserved fund, especially directed 

to the history and administration of Lisbon, art, architecture, toponymy, photography, 

among other topics. This information is provided without any access restrictions, allowing, 

for example, reading, the reservation of information recorded when it is not available for 

consultation and obtaining photocopies. Also worthy of note is the library specialized in 

photography in the Photographic Archive. In order to allow researchers easier access to the 

AML information, it provides an on-line inventory of parts of the funds and collections of 

its definitive archives and catalogues; 

- Sale Stores: It provides periodical publications, exhibition catalogues, IDD, on paper, CD 

and DVD, and advertising articles. Apart from the numerous catalogues of photo 

exhibitions, I could not fail to mention the Cadernos do Arquivo Municipal (Municipal 

Archive Notebooks), which aims to disseminate the information under the AML's 

responsibility. Published since 1997, the first series counted on 10 issues. The second 

series, in digital support, is in its issue eight, being published half-yearly. Finally I 

highlight the Photography Book Fair of Lisbon, an annual event started in 2010, a meeting 

point for authors, publishers and booksellers of the area, and that in the last edition, from 

November 24 to 26 of 2017, integrated the program of the Ibero-American Culture Capital 

Lisbon. 

- Educational Service: It provides the development of entertainment initiatives and 

awareness didactics for archive information, with pedagogical programs, preferably aimed 

at the school audience, but also for adults and groups with special educational needs, with 

the aim of advertising the heritage information of the AML. In this way, the AML 

Educational Service has developed a close relationship with the schools of the city of 

Lisbon, providing its teachers and students with information query, alerting to the 

relevance of this in the civic formation of each individual, in a logic of promotion and 

diffusion of the knowledge of the capital’s history. One of the aspects of this work is the 

newspaper Arkivo, a publication of the AML’s Educational Service, launched in 2006, 

which is already in its fourth issue, which aims to promote the information of this archive 

and the work developed by this service; 

- Guided tours: Visits carried out with the purpose of spreading the information under the 

responsibility of the AML, allowing the knowledge of spaces and work areas that the 

public usually does not have access to. I refer to the repositories where the information and 

offices of Preservation, Conservation and Restoration of Graphic Documents and 

Conservation and Restoration of Photographic Documents are located, according to the 

intended audience (primary, secondary and higher education schools and general public). 

Guided visits are also made to the exhibitions that are open to the public, predominantly 

made in the Photographic Archive; 
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- Exhibitions: They are based on the aim of disseminating AML nucleus and collections, as 

well as to disclosure the work of portuguese and foreign artists, consecrated or unknown. 

As noted, most of these exhibitions are held in the Photographic Archive, being that the 

agenda in this regard is completed until the end of 2019, at the rate of one per month. On 

the other hand, some of these exhibitions are subsequently available on the AML website, 

while others are only carried out virtually, revealing that 

these are effective means of divulgation, since their availability becomes global and 

easily accessible. They establish a different relationship between the public and the 

content, allowing them a range that goes far beyond the web page. They also provide an 

element of monetization of the means, namely at the level of the physical space (Pica, 

2009: 259). (A’s.T) 

- Workshops and training actions: Their purpose is to publicize the work done in the AML. 

In this sense, since 2013, have been held workshops open to the employees of this 

information service and to the general public, namely of Binding with Japanese sewing, 

Document conditioning systems and in the photographic area, such as the Office of  

Cyanotype; (A’s.T.) 

- Conferences, colloquies and workdays: In order to reflect, recognize the importance and 

spread the information under the responsibility of the AML, it has developed a set of 

initiatives with the academic world that uses its sources. Thus, between March 23 and 24 

of 2012 and from 18
th

 to 20
th

 of the same month of 2015, the colloquiums A Collection for 

History were held. On the other hand, the Iberian Days of Municipal Archives, between 

June 4 and 5 of 2013, and the Ibero-American Days of Municipal Archives, which took 

place from the 1
st
 to the 3

rd
 of that month in 2016, allowed the exchange of experiences 

with archives and professionals from other countries. Involving this link with the scientific 

community, research partnerships have been established with the Faculty of Social and 

Human Sciences of the New University of Lisbon and the Faculty of Letters of the 

University of Lisbon. On a different scenario, and intersecting with some exhibitions in the 

Photographic Archive, the AML holds in this space, since 2014, the Conversations with, 

which allow combining the archivist with artists, researchers, etc. A final word for Traça, a 

Family Archives Film Show, promoted by the Video Library, with the purpose of showing 

amateur films, of private and home-made nature, made in Lisbon or produced by its 

residents. After the first edition, between October 10 and 11 of 2015, in different places in 

the neighbourhood of Castelo, the second initiative took place between October 13 and 15 

of 2017, in the neighbourhood of Madragoa; (A’s.T.) 

- Internships and volunteer programs: The AML also receives, with remarkable regularity, 

trainees in the scope of Masters courses in Information Sciences and Documentation, and 

Conservation and Restoration, or programs of the Institute of Employment and Vocational 

Training, among others public and private institutions, beyond developing voluntary 

programs; 

- Film transcription service: Within the scope of the Gathering of Memories initiative, the 

AML, through the Video Library, offers a totally free service of transcription of amateur 

films in film format, ideally related to Lisbon. In this way, movies and film formats are 

digitalized and converted to DVD or MP4 file, avoiding technological obsolescence and 

ensuring the access and preservation of its content; 

- Still in the diffusion of the AML information, I highlight the Information and 

Communication Technologies, important for an even closer approach to the public, namely 
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through the AML website (Arquivo Municipal de Lisboa, 2018), which discloses the 

aspects mentioned above, along with others, such as the Document of the Month, and its 

Facebook page (Arquivo Municipal de Lisboa, 2018). As an example, the new AML 

promotional video, shown to the public on June 1st of 2016, in the Ibero-American Days of 

Municipal Archives indicated above, referring to the remote access of AML information, 

presents to the minute and 18 seconds of its display the following numbers in this sense: 50 

000 users 35 000 000 pages visited 137 000 visits to the site (Arquivo Municipal de 

Lisboa, 2016). (A’s.T.). Beyond these Web 2.0 platforms, I believe that the AML can and 

should foster the dissemination of its information and activities through Twitter, YouTube, 

ISSUU, Linkdln, Slideshare, Flickr and blogs, on an area where at the level of the 

Portuguese municipal archives, there is almost everything to be done and initiatives in this 

regard are rare.  

In addition to the services and initiatives presented, aimed at the diffusion of the archive, it 

is important to distinguish others of a more technical nature, related to the ongoing process 

management in the AML: 

- Office of Preservation, Conservation and Restoration of Graphic Documents: This 

service, which is located in the AML, in the neighbourhood of Liberdade, develops itself 

around three fundamental axes: diagnosis, treatment and packaging of the AML 

collections, especially in more traditional supports such as parchment, canvas, marion, 

paper, tracing paper, etc. This office plays an important role in the preservation of the 

pieces of architecture contained in the individual’s buildings records, which until the early 

years of this century were subject to some mobility between urban management services, 

with the inherent consequences in terms of conservation; 

- Office of Conservation and Restoration of Photographic Documents: This office, located 

in the Photographic Archive, performs a work very similar to the previous one, but directed 

to the photographic processes, namely in negatives, proofs and slides; 

- Working Group on Documentary Assessment: As is the case in the rest of the country, 

the municipality of Lisbon has problems of information accumulation. To this situation 

contributed the large size and complexity of its organizational structure, which was 

successively changed, and in the case of the AML, the lack of information management 

procedures in most of its services, the historicist and custodial view of the information, 

with the highest priority of this one regarding information processing and communication, 

the non-interventional posture at the level of current archives, and a rather outdated archive 

regulation (Antónia and Gago, 2006: 1-2). On the other hand, according to Batista (2011, 

p. 10),  

converging in the same direction, the services of this Municipality are characterized by 

the enormous documentary production and absence of adequate and systematic 

procedures of document management. (A’s.T.) 

Even with the complex and difficult described scenario, as Marçal et al. emphasize (2005, 

p. 182), it was only in June 2004 that the AML created the Working Group of 

Documentary Assessment with the aim to 

evaluate, select and eliminate the accumulated documentation of the Municipal Archive 

deposits, guide and intervene at the level of documentation production in the services 

and reduce to an adequate dimension or volume the documentation to preserve. (A’s.T.) 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2672



 

 

Therefore, this group acts on the information accumulated in the AML deposits, where the 

producer services send it, due to lack of space, and often under their own initiative, with 

the aim of raising awareness in order to ensure autonomously, in a second phase, the 

periods of conservation of the primary value of the information. In this process, the 

Portaria nº 412/2001, of April 17, that approves the archival regulation for the 

municipalities, regarding the evaluation, selection, elimination, transfer of support, 

accessibility and diffusion of the documents, whose selection table is modified by the 

Portaria nº 1253/2009, is fundamental. 

This working group 

has as general aims: To contribute to the integrated management of documents; To 

value and guarantee the preservation of documentary heritage; To promote the 

rationalization of resources; To contribute to increased effectiveness and efficiency in 

the institution; To promote the right of access to information; To encourage the 

principle of open administration. And as specific aims: To contribute to the 

decongestion of accumulated documentary mass; To reduce to an adequate size the 

volume of documentation to be retained; To systematize and organize the documents for 

greater control over them; To retrieve information more effectively; To provide a better 

service to internal and external users (Antónia and Gago, 2006: 3-4). (A’s.T.) 

It should be mentioned that 

these purposes are concretized through the promotion of evaluation actions of 

accumulated documentation and incorporated documentation, the management of 

archive transfers, the identification and description of the document series through the 

filling of the Data Collection Sheets of installation and serial unit, the management of 

the Cargo Charts, the supervision of the documents elimination, the production of 

Elimination Carts in the sequence of the evaluation, the preparation of final reports and 

the establishment of contacts with producer services in order to implement documental 

management programs (Batista, 2011: 11). (A’s.T.) 

- Digitization Project Working Group: This pilot project in Portugal began in January 

2005, and was initially directed at the individual’s buildings records, as they were, as 

already mentioned, the information produced in greater dimension by the producing 

services of the city of Lisbon, specifically the city planning services and, on the other hand, 

the most consulted and still the one that originates most requests for reproduction in the 

AML. 

- Classification Plan for Local Administration (PCIALL): This initiative results from the 

cooperative work between municipalities, in a total of 45 municipalities, and other Local 

Administration entities, with the aim of achieving transversality and semantic 

interoperability in the classification and evaluation of the information at the time it is 

created or received, applying to analogue and digital media. In this sense, the classification 

plan has a hierarchical structure, with three levels (is safeguarded the possibility of, 

eventually, four levels being constituted), the first and second corresponding to the 

functions and sub functions (imported from Functional Macrostructure - MEF) and the 

third to Local Administration business processes, equivalent to the traditional documentary 

series. Therefore, PCIAAL requires, necessarily, the adoption of a process-based approach, 
being understood by process of business a structured set of activities that produce a 

product or service, in the exercise of a function, about agents, related to objects and in a 

certain context (Direção-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas, 2013: 9). (A’s.T.) 
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This is a very useful and current example of the use of this concept in the scope of 

administrative modernization projects in Public Administration, traditionally aligned for 

the organization of documentary processes by entity or object. Considering its importance, 

since September 2011, when the extension of the MEF to Local Administration began, the 

AML immediately joined the goal of developing a national classification plan that would 

include a selection chart for the latter, having three technicians on behalf of the 

municipality of Lisbon to participate in this initiative. 

In summary, the technical areas of the AML are the following: documentary treatment; 

indexation; preservation, conservation and restoration; integrated information 

management; evaluation, selection and elimination; deposit management (of five archives); 

digitalization; area of access to information (reading room, consultations, reproductions, 

certificates and information); and cultural and pedagogical area. 

 

Collaborators and customers 

In order to fulfil its mission, vision, competencies and activity plans, the AML has 

implemented a methodology, based on functional areas and assigned responsibilities. 

These are embodied in interdependent work teams, which in turn integrate different 

processes, transversal to the AML facilities. The employees of each process share tasks in 

a continuous and sequential way, along the information circuit, from the reception of the 

process to its availability to clients, in order to effectively manage the information, spaces 

and resources. 

The AML has 153 employees, not including the trainees and volunteers who regularly 

collaborate with the AML and that unfortunately it has not been possible to include in its 

staff. This is an extraordinary number, both nationally and internationally, and the former 

is only exceeded in this amount by the General Directorate of the Book of Archives and 

Libraries, especially with regard to the whole of the AN/TT and the districts archives under 

its jurisdiction. 

Among the services provided by the AML, it is highlighted, as stated in the previous point 

in the fulfilment of its mission and competencies, the provision of information to 

customers, which may be internal or external. The first are the employees of the 

municipality of Lisbon. The second group, external clients, is made up of the general 

public, who can consult in person (if there are no access restrictions derived from the state 

of conservation) the information requested in the reading rooms of the AML facilities, 

request copies of it and request certificates and information. 

On the other hand, regarding the individual's buildings processes, whose importance in the 

AML, similarly to any municipal archive, I pointed out, there are two groups of clients that 

consult this unit of information. The first are the said employees of the municipality of 

Lisbon that develop their activity in the scope of urban management, 

the only ones that can make "loans" of the information, that is, that can request and 

consult it outside the AML, in the neighbourhood of Liberdade. The second, external 

clients, beyond the common citizen or resident, consists of architects and engineers, 

lawyers, students and teachers of secondary and higher education, historians and 

researchers, archivists, librarians and documentalists, real estate agencies and 

architectural offices, urban planners, designers, audiovisual producers, editorial 

technicians, museologists, sociologists, photographers, journalists, bankers, etc., who 
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can make in-person consultations in the AML reading room in the Liberdade 

neighbourhood and/or request the reproduction of documents and request certificates 

and information (Batista and Viegas, 2015: 341) (A’s.T.) 

 

Conclusions 

Not being exhaustive, the elements presented are relevant to explain the importance of the 

AML in the Portuguese archival context, far beyond the autarchic sphere in which it is 

located. With regard to the informational volume in its facilities, it is a collection that is 

constantly growing as part of the Lisbon municipality’s management duties, but also 

because of its recorded information acquisition policy, especially of collections of 

photography and assets of architecture. These facts contribute to explain the great demand 

of its information, in person and remote, by Lisbon residents and clients in general, which 

in turn must also be understood in the context of the extraordinary dynamics that it 

presents, measurable in its services and initiatives. 

However, with regard to the aspects exclusively interpreted in this text, for the 

municipality of Lisbon to develop its mission and values more effectively it is urgent to 

update its organizational structure and approve the new archive regulations. 
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Abstract 

The objective of the present study is to understand how the preparers of accounting information 

systems elect in the midst of stream of internal control procedures to mitigate the risk exposures.  In 

effect, what renders some controls unnecessary and other prioritized, and what impacts do such 

attitudes create in the operational results. Therefore, this study consists of a multicriteria analysis on 

the exercise of internal controls in a Brazilian banking operation with a focus on Accounting 

Information Systems (AIS).  We interviewed seven employees from different functions of an 

organisation, who currently hold positions in the Operations, Accounts Payable, Information 

Technology and Finance. The multicriteria analysis of internal control which leads to relegating 

certain controls to secondary place and others prioritised are as a result of a) management do not 

understand in its entirety the relative importance of certain controls; b) management give importance 

to certain controls by overriding some in order to be efficient, knowing fully well that the lower 

relative importance controls are ostensibly less important; c) the control environment masterminds 

controls to suite managerial style by focusing resources toward  high strategic risk; and d) resources 

are scarce in particular in SMEs where AIS are underused so as to comply with every control 

procedures.  Results also demonstrate that issue of multicriteria of controls lies within human factors 

of managing scarce resources when measuring relative importance of controls in AIS. 

Keywords: Internal Control, Multicriteria Analysis, Accounting Information Systems, COSO. 

Análise Multicritério de controles internos nas operações bancárias com foco nos sistemas de 

informações contábeis 

O objetivo do presente estudo é compreender como os preparadores de sistemas de informação 

contábil elegem entre rios de procedimentos de controles internos para mitigar as exposições ao risco. 

Assim, o que torna alguns controles desnecessários e outros priorizados, e quais impactos essas 

atitudes criam nos resultados operacionais. Portanto, este estudo consiste em uma análise multicritério 

sobre o exercício de controles internos em uma operação bancária brasileira com foco em Sistemas de 

Informações Contábeis (AIS). Entrevistamos sete funcionários de diferentes funções de uma 

organização, que atualmente ocupam cargos nas áreas de Operações, Contas a Pagar, Tecnologia da 

Informação e Finanças. A análise multicritério do controle interno que leva à relegação de certos 

controles ao local secundário e a outros priorizados é resultado de a) a gerencia não compreende em 

sua totalidade a importância relativa de certos controles; b) a administração dá importância a certos 

controles, sobrepondo-se a alguns para ser eficiente, sabendo muito bem que os controles de menor 

importância relativa são ostensivamente menos importantes; c) o ambiente de controle gerencia os 

controles para atender o estilo o estilo gerencial, concentrando os recursos no alto risco estratégico; e 

d) os recursos são escassos em particular nas PME onde os AIS são subutilizados de forma a cumprir 

todos os procedimentos de controles. Os resultados também demonstram que a questão dos 

multicritérios dos controles reside nos fatores humanos de gerenciamento de recursos escassos ao 

medir a importância relativa dos controles nos AIS. 
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1. Introduction 

The internal controls do have an immeasurable importance to all organisations. To 

the extent that, when one analyses the financial sector and the current context of financial 

institutions in the Brazilian scenario, the relevance even becomes greater. Inasmuch as, the 

nowadays business and control environments extensively show their vitality toward goal 

congruence by harnessing the technological advancement and accounting information 

systems’ resources. 

So, the control process is an indispensable resource for success within any industry, 

and the more important and significant it becomes, the more it will attract attention and 

interest in the performance of accounting controls by safeguarding assets. Generally, the 

overrideping of internal controls when figured, such controls are considered to have lower 

operational and financial risk by managers.   This does occur more frequently than those 

considered as having greater strategic risk. The criteria used are sometimes obscure and the 

multicriteria analysis is a tool that could clarify this way of relative importance attributed to 

the controls. 

The subject that refers to internal controls has been extensively discussed in 

literature, among which we cite: Simons (1995) levers of control, whose framework includes 

the beliefs systems, whose objective is “to inspire and to promote the commitment to an 

organisation's core values” (p.82). Young (1997); Anthony and Govindarajan (2006) stresses 

on the management control systems; Perera et al. (2011) and Imoniana and Gartner (2016) 

worked on critical remark on multi-criteria approach to corporate auditing risk assessment, to 

mention just a few. However, the criteria for electing internal controls and assigning control 

activities that effectively take resources from all departments or cost centers have not yet been 

discussed. It is in this context that this study intends to abridge this observed gap. 

1.1 Research problem 

The medium and large financial institutions in the banking industry do face a 

dynamic and pragmatic operational rules suggested by the regulators principally as a result of 

global changes and this differs from what is known to other industries. The operational 

guidance of these organizations in the banking industry is equally relevant to be emulated is 

some manners, but sometimes the focus on internal controls and the quest for their 

effectiveness occurs in a different manner.  The impact caused by the exercise or absence of 

internal controls in banking industry may cause significant international and/or regulatory 

effects that require special attention. Thus, the recognition that a study about the selectivity of 

internal controls practiced in banking institutions and how it occurs from the multicriteria 

standpoint looks indisputable;  so, the identification that a sector of such intensity and 

presence in Brazil as the banking sector requires an empirical analysis on its cause of 

multicriterialing of internal control exercise. 

The supervision and monitoring exercise of effectiveness of internal controls is the 

responsibility of key areas in companies that have them, such as Internal Audit, Compliance 

and / or Operational Risk; but their implementation, execution and continuous trailing of 

effectiveness are attributed to the preparers in controllers department who, occasionally and 

for many reasons to be studied, choose not to exercise them in their completeness. The impact 
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of such conduct deserves due attention and measurement, as well as the understanding of the 

reasons why such attitudes are taken. The fact that there are internal controls that are not 

exercised and that this is part of the reality of several companies in the financial sphere, added 

to the lack of research in this sector, arouses interest in understanding what are the reasons 

and criteria.   In effect, we argue for the responsibility of effectively fulfilling the internal 

controls or failing to do so or choose which ones have a greater relative importance over 

others, as well as to understand what evaluation is carried out leading to this conclusion.  

Thus, the present study intends to answer the following research question: What 

criteria determine the control activities exercised in detriment of the others? 

1.2 Objectives 

The main objective of the present study is to understand how the preparers of 

accounting information systems choose in the midst of stream of internal control procedures 

to mitigate the risk exposures. In other words, it is imperative to understand the criteria used 

to discard the exercise of certain internal controls and the reasons that make them seem 

unnecessary, as well as operational deadlocks that such attitudes may entail. In effect, the 

focus is to understand internal controls and the amount of the relative importance for business 

processes; knowing what are their real weight and their control objectives. 

As a secondary objective, taxonomically map the procedures of controls of some of 

the main banking functions, mainly related to information systems; map the controls and their 

relative importance; map the control activities that mitigate the risks of their weaknesses that 

may result in material misstatements in the financial statements. 

1.3 Contribution of the study 

The purpose of the study for the practitioners is to provide effective aid to the 

process of management of internal controls within the institutions regarding the prioritisation 

and monitoring of procedures implemented to mitigate the strategic risks. Based on the 

analysis of impacts caused by decisions such as not performing certain procedures required by 

the control process, and also in understanding which are the criteria responsible for 

dimensioning the significance and necessity of execution of internal controls, it is aimed at the 

prevention of failure within organizations. 

The measurement and evidence of these factors is essential for the awareness of 

managers, internal auditors and other employees within private a public organisation, whether 

to avoid, or sticking to alerts, or better still consequences of noncompliant coming from 

regulatory bodies.  Also, improve operational performance or even prevent failures from 

unusual operational activities arising from business transactions. 

It is also worth mentioning, the contribution to science regarding the understanding 

of internal control in organizations.  This also assists dismemberment of controls by relative 

importance in the allocation of resources with prudence and mitigation of strategic risks. 

1.4 Research context 

The study was chosen because it is extremely relevant, presenting high impact issue 

in any organization, especially in those that are part of the banking sector.  It is necessary to 
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measure and understand what the reasons of subjugating internal controls and what reaction is 

triggered by this. Managers exploit their allocations by overriding the low-risk accounts than 

accounts with high non-strategic risk (Bowling pp 1231, 2011).  In effect, this may involve 

diverse apparent risk that needs to be addressed by controls. The scarcity of research and area 

needing exploration makes the subject even more interesting.  

Another context of this study rests on the interest of the Brazilian Central Bank 

aiming at continuous enhancement of best practice of internal controls in the institutions, 

given that there is also a specific resolution that requires the implementation of internal 

control systems (Resolution 2,554), which clearly determines the necessity and importance of 

the existence of this form of internal control, which is subject to verification by bodies 

authorized by the Central Bank and independent auditors. Although there is not just one rule 

of thumb to strictly comply with regulating bodies, organization should be concerned about 

compliance with established internal controls they are susceptible to verification. 

1.4 Research hypothesis  

This study verifies the following hypothesis: 

H1 - Certain internal controls are not evaluated repeatedly with the frequency that 

they require by managers for lack of understanding of their relative importance; 

H2 - Certain internal controls are not evaluated and classified appropriately (low, 

medium, high or very high) and can therefore overestimate strategic risk accounts; 

H3 - Certain internal controls are not evaluated and classified in the appropriate 

manner (low, medium, high or very high) and may therefore underestimate the lower risk 

accounts; 

H4 - Internal controls are no longer complied with because they require excessive 

time and are discarded due to lack of time or negligence; 

H5- The high cost of exercising a particular control causes it to receive no appeal in 

relation to the benefit and not to be executed. 

2. Theoretical Background  

2.1 Conceptual Structure of Internal Control 

As a concept and attribution of what is, and for what purposes internal controls are 

necessary, the proposal established by the Committee of Sponsoring Organizations Tradeway 

Commission (COSO) that propagated Internal Control - Integrated Framework (1992)  paved 

way for a wide acceptance as a reference of structure, implementation, conduction and 

evaluation of the effectiveness of internal control. 

In principle, for COSO, internal control is a process consisting of five fundamental 

and interrelated dimensions that must be present invariably. They are: 
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● Control environment, which is directed to the behavior and desire of the 

organization to establish or adopt practices that contribute to its better functioning and 

achievement of objectives; 

● Risk assessment and management, linked to the specification of the objectives of 

the institution so that it is able to identify the risks associated with those purposes, and then 

analyze how these risks can be mitigated. 

● Control activity, which is the determination and development of control activities 

that will contribute to the reduction of risks linked to the company's performance to an 

acceptable level. 

● Information and communication, related to the way the organization internally 

communicates the objectives, responsibilities and need for the performance and functioning of 

internal controls. Externally, this contact is also performed to ensure confidence. 

● Monitoring, which is the development and use of processes that evaluate the 

effectiveness, presence and performance of established internal controls. The organization 

communicates the results of these evaluations with a certain frequency so that corrective 

measures are taken in case of deficiencies. 

Among the topics described above, the analysis of the determination of control 

activities is a key process for this study, as well as its monitoring, since the objective is to 

verify the relationship between those responsible for the exercise of internal controls and the 

controls themselves and what are the consequences of non-exercise.  So, since the defined 

scope is the accounting area within banking institutions, it is possible to cite as main control 

activities the importance of establishment and subsequent fulfillment of activities that require 

the definition of specific powers for the performance of activities of greater relevance and 

impact within the institution.  In effect, this should include the implementation of internal 

controls through segregation of duties in information systems, signature in documents of great 

significance and supervision of activities; the clear description of segregation of duties about 

processes that should involve more than one employee of the company; and conciliation 

activities, always present a significant concern. 

Monitoring the performance of established internal controls is sometimes the 

responsibility of an internal audit within organizations. For financial institutions, it is a 

common role for Internal Audit shared with the Compliance.  When performed by external 

audit and regulatory agencies or agencies, such as the Central Bank of Brazil, the central bank 

inspectors or the external auditors work so as to verify external compliance. The identification 

of flaws by internal monitoring can result from the simple application of corrective measures 

as a response to noncompliance and this can involve the dismissal of employees. Outwardly 

identified failures can result from low impact scorecards to negative opinions issued by 

independent auditors or high penalties from regulating bodies. The actual determinant of what 

the results of non-performance of internal controls are is determined by assigning different 

levels of significance to them. 

2.2 Models and taxonomy of internal controls 

According to Imoniana (2008) the symbolism, meaning or semiotics, biological 

characteristics and essences or abstraction are the three main aspects discussed when 
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discussing control models. Consequently, the same author distinguishes the control models in 

reactive, proactive and coactive for discussion purposes. This distinction is due to the 

granularity of the teams' involvement in the control processes from their institution to their 

accountability. 

Taxonomy institutes a way of systematically assigning classifications, by categories, 

to different objects of study.  In this research, the definition of different taxonomies to internal 

controls is essential, since the risks and weight of relevance regarding their fulfillment and 

consequences are diverse and of different magnitudes. Due to this, it is worth noting the 

classification of internal controls as dependent and independent.  As put forth Imoniana 

(2001) the classification of internal controls related to accounting processes can be as varied, 

the basic controls are the ones that guarantee consistency of accounting records, existence and 

monetary precision. Others are authorization, safeguarding and processing. 

For this study, the classification of the controls will be determined in the following 

levels of significance regarding the inherent risk for the motive compliance as : Low, 

Medium, High and Very High. This is the division chosen because it is the one in the 

financial institution that is the basis of the study. The method of assigning a relative 

significance is directly related to the monetary value involved, quantity and frequency of 

transactions and what the impacts caused to the normal operation of the organization in case 

of interruption of certain procedures of such controls.  Subsequently, the adequacy of the 

levels of the controls currently exercised will be analyzed forthwith in the multicriteria 

analysis. 

2.3 Internal controls according to Central Bank and Basel Committee 

As mentioned earlier on, the high level of significance attributed to the existence and 

exercise of internal controls is also reflected in specific resolutions of the Central Bank of 

Brazil, among which are mentioned Resolution 2,554, dated 09/29/1998, which provides for 

the implementation of internal control system; Resolution 3,380, dated 06/29/2006, which 

provides for the implementation of an operational risk management structure; and Resolution 

3,056 of December 19, 2002, which provides for the internal audit of financial institutions and 

other institutions authorized to operate by the Central Bank of Brazil. 

The decisions of the Central Bank of Brazil are directed at all financial institutions 

and it is interesting to demonstrate what their main requirements consist of. Article 1 of 

Resolution 2,554, at the outset, establishes that: 

"§ 1 The internal controls, regardless of the size of the institution, must be effective 

and consistent with the nature, complexity and risk of the operations performed by it. 

§ 2 The following are the responsibility of the board of directors of the institution: 

I - the implementation and implementation of an effective internal control structure 

through the definition of control activities for all levels of business of the institution; 

II - the establishment of the objectives and procedures pertinent to them; 

III - systematic verification of the adoption and compliance with the procedures 

defined in accordance with the provisions of item II. " 

Also, in the same normative, the importance of the existence of accessibility of the 

employees to internal controls is established, so that everyone is sensitised of their functions 

and responsibilities. The organization, therefore, according to the Central Bank of Brazil, 
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must be clear about its internal controls to mitigate operational risks and provide, in 

accordance with Article 2: 

I - Which employees are responsible for the exercise of each control; 

II - That there is segregation of activities with the purpose of avoiding conflict of interest 

among the members of the institution; 

III - Ways to find and evaluate factors that present risks of negatively affecting the objectives 

of the company; 

IV - That there are communication channels that offer employees access to relevant 

information related to their tasks and responsibilities; 

V - Continuous assessment of risks associated with the operation of the company; 

VI - Follow-up of the activities carried out to evaluate the continuous attendance of the 

objectives of the institution, as well as compliance with limits, laws and regulations affecting 

the operation, aiming also to ensure the immediate correction of identified irregularities; 

VII - Periodic tests to ensure the security and proper functioning of information systems. 

The fulfillment of these codes of conduct and other items provided by the Central 

Bank is essential, given the existence of the following requirement in Article 3: 

"The systematic monitoring of activities related to the internal control system shall 

be the subject of an annual report containing: 

I - the conclusions of the examinations made; 

II - the recommendations regarding possible deficiencies, with the establishment of a 

schedule of sanitation of the same, when applicable; 

III - the manifestation of those responsible for the corresponding areas regarding the 

deficiencies found in previous verifications and the measures effectively adopted to 

remedy them. 

Single paragraph. The conclusions, recommendations and manifestations referred to 

in items I, II and III of this article: 

I - they must be submitted to the board of directors or, failing this, to the board of 

directors, as well as to the external audit of the institution; 

II - shall remain at the disposal of the Central Bank of Brazil for a term of five (5) 

years. " 

Although it is clear that the main agent affected by the lack of effectiveness and 

compliance with internal controls is the financial institution itself, the Central Bank 

determines some measures that can be taken in the case of the verification of low efficiency of 

the controls reported in the annual report. Thus, it is determined, also by Resolution 2,554, 

that the company can be notified of the need to adopt additional controls, in case of identified 

inadequacy; greater restrictiveness of operating limits; and adoption of other measures 

deemed necessary by the Central Bank of Brazil. 

Still in the same context, in order to emphasize the need and relevance of internal 

controls for financial institutions, mainly with the objective of promoting stability in the 

banking system, was published the Basle Committee on Banking Supervision in 1998, the 

Framework for Internal Control Systems in Banking Organization, which presents 13 

principles for evaluating the effectiveness of internal controls from the perspective of: 

management and control culture (principles 1 to 3); recognition and risk management 

(principle 4); activities of control and segregation of functions (principles 5 to 6); information 

and communication (principles 7 to 9); monitoring activities and correction of deficiencies 
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(principles 10 to 12); and evaluation of internal control systems by supervisory authorities 

(principle 13). 

The briefly described framework presents extreme detail and relevance for the 

implementation and analysis of internal controls in any institution and its knowledge is 

essential for a good functioning of the control system.  In addition to describing how internal 

controls should be evaluated and conducted, it is further an incentive to have the analysis 

proposed by this study, since it contributes in the sense of relating how the fact of 

noncompliance of controls may constitute in a breach of what is the ideal established by the 

Basel Committee. 

2.4 Multicriteria Analysis and relative importance of internal controls 

According to Vincke (1989), multicriteria analysis can be defined as a way of 

offering tools and information to the decision maker so that he is able to solve a problem 

where there are different and sometimes controversial points that must be taken in 

consideration. The elements involved in establishing a "best" form of decision-making, i.e. 

the criteria used to reach that conclusion, are part of a process that can occur in a variety of 

ways. 

In the case of an analysis directed to a goal of great importance, sometimes there is a 

definite moment of thought and balance of all the elements involved to make the decision, 

that is, it is something that demands more time and sometimes other people and resources to 

better analyze the options. It is interesting to highlight the different applications that this form 

of analysis offers, since it is applicable in all contexts that demand the need to choose and opt 

for one of several paths. 

The multicriteria analysis, then, is not restricted to only one area of study, that is, 

decisions made in the business context, but in any economic sector or not.  For Vincke 

(1989), this is a fact that drives interest in understanding and studying the application of this 

method, since it is something intrinsic and increasingly noticed in real-life problems, 

regardless of their nature. 

The interest in multicriteria decision-making is increasing and can be noted because 

the existence of an International Methodological Society, the International Society on MCDM 

(Multiple Criteria Decision Making), which holds, every two years, international symposium 

to discuss and present articles aimed at understanding and applying the method in the most 

diverse situations and areas. 

According to Saaty (1980), experiences involving different activities and different 

perceptions require some form of interpretation that integrates or combines them. Thus, the 

notion of priority and separation in levels of importance is created and applied according to 

the necessary analyzes. In this sense, the multicriterial method was considered the most 

adequate and, consequently, it was selected so that the analysis of how the underestimation 

and decision process occurs, due to not exercising certain internal controls. The relationship 

between the choice of this type of conduct and the reasons that permeate the choices will be 

better understood through the multi-criteria analysis because of the offer of a comprehensive 

overview that may be extremely relevant. 
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Thus, the assignment of relative importance, that is, the understanding that some 

controls are less relevant than others, to certain activities will be better analyzed. The study 

may reveal the methods and lines of thought that make the employees define that the impact 

of the option for not complying with some controls is less than others, making clear the 

multicriteria analysis behind this process. 

2.5 Control and Risk Self Assessment 

Controlling Risk Self-Assessment (CRSA) is a strategy used by at least two thirds of 

institutions (IIA, 2008) to provide a kind of framework capable of identifying, mapping, 

reviewing and managing existing controls and risks within of an organization of any nature, in 

addition to providing ways of analysis and ways of continuous improvement through better 

control and vision. 

For the development of a CRSA methodology it is necessary to understand the 

scenario in which the company is located and determine who are responsible for its 

establishment. In the case of the study, the area of the bank that is in charge of creating, 

maintaining and ensuring the effectiveness of the method is the Operational Risk area. The 

most relevant point to be cited is how the risk identification procedure occurs. The CRSA is 

fundamental for a formalization of the context of risk and control, but it is necessary to 

understand its construction. 

There is no standard way for the risk identification and assessment process, but there 

are some relevant steps that should be considered or followed explicitly, according to Tattam 

(2001). Some to be mentioned are: interviews with managers and operators; risk 

questionnaires; review of incident risk history; review of reports from internal and external 

audits, regulatory agents and consulting firms; analysis of external information, such as 

publications and news that address the operations to which the company is linked; use of 

suggestion or complaint portals for employees to participate in the process, identifying faults 

that in their opinion are relevant and lacking in attention; encourage the discussion of the 

subject within the work environment or meetings. 

After the stage of risk identification, they are separated in a methodical manner 

according to their level of importance. These levels will be revealed and considered for 

analysis purposes within the context of the study. After classification of risks according to 

degree of relevance, frequency and impact, control processes, which aim to make the risk 

significantly less impact or eliminate it, are established as a safety mechanism. 

To guide this study, we present the theoretical framework of the multicriteria of 

internal controls in financial institutions, which are shown in Figure 1, where correlations and 

causal relationships are established through dependent variables and independent variables. 

Figure 1: Theoretical Framework of Multicriteria of Internal Controls in Financial Institutions 
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2.6 Anchors for multicriteria of internal controls 

As mentioned in Figure 1, the criterion to be explored to perform the multicriteria 

analysis will be based on the identification and specification of what are the intrinsic and 

extrinsic factors / values that contribute so that the choices of not exercising certain controls 

are realized. The factors are somewhat related to the propositions to be verified explained 

further. 

Intrinsic Factors (IF) are those that, by definition, are part of the essence of the 

work environment. These are inherent elements originated and incidents in the local activities 

normally internal. In the case of the study, we will consider for the methodological analysis 

the following factors: 

IF1: Absence of knowledge or the way in which internal control should be handled; 

IF2: Problems of evaluation and classification of internal controls and their relation 

with the acceptance and attribution of relative importance by the person responsible 

for their exercise; 

IF3: Lack of personnel specifically designated to exercise control by competence or 

difficulties with the segregation of duties; 

IF4: Hostile and unfavorable work environment to devote to activity. 

Extrinsic Factors (EF) consist of conditions of controls that are not originated in the 

workplace and that are part of the external environment in some way. However, they are also 

elements that can influence the progress of everyday functions. The methodological analysis 

will study the interference with and importance of the following external factors: 

EF1: Time demanded to exercise internal control; 

EF2: Cost to obtain resources capable of supplying the function; 

EF3: Ignoring the direction of importance and supervision attributed by audits and / 

or regulatory bodies. 

EF4: Exogenous evaluation of the control influence on the information for external 

users. 

2.7 Accounting Information Systems 
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Information systems (IS) are systems responsible for storing, processing, and 

providing information for the purpose of supporting the functions and processes of a 

company. People, together with automated means (computers and communication networks) 

are the members of an information system (Reisswitz, 2008). 

The context under study covers the scheme depicted in Figure 2. The main 

accounting system (General Ledger) receives information from three other systems (accounts 

payable, exchange and derivatives), as well as entries computed by means of handbooks. 

Involving multiple employees to make continuous transactions and effective is one of the key 

factors that make the process of control over operation extremely relevant. 

Figure 2 - Information systems in the context of the bank 

 

The systems are used continuously and integrate the daily life of the institution, but 

they do not function independently of human intervention and the presentation of failures of 

various natures is, to some extent, frequent.  Some of the factors that are part of the 

development of the study are related to the volume processed by each of the systems in 

question of monetary value and quantity of transactions, frequency of use of the systems, 

issues of system interface and integrations, frequency of update and maintenance and levels of 

security the transactions and the operation of the systems. 

DeLone and McLean (1992) proposed a "success model" for the operation of 

information systems, which considers system and information quality, system utilization, user 

satisfaction, individual and organizational impact.  It is interesting to note the importance 

attributed by the authors to the processed information and the way its good use is a measure 

of success of the systems operation. This fact is extremely related to the importance of the 

exercise of internal controls to ensure that the accounting information system has good and 

effective performance. 

However, according to DeLone and McLean (2003), due to the continuous 

transformation of the business environment and the need for adaptability of information 

systems, the so-called "success model" has undergone changes that have considered the 

quality of service and the net benefit that information systems bring to the organization. Once 

again, it is relevant to mention the intrinsic relation that internal controls have in relation to 
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their capacity to reveal the effectiveness of an information system, being able to reveal factors 

about its safety, applicability and use. 

3. Method and procedures 

The research methodology adopted a mix of descriptive and interpretative study. It 

involves the mapping of levels of importance and priority of internal controls in the 

accounting department of a medium multinational investment bank focusing on the office 

located in the city of São Paulo. An interview-based study of seven employees of the related 

areas to determine the criteria used to prioritize certain controls over others was held. The 

selection was done purposefully particularly at a convenience of the employees of operations, 

Accounts Payable, Information Technology and Finance.  In order to achieve the intended 

descriptive analysis, multicriteria analysis is the methodology used for this purpose. 

To proceed, at first, an in-depth analysis was made on the operations and the use of 

the information systems presented in Figure 2.  Later there was a selection of the internal 

controls involved and linked to the use of the systems, by choosing the ones that are most 

relevant to the study. Subsequently, the operations manager of the bank was asked to assign 

different levels of importance to the processes. 

In order to analyze the intrinsic and extrinsic factors previously described, 

responsiveness for the multicriteria in the choice by the exercise of internal controls was 

applied through a descriptive analysis by employees who currently have functions in the 

operations area of the bank. The reason for the choice of the sector is related to the fact that it 

deals directly with the accounting and operational functions of the institution and holds a 

larger part of the responsibility for exercising a high volume of internal controls when using 

the accounting information systems. 

We chose five internal control procedures among those existing in the internal 

control matrix of the institution that apply to the operations area, according to the employee's 

response to expatiate on. Below is the description of the internal control, narrating if the 

employee has already stopped exercising it at some point in time and how often does it occur. 

Then, under each control selected for the purpose of the research, the intrinsic and extrinsic 

factors were presented the justification elements for which a convenience response was 

sorted. The respondents were informed that their interview responses were anonymous to 

avoid that the employees feel uncomfortable or presenting responses that are not appropriate 

to their real experience. 

Based on the format described, it was possible to relate internal controls to the 

respective reasons and the relative importance assigned by the organization's employees 

through analysis of the result using spreadsheet. The software was used to create a 

relationship matrix between the factors involved based on the hierarchical analysis models of 

Saaty (1991). Subsequently, based on the analysis of the quantitative research results, two or 

more employees of the organization were selected to conduct an in-depth interview to gather 

additional data on their personal constructed experiences in the organizational understandings 

about the vision that permeates the internal control environment in the bank. 

3.1 Classification of internal controls related to accounting information systems 
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At the outset, as described in the presentation of the methodology, internal controls 

were presented followed by their descriptions and their respective levels of classification 

according to relevance and inherent risks involved when non-compliant is considered.  Levels 

of significance / importance are divided into Low, Medium, High and Very High and the 

division is determined based on several factors shown in Figure 3. It is important to 

emphasize that classification at a certain level of importance does not necessarily mean that 

all the factors described are applicable to internal control. Sometimes it happens that it is 

connected to only one of the characteristics. 

Figure 3 – Level of Relative Importance 

Importance level Factors 

Low                        -   1 

Low monetary volume involved ($ 0 to $ 50 thousand); 

Involves high recurrence activity; 

Large time space (1-2 months) between times when control should be exercised; 

Does not require specific knowledge to exercise; 

Non-compliant commits the operational activity of the institution. 

Medium                -   2 

Medium monetary volume involved ($ 50 to $ 150 thousand); 

Involves medium recurrence activity; 

Medium temporal space (0-1 months) between the occasions when the control 

should be exercised; 

Requires certain specific knowledge to exercise; 

Non-compliant in some way compromises the operational activity of the 

institution. 

High                     -   3 

High monetary volume involved (R$ 150 to R$ 500 thousands); 

Involves low recurrence activity; 

Low time space (fortnightly) between times when control should be exercised; 

Requires specific knowledge to exercise; 

Non-compliant considerably compromises the operational activity of the 

institution. 

Very high             -   4 

Monetary volume involved is very high (> R$ 500 thousands); 

Involves activity of rare recurrence; 

Low temporal space (daily) between times when control should be exercised; 

Requires very specific knowledge for exercise; 

Non-compliant totally compromises the operational activity of the institution. 
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The selection of the controls to be analyzed was done by consulting the internal 

controls matrix of the bank used as the basis of the study.  This therefore considers those that 

are more related to the operations, accounting, IT and finance; and are more relevant when 

thinking about relationships with the accounting information systems that are part of the 

institution’s business.  In Figure 4 one would observe the internal control procedures, their 

brief explanations and the attributed relative importance by the respondents of each unit of 

operational functions. 

Figure 4 – Internal Control procedures and associated relative importance 

Internal Control Description Respon

dents 

 

Operati

ons 

Respon

dents  

 

Accts 

Payable 

Respon

dents 

 

IT 

Respon

dents 

 

Finance 

Average 

 

A. Access 

management 

Check that the access granted to 

accounting information systems are 

consistent with the functions of each 

employee, considering the risk of 

misuse of systems and access to data 

that relate to specific skills 

1 2 2 2 2 

B. Transaction 

Accounting 

Monitoring / 

Reconciliation 

Verify, through automatic 

reconciliation performed by a specific 

system, whether all operations 

contained in the information systems 

were correctly accounted for in the 

General Ledger system. 

3 3 2 4 3 

C. "Call-back" 

procedure 

Verification of bank data prior to 

making payments to suppliers / 

customers by means of a recorded 

connection. Payments vary in monetary 

amounts and frequency. 

2 1 3 2 2 

D. Insertion of 

market data 

Market data, such as currency quotes, 

are included daily in each of the 

systems and it is part of the control to 

verify that the information has been 

correctly entered so that the accounting 

is in accordance with the managerial 

control. 

1 2 2 2 2 
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E. Transaction 

screening 

Prior to the completion and accounting 

of each transaction, it is necessary to 

verify whether the transaction is related 

to a counterparty that violates any of 

the institution's policies or involves 

sanctioned countries. 

3 2 2 1 2 

F. Manual  

Journal entries 

Double checking over manual 

transactions originated by journal 

entries to be posted into the general 

ledger system. The control consists of 

the involvement of management 

authorizing journal entries to correct 

some anomalies.  The first one, 

elaborates the manual form. The second 

one analyzes and crosschecks whether 

the Debit note or Credit notes are 

consistent.  

3 4 4 4 4 

G. Segregation of 

duties for 

payment process 

Control over payments to be made by 

the area of accounts payable and 

operations. The process involves 

employees from different levels and 

consists of a verification and approval 

of all payments made and accounted 

for. 

2 3 2 1 2 

H. Mandatory 

trainings 

Mandatory training, whether related to 

the institution's policies or the use of 

accounting information systems, should 

be applied as soon as a new employee 

assumes a new role that involves 

previously unknown activities. 

3 3 4 3 3 

I. Suspense 

accounts 

verification 

Routine of conference of suspense 

accounts of each product (derivatives 

and exchange), ensuring that they find 

themselves with zero balance. 

1 3 2 2 2 

At first sight, if one tries to explain why certain internal controls are not evaluated or 

wrongly classified (low, medium, high or very high) and can therefore overestimate strategic 

risk accounts; and that certain internal controls are not evaluated and classified in the 

appropriate manner a training programme that provides awareness must be failing.  Or 

otherwise underestimate the lower risk accounts; it could be attributable to lack of proper 

interpretation of the COSO framework presented in the literature.  This in itself masterminds 

the dimensions that particularly used the control activity to tighten approaches to their 

execution and monitoring. 
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In Figure 4, one would observe the experience of the bank institution where control 

is exercised.  Certainly, the average of the perceptions of relative importance portrays the 

image of the understanding of the group towards goal congruence.  As an average, this seems 

to respect the policies of the corporate governance and the management who implements the 

controls even though there are different conceptions that drive control exercise. 

4. Results and discussions 

We interviewed seven different employees of the organisation, who currently hold 

positions in the Operations, Accounts Payable, Information Technology and Finance.  Data 

gathered were transcribed in a spreadsheet and qualitative data were also transcribed in textual 

analysis so as to observe the pattern of behavioral understanding among the employees. 

At first, it is relevant to mention that only three of the seven interviewees reported 

that they ever failed to comply with one of the internal controls that are part of their 

responsibilities among the controls selected to integrate the study. This information expresses 

the intuitiveness present in the study about the fact that non-compliance with internal controls 

is as constant and deserving more reflection, since the other four employees pointed out 

situations in which it was not possible to reach the expectations of the internal control 

objective. 

On the other hand, it is also interesting to note that all the affirmative answers to the 

fact of not complying with internal controls have always provided their justification and 

argument to reveal the reason behind this attitude. Likewise, employees who did not comply 

with internal controls also revealed certain difficulties that resulted in noncompliance of 

certain rules 

Thus, it was decided that the analysis would be carried out by separating responses 

into three categories discussed under i) internal controls that are fulfilled; ii) Internal controls 

that face previously assumed intrinsic or extrinsic factors  and, iii) Internal controls impacted 

by unforeseen factors. 

Internal controls that are fulfilled 

Among the answers it was possible to observe that the control functions on 

authorization of payments (medium), Mandatory Training (high) and Transaction screening 

(medium) accounts do not present constant or occasional obstacles to its fulfillment.  

Therefore, by the interviewees  this is mainly because, according to the interviewees, they are 

activities that do not depend directly on the functionality of other systems or are linked to 

processes that do not allow interaction of various persons. For example, a payment process 

cannot be effectively and systematically completed without the segregation of duties on 

payments being exercised, since the information system involved requires control, as 

explained by an Accounts Payable Operator: 

"The system does not allow the process to be completed without 

authorisation. It is required that the accountabilities and persons responsible 

conduct the procedures through their profiles independently so that a payment 

can be processed." Int2 
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From the points raised by Int2, one would derive some understandings from the 

separation of dependent controls and independent controls, Perera et al (2011).   When 

exercised as described the dependent controls demands more internal checks whereas the 

independent controls by themselves are managerial and monitoring in nature.  

In addition, it was mentioned that employees cannot and do not receive access to 

systems and functionalities without prior mandatory training. 

"The fact of the mandatory continuous education is seen with extreme 

seriousness, and none of us has access until we have completed all the 

training, even if there is a period between you entering the bank and being able 

to use the systems. During the year we also received other compulsory 

training. " Int3 

One sees the seriousness mentioned by the Int3 as implicit to effectiveness of internal 

control.  In effect, it is the real awareness that is being created through the training before 

employees start to use the systems in order to summon the IS user acceptance indexes as per 

Delone and Mclean (1992).   

Internal controls that face previously assumed intrinsic or extrinsic factors 

There is a growing challenge as the environments change day in day out. Some of the 

controls no longer met objectives or encounter obstacles related to functional factors. This is 

owing to information systems and technology advancements and again, for the reason of 

reduced resources promoted by current systems.  It is as a result of this as mentioned by Pinto 

et al (2014) controls assessment meet internal structure and also individual interests of the 

monitoring procedures as such it could be prioritised by the internal audit functions (IAF) 

according to resources.  The non-attendance to Access Management (medium) was related to 

IF2 and IF2, since one of the respondents demonstrated ignorance about the periodicity related 

to the procedure and level of relevance. The call-back procedure was pointed out as one of the 

controls that sometimes faces difficulties related to IF3 and EF1, even though no employee has 

pointed out the absence of their performance it was also mentioned how many times the 

controls were dribbled from the correct as planned due to the impossibility of performing it in 

the traditional way, which indicates that the employees sought an alternative form and 

understood the importance attributed by not giving in to the obstacles involved. 

The controls relating to segregation of duties over manual journals (very high) was 

mentioned by two of the employees as one of the controls that is no longer complied with 

regularly. The main justifications are related to IF 3, EF1 and EF2, and also to the fact that it is 

understood as: 

"Even though of high impact, it involves recurring cases and does require the 

same model of mitigating controls. When it comes to a high impact, normally 

attracts more procedures of different kinds and involves more control." Int1 

 Normally, controls relating to manual journal entries have higher relative importance.  

This is because manual journaling paves way for fraudulent acts and the fear of fraud would 

attract the corporate governance policies for management overriding the controls. The top-

side journal entry is most susceptible to fraud by management override (Lanza and Gilbert, 

2007). That is the reason why the control turns higher impact the detection risk normally will 
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be mitigated by assurance team.  In the case commented by Int1 probably with the automation 

of the process the manual procedures are tracked serving as a complementary control that 

would relief the management of a higher concern.     

On the other hand, the treatment given to implementation of high value controls and 

degree of complexity is different and the process of segregation of functions is exercised more 

frequently. Another point highlighted by the personnel responsible for Finance mentions the 

reduced number of employees and current structure: 

“Occasionally, the organizational structure does not contemplate persons to 

handle certain tasks in order to abide with the rules of segregation of 

incompatible duties” Int7 

The issue of occasionally there is not in the structure a staff earmarked for certain tasks in the 

rank a file of operational functions so as to meet segregation of duties seems to be common in 

the SMEs.  As a result of this, there is no confident in controls as there is not accountability. 

As put forth by Perera et al (2011) identify uncertainties about information used in all spheres 

of a business; this no doubt creates an inconvincibility of the control environment to the 

internal stakeholders.   

Internal controls impacted by unforeseen factors 

Controls such as Operations accounting / Reconciliation (low), Market data insertion 

procedure (low) and Operations screening (very high) have presented an obstacle / 

justification for non-achievement that was not previously assumed.  Because they are directly 

linked and dependent on specific information systems, the instability or existence of technical 

difficulties and problems in the systems punctually impacts the exercise of the internal 

controls mentioned. Although this factor was not predicted, it is extremely relevant when 

considering the current context of the company and the level of importance of accounting 

information systems. 

However, employees have stated that there are instances of noncompliance with 

control activities caused by system instabilities that are at least once every 4 months.  

According to one of the respondents, these are usually "circumvented" in some way to avoid 

the risk of negative impacts on operations. In this sense, an official responsible for Foreign 

Exchange Operations said: 

"There are situations in which the control (Operation Screening) could not be 

performed at the time it was required (due to instability of the responsible 

system). However, the control was not stopped, since once it was possible to 

perform the process, this was carried out and did not present losses to the 

company ". Int4 

Another operator, responsible for Derivatives, commented, on Operations 

Accounting / Reconciliation Monitoring, that 

"There were situations and days when it was necessary to carry out the process 

manually, so the monitoring took place, however, independently of the system, 

which can be seen as an internal control that was performed in a different way 

than is expected." Int3 
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So, unforeseen circumstances do impact the relative importance of controls 

implemented.  If we go by the logic that barely every process has it planning and that events 

are foreseeable, what comes as unforeseen becomes a control flaw on the part of the 

management where proactiveness is lacking. Could the management consider contingency 

plans for the systems or that systems breakdown avoided for a strategic system?  Therefore, 

one can infer that unpreparedness of the management to adequately plan their operations, 

impact the relative importance given to the control procedures selected to mitigate their risks. 

The multicriteria analysis of internal control which leads to relegating certain 

controls to secondary place and others prioritised are as a result of a) management do not 

understand in its entirety the importance of certain controls; b) management override certain 

controls in order to be efficient knowing fully well that the lower relative importance controls 

are less important; c) the control environment masterminds controls to meet individual 

interests; d) resources are scarce in particular in SMEs where accounting information systems 

are underused so as to comply with every control procedures. 

Thus contrasting the points raised so far, the position of the employee has a weight in 

the exercise of internal control.  In effect, the powers of the implementer of internal control 

would definitely influence how it is executed and transferred to the control. 

Noteworthy, that all the respondents emphasised the segregation of duties in order to 

maintain consistency if the processing of accounting information systems aiming at the 

preciseness of its results.   Effectively, in essence of this process what matters is the derivable; 

if it pay-offs the management for taking the risk, the control exercise would be overridden so 

as to jump queue and nurture efficiency.   

5. Conclusions 

The main objective of the present study is to understand how the preparers of 

accounting information systems and other operating functions choose in the midst of stream 

of internal control procedures to mitigate the risk exposures. 

The multicriteria analysis of internal control which leads to relegating certain 

controls to secondary place and others prioritised are mainly as a result of a) management do 

not understand in its entirety the importance of certain controls for lack of exercise; and b) 

management override certain controls in order to be efficient knowing fully well that the 

lower relative importance controls are less important. 

Thus, it is impossible to provide a positioning on two hypotheses (3 and 5) which 

were not covered in the analysis as financial information were not provided by the 

respondents.  Also, the results of the qualitative research show that the level of engagement 

overcomes issues such as classification problems or importance level evaluation. Despite this, 

the literature acknowledged provided information concerning how internal control procedures 

could be given relative importance to, particularly why certain controls are evaluated in view 

of relative importance and also to mitigate strategic risk accounts, thus helping to provide 

answer to hypothesis 1 and 2.  However, rests on the preparers of the accounting information 

systems to define their priorities in the control matrix.  There is an observable proof for 

hypothesis number 4, which, together with certain intrinsic and extrinsic factors, proved to be 

justifiable among the arguments supported by the living experience provided by the 

respondents. 
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Results demonstrate that the greatest impediments are, in reality, the usage of 

accounting information systems themselves that enables users to override controls and factors 

such as lack of resources.  This certain shows the involvement of the management to simplify 

the functional process. 

The selection process and preference for certain controls to the detriment of the 

others could not be proven to be complete as a process in itself since the analysis of results 

showed that, despite a few exceptions, all employees showed interest and commitment to 

compliance with the controls assigned to them. Therefore, the degree of importance attributed 

to internal controls in financial institutions was seen as a necessary item not only to the 

requirements of the Central Bank of Brazil and Basel Committee, but also to the good 

functioning of the organisations based on the opinions observed during the interviews . 

In short, the existence and presence of obstacles to the fulfillment of internal controls 

was proven as the main impediment to its realization, with emphasis on the unforeseen factor, 

which consists in the unavailability or problems involving information systems essential to 

the control procedures. Thus, it is possible to conclude that the objective of the study was 

reached, however, in the case of a larger sample space, considering other financial institutions 

and larger population one would probably obtain a greater level of detail, experiences and 

other significances.  

The process of multicriteria analysis of internal control in organisations may not be 

considered in isolation since the control culture could be influenced by various variables.  In 

the banking sector, we have the Basel, Swiss, EU, SOX, Islamic and Sharia Laws, Tax 

Heavens, to mention just a few that ought to be considered in their peculiar environments.  

Finally, as a recommendation for future studies and continuity of the research on the 

subject, one proposes that investigation be engaged to respond hypothesis relating to a greater 

number of internal controls not evaluated and classified in the appropriate manner (low, 

medium, high or very high) and may therefore underestimate the lower risk accounts; and the 

high cost of exercising a particular control causes it to receive no appeal in relation to the 

benefit and not to be executed.  Also, that research in quantitative and qualitative level will be 

applied to a larger number of people e a larger conglomerate.   
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Soft Skills of the Project Manager: a Systematic Review of the Literature 

 

Abstract 

 

Literature has been demonstrating the importance of the soft skills theme of the project 

manager with the constant publication of articles in this area since 1991. In addition, the 

profession of project managers and the development of their competencies has gained 

notoriety in organizations concerned with maximizing profits and gaining competitive 

advantage. The main objective of this article is to identify the soft skills of the most 

relevant project manager in academic publications. A systematic review of the literature on 

articles in the Proquest database was used as a research method. The reading of 69 articles 

culminated in the selection of 24 articles that met the selection criteria proposed in the 

research protocol. This study reveals that much is published about soft skills of the project 

manager and its importance in the discipline of project management, but in general, the 

explanation of this phenomenon is limited. 
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Soft Skills do Gerente de Projetos: uma Revisão Sistemática da Literatura 

 

Resumo 

 

A literatura vem demonstrando a importância do tema soft skills do gerente de projetos 

com a constante publicação de artigos nesta área desde 1991. Além disso, a profissão de 

gerentes de projetos e o desenvolvimento de suas competências tem ganhado notoriedade 

nas organizações preocupadas em maximizar lucros e conquistar vantagem competitiva. O 

objetivo principal deste artigo é identificar os soft skills do gerente de projetos mais 

relevantes nas publicações acadêmicas. Utilizou-se como método de pesquisa a revisão 

sistemática da literatura sobre os artigos da base de dados Proquest. A leitura de 69 artigos 

culminou com a seleção de 24 artigos que atenderam aos critérios de seleção propostos no 

protocolo de pesquisa. Este estudo revela que muito se publica a respeito de soft skills do 

gerente de projetos e sua importância na disciplina de gerenciamento de projetos, mas em 

geral, a explicação deste fenômeno é limitada. 

  

Palavras-chave: Soft skills, Gerente de projetos, Revisão sistemática da literatura. 
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1 Introdução  

 

As organizações estão em uma busca constante de práticas que comprovadamente 

ofereçam uma vantagem competitiva para responder as demandas do mercado e aumentar 

seus lucros (Yang, Huang, & Wu, 2011). Cerca de 25% das atividades econômicas globais 

estão baseadas em projetos (Bredillet, Tywoniak, & Dwivedula, 2015). O gerenciamento 

de projetos que antes era uma disciplina agora é uma profissão (Sampson, 2007). Surge daí 

uma busca crescente por bons gerentes de projetos.  

Com o advento da profissão do gerente de projetos em maior destaque desde a década 

de 1990 surgiram os boks ou books of knowledge. Vários institutos se dispuseram a criar 

guias contendo as melhores práticas em gerenciamento de projetos, como: PMBOK 

(Project Management Body of Knowledge) do PMI (Project Management Institute) criado 

em 1969, PRINCE2 (Project in Controlled Environments) pelo OGC (Office of 

Government Commerce) e ICB (IPMA Competence Baseline) publicado pelo IPMA 

(International Project Management Association) criado em 1965 (Bredillet et al., 2015). 

Com o surgimento desses guias veio a corrida pelas certificações IPMA e PMP (Project 

Management Professional) desde 1987 e 1984 respectivamente em gerenciamento de 

projetos e a profissão de gerente de projetos ganhou destaque dentro das organizações 

(Pant & Baroudi, 2008). 

Embora o gerente de projetos possa contar com vários boks para nortear o seu trabalho, 

esses guias nada mais são que um conjunto de boas práticas de gerenciamento de projetos 

que os especialistas da área compilaram baseados em seu conhecimento. Tais guias de boas 

práticas informam o que fazer, mas não o como fazer (Pant & Baroudi, 2008). Restando 

assim, uma questão sobre como o gerente de projetos deve desempenhar suas funções 

dentro das organizações para entregar projetos bem-sucedidos. 

A necessidade de desenvolver as competências do gerente de projetos surge como 

forma de melhorar seu nível de desempenho e, consequentemente, o desempenho do 

projeto. De um modo geral, competência pode ser compreendida pelo acrônimo CHA 

(Conhecimento, Habilidade e Atitude). Esses três pilares ajudam a medir o constructo 

competência, aonde o “C” de conhecimento seria o que se sabe de um determinado assunto 

e que possa ser útil para a empresa ou para o profissional. Já o “H” significa habilidade que 

se tem para produzir resultados com o conhecimento adquirido. E, por último, o “A” é o 

querer fazer, ou a atitude assertiva e proativa (Fernandes, Escamia, Satalo, Tamassia, & 

Mesa Junior, 2011). 

Este trabalho tem como objetivo principal identificar os soft skills do gerente de 

projetos mais relevantes na literatura. A questão que se quer responder com este estudo é: 

quais são os soft skills do gerente de projetos mais relevantes na literatura 

acadêmica? Para atender a esse objetivo, foi realizada uma revisão sistemática da 

literatura por meio da análise de 69 artigos provenientes da base de dados Proquest. Os 

objetivos específicos para esta pesquisa são: (1) identificar nomes alternativos para soft 

skills; (2) identificar os principais fatores de influências no desenvolvimento dos soft skills; 

(3) identificar se os soft skills impactam no sucesso dos projetos; (4) identificar as 

definições teóricas dadas para soft skills e (5) listar os soft skills do gerente de projetos de 

acordo com a sua relevância.  

A base de dados Proquest – alvo desta pesquisa – não tinha publicado até novembro de 

2017 uma revisão sistemática da literatura sobre soft skills do gerente de projetos. Dessa 

maneira, esse trabalho estima contribuir com o preenchimento desta lacuna por meio de um 

resumo com o que a literatura tem dito sobre soft skills do gerente de projeto de uma 

maneira resumida e direta com base no protocolo de pesquisa adotado. A lista final dos soft 
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skills do gerente de projetos mais relevantes nas publicações acadêmicas que acompanha 

este artigo pode apoiar os contratantes na escolha dos soft skills requeridos no processo 

seletivo do gerente de projetos, bem como ajudar os gerentes de projetos na auto-análise de 

quais soft skills ele já tem e quais ele deve investir em aquisição e desenvolvimento. 

 

2 Fundamentação Teórica  

 

A base teórica descrita nesta seção tem por objetivo apresentar os conceitos dos 

principais constructos usados neste artigo: gerente de projetos e soft skills. 

 

2.1. Gerente de Projetos 

 

Com o avanço da tecnologia, a profissão de gerente de projetos vem se fortalecendo 

principalmente desde 1960, com o surgimento do desenvolvimento de software 

(Savolainen & Ahonen, 2015) que resultou na necessidade de alocar gerentes de projetos 

tanto do lado do cliente comprador, quanto do lado do fornecedor do software. Para o PMI 

(2017), o gerente de projetos é a pessoa escolhida pela organização para gerenciar a equipe 

responsável por conquistar os objetivos do projeto. Vários estudos tem mostrado que o 

papel do gerente de projetos é crucial para o sucesso do projeto (Araújo & Pedron, 2015). 

Já o projeto pode ser compreendido como uma organização temporária (Queiroz, Rego, 

& Irigaray, 2014) onde os recursos são estrategicamente agrupados de maneira a 

conquistar objetivos nunca antes alcançados num determinado espaço de tempo. Apesar do 

caráter temporário dos projetos, o gerente de projetos não pode encarar sua atuação como 

temporária. O sucesso do projeto depende do quão qualificado e habilidoso é o gerente de 

projetos para coordenar o time em busca do alcance das metas do projeto, logo, 

frequentemente é um cargo de confiança e que requer senioridade (PMI, 2017) 

Assim, o gerente de projetos tem um papel de destaque dentro do time de projetos. 

Segundo Gaddis (1959), o gerente de projetos é a pessoa de ação que se posiciona à frente 

com a função de estabelecer e preservar o sentimento momentâneo da importância do 

projeto em todas as camadas da organização. O trabalho do gerente de projetos é visto 

como complexo, exigente e variado exigindo um malabarismo deste na condução de 

questões de natureza diversa (Pant & Baroudi, 2008). A sua atuação será requerida com a 

máxima eficiência e eficácia (Queiroz et al., 2014), haja vista os objetivos do projeto 

estarem sob sua responsabilidade. Nenhum outro membro da equipe do projeto tem a visão 

integrada do todo, ou gerencia os riscos que permeiam o projeto ou, ainda, tem contato 

com todas as esferas matriciais da organização, a não ser o gerente do projeto. Ele atua 

como o elo entre a alta gestão e as demais partes interessadas do projeto (PMI, 2017).  Para 

El-Sabaa (2001), o gerente de projetos possui uma missão desafiadora, dado ao fato de que 

ele precisa fazer com que as entregas sejam realizadas por um número grande e diverso de 

pessoas sob as quais ele possui pouco controle na maioria das vezes. Rabechini Jr. (2001) 

apresenta algumas funções fundamentais do gerente de projetos, tais como: planejar, 

organizar, administrar interfaces, articular acordos, bem como, administrar pessoas, 

equipes, tecnologias e implementar métodos. 

O PMI (2017) afirma que o gerente de projetos passa 80% de seu tempo realizando 

comunicações. Essa realidade requer uma maestria do gerente de projetos em lidar com 

pessoas e a necessidade de construir relacionamentos sólidos com os membros do time do 

projeto e também com as partes interessadas dentro da organização (Pant & Baroudi, 

2008). Para Gillard (2009) em organizações matriciais, o gerente de projetos precisa 

exercer uma dupla liderança: a primeira sobre os membros do time do projeto enquanto 
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durar o projeto e a segunda sobre os especialistas que pertencem às áreas funcionais, mas 

que temporariamente são atrelados ao projeto, mas que permanecem ligados aos seus 

departamentos de origem bem como às suas funções do dia-a-dia. A inclusão do 

gerenciamento de stakeholders como a décima área de conhecimento foi uma das 

principais mudanças da quinta edição do PMBOK (PMI, 2012). Isso corrobora com o fato 

de que o gerente de projetos deve desenvolver suas habilidades em gerenciar 

relacionamentos para alcançar a satisfação das partes interessadas em todas as etapas do 

projeto (Pant & Baroudi, 2008).  

O desempenho do gerente de projetos é diretamente proporcional ao conhecimento 

técnico de gerenciamento de projetos e também ao uso de seus soft skills. O gerente de 

projetos é o protagonista do projeto dado a natureza de suas atribuições. Entre suas 

responsabilidades estão: gerenciar conflitos por meio de prazos pré-fixados, atender às 

expectativas das partes interessadas, controlar os custos do projeto e garantir a qualidade 

das entregas do projeto que, com efeito, levam à função a alto nível de stress. A carreira do 

gerente de projetos está apoiada na diversidade e nas habilidades multidisciplinares do 

mesmo (El-Sabaa, 2001). 

 

2.2. Soft Skills  

 

Para entender o que são soft skills, é recomendável ampliar a abrangência desse 

constructo até chegar ao conceito de competências. Fazendo uma analogia à teoria de 

conjuntos: soft skills está contido em competências. Competência é o conjunto de 

conhecimentos, habilidades e aptidões que justificam um alto desempenho na realização de 

uma determinada tarefa (Fleury & Fleury, 2001). Já aptidão, é o talento natural de uma 

pessoa e que pode sofrer aprimoramentos (Fleury & Fleury, 2001). A habilidade é a 

demonstração na prática de um talento e o conhecimento é o que uma pessoa precisa saber 

para executar uma tarefa  (Fleury & Fleury, 2001). 

Skill é uma palavra inglesa cuja tradução é habilidade de fazer uma atividade ou fazer 

bem um trabalho, especialmente porque você fez muitas vezes (Cambridge, 2017). Para 

este artigo, adotou-se o entendimento de soft skills por habilidades interpessoais (Queiroz 

et al., 2014). Gerentes de projetos bem sucedidos já reconhecem a necessidade de gerenciar 

pessoas em projetos por meio de posse e aplicação de um conjunto de habilidades de 

gestão de pessoas (Fisher, 2011).  

Uma comparação entre a primeira e a sexta edição do PMBOK revela o fortalecimento 

do tema soft skills do gerente de projetos. A primeira edição do PMBOK publicada em 

1996 cita algumas das habilidades ou skills gerais como fundação para a construção dos 

skills gerenciais, tais como: planejamento estratégico, conhecimento em áreas funcionais, 

negociação de contratos, administração de pessoal entre outros exemplos (PMI, 1996). Na 

primeira edição, o PMBOK não menciona o termo soft skills, tratando sempre como 

habilidades individuais ou habilidades de equipes. A comunicação por sua vez era dita 

como uma habilidade de gestão geral (PMI, 1996). Já a sexta edição do PMBOK publicada 

em setembro de 2017, menciona o termo soft skill e o define como sendo habilidade 

interpessoal ou a habilidade de gerenciar pessoas. Na verdade, o soft skill é a habilidade 

que o gerente de projetos usa para balancear os conflitos e objetivos concorrentes entre si 

das partes interessadas com a meta final de conseguir chegar ao consenso (PMI, 2017).  

A crescente importância dos soft skills tem sido enfrentada como uma consequência 

natural da busca por competitividade entre organizações, equipes e indivíduos a nível 

global (Flannes, 2004). Em outras palavras, não só de tecnologia vive a vantagem 

competitiva das organizações e no fornecimento de melhores produtos ou melhores 
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serviços, mas também do aspecto das competências das pessoas em fazerem com que toda 

a engrenagem organizacional funcione da maneira mais eficaz possível. 

Loo (2002) concluiu em suas pesquisas que os gerentes de projetos já têm apresentado 

algumas competências técnicas de maneira eficiente tais como: planejamento do projeto, 

gerenciamento do escopo e controle dos custos. Por outro lado, este autor fez notar que há 

competências humanas no gerenciamento de projetos que devem ser desenvolvidas e cita 

habilidades como: gerenciamento de conflitos, gestão de stress, construção de equipes, 

técnicas de motivação e comunicação, além de sugerir a realização de investimentos em 

treinamentos nestas áreas. 

Constam na literatura alguns conceitos variados sobre o constructo soft skill. 

Independente dessa constatação há uma linha convergente entre os autores no que se refere 

ao valor agregado dos soft skills na carreira do gerente de projetos e no sucesso dos 

projetos.  Para El-Sabaa (2001), soft skills são as habilidades em lidar com os aspectos 

humanos e, segundo suas pesquisas, possuem influência sobre o sucesso dos projetos, bem 

mais que as habilidades técnicas, ou também conhecidas como hard skills. Ele prefere, 

inclusive, adotar o termo human skills ou habilidades humanas que são demonstradas sob a 

forma de como o gerente de projetos responde às atitudes de seus superiores, pares, 

subordinados e como ele se comporta diante destas partes interessadas. Para Gillard (2009) 

o estilo de liderança do gerente de projetos impacta diretamente os resultados do projeto. 

 

3 Metodologia 

 

Este trabalho faz uso da revisão sistemática da literatura com o objetivo principal de 

identificar os soft skills do gerente de projetos mais relevantes na literatura. A revisão 

sistemática da literatura é um método de pesquisa que utiliza a literatura como principal 

fonte de dados para um determinado tema (Sampaio & Mancini, 2007). Em geral, utiliza-se 

desse método de pesquisa para temas cuja área de pesquisa já está bem madura, com 

diversos estudos publicados e quando o pesquisador pretende fazer um resumo de toda a 

informação disponível na literatura acerca de um fenômeno de maneira imparcial e 

completa (Briner & Denyer, 2012).  

A pesquisa foi realizada em três fases conforme demonstra a figura 1. Na fase um da 

pesquisa os mesmos critérios de pesquisa foram usados em quatro bases de dados: 

Proquest, Web of Science, ScienceDirect e Scopus – vide detalhes dos critérios na figura 2. 
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Figura 1: Fases da Pesquisa 

Escolheu-se a Proquest como base de dados fonte para este trabalho devido a maior 

quantidade de registros retornados em comparação com as outras três. A base Web of 

Science retornou 31 registros. A ScienceDirect resultou 28 publicações. A Scopus 

contemplou 61 artigos. Em todas as bases, os filtros da pesquisa foram os mesmos. Na fase 

dois, a pesquisa foi focalizada na base de dados escolhida Proquest com as palavras-chave: 

“soft skill*” e “project manage*" no primeiro e segundo campos de pesquisa 

respectivamente dentro da guia de pesquisa avançada da página da internet 

(https://search.proquest.com/?accountid=43603). O conector utilizado foi o AND e a busca 

foi sobre os textos do resumo dos artigos. Em seguida, usaram-se dois filtros: tipo de 

Documento = Artigo e Idioma = Inglês. A pesquisa retornou 69 artigos que atenderam aos 

critérios da pesquisa realizada no dia treze de novembro de 2017. 

 

Bases Data 

Campos 

Pesquisados 

Ano 

Início 

Ano 

Fim 

Palavras-

chaves  Filtros Aplicados 

# 

Registros 

Proquest 13/11/2017 Resumo 1991 2017 

"soft skill*" 

AND "project 

manage*"  

Tipo de Documento = 

"Artigo" AND 

Idioma = "Inglês" 69 

Web of 

Science 16/10/2017 Tópico  2003 2017 

"soft skill*" 

AND "project 

manage*"  

Tipo de Documento = 

"Article"  31 

ScienceDirect 16/10/2017 Todos 1995 2017 

"soft skill" 

AND "project 

management" Somente "journals" 28 

Scopus 23/10/2017 

Título, 

Resumo e 

Palavras-

chave 2000 2017 

"soft skill*" 

AND "project 

manage*"  

Document Type = 

"Article"  61 

Figura 2: Fase um da pesquisa 

 

Para conferir credibilidade a essa pesquisa, um protocolo foi meticulosamente 

desenvolvido para que outros pesquisadores possam repetir os mesmos passos dessa 
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revisão sistemática da literatura e chegar aos mesmos resultados (RAMOS, FARIA, & 

FARIA, 2014). A figura 3 mostra o resumo do protocolo utilizado.  

 

 
 Figura 3: Protocolo da Pesquisa 

 

Não houve critérios de exclusão por datas, assim todos os registros, independentes do 

ano e desde que a publicação atendesse aos critérios de busca, foram considerados na 

pesquisa. Assim, os anos de publicação considerados foram os mesmos disponíveis na base 

de dados Proquest, de 1991 a 2017. O resultado da busca na referida base de dados 

retornou um total de 69 artigos e com isso encerrou-se a fase dois denominada Pré-

Seleção.  

A partir dessa seleção de 69 artigos, efetuou-se a fase três por meio da leitura completa 

dos 69 artigos para identificar quais deles apresentavam o tema soft skills do gerente de 

projetos. Essa leitura eliminou 45 artigos, resultando um total final de 24 artigos que se 

tornaram o alvo desta revisão sistemática da literatura. Os 45 artigos foram descartados 

devido ao critério de exclusão desta pesquisa que ignora artigos que tratam os soft skills de 

outras profissões que não fosse a de gerente de projetos. Os 24 artigos selecionados na fase 

três compõem a base de dados final, alvo da presente pesquisa. 

Sobre a base de dados final, procedeu-se a análise dos 24 artigos. O método adotado foi 

a análise de conteúdo (Freitas, Janissek-Muniz, & Moscarola, 2005) dos 24 artigos por 
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meio da leitura completa dos artigos. Os artigos foram lidos em sua completude para 

garantir que nenhum artigo fosse excluído da pesquisa equivocadamente. Os artigos foram 

organizados em uma planilha eletrônica para dar continuidade à pesquisa por meio da 

análise e dos resultados dos artigos, tema da próxima seção. 

 

4 Resultados 

 

De posse dos 24 artigos que compõem a base de dados final da pesquisa, a análise dos 

mesmos foi realizada por meio de seis etapas. Cada etapa tem um objetivo a ser cumprido, 

conforme figura 4. Os próximos parágrafos explicam cada uma dessas etapas para 

apresentar a análise e os resultados do artigo. 

 

 
                  Figura 4: Etapas da análise dos dados 

 

4.1 Etapa 1 – Definições de soft skills   

 

O objetivo desta etapa é investigar as definições provenientes da literatura sobre o que 

é soft skills do gerente de projetos. Intrigantemente, vinte artigos do total de 24 (83%) não 

explicam o conceito dos softs skills do gerente de projetos (Andersen, Birchall, Arne 

Jessen, & Money, 2006; Brazon & Brannon, 2011; Connolly & Reinicke, 2016; Cowie, 

2003; Denholm & Stewart, 2016; Geithner & Menzel, 2016; Gillard, 2009, 2017; Kliem, 

1991; Mason, 2013; Pant & Baroudi, 2008; Phillips, Information, & Iss, 1998; Sampson, 

2007; Schnoll, 2011; Singh, 2005; Study, 2014; Walker, Bourne, & Shelley, 2008; Zahra, 

Nazir, & Khalid, 2014; F. Zhang, Zuo, & Zillante, 2013; L. Zhang & Fan, 2013). Isso 
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implica que o leitor pode enviesar a pesquisa e interpretar o conceito de soft skills como lhe 

convier.  

Análise: O cenário acima comprova que os soft skills do gerente de projetos embora 

muito citados na literatura, ainda tem lacunas de entendimento para serem preenchidas. A 

definição de um constructo precisa ser esclarecida para que o entendimento do artigo possa 

ser adquirido pelo leitor. Além disso, a definição de um constructo pode sofrer influências 

do conhecimento ontológico do pesquisador (Walker et al., 2008). Dessa forma se faz 

necessário explicar o conceito de soft skill do gerente de projetos para que haja 

transparência na declaração da definição, suas influências e percepções do autor. Os artigos 

que trazem a definição de soft skills do gerente de projetos estão na figura 5. 

  
Autores Ano Definição 

Sukhoo, Barnard, 

Eloff & Poll 

2005, p. 693 "Soft skills são as habilidades não-técnicas e muitas vezes descritas 

como uma arte (Belzer, 2004). Os soft skills estão preocupados com o 

gerenciamento e o trabalho com as pessoas, garantindo a satisfação do 

cliente com a intenção de mantê-las e criando um ambiente propício 

para a equipe do projeto oferecer produtos de alta qualidade dentro do 

orçamento e do prazo, além de exceder as expectativas das partes 

interessadas." 

Andoh-Baidoo, 

Villarreal, Koong, 

Cornejo, Schmidt, 

Colunga & Mesa 

2011, p. 227 "Soft skill é definido como uma habilidade fundamental que é uma 

habilidade não vinculada a uma determinada tarefa, mas sim a uma 

capacidade latente que um indivíduo tem para alcançar resultados 

para certos tipos de tarefas." 

Lent & Pinkowska 2012, p.170 "O termo soft skill é usado na maioria das vezes para descrever todos 

ou aspectos parciais, como a qualificação dos membros do projeto 

exigida para lidar com relações humanas, comportamento em 

conflitos, motivação para trabalhar, estilo de liderança ou trabalho em 

equipe (Motah, 2008). Vários autores, como Dewson et al. (1987) e 

Wohlin e Ahlgren (2005) descrevem soft skills como habilidades que 

são necessárias para alcançar resultados sendo difíceis ou impossíveis 

de medir. Para o artigo em questão, soft skill é definido como uma 

agregação de todas as habilidades cognitivas e pessoais, que 

contribuem para uma maior eficiência da execução dos processos 

relacionados ao fator humano do gerenciamento de projetos 

(Pinkowska et al., 2011)." 

Mtsweni, Hörne & 

Poll 

2016, p.150 "Soft skills são um conjunto de habilidades que influenciam a maneira 

como as pessoas percebem, planejam e executam tarefas dentro de um 

SDP (software development project ou projeto de desenvolvimento de 

software, em português)" 

Figura 5: Definições dos soft skills do gerente de projetos 

 

4.2 Etapa 2 – Nomes Alternativos  

 

O objetivo aqui é identificar nomes alternativos para soft skills, pois nota-se que há 

autores que fazem uso de outros termos para designar soft skills do gerente de projetos. 

Com base nos 24 artigos selecionados na pesquisa, identifica-se que o termo mais usado 

para designar soft skill é interpersonal skill ou habilidades interpessoais na língua 

portuguesa. Os resultados deste estudo estão listados na figura 6. 

Análise: Dos 24 artigos que compõem a base de dados final desta pesquisa, 16 artigos 

usam termos alternativos para soft skills. O termo mais usado é habilidades interpessoais 

adotado em 7 artigos (30% dos artigos). Em segundo lugar estão empatados os termos 

habilidades humanas (Geithner & Menzel, 2016; Gillard, 2009; Pant & Baroudi, 2008; 

Studies, 2012; Zahra et al., 2014) e habilidades de pessoas (Connolly & Reinicke, 2016; 
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Cowie, 2003; Gillard, 2017; Studies, 2012; Zahra et al., 2014), sendo cada um citado por 

cinco artigos cada. Importante notar que os termos remetem à lembrança de pessoas ou ser 

humano, reforçando a ideia de que soft skills tem um elo de ligação com as relações 

humanas. Há autores que usam vários termos diferentes ao longo de um único artigo para 

denotar soft skills, porém sem arriscar o entendimento do leitor porque os termos são muito 

próximos como é o caso do artigo denominado - Soft skills needed in the ICT project 

management - classification and maturity level assessment – aonde os autores usam uma 

miscelânea de nomes alternativos para soft skills: habilidades interpessoais; habilidades de 

pessoas; habilidades sociais; habilidades  comportamentais e habilidades humanas 

(Studies, 2012). Vale destacar que os pesquisadores interessados no tema soft skills devem 

fazer uso destes termos também ao realizar suas pesquisas nas bases de dados para ampliar 

o range de retorno de suas pesquisas. 

 

  Figura 6: Nomes alternativos para soft skills do gerente de projetos 

 

4.3 Etapa 3 – Soft Skills associados a resultado de projetos  

 

O alvo do estudo nesta etapa é analisar os artigos que associam os soft skills do gerente 

de projetos com o resultado do projeto. Nesse sentido, 16 artigos do total de 24, ou seja, 

67% dos artigos ratificam que os soft skills do gerente de projetos impactam positivamente 

no resultado do projeto, contra 8 artigos ou 33% que não mencionam essa correlação. 

Nenhum artigo, no entanto, fez uma relação negativa entre os soft skills do gerente de 

projetos e o resultado do projeto. Os resultados desta etapa estão consolidados na figura 7. 

Análise: Essa parte da pesquisa serve para comprovar que os soft skills do gerente de 

projetos possuem uma relação positiva com os resultados dos projetos. Como o papel do 

Autores Ano Nomes Alternativos para Soft Skills 

Kliem 1991 habilidades interpessoais 

Berry 1998 habilidades interpessoais 

Cowie 2003 habilidades de pessoas 

Singh 2005 habilidades interpessoais 

Sampson 2007 habilidades orientadas às pessoas 

Pant & Baroudi 2008 habilidades humanas; habilidades humanas mais suaves 

Gillard 2009 habilidades interpessoais; habilidades humanas, habilidades 

orientadas às pessoas 

Andoh-Baidoo, 

Villarreal, Koong, 

Cornejo, Schmidt, 

Colunga & Mesa 

2011 habilidades sociais; habilidades comportamentais; habilidades 

pessoais 

Lent & Pinkowska 2012 habilidades interpessoais; habilidades de pessoas; habilidades sociais; 

habilidades  comportamentais; habilidades humanas 

Mason  2013 habilidades de interação grupal 

Zhang, Zuo & Zillante 2013 competências emocionais, competências suaves; habilidades 

interpessoais, habilidades focadas na emoção 

Zahra,  Nazir,  Khalid,  

Raana & Majeed 

2014 habilidades sociais; habilidades gerenciais; habilidades humanas; 

habilidades de pessoas 

Schroeder 2014 habilidades relacionadas às pessoas; habilidades arte 

Geithner & Menzel 2016 habilidades humanas; competências comportamentais 

Mtsweni, Hörne & Poll 2016 aspectos humanos; questões de flexibilidade 

Denholm & Stewart 2016 habilidades interpessoais 

Connolly & Reinicke 2017 habilidades de inteligência emocional; habilidades de pessoas 

Gillard 2017 fatores humanos; habilidades de pessoas 
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gerente de projetos está centralizado nas relações humanas e na capacidade de fazer com 

que o time cumpra com os objetivos do projeto, então, quanto maior for essa habilidade de 

lidar com pessoas, maiores são as chances de o projeto ser finalizado dentro do prazo, 

custo e entregar o escopo acordado. 

 

 
Autores Ano Impacta o Resultado do Projeto? 

Kliem 1991 Sim 

Cowie 2003 Sim 

Sukhoo, Barnard, Eloff & Poll 2005 Sim 

Andersen, Birchall, Jessen & Money 2006 Sim 

Sampson 2007 Sim 

Pant & Baroudi 2008 Sim 

Andoh-Baidoo, Villarreal, Koong, Cornejo, 

Schmidt, Colunga & Mesa 

2011 Sim 

Lent & Pinkowska 2012 Sim 

Zhang & Fan 2013 Sim 

Zhang, Zuo & Zillante 2013 Sim 

Zahra,  Nazir,  Khalid,  Raana & Majeed 2014 Sim 

Schroeder 2014 Sim 

Mtsweni, Hörne & Poll 2016 Sim 

Denholm & Stewart 2016 Sim 

Connolly & Reinicke 2017 Sim 

Gillard 2017 Sim 

Figura 7: Impacto no resultado dos projetos 

 

4.4 Etapa 4 – Fatores que influenciam os soft skills  

 

O interesse nesta etapa é analisar os fatores que influenciam os soft skills do gerente de 

projetos. Percebe-se com a leitura dos artigos que os pesquisadores possuem opiniões 

divergentes quanto aos fatores que podem influenciar o desenvolvimento dos soft skills do 

gerente de projetos. Dos artigos contidos na base de dados final deste trabalho, pôde-se 

extrair o seguinte ranking de influências sobre os soft skills baseado na quantidade de 

citações nos 24 artigos revisados conforme a seguir: 1º - experiência – os soft skills podem 

ser adquiridos com base na experiência profissional do gerente de projetos (Andersen et 

al., 2006; Connolly & Reinicke, 2016; Kliem, 1991; Study, 2014; Sukhoo, Barnard, Eloff, 

& Van der Poll, 2005); 2º - personalidade – os soft skills do gerente de projetos podem ser 

desenvolvidos até certo ponto, mas não se podem alterar os traços de personalidade do 

indivíduo (Andoh-Baidoo et al., 2011; Sampson, 2007; Study, 2014; Zhang et al., 2013); 3º 

- treinamento - alguns autores acreditam que os soft skills do gerente de projetos podem 

ser ensinados e aprendidos e não necessariamente são o resultado de uma herança genética 

(Gillard, 2009; Kliem, 1991; Study, 2014); 4º - cultura - há ainda autores que mencionam 

que os soft skills do gerente de projetos estão intimamente ligados a cultura do país ou da 

empresa onde estão alocados, restando ao profissional moldar as suas habilidade 

interpessoais de acordo com o cenário ao qual ele está inserido (Andoh-Baidoo et al., 2011; 

Studies, 2012) e, por último, 5º - inteligência emocional - que é um conceito ligado ao 

conhecimento tácito e que engloba um conjunto de competências que permitem uma 

pessoa gerenciar a si mesma e a outras (Pant & Baroudi, 2008). Para esses autores, a 

inteligência emocional pode ser herdada, mas também pode ser ensinada e é realçada com 

experiências vividas ao longo do tempo. 
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Não há uma convergência entre os autores estudados sobre os fatores que influenciam 

os soft skills do gerente de projetos. Duas linhas basicamente se formam: uma linha que 

acredita que os soft skills do gerente de projetos são um efeito de fatores externos como: 

experiência, treinamento e cultura e a outra que se fundamenta em quesitos internos como 

a personalidade e a inteligência emocional do gerente de projetos. 

 

4.5 Etapa 5 – Lista dos soft skills  

 

O objetivo desta etapa é listar os soft skills do gerente de projetos trazidos pelos artigos 

selecionados. Da lista de 24 artigos, 23 (96% dos artigos) informam quais são os softs 

skills do gerente de projetos. Os 24 artigos ao todo citaram 64 soft skills do gerente de 

projetos. A lista desses soft skills do gerente de projetos está por ordem alfabética na figura 

8. 

Análise: a lista dos soft skills do gerente de projetos traz habilidades consagradas 

como: comunicação, inteligência emocional, resolução de conflitos, negociação, 

influência, trabalho em equipe, conforme já mencionadas pelo PMI (2017). Entretanto, há 

habilidades que não tão menos importantes aparecem na lista dos soft skills do gerente de 

projetos, tais como: escalação – habilidade que figura como muito importante em 

organizações aonde o gerente de projetos possui pouca ou nenhuma autoridade e precisa 

escalar para superiores dos membros do projeto situações aonde sua atuação se torna 

ineficaz. Vale citar também a autogestão, haja vista a profissão de gerente de projetos ser 

considerada como intensa, para não mencionar estressante, logo se faz necessário o 

equilíbrio entre trabalho e vida pessoal para o bom desempenho de suas atividades 

profissionais. E, por último, chama a atenção o pensamento crítico porque o gerente de 

projetos ouve muitas estórias ao longo da vida útil do projeto e saber decifrar a causa raiz 

dos problemas que se escondem por trás dessas estórias requer uma inquietude ou um 

questionamento constante representado por perguntas que culminem com respostas 

reveladoras pelo time do projeto. 

 
Soft skills 

Adaptabilidade 

aprendizagem pela experiência 

auto-confiança 

auto-gestão (equilíbrio do trabalho e vida pessoal) 

auto-promoção 

Comunicação 

condução de reuniões 

Confiabilidade 

conhecimento estratégico 

conhecimento organizacional 

coordenação de ideias de diferentes indivíduos 

Criatividade 

definição de objetivos 

desenvolvimento de relacionamentos 

Empatia 

entendimento da cultura 

Escalação 

estar comprometido com os valores corporativos 

Ética 

Etiqueta 

Flexibilidade 
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foco em resultados 

gestão de cliente 

gestão de conflito 

gestão de interfaces 

gestão de mudanças 

gestão de recursos humanos 

gestão do tempo 

habilidade analítica 

habilidade de delegar 

habilidade de gestão de crise 

habilidade de ouvir 

habilidade de priorizar tarefas 

habilidade de trabalhar sob pressão 

habilidade de lidar com pessoas 

habilidade interpretativa 

Influência 

Integridade 

inteligência emocional 

interação em todos os níveis 

lidar com stress 

Liderança 

Mentoring 

Motivação 

multi-tarefas 

Negociação 

Networking 

Organização 

orientação às partes interessadas 

pensamento crítico 

perspicácia comercial 

planejamento e controle 

Positivismo 

Profissionalismo 

habilidade de ser responsável 

responsabilidade social 

Sensibilidade 

ser político 

solução de problemas 

Supervisão 

tomada de decisão 

trabalho em equipe 

visão holística 

Figura 8: Lista dos soft skills do gerente de projetos 

 

4.6 Etapa 6 – Soft Skills mais relevantes  

 

Nesta etapa o foco está em atender ao objetivo principal deste estudo: identificar os soft 

skills do gerente de projetos mais relevantes na literatura. Os critérios adotados para 

conferir relevância são três: (1) frequência com que o soft skill é citado nos artigos 

selecionados, (2) descrição do referido soft skill e (3) soft skills validados por meio de 

método estatístico.  Alguns artigos apenas listam os soft skills e não os descrevem (Brazon 

& Brannon, 2011; Cowie, 2003; Denholm & Stewart, 2016; Geithner & Menzel, 2016; 
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Pant & Baroudi, 2008; Sampson, 2007; Singh, 2005; Walker et al., 2008; Zahra et al., 

2014; Zhang et al., 2013). Infere-se que quando o soft skill é explicado, o autor do artigo 

quer conferir maior importância ao mesmo. Além disso, a credibilidade da importância do 

soft skill do gerente de projetos pode ser confirmada por meio de pesquisas quantitativas, 

logo aqueles que foram validados estatisticamente ganharam posições melhores no 

ranking. A lista dos 20 soft skills do gerente de projetos mais relevantes está na figura 9. 

 

 
Ranking Soft skills Quantidade 

de Citações 

O soft skill está 

Descrito? 

Validado 

Estatisticamente? 

1º comunicação 26 sim Sim 

2º trabalho em equipe 23 sim Sim 

3º liderança 15 sim Sim 

4º gestão de conflito 8 sim sim 

5º negociação 7 sim sim 

6º habilidade de lidar com pessoas 5 sim sim 

7º conhecimento organizacional 4 sim sim 

8º solução de problemas 4 sim sim 

9º adaptabilidade 3 sim sim 

10º confiabilidade 3 sim sim 

11º empatia 3 sim sim 

12º gestão de mudanças 3 sim sim 

13º inteligência emocional 3 sim sim 

14º planejamento e controle 3 sim sim 

15º ética 2 sim sim 

16º gestão de cliente 2 sim sim 

17º gestão de recursos humanos 2 sim Sim 

18º integridade 2 sim Sim 

19º auto-confiança 1 sim Sim 

20º auto-gestão (equilíbrio do 

trabalho e vida pessoal) 

1 sim Sim 

Figura 9: Lista de soft skills do gerente de projetos mais relevantes 

 

Este estudo revela que muito se publica a respeito de soft skills do gerente de projetos e 

sua importância na disciplina de gerenciamento de projetos, mas em geral, a explicação 

deste fenômeno é limitada. Do total de 63 soft skills do gerente de projetos, tem-se que 30 

soft skills (48%) apenas são citados nos artigos, sem haver qualquer explicação sobre seu 

significado. É o caso do artigo Identification and evaluation of the key social competencies 

for Chinese construction project managers de Zhang, Zuo, & Zillante (2013) que cita quais 

são os soft skills, mas não explica nenhum deles. Por outro lado, outros citam a relevância 

dos soft skills do gerente de projetos, mas não descreve o que são, como, por exemplo, o 

artigo Project management education: The human skills imperative de Pant & Baroudi 

(2008). No quesito – validado estatisticamente – 26 soft skills (41%) não foram validados 

estatisticamente. A ausência da comprovação empírica enfraquece a relevância do referido 

soft skill nesta pesquisa. É o caso do soft skill – influência – que estaria em oitava posição 

no ranking se não fossem os critérios: descrição e validação estatística adotados aqui. 

Nesse caso, influência não está classificada entre os top 20 por não ter sido citada com 

descrição e tampouco em artigos quantitativos. 

 

5 Conclusões e Recomendações 
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O artigo inicia com a proposta de realizar uma revisão sistemática da literatura dos 

artigos disponíveis sobre os soft skills do gerente de projetos. Inicialmente, promove-se 

uma pesquisa seguindo os mesmos critérios de busca em quatro bases de dados: Proquest, 

Web of Science, Scopus e ScienceDirect. A opção é feita pela Proquest devido a maior 

quantidade de artigos encontrados (69) que após leitura pelos pesquisadores resultaram em 

24 artigos que compõem a base de dados final, alvo desta pesquisa. 

A leitura completa dos 24 artigos é feita com a preocupação de coletar os seguintes 

itens de pesquisa, tais como: (1) definição do que vem a ser soft skill; (2) nomes 

alternativos atribuídos pelos autores em substituição ao termo soft skill; (3) levantamento 

dos artigos que correlacionam os soft skills do gerente de projetos ao bom resultado do 

projeto; (4) fatores que influenciam o gerente de projetos a ter mais ou menos soft skills; 

(5) lista dos soft skills do gerente de projetos, e, por último, (6) os soft skills do gerente de 

projetos mais relevantes na literatura.   

Nesse estágio da pesquisa as seguintes conclusões podem ser feitas: (1) 83% dos 

artigos não explicam o que é soft skill. Esse dado é interessante porque faz pensar que os 

artigos falam de algo que não está 100% explicado na literatura acadêmica. Pesquisas 

nessa área podem ser endereçadas na tentativa de preencher esta lacuna; (2) para estudar 

soft skill não se pode fechar a pesquisa somente neste termo. É necessário ampliar a busca 

por palavras-chaves tais como: habilidades interpessoais, habilidades humanas, habilidades 

de pessoas. Cerca de 75% dos artigos revisados usam termos alternativos para soft skills; 

(3) a maior parte dos artigos estudados – cerca de 67% do total de 24 artigos – confere uma 

parcela de responsabilidade pelos bons resultados do projeto aos soft skills do gerente de 

projetos. Essa conclusão ratifica que o sucesso da profissão gerente de projetos está 

intrinsicamente ligado ao equilíbrio entre hard skills e soft skills (Pant & Baroudi, 2008) e 

realmente há uma crescente preocupação dos principais guias de conhecimento em 

gerenciamento de projetos no aprofundamento de temas relacionados às relações humanas. 

Sem dúvida, na arena do gerenciamento de projetos é cada vez mais evidente que o papel 

do gerente de projetos não deve ficar atrelado a somente habilidades técnicas; (4) Metade 

dos artigos não menciona os fatores que influenciam no desenvolvimento dos soft skills do 

gerente de projetos. Entretanto, a outra metade possui opiniões divergentes como: 

experiência, treinamento, personalidade, cultura e inteligência emocional. Estudos futuros 

podem aprofundar os fatores que realmente fazem a diferença neste quesito; (5) A lista dos 

soft skills do gerente de projetos é longa com 63 soft skills que foram mencionados ao 

longo de 24 artigos lidos como escopo desta pesquisa. Isso demonstra o quanto o gerente 

de projetos é demandado por suas habilidades em lidar com pessoas. Sugere-se que o 

processo de contratação avalie tais habilidades interpessoais do candidato à gerente de 

projetos durante o processo seletivo nas organizações e (6) O ranking dos soft skills do 

gerente de projetos mais relevantes na literatura resulta em uma lista diferenciada por 

atender a três critérios: citação, descrição e validação estatística. Essa lista final torna-se 

alvo de uma consulta rápida por sintetizar os soft skills mais importantes de acordo com os 

pesquisadores. 

Os resultados deste artigo sugerem que os gerentes de projetos devam se beneficiar 

com o desenvolvimento dos soft skills mais relevantes na literatura para fortalecer suas 

habilidades em gerenciamento de projetos. Vale ressaltar que as habilidades do gerente de 

projetos não são demandadas uniformemente pelo globo, devido às diferenças culturais 

corporativas. Portanto, os soft skills mais relevantes para uma empresa podem não 

funcionar também em outra empresa. 

Pesquisas futuras podem complementar este estudo, incluindo a ampliação das bases de 

dados alvo. Dada à relevância dos softs skills do gerente de projetos para o desempenho 
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dos projetos, um trabalho sobre como desenvolver os soft skills da seção 4.5 pode ser 

revelador para os gerentes de projetos. Outra pesquisa sugerida é avaliar como os 

recrutadores avaliam os softs skills do gerente de projetos listados na seção 4.6 e identificar 

se há um problema a ser revolvido ou não na contratação dos gerentes de projetos. 
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Impact on the partnership relationship between private firms and organizations of the third 

sector - Triennial of 2014 to 2016 

 

Abstract 

 

The triennium of 2014 to 2016 is considered the period of greatest economic crisis in the 

history of Brazil with significant impacts in several fields. In the field of Education, offered 

by the State, long evasion rates are high (in 2015 - 41% in high school and 24% in elementary 

school). The Brazilian average of years of studies in 2017 was 7.8 years, below several Latin 

American countries. In addition, by the end of 2016, Constitutional Amendment 95/2016, 

PEC 241, better known as the Expense Ceiling, has been enacted, which has frozen federal 

spending for 20 years, which may be a reasonable measure to recover the economy. But it will 

affect young people, especially low family income per capita, because public policies aimed 

at education will be restricted. In turn, third sector organizations continue to articulate and 

raise funds from partner companies to finance their social projects, despite the economic crisis. 

Knowing the importance of this sector to meet the gaps left by the State, this work aimed to 

identify the largest partners of a group of six organizations of the third sector of the 

municipality of São Paulo, containing 98 units, offering professional education to young 

people in various cities of Brazil and the impacts under the partnership or alliance relationship, 

considering the crisis triennium. For this, a field survey was carried out through the 

application of a questionnaire to collaborators of these organizations. The results showed that 

only two agreed to disclose their major partners. And the relationship of partnership or 

alliance, considering the three years of crisis, was shocking: with the exception of one, all of 

them lost partnerships; closing of units; and more than 2,000 young people could not be 

reached. 

 

Keywords: Third sector; Professional Education; Triennium 2014 to 2016 

 

Impacto na relação de parceria entre empresas privadas e organizações do terceiro setor – 

Triênio de 2014 a 2016 

  

Resumo: 

 

O triênio de 2014 a 2016 é considerado o período de maior crise econômica da história do 

Brasil com impactos significativos em vários campos. No campo da Educação, ofertada pelo 

Estado, há muito tempo as taxas de evasão são altas (em 2015 - 41% no ensino médio e 24% 

no ensino fundamental).  A média brasileira de anos de estudos em 2017 foi de 7,8 anos, 

abaixo de vários países latino-americanos. Além disso, no fim de 2016 foi promulgada a 

Emenda Constitucional 95/2016,  a PEC 241, mais conhecido como o Teto dos Gastos, que 

vem congelar gastos federais por 20 anos, que pode ser uma medida razoável para recuperar a 

economia. Porém afetará aos jovens, sobretudo de renda familiar per capita baixa, porque as 

políticas públicas voltadas à educação serão restringidas. Por sua vez, as organizações do 

terceiro setor continuam se articulando e captando recursos de empresas parceiras, para 

financiar seus projetos sociais, a despeito da crise econômica. Sabendo da importância desse 

setor em cumprir brechas deixadas pelo Estado, este trabalho objetivou identificar os maiores 

parceiros de um grupo de seis sedes de organizações do terceiro setor do município de São 
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Paulo, contendo juntas 98 unidades, que oferece educação profissional a jovens em várias 

cidades do Brasil e os impactos sob a relação de parceria ou aliança, considerando o triênio de 

crise. Para isso, foi realizada uma pesquisa de campo através da aplicação de um questionário 

a colaboradores dessas organizações. Os resultados mostraram que apenas duas aceitaram 

divulgar seus maiores parceiros. E a relação de parceria ou aliança, considerando o triênio de 

crise, foi impactante: com exceção de uma, todas perderam parcerias; fechamento de 

unidades; e mais de 2.000 jovens não puderam ser atendidos. 

 

Palavras-chave: Educação Profissional; Terceiro Setor; Triênio de 2014 a 2016  
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INTRODUÇÃO 

 

No fim do triênio de 2014 a 2016, considerado o período de maior crise econômica da 

história do Brasil foi promulgada a Emenda Constitucional 95/2016, que instituiu um “Novo 

Regime Fiscal”, a PEC 241, mais conhecido como o Teto dos Gastos, que vem congelar todos 

os gastos federais por 20 anos, sujeitos a reajustes no limite de inflação ao ano anterior. Essa 

medida limita o gasto social por 20 anos, inviabilizando, por exemplo, a implementação do 

Plano Nacional de Educação (PNE), da expansão do Sistema Único da Saúde (SUS) e de 

programas da assistência social, importantes ao combate à pobreza e às desigualdades no 

Brasil.   

Com essa medida, um dos gastos sociais, previstos na Constituição Federal, constante 

do seu Artigo 6º, que é a educação básica, será afetado e os mais prejudicados serão, 

possivelmente, os jovens de renda familiar per capita baixa ou em situação de vulnerabilidade 

social. Uma vez que muitos desses jovens se utilizam da educação como instrumentos para 

driblarem a pobreza e a desigualdade socioeconômica. Embora o Brasil tenha tido avanços 

educacionais significantes nas últimas décadas e, que houve certa diminuição das 

desigualdades sociais, ainda há disparidades educacionais que possibilitam ainda essas 

desigualdades. 

Não a toa, segundo os dados da última Pnad, a taxa de conclusão do ensino 

fundamental foi de 76%, e o do ensino médio de apenas 59%. Significa que, a cada dez jovens 

de 15 a 19 anos, apenas seis concluem esta etapa escolar, resultando esta alta taxa de evasão. 

Uma outra realidade é a média brasileira de anos de estudos em que, segundo o PNUD, em 

2017, foi de 7,8 anos, abaixo das médias latino-americanas: Chile e Argentina são de 9,9 

anos; Costa Rica 8,7 anos e México 8,6 anos. 

Com esse baixo número de anos de estudo, evasão escolar, dificuldades de acesso à 

educação profissional e à universidade, muitos desses jovens sao os mais afetados e, não por 

acaso, estão na base da pirâmide de renda e sujeitos às precariedades do mundo do trabalho.  
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Somados a isso, o Brasil tem atravessado uma das piores crises econômicas de sua 

história: o triênio de 2014 a 2016, como bem menciona o estudo realizado pelo Centro de 

Estudos de Conjuntura e Política Econômica da Unicamp – (Cecon) e publicado em 

2017:“Choque recessivo e a maior crise da história: A economia brasileira em marcha ré”, 

obrigando, por exemplo, ao Estado a tomar medidas drásticas em relação à educação básica 

através do Teto dos Gastos. Segundo, o estudo nenhuma das crises anteriores teve uma queda 

acumulada do PIB superior 7% se comparado com os de 2015 e 2016.   

É nesse contexto que, para amparar boa parte dos jovens, há as organizações do 

terceiro setor que oferecem à educação profissional como alternativa, sobretudo nestes 

períodos de crise, ficando evidente, portanto, sua importância. 

Essas organizações que, juridicamente, de acordo com o Novo Código Civil Lei n
o
 

10.406/2002, puderam ser constituídas sob as formas de organizações religiosas, partidos 

políticos, associações, fundações (sendo estas últimas duas objetos deste artigo), se utilizam 

da Lei da Aprendizagem - a Lei n
o
 10.097 - para oferecer seus cursos de formação 

profissional e atuar no âmbito da educação profissional.  

A referida lei ainda menciona também que as organizações sem fins lucrativos que, 

tenham por objetivos a assistência ao adolescente e à educação profissional registradas no 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (arts. 429 e 430 da CLT), 

podem atender às empresas em busca de cursos de Aprendizagem. 

Só na cidade de São Paulo Bellizia (2012), mapeou 117 organizações do terceiro setor 

que atuam na formação profissional, em 151 locais diferentes e os jovens se inscrevem 

gratuitamente. Nelas os cursos profissionalizantes são oferecidos gratuitamente aos jovens de 

renda familiar per capita baixa, em diferentes áreas de conhecimentos. Alguns dos cursos 

profissionalizantes encontrados foram: técnicas administrativas, assistente administrativo, 

noções de recursos humanos, filosofia da vida cotidiana, mecânica industrial, web designer, 

culinária industrial, produção, marcenaria, jornalismo, educação e cidadania, panificação etc. 

 Dada a possibilidade dessas organizações do terceiro setor de atenderem às empresas 

em busca de cursos de aprendizagem, boa parte delas tem captado recursos em forma de 

doação e/ou patrocínio dos seus parceiros ou alianças (tanto empresas privadas como 

públicas), para custearam seus projetos sociais relacionados à educação profissional, a 

despeito de momentos de recessões econômicas ou crises acentuadas.   

Por este motivo, este artigo visa identificar os maiores parceiros (tanto empresas 

privadas como públicas), de um grupo de seis sedes de organizações do terceiro setor do 

município de São Paulo, contendo juntas 98 unidades, que oferece educação profissional a 

jovens em várias cidades do Brasil, e os impactos sob a relação de parceria ou aliança, 

considerando o triênio de crise. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Terceiro Setor 

 

Até ao final do século XX, período em que o terceiro setor se estabelecia como um 

novo ator social, em terras tupiniquins, poucas obras trouxeram tamanha contribuição em 

termos de novidades, reconhecimento e perspectivas a este setor, como o Terceiro Setor: um 

estudo comparado entre Brasil e Estados Unidos, de Simone de Castro Tavares Coelho 
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(2000). Um dos motivos mais significantes, sem dúvida, foi pela questão da comparação entre 

dois países: um com seu terceiro setor já bem mais desenvolvido, os EUA, e o Brasil, como 

um novo ator social que se engatinhava. 

 

Mas não que não houvesse organizações do terceiro no Brasil - associações ou 

organizações que praticam a caridade e/ou a filantropia existem há muito tempo, talvez quase 

invisíveis. É que segundo a literatura, antes da década de 90, do século passado, muitas das 

organizações sem fins lucrativos: organizações de utilidade pública ou organizações do setor 

público não governamental ou, mais comumente, chamadas de Organizações Não 

Governamentais, segundo destaca Gohn (2008: 89):   

 
“Tinham um perfil mais militante, ideológico e projeto políticos definidos. A partir 

de 90 o cenário do associativismo civil se amplia e diversifica-se: surge o terceiro 

setor (mais articuladas às empresas e fundações)”.         

 

Portanto, o que passou a se denominar como terceiro setor, no Brasil, é o resultado de 

um longo processo de organização da associação civil voluntária, visando atuar sobre os 

problemas relacionados à desigualdade social, à educação, sobretudo profissional, e à pobreza 

etc. 

 

Ainda no que se referem às ONGs, para Gohn, há uma tipologia básica para identificá-

las, conforme Quadro 1: 

 

Quadro 1 - Tipologia das ONGs 

 

 
ONGS Caritativas 

 

 

São aquelas voltadas à assistência a áreas específicas, como menor, 

mulher e idosos. Têm grande penetração na área de Educação 

Infantil e são as que mais se expandiram e funcionam como 

prestadoras de serviços. 

  

ONGS 

Desenvolvimentistas 

 

São aquelas que surgiram e cresceram a partir de propostas de 

intervenção no meio ambiente. Tiveram um grande impulso a partir 

da ECO 92. 

 

ONGS Cidadãs 

 

São aquelas voltadas à reivindicação dos direitos de cidadania, que 

atuam no espaço urbano, tanto no campo popular, no qual 

constroem redes de solidariedade, promovendo e participando de 

programas e serviços públicos, como no campo não-popular, quando 

atuam junto a minorias discriminadas, fornecendo subsídios para a 

elaboração de políticas públicas, fazendo campanhas educativas e 

denunciando a violação dos direitos sociais. 

 

ONGS Ambientalistas 

 

São aquelas ecológicas que possuem mais visibilidade junto à 

opinião pública. Seus atos estão contribuindo para a mudança do 

perfil das cidades brasileiras. 

 

Fonte: Adaptado (GOHN, 2000: 53-64) 
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Em se tratando da organização da associação civil voluntária, Coelho (2010), em sua 

obra, recorre ao pensador Alexis de Tocqueville, em A Democracia na América, para  

demonstrar que o mais avançado terceiro setor, ou seja, dos Estados Unidos, se desenvolveu 

graças à cultura política voltada ao associativismo e o voluntarismo norte-americano. No 

sentindo de que, Tocqueville percebe, através de seus estudos, que a prática do associativismo 

cumpre um papel importante na vida social americana e é parte fundamental na formação do 

Estado. Ele aponta essa relação como um dos pontos cruciais na construção da democracia 

americana. Para Coelho (2000: 27), “a resolução dos problemas sociais – pobreza, saúde, 

criança, habitação etc., progrediu claramente do nível individual e familiar ao comunitário, 

depois para uma resolução pela comunidade”. 

 

Segundo ainda o pensador francês, os americanos através de seus esforços voluntários 

resolvem vários problemas sociais, que em outras sociedades, espera-se que o governo 

resolva: indicando-se uma distinção de cultura política entre os Estados Unidos, a Inglaterra e 

a França, por exemplo. Portanto, inspirados nas afirmações de Tocqueville, pesquisadores 

investigaram a conexão entre as associações voluntárias e a participação política, 

argumentando que o setor voluntário ajuda a mobilizar e a informar o eleitorado. O que, 

portanto, para Tocqueville, no entanto, essas associações cumprem não apenas uma função 

social e política, porém, sobretudo, expressam valores nacionais da comunidade. 

 

A partir daí, muitos pensadores iniciaram uma série de estudos se essas associações 

cumpririam ou não um papel de mediação entre o Estado e o cidadão. Um deles, segundo 

Coelho (2000), foi John Stuart Mill, por exemplo, em 1859, na sua obra Sobre a liberdade, 

chama a atenção à relação do governo com essas associações. Além de que, Tocqueville, já 

apontava em A democracia na América, o que depois outros escritores americanos 

desenvolveram: o modelo de três setores de atividades na sociedade, ou seja, o do mercado 

(primeiro setor); o governamental (segundo setor) e o das atividades sem fins lucrativos 

(terceiro setor).  

 

O que de mais evidente os estudos de Coelho (2000) demonstram são os impactos até 

aos dias atuais que, a partir da cultura política americana, se desenvolveu e marcou 

profundamente o terceiro setor dos Estados Unidos. Um desses impactos se deu através da 

importância do voluntariado. Por exemplo, foi observado que no terceiro setor americano há 

uma significativa força de trabalho voluntária, distribuída por fundações, associações e 

entidades dos mais diferentes tipos. São, portanto, profissionais provenientes de várias áreas, 

que doam seu tempo e seu trabalho para algum projeto ou atividade. Cerca de 90% dos 

cidadãos americanos já trabalharam ou ainda trabalham voluntariamente em alguma 

organização. 

    

Ainda, segundo Coelho (2000: 72), “nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, as 

grandes empresas privadas costumam incentivar o trabalho voluntário de seus empregados, 

considerando-o um ponto positivo em seu currículo”. 

 

O mesmo acontece com as doações de recursos provenientes do setor empresarial 

americano. Essas ações são motivadas pela compreensão de que, ao desenvolvimento 

econômico, é essencial a melhoria das condições de vida. 

 

No Brasil, por sua vez, as doações de recursos provenientes do setor empresarial se 

dão por meio de parcerias ou alianças entre muitas das organizações do terceiro setor e da 

iniciativa privada. Essas alianças ou alianças intersetoriais, segundo Fischer (2005:12), é toda 
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forma de colaboração ou trabalho conjunto que a empresa mantenha com outras organizações 

da sociedade e do Estado para realizar suas práticas de atuação social. O termo usado para 

designar que a empresa se preocupa com o desenvolvimento social se chama: 

Responsabilidade Social. 

 

Este artigo objetiva identificar as seis maiores empresas que praticam a 

responsabilidade social ou mantém alguma parceria com um grupo de seis sedes de 

organizações do terceiro setor do município de São Paulo, contendo juntas 98 unidades, que 

oferece educação profissional a jovens em várias cidades do Brasil, e os impactos sob a 

relação de parceria ou aliança, considerando o triênio de crise. 

   

Educação Profissional 

 

A Educação Profissional teve suas primeiras iniciativas, no Brasil, pelos jesuítas (os 

colégios), voltadas aos indígenas e aos órfãos desvalidos. Estas iniciativas, basicamente, eram 

o ensino de trabalhos agrícolas, bem como alguns ofícios, tais como: pedreiro, sapateiro, 

carpinteiro, além das primeiras letras e da catequese (BRYAN, 2008: 11). Mais tarde, com o 

avanço da indústria-manufatureira, na segunda metade do século XIX, a sociedade civil da 

época mobilizou-se para capacitação de jovens órfãos em artes e ofícios. Os fazendeiros, 

comerciantes e nobres burocratas do Estado foram os financiadores de um espaço inicial à 

formação profissional. Em 1857 foi criado o Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo a partir 

de princípios científicos. 

 

Já no início do século XX, impulsionadas pelo contexto da imigração estrangeira, 

desenvolvimento industrial, e necessidades ditadas pelas mudanças na produção, as 

instituições de ensino profissional expandiram-se e diferenciaram-se durante as primeiras 

décadas do regime republicano, resultantes de iniciativas governamentais (União e estados) e 

de empreendimentos privados, religiosos e laicos. 

 

Neste século também, e mais precisamente, em 1942, logo depois da criação do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), uma política pública foi promulgada 

privilegiando os jovens - a Lei de Aprendizagem n
o
 4.481 de 16 de Julho. A contratação de 

jovens aprendizes com carteira de trabalho passou a ser obrigada pela indústria. Ainda, 

durante todo o século XX, ou seja, nos anos de 1946, 1952, 1967 a 1973, houve vários 

decretos determinado e ampliando os benefícios dos jovens brasileiros. 

  

No campo do terceiro setor, em 2000, a nova Lei de Aprendizagem n
o
 10.097, 

regulamentada pelo Decreto n
o
 5.598, de 1º de Dezembro de 2005, garantiu, também, que as 

organizações do terceiro setor pudessem atuar no âmbito da Educação Profissional. Ainda é 

mencionado na lei que as organizações sem fins lucrativos que, tenham por objetivos a 

assistência ao adolescente e à Educação Profissional registradas no Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (arts. 429 e 430 da CLT), podem atender às empresas 

em busca de cursos de Aprendizagem. 

 

A Educação Profissional aos jovens, principalmente à classe trabalhadora é 

importante, porque a juventude é um momento crucial à construção de sua identidade e seu 

espaço na sociedade. Caso o jovem ingresse ao mundo do trabalho de forma precária, sem ter 

uma boa qualificação, há uma grande chance de marcar sua trajetória nesta condição. No 

Brasil em que há grandes desigualdades socioeconômicas que influenciam o desenvolvimento 
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no acesso escolar, uma educação escolar precária impacta a vida do jovem quanto ao seu 

futuro.  

 

O grupo de seis sedes de organizações do terceiro setor do município de São Paulo, 

contendo juntas 98 unidades, estudadas, neste artigo, oferece educação profissional a jovens 

em várias cidades do Brasil. 

 

Triênio de 2014 a 2016 

 

O Brasil enfrentou outros episódios recessivos ao longo do século XX, mas nenhum 

com tamanha gravidade quando se considera a contração do PIB. Para demonstrar um pouco 

do estrago deste triênio de 2014 a 2016, a revista Época publicou uma longa matéria, no dia 

04/04/2016, no seu portal, intitulada de “Como o Brasil entrou, sozinho, na pior crise da 

história”, e indica as piores recessões desde o século XX e o que elas ensinaram, conforme 

Quadro 2, abaixo:  

 

Quadro 2 - Piores recessões desde o século XX 

 

1908 (-3,2) - 6,3% foi a 

queda do PIB per capita. 
 

 

O país se tornava uma economia especializada em exportar café. Em 

alguns anos, isso era um bom negócio. Em 1908, a superprodução 

derrubou os preços. O PIB caiu e deu o primeiro susto nos grandes 

produtores brasileiros. 

  

 

1918 (-2,0) - 55% foi a 

queda nas exportações em 

relação a 1917. 

 

A Primeira Guerra Mundial acabou e os países europeus estavam 

em frangalhos. Novamente, o Brasil perdeu por não conseguir 

exportar seu principal produto, o café. As contas nacionais pioaram 

rapidamente. 

 

 

1930 (-2,1)  e 1931 (-3,3) - 

65% foi a queda nas 

exportações de café 

brasileiras. 

 

 

A quebra da Bolsa nos Estados Unidos afetou todo o mundo. O 

Brasil dependia de exportar o café e as vendas despencaram. 

Resultado: a balança de poder político mudou e o país passou a 

debater a industrialização. 

 

 

1942 (-2,7) - 16,2% foi a 

inflação naquele ano, muito 

alta ao período. 

 

Os Estados Unidos e a Europa no esforço de guerra. O Brasil sofreu, 

mais uma vez, as consequências de depender de exportar matérias-

primas e importar bens industrializados. 

 

 

1981 (-4,3) a 1983 (-2,9) - 

US$ 100 bilhões foi o valor 

atingido pela dívida 

externa, que dobrou nessa 

década. 

 

 

O encarecimento do petróleo abalou o Brasil, muito dependente da 

importação dessa matéria-prima. Os Estados Unidos subiram os 

juros, o que fez inflar nossa dívida externa. Aprendemos o custo do 

descontrole dessa dívida. 

 

 

1990 (-4,3) - 7% foi a 

retração trimestral do PIB 

no início do governo 

Collor. 

 

O encarecimento do petróleo abalou o Brasil, muito dependente da 

importação dessa matéria-prima. Os Estados Unidos subiram os 

juros, o que fez inflar nossa dívida externa. Aprendemos o custo do 

descontrole dessa dívida. 
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2015 (-3,8) e 2016 (-3,5) - 

9 milhões de cidadãos em 

idade de trabalhar ficam 

desempregados. 

 

Decisões que visavam acelerar o crescimento, como protecionismo 

e estímulo ao consumo, tiveram resultado desastroso – estagnação, 

inflação e sumiço do investimento. Os efeitos ainda serão sentidos 

por muitos anos. 

  

Fonte: (Portal Revista Época, 2016). Elaborado pelos autores 

Sem querer apontar as possíveis causas da crise econômica desse triênio de 2014 a 

2016, através do presente artigo, menciona Barbosa Filho (2017:52) que a profundidade da 

atual recessão é o resultado de um conjunto de choques de oferta e de demanda ocasionado, 

sobretudo, por erros de política econômica adotadas em relação a formação da Nova Matriz 

Econômica (NME). Já para Pires (2016: 248), é possível afirmar que: 

 

“essa crise teve dois grandes períodos. O primeiro período foi marcado por um 

conjunto de políticas que não se mostraram suficientes para sustentar o crescimento 

econômico que a economia havia apresentado até 2011. O segundo período se refere 

ao enorme conjunto de choques negativos que começam a atingir o país a partir de 

2014. Durante a ocorrência desses choques, a política econômica teve muito pouco 

espaço para ser utilizada”. 

 

Por fim, é inegável a crise econômica do triênio de 2014 a 2016 que assolou o Brasil e 

suas consequências para anos vindouros, como, por exemplo, através da PEC 241, o Teto dos 

Gastos, que vem congelar todos os gastos federais por 20 anos, sujeitos a reajustes no limite 

de inflação ao ano anterior. Com essa medida, um dos gastos sociais, previstos pela 

Constituição Federal, constante do seu Artigo 6º, que é a educação básica, será afetado e os 

mais prejudicados serão, possivelmente, os jovens de renda familiar per capita baixa ou em 

situação de vulnerabilidade social.  

  

Os gastos sociais que, como se mostraram em todo o mundo, são eficientes meios de 

redução de desigualdades, como aqui no Brasil, que tem sido decisivo para combater à 

pobreza e à proteção social. A educação é um exemplo básico de gasto social, que é um dos 

pilares de mobilidade social e do desenvolvimento de um país. No entanto, o Estado tem dado 

uma lição de retrocesso com a limitação desses gastos. 

 

Essa crise do triênio de 2014 a 2016 abriu um terreno fértil ao debate sobre o 

saneamento das contas públicas que teve como objetivo o corte dos gastos sociais. Porém, 

pouco se discutiu uma forma de revisão da política tributária regressiva, que onera os mais 

pobres e a classe média ou por meio de uma correção dos vícios do sistema tributário, para 

aumentar a arrecadação. Por exemplo, desde junho de 1995 há isenção do IRPJ sobre lucros e 

dividendos a pessoas físicas. Também isenção deste mesmo imposto sobre remessa de lucros 

e dividendos ao exterior. Sem contar a instituição, desde dezembro de 1995, de juros sobre o 

capital próprio.  

 

Segundo os estudos da Oxfam Brasil, só com a reversão dessas medidas, o Estado teria 

potencial de arrecadação na ordem de R$ 60 bilhões por ano, quase três vezes o orçamento 

federal à educação básica, e quase 60 vezes o que se aloca para educação infantil. Somadas 

essa cifra aos números de evasão e gastos tributários (renúncias fiscais), o Brasil deixou de 

arrecadar em 2016: R$ 600 bilhões, quase quatro vezes o rombo da previdência calculado 

pelo atual governo. 
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METODOLOGIA 

 

Este item informará a trajetória percorrida pelo pesquisador para realizar o trabalho, 

possibilitando a replicação para outros estudos e também a verificação da consistência do 

resultado. 
 

A pesquisa utiliza o método de coleta de dados realizada a partir do próprio 

questionário, conforme o Quadro 3, estruturado, fechado e enviado a colaboradores de 12 

sedes de organizações do terceiro setor do município de São Paulo, escolhidas, 

aleatoriamente, a partir do livro: Como se tonar um(a) jovem de sucesso a partir do terceiro 

setor (2017). Destas, seis aceitaram participar da pesquisa, sendo elas: OTS1, OTS2, OTS3, 

OTS4, OTS5, OTS6. O questionário é dividido em dois blocos: Perfil das organizações do 

terceiro setor e o Impacto na relação de parceria levando-se em consideração à crise 

econômica do triênio de 2014 a 2016 no Brasil.  

 

Esta pesquisa pode ser classificada, quanto ao procedimento, como pesquisa 

documental e empírica, qualitativa, visto que por meio de questionário, será identificado a 

partir dos colaboradores de um grupo de seis sedes de organizações do terceiro setor do 

munícipio de São Paulo, contendo juntas 98 unidades, que oferece educação profissional a 

jovens em várias cidades do Brasil, os seus maiores parceiros e o impacto sob a relação de 

parceria ou aliança, considerando o triênio de crise a partir dos profissionais. 
 

O presente artigo é de natureza qualitativa. Para Stake (1999: 43), “a investigação 

qualitativa procura estabelecer uma compreensão impactante ao leitor, mediante a 

descrição, às vezes a descrição densa, transmitindo ao leitor aquilo que a experiência 

mesma transmite”. 

 

Quadro 3: Questionário aplicado aos profissionais das organizações do terceiro setor 

 

Pergunta Categoria Objetivo 

Há quanto tempo a organização atua em 

SP? 
Perfil 

Identificar o perfil da organização 

do TS 

Qual a quantidade de jovens atendida por 

ano pela organização? 
Perfil 

Identificar o perfil da organização 

do TS 

Qual o número de unidades em São Paulo, 

Brasil, outros países? 
Perfil 

Identificar o perfil da organização 

do TS 

Qual o número de colaboradores da 

organização? 
Perfil 

Identificar o perfil da organização 

do TS 

Qual é a maior empresa-parceira 

considerando-se a quantidade de projetos 

executada a partir dos recursos dela? 

Perfil 
Identificar o perfil da organização 

do TS 

Pode relatar qual foi o maior impacto na 

relação da parceria desde a crise econômica 

do triênio de 2014 a 2016? 

Relação de 

parceria ou 

aliança 

 

Identificar o impacto na relação 

de parceria, levando-se a crise 

econômica do triênio de 2014 a 

2016 
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Qual foi o ano mais impactante à parceria 

nesses anos de crise econômica (2014, 

2015 ou 2016)? 

Relação de 

parceria ou 

aliança 

 

Identificar o impacto na relação 

de parceria, levando-se a crise 

econômica do triênio de 2014 a 

2016 

 

Qual é o percentual de projetos impactados, 

levando-se em consideração o ano anterior 

à crise econômica: 2013? 

Relação de 

parceria ou 

aliança 

 

Identificar o impacto na relação 

de parceria, levando-se a crise 

econômica do triênio de 2014 a 

2016 

 

Foi perdida alguma parceria perdida que 

merece algum comentário? 

Relação de 

parceria ou 

aliança 

 

Identificar o impacto na relação 

de parceria, levando-se a crise 

econômica do triênio de 2014 a 

2016 

 

Qual ferramenta de gestão tem sido usada 

para gerir a organização nesses anos de 

crise econômica? 

Relação de 

parceria ou 

aliança 

 

Identificar o impacto na relação 

de parceria, levando-se a crise 

econômica do triênio de 2014 a 

2016 

 

Fonte: Autores 

ANÁLISE DOS DADOS  

 

Bloco 1 - Perfis das organizações do terceiro setor 

Das organizações pesquisadas todas possuem suas sedes na cidade de São Paulo. 

Quatro delas estão presentes em outras cidades e estados do Brasil. Há uma, OTS4, está 

presente em mais de 230 países. Do total, são 98 unidades, no Brasil, oriundas destas seis 

sedes. 

 O tempo que estão operando no município de São Paulo e, em outras cidades, varia 

bastante. Por exemplo, a OTS4, em março deste ano, comemora 99 anos de existência no 

município. Em quanto à média de outras cinco é de duas décadas. A mais nova, OTS5, tem 12 

anos.   

 Em relação a quantidade de colaboradores e voluntários, somadas as seis, estão na 

casa de 327. Já o número de jovens de baixa-renda e/ou em situação de vulnerabilidade 

atendidos, a Tabela 1 demonstra a quantidade de 8.900. 

Tabela 2 – Quantidade de jovens de baixa-renda atendidos pelas OTSs   
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OTS1 
 

 

2000 jovens atendidos 

 

OTS2 

 

2000 jovens atendidos 

 

OTS3 

 

1400 jovens atendidos 

 

OTS4 

 

1600 jovens atendidos 

 

OTS5 

 

500 jovens atendidos 

 

OTS6 

 

1400 jovens atendidos 

 

Fonte: Autores 

 O número de alianças e parcerias com o grupo das seis sedes das organizações do 

terceiro setor pesquisadas está na ordem de 484. A OTS6, por questões de sigilo, não pôde 

informar a quantidade. 

 Em relação a atingir um dos objetivos deste artigo, os maiores parceiros deste grupo 

de seis sedes das organizações do terceiro setor pesquisado, mostra-se como abaixo no 

Quadro 4 abaixo: 

Quadro 4 – Maiores parceiros do grupo de seis sedes de OTS   

 

OTS1 
 

 

Não pôde divulgar. 

 

OTS2 

 

Sindicato Patronal, mas não pôde 

divulgar 

 

OTS3 

 

Mahle Metal Leve S/A 

 

OTS4 

 

Não conseguiu mensurar. 

 

OTS5 

 

Não pôde divulgar. 

 

OTS6 

 

TOTVS Software de Gestão. 

 

Fonte: Autores 
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Bloco 2 - o Impacto na relação de parceria levando-se em consideração à crise 

econômica do triênio de 2014 a 2016 no Brasil. 

 Em relação à pergunta: “Pode relatar qual foi o maior impacto na relação da parceria 

desde a crise econômica do triênio de 2014 a 2016?”, o Quadro 5, abaixo, demonstra as 

respostas na íntegra dos entrevistados por OTS.  

Quadro 5 – Respostas na íntegra dos entrevistados por OTS 

 

 

OTS1 
 

 

“redução do número de aluno atendido; demissão de colaboradores; 

atraso no pagamento de fornecedores; demora no recebimento da 

captação dos recursos, etc.” 

 

OTS2 

 

“diante dos problemas financeiros na metade de 2017 encerramos as 

atividades em uma das unidades após 27 anos na comunidade, 

deixando de atender a 1.000 jovens. E fizemos e desligamos metade 

dos funcionários. Além do fechamento da unidade, desde 2015 estamos 

sofrendo com a diminuição de sócios e de verba do nosso principal 

mantenedor.” 

 

OTS3 

 

“rescisão de antigas parcerias e redução da quantidade anual histórica 

de entrada de novos parceiros na rede, resultando na redução de 

número de jovens atendidos.” 

 

OTS4 

 

“A maior dificuldade encontrada durante o triênio é no repasse de 

valores por parte dos fundos público municipal (FUNCAD) ou estadual 

(CONDECA). Valores que são doados por empresas (com incentivos 

fiscais), para a execução de um projeto aprovado pelo órgão, mas os 

recursos são retidos pelos fundos públicos com justificativas nada 

plausíveis.” 

 

OTS5 

 

“redução do número de aluno atendido; demissão de colaboradores; 

atraso no pagamento de fornecedores; demora para receber de 

empresas; perda de uma grande parceria; perda de 1.000 jovens.” 

 

OTS6 

 

“O principal impacto está ligado a captação de recursos do Instituto, 

sendo por investimento direto, quando via incentivo fiscal, onde as 

empresas doam parte do seu IR para fundos nas esferas municipais, 

estaduais e/ou federal, para o aporte de projetos sociais. Neste triênio 

um volume gigantesco de empresas deixou de ter lucros e o próprio 

governo não tem aberto editais públicos.” 

 

Fonte: Autores 

Já à pergunta: “Qual foi ano mais impactante à parceria desses anos de crise 

econômica?”, majoritariamente, dizem ser o ano de 2016 o mais relevante à crise. 
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Em relação à pergunta: “Se houve impacto em relação aos recursos recebidos nesse 

período de crise, qual é o percentual de projetos impactados, levando-se em consideração o 

ano anterior à crise: 2013”?, o Gráfico 1, abaixo, demonstra o percentual de projetos 

impactados em relação a 2013. Duas das seis OTS não responderam. 

Gráfico 1 -  Percentual de projetos impactados em relação a 2013 

 

Fonte: Autores 

Sobre se perderam alguma parceria, baseada na pergunta: “Foi perdida alguma 

parceria nesse período?”, a OTS1: várias; a OTS3: 13 parcerias perdidas; a OTS4: sim; a 

OTS5: muitas; a OTS6: não diretamente. A OTS2 não perdeu, mas alguns parceiros deixaram 

de doar. 

Por fim, sobre à pergunta: “Qual ferramenta de gestão tem sido usada para gerir a 

organização nestes anos de crise econômica, o Quadro 6 revela na íntegra as respostas dos 

colaboradores: 

Quadro 6 – Respostas sobre a ferramenta de gestão usada  nestes anos de crise 

 

OTS1 
 

 

Não respondeu adequadamente. 

OTS2 Não respondeu adequadamente.  

OTS3 

 

Planejamento Estratétigo; Benckmarkng; Google Analytics; Plano de 

Negócios; Análise Swot; Dynamic AX; SIC: Sistema de informação 

para certificação dos alunos e sistema de gestão da operação 

(construído especificamente às necessidades da organização); 

Salesforce – implantação. 

 

OTS4 

 

Ferramenta de gestão chamada SIGAR. 

 

40% 

16,5% 14,5% 
20% 

OTS2 OTS3 OTS4 OTS6 
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OTS5 Não respondeu adequadamente.  

OTS6 

 

Planejamento Estratégico; BCS; ERP 

 

Fonte: Autores 

CONCLUSÃO 

 Como objetivo principal deste trabalho é identificar os seis maiores parceiros (tanto 

empresas privadas como públicas), de um grupo de seis sedes de organizações do terceiro 

setor do município de São Paulo, contendo juntas 98 unidades, que oferece educação 

profissional a jovens em várias cidades do Brasil, a partir dos dados coletados, apenas duas 

organizações puderam divulgar os seus maiores parceiros: a OTS3 em que o seu maior 

parceiro é o Mahle Metal Leve S.A e a OTS6, tendo a TOTVS Software de Gestão. As demais 

não tiveram autorização para divulgar. 

 

 Em relação aos impactos sob a relação de parceria ou aliança, considerando o triênio 

de crise de 2014 a 2016, percebe-se que, segundo o estudo realizado pelo Centro de Estudos 

de Conjuntura e Política Econômica da Unicamp – (Cecon) e publicado em 2017: “Choque 

recessivo e a maior crise da história: A economia brasileira em marcha ré”, não poupou 

qualquer um dos setores da economia, pois, de acordo com os dados deste artigo, 

majoritariamente, as organizações do terceiro setor estudadas mencionam 2016 como o maior 

ano de crise. Tanto é que juntas: a OTS2 e OTS5 perderam 2.000 alunos. A primeira teve de 

fechar uma unidade, numa comunidade do município de São Paulo. 

  

 Sobre suas parcerias ou alianças, mostra este estudo que, apenas a OTS6 não perdeu 

parcerias, porém: “novas parcerias deixaram de se concretizar”. Enquanto que as demais 

tiveram impactos significativos como a OTS3 que demonstrou ter perdido 13 alianças. A 

OTS2 encerrou as atividades de uma unidade, deixando de formar 1.000 jovens. Do mais, os 

percentuais de projetos impactados, levando-se em consideração 2013, antes do início da crise, 

mostram-se relevantes: OTS2: 40%, OTS3: 16,5%, OTS4: 14,5% e OTS6: 20%. 

 

 Além desses impactos, prejudicando essas organizações do terceiro setor, que 

oferecem educação profissional aos jovens, sobretudo de renda familiar per capita baixa, essa 

crise forçou ao Estado a tomar medidas drásticas em relação à educação básica através do 

Teto dos Gastos, com PEC 241, trazendo mais consequências negativas aos jovens. 

 

 Este trabalho limitou a aplicação de um questionário a colaboradores de 12 sedes de 

organizações do terceiro setor do município de São Paulo, escolhidas, aleatoriamente, a partir 

do livro: Como se tonar um(a) jovem de sucesso a partir do terceiro setor (2017). Destas, seis 

aceitaram participar da pesquisa, sendo elas: OTS1, OTS2, OTS3, OTS4, OTS5, OTS6. Seria 

recomendado que futuramente existissem outros estudos com demais organizações para 
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identificar os impactos sob a relação de parceria ou aliança, considerando o triênio de crise de 

2014 a 2016.   
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The technology is present in several processes of Education, facilitating the lives of the 

actors in the execution of automated processes, which take advantage of the ease of access and 

reduction of the costs of these technologies. This research proposes a model of automation of the 

process of student frequency registration through the use of radio frequency (RFID) technology 

with Arduino and internet communication. The methodology used was exploratory and applied, 

through the development, testing and application of a prototype that collects student records 

through the approximation of RFID cards. The results indicated good quality in the data collec-

tion, 99.9% at 5 cm distance and 97.8% at 10 cm distance, with good and excellent user ratings 

above 91%. We conclude that the use of the proposed technology is relevant, so it is justified by 

the benefits obtained, such as registration without human interference, speed of data acquisition 

and accuracy of information, allowing the call time to be used in pedagogical activities . In addi-

tion, the project is feasible both economically and technologically, since it uses open source 

technology in both hardware and software with wide applicability in the market.Palavras-chave: 

Arduino, RFID, automação, processos. 

Keywords: Arduino, RFID, automation and processes. 

CONTROLE DE ACESSO DE ALUNOS USANDO ARDUINO COM FRID 

A tecnologia está presente em vários processos da Educação, facilitando a vida dos atores 

na execução de processos automatizados, que se aproveitam da facilidade de acesso e redução 

dos custos destas tecnologias. Esta pesquisa propõe um modelo de automatização do processo de 

registro de frequência de alunos através do uso da tecnologia de radiofrequência (RFID) com 

Arduino e comunicação via internet. A metodologia usada foi a exploratória e aplicada, através 

do desenvolvimento, testes e aplicação de um protótipo que coleta os registros dos alunos através 

de aproximação de cartões de RFID. Os resultados indicaram boa qualidade na coleta dos dados, 

99,9% a 5 cm de distância e 97,8% a 10 cm de distância, com avaliações boas e ótimas dos usuá-

rios acima de 91%. Concluímos que o uso da tecnologia proposta é relevante, portanto se justifi-

ca pelos benefícios conseguidos, como o registro sem a interferência humana, a velocidade da 

obtenção dos dados e a precisão das informações, permitindo que o tempo das chamadas seja 

utilizado em atividades pedagógicas. Além do que, o projeto é viável tanto do ponto de vista 

econômico quanto tecnológico uma vez que utiliza tecnologia open source tanto de hardware 

como de software com larga aplicabilidade no mercado. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2734

mailto:jonathalimax@gmail.com
mailto:wellington@tecsist.com
mailto:rejane.freitas@estacio.br
mailto:jomabefon@gmail.com


 

 

Palavras-chave: Arduino, RFID, automação e processos. 

INTRODUÇÃO 

No mundo em que vivemos, o uso da tecnologia vem crescendo aceleradamente, trazendo 

muitos benefícios se usada de forma correta. A exigência de celeridade cada vez maior dos pro-

cessos alinhada à eficiência e eficácia que conferem resultados práticos cada vez melhores, tem 

sido uma constante nos dias atuais.  O uso da tecnologia a serviço do desenvolvimento da própria 

tecnologia tem propiciado o crescimento vertiginoso das inovações que resultam em variadas 

opções de aplicações nos processos, dos mais simples aos mais complexos. Por outro lado, o 

acesso cada vez mais democrático dessas tecnologias favorece a que o número de pesquisas com 

propósito de aplicá-las no nosso cotidiano tenha aumentado sobremaneira.   

No âmbito da sala de aula, percebe-se uma demanda crescente de professores e alunos 

por uma solução tecnológica que aperfeiçoe o controle de presença dos alunos. O processo tradi-

cional das chamadas, no início ou final das aulas, consome em torno de dez a quinze minutos, 

variando em função da quantidade de alunos na turma.  Isso porque, no processo em uso, o pro-

fessor necessita ler a lista de todos os alunos, o que dispersa a turma e consome sua preciosa 

energia, além de provocar desgastes nas suas cordas vocais.  

Como resultado das nossas pesquisas, optamos por uma das possibilidades tecnológicas 

de automação que consiste no uso da plataforma Arduino e RFID como estruturas principais. A 

escolha se deve primeiro ao fato de que essa tecnologia se aplica muito bem à solução proposta e 

segundo porque o seu custo de implantação é acessível, uma vez que essa plataforma é open 

source, o que permitiria o uso em escala, sabendo-se que a quantidade é característica do público 

alvo do trabalho. 

Na era da Internet das Coisas (IoT), a rapidez do desenvolvimento e dos testes dos protó-

tipos de produtos de hardware, é relevante, ao mesmo tempo que foram ampliadas as caracterís-

ticas dos softwares. O movimento Arduino foi o pioneiro nesta revolução de hardware, e através 

de seus projetos de placa simples tornou conveniente para qualquer um desenvolver projetos de 

hardware.  

Arduino é uma plataforma física computacional open-source, composta por duas partes: 

hardware, contendo alguns componentes eletrônicos como microcontroladores, alimentação por 

USB, leds, resistores, entre outros; e o software responsável por armazenar a aplicação (BANZI, 

2009).   

Foi criado por Massimo Banzi e David Cuartielles em 2005, com o objetivo de permitir o 

desenvolvimento de controle de sistemas interativos, acessível e de baixo custo, no Interaction 

Design Institute Ivrea (IDII) (DESAI,2015). Desde então tem se tornado uma das melhores pla-

taformas de hardware de código aberto. Todo o software, componentes e esquemas do design 

Arduino são de código aberto, podendo ser utilizado sem a necessidade de pagamento de royalti-

es ou direitos autorais. 

Juntamente com o Arduino é possível utilizar componentes de hardware para ampliar sua 

aplicabilidade, tais componentes são denominados shields. São exemplos de shields, módulo 
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WIFI, ethernet, bluetooth, sensores de movimento, luminosidade, temperatura, umidade, distân-

cia, peso, entre outros.  

O RFID (Radio Frequency Identification) consiste na identificação por rádiofrequência e 

está sendo muito utilizada para registrar informações através da identificação e rastreamento de 

objetos, é composto por três componentes: um leitor, um identificador e um local de armazena-

mento dos dados. O leitor se comunica com o identificador, que, por sua vez, interpreta os dados 

armazenados.  

Essa tecnologia está sendo muito utilizada para controle de estoques, sendo possível saber 

todos os produtos que entram e saem do estoque de forma rápida; controle de acesso, permitindo 

apenas pessoas autorizadas a realizar determinada ação, através da identificação da pessoa. 

 Diante disso, o processo exaustivo de registro de frequência dos alunos em sala de aula 

pode ser automatizado através da tecnologia RFID evitando-se dessa maneira os erros de registro 

e o tempo dispensado pelo professor para uma atividade não pedagógica. 

1. Motivações para automatizações 

 Segundo Alecrim (2013), a Tecnologia da Informação (TI) pode ser definida como: “o 

conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos computacionais que visam per-

mitir a obtenção, o armazenamento, o acesso, o gerenciamento e o uso das informações”. 

O uso de softwares é o recurso mais utilizado para a solução de problemas, onde este irá 

automatizar algum processo, com objetivo de reduzir o trabalho da mão de obra humana, maxi-

mizando assim o tempo de execução do processo. (GRASEL, 2014) 

Com o avanço da tecnologia e as demais necessidades da população é viável que sejam 

criadas inovações com o uso da tecnologia para atender essas necessidades de uma forma plena 

ou econômica (OLIVEIRA, 2013) 

A inovação tecnológica pode ser dividida em duas partes, inovação de produto, onde será 

desenvolvido novos produtos, serviços e/ou processos que não existiam ou caso existam, passam 

por melhorias significativas. E a inovação de processos, que mantém o foco em “como se faz”, 

aperfeiçoando os métodos ou desenvolvendo-os com um melhor desempenho (VILHA, 2010) 

O projeto Arduino consiste em uma placa de prototipagem eletrônica, que contém um 

chip controlador, dando a possibilidade de inserir programas, com o objetivo de tornar a robótica 

mais acessível. McRoberts (2011, p.22) afirma que “Arduino é um pequeno computador que 

você pode programar para processar entradas e saídas entre o dispositivo e os componentes ex-

ternos conectados a ele”. 

 O processo é destinado a pessoas que possuem interesse em criar ambientes interativos 

ou objetos. Ele está contido na área de computação física, que consiste em interação de hardware 

e software, tornando possível a integração, com motores, sensores, LED’s, entre outros dispositi-

vos eletrônicos. (Colégio Santa Emília, s.d, p.1)  
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 A tecnologia RFID utiliza etiquetas eletrônicas, contendo microchips instalados, permi-

tindo um maior controle sobre as etiquetas, como por exemplo, a possiblidade de rastreá-las. 

Além disso, é possível armazenar e/ou ler dados. A tecnologia RFID é composta por três compo-

nentes: antena, que ativa a tag para trocar informações; transcrever e leitor, o leitor emite fre-

quência de rádio alimentando o transponder, que irá retornar o conteúdo armazenado em sua 

memória; e o transponder ou RF tags, que se encontram em vários formatos e tem como função 

se comunicar com o leitor. Possui dois tipos de RF tag, as que permitem somente leitura dados 

(read only) ou leitura e escrita (BERNARDO, s.d). 

 A principal vantagem do sistema RFID é a realização da leitura sem contato e sem visibi-

lidade com o leitor e possibilidade de escrita de dados nas tags. Em contrapartida temos o alto 

custo se comparada a outras soluções do mercado, como por exemplo o código de barra. 

 Sendo o dispositivo mais utilizado pelos mais diversos tipos de usuários o telefone móvel 

oferece várias facilidades no dia a dia. Dessa forma as aplicações móveis passam a ser utilizadas 

em larga escala e já substituem quase por completo os computadores e notebooks. É possível 

perceber as diferenças entre tais dispositivos, tais como portabilidade, agilidade, usabilidade, 

entre outros. 

 Sistemas embarcados estão mais presente no cotidiano devido a evolução de hardware e 

da necessidade do homem de mobilidade.  

2. Trabalhos relacionados 

 Em sua monografia, André Luís Stefanello mostrou o potencial da tecnologia de rádio 

frequência e quando utilizada dentro das organizações para identificar pessoas. Ele obteve resul-

tados realizando uma comparação da tecnologia RFID com similares, analisando a frequência de 

operação, montou um protótipo simples e desenvolveu um sistema para controle e visualização 

dos dados. (STEFANELLO, 2013) 

 Fábio Adriél Beckert apresentou seu artigo com o objetivo de demonstrar as vantagens do 

uso da tecnologia RFID em relação ao uso de código de barra para rastreamento da produção de 

uma indústria moveleira. A redução de tempo necessário para verificar o andamento da produção 

pelos encarregados e melhor organização no andamento da produção foram os principais resulta-

dos obtidos. A utilização do RFID resolveu problemas de confiabilidade de informações, uma 

vez que o código de barras poderia ser danificado de forma fácil e com isso a perda de informa-

ções, por exemplo, no momento da passagem do produto na pintura era preciso retirar o código 

de barras para não danificar, com o RFID não é mais preciso. (BECKERT, 2012) 

METODOLOGIA 

 A metodologia aplicada foi do tipo experimental, pois foi desenvolvido um protótipo para 

realizar alguns testes, com o objetivo de demonstrar com os benefícios da automatização. Este 

projeto também utilizará a pesquisa bibliográfica através de referencial teórico coletado em li-

vros, artigos, teses, dissertações, revistas especializadas, sites, dentre outros. 

 Foi realizada uma pesquisa de satisfação, com uma amostra de 50 pessoas sendo elas 

professores, alunos e coordenadores da Estácio, do processo de frequência manual realizada em 
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sala da aula. Os dados podem ser analisados na figura 1. 

 

Figura 1: Gráfico de satisfação com o processo atual. 

Fonte: Autoria própria. 

 O sistema desenvolvido é composto de hardware, Arduino mais placa receptora RFID 

que se comunica com um webservice que por sua vez possui o objetivo de armazenar as infor-

mações recebidas no banco de dados. Esses dados podem ser acessados por uma aplicação mó-

vel, sendo necessário estar autenticado. A figura 2 mostra o fluxo de informação. 

 

   Figura 2: Fluxo de informação do sistema. 

Fonte: Autoria própria. 

 O aluno será identificado através de um cartão de identificação pelo leitor RFID. O Ar-

duino irá se comunicar com o webservice, enviado as informações que foram capturadas. Após 
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isso, será persistido na base de dados para que possa ser recuperado em transações futuras. 

 Foram utilizadas as linguagens de programação PHP para o desenvolvimento dos web-

services e Swift para o aplicativo iOS, banco de dados MySQL e ambiente de programação livre, 

Atom e Xcode. Para prototipação foi utilizado um protoboard (placa com furos para montar cir-

cuitos elétricos), Arduino UNO, leitor de RFID, resistores e leds. A prototipação pode ser visua-

lizada na figura 3. 

 

Figura 3: Protótipo Arduino com leitor de RFID 

Fonte: Imagem do protótipo montado. 

 A aplicação mobile foi desenvolvida com suporte mínimo ao iOS 9 utilizando swift 4 e 

Xcode 9.1. No aplicativo é possível realizar o login e acompanhar os logs já registrados, simu-

lando o registro de frequência em sala de aula. Na figura 4 é possível analisar o histórico de re-

gistros dos alunos por dia. 
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Figura 4: Tela do aplicativo de acompanhamento. 

Fonte: Imagem do App desenvolvido. 

RESULTADOS 

 Após o termino do sistema e protótipo, o projeto foi implantado em um laboratório para 

realizar os testes funcionais. Foi solicitado a simulação do processo de registro de frequência 

utilizando o sistema desenvolvido com a participação da amostra que fora entrevistado no plane-

jamento do projeto. Diante disso, foi possível realizar um levantamento de dados de acordo com 

o feedback dos participantes. 

 De acordo com os entrevistados, referente a facilidade 40 (satisfeito), 6 (normal) e 1 (in-

satisfeito); referente a eficácia 44 (satisfeito), 3 (normal) e 0 (insatisfeito); referente a eficiência 

41 (satisfeito), 6 (normal) e 0 (insatisfeito). É possível observar na figura 5. 
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Figura 5: Feedback sobre sistema. 

Fonte: Gráfico de autoria própria. 

 Constatou-se a aceitação do projeto com os resultados obtidos na Figura 5, onde a grande 

maioria dos entrevistados mostrou-se satisfeita com a solução para aperfeiçoar o processo de 

registro de frequência.  

CONCLUSÕES 

 Esse projeto oportunizou o envolvimento de docentes e discentes em busca de uma solu-

ção para um problema comum.  Essa união de interesses potencializou o empenho e a busca pela 

consecução dos resultados obtidos.  Concluímos que o êxito foi logrado com os objetivos alcan-

çados. Ainda temos que melhorar e aperfeiçoar em termos de excelência de solução, entretanto 

essa solução permitiu vislumbrar que o uso dessa tecnologia para os fins propostos, atende per-

feitamente e desperta as ideias para a aplicação de projetos semelhantes em outras instâncias do 

trabalho na educação, ao tempo que estimula a pesquisa de outras tecnologias que possam vir a 

ser utilizadas em aplicações que automatize trabalhos manuais e melhore a vida das pessoas. 

 Esta pesquisa não esgota as possibilidades do uso do Arduino e RFID na educação, outras 

ideias podem ser implementadas e sugeridas, entre elas a liberação de acesso à laboratórios para 

facilitar a segurança dos bens instalados, mas esse ideia fica para outro projeto.  
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Information Technology is present in almost everything in our lives. The Internet of 

things and the smart cities are good examples, in which we study the use of information 

technology in all our tasks, whether they are professional or domestic. Due to this intensive 

use of technology, the amount of information we generate on a daily basis is gigantic, and 

areas such as Big Data and Data Science have emerged specifically to handle this 

information. Storage is not something unlimited and can be very expensive for some 

companies, so compression techniques have been created in order to reduce the storage of 

a volume of data without changing its content or becoming unreadable. This study aims to 

present a compression technique developed by David A. Huffman, which is based on a 

statistical method, in which symbols with higher frequencies are represented with a lower 

code. The research method used to create this article was mainly bibliographic, consisting 

of books, scientific articles, theses and dissertations, aiming to create a consistent 

theoretical reference on the compression algorithm. The quantitative method has been used 

to compare the analyzed compression processes. A system has been used to collect and 

present the data and then shows the result of the performance achieved. From the obtained 

results, we can verify the importance of using these techniques, achieving text reductions 

by an average of 50% of the original value, up to top performances of Huffman's 

technique, reaching up to 75.52%. From this study, it is possible to conclude that the 

technique has its own strengths and weaknesses, and it is not possible to rely on only one 

technique for all types of data, but knowing them is necessary for the best application 

according to each need. 

Keywords: Algorithm, compression, data. 

ANÁLISE DO ALGORITMO DE COMPRESSÃO DE DADOS PROPOSTA POR 

HUFFMAN 

A Tecnologia da Informação está presente em quase tudo em nossas vidas. A 

Internet das coisas e as cidades inteligentes são bons exemplos, nos quais estudamos o uso 

da tecnologia da informação em todos os nossos afazeres, sejam eles profissionais ou 

domésticos. Devido a este uso intensivo da tecnologia, a quantidade de informações que 

geramos no dia a dia é gigantesca, e áreas como a Big Data e Ciência de dados surgiram 

especificamente para tratar dessas informações. O Armazenamento não é algo ilimitado e 

pode ser muito caro para algumas empresas, por isso, foram criadas técnicas de 

compressão, visando diminuir o armazenamento de um volume de dados, sem que seu 

conteúdo seja alterado ou se torne ilegível. Este estudo tem por objetivo a apresentação de 
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uma técnica de compressão desenvolvida por David A. Huffman, que se baseia em um 

método estatístico, no qual os símbolos com maiores frequências são representados com 

um menor código. O método de pesquisa utilizado para a criação deste artigo, foi 

principalmente bibliográfica, constituída por livros, artigos científicos, teses e dissertações, 

visando criar um referencial teórico consistente sobre o algoritmo de compactação. Foi 

utilizado o método quantitativo para comparar os processos de compressão analisados, para 

tal, foi empregado um sistema que realiza a coleta e apresentação dos dados e em seguida 

retorna o resultado do desempenho alcançado. A partir dos resultados obtidos, podemos 

verificar a importância do uso das técnicas, alcançando reduções de textos em uma média 

de 50% do valor original, até performances melhores na técnica de Huffman, alcançando 

até 75,52%. Com este estudo, é possível concluir que a técnica possui seus pontos fortes e 

fracos, não sendo possível se basear em apenas uma única técnica para todos os tipos de 

dados, porém conhecê-las se faz necessário para a melhor aplicação conforme cada 

necessidade. 

Palavras-chaves: Algoritmo, compressão, dados. 

INTRODUÇÃO 

A necessidade de reduzir a quantidade de informações armazenadas é um problema 

constante da computação em suas mais diversas áreas, surgindo assim a necessidade de 

desenvolver algoritmos capazes de representar o mesmo conjunto de dados usando o 

menor espaço em disco ou memória com a menor frequência de caracteres possíveis, 

criando assim técnicas de compressão de dados. A compactação é o processo de 

modificação ou codificação de um conjunto de símbolos em outro, com tamanho reduzido, 

eliminando os dados redundantes ou reduzindo a quantidade de dados necessários para a 

representação correta do texto sem que ocorra perdas neste processo, reduzindo também o 

tamanho do espaço necessário para o armazenamento em unidade de memória secundária 

ou primária de um sistema computacional. 

Esta pesquisa se constitui em criar um padrão de árvore de codificação, utilizando 

os conceitos abordados por Huffman, sendo este um dos métodos mais conhecidos ao se 

tratar da compressão dependentes de frequência, que é um sistema no qual o tamanho do 

padrão de bits usado para representar um item é inversamente proporcional à frequência de 

uso do item. (BROOKSHEAR, J. GLENN, 2003). 

O estudo de compressão de dados é muito importante para a computação, não 

somente para a redução de dados em texto como apresentado neste estudo, mas em todos 

os outros tipos de arquivos como imagens, vídeos, sons e textos. É importante também 

quando se trata de transmissão de dados, sendo ideal para reduzir o tempo de latência, 

também para geração de backups, pois o armazenamento de dados gera um custo 

considerável para as organizações. 

O estudo de compressão se faz necessário para reduzir dados como imagens, 

vídeos, sons e textos em situações como transmissão de dados, pois o ideal é reduzir o 

tempo de latência, e para backup, que além de utilizar o conceito de compactação necessita 

fazer a compressão dos dados; caso os backups sejam gerados com frequência. Com a 

compressão, o arquivo compactado não ocupa tamanhos elevados nos dispositivos de 

armazenamento. 

De acordo com Taurion (2013):  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2744



 

 

“[...] geramos petabytes de dados a cada dia. E estima-se que este volume dobre 

a cada dezoito meses. Variedade também, pois estes dados vêm de sistemas 

estruturados (hoje já são minoria) e não estruturados (a imensa maioria), gerados 

por e-mails, mídias sociais (Facebook, Twitter, YouTube, e outros, documentos 

eletrônicos, apresentações estilo Powerpoint, mensagens instantâneas, sensores, 

etiquetas RFID, câmeras de vídeo etc. [...]” 

Como descrito por Taurion, o volume que trabalhamos hoje é muito grande e a 

tendência é de que cada vez mais esse volume cresça, são esses motivos que tornam esse 

trabalho da compressão tão importante para o armazenamento. Quando falamos de 

pequenas e médias empresas, o custo com armazenamento não é tão visível, nesse caso não 

é fácil visualizar a sua importância, mas quando analisamos cenários como o Big Data, é 

que vemos a importância de reduzir a quantidade de informação sem que ocorra perda dos 

dados. 

Letouzé (2012) indica que a quantidade de dados digitais disponíveis em nível 

global cresceu de 150 exabytes em 2005 para 1200 exabytes em 2010 e deve aumentar em 

40% ao ano nos próximos anos. Esta taxa de crescimento significa que o estoque de dados 

digitais deverá aumentar 44 vezes entre 2007 e 2020, dobrando a cada 20 meses.  

 A Tabela 1 abaixo, apresenta a evolução da utilização dos dados e seu 

armazenamento pela humanidade, mostrando sua importância para o mundo moderno.   

 

Tabela 1 - Evolução da utilização dos dados. 

ANO ou PERÍODO FATO

8000 a.C. Comerciantes sumérios usavam tábuas e fichas de barro para denotar os bens comercializados.

1086
Livro Domesday, um dos mais venerados tesouros britânicos, foi uma contagem abrangente - e sem
precedentes - dos ingleses, suas terras e propriedades.

1439 Primeira revolução da informação: Impressora de Gutenberg.

1453 e 1503
De acordo com a historiadora Elizabeth Eisenstein, oito milhões de livros foram impressos. Volume de
informações dobra na Europa, em 50 anos.

1662

O comerciante britânico chamado John Graunt queria saber a população de Londres na época da
peste negra. Em vez de contar as pessoas, ele inventou uma abordagem - que hoje chamamos de
"Estatística"-que lhe permitiu estimar a população.

1880

O Census Bureau dos Estados Unidos contratou o inventor Herman Hollerith, que desenvolveu um
sistema de cartões perfurados e máquinas de tabulação para o censo de 1890. Ele conseguiu diminuir
o tempo de tabulação do censo de oito anos para um.

1920
Descobertas da mecânica quântica abalaram para sempre o sonho das medições abrangentes e
perfeitas.

1934

Jerzy Neyman, estatístico polonês, demonstrou que a abordagem da amostragem levava a erros e que
para isto deveria ser considerada a aleatoriedade na escolha da amostra. A amostragem tornou-se a
solução para o problema da profusão de dados.

1950 a 1960

Implementação de um sistema de folha de pagamento para General Electric Corporation, por Joe
Glickauf e Arthur Andersen em um computador eletrônico digital. Início das ideias de "Revolução da
informação" e Era Digital ou "Era da informação".

1980 a 1990

Nesta época, Leonard Kleinrock, Lawrence Roberts, Robert Kahn, e Vint Cerf inventaram a internet.
40% de toda a potência computacional do mundo existia na forma de calculadoras de bolso. "Era da
rede".

2000
Dados: 75% dados analógicos (papel, filme, vinil, fitas magnéticas, livros, fotografia); 25% dados
digitais.

2007 Dados: 7% dados analógicos; 93% dados digitais.

2010

Ciências como a Astronomia e a Genômica, vivenciaram uma explosão informacional, e cunharam o
termo Big Data, que representa uma transição em termos de armazenamento e análise. "Era do Big
Data".

2013
Dados: 2% dados analógicos; 98% dados digitais - 1200 exabytes. Volume de informações dobra a
cada 3 anos.
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Fonte - NESELLO e FACHINELLI (2014), com base em Schönberger-Mayer V.; Cukier K. (2013) e Mineli 

M., Chambers M., Dhiraj A. (2013). 

REFERENCIAL TEORICO 

Compressão de Dados 

Segundo Ziviani (2007), compressão de dados é o processo de representar o texto 

original utilizando menos espaços: - Substituir os símbolos do texto por outros que possam 

ser representados usando um número menor de bits ou bytes. [...]” 

A compressão é a ação de reduzir o espaço ocupado por dados em um determinado 

dispositivo. Essa ação é possível com o desenvolvimento de diversos modelos de algoritmo 

de compressão, reduzindo a quantidade de bits ou bytes necessários para estar 

representando o mesmo dado, sem que ocorra perdas neste processo, sendo esse dado uma 

imagem, um texto, um vídeo ou um arquivo qualquer. 

O trabalho de comprimir um dado, também se destina a estar removendo as 

redundâncias, pois em muitos dados, podem ou tem a necessidade de estar eliminando. Por 

exemplo, uma imagem que contém uma grande área de uma única cor, essa mesma cor 

será representada por vários pixels (menor elemento em um dispositivo de exibição, a qual 

é possível atribuir uma cor), considerando que todos os pixels possuem o mesmo valor 

(mesma cor) é possível estar inserindo um algoritmo para representar toda essa sequência 

de uma única maneira, removendo valores repetidos e assim, representando a mesma 

informação com menores quantidade de dados. Também podemos representar a eliminação 

de redundância em texto, como por exemplo, a sequência "AAAAAA" que ocupa 6 bytes, 

poderia ser representada pela sequência "6A" (técnica de Supressão de Repetições (“Run 

Lenght”)), que ocupa 2 bytes, economizando 67% de espaço. 

A compressão de dados possui diversas formas de classificação, o mais conhecido é 

pela ocorrência ou não de perda de dados durante o processo, mas existem diversas outras 

formas de se classificar o tipo de compressão. 

Na Compressão com Perda quando reconstruímos o arquivo comprimido o mesmo 

não coincide com o arquivo original, devido a este evento, este modelo de compressão é 

ineficiente quando tratamos de arquivos de texto por exemplo, porém, pode ser utilizado 

quando o arquivo não tem a necessidade de sua total exatidão nas informações, o quando 

uma falha não compromete o arquivo, por exemplo,  quando digitalizamos informações 

que normalmente existem na forma analógica, como transmissão de vídeos, sons ou 

imagens. 

Por outro lado, diz-se que um método de compressão é sem perdas (lossless) 

quando os dados obtidos do arquivo que foi comprimido são idênticos aos dados originais. 

Esse tipo de constrição é muito utilizado para dados digitais, como textos, programas de 

computador ou planilhas eletrônicas, casos em que uma pequena margem de erro pode 

causar o não funcionamento ou dados incompreensíveis. Um texto não pode vir faltando 

letras, ou planilhas com cálculos errados, em um sistema computacional a falta de uma 

única “,” pode causar a instabilidade total ou parcial deste software, são coisas que podem 

causar constrangimento. 

Para este estudo, vamos trabalhar com uma metodologia de Compressão sem 

Perdas, uma técnica desenvolvida por David Albert Huffman, modelo também conhecido 

pelo seu modo como opera, Compressão Baseado em Frequência, que é um sistema no 
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qual o tamanho do padrão de bits usada para representar um item é inversamente 

proporcional à frequência de uso do item. (BROOKSHEAR, J. GLENN, 2003).  

Árvores Binárias 

De acordo com Tanembaum (1995):  

“Uma árvore binária é um conjunto finito de elementos que está vazio ou é 

particionado em três subconjuntos disjuntos. O primeiro subconjunto contém um 

único elemento, chamado raiz da árvore. Os outros dois subconjuntos são em si 

mesmos árvores binárias, chamadas subárvores esquerda e direita da árvore 

original. Uma subárvore esquerda ou direita pode estar vazia. Cada elemento de 

uma árvore binária é chamado nó da árvore. [...]” 

A figura abaixo demonstra uma árvore binária, consiste de nove nós com A sendo 

sua raiz. Sua subárvore na esquerda representado por B e C representando a subárvore 

direita, sendo representado pela ramificação que está saindo de A para B a esquerda e de A 

para C a direita.  

Se A é a raiz de uma árvore binária e B é a raiz de sua subárvore direita ou 

esquerda, então diz-se que A é o pai de B e que B é o filho direito ou esquerdo de A. Um 

nó que não possui ramificações como representado pelas letras D, G, H ou I é chamado de 

folha, conforme Figura 1. 

 

Figura 1 – Exemplo de Árvore Binária. 

Fonte – Autoria própria. 

Se todo nó que não é a representação de folha possuir subárvore do lado direito e 

esquerdo, essa árvore então será considerada uma Árvore Estritamente Binária, como 

representada na Figura 2. 
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Figura 2 - Árvore Estritamente Binária. 

Fonte – Autoria própria. 

 Na Figura 3 temos a representação de uma árvore binária completa, aquela em que 

se n é um nó com algumas subárvores vazias, então n se localiza no penúltimo ou no 

último nível. Portanto, toda árvore cheia é completa e estritamente binária. 

 

Figura 3 - Árvore Binária Completa. 

Fonte – Autoria própria. 

Uma árvore também pode ter sua classificação como cheia, será considerada uma 

Árvore Binária Cheia, quando se existe um nó com subárvore vazia, então ele está no 

último nível, como representado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Árvore Binária Cheia. 
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Fonte – Autoria própria. 

Codificação de Huffman 

David Albert Huffman, em 1952, desenvolveu um método de compressão sem 

perdas, que usa as probabilidades de ocorrência dos símbolos no conjunto de dados a ser 

comprimido, para determinar códigos de tamanho variável para cada símbolo, resultado de 

uma pesquisa de doutorado, cujo nome do artigo é “A Method for the Construction of 

Minimum-Redundancy Codes”. 

Huffman desenvolveu um algoritmo que realiza a compressão bit a bit como em 

textos e imagens, sendo está uma das melhores técnicas conhecidas. Gerando códigos 

ótimos e livre de prefixo e de redundância mínima. Utilizando códigos de tamanho variável 

para a representação dos símbolos de um texto, podendo ser um caractere ou cadeia de 

caracteres. A ideia básica é a distribuir os códigos baseando-se na frequência dos 

caracteres ou a cadeia dos caracteres, quanto maior a frequência de um símbolo menor é o 

código em que ele é representado e códigos mais longos para aqueles que possuem pouca 

frequência durante o texto. 

Para a compressão de Huffman utilizando o conceito de substituição das palavras 

por bits, quase sempre obtemos um tamanho de redução maior na maioria dos casos. Se 

analisarmos o caractere “a” lembrando que em um texto será considerado uma palavra, 

então, temos uma palavra com o tamanho de oito bits. Segundo o algoritmo de Huffman, 

será atribuído um código binário baseando-se na frequência no texto, as que possuírem 

maior frequência será atribuído um código menor e de menor frequência um código menor, 

portanto, considerando o “pior dos mundos” e “a” tiver frequência baixa, poderá assumir 

um código maior que um byte, entretanto, se considerarmos a palavra 

“Inconstitucionalissimamente” que possui um total de 27 letras e 216 bits, em um dos 

“melhores mundos” a palavra aparece com uma grande frequência durante um texto, 

poderá ser substituída por apenas 1 bit de comprimento.  

A técnica de Huffman é uma das mais conhecidas, sendo considerada uma das 

melhores técnicas na compressão bit a bit. 

 “Os códigos de Huffman constituem uma técnica amplamente utilizada e muito 

eficiente para comprimir dados, guardando a relação típica de 20 a 90%, 

dependendo das características dos dados que estão sendo comprimidos. [...]” 

(Cormen, 2002).  

 Huffman propôs criar uma arvore de codificação binária para minimizar o código 

de representação principalmente do símbolo de maior frequência no texto. A figura abaixo 

demonstra como é realizado este procedimento, para isso utilizaremos como exemplo a 

sequência de caracteres “ABACCDA” sabendo que cada caractere possui um tamanho de 8 

bits, essa mensagem possui um total de 56 bits, quando aplicamos a codificação, 

conseguimos um resultado de redução de 76,79% alcançando o valor final de 13 bits.  

 1º passo: A sequência de caracteres será ordenada baseando-se nas frequências, não 

ocorrendo divergência no valor final caso a ordenação tenha ocorrido de forma crescente 

ou decrescente, conforme a Figura 5.  
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Figura 5 - Primeiro passo da construção da Árvore de Huffman. 

Fonte – Autoria própria. 

2º passo: As duas menores frequências são somadas, gerando uma nova subárvore, 

conforme a Figura 6. 

 

Figura 6 – Segundo passo da construção da Árvore de Huffman. 

Fonte – Autoria própria. 

 

 Após realizado a soma de todas as frequências de menor valor, chegaremos a um 

único nó final da árvore, este chamado de raiz, então, estará completa a Árvore de 

Huffman, que em nosso exemplo terá a estrutura conforme mostrado na Figura 7. 

 

Figura 7 – Estrutura de uma árvore de Huffman 

Fonte – Autoria própria. 

3º passo: Após completa, podemos agora determinar o valor binário para cada 

caractere, para este procedimento é necessário percorrer por cada aresta da árvore até o 

caractere que se deseja obter o código, os valores são atribuídos a cada aresta, sendo eles 1 

ou 0. Neste modelo, será atribuído as arestas do lado direito o valor 1 e para as arestas do 

lado esquerdo o valor 0, como demonstrado na Figura 8.  
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Figura 8 - Terceiro passo da construção da Árvore de Huffman. 

Fonte – Autoria própria. 

A tabela 2 abaixo, demonstra como ficará dividido os códigos após a finalização.  

 

 

 

 

 

 
Tabela 2 – Resultado exibindo cada caractere e seu respectivo código. 

Fonte – Autoria própria. 

 Quando remontamos a mensagem utilizando os códigos resultantes da compressão 

obtemos o seguinte resultado para a sequência ABACCDA: 0 100 0 11 11 101 0 = 13 bits. 

 Comparando com o valor original de 56 bits, podemos tirar a diferença e verificar 

que com a compressão dos dados foi realizado uma redução de 76,79% do valor. Graças a 

técnica de Huffman os caracteres com maior frequência recebem um código menor, como 

demonstrado na Tabela 2 para o valor de “A”. 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste artigo, foi utilizado um software desenvolvido na 

linguagem JAVA. 

 Java é uma linguagem de programação orientada a objetos, que teve seu início do 

desenvolvimento em 1991, na Sun Microsystems. Java passou a ser utilizada na web, 

desktop, servidores, jogos, mobile, sendo uma das linguagens mais utilizadas no mundo, 

podendo ser aplicada em diversos tipos de aplicação. 

 A linguagem é considerada uma linguagem 

Multiplataforma, pois suas aplicações podendo 

atuar em qualquer sistema operacional, isso 

ocorre pelo fato de trabalhar com uma máquina 

virtual, chamada Java Virtual Machine (JVM), que 

tem por função traduzir o bytecode para que seja 

CARACTERE CÓDIGO 

A 0 

B 100 

C 11 

D 101 
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executado em cada sistema. 

 O bytecode é a forma intermediária do código, sendo interpretado pela JVM e se 

tornando transparente ao desenvolvedor. Não se faz necessário o entendimento da tradução 

do bytecode para o código fonte do sistema operacional, pois a JVM se encarrega deste 

processo, facilitando o trabalho do programador, pois o sistema desenvolvido para um 

ambiente, poderá ser utilizada em qualquer outro desde que o esmo tenha a máquina virtual 

instalada. A Figura 9 apresenta a estrutura da linguagem Java. 

 

Figura 9 – Funcionamento dos códigos executados na linguagem JAVA. 

Fonte – Autoria própria. 

Outra facilidade em se utilizar o JAVA são as ferramentas de desenvolvimentos 

gratuitas fornecidas, como por exemplo o NetBeans, que é uma IDE para JAVA, e o 

mesmo foi utilizado para desenvolvimento do código para compressão dos dados. 

LEVANTAMENTOS DOS DADOS E RESULTADOS 

Para melhor compreensão do trabalho de Huffman, foi implantado um algoritmo 

desenvolvido em java para a representação do processo de compressão, este software irá 

receber os dados no formato de texto e ao final irá apresentar o resultado obtido deste após 

o processo. 

A imagem abaixo representa o processo de compressão baseado na frequência dos 

caracteres, para este exemplo, utilizamos a frase do matemático Alan Turing, “Nós só 

podemos ver um pouco do futuro, mas o suficiente para perceber que há muito a fazer”. 

A Figura 10 abaixo, mostra o funcionamento do programa para o processo de 

compactação, onde baseado na frequência de caracteres foi atribuído um novo código e 

assim representando de forma mais compacta o mesmo texto, conforme estudado 

anteriormente. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2752



 

 

 

Figura 10 – Utilização do software em java para compressão. 

Fonte – Tela de execução. 

A compressão de Huffman possui uns pontos fracos, que neste caso é o uso de 

frequências iguais, observe as imagens abaixo, será utilizado a mesma quantidade de 

caracteres (retirado o backspace pelo próprio software), porém, com frequências diferentes 

o que resultará em resultados divergentes. 

A Figura 11 abaixo, representa o processo de compressão utilizando dados com 

frequências iguais, utilizamos o texto “aaaabbbbccccddddeeeeffff” com um total de 24 

caracteres e com peso de 192bytes. Ao aplicarmos o algoritmo, foi possível obter um valor 

de redução em 66,67%. 

 
 

Figura 11 – Compressão de dados com frequências iguais. 

Fonte – Tela de execução. 

A Figura 12 remonta a mesma situação da compressão de dados com a frase 

“aaaaaaaaaabbbbbbbbcccdde”, a mesma possui também 24 caracteres e com peso de 

192bytes, porém, devido a distribuições das frequências serem diferentes, resultou em uma 

compressão de dados maior, como apontado pelo software, foi possível alcançar uma 

redução de 75,52% do valor original, como demonstrado na figura acima.  
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Figura 12 – Compressão de dados com variação de frequência. 

Fonte – Tela de execução. 

Isso ocorre, pois, o método de Huffman tem por característica principal colocar os 

caracteres com maior frequência com um código menor, dando um resultado ótimo sobre o 

processo. 

CONCLUSÃO 

Como vimos nos modelos propostos neste artigo, a árvore de Huffman possui 

pontos  

fortes e fracos nos seus processos, analisando os resultados dos exemplos, podemos 

identificar que textos com frequências diferentes possuem um resultado melhor do que 

textos com frequências iguais, pelo fato do algoritmo gerar um código identificador para 

cada caractere e para um resultado ótimo, ele se baseia na maior frequência para um menor 

código. 

 Também concluímos que não é possível utilizar uma única técnica para se alcançar 

o melhor resultado em todos os casos, por outro lado, conhecer suas vantagens e aplica-la 

corretamente se faz necessário para alcance do melhor resultado na compressão.   
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The lack of security in information systems has caused a lot of moral and financial losses 

for the organizations. Many are the challenges to establish and maintain the Information 

Security effective and adds value. The adoption of information security, along with the 

implementation of its policies and the required adjustments to some of its norms are not 

simple tasks. But the organizations should implement the information security in a 

consistent, systematic manner in order to achieve compliance with current laws, standards 

and regulations. These difficulties demonstrate the need for a research focused on new 

ways to overcome such deficiency. This work shows the results about a systematic 

mapping of governance, management and maturity of information security. Method: 

Systematic Mapping Study. Results: There has been an increase in the number of works in 

the last 5 years and the massive use of ISO / IEC 27001, 27002 and 27005 standards. 

 

Keywords: Information Security, Governance, Management, Maturity, Scientific 

Production. 

 

 

Produção Científica sobre Governança, Gestão e Maturidade da Segurança da Informação 

nos Principais Periódicos e Eventos Brasileiros Relacionados à Computação 

 

A falta de segurança em Sistemas de Informação tem provocado inúmeros prejuízos 

financeiros e morais para as organizações. Muitos são os desafios enfrentados para 

estabelecer e manter a Segurança da Informação eficaz e que de fato agregue valor. A 

adoção da segurança da informação, implementação de políticas e adequação a alguma 

norma não é algo simples. Mas as organizações precisam implementar a segurança da 

informação de forma consistente e sistemática, para buscar conformidades com leis, 

normas e regulamentações vigentes. Estas dificuldades demonstram a necessidade de 

pesquisar formas para tentar suprir esta carência. Este trabalho apresenta os resultados de 

um mapeamento sistemático da literatura sobre governança, gestão e maturidade de 

segurança da informação. Utilizou-se o Método: Mapeamento sistemático. Resultados: 

Verificou-se o aumento do número de trabalhos nos últimos 5 anos e a utilização maciça 

das normas ISO/IEC 27001, 27002 e 27005. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No decorrer dos anos o mercado vem modificando sua concepção de valor. Com 

estas mudanças, a informação tem tomado posição de destaque no meio corporativo, sendo 

considerada essencial para a tomada de decisões e para a continuidade dos negócios, 

atuando de forma estratégica e possibilitando análises internas e do mercado, 

configurando-se um novo ambiente, denominado por Castells (2009) como “Era da 

Informação”. Podendo-se considerar a informação como uma commodities (como a 

eletricidade), sem a qual muitas empresas e organizações não funcionam (Silva & Barros, 

2017). 

Como grande fator dessa mudança da cultura decisória e, consequentemente, da 

utilização maciça das informações, está a evolução das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs), possibilitando o processamento de grandes volumes de dados e 

acesso às informações em todas as partes da empresa de forma rápida. Porém, essa mesma 

facilidade, e atual dependência, pode se tornar uma fragilidade gerando erros e danos em 

grande proporção.  

Tal pensamento é compartilhado por Fontes (2006) quando o mesmo ressalta que a 

informação é um recurso que, atualmente, move o mundo, dando conhecimento do passado 

e guiando para onde seguir, sendo um recurso crítico para realização do negócio e 

execução das mais diversas missões da corporação, necessitando assim ser protegido. 

Diante disto, se faz necessário a implementação de ações de segurança da informação nas 

diversas etapas de criação, armazenamento, manipulação e utilização dos dados e da 

informação. 

Diferente do que se aborda em algumas empresas, a pura aplicação de tecnologia 

não é suficiente para o tratamento da segurança da informação (Da Silva & Stein, 2007), 

corroborado, também, por Marciano & Lima-Marques (2006). No viés corporativo, isso se 

traduz na aplicação de segurança da informação de forma holística, abordando os aspectos 

relacionados à tecnologia, aos processos e às pessoas. 

Ciente de tal necessidade, o primeiro ponto é verificar que materiais e estudos 

existem para que os órgãos, instituições e empresas, neste trabalho abordado como meio 

corporativo, possam obter o conhecimento sobre a área e, posteriormente, tenha 

embasamento suficiente para aplicação da segurança da informação. Bem como para que a 

área tenha sua evolução de forma a atender as necessidades mutantes do meio corporativo. 

Enfatizando a segurança da informação na área de pesquisa da Computação, pode-

se verificar duas vertentes. Uma linha técnica: abordando segurança de redes, criptografia, 

aplicativos de segurança, backup, redundância, segurança física e etc. E uma segunda 

linha: abordando aspectos humanos, de capacitação, governança, gestão, maturidade, 

normas, políticas, etc. 

Este artigo é resultado de uma pesquisa com objetivo de analisar as publicações nos 

principais eventos e periódicos nacionais da área de computação com relação ao tema de 

segurança da informação, nos últimos 10 anos, que tratem a área de Governança, Gestão e 

Maturidade da Segurança da Informação. A intenção de tal análise é estratificar e 

identificar a evolução quantitativa dos trabalhos, quais os principais meios utilizados para 

divulgação das pesquisas, a região dos pesquisadores, o contexto em que cada trabalho foi 

realizado, entre outras características para exibir e representar a amostra colhida. Os 

eventos e periódicos selecionados, bem como o detalhamento metodológico são descritos 

em seção específica. 
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Acredita-se que esta análise apontará o estado atual das publicações nacionais na 

área em epígrafe, incentivando a realização de pesquisas sobre segurança da informação e 

contribuindo para a evolução e amadurecimento da área no meio corporativo e acadêmico. 

 Este artigo está organizado em mais quatro seções e as referências ao final. Na 

próxima seção é apresentado um pequeno referencial teórico para definir os conceitos de 

Segurança da Informação, abordando, mais precisamente, as áreas de Governança, Gestão 

e Maturidade. Na terceira seção é apresentado o método de pesquisa utilizado, os eventos e 

periódicos selecionados e todo o restante do processo. Os resultados e suas análises são 

exibidos na quarta seção. Finalizando o conteúdo produzido, o artigo aponta, em sua quinta 

seção, as considerações finais e trabalhos futuros. 

 

 

2. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

Ao analisar a evolução das espécies animais, inclusive da espécie humana, é 

notável a busca por segurança em seus diversos aspectos. No caso específico da segurança 

da informação, mesmo já existindo o pensamento há centena de anos, tem ganhado mais 

destaque quando formalizou-se a Era da informação (Castells, 2009). 

A necessidade de compartilhamento, disponibilidade e, consequentemente, de 

segurança agravou-se com a evolução das redes de computadores, particularmente com a 

popularização da Internet, que foi estabelecida como uma forma de atender pesquisas 

militares norte-americanas e prezava, inicialmente, por uma segurança mais robusta, 

expandindo-se na década de 90 com a criação da World Wide Web, denominada Web 

(Berners-Lee, 1996). Este novo ambiente foi percebido pelas organizações como uma 

possibilidade de expansão de negócios e consequente ampliação de lucros no ambiente 

privado, mas o aumento dos lucros não era possível sem o aumento das vulnerabilidades 

que necessitavam ser combatidas. 

Joia & Cavalcante Neto (2004) reforçam esse pensamento da evolução da 

economia atrelado ao da segurança da informação quando defendem que, já no início da 

década de 80, a Tecnologia da Informação (TI) não era mais utilizada apenas como uma 

ferramenta de processamento mais rápido, mas sim como uma forma estratégica e 

essencial para alavancar o negócio, necessitando de maiores proteções. 

Alencar, Tenorio Junior & Moura (2017a) corroboram com o assunto ao explanar 

que o aumento exponencial do número de dispositivos computacionais, de usuários e com 

as informações assumido o papel estratégico, gerou-se a necessidade de compartilhamento, 

disponibilidade e, consequentemente, de segurança. 

Ciente que a ausência de segurança da informação pode acarretar em danos 

irreparáveis, até mesmo falência, bem como que. no mundo atual, globalizado e de grande 

concorrência, todo investimento carece de justificativas e alinhamentos, cresce a demanda 

por um olhar sistêmico e organizacional em todas as áreas. Na perspectiva da segurança da 

informação no ambiente corporativo, se reflete, diretamente, na Governança, Gestão e 

Maturidade da segurança da informação, temas que serão tratados na sequência. 

 

 

2.1 Gestão da Segurança da Informação 

 

Amorim & Bernardes (2017) apontam que a gestão da segurança da informação 

deve atuar na ligação entre os níveis tático e operacional da organização, traduzindo o que 
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foi definido no nível estratégico, de Governança de TIC, em ações práticas, definindo 

assim o “como fazer”. 

Menezes, Rocha, Menezes & Nascimento (2017) seguem a mesma linha de 

pensamento, abordando, também, que gestão da segurança da informação deve ser 

realizadas em etapas, visando proteger as informações. Sendo necessário que todos os 

usuários com acesso às informações, saibam o limite do que é permitido e as 

responsabilidades tanto pela informação quanto por qualquer ativo a ela relacionado 

(Menezes et al., 2017). 

A gestão da segurança da informação deve ser um conjunto de ações e documentos 

que, incorporadas à cultura da organização, funcionam como facilitadora do gerenciamento 

de recursos (Alencar et al., 2017a). Os autores ainda colocam que, para que isso ocorra, é 

fundamental a elaboração, publicação e implantação do principal documento para a área: a 

Política de Segurança da Informação (PSI), devendo esta ser amplamente divulgada e 

apoiada pelo alto escalão. Para construção da PSI e de um Sistema de Gestão de Segurança 

da Informação (SGSI), os normativos da ISO/IEC 27001 e 27002 são os mais utilizados.  

Segundo a norma de segurança ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 (ABNT, 2013a), 

um sistema de gestão da segurança da informação preserva a confidencialidade, 

integridade e disponibilidade da informação por meio da aplicação de um processo de 

gestão de riscos e fornece confiança para as partes interessadas de que os riscos são 

adequadamente gerenciados. Sendo importante que o SGSI seja parte e esteja integrado 

com os processos da organização e com a estrutura de administração global. Bem como, 

que a segurança da informação seja considerada no projeto dos processos, sistemas de 

informação e controles.   

Desta forma, a gestão da segurança da informação pode ser entendida como um 

conjunto de ações para buscar, de forma contínua, a segurança da informação e dos ativos, 

principalmente nos níveis operacional e tático, visando atender e apoiar as ações 

organizacionais. 

 

 

2.2 Governança de Segurança da Informação 

 

Governança de Segurança da Informação (GSI), pode ser entendida com um 

conjunto de ações e práticas para o alinhamento das ações da área de segurança da 

informação com a estratégia da corporação (Alencar, Tenorio Junior, & Moura, 2017b). 

Manoel (2014) corrobora com o assunto ao citar que a GSI é uma parte da Governança de 

TIC, podendo haver sobreposição entre as duas. Mas se a Governança de TIC não existir, 

não é um impeditivo para as ações da Governança de Segurança da Informação. Nesta 

última situação, a GSI deverá estar vinculada à autoridade de maior escalão na tomada de 

decisão, por exemplo, o presidente da instituição. 

A ISO/IEC 27014, publicada em 2013, traduzida no Brasil como ABNT NBR 

ISO/IEC 27014:2013, trata, exclusivamente, da Governança de Segurança da Informação, 

sendo um dos principais arcabouços para a área, apontando que a GSI deve ter objetivo de: 

Alinhar os objetivos de negócio com a estratégia da Segurança da Informação; Garantir 

que os riscos da informação sejam elucidados e encaminhados aos responsáveis; assim 

como, aditar valor para o negócio, para a alta direção e para as partes interessadas. Tendo 

como princípios: Estabelecer a Segurança da Informação em toda a organização; Adotar 

uma abordagem baseada em riscos, onde recomenda-se a utilização em conjunto da 

ISO/IEC 27005; Estabelecer e Alinhar os investimentos; Assegurar a conformidade com os 

requisitos internos e externos; Promover um ambiente positivo de segurança, incluindo um 
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tratamento especial às pessoas; e, Analisar criticamente o desempenho e resultado das 

ações de Segurança da Informação em relação aos resultados de negócios (ABNT, 2013b). 

 Manoel (2014) acredita nos princípios citados pelo normativo ISO/IEC 27014 e 

enfatiza que aplicando tais preceitos de forma eficiente tende-se a ter tomadas de decisões 

na área de segurança da informação de forma mais rápida e acertadas; apresenta-se para a 

alta direção e demais envolvidos a situação concreta da área; tende-se a ter subsídios para 

investimentos mais eficientes e eficazes em segurança da informação; e encaminha à 

organização ao atendimento e conformidade com requisitos externos, por exemplo, legais, 

regulamentares ou contratuais. 

 Nesta área também pode-se citar o COBIT, sendo, segundo Gomes, Goulart Júnior, 

Simeão, de Sousa & Santana (2016), um dos importantes documentos da área e que 

aborda, de forma geral, a Governança de TIC, apontando melhores práticas para ser usada 

em todas as áreas citadas (serviço de TIC, Segurança da informação, Projetos, 

Fornecedores e Software). O COBIT foi desenvolvido e é mantido pela ISACA, 

atualmente em sua versão 5 (Isaca, 2012). Ciente da necessidade para a área de segurança 

da informação, duas extensões o COBIT 5 for Risk e o COBIT 5 for Information Security 

foram lanaçadas.  

O COBIT 5 for Information Security é um guia para a área de Segurança da 

informação, fornecendo orientações para as organizações e seus profissionais a entender, 

utilizar e implementar atividades relevantes relacionadas à segurança da informação, bem 

como tomar decisões mais embasadas, mantendo a consciência sobre tecnologias 

emergentes e as ameaças que as acompanham (Isaca, 2012b). Já o COBIT 5 for Risk, 

complementa a visão de segurança abordando a área de Riscos. Não apenas sobre o risco 

de TIC, mas sobre os riscos do negócio, mais detalhadamente aos riscos de negócios 

associados ao uso, posse, operação e envolvimento de TIC e informações na empresa. 

Atuando como um facilitador em sua área, visto que já aponta cenários genéricos de riscos 

que podem ser ajustados ao ambiente (Isaca, 2013; Thomas, 2015).  

 Com a visão explanada até o momento, é possível perceber que Gestão da 

Segurança da Informação é diferente da Governança de Segurança da Informação. De 

forma geral, pode-se verificar que as duas se completam, a gestão trabalhando mais voltada 

para os aspectos táticos e operacionais, enquanto a governança nas camadas táticas e 

estratégicas. Diferença entre as áreas, com esta mesma abordagem, também é enfatizada e 

demonstrada por Amorim & Bernardes (2017).  

 

 

2.3 Maturidade em Segurança da Informação 

 

Para um correto alinhamento da área de TIC ao negócio, torna-se essencial métricas 

e modelos para se definir o estágio atual, bem como os passos para se chegar a um nível 

mais avançado (Alencar et al., 2017b). Sendo o modelo de maturidade propício para isto.  

Um modelo de maturidade deve ter objetivo de auxiliar as empresas na avaliação 

da segurança da informação. Para a avaliação, o modelo de maturidade apontará o estágio 

atual, bem como deixa claro o caminho para se chegar a níveis mais avançados (Silva & 

Barros, 2017). 

Gomes et al. (2016) corroboram com a área ao apontar que um modelo de 

maturidade tem por objetivo auxiliar na melhoria contínua, por meio de processos, para 

que possam ser implementadas as melhores práticas. Rigon, Westphall, Dos Santos & 

Westphall (2014) e Isaca (2012) seguem por pensamentos semelhantes aos já apresentados, 

afirmando que o uso de um modelo de maturidade permite a identificação de lacunas que 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2760



 

 

representam risco e como mostrá-las a equipe de gestão. Com base nesta análise, planos de 

ação podem ser avaliados e desenvolvidos para a melhoria dos processos e controles 

considerados deficientes até o nível de desenvolvimento desejado. 

Karokola, Kowalski & Yngström (2011) ressaltam a importância da implantação de 

um modelo de maturidade e afirma que diversas abordagens para gestão ou maturidade que 

apoiam a segurança da informação já estão disponíveis no mercado. Entre aquelas mais 

específicas para a área de segurança, pode-se apontar, conforme classificação de Rigon et 

al. (2014): Orientadas a Processo: COBIT e ITIL; Orientadas a Controle: ISO/IEC 27001; 

Orientadas a Produtos: como a ISO/IEC 15408; Orientadas a Gerenciamento de Risco: 

como OCTAVE e ISO 27005; e, por fim, Orientadas a Melhores Práticas: como ISO/IEC 

27002. 

Com esta apresentação, percebe-se que um modelo de maturidade em segurança da 

informação é essencial para se obter uma gestão e governança da segurança da informação 

eficaz e eficiente, trabalhando em conjunto com a governança e a gestão da segurança da 

informação. 

 

 

2.4 Trabalhos Correlatos 

 

Com a grande quantidade de materiais encontrados atualmente, sejam acadêmicos 

ou não, bem como a necessidade de uma formalização da revisão literária, é crescente a 

quantidade de trabalhos que buscam, como forma de contribuição para a área, consolidar 

os trabalhos existentes ou apontar a evolução da pesquisa em determinada área. Neste 

contexto, as pesquisas que abordam, por exemplo, análises bibliométricas, mapeamento 

sistemático e revisão sistemática são utilizadas. 

Apesar de acreditar que a pesquisa não exauriu toda a literatura existente, não foi 

encontrado nenhum trabalho que tem como área de atuação Governança, Gestão e 

Maturidade da Segurança da Informação para anos recentes, até 2017. O que caracteriza a 

contribuição do presente trabalho para a área. 

Ao se pesquisar sobre um levantamento com características semelhantes, pode-se 

citar os trabalhos de Albuquerque Junior e Santos (Albuquerque Junior & Santos, 2013, 

2014a, 2014b). Os três trabalhos de Albuquerque Junior e Santos abordam a produção 

científica de segurança da informação, porém sobre um viés social, tendo ênfase no 

ambiente das Ciências Sociais. 

Em Albuquerque Junior & Santos (2013) foi verificada a produção científica sobre 

segurança da informação em anais de Eventos da ANPAD (Associação Nacional de Pós-

graduação e Pesquisa em Administração), sendo pesquisado de 2002 até 2012. O trabalho 

pesquisou o quantitativo de artigos em quase todas as áreas de segurança, utilizando as 

palavras “segurança”, “privacidade”, “confidencialidade”, “disponibilidade”, 

“integridade”, “risco”, “vigilância”, “fraude” e “proteção" (em português, inglês e 

espanhol) para buscar os trabalhos. De um total de 10.248 artigos publicados nos eventos 

da ANPAD pesquisados, resultou 1.075 na área de Sistemas de informação ou Tecnologia 

da Informação e 24 na área de segurança da informação. 

Em Albuquerque Junior & Santos (2014a), agora utilizando as palavras 

“segurança”, “informação”, “privacidade”, “confidencialidade”, “disponibilidade”, 

“integridade”, “risco”, “segurança+informação”, “risco+informação”, 

“confidencialidade+informação”, “disponibilidade+informação” e 

“integridade+informação”, também em português, espanhol e inglês os autores realizaram 

uma análise das publicações brasileiras sobre segurança da informação sob a ótica social 
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em periódicos científicos entre 2004 e 2013, buscando em periódicos das áreas de 

Administração, Sistemas de Informação e Ciência da Informação. Utilizando esse vasto 

conjunto de palavras, o estudo resultou em 59 trabalhos, sendo considerado apenas 20 por 

tratarem a segurança da informação com enfoque social. 

Em Albuquerque Junior & Santos (2014b) foi avaliada a produção científica sobre 

segurança da informação em eventos científicos brasileiros. Utilizando a mesma string de 

busca do trabalho de Albuquerque Junior & Santos (2013), escolheu-se os eventos que 

apresentaram trabalhos sobre sistemas de informações e sobre o tema segurança da 

informação, tanto com enfoque tecnológico quanto utilizando alguma abordagem social, 

sendo selecionado oito eventos pesquisados no período entre 2004 e 2013. O estudo 

resultou em 67 trabalhos que apontavam para as palavras de busca. 

Pela natureza da pesquisa ser da área de segurança da informação, e ter a 

semelhança de três periódicos analisados em Albuquerque Junior & Santos (2014a), e de 

dois eventos também analisados por Albuquerque Junior & Santos (2014b),  percebe-se 

que os trabalhos de Albuquerque Junior e Santos tem correlação com este, mas não 

inviabiliza a importância desta pesquisa. O presente trabalho aborda uma atualização da 

literatura, analisando eventos mais recentes (2008-2017), bem como incorpora outras 

palavras-chave e uma base diferente de eventos e periódicos. O enfoque pesquisado 

também é distinto. Enquanto Albuquerque Junior e Santos aderem à área das Ciências 

Sociais, este trabalho é mais aderente a área de Ciência da Computação, o que não 

inviabiliza a utilização, também, em outras áreas.  

 

 

3. MÉTODO UTILIZADO 

 

Esta pesquisa é conduzida por meio de um mapeamento sistemático da literatura 

(MSL), uma forma de identificar, avaliar e interpretar todas as pesquisas ou fenômenos 

disponíveis relevantes para uma questão de pesquisa específica, área temática, ou 

fenômeno de interesse, como aborda Kitchenham & Charters (2007). Para Petersen, Feldt, 

Mujtaba & Mattsson (2008), o MSL é definido como um estudo secundário, pois analisa 

estudos primários visando sintetizar ou integrar as evidências.  

Com base nos guias propostos por Petersen et al. (2008) e Kitchenham & Charters 

(2007), foi gerado um processo para operacionalizar a presente pesquisa (Quadro 1). 

 

Planejamento Execução Análise e divulgação 

- Formulação da questão de 

pesquisa 

- Elaboração do Protocolo 

-  Identificação dos 

trabalhos 

- Avaliação crítica dos 

trabalhos 

- Extração dos dados 

- Sintetização dos 

resultados 

- Interpretação dos 

resultados 

- Exposição dos resultados 

Quadro 1. Etapas do processo. 

 

Para que um mapeamento seja realizado, algumas características necessitavam ser 

definidas, destacando-se: a área de interesse, eventos e periódicos a serem pesquisados 

(base de dados) e temporalidade.  Neste contexto, a pergunta que cerca esta pesquisa é: 

Qual o estado atual e a evolução das publicações nos principais eventos e periódicos 

nacionais da área de computação com relação ao tema de segurança da informação, mais 

especificamente nas áreas de Governança, Gestão e Maturidade da Segurança da 

Informação? 
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Diante da formulação da pergunta já se tem a área de interesse delimitada, bem 

como a base de dados (principais eventos e periódicos nacionais da área de computação). 

Para se chegar aos principais eventos e periódicos da área de Computação, buscou-se a 

entidade nacional responsável pela análise e classificação dos eventos e periódicos: a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação 

vinculada ao Ministério da Educação (MEC). Na Capes verificou-se a lista mais recente da 

classificação Qualis dos eventos em Ciência da Computação, sendo a análise referente ao 

ano de 2016 a mais atual (disponível em: 

https://www.capes.gov.br/images/documentos/Qualis_periodicos_2016/Qualis_conferencia

_ccomp.pdf), e dos periódicos, classificação do quadriênio 2013-2016 a vigente 

(disponível em: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/list

aConsultaGeralPeriodicos.jsf).  

Com as listas dos eventos e periódicos citados, foram analisados os eventos e 

periódicos nacionais de maior relevância e que tiveram em suas chamadas correlação com 

a área de pesquisa, sendo definido, como temporalidade para a pesquisa os últimos 10 anos 

(2008-2017).  

Os quatro eventos e os nove periódicos selecionados foram os apresentados no 

Quadro 2. 

 

Tipo ISSN Nome Edição ou 

Volume 

em 2017 

Qualis 

Evento - Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação 

(SBSI) 

13ª edição B2 

Evento - Simpósio Brasileiro em Segurança da 

Informação e de Sistemas Computacionais 

(SBSeg) 

17ª edição B3 

Evento 1041-

2448 

International Conference on Information 

Systems and Technology Management 

(CONTECSI) 

14ª edição B4 

Evento - Simpósio Brasileiro de Tecnologia da 

Informação (SBTI) 

6ª edição - 

Periódico 1678-

4804 

Journal of the Brazilian Computer Society 23º volume B1 

Periódico 1984-

2902 

ISys: Revista Brasileira de Sistemas de 

Informação 

10º volume B3 

Periódico 2175-

2745 

Revista de Informática Teórica e Aplicada: 

RITA 

24° volume B3 

Periódico 1548-

0992 

Revista IEEE América Latina 15º 

Volume 

B4 

Periódico 1807-

1775 

Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de 

Informação 

14º 

Volume 

B5 

Periódico 2237-

2903 

Revista de Sistemas e Computação - RSC 7º Volume B5 

Periódico 2237-

5112 

Revista de Tecnologia da Informação e 

Comunicação 

7º Volume B5 

Periódico 1677-

3071 

Revista Eletrônica de Sistemas de Informação 

(RESI) 

16º 

Volume 

B5 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2763

https://www.capes.gov.br/images/documentos/Qualis_periodicos_2016/Qualis_conferencia_ccomp.pdf
https://www.capes.gov.br/images/documentos/Qualis_periodicos_2016/Qualis_conferencia_ccomp.pdf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf


 

 

Periódico 1983-

5604 

Sistemas de Informação (Macaé) / Revista de 

Sistemas de Informação da FSMA 

20ª Edição B5 

Quadro 2. Eventos e periódicos selecionados. 

 

Mesmo não estando na lista de eventos da Capes, o Simpósio Brasileiro de 

Tecnologia da Informação foi selecionado pelos autores para entrar na base de dados, 

como uma forma, inicial, de aumentar a base de eventos e, também, por ser um evento que 

vem crescendo na área. Com relação aos periódicos, a Revista IEEE América Latina, 

mesmo não sendo explicitamente uma revista nacional, tem grande correlação com o 

Brasil, por exemplo: sua equipe editorial, frequentemente, é composta por pesquisadores 

brasileiros, a plataforma de submissão de artigos é em parceria com a Universidade de São 

Paulo (USP), tem um grande número de publicações de pesquisadores nacionais, aceita 

publicação em língua portuguesa e etc. 

Percebe-se também que o evento CONTECSI apresenta os anais de seus trabalhos 

com ISSN, sendo o único evento da base selecionada com esse diferencial. Por fim, 

ressalta-se que a Revista de Sistemas de Informação da FSMA é a única da base 

selecionada que separa seus exemplares por edição e não por volume anual, tendo, cada 

ano duas edições. 

 

 

3.1 Estratégia de Busca 

 

De uma forma geral, na estratégia de busca, procura-se criar a string de pesquisa 

seguindo um conjunto de passos para que se consiga extrair os resultados esperados. Nesta 

pesquisa, a string de pesquisa foi concebida através das seguintes etapas: divisão da 

questão de pesquisa em termos individuais; definição de um conjunto de sinônimos e 

termos associados; tradução dos termos para a língua desejada (neste caso, a língua 

inglesa); e, por fim, agrupamento dos termos através de aspas e operadores lógicos E (and) 

e ou (OR). 

No estudo buscou-se criar uma string de pesquisa ampla na tentativa de contemplar, 

nesta etapa, a maior quantidade de trabalhos da área, sendo, se necessário, eliminados em 

etapas posteriores. Para a criação da string de busca foi utilizada a expertise de três 

pesquisadores, todos da área de segurança, envolvidos no projeto, bem como analisado 

outros trabalhos semelhantes na área e as publicações de 2016 de cada periódico e evento 

selecionados em busca dos trabalhos da área em questão e, posteriormente, das strings 

utilizadas em seu título e palavras-chave. Sendo utilizada as strings de busca expostas no 

Quadro 3. 

 

Palavras Base Palavras Complementar String de Busca 

- “Segurança da 

Informação” ou 

“Information 

Security” 

- 17799 ou 17.799 

- 27001 ou 27.001 

- 27002 ou 27.002 

- 27005 ou 27.005 

- 27006 ou 27.006 

- 27014 ou 27.014 

- Alinhamento ou Alignment 

- Ameaça ou Threat 

- Auditoria ou Audit 

- Framework 

- Gerência ou Gerenciamento ou 

Gestão ou Management 

- Governança ou Governance 

- Impacto ou Impact 

- Incidente ou Incident 

- Maturidade ou Maturity 

[“qualquer palavra base”]  

ou  

[“Segurança” e “qualquer 

palavra complementar”] 

 ou  

[“Security” e “qualquer 

palavra complementar”] 

 ou  

[“Risco” e “qualquer 

palavra complementar”] 
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- Medida ou Measure 

- Método ou Method 

- Métrica ou Metric 

- Modelo ou Model  

- Planejamento ou Planning 

- Política ou  PSI ou Policy ou ISP 

- Vulnerabilidade ou Vulnerability 

 ou  

[“Risk” e “qualquer palavra 

complementar”] 

Quadro 3. Strings de busca. 

Após a definição do conjunto de string de pesquisa a ser utilizada (conforme 

detalhamento supracitado) a mesma foi testada nas publicações de 2015 (ano anterior a 

base que formulou a string de pesquisa) de todos os periódicos e eventos da base 

selecionada. Para isso, três pesquisadores buscaram os trabalhos referentes à área de 

pesquisa manualmente em cada evento e periódico e o resultado foi comparado com o 

resultado da string de pesquisa. Devido a amplitude da string de pesquisa, este método 

encontrou todos os trabalhos levantados pelos pesquisadores e ainda inseriu outras 

pesquisas que deveriam ser eliminadas em etapas posteriores. Esse teste atendeu às 

expectativas dos pesquisadores.  

Com o conjunto de string de busca formado, foi buscado, no título dos artigos, 

aqueles que se enquadram nas características desejadas no período de 10 anos (2008-

2017), sendo incluído, em 2017, todos os trabalhos que se enquadrem na pesquisa e 

publicados e disponibilizados até 30/12/2017. O estudo foi realizado por três pesquisadores 

da área de segurança da informação. 

 

 

3.2 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Segundo Kitchenham & Charters (2007), a estratégia de seleção deve ser feita a 

partir de critérios de inclusão (CI) e de exclusão (CE). Os critérios balizadores desta 

pesquisa são expostos abaixo: 

Critérios de Inclusão: 

● CI 1: Pesquisas que identificam fatores que levam a Gestão, Governança ou 

Maturidade da Segurança da Informação no meio Corporativo; 

● CI 2: Pesquisas que identificam técnicas que levam a Gestão, Governança ou 

Maturidade da Segurança da Informação Corporativa; 

● CI 3 Pesquisas que argumentam sobre Gestão, Governança ou Maturidade da 

Segurança da Informação Corporativa; 

● CI 4: O Resumo (ou introdução no caso de inexistência de resumo) menciona ações 

para Gestão, Governança ou Maturidade da Segurança da Informação Corporativa; 

● CI 5: Pesquisa publicada em evento ou periódico previamente delimitado na 

pesquisa ou evento ou periódico nacional. 

  

Critérios de Exclusão: 

● CE 1: Pesquisas não relacionadas à Gestão, Governança ou Maturidade de 

Segurança da Informação Corporativa; 

● CE 2: Pesquisas se referindo a Gestão, Governança ou Maturidade de Segurança da 

Informação apenas como projetos de pesquisa futuros; 

● CE 3: Documentos incompletos, rascunhos, documentos de compilação dos anais 

de conferências (proceedings), tutoriais e apresentações em slides; 

● CE 4: Pesquisas não acessíveis, de forma gratuita, pela Internet; 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2765



 

 

● CE 5: Pesquisa com Título e resumo não escritos em Português ou Inglês; 

● CE 6: Pesquisa não escrita em Português, Inglês ou espanhol; 

● CE 7: Pesquisas Duplicadas, resultantes de uma mesma pesquisa ou com pequenas 

mudanças para uma publicação anterior (será selecionada a pesquisa mais recente); 

● CE 8: Gestão, Governança ou Maturidade da Segurança da Informação Corporativa 

não ser parte das contribuições do estudo ou não ter diretrizes para o mesmo no 

resumo; 

● CE 9: Documentos que não foram publicados nos últimos 10 anos do evento ou 

periódico (de 01/01/2008 até 30/12/2017); 

● CE 10: Pesquisas voltadas para área técnica de segurança (como redes de 

computadores, firewall, criptografia, banco de dados, ferramentas, etc) ou 

aplicadas, exclusivamente, em um contexto específico (por exemplo, gestão de 

segurança no desenvolvimento de softwares); 

● CE 11: Livros, dissertações ou teses. 

3.3 Condução do Mapeamento 

 

 A etapa de condução do mapeamento envolve a seleção e avaliação das fontes de 

informação através dos critérios de inclusão e exclusão definidos, ou seja, durante a 

execução os trabalhos são expostos aos critérios, com intuito de filtrar, deixando apenas 

aqueles que estão de acordo com as definições metodológicas do trabalho. Em todas as 

etapas são averiguados todos os critérios de inclusão e exclusão, verificando se o trabalho 

passará para a próxima etapa ou será eliminado.  

 A condução da pesquisa será realizada em dois blocos. O primeiro bloco consiste: 

● Etapa 1: seleção, através do conjunto de string de busca (Quadro 3), no título dos 

artigos dos eventos e periódicos selecionados (Quadro 2);  

● Etapa 2: Leitura do Resumo dos artigos resultantes da etapa anterior; 

● Etapa 3: Leitura da Introdução e Conclusão dos trabalhos resultantes da etapa 

anterior; 

● Etapa 4: Leitura completa dos artigos resultantes da etapa anterior. 

 

 Com base nos procedimentos metodológicos explicitados o trabalho foi realizado e 

os resultados são exibidos nas seções posteriores. 

 

 

4. A PRODUÇÃO CIENTÍFICA ENCONTRADA 

 

Com a realização da pesquisa, foram encontrados 32 artigos aderentes ao escopo 

definido, sendo 78,12% (25 artigos) oriundos dos eventos e 21,87% (7 artigos) de 

periódicos. Dos quatro eventos, 3 (75%) retornaram artigos para esta pesquisa. Enquanto 

dos nove periódicos, apenas 33,33% (3 periódicos) contribuíram. O Quadro 4 demonstra o 

resultado dos artigos após cada etapa. 

Nos 10 anos de anais analisados, pelo menos um artigo foi publicado por ano e 

foram publicados em média 3,2 artigos por ano. Foram publicados apenas um artigo nos 

anos de 2008, 2011 e 2012, sendo estes os anos com menor quantidade de publicações. Já 

o ano de 2017 foi o que mais teve publicações sobre o tema, com 6 artigos. Como pode ser 

visto no Gráfico 1. 
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Gráfico 1. Evolução temporal da quantidade de artigos. 

 

O SBTI 2017 foi realizado nos dias 30/10, 31/10 e 01/11/2017, porém até o dia 

30/12/2017 não havia disponibilizado seus anais. Pela lista de artigos aprovados, 

disponibilizada no site do evento, foi possível perceber que um artigo se encaixaria na 

string de busca, porém, por não ser possível o acesso ao mesmo, este foi desconsiderado, 

conforme CE 4. Pelo mesmo motivo, não se sabe se o mesmo passaria pelas demais etapas 

ou seria eliminado. 

 Ressalta-se também que o SBTI, a Revista de Sistemas e Computação e a Revista 

de Tecnologia da Informação e Comunicação não foram computados seus dados desde 

2008, visto que os mesmos não existiam. O SBTI começou a ser contabilizado no estudo 

em 2012, sua primeira edição, e as Revistas em 2011, quando lançaram seus primeiros 

volumes. Os demais eventos e periódicos tem produção desde 2008 e foi possível analisar 

a década planejada neste estudo (2008-2017). 

  

Evento / Periódico Quantidade 

de Artigos 

Etapa 1: 

String de 

Busca 

Etapa 2: 

Leitura do 

Resumo 

Etapa 3: 

Leitura da 

Introdução 

e Conclusão 

Etapa 4: 

Leitura 

completa 

Simpósio Brasileiro de Sistemas 

de Informação (SBSI) 

605 

(100%) 

12 

(1,98%) 

10 

(1,65%) 

6 

(0,99%) 

6 

(0,99%) 

Simpósio Brasileiro em 

Segurança da Informação e de 

Sistemas Computacionais 

(SBSeg) 

542 

(100%) 

14 

(2,58%) 

8 

(1,48%) 

3 

(0,55%) 

3 

(0,55%) 

International Conference on 

Information Systems and 

Technology Management 

(CONTECSI) 

2.591 

(100%) 

35 

(1,35%) 

22 

(0,85%) 

18 

(0,69%) 

16 

(0,62%) 

Simpósio Brasileiro de 

Tecnologia da Informação (SBTI) 

114 

(100%) 

3 

(2,63%) 

1 

(0,88%) 

1 

(0,88%) 

0 

(0,0%) 

Journal of the Brazilian Computer 

Society 

229 

(100%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

ISys: Revista Brasileira de 

Sistemas de Informação 

112 

(100%) 

1 

(0,89%) 

1 

(0,89%) 

1 

(0,89%) 

1 

(0,89%) 

Revista de Informática Teórica e 

Aplicada: RITA 

197 

(100%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

Revista IEEE América Latina 2.519 9 5 3 3 
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(100%) (0,36%) (0,20%) (0,12%) (0,12%) 

Revista de Gestão da Tecnologia 

e Sistemas de Informação 

269 

(100%) 

8 

(2,97%) 

3 

(1,11%) 

3 

(1,11%) 

0 

(0,0%) 

Revista de Sistemas e 

Computação - RSC 

110 

(100%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

Revista de Tecnologia da 

Informação e Comunicação 

83 

(100%) 

0 

 (0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

Revista Eletrônica de Sistemas de 

Informação (RESI) 

140 

(100%) 

3 

(2,14%) 

3 

(2,14%) 

3 

(2,14%) 

3 

(2,14%) 

Sistemas de Informação (Macaé) 

/ Revista de Sistemas de 

Informação da FSMA 

115 

(100%) 

4 (3,48%) 0  

(0,0%) 

0  

(0,0%) 

0  

(0,0%) 

TOTAL 7.614 

(100%) 

89 

(1,17%) 

53 

(0,70%) 

38 

(0,50%) 

32 

(0,42%) 

Quadro 4. Quantitativo de trabalhos resultantes em cada etapa. 

  

O SBSEG contempla, anualmente, um conjunto de workshops da área de 

segurança, tendo os artigos também publicado em seus anais. Por ser inerente à área foram 

inseridos. Tendo, inclusive, contribuído com dois artigos para o resultado final do SBSEG. 

Percebe-se, em termos percentuais, que a área de pesquisa selecionou 2,14% dos 

artigos da RESI, 0,99% do SBSI e 0,89% da ISys o que aponta que a área pretendida está 

mais voltada para Sistemas de Informação do que, propriamente, nos eventos que 

Segurança da Informação. Em termos absolutos, quantitativo, tem-se a grande contribuição 

do CONTECSI e do SBSI para esta área, sendo os que mais tiveram artigos encontrados, 

com, respectivamente, 50% e 18,75% dos resultados, novamente eventos de Sistemas de 

Informação. Destaca-se também, em 2017, a grande contribuição do CONTECSI, com 5 

publicações dos 6 encontrados. O Quadro 5 mostra as quantidades de artigos publicados 

entre 2008 e 2017 nos eventos que se obteve retorno. 

 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

CONTECSI 1  1 1 1 1 3 2 1 5 16 

SBSEG  1 1     1   3 

SBSI  1 2   1  2   6 

IEEE         2 1 3 

ISys      1     1 

RESI  1 1   1     3 

TOTAL 1 3 5 1 1 4 3 5 3 6 32 

Quadro 5. Quantidade de artigos por ano e evento. 

  

Os artigos encontrados seriam classificados nas quatro áreas do escopo da pesquisa: 

Gestão, Governança e Maturidade da segurança da informação. Com base nos 32 trabalhos 

selecionados, mais três áreas de pesquisa, dentro da segurança da informação, emergiram, 

totalizando a classificação em seis temáticas principais: Aspectos Humanos, Gestão, 

Governança, Maturidade, Política de Segurança da Informação (PSI) e Riscos. Ciente da 

correlação entre as áreas temáticas encontradas, frequentemente, um artigo trata, 

diretamente, mais de uma delas. Por conta deste motivo, o Quadro 6 excede o quantitativo 

dos 32 artigos encontrados. 

 

Área/Ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Aspectos 

Humanos 

  1   1    1 3 
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Gestão 1 1 3  1 3 1 2 0 2 14 

Governança  2  1 1  1 2 0 3 10 

Maturidade   1   1 1   3 6 

PSI   1   2 1 1  2 7 

Riscos   1   1 2 1 3  8 

Quadro 6. Quantidade de artigos por área temática e ano. 

 

Percebe-se um crescimento na quantidade de artigos na área pesquisada nos últimos 

anos. Onde, tem-se 65,62% (21 artigos) do resultado encontrado nos últimos cinco anos 

(50% do espaço temporal pesquisado). Todas as áreas temáticas tiveram mais publicações 

nos últimos cinco anos (2013-2017), mas destaca-se as áreas temáticas de Riscos com 

87,50% das publicações nos últimos cinco anos, PSI com 85,71% e Maturidade com 

83,33%. 

Os trabalhos encontrados estão listados no Quadro 7.  

 

 

Nº Evento/ 

Periódico 

Título Autores e ano 

1 CONTECSI Information Security Policy: A Simplified 

Model Based on ISO 27002 

(Alencar et al., 

2017a) 

2 CONTECSI Theoretical Guidelines for an Agile Model of 

Governance, Management and Maturity for 

Information Security 

(Alencar et al., 

2017b) 

3 CONTECSI Um Modelo Para Governança Da Segurança Da 

Informação Em Empresas De Varejo 

(Amorim & 

Bernardes, 2017) 

4 CONTECSI Strategic Planning Methodology For 

Information Security – PESEG 1.0 

(Menezes et al., 

2017) 

5 CONTECSI Segurança Da Informação Nas Corporações: 

Um Estudo Dos Impactos Do Comportamento 

Da Média E Alta Gerência 

(Moreira & Almeida, 

2017) 

6 CONTECSI Gestão De Riscos De Segurança Da Informação 

E Sua Aplicação Numa Instituição Pública 

Federal 

(Arima, Akabane, 

Souza, Kussama, & 

Oliveira, 2016) 

7 CONTECSI Adoption Of Information Security Measures In 

Public Research Institutes 

(Albuquerque Junior 

& Santos, 2015) 

8 CONTECSI Information Security Framework For Brazilian 

Small Business 

(Freitas, Moraes, 

Miranda, Santana, & 

Sousa, 2015) 

9 CONTECSI Gestão De Segurança Da Informação: Estudo 

De Caso Em Uma Instituição Financeira 

(Fernandes, Carpes, 

& Diel, 2014) 

10 CONTECSI Alinhamento Da Segurança Da Informação 

Com As Áreas De Negócio: Contribuição Da 

NBR ISO/IEC 27002:2013 

(Fontes, 2014) 

11 CONTECSI Analysis Of Maturity Levels In IT Process 

Related To Information Systems Security 

(Weber, da Silva, 

Vanti, & Brum, 

2014) 

12 CONTECSI Segurança Da Informação Contábil: 

Procedimentos Para Elaboração De Uma 

Política De Segurança Com Base Na ISO 27001 

(Mattes & Petri, 

2013) 
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e ISO 27002 

13 CONTECSI A Picture Of Information Security In Public 

Institutions Of Scientific Research In Brazil 

(Alexandria, 2012) 

14 CONTECSI Strategic Alignment Between Business Goals 

And Information Security In The Context Of 

Information Technology (IT) Governance: A 

Study In The Industrial Automation Sector 

(Knorst & Vanti, 

2011) 

15 CONTECSI Proposta Para A Estruturação Da Gestão Da 

Segurança Da Informação Em Um Ambiente 

De Pesquisa Científica 

(Alexandria & 

Quoniam, 2010) 

16 CONTECSI ITIL Na Gestão Da Segurança Da Informação (Mendes & Moreira, 

2008) 

17 SBSEG / 

WRAC 

Uma Iniciativa Para Aprimorar a Gestão de 

Riscos de Segurança da Informação na 

Administração Pública Federal 

(Bueno et al., 2015) 

18 SBSEG / 

WTICG 

Definição de uma Política de Segurança para 

um Ambiente de Desenvolvimento Distribuído 

de Software 

(Zanichelli & 

Martimiano, 2010) 

19 SBSEG Uma Metodologia Seis Sigma para Implantação 

de uma Gestão de Segurança da Informação 

Centrada na Percepção dos Usuários 

(Oliveira, Nunes, & 

Ellwanger, 2009) 

20 SBSI Análise dos Desafios para Estabelecer e Manter 

Sistema de Gestão de Segurança da Informação 

no Cenário Brasileiro 

(Fazenda & 

Fagundes, 2015) 

21 SBSI Proposal for Simplified Security Model for 

Small and Medium Business 

(Silva Neto, Alencar, 

& Queiroz, 2015) 

22 SBSI Insiders: Um Fator Ativo na Segurança da 

Informação 

(Alencar, Queiroz, & 

Queiroz, 2013) 

23 SBSI Usando Padrões para o Desenvolvimento da 

Gestão da Segurança de Sistemas de 

Informação baseado na Norma ISO/IEC 

21827:2008 

(Kroll, Fontoura, 

Wagner, & 

D’Ornellas, 2010) 

24 SBSI Modelo para Avaliar o Nível de Maturidade do 

Processo de Gestão de Riscos em Segurança da 

Informação 

(Mayer & Fagundes, 

2010) 

25 SBSI Fatores Organizacionais e sua Influência na 

Segurança da Informação em Universidades 

Públicas: Um Estudo Empírico 

(Machado, Cabral, 

Santos, & Motta, 

2009) 

26 IEEE Maturity Model of Information Security for 

Software Developers 

(Silva & Barros, 

2017) 

27 IEEE DSR Approach to Assessment and Reduction of 

Information Security Risk in TELCO 

(Montenegro, 

Murillo, Gallegos, & 

Albuja, 2016) 

28 IEEE Methodology for Dynamic Analysis and Risk 

Management on ISO27001 

(Santos-Olmo, 

Sánchez, Álvarez, 

Huerta, & 

Fernandez-Medina, 

2016) 

29 iSys Pro (Gualberto, Sousa Jr, 
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De Deus, & Duque, 

2013) 

30 RESI Modelo De Avaliação Da Maturidade Da 

Segurança Da Informação 

(Rigon & Westphall, 

2013) 

31 RESI Proposição De Um Modelo Dinâmico De 

Gestão De Segurança Da Informação Para 

Ambientes Industriais 

(Roque, Nunes, & 

Silva, 2010) 

32 RESI Gerenciamento De Segurança Segundo Itil Um 

Estudo De Caso Em Uma Organização 

Industrial De Grande Porte 

(Breternitz, Navarro 

Neto, & Navarro, 

2009) 

Quadro 7. Lista dos artigos resultantes. 

 

Ao analisar os trabalhos encontrados quanto às normas, padrão, modelo, 

framework, documento, metodologia ou teoria utilizado pelos autores para criação de sua 

metodologia ou execução da pesquisa, percebe-se a predominância da utilização das 

normas ISO/IEC da família de segurança da informação, família de normas 27000, mais 

especificamente, as normas ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27005 com 15, 10 

e 8 utilizações respectivamente.  

O Quadro 8 detalha as respectivas quantidades. Ressalta-se que diversos artigos 

utilizam mais de uma norma, padrão, modelo, framework, documento, metodologia ou 

teoria, por isso que o somatório apontado no Quadro 8 excede os 32 artigos encontrados na 

busca. Também é importante colocar que os itens selecionados foram agrupados, contendo 

todas as suas versões e nas diferentes línguas, por exemplo, ao abordar no quadro ISO/IEC 

27002 trata-se do agrupamento de todas suas versões (por exemplo, ISO/IEC 17799:2000, 

ISO/IEC 27002:2005 e ISO/IEC 27002:2013) bem como suas versões internacionais (por 

exemplo, ISO/IEC 27.002:2013) e as versões nacionais (por exemplo, ABNT NBR 

ISO/IEC 27.002:2013). 

 

Quantidade 

de Artigos 

Norma, Padrão, Modelo, Framework, 

Documento, Metodologia ou Teoria 

15 ISO/IEC 27002, 17799:2005 

10 ISO/IEC 27001 

8 ISO/IEC 27005 

6 COBIT 

3 ITIL 

2 Balanced Scorecard 

1 ISO/IEC 27014 

1 eTOM Level 2 

1 ISO/IEC  21827:2008 

1 ISO/IEC 27011 

1 IT-Grundschutz - BSI 100-2 

1 MAGERIT v3.0 

1 MGR-SISP 

1 NIST 800-30 

1 NIST 800-39 

1 NIST Cybersecurity Framework 

1 PCI-DSS 

1 Seis Sigma 

7 Não menciona explicitamente /não 

utiliza 
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Quadro 8. Arcabouços utilizados nas pesquisas. 

 

Os 32 artigos foram analisados individualmente a fim de identificar a quantidade de 

autores de cada um deles. Os artigos encontrados tiveram uma média de 2,97 autores por 

trabalho. Tendo um trabalho com seis autores (máximo encontrado) e dois trabalhos com, 

apenas, um autor (mínimo encontrado). O resultado está representado no Quadro 9, que 

mostra que 37,5% dos artigos são assinados por dois autores, sendo esse o maior grupo. 

Isso pode significar que este grupo de trabalhos sejam resultado de trabalhos de conclusão, 

dissertações ou teses, que são, por esse motivo, assinados por orientandos e orientadores, 

mas pode significar, também, que há pouca colaboração em pesquisas sobre o tema, o que 

precisa ser comprovado por maiores análises. 

 

Quantidade de Autores 6 5 4 3 2 1 

Quantidade de Artigos 1 3 6 8 12 2 

Quadro 9. Distribuição de autores por artigo. 

 

Ao analisar os autores, verificou-se 83 pesquisadores distintos. Sendo que 10 deles 

se destacaram por ter mais de uma publicação encontrada, conforme Quadro 10. A 

afiliação inserida no quadro é referente à última publicação. 

 

Quantidade de 

Artigos (anos) 

Autor Afiliação 

4  

(2013, 2015, 

2017 e 2017) 

Gliner Dias Alencar Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), PE, Brasil. 

2  

(2011 e 2014) 

Adolfo Alberto Vanti Universidade do Vale do Rio dos Sinos, RS, 

Brasil. 

2  

(2017 e 2017) 

Alcides Jeronimo de Almeida 

Tenorio Junior 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), AL, Brasil. 

2 

(2013 e 2015) 

Anderson Apolonio L. 

Queiroz 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

(IFRN), RN, Brasil 

2 

(2017 e 2017) 

Hermano Perrelli de Moura Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 

PE, Brasil. 

2 

(2010 e 2012) 

João Carlos Soares de 

Alexandria 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

(IPEN), SP, Brasil. 

2 

(2010 e 2015) 

Leonardo Lemes Fagundes Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(Unisinos), RS, Brasil. 

2  

(2008 e 2017) 

Márcio Aurélio Ribeiro 

Moreira 

Faculdades Pitágoras de Uberlândia, MG, 

Brasil. 

2  

(2017 e 2017) 

Mauro Cesar Bernardes Centro Universitário Estácio Radial de São 

Paulo, SP, Brasil. 

2  

(2009 e 2010) 

Raul Ceretta Nunes Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 

RS, Brasil. 

Quadro 10. Principais autores. 

 

Analisando apenas o primeiro autor de cada artigo, tem-se 29 pesquisadores 

diferentes nos 32 trabalhos. Neste contexto, destaca-se, por ter mais de uma publicação, os 

pesquisadores Gliner Dias Alencar, sendo primeiro autor em três trabalhos, e João Carlos 

Soares de Alexandria, encabeçando duas pesquisas, ambos presentes, no Quadro 10. 

Dos 32 artigos, 10 (31,25%) apresentam autores com a citação de afiliação no 

diferente entre eles, o que pode demonstrar parcerias externas, mas também pode ser um 
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trabalho isolado, autores com mais de uma afiliação (sendo uma delas em comum, não 

colocada no artigo), ou, até mesmo, casos de orientador e orientando (e este último inseriu 

sua vinculação profissional, por exemplo). Este é um ponto que necessita ser analisado 

com maior detalhamento para averiguação da existência de parcerias externas, o que é um 

fato bastante salutar para a evolução das pesquisas e deveria ter um maior incentivo. No 

caminho oposto, foi verificado a maioria dos artigos (68,75%) com autores vinculados à 

mesma instituição, o que indica que a maioria das pesquisas na área é realizada por grupos 

sem maiores parcerias e contribuições de pesquisadores externos, sendo a publicação uma 

das formas de divulgação do trabalho.  

Daqueles autores que identificaram a sua afiliação no trabalho (em dois trabalhos 

os autores não se identificaram), percebe-se a contribuição de pesquisadores de 37 

instituições diferentes. As instituições que mais contribuíram (mais do que um trabalho) 

são apresentadas no Quadro 11. 

 

 

 

Instituição Quantidade 

de Trabalhos 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Pernambuco, Brasil 5 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), Rio Grande do Sul, Brasil 3 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Rio Grande do Sul, Brasil 3 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Alagoas, Brasil 2 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), São Paulo, Brasil 2 

Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), Sangolquí, Ecuador, 2 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Santa Catarina, Brasil. 2 

Quadro 11. Principais instituições. 

 

No que tange a região de afiliação dos autores, os estados do Rio Grande do Sul 

(com 6 artigos), Pernambuco (com 5) e São Paulo (também com 5) foram os que se 

destacaram, representando três regiões distintas (Sul, Nordeste e Sudeste, 

respectivamente), como pode ser visto no Quadro 12.  

 

Região Quantidade de Artigos 

Rio Grande do Sul, Brasil 6 

Pernambuco, Brasil 5 

São Paulo, Brasil 5 

Santa Catarina, Brasil 3 

Alagoas, Brasil 2 

Distrito Federal, Brasil 2 

Equador 2 

Minas Gerais, Brasil 2 

Paraná, Brasil 2 

Sergipe, Brasil 1 

Bahia, Brasil 1 

Espanha 1 

França 1 

Goiás, Brasil 1 

Paraíba, Brasil 1 

Rio Grande do Norte, Brasil 1 
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Quadro 12. Distribuição dos artigos por região. 

 

A soma dos artigos produzidos pelas regiões (estados e países), exibidas no Quadro 

12 extrapolam os 32 artigos iniciais por se ter artigos com autores de localidades distintas. 

Com 31% das publicações (11 artigos), tem-se as regiões brasileiras do nordeste e sul 

(cada). Destaca-se, também, como um fato não esperado pelos autores, 11% das 

publicações terem autores estrangeiros. Por outro lado, não foi encontrado nenhuma 

publicação da região norte do Brasil, conforme Gráfico 2. 

 

 
Gráfico 2. Distribuição regional dos artigos. 

 

No que tange as referências utilizadas, averiguou-se que os trabalhos encontrados 

utilizam, em média, 25,44 referências. Nos extremos tem-se um artigo com 5 referências, 

sendo o trabalho com menor quantidade de referências, e outro com 73 referências 

utilizadas no trabalho, sendo a pesquisa com o maior referencial teórico.  

As referências foram categorizadas em oito classes:  

 Artigos, envolvendo trabalhos em congressos e periódicos; 

 Capítulos de livros e livros; 

 Leis, normativos (com efeito legal ou oriundos de meios jurídicos, legislativo ou de 

órgãos de controle), resoluções e legislação em geral;  

 Monografias (de graduação e especialização), dissertações de mestrado e teses de 

doutorado;  

 Normas, guias e padrões (envolvendo, principalmente as publicações da ABNT, 

ISO/IEC, COBIT, ITIL e etc); 

 Relatório técnicos e de iniciação científica;  

 Revistas não acadêmicas; 

 Sites. 

O quantitativo de cada categoria é descrito no Quadro 13. 

 

Categorias Quantidade Percentual 

Artigos (Congressos e Periódicos) 321 39,43% 

Capítulos de Livro / Livros 188 23,10% 

Sites 111 13,64% 

Normas / Guias / Padrões 106 13,02% 

Monografias, Dissertações ou Teses 63 7,74% 
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Relatórios Técnicos ou de Iniciação Científica 16 1,97% 

Leis / Normativos / Resoluções / Legislação 8 0,98% 

Revista não acadêmica 1 0,12% 

TOTAL 814 100,00% 

Quadro 13. Distribuição de referências. 

 

  

As referências mais antiga utilizada nos trabalhos pesquisados é de 1974, enquanto 

a mais nova é de 2017. A maior quantidade de referências são de 2012, seguida pelas 

referências de 2006 e 2008, como pode ser visto no Gráfico 3. 

 

 
Gráfico 3. Distribuição das referências utilizadas por ano. 

 

Ao se analisar apenas as referências categorizadas como artigos acadêmicos 

(congressos e periódicos), tem-se destaque, novamente, para o ano de 2012, mas agora 

seguido por 2008, e, logo após, pelos artigos produzidos em 2006 e 2007 (Gráfico 4). 

 

 
Gráfico 3. Distribuição dos artigos citados por ano. 
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Entre os cinco trabalhos mais referenciados, os quatro primeiros encontram-se 

categorizados como Normas, Guias ou Padrões, sendo eles: a ISO/IEC 27002 com 28 

citações; a ISO/IEC 27001, 20 citações; COBIT, 15 vezes mencionado; ISO/IEC 27005, 

com 9 citações; e, um livro, Gestão da Segurança da Informação: uma visão executiva 

(Autor: Marcos Sêmola), com 6 citações. Em todos os casos foram considerados todas as 

versões, edições e linguagens do mesmo trabalho. 

Entre os trabalhos acadêmicos (artigos de eventos e congressos) a maioria é 

referenciado apenas uma vez. Porém, seis trabalhos se destacaram, sendo citado três ou 

mais vezes. Sendo três publicações em eventos (um evento nacional) e três publicações em 

periódicos (duas revistas nacionais). No que tange ao primeiro autor de cada trabalho, 3 

são brasileiros (Quadro 14). 

 

Citações Artigo 

5 

Marciano, J. L., & Marques. M. L. (2006, Dezembro). O Enfoque Social da 

Segurança da Informação. Ci. Inf. Brasília, 35(3), (pp. 89-98). 

4 

Posthumus, S., & Von Solms, R. (2004). A Framework for the Governance 

of Information Security. Computers & Security, 23(8), (pp. 638-646). 

3 , 3(2), (pp. 7-24).  

3 

Karokola, G., Kowalski, S, & Yngström, L. (2011). Towards an 

information security maturity model for secure e-government services: a 

stakeholders view. In International Symposium on Human Aspects of 

Information Security & Assurance - HAISA, (pp. 58-73). 

3 

Park, J. O., Kim, S. G., Choi, B. H., & Jun, M. S. (2008, August). The 

study on the maturity measurement method of security management for 

ITSM. In International Conference on Convergence and Hybrid 

Information Technology – IEEE ICHIT, (pp. 826-830). 

3 

Rigon, E. A., & Westphall, C. M. (2011). Modelo de avaliação da 

maturidade da segurança da informação. In Simpósio Brasileiro de 

Sistemas de Informação - SBSI, (pp. 93-104). 

Quadro 14. Artigos mais citados. 

 

Por fim, o Quadro 15 aponta os eventos e periódicos mais citados. Verificou-se 6 

meios nacionais e 7 internacionais, sendo quatro eventos (dois nacionais) e nove periódicos 

(quatro nacionais). 

 

Evento ou Periódico Citações 

Computers & Security 19 

International Conference on Information Systems and Technology 

Management (CONTECSI) 14 

Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI) 13 

Ci. Inf. Brasília 7 

Journal of Information Systems and Technology Management: JISTEM 6 

Information Management & Computer Security 6 

Revista Eletrônica de Sistemas de Informação (RESI) 5 

Revista Brasileira de Administração Científica 5 

IEEE Security & Privacy 5 
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MIS Quarterly 4 

ARES - International Conference on Availability, Reliability and Security 4 

Information Security Technical Report 4 

Hawaii International Conference on System Sciences.  4 

Quadro 15. Eventos e periódicos mais citados. 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É crescente a necessidade e importância da segurança das informações ao 

considerar, principalmente, os riscos trazidos pela utilização das TICs e a dependência 

delas para as pessoas e corporações. Fato corroborado no presente trabalho ao apresentar 

65,62% dos resultados (21 trabalhos) nos últimos cinco anos (metade do espaço temporal 

pesquisa), se destacando 2017, último ano pesquisado, como o ano com mais trabalhos, 

seis (18,75%). Fatos que demonstrando uma tendência de crescimento das pesquisas nesta 

temática.  

A pesquisa abordou a base de dado dos últimos dez anos de quatro eventos e nove 

periódicos, totalizando a busca em 7.614 artigos. Destacando o baixo percentual de 

trabalhos na área pesquisada publicados nos eventos e periódicos, visto que, apenas 1,17% 

(89 trabalhos) das pesquisas publicadas foram selecionados inicialmente, resultando, após 

todas as etapas de análises, em, apenas, 0,42% (32 artigos) da base original buscada. 

Também mostrou-se que as pesquisas são baseadas, principalmente, nas normas 

ISO/IEC de Segurança da Informação, em especial as normas ISO/IEC 27002, 27001 e 

27005. Bem como que esses são os arcabouços mais referenciados, em conjunto com o 

COBIT e o livro Gestão da Segurança da Informação: uma visão executiva, do autor 

Marcos Sêmola. 

O que pode ser um indicador de que há necessidade de se desenvolver trabalhos 

científicos baseados em lentes teóricas já existentes e também estabelecer novas teorias 

que sirvam para nortear a realização de outras pesquisas. Isso é reforçado pela quantidade 

de livros e sites que figuram entre as referências e, principalmente, por não se ter nenhum 

artigo entre os trabalhos mais citados. 

Verificou-se, também, que a maioria dos artigos (68,75%) tem seus autores 

vinculados a uma mesma instituição, o que aponta que a maioria das pesquisas na área é 

realizada por grupos sem maiores parcerias e contribuições de pesquisadores externos. As 

instituições dos pesquisadores foram distribuídas, principalmente entre as regiões 

brasileiras do nordeste e sul tendo, cada uma, 31% dos trabalhos e o sudeste com 19% das 

publicações. Sendo relevante também o aparecimento, em 11% dos casos, de instituições 

estrangeiras. 

O presente trabalho foi norteado pela pergunta de pesquisa: “Qual o estado atual e 

a evolução das publicações nos principais eventos e periódicos nacionais da área de 

computação com relação ao tema de segurança da informação, mais especificamente nas 

áreas de Governança, Gestão e Maturidade da Segurança da Informação?” e pelo 

objetivo de “analisar as publicações nos principais eventos e periódicos nacionais da área 

de computação com relação ao tema de segurança da informação, nos últimos 10 anos, 

que tratem a área de Governança, Gestão e Maturidade da Segurança da Informação”. 

Pelo método utilizado, detalhado na seção 3, resultados exibidos na seção 4 e suas 

considerações finais na presente seção, acredita-se que tenha-se atingido o objetivo 

proposto e, consequentemente, respondido satisfatoriamente a pergunta de pesquisa.  

Este trabalho tem como limitação o fato de considerar apenas um conjunto de 

eventos e periódicos, que, apesar dos selecionados estarem, a princípio, entre os mais 
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relevantes para a área, não se pode excluir a importância dos demais não pesquisados. 

Outra limitação é o espaço de tempo (últimos 10 anos), visto que existem eventos e 

periódicos, mesmo dentro dos selecionados, com publicações anteriores ao escopo 

temporal desta pesquisa. Por fim, outra restrição é referente ao método selecionado, que 

utiliza um conjunto de palavras para a busca o que, por mais ampla e completa que seja, 

corre-se o risco de não incluir alguma pesquisa relevante. 

 Por fim, como forma de sanar as limitações do presente trabalho, bem como 

contribuir para a área de pesquisa, acredita-se ser relevante e consequentemente podem 

gerar trabalhos futuro a continuação da análise para os artigos produzidos a partir de 2017; 

analisar outros periódicos e eventos (da área de computação ou não); correlacionar outros 

temas na área de segurança da informação; investigar, mais detalhadamente, se os artigos 

são oriundos de trabalhos de conclusão de graduação mestrado ou doutorado; se existe, 

como funciona e como melhorar os grupos de pesquisas e sua ligação com pesquisadores 

externos e meio corporativo; entre outros temas.  
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Modern life determines the necessity to insert personal and financial information in 

many websites, corporate systems and social networks, without the proper safety of these 

data. This study has as objective to present the use of technological tools to evaluate the 

data vulnerability in web systems and to alert the institutions about the risks to which they 

are exposed. The research method used was the bibliographical, constituted of book 

researches, scientific articles, theses and dissertations. Field research, conducting tests with 

50 (fifty) financial institutions from different Brazilian states, of which 10 are for each 

selected market segment and applied research, when the research generates immediate and 

useful results for the community. Through the results obtained, we can verify the 

importance of carrying out constant maintenance and tests in the systems to guarantee data 

security. Of the fifty (50) institutions surveyed, 22% had SQL Injection failures, that being, 

it was possible to access, view and extract confidential data from these companies, such as 

logins, passwords, registrations, names, telephones, e-mails and so on. The educational 

segment presented the highest vulnerability index, 40% of educational institutions, 30% of 

city halls and colleges, 10% of Health Plan Operators, but the surveyed banking 

institutions were all protected. We can conclude that there are still many flaws in the 

digital security of companies, allowing the attack by malicious people. In order to mitigate 

such risks, a support material was provided to correct the encountered flaws. 

Keywords: SQL Injection, SQL MAP, Database. 

DETECÇÃO DE VUNELRABILIDADES DE DADOS NA WEB USANDO SQL 

INJECTION 

 A vida moderna determina a necessidade de inserir informações pessoais e 

financeiras em vários sites da web, sistemas corporativos e redes sociais, sem a devida 

garantia de segurança destes dados. Este estudo tem por objetivo apresentar o uso de 

ferramentas tecnológicas para avaliar a vulnerabilidade de dados em sistemas web e alertar 

as instituições sobre os riscos a que estão expostos. O método de pesquisa utilizado foi o 

bibliográfico, constituído por pesquisas em livros, artigos científicos, teses e dissertações. 

Pesquisa de campo, realizando testes com 50 (cinquenta) instituições de diferentes estados 

brasileiros, sendo 10 para cada segmento de mercado selecionado e pesquisa aplicada, 

quando a pesquisa gera resultados imediatos e úteis para a comunidade. Através dos 

resultados obtidos, podemos verificar a importância da realização de manutenções e testes 

constantes nos sistemas para garantir a segurança dos dados. Das 50 (cinquenta) 

instituições pesquisadas, 22% possuíam falhas de SQL Injection, ou seja, foi possível 

acessar, visualizar e extrair dados confidenciais destas empresas, como logins, senhas, 

matrículas, nomes, telefones, e-mails e etc. O segmento educacional apresentou o maior 
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índice de vulnerabilidade, 40% das instituições de ensino, 30% das prefeituras e 

faculdades, 10% das Operadoras de Planos de Saúde, mas as instituições bancárias 

pesquisadas estavam todas protegidas. Podemos concluir que ainda existem muitas falhas 

na segurança digital das empresas, possibilitando o ataque por pessoas maliciosas. Visando 

mitigar tais riscos, foi fornecido um material de apoio para correção das falhas 

encontradas. 

Palavras-chaves: SQL Injection, SQL MAP, Banco de dados. 

INTRODUÇÃO 

Estamos em um momento conhecido como a “era da informação”, tudo está 

conectado, realizamos transações bancárias em nossos telefones, pagamos conta de luz, 

água, cartão de crédito sem a necessidade de sair de casa, possibilitando buscar dados 

como: número do documento do carro, conta de telefone e etc. Com todas estas facilidades 

o número de informações que estão sendo lançadas na rede mundial é gigantesco, 

crescendo a cada dia, gerando assim, um volume incalculável.  

De acordo com Taurion (2013):  

“[...] geramos petabytes de dados a cada dia. E estima-se que este volume 

dobre a cada dezoito meses. Variedade também, pois estes dados vêm de 

sistemas estruturados (hoje já são minoria) e não estruturados (a imensa 

maioria), gerados por e-mails, mídias sociais (Facebook, Twitter, 

YouTube, e outros, documentos eletrônicos, apresentações estilo 

Powerpoint, mensagens instantâneas, sensores, etiquetas RFID, câmeras 

de vídeo etc. [...]” 

Todas essas informações facilitam a vida das pessoas, podemos gerenciar melhor o 

tempo e aproveitá-lo com melhor qualidade, porém essa quantidade toda “rodando” pela 

internet, se torna algo muito sensível, já que tudo está na internet, desde um simples 

comentário na rede social até nossas transações bancárias, CPF, telefone, endereço, 

informações estas que em mãos erradas, podem se tornar algo muito perigoso e prejudicial. 

Portanto, todo sistema que retém dados pessoais tem por obrigação manter um nível de 

proteção para que os mesmos não sejam capturados por pessoas não autorizadas, 

garantindo assim, um dos pilares da segurança da informação que é a integridade. 

Sabendo que hoje essas informações estão na internet, abriu-se o leque para um novo 

método de fraude, pessoas com conhecimentos elevados em computação, normalmente 

entusiastas da área de segurança, utilizam-se de seus conhecimentos para buscar uma 

maneira de capturar os dados, podendo ser senhas para uso em bancos, redes sociais, 

endereço ou qualquer dado que possa vir a ser utilizado para benefício próprio, essas 

pessoas são conhecidas como crackers.  

De acordo com Galvão (2015):  

“A palavra cracker vem do termo cracking, que significa quebra. Os 

crackers são indivíduos que praticam a quebra de segurança de um 

sistema, ou seja, cometem delitos ou crimes digitais. Como os crackers 

cometem atos ilegais, são vistos como criminosos[...]” 

 

Instituições sofrem milhares de ataques diariamente, e se as mesmas não se atentarem 

em pequenos detalhes, podem comprometer sua segurança. Infelizmente não podemos 

garantir que um sistema é 100% seguro, devido a isso, constantemente são divulgadas 
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notícias de grandes empresas que sofreram com ataques crackers e tiveram seus dados 

vazados. A exemplo, podemos mencionar o caso que foi publicado pelo site 

www.exame.abril.com.br, onde cita o ocorrido com a empresa Adobe: 

“O ataque aos servidores da Adobe em 2013 resultou no vazamento de 

dados de pelo menos 38 milhões de usuários de programas da companhia. 

Entre as informações, estavam nomes de usuários, senhas e, em alguns 

casos, números de cartões de crédito[...]” 

 Essa pesquisa tem por objetivo apresentar uma técnica chamada SQL Injection, 

utilizando a ferramenta SQLMAP no sistema operacional Kali Linux, buscando entender 

as vulnerabilidades e como solucioná-las, para que empresas possam aplicar as correções 

necessárias para estas falhas de segurança, mitigando as chances de possíveis invasões.  

 Este estudo se faz necessário e relevante porque se aplicado uma técnica de injeção 

de comandos SQL num sistema vulnerável a esta técnica, tal aplicação permitirá que o 

atacante tenha acesso ao banco de dados da vítima, podendo visualizar as informações que 

estão contidos na base, realizar a extração, alteração ou até mesmo exclusão dos dados. Em 

muitos casos, podendo causar grandes prejuízos às instituições, além do perigo em se ter os 

dados, muitas vezes pessoais, expostos na internet para que qualquer pessoa tenha acesso 

privilegiado. Os testes foram realizados em sites de segmentos variados, como prefeituras, 

planos de saúde, escolas de ensino fundamental, médio e técnico, bancos e faculdades. A 

seleção de tais segmentos teve por critério o alto volume de informações que estão retidos 

nestes setores, como de clientes, funcionários, professores, alunos e fornecedores. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

BANCO DE DADOS 

 Banco de dados é um conjunto de arquivos que estão relacionados entre si, podendo 

ser dados de pessoas, lugares, empresas ou qualquer outra coisa. É uma coligação 

organizada dos dados que, quando relacionados, criam um sentido, gerando assim uma 

informação, com o objetivo de dar mais eficiência durante uma pesquisa ou estudo. 

Atualmente, bancos de dados são considerados grandes ativos de uma empresa, ou seja, 

tem característica de extrema importância para instituições e até para algumas pessoas, se 

tornando então, uma peça fundamental de qualquer sistema. 

De acordo com Puga (2014):  

“Um banco de dados é uma coleção de dados armazenados e organizados 

de modo a atender as necessidades integradas dos seus usuários. 

Possibilita a consulta e a manipulação dos dados, podendo ser manual ou 

computadorizado[...]” 

 Os bancos de dados são operados pelos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados 

(SGBD) que são responsáveis pelo gerenciamento da base, como por exemplo o controle 

de acesso, manipulação e organização dos dados, desta forma podemos definir SGBD 

como uma biblioteca de softwares para o gerenciamento de banco de dados. Antes da 

utilização dos SGBD’s a forma de armazenamento era através de arquivos, o que implicava 

em vários problemas, principalmente relacionado a redundância de dados, causando assim, 

conflitos entre as informações. 

SQL 
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 O nome SQL é derivado de Structure Query Language (Linguagem Estruturada de 

Consulta), sendo projetada na IBM Research como uma interface para um sistema de 

banco de dados relacional chamado SISTEMA R. Desde então, a SQL se tornou a 

linguagem padrão para os SGBD’s comerciais.  

 SQL é uma linguagem de pesquisa declarativa, utilizada em banco de dados, na 

qual muitas de suas características são inspiradas na álgebra relacional, com ela podemos 

realizar consultas, inserir dados ou realizar exclusões, além de muitas outras funções que 

podemos executar num banco. 

 A linguagem é dividida em subconjuntos de acordo com as operações que 

queremos executar sobre o banco de dados, essas subdivisões são definidas como:  

DML – Data Manipulation Language ou Linguagem de Manipulação de Dados 

 Este é o primeiro grupo, DML. Esse subconjunto da linguagem SQL é utilizado 

para realizar as operações de inclusão, alterações e exclusões de dados que estão presentes 

em um registro, utilizando os comandos INSERT (inclusão), UPDATE (alteração) e 

DELETE (exclusão), são comandos que interagem diretamente com os dados dentro da 

tabela. 

Exemplos de comandos DML: 

Sintaxe: INSERT INTO nome_tabela VALUES (lista_dados);  

INSERT INTO ALUNOS (nome, telefone) VALUES (“José da Silva”, "(11) 99999-

9999");  

Sintaxe: UPDATE nome_tabela SET CAMPO = "novo_valor" WHERE CONDIÇÃO; 

UPDATE ALUNOS SET nome = “José da Silva” WHERE telefone “(21) 99999-9999”; 

Sintaxe: DELETE FROM nome_tabela WHERE condição 

DELETE FROM ALUNOS WHERE nome = “José da Silva”; 

DDL – Data Definition Language ou Linguagem de Definição de Dados 

 Segundo grupo é a DDL, apesar do nome esses comandos não interagem com os 

dados e sim com os objetivos do banco, neste grupo são utilizados os comandos CREATE 

(criar), ALTER (alterar) e DROP (exclusão de tabela), vale ressaltar que os comandos 

DROP e DELETE mesmo possuindo a mesma intenção que é a de exclusão, existe 

diferenças entre eles, o comando DROP remove a tabela do banco de dados, excluindo 

todas as linhas, privilégios e índices, e o DELETE remove somente a linha especificada 

junto ao comando de uma tabela. 

Exemplos de comandos DDL: 

Sintaxe: ALTER TABLE nome_tabela ADD nome_coluna tipo_do_dado; 

ALTER TABLE ALUNOS ADD cidade varchar(50); 

Sintaxe: CREATE TABLE nome_tabela; CREATE TABLE escola; 

Sintaxe: DROP TABLE "nome_tabela"; DROP TABLE “escola”; 

DQL – Data Query Language ou Linguagem de Consulta de Dados 

 Este terceiro grupo contém somente um único comando, SELECT (selecionar), a 

função utilizada para buscar um determinado dado ou um conjunto de dados de dentro de 

uma base. Em algumas literaturas, o comando SELECT é inserido junto aos comandos do 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2786



 

 

conjunto DML, enquanto em outros livros, é criado um conjunto à parte (DQL) para este 

comando.  

Exemplos de comandos DQL: 

Sintaxe: SELECT coluna, coluna ..., coluna FROM TABELA; 

SELECT nome, telefone FROM ALUNOS; 

KALI LINUX 

 Kali Linux é uma distribuição GNU/Linux baseado no Debian, ele é o sucesso do 

antigo Back Track. O novo sistema apresentou várias melhorias, além de possuir mais 

aplicativos para Pentest. O Kali tem por principal objetivo a auditoria e segurança de 

computadores em geral. Desenvolvido pela Offensive Security Ltd desde 21 de janeiro de 

2016. 

 Vários softwares conhecimentos já trazem instalados no sistema operacional, 

incluindo o Nmap (escâner de portas), Wireshark (analisador de tráfego), John Ripper 

(Crackeador de senhas), Aircrack-ng (programa para testes em segurança de redes 

wireless) e SQLMAP (software apresentado no artigo para análise de SQL Injection), além 

de muitas outras ferramentas para todos os segmentos de segurança computacional, 

atualmente contando com um arsenal de mais de 300 (trezentas) ferramentas. 

SQL INJECTION 

 De acordo com CLARKE (2012): 

“A injeção de SQL é uma das vulnerabilidades mais devastadoras que 

afetam os negócios, pois pode levar à exposição de todas as informações 

confidenciais armazenadas em uma aplicação de banco de dados, 

incluindo informações úteis, como login de usuário, senhas, nomes, 

endereços, telefone e detalhes do cartão de crédito[...]” 

 O SQL Injection é o nome que se dá quando ocorre falha na programação de um 

sistema, podendo ser web ou desktop (local), que possibilita por meio de uma inserção de 

dados, manipular as consultas do banco de dados. Esse processo de inserir comandos para 

manipular a base é chamado de injeção, por isso o nome da técnica SQL Injection ou 

Injeção de SQL. 

 Essa técnica é um modelo de ataque baseado na manipulação dos códigos SQL sem 

a necessidade de ser um usuário cadastrado do banco, permitindo realizar consultas, 

alterações, inclusões e até mesmo exclusões de informações presentes na base de dados. 

De acordo com o Lacking Faces: 

"pense em SQL Injection como uma simples falha lógica, é simplesmente 

uma falha que, por deixar aberta a interpretações, ocorrem manipulações 

indesejáveis". 

 Os softwares estão cada vez mais estão sendo disponibilizados na Web, a maioria 

são aplicações dinâmicas, em que o acesso a base de dados se torna necessário. Muitas 

vezes, por falta de conhecimento do desenvolvedor o sistema se torna um alvo fácil de 

ataques. O exemplo abaixo demonstra uma simples conexão via SQL entre a aplicação e a 

base de dados. 

SELECT * FROM usuarios WHERE login = 'Maria' AND senha = '123456' 
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 Nesse modelo apresentado, retorna uma confirmação se o usuário “Maria” possui a 

senha ‘123456’. Se essa informação for verdadeira o DB (DataBase) irá localizar essa 

informação no banco e irá retornar à coleção de dados. 

 Devido a falha no desenvolvimento, não existe tratamento para inserção de 

caracteres especiais, desta forma, permitindo a entrada de dados como por exemplo 

“Mar’ia”, essa entrada, irá retornar um erro na base, pois não irá conseguir interpretar o 

comando que foi solicitado, retornando um erro. 

Como a entrada foi inválida, também poderia ser válida, e a execução causar um 

transtorno enorme, como por exemplo: 

SELECT * FROM usuarios WHERE login = '123' AND senha = ' ' or '1' = '1' 

 É observado que independente do login e senha digitados a condição sempre irá 

retornar verdadeiro (‘1’ = ‘1’), permitindo assim, o acesso ao sistema mesmo sem 

conhecimento de usuário e senha. 

SQLMAP 

 SQLMAP é uma ferramenta Open Source desenvolvida em Python (Linguagem de 

programação) para realizar testes de penetração, foi desenvolvido por Bernardo Damele e 

Miroslav Stampar, utilizado para automatizar o processo de detecção e exploração de 

falhas de vulnerabilidade de SQL Injection, muito utilizado por profissionais na área de 

segurança para verificação de seus sistemas ou de seus clientes. 

 A ferramenta SQLMAP quando executada com sucesso, permite assumir total 

controle dos bancos de dados, possuindo um motor de detecção que tem por função 

empregar as mais atuais e devastadoras técnicas de injeção de SQL. 

 A tabela abaixo mostra as características do SQLMAP. Todas estas informações 

citadas abaixo estão presentes no site oficial da ferramenta. 

Suporte total para sistemas de gerenciamento de banco de dados MySQL, Oracle, PostgreSQL, 

Microsoft SQL Server, Microsoft Access, IBM DB2, SQLite, Firebird, Sybase, SAP MaxDB, 

HSQLDB e Informix . 

Suporte total para seis técnicas de injeção de SQL: blindado baseado em booleano, baseado em 

tempo, baseado em erro, baseado em consulta UNION, consultas empilhadas e fora de 

banda . 

Suporte para se conectar diretamente ao banco de dados sem passar por uma injeção SQL, 

fornecendo credenciais DBMS, endereço IP, porta e nome do banco de dados. 

Suporte para enumerar usuários, hashes de senha, privilégios, funções, bancos de dados, 

tabelas e colunas . 

Reconhecimento automático de formatos de hash de senha e suporte para cracking usando um 

ataque baseado em dicionário . 

Suporte para despejar completamente as tabelas de banco de dados , um intervalo de entradas 

ou colunas específicas, conforme a escolha do usuário. O usuário também pode optar por despejar 

apenas um intervalo de caracteres da entrada de cada coluna. 

Suporte para procurar nomes específicos de banco de dados, tabelas específicas em todos os 

bancos de dados ou colunas específicas em todas as tabelas de bancos de dados . Isso é útil, 

por exemplo, para identificar tabelas contendo credenciais de aplicativos personalizadas, onde 

nomes de colunas relevantes contêm uma string como nome e passagem. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2788



 

 

Suporte para baixar e carregar qualquer arquivo do sistema de arquivos subjacente ao servidor 

de banco de dados quando o software de banco de dados é MySQL, PostgreSQL ou Microsoft 

SQL Server. 

Suporte para executar comandos arbitrários e recuperar sua saída padrão no sistema 

operacional subjacente do servidor de banco de dados quando o software de banco de dados é 

MySQL, PostgreSQL ou Microsoft SQL Server. 

Suporte para estabelecer uma conexão TCP com estado fora da banda entre a máquina 

atacante e o servidor de banco de dados subjacente ao sistema operacional. Este canal pode ser 

um prompt de comando interativo, uma sessão Meterpreter ou uma sessão de interface gráfica do 

usuário (VNC) conforme a escolha do usuário. 

Suporte para a escalação de privilégios de usuário do processo de banco de dados através 

do getsystemcomando Meterreter do Metasploit . 

Tabela 2: Características do SQLMAP 

Fonte: Autoria própria 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa de campo utilizou várias abordagens, bibliográfica, quantitativa e 

aplicada. O problema estudado com base na bibliografia disponível nos conduziu a 

aplicação de uma técnica que gera resultados aplicáveis e valores estatísticos. A utilização 

desta abordagem é adequada quando a pesquisa visa gerar benefícios concretos para a 

comunidade em que estamos inseridos.  

A pesquisa aplicada é motivada pela necessidade de resolver problemas concretos, 

mais imediatos ou não (VERGARA, 2007). 

Existem outros meios de acesso ao saber que dispensam o uso de processos 

científicos, embora sejam válidos. Dois desses meios, aliás muito recomendáveis, são a 

consulta bibliográfica e a consulta documental, que se caracterizam por dirimir pequenas 

dúvidas, recorrendo a bibliografia específica ou a documentos, respectivamente (CERVO, 

2007). 

Para elaboração desta pesquisa foi utilizado o Sistema Operacional Kali Linux, pois 

o mesmo acompanha ferramentas específicas para o Pentest, sendo um dos mais utilizados 

para realização de testes de vulnerabilidade em sistemas web, desktop, redes wireless e 

vários outros ativos que possam sofrer ataques. 

No Kali Linux contamos com várias ferramentas para o desenvolvimento desta 

pesquisa, foi utilizada a ferramenta SQLMAP, software que automatiza o processo de 

verificação da falha de SQL Injection. 

Para compreensão da metodologia aplicada, será demonstrado o modelo de coleta e 

análise de falha proposta em uma das instituições selecionadas, um Colégio. Utilizando a 

ferramenta do Google foi possível buscar informações de colégios que poderiam sofrer 

com uma injeção de comandos SQL em suas páginas, para isso foi realizado uma busca 

avançada baseada em parâmetros que o próprio Google fornece para buscas e com isso foi 

possível levantar suspeitas de possíveis vulnerabilidades. A sintaxe utilizada na busca, foi a 

seguinte: 
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Figura 1: Parâmetros utilizados para retorno de uma busca avançada. 

Fonte: Pesquisa Google. 

Através desta pesquisa, o Google retorna sites que suam URL que recebem valores, 

sendo este um indício de possível falha na segurança.  

Ao utilizar “ ” (aspas) o Google retorna uma palavra específica ou um conjunto de 

palavras, como apresentado no exemplo, ao utilizar “colégio”, a ferramenta está retornando 

todos os sites que possuem a palavra exata “colégio”, este foi o primeiro ponto da 

pesquisa. Para complementá-la, foi utilizado o parâmetro “inurl”, filtrando mais ainda a 

pesquisa já que ao aplicar este código o Google retorna uma string específica que esteja 

contida dentro da URL, não mais em toda a página, somente no conteúdo onde foi definido 

o site.  

Aplicando então o texto: “.php?id=” foi possível obter sites que tinham uma 

solicitação de receber o valor de um “id”, este nome, normalmente sendo aplicado a banco 

de dados, foi utilizado o termo “id” pois é comum que o mesmo esteja contido por padrão 

em todas as bases. Aplicando esta consulta, obtivemos o seguinte resultado conforme 

Figura 2, abaixo: 
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Figura 2: Lista completa da pesquisa retornada pelo Google. 

Fonte: Google. 

Por questão de privacidade, os nomes dos colégios foram ocultados, porém, pode-se 

observar que as URL’s de todos possuem algo em comum, que é o retorno exatamente 

como solicitado através dos parâmetros de pesquisa, em todos está definido uma injeção de 

valor diretamente na URL, sendo este um indício de vulnerabilidade de SQL Injection. 

Nesta primeira ação separamos o segmento de escolas que seriam analisados. 

Para essa pesquisa foram selecionadas 50 (cinquenta) instituições de diferentes 

segmentos de mercado para que fosse possível realizar uma pesquisa de campo, analisando 

os sistemas e verificando se os mesmos estavam vulneráveis. Em todos os sites que foram 

identificadas falhas de segurança, estas instituições foram informadas sobre a falha, 

encaminhamos também um documento com possíveis soluções a serem aplicadas, visando 

assim, resolver o problema. Para os casos graves que permitiram a conclusão dos testes, 
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chegando até a parte final que é a extração das informações, foi enviado um contrato de 

Pentest, com todos os termos de liberação para os testes sem que seus sistemas sejam 

afetados, garantindo que o ataque não os debilitaria, ou seja, mantivemos os pilares da 

segurança da informação, Confidencialidade, Disponibilidade e Integridade. 

LEVANTAMENTOS DOS DADOS E RESULTADOS 

Para o conhecimento do uso do SQLMAP, foi documentado todo o processo 

durante a execução da ação, desde o acesso até a exibição dos dados da base de um dos 

colégios analisados, para segurança e confidencialidade, todas as informações referentes ao 

colégio foram apagadas, porém, todos os comandos estão visíveis para compreensão e 

aprendizado. Segue abaixo todos os passos para o levantamento dos dados: 

1º Passo: Para realizar a execução do SQLMAP é necessário utilizar um parâmetro GET 

que no caso é o que o Google retornou nas pesquisas realizadas como por exemplo: 

(www.site.com/index.php?id=1‘), sabendo disso, é utilizado um site que tenha a URL com 

a informação que é preciso para a execução da ferramenta, como demonstrado na figura 

abaixo: 

 

Figura 3: Primeiro passo na execução do SQLMAP. 

Fonte: Terminal Kali Linux – Ferramenta SQLMAP. 

Parâmetros utilizados: 

Sqlmap: Chama a ferramenta que será utilizada para a verificação da vulnerabilidade; 

-u: Parâmetro para especificar a URL (Site) que será utilizado na análise; 

--dbs: Lista os bancos de dados do site. 

Após a execução deste comando, o SQLMAP iniciará a análise, retornando se o site 

possui ou não uma brecha para a injeção de SQL, a imagem abaixo aponta que a URL 

analisada possui uma falha na segurança. 
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Figura 4: Informação de parâmetro GET vulnerável a SQL Injection. 

Fonte: Terminal Kali Linux – Ferramenta SQLMAP. 

Essa mensagem está informando que é possível injetar comandos SQL através do 

parâmetro “id”, desta forma podemos acessar o banco de dados. Ao final da execução do 

comando “—dbs” é apresentado as bases que foram encontradas, conforme Figura 5. 

 

Figura 5: Retorno com a informação das bases que estão contidas no site. 

Fonte: Terminal Kali Linux – Ferramenta SQLMAP. 

As bases foram ocultadas por motivos de confidencialidade da instituição, contudo, 

é possível observar que SQLMAP retornou “available databases [2]”, informando os 

bancos que foram encontrados. 
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Sabendo quais bancos constam neste sistema, podemos prosseguir utilizando a 

ferramenta para ter visão detalhada do conteúdo deste banco, como tabelas, colunas e 

linhas com suas informações. 

2º Passo: Próximo comando a ser executado exibe a tabela do banco selecionado, para 

isso, é utilizado o comando conforme apresentado na Figura 6: 

 

Figura 6: Segundo passo na execução do SQLMAP. 

Fonte: Terminal Kali Linux – Ferramenta SQLMAP. 

Parâmetros utilizados: 

-D: Seleciona o banco de dados a qual quer analisar, a sintaxe para isso é: -D 

“nome_banco”; 

--table: Lista todas as tabelas do banco de dados que foi selecionado. Após a execução 

deste comando, serão exibidas todas as tabelas que compõem o banco de dados que foi 

selecionado, conforme a Figura 7. 
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Figura 7: Extração das tabelas do banco de dados selecionado. 

Fonte: Terminal Kali Linux – Ferramenta SQLMAP. 

A imagem acima (Figura 7), mostra como é exibido no terminal do Kali os nomes 

das tabelas do banco de dados, como no exemplo citado, recebe o retorno de 24 tabelas 

contendo informações de todo o sistema da instituição, como dados referentes aos 

professores, usuários, alunos e turmas.  

Neste teste, foi utilizado a tabela de professores para realizar um acesso e a 

tentativa de extração dos dados relacionado aos mesmos, simulando desta forma, a maneira 

em que se ocorre o vazamento. 

3º Passo: Acessando a tabela do banco de dados, será extraído do banco as colunas 

existentes na tabela “professor” com todos os dados que estão contidos no mesmo. Para 

este processo foi executado o seguinte parâmetro: 

Parâmetros utilizados: 

-T: Seleciona a tabela a qual deseja ter acesso; 

--columns: Lista todas as colunas referentes a tabela que foi selecionada. 

 A Figura 8 apresenta o resultado desta execução. 

 

Figura 8: Terceiro passo na execução do SQLMAP. 

Fonte: Terminal Kali Linux – Ferramenta SQLMAP. 

Realizando este procedimento, o SQLMAP irá retornar todas as colunas que estão 

na tabela “professor”, conforme apresentado na Figura 9: 
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Figura 9: Exibição das colunas da tabela selecionada. 

Fonte: Terminal Kali Linux – Ferramenta SQLMAP. 

Como resultado, foram extraídas 6 (seis) colunas que compõem a tabela dos 

professores, contendo informações sigilosas de acesso e contato, como: “coordenador”, 

“Email”, “idProfessor”, “Login”, “Nome” e “Senha”. 

Da mesma forma que podemos acessar os dados da tabela, podemos finalizar 

listando e apresentando os dados de cada coluna específica.  

4º Passo: Neste passo iremos realizar o DUMP, ou seja, extrair todas as informações 

cadastradas nas colunas da tabela “professor”, neste exemplo, serão extraídos 

especificamente os dados de: Nome, Login, Senha e Email, sendo extremamente perigoso 

se cair em mãos de pessoas maliciosas, permitindo que tenham acesso privilegiado ao 

sistema do colégio, podendo realizar ações que venham a ser prejudiciais aos alunos ou 

funcionários da instituição, com possibilidade de prejuízos econômicos para o colégio. A 

Figura 10 nos mostra a execução desse comando. 

 

Figura 10: Quarto passo na execução do SQLMAP. 

Fonte: Terminal Kali Linux – Ferramenta SQLMAP. 

Parâmetros utilizados: 

-C: Define as colunas que serão avaliadas; 

Nome,Login,Senha,Email: Colunas a qual deseja extrair os dados; 

--dump: Extrai as informações das colunas selecionadas no parâmetro anterior. 
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Executando este comando o SQLMAP irá processar todos os dados que estão contidos nas 

colunas selecionadas, conforme Figura 11. 

 

Figura 11: Informações contidas na coluna “professor”. 

Fonte: Terminal Kali Linux – Ferramenta SQLMAP. 

Munido dessas informações que foram extraídas através da técnica de SQL 

Injection, podemos realizar procedimentos dentro do sistema, além do vazamento de 

senhas, e-mail, nome de cada professor da instituição, apresentando risco não somente ao 

software escolar, mas para vários outros locais, já que muitas pessoas utilizam a mesma 

senha para vários outros acessos como, redes sociais, e-mail e etc. 

Outra análise que deve ser observada deste resultado que foi apresentado, é a 

quantidade de senhas consideradas “fracas” pela segurança da informação, senhas que, 

facilmente poderiam ser burladas utilizando-se uma outra técnica conhecida como Brute 

Force (Força bruta). 

A Tabela 1 mostra os resultados obtidos das análises realizadas, todas as 

informações referentes a identificação das instituições foram suprimidas por motivos éticos 

e de confidencialidade. 

 

Tabela 1: Dados quantitativos das empresas pesquisadas por segmento. 

Fonte: Autoria própria. 

 O Gráfico 1 apresenta o impacto de vulverabilidade por segmento de mercado 

pesquisado. 

SEGMENTOS ANALISADOS VULNERÁVEIS %

PREFEITURAS 10 3 30,0%

PLANOS DE SAÚDE 10 1 10,0%

ESCOLAS 10 4 40,0%

FACULDADES 10 3 30,0%

BANCOS 10 0 0,0%

TOTAL 50 11 22,0%
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Gráfico 1: impacto por Segmento. 

Fonte: Autoria própria. 

Analisando a tabela e o gráfico apresentados, podemos observar que o quantitativo 

de instituições vulneráveis é grande, pois se inferirmos que 22% das instituições na web 

contém falhas, teremos um resultado imenso de dados vazados na internet. 

Observando o gráfico, podemos ver que o cuidado das instituições bancárias com o 

tratamento de SQL Injection está extremamente satisfatório, não sendo possível acessar as 

informações de nenhuma das 10 instituições privadas, estatal ou federal deste segmento. 

Também vale ressaltar que nem mesmo parâmetros GET’s foram encontrados nos sites. 

Um ponto de atenção que deve ser citado, é a quantidade de falhas encontradas nas 

escolas de ensino fundamental, médio e técnico, pois 40% das instituições estavam 

vulneráveis, possuindo conteúdos pessoais de seus alunos, dentre outras informações 

sigilosas. Em contato com estes colégios, a maioria informou que não possui um setor de 

segurança da informação, desta forma concluímos que tais sistemas são desenvolvidos 

somente para atender a instituição sem a devida preocupação se suas informações estão ou 

não protegidas.  

CONCLUSÕES 

Diante da grande quantidade de informações que estão atualmente “rodando” na 

internet, é necessário o máximo de cuidado por parte das organizações ao tratar com dados 

pessoais de seus colaboradores, clientes e fornecedores, acreditamos que a proteção nunca 

será 100% garantida, porém, todas as empresas devem procurar mitigar qualquer meio de 

vazamento. 

Foram realizados os testes em 50 (cinquenta) sistemas, em 11 (onze) dos testes, 

foram obtidos sucesso na análise de vulnerabilidade por SQL Injection, outros 39 (trinta e 

nove) somente apresentaram a possibilidade de injeção de valor através da URL, contudo, 

possuindo tratamento para evitar este tipo de ataque. Com isso foi possível observar a 

grande quantidade de sites que possuem falhas na segurança ao considerar esta 

amostragem, ou seja, podemos considerar o status da segurança geral da informação como 

crítico, pois os dados apresentados foram resultantes de uma única técnica, sendo que 

existe centenas de outras técnicas que podem inclusive fazer combinações entre si, ou seja, 

aumentaria provavelmente este percentual de sistemas vulneráveis à invasão. 
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Outro fator crítico identificado durante a pesquisa de campo, foi a presença de 

senhas fracas, como “123456”, “nome123” ou senhas que podem ser descobertas através 

de uma engenharia social, como data de aniversário ou nome do filho e etc. Segundo o 

Blog da McAffee, a dica para se criar uma senha difícil, considerada forte de ser 

descoberta é combinar sempre letras, números e símbolos para criar uma senha que 

dificulta outros métodos de roubo de senhas.  

Para auxiliar as essas empresas que foram detectadas falhas na segurança, foi 

encaminhado um documento contendo informações de como prevenir e corrigir a falha, 

quando se tratar de SQL Injection. Este documento foi muito bem recebido por todas as 

empresas, até mesmo por aquelas que não possuíam a vulnerabilidade, que se interessaram 

em adquirí-lo para uma possível verificação.  

Através do contato feito junto às instituições e informando a possibilidade de falha, 

“abriram-se os olhos” do risco em se ter dados disponibilizados na pela rede mundial. As 

escolas contatadas foram de estados diferentes: Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas 

Gerais, Ceará, Pará, Rio Grande do Sul e São Paulo. 

 Este artigo também tem por objetivo mostrar para as instituições que todas 

podem ser alvos, devemos eliminar o pensamento de que “isso não acontece aqui”, 

normalmente as empresas somente procuram por profissionais da área de segurança após o 

registro de algum tipo de ataque, sofrendo perdas ou prejuízos econômicos, buscando 

então, aplicar uma cultura de prevenção. 

RECOMENDAÇÕES 

Visando a redução das chances de um processo de invasão com injeção SQL nos 

sistemas WEB, segue abaixo algumas recomendações.  

Primeiro: O Firefox disponibiliza um plugin para suporte a SQL Injection, chamado SQL 

INJECTION ME, este plugin, através do submit dos formulários acusa se há ou não 

abertura para injeção de SQL no mesmo. 

  

Segundo: Outro método que pode ser utilizado, é a aplicação de expressões regulares para 

limpar as variáveis que são enviadas para o sistema. No exemplo abaixo, segue um modelo 

de código que limpa a variável de login de um post: 

$_POST['login'] = preg_replace('/[^[:alpha:]_]/', '',$_POST['login']); 

 

Terceiro: De acordo com a OWASP (Open Web Application Security Project) as melhores 

práticas para se prevenir de um ataque de SQL Injection são: 

 Parametrização das consultas; 

 Usar "stored procedures"; 

 Escapar toda entrada fornecida pelo usuário; 

 Limitar privilégios aos acessos. 
 

Quarto: Criptografar senhas ou dados que não devem estar em texto claro dentro do DB. 

Este item não protege contra o SQL Injection, porém, ajuda a manter os dados ilegíveis 

mesmo sofrendo o ataque, dificultando assim, o uso das informações para ações 

maliciosas.  
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The lack of security in information systems has caused a lot of moral and financial losses 

for the organizations. There are several Information Security measures recommended by 

international standards and literature, but the adoption by the organizations should be 

designated by specific needs identified by Information Security Governance structure of 

each organization. Many are the challenges to establish and maintain the Information 

Security effective and adds value. Resources that can assist in handling information in this 

complex context are real and relevant needs to be considered. These difficulties 

demonstrate the need for a research focused on new ways to overcome such deficiency. To 

achieve this goal, this paper shows a simplified method for application and prioritization of 

information security without corporate environment. In a theoretical way, five possible 

ways to improve information security are demonstrated. 
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Método Simplificado para Aplicação e Priorização da Segurança Da Informação: 

Reflexões Teóricas e Soluções Futuras 

 

 

A falta de segurança em Sistemas de Informação tem provocado inúmeros prejuízos 

financeiros e morais para as organizações. As organizações dispõem de uma série de 

medidas de Segurança da Informação recomendadas por normas internacionais e pela 

literatura, mas a adoção deve ser balizada pelas necessidades específicas identificadas pela 

Governança da Segurança da Informação de cada organização. Muitos são os desafios 

enfrentados para estabelecer e manter a Segurança da Informação eficaz e que de fato 

agregue valor. Recursos que possam auxiliar na manipulação de informações neste 

complexo contexto são necessidades reais e relevantes a serem consideradas. O que 

demonstra a necessidade de pesquisar formas para tentar suprir esta carência. Para isso, 

este artigo demonstra um método simplificado para aplicação e priorização da segurança 

da informação sem meio corporativo. De forma teórica, cinco possíveis caminhos para 

melhorar a segurança da informação são demonstrados. 

 

Palavras-chave: Segurança da Informação, Governança, Gestão, Maturidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O mundo globalizado, com concorrência para todos os lados e a quebra de barreiras 

geográficas proporcionada, principalmente, pela Internet vem modificando o ambiente em 

que vivemos, as estruturas organizacionais e a concepção de valor. Com estas mudanças, a 

informação tem tomado posição de destaque no meio corporativo, sendo considerada 

essencial para a tomada de decisões e para a continuidade dos negócios, atuando de forma 

estratégica e possibilitando análises internas e do mercado, configurando-se um novo 

ambiente, denominado por Castells (2009) como “Era da Informação”. Podendo-se 

considerar a informação como uma commodities (como a eletricidade), sem a qual muitas 

empresas e organizações não funcionam (Silva & Barros, 2017). 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) podem ser inseridas como 

grande fator dessa mudança da cultura decisória e, consequentemente, da utilização maciça 

das informações. Possibilitando o processamento de grandes volumes de dados e acesso às 

informações em todas as partes da empresa de forma rápida. Porém, essa mesma 

facilidade, e atual dependência, pode se tornar uma fragilidade gerando erros e danos em 

grande proporção.  

Tal pensamento é compartilhado por Fontes (2006) quando o mesmo ressalta que a 

informação é um recurso que, atualmente, move o mundo, dando conhecimento do passado 

e guiando para onde seguir, sendo um recurso crítico para realização do negócio e 

execução das mais diversas missões da corporação, necessitando ser protegido. Diante 

disto, se faz necessário a implementação de ações de segurança da informação nas diversas 

etapas de criação, armazenamento, manipulação e utilização dos dados e da informação. 

Diferente do que se aborda em algumas empresas, a pura aplicação de tecnologia não é 

suficiente para o tratamento da segurança da informação (Da Silva & Stein, 2007), 

corroborado, também, por Marciano & Lima-Marques (2006). No viés corporativo, isso se 

traduz na aplicação de segurança da informação de forma holística, abordando os aspectos 

relacionados à tecnologia, aos processos e às pessoas. 

Ciente da necessidade crescente de segurança da informação, as organizações estão 

buscando formas inovadoras de proteção para gerenciar ameaças e criar vantagens, entre 

elas: programas de sensibilização sobre privacidade; políticas e procedimentos de 

privacidade; análises críticas da situação e da maturidade; e respostas a incidentes de 

privacidade (PWC, 2017). Sendo importante a implementação de ações e pesquisas de 

segurança da informação nas diversas etapas de criação, armazenamento, manipulação e 

utilização dos dados e da informação, bem como na gestão, governança e maturidade da 

segurança da informação. 

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar um método simplificado para 

aplicação e priorização da segurança da informação no meio corporativo. 

Acredita-se que esta análise contribuirá para a academia como, e principalmente, 

para o mercado. Visto que apresenta, via uma pesquisa acadêmica, um método para 

aplicação e priorização da segurança da informação que poderá ser utilizado por empresas 

das mais diversas áreas de atuação e porte sem a necessidade de maiores investimentos. 

 Este artigo está organizado em mais quatro seções, além das referências ao final em 

seção própria. Na próxima seção é apresentado um pequeno referencial teórico para definir 

os conceitos de Segurança da Informação, abordando, mais precisamente, as áreas de 

Governança, Gestão, Maturidade e normas ISO/IEC 27001 e 27002. Na terceira seção é 

apresentado o método de pesquisa utilizado. As análises e propostas de utilização são 

exibidos na quarta seção. Finalizando o conteúdo produzido, o artigo aponta, em sua quinta 
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seção, as considerações finais e trabalhos futuros. Após essa seção são elencadas as 

referências utilizadas. 

 

 

2. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

Ao analisar a evolução das espécies animais, inclusive da espécie humana, é 

notável a busca por segurança em seus diversos aspectos. No caso específico da segurança 

da informação, mesmo já existindo o pensamento há centena de anos, tem ganhado mais 

destaque quando formalizou-se a Era da informação (Castells, 2009). 

A necessidade de compartilhamento, disponibilidade e, consequentemente, de 

segurança agravou-se com a evolução das redes de computadores, particularmente com a 

popularização da Internet, que foi estabelecida como uma forma de atender pesquisas 

militares norte-americanas, expandindo-se na década de 90 com a criação da World Wide 

Web, denominada Web (Berners-Lee, 1996). Este novo ambiente foi percebido pelas 

organizações como uma possibilidade de expansão de negócios e consequente ampliação 

de lucros no ambiente privado, mas o aumento dos lucros não era possível sem o aumento 

das vulnerabilidades que necessitavam ser combatidas. 

Joia & Cavalcante Neto (2004) reforçam esse pensamento da evolução da 

economia atrelado ao da segurança da informação quando defendem que, já no início da 

década de 80, a Tecnologia da Informação (TI) não era mais utilizada apenas como uma 

ferramenta de processamento mais rápido, mas sim como uma forma estratégica e 

essencial para alavancar o negócio, necessitando de maiores proteções. 

Alencar, Tenorio Junior & Moura (2017a) corroboram com o assunto ao explanar 

que o aumento exponencial do número de dispositivos computacionais, de usuários e com 

as informações assumido o papel estratégico, gerou-se a necessidade de compartilhamento, 

disponibilidade e, consequentemente, de segurança. 

Ciente que a ausência de segurança da informação pode acarretar em danos 

irreparáveis, até mesmo falência, bem como que, no mundo atual, globalizado e de grande 

concorrência, todo investimento carece de justificativas e alinhamentos, cresce a demanda 

por um olhar sistêmico e organizacional em todas as áreas. Na perspectiva da segurança da 

informação no ambiente corporativo, se reflete, diretamente, na Governança, Maturidade e 

Gestão da segurança da informação, temas que serão tratados na sequência. 

 

 

2.1 Governança de Segurança da Informação 

 

Governança de Segurança da Informação (GSI), pode ser entendida com um 

conjunto de ações e práticas para o alinhamento das ações da área de segurança da 

informação com a estratégia da corporação (Alencar, Tenorio Junior, & Moura, 2017b). 

Manoel (2014) corrobora com o assunto ao citar que a GSI é uma parte da Governança de 

TIC, podendo haver sobreposição entre as duas. Mas se a Governança de TIC não existir, 

não é um impeditivo para as ações da Governança de Segurança da Informação. Nesta 

última situação, a GSI deverá estar vinculada à autoridade de maior escalão na tomada de 

decisão, por exemplo, o presidente da instituição. 

A ISO/IEC 27014, publicada em 2013, traduzida no Brasil como ABNT NBR 

ISO/IEC 27014:2013, trata, exclusivamente, da Governança de Segurança da Informação, 

sendo um dos principais arcabouços para a área, apontando que a GSI deve ter objetivo de: 

Alinhar os objetivos de negócio com a estratégia da Segurança da Informação; Garantir 
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que os riscos da informação sejam elucidados e encaminhados aos responsáveis; assim 

como, aditar valor para o negócio, para a alta direção e para as partes interessadas. Tendo 

como princípios: Estabelecer a Segurança da Informação em toda a organização; Adotar 

uma abordagem baseada em riscos, onde recomenda-se a utilização em conjunto da 

ISO/IEC 27005; Estabelecer e Alinhar os investimentos; Assegurar a conformidade com os 

requisitos internos e externos; Promover um ambiente positivo de segurança, incluindo um 

tratamento especial às pessoas; e, Analisar criticamente o desempenho e resultado das 

ações de Segurança da Informação em relação aos resultados de negócios (ABNT, 2013c). 

 Manoel (2014) acredita nos princípios citados pelo normativo ISO/IEC 27014 e 

enfatiza que aplicando tais preceitos de forma eficiente tende-se a ter tomadas de decisões 

na área de segurança da informação de forma mais rápida e acertadas; apresenta-se para a 

alta direção e demais envolvidos a situação concreta da área; tende-se a ter subsídios para 

investimentos mais eficientes e eficazes em segurança da informação; e encaminha à 

organização ao atendimento e conformidade com requisitos externos, por exemplo, legais, 

regulamentares ou contratuais. 

 Nesta área também pode-se citar o COBIT, sendo, segundo Gomes, Goulart Júnior, 

Simeão, de Sousa & Santana (2016), um dos importantes documentos da área e que 

aborda, de forma geral, a Governança de TIC, apontando melhores práticas para ser usada 

em todas as áreas citadas (serviço de TIC, Segurança da informação, Projetos, 

Fornecedores e Software). O COBIT foi desenvolvido e é mantido pela ISACA, 

atualmente em sua versão 5 (Isaca, 2012). Ciente da necessidade para a área de segurança 

da informação, duas extensões o COBIT 5 for Risk e o COBIT 5 for Information Security 

foram lanaçadas.  

O COBIT 5 for Information Security é um guia para a área de Segurança da 

informação, fornecendo orientações para as organizações e seus profissionais a entender, 

utilizar e implementar atividades relevantes relacionadas à segurança da informação, bem 

como tomar decisões mais embasadas, mantendo a consciência sobre tecnologias 

emergentes e as ameaças que as acompanham (Isaca, 2012b). Já o COBIT 5 for Risk, 

complementa a visão de segurança abordando a área de Riscos. Não apenas sobre o risco 

de TIC, mas sobre os riscos do negócio, mais detalhadamente aos riscos de negócios 

associados ao uso, posse, operação e envolvimento de TIC e informações na empresa. 

Atuando como um facilitador em sua área, visto que já aponta cenários genéricos de riscos 

que podem ser ajustados ao ambiente (Isaca, 2013; Thomas, 2015).  

  

 

2.2 Maturidade em Segurança da Informação 

 

Para um correto alinhamento da área de TIC ao negócio, torna-se essencial métricas 

e modelos para se definir o estágio atual, bem como os passos para se chegar a um nível 

mais avançado (Alencar et al., 2017b). Sendo o modelo de maturidade propício para isto.  

Um modelo de maturidade deve ter objetivo de auxiliar as empresas na avaliação 

da segurança da informação. Para a avaliação, o modelo de maturidade apontará o estágio 

atual, bem como deixa claro o caminho para se chegar a níveis mais avançados (Silva & 

Barros, 2017). 

Podendo ser visto, também como um conjunto de características, atributos, 

indicadores ou padrões que representam a capacidade e a progressão em uma determinada 

disciplina. O conteúdo do modelo tipicamente exemplifica as melhores práticas e pode 

incorporar padrões ou outros códigos de prática da disciplina (Rea-Guaman, Sanchez-

Garcia, Feliu, & Calvo-Manzano, 2017) 
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Gomes et al. (2016) corroboram com a área ao apontar que um modelo de 

maturidade tem por objetivo auxiliar na melhoria contínua, por meio de processos, para 

que possam ser implementadas as melhores práticas. Rigon, Westphall, Dos Santos & 

Westphall (2014) e Isaca (2012) seguem por pensamentos semelhantes aos já apresentados, 

afirmando que o uso de um modelo de maturidade permite a identificação de lacunas que 

representam risco e como mostrá-las a equipe de gestão. Com base nesta análise, planos de 

ação podem ser avaliados e desenvolvidos para a melhoria dos processos e controles 

considerados deficientes até o nível de desenvolvimento desejado. 

Karokola, Kowalski & Yngström (2011) ressaltam a importância da implantação de 

um modelo de maturidade e afirma que diversas abordagens para gestão ou maturidade que 

apoiam a segurança da informação já estão disponíveis no mercado. Entre aquelas mais 

específicas para a área de segurança, pode-se apontar, conforme classificação de Rigon et 

al. (2014): Orientadas a Processo: COBIT e ITIL; Orientadas a Controle: ISO/IEC 27001; 

Orientadas a Produtos: como a ISO/IEC 15408; Orientadas a Gerenciamento de Risco: 

como OCTAVE e ISO 27005; e, por fim, Orientadas a Melhores Práticas: como ISO/IEC 

27002. 

Com esta apresentação, percebe-se que um modelo de maturidade em segurança da 

informação é essencial para se obter uma gestão e governança da segurança da informação 

eficaz e eficiente, trabalhando em conjunto com a governança e a gestão da segurança da 

informação. 

 

 

2.2.1 Modelos de Maturidade propostos 

  

Dentro os trabalhos encontrados como correlatos à presente proposta, alguns já 

citados no decorrer da introdução e fundamentação teórica, pode-se citar: 

Karokola et al. (2011) descrevem uma proposta teórica de um modelo de 

maturidade de segurança da informação para serviços de governo eletrônico. O modelo 

baseia-se nos resultados da análise crítica de diversos outros modelos de maturidade. É 

concebido em cinco níveis de maturidade, com suas respectivas dimensões de controle (1 a 

5). O trabalho é teórico, sem demonstração nenhuma de aplicação do mesmo, e está 

limitado à definição dos cinco níveis para avaliar a maturidade de um SGSI 

especificamente para serviços de governo eletrônico, sem apresentar um método para a 

medição da situação atual da segurança ou o acompanhamento e evolução da segurança e 

processos conexos. 

Silva, Menezes & Costa (2012) propõem um modelo que identifica, avalia e define 

o status de cumprimento da política de segurança corporativa. Esse estudo se diferencia 

por apresentar um modelo teórico para avaliar o nível de segurança da informação em um 

ambiente organizacional com foco sobre os conhecimentos, atitudes e comportamento do 

usuário final, identificando a diferença entre as diretrizes de segurança da informação 

estabelecidas as práticas reais. Foi desenvolvido visando auxiliar o cumprimento dos 

objetivos e políticas estabelecidas para a gestão da segurança da informação pela direção e 

contribuir para a manutenção de um programa de treinamento eficaz, bem como a 

sensibilização para a segurança da informação. O modelo trabalha com 23 indicadores e 

seus valores são utilizados para informar o cumprimento da política de segurança da 

empresa através de três status bom, regular ou ruim. 
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Os trabalhos encabeçados por Rigon vêm contribuindo para a segurança da 

informação através de trabalhos na área de Maturidade em Segurança da Informação. 

Rigon propõem um modelo de avaliação de maturidade da segurança da informação como 

um processo para gerir, a partir da medição de um conjunto de controles mais abrangentes, 

a segurança da informação. Para tal modelo foi inserido, entre outros, alguns pontos da 

ISO/IEC 27002:2005 e tem a sua base de mensuração apoiada pela escala de COBIT 

(Rigon & Westphall, 2011). Tal proposta, após um maior detalhamento, também é exposta 

em Rigon et al. (2014) como um modelo de avaliação cíclica da maturidade da segurança 

da informação que promete ser um processo de gestão para a melhoria contínua da 

segurança, sob a forma de um modelo genérico aplicável a todos os tipos de organizações, 

independentemente do tamanho ou do campo, usando todos os controles presentes na 

norma ISO/IEC 27002. 

O trabalho de Menezes, Rocha, Menezes, & Nascimento (2017) tem o objetivo de 

analisar a metodologia de Planejamento Estratégico de TIC (PETIC), com o propósito de 

adaptá-la ao ambiente de segurança da informação, com respeito às normas brasileiras 

referentes a este tema, sendo elas a NBR ISO/IEC 27001:2013, NBR ISO/IEC 

27002:2013, NBR ISO/IEC 27005:2011, gerando a metodologia PESEG versão 1.0, 

baseada nos controles das normas citadas. 

Ressalta-se também a pesquisa de  Silva & Barros (2017) que apresentam um 

modelo de Maturidade de Segurança da Informação baseado na norma ISO 27001. Tendo 

por objetivo auxiliar as empresas de software a avaliarem sua situação com relação à 

segurança da informação. 

Diante do exposto, percebe-se diversas iniciativas para se conseguir mensurar a 

maturidade na área de segurança da informação, grande parte delas utilizando, de forma 

estática, os controles da ISO/IEC 27001 e 27002 e não existindo diferença de peso ou valor 

entre os controles escolhidos, ou seja, todos os controles selecionados são tratados com a 

mesma importância para aferir a maturidade da segurança da informação. 

 

 

2.3 Gestão da Segurança da Informação 

 

Amorim & Bernardes (2017) apontam que a gestão da segurança da informação 

deve atuar na ligação entre os níveis tático e operacional da organização, traduzindo o que 

foi definido no nível estratégico, de Governança de TIC, em ações práticas, definindo 

assim o “como fazer”. 

Menezes, Rocha, Menezes & Nascimento (2017) seguem a mesma linha de 

pensamento, abordando, também, que gestão da segurança da informação deve ser 

realizadas em etapas, visando proteger as informações. Sendo necessário que todos os 

usuários com acesso às informações, saibam o limite do que é permitido e as 

responsabilidades tanto pela informação quanto por qualquer ativo a ela relacionado 

(Menezes et al., 2017). 

A gestão da segurança da informação deve ser um conjunto de ações e documentos 

que, incorporadas à cultura da organização, funcionam como facilitadora do gerenciamento 

de recursos (Alencar et al., 2017a). Os autores ainda colocam que, para que isso ocorra, é 

fundamental a elaboração, publicação e implantação do principal documento para a área: a 

Política de Segurança da Informação (PSI), devendo esta ser amplamente divulgada e 
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apoiada pelo alto escalão. Para construção da PSI e de um Sistema de Gestão de Segurança 

da Informação (SGSI), os normativos da ISO/IEC 27001 e 27002 são os mais utilizados.  

Segundo a norma de segurança ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 (ABNT, 2013a), 

um sistema de gestão da segurança da informação preserva a confidencialidade, 

integridade e disponibilidade da informação por meio da aplicação de um processo de 

gestão de riscos e fornece confiança para as partes interessadas de que os riscos são 

adequadamente gerenciados. Sendo importante que o SGSI seja parte e esteja integrado 

com os processos da organização e com a estrutura de administração global. Bem como, 

que a segurança da informação seja considerada no projeto dos processos, sistemas de 

informação e controles.   

Desta forma, a gestão da segurança da informação pode ser entendida como um 

conjunto de ações para buscar, de forma contínua, a segurança da informação e dos ativos, 

principalmente nos níveis operacional e tático, visando atender e apoiar as ações 

organizacionais. 

Com a visão explanada até o momento, é possível perceber que Gestão da 

Segurança da Informação é diferente da Governança de Segurança da Informação. De 

forma geral, pode-se verificar que as duas se completam, a gestão trabalhando mais voltada 

para os aspectos táticos e operacionais, enquanto a governança nas camadas táticas e 

estratégicas. Diferença entre as áreas, com esta mesma abordagem, também é enfatizada e 

demonstrada por Amorim & Bernardes (2017). 

 

 

2.4 ISO/IEC 27001 e 27002 

 

A norma ISO/IEC 27001:2013, nomeada como: Tecnologia da Informação – 

Técnicas de Segurança – Sistemas de gestão da segurança da informação - Requisitos, é 

um modelo internacional para a gestão da segurança da informação, sua versão atual foi 

publicada em 2013, é baseada na norma BS 7799 (British Standard), que surgiu na década 

de 90 por uma iniciativa da instituição inglesa para padronizar os processos de segurança 

da informação e melhorar a qualidade dos dados. 

Esta norma aponta os requisitos básicos para a implantação de um Sistema de 

Gestão de Segurança da Informação (SGSI), assim como todo seu controle e 

gerenciamento (ABNT, 2013a). É a principal norma que uma organização deve utilizar 

como base para obter a certificação empresarial em gestão da segurança da informação. 

Por isso, é conhecida como a única norma internacional que pode ser auditável e que 

define os requisitos para um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI).  

É um modelo focado em estabelecer, monitorar, rever, manter e melhorar um 

sistema de gestão da segurança da informação. É um código de práticas para segurança da 

informação. Está estruturada em seções, cada seção tem uma série de controles que podem 

ser implementados, que vai depender do tamanho e necessidade de cada empresa. 

 A norma ISO/IEC 27002 iniciou sua publicação como ISO/IEC 17799, tendo sido 

homologada no Brasil em setembro de 2001, atualizada e renomeada para ISO/IEC 27002, 

ambos os eventos ocorridos em 2005, posteriormente atualizada para a versão atual 

(ABNT, 2013b), nomeada como: Tecnologia da Informação – Técnicas de Segurança – 

Código de Prática para controles de segurança da informação. 

Esta norma contempla a mesma divisão da ISO/IEC 27001, 14 seções de controles 

de segurança da informação, 35 objetivos de controles e 114 controles que podem ser 

implementados, sendo um detalhamento da implementação.  
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Pode ser entendida como um código de práticas com um conjunto completo de 

controles que auxiliam aplicação do Sistema de Gestão da Segurança da Informação. 

Sendo recomendável que a norma seja utilizada em conjunto com a ISO 27001, mas pode 

ser também consultada de forma independente com fins de adoção das boas práticas. A 

identificação de quais controles devem ser implementados requer planejamento e atenção 

cuidadosa em nível de detalhes. Tendo, como um dos principais benefícios desse modelo, a 

prevenção contra perdas financeiras que a organização pode ter no caso de ocorrências de 

incidentes de segurança da informação (Fernandes & Abreu, 2014).  

De modo geral, a segurança da informação eficaz também garante à direção e 

outras partes interessadas que os ativos da organização estão razoavelmente seguros e 

protegidos contra danos, agindo como um facilitador dos negócios (Fernandes & Abreu, 

2014).  

 

 

3. MÉTODO DE COLETA DE DADOS 

 

Para levantamento dos dados utiliza-se um survey, com dois blocos de questões. O 

primeiro contempla dados de identificação da empresa, área fim, quantidade de 

funcionários, região de abrangência, localização da empresa e demais dados da corporação. 

Tais dados servirão para identificar, categorizar e agrupar as empresas. 

O segundo bloco consiste em pegar os 114 controles de segurança citados na norma 

ABNT NBR ISO/IEC 27002 os mesmo do Anexo A da ABNT NBR ISO/IEC 27001 e 

questioná-lo quanto a sua importância para a organização, utilizando uma escala likert de 1 

a 5, (sendo 1 nenhuma importância, 3 neutro e 5 muito importante) de forma a se 

selecionar quais os mais relevantes. Como exemplo, abaixo segue a primeira pergunta: 
 

No que tange o conjunto de controles da ISO/IEC 27001 e 27002, exposto abaixo, marque, 

de 1 a 5, o quão importante ele é no ambiente de sua empresa: 

Onde: 1 significa nenhuma importância, 3 neutro e 5 muito importante. 

 

1. (5.1.1) Convém que um conjunto de políticas de segurança da informação seja definido, 

aprovado pela direção, publicado e comunicado para todos os funcionários e partes 

externas relevantes. 

1  [   ]     2  [   ]     3  [   ]     4  [   ]     5  [   ] 

 

Este método de levantamento de dados já foi testado e utilizado por outras 

pesquisas (Alencar et al., 2017a; Silva Neto, Alencar, & Queiroz, 2015).  

 

 

4. APLICAÇÕES DO MÉTODO PROPOSTO NA ÁREA DE SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO 

 

4.1 Elaboração de uma Política de Segurança Simplificada 

  

Com os dados levantados, conforme procedimentos descritos na seção anterior, 

pode-se fazer a priorização dos controles a ser implantados na corporação. Para isso deverá 

ser pego os controles elencados com a média acima de 3, ou seja, que foi apontado com 

algum grau de importância. Após este levantamento, deverá ser analisado se os controles 

selecionados têm algum pré-requisito. Caso exista, o mesmo também deve ser inserido. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2808



 

 

Desta forma, tem-se a formação de um conjunto de controles reduzidos, formando uma 

política de segurança simplificada, como exposto em outras pesquisas  (Alencar et al., 

2017a; Silva Neto et al., 2015) e diagramado na Figura 1. 

Quando se busca a certificação referente a norma ISO/IEC 27001 torna-se 

necessário abordar todos os 114 controles. Neste caso, o processo de seleção e priorização 

proposto em Alencar et al. (2017a) e Silva Neto, Alencar, & Queiroz, (2015) servirá como 

guia para se atingir alvo e, ao mesmo tempo, fazendo com o que o caminho seja traçado e 

percorrido inserindo inicialmente os controles considerados mais importantes. Desta 

forma, acredita-se que não apenas o objetivo de atender os controles para a certificação 

será realizado, como, também, a corporação começará a tratar os pontos mais importantes 

de imediato.  

 

 
Figura 1. Processo de Criação de uma PSI Simplificada 

 

Porém, mesmo tendo aumentado ano após ano, o número de empresas que têm 

certificação ISO/IEC 27001 no Brasil é muito baixo, pouco mais de 100 empresas no 

primeiro semestre de 2017 (DatacenterDynamics, 2017; Merker, 2017). O que faz entender 

que a grande maioria das corporações não tem a necessidade, interesse ou recursos 

suficientes para aplicar ou tratar todos os controles e buscar a certificação. Neste aspecto o 

processo em questão também tem valia, apontando os controles mais importantes e, 

consequentemente, direcionando os esforços para os que deverão ser implantados. 

 

 

4.2 Banco de Melhores Práticas em Segurança da Informação 

 

 Em um pensamento mais amplo, o modelo proposto de levantamento de dados 

pode servir como insumos para outras finalidades. Entre elas como uma base de melhores 

práticas para a segurança da informação, como diagramado na Figura 2.  
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Figura 2. Processo de Criação de um Banco de Melhores Práticas 

 

Com a concentração de uma base de dados com amostras significativas, é possível 

verificar a indicação de controles da ISO/IEC 27001 e 27002 selecionados como mais 

importante para o tipo de empresa específica, por exemplo, selecionando apenas os 

controles importantes para Pequenas e Médias Empresas (PMEs), por região específica, 

por tipo de negócio, etc. Bem como a inserção de requisitos legais, contratuais ou 

regulamentares para compor para ser aferido e analisado dentro da área de segurança da 

informação (Figura 2). 

Tal solução pode ser útil para apontar os controles mais utilizados (melhores 

práticas) por nicho, região ou características para que empresas sigam como referência. 

Seja por não ter um profissional para apoiar e melhor definir as áreas e controles a serem 

tratados dentro da empresa ou, caso exista, para compara o modelo da empresa com o que 

está sendo utilizado no mercado. 

 

 

4.3 Modelo de Maturidade Dinâmico 

 

Os modelos de maturidade, como os já citados na fundamentação teórica, visam 

elencar fatores para categorizar as empresas em estágios. Por exemplo, utilizando os 

controles da ISO/IEC 27002, como neste trabalho. Porém os mesmos são tratados de forma 

estática. Por exemplo, atendendo ao controle aos controles X, Y, Z a empresa está no nível 

1; atendendo aos controles Z, Y, Z, A, B, C, estará no nível 2. Ou pela forma de 

implementação e estágio dos controles, por exemplo o modelo do COBIT (Isaca, 2012), 

expostos no Quadro 1. 

 

Nível de 

Maturidade 

Descrição 

Nível 0 – Processo 

Inexistente  

O processo não foi implementado ou não atingiu seu objetivo. Neste 

nível, há pouca ou nenhuma evidência de qualquer atingimento 

sistemático do objetivo do processo. 

Nível 1 – Processo 

Executado 

O processo implementado atinge seu objetivo. 
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Nível 2 – Processo 

Gerenciado 

O processo executado descrito acima agora é implementado de forma 

administrativa (planejado, monitorado e ajustado) e seus produtos do 

trabalho são adequadamente estabelecidos, controlados e mantidos. 

Nível 3 – Processo 

Estabelecido 

O processo controlado descrito acima agora é implementado 

utilizando um processo definido capaz de atingir seus resultados. 

Nível 4 – Processo 

Previsível 

O processo criado descrito acima opera agora dentro dos limites 

definidos para produzir seus resultados.  

Nível 5 - 

Otimizado  

O processo previsível descrito acima é continuamente melhorado 

visando o atingimento dos objetivos corporativos pertinentes, atuais 

ou previstos. 

Quadro 1. Níveis de Maturidade conforme o COBIT 

 

Então um conjunto de controles ou de processos podem ser definidos e analisados o 

seu estágio para chegar ao nível de maturidade. Por exemplo pegando os controles de cada 

seção da ISO 27002 e retirando a média entre eles, como exemplifica a Figura 3. Bem 

como, pode se ter um nível de maturidade da empresa como um todo tirando a média da 

maturidade de cada seção, no exemplo da Figura 3 seria nível de maturidade global 3,05.  

 

 
Figura 3. Exemplo de Resultado de Maturidade por Seções da ISO/IEC 27002 

 

Porém uma simples média dos controles pode ser uma visão míope para uma 

empresa, visto que algumas indagações podem ser feitas, entre elas:  

 Será que todos os controles têm a mesma importância para esta empresa? 

 Será que o mesmo controle selecionado, sejam todos ou não, tem a mesma 

importância para todas as empresas? 

 Será que os controles selecionados, todos ou não, terão a mesma validade em 

outros anos ou períodos? 

Provavelmente não para todos os questionamentos, devendo ser tratado tais 

questionamentos. 
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Como forma de solucionar tal problema, bem como na tentativa de aprimorar os 

modelos existentes, a presente proposta poderá ser utilizada para se criar um modelo de 

maturidade dinâmico. 

O modelo dinâmico consiste em estratificar os controles de acordo com a 

importância dada pelas empresas. Uma proposta é apresentada, como exemplo, no Quadro 

2. Nele foram criados três estágios: Essencial, Avançado e Completo. O primeiro, 

Essencial, revela os controles mais importantes (média maior do que 3) e seus pré-

requisitos; o segundo, Avançado, aponta os controles com média maior igual a 2 e menor 

do que 3; por fim, o estágio Completo que contempla os controles com média abaixo de 2, 

como fluxo mostrado na Figura 2. Desta forma, tem-se o estágio Essencial como o inicial, 

após atender este estágio pode-se buscar o Avançado e, por fim, o Completo que 

contempla todos os controles a ser averiguado, nesse caso da ISO/IEC 27002. 

 

Média do Controle M>3 2=<M=<3 M<2 

Estágio Essencial Avançado Completo 

Controles A, B, C X, Y, Z G, H, I 

Quadro 2. Estratificação dos Controles de Acordo com sua Importância 

  

Esta solução permite a priorização dos controles, colocando pesos diferentes para 

que os controles mais importantes tenham maior relevância na aferição da maturidade da 

segurança da informação, visto que os que serão tratados inicialmente (no estágio 

Essencial) são os selecionados como mais importante pelas próprias empresas. Bem como 

esses controles e os valores das médias utilizadas podem ser ajustados periodicamente, de 

forma a melhor representar as necessidades gerais ou de cada nicho específico. 

Tal pensamento, de abordagem dinâmica, também pode ser facilmente adaptado 

para modelos já existentes, como citados na seção 2.2.1, sendo um possível 

aperfeiçoamento para os mesmos. 

 

 

4.4 Sistema de Recomendações 

 

Com a base formulada, é possível utilizar um sistema de recomendações. Após a 

empresa se cadastrar respondendo o questionário inicial com os dados do negócio, o 

sistema poderá verificar o banco de respostas para empresas semelhantes e recomendar a 

aplicação de um conjunto de controle específicos para formação do Banco de Dados 

Personalizado (Figura 2) para a empresa em questão. 

Acredita-se que essas recomendações servirão como guia para aqueles que não tem 

uma análise mais aprofundada na área de segurança da informação e, consequentemente, 

não conseguem definir corretamente os controles a implantar, bem como, no caso de 

empresas que já tem um nível de conhecimento, confrontar com o que é mais utilizado de 

forma a avaliar os controles já selecionados ou levantar o debate para inserção ou exclusão 

de algum controle. 

O sistema de recomendações também pode ser ativado por indicação de 

especialistas na área de segurança da informação que poderão atuar na ferramenta. Por 

exemplo, ao se ter algum normativo ou lei específicos para um grupo que a empresa em 

questão se enquadra, poderá ser indicado algum controle para o tratamento ou atendimento 

da norma ou lei. Uma outra situação é em caso de algum ataque que esteja se espalhando. 

Dá mesma forma o sistema, guiado por especialista, poderá recomendar algum controle na 

tentativa de mitigar as possíveis ações ou reduzir vulnerabilidades. 
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4.5 Correlação com Ferramentas 

 

Uma outra feature possível é a correlação com ferramentas. Em um primeiro 

momento, é possível que o sistema aponte tipos de soluções para atender ao controle 

selecionado. Por exemplo, ao ser indicado o controle da 12.2.1 - Controles contra códigos 

maliciosos: “Convém que sejam implementados controles de detecção, prevenção e 

recuperação para proteger contra códigos maliciosos, combinado com um adequado 

programa de conscientização do usuário” (ABNT, 2013b), o sistema poderá apontar a 

utilização de categorias de ferramentas de antivírus nos dispositivos e um proxy web com 

filtro (web filter). 

Em uma segunda etapa, através de parcerias com revendas de produtos da área é 

possível indicar ferramenta específicas, já como possível solução para o problema, 

servindo como um sistema de consultoria e pré-venda para ferramentas específicas, por 

exemplo, apontar o antivírus X ou o web filter Y, com o valor do produto e o contato da 

revenda. Deixando claro que esta é apenas uma feature via parceria, não sendo a finalidade 

inicial do modelo a revenda de produtos, porém esta solução pode servir como um possível 

retorno financeiro, através da indicação da venda de produtos, bem como, através da 

parceria, fazer com que as revendas de produtos de segurança da informação e de TIC de 

uma forma geral estimulem ou executem o cadastro das empresas clientes, aumentando a 

base de dados e, consequentemente, podendo gerar resultados mais eficientes e eficazes ao 

modelo.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como já explicitado no presento trabalho e em demais mídias de comunicação 

acadêmica ou não, a necessidade de segurança da informação tem crescido bastante. Sendo 

importante o debate e estudo na área para propor melhorias às soluções, processos e 

produtos existentes, bem como criar novos meios para sanar problemas ainda sem solução 

definitiva ou que atenda a todos os anseios sociais e corporativos. 

Neste pensamento a pesquisa aqui descrita teve o objetivo de apresentar um método 

simplificado para aplicação e priorização da segurança da informação no meio corporativo. 

Acredita-se que o objetivo tenha sido atendido por ter apontado possíveis soluções 

através de um aprimoramento de um levantamento de dados realizado em pesquisas 

anteriores (Alencar et al., 2017a; Silva Neto et al., 2015). Tais pesquisas apontam o 

levantamento de dados para a Elaboração de uma Política de Segurança Simplificada, 

ratificada nesta pesquisa como um ponto a ser utilizado. 

Além da confirmação feita, o trabalho atual apontou, também, novas soluções para 

o tipo de levantamento feito como a criação de:  

 Banco de Melhores Práticas em Segurança da Informação; 

 Modelo de Maturidade Dinâmico; 

 Sistema de Recomendações; 

 Correlação com Ferramentas. 

O Banco de melhores práticas e o Sistema de Recomendações são características 

que podem auxiliar, como guia, aqueles que não tem uma análise mais aprofundada na área 

de segurança da informação e, consequentemente, não conseguem definir corretamente os 

controles a implantar, bem como, no caso de empresas que já tem um nível de 
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conhecimento, confrontar com o que é mais utilizado de forma a avaliar os controles já 

selecionados ou levantar o debate para inserção ou exclusão de algum controle. 

O Modelo de Maturidade Dinâmico aponta para uma visão de aferição da 

segurança da informação corporativa baseada no que as empresas acreditam ser mais 

importante. Trazendo, possivelmente, resultados mais interessantes ao meio que é aplicado. 

O modelo proposto não inviabiliza ou descarta os diversos modelos existentes, devendo ser 

entendido como um complemento ou evolução aos modelos de maturidade de segurança da 

informação atuais. 

Por fim, a característica de Correlação com Ferramentas pode ser um meio para 

facilitar a solução de problemas, indicando produtos para os respondentes que podem não 

ter profissionais com expertise suficiente ou conhecimento para realizar as referidas 

indicações. Também é uma forma de popularizar o modelo proposto, fazendo com que as 

revendas de produto cadastrem seus clientes, aumentando a base de respostas e, 

possivelmente, resultando em indicações de controles de forma mais assertiva. Havendo 

também a possibilidade de rentabilizar a proposta aqui apresentada através de possíveis 

vendas de soluções. 

A solução exposta encontra-se em estudo e aprimoramento, devendo, em breve, ser 

disponibilizada uma ferramenta web com as principais características aqui citadas. Sendo 

este o principal trabalho futuro da pesquisa, para que a mesma possa ser avaliada por 

especialistas e pelo mercado. No meio acadêmico, acredita-se que soluções para modelos 

de maturidade e simplicidade na área de segurança da informação, como as aqui 

apresentadas, podem ser avaliadas e ampliadas, sendo uma área a ser explorada em outros 

trabalhos.  
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Cenário Brasileiro  

 

 

Abstract 
 

In recent years, cloud computing has represented a new paradigm that enables the utility 

computing model in which computing resources are offered and consumed as a commodity in 

a model similar to electricity. The objective of this work is to identify the threats and 

opportunities of the cloud computing model and its influence on the strategy of Information 

Technology consumers after some years of use of this service in the market. For this, a survey 

was conducted with the main IT executives of 60 medium and large companies in Brazil, 

active in the country in the year 2017. As a result, the use of this technology in an increasingly 

dense way among companies consumers of IT as well as an acceptance of this form of service 

rendering with the research's respondents. 

 

Key Words: Cloud Computing, IT Strategic Management, Brazilian Scenario. 

 

 

Resumo 

 

Nos últimos anos a computação em nuvem tem representado um novo paradigma que 

possibilita o modelo de computação utilitária, no qual os recursos de computação são 

oferecidos e consumidos como uma commodity, em um modelo semelhante ao da eletricidade. 

O objetivo deste trabalho é identificar ameaças e oportunidades do modelo de computação em 

nuvem e sua influência na estratégia de empresas consumidoras de Tecnologia da Informação 

após alguns anos de utilização deste serviço no mercado. Para isso, foi realizada uma pesquisa 

com os principais executivos de TI de 60 empresas de médio e grande porte no Brasil, atuantes 

no país no ano de 2017. Como resultado evidencia-se o uso desta tecnologia de forma cada 

vez mais densa entre as empresas consumidoras de TI bem como uma aceitação desta forma 

de prestação de serviços junto aos respondentes da pesquisa.  
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1. Introdução 

 O termo computação em nuvem foi utilizado pela primeira vez em 1997 pelo professor 

Kenneth K. Chellapa, durante a Informs Conference em Dallas, como “um paradigma 

computacional onde as fronteiras da computação passaram a ser determinadas pelo racional 

econômico ao invés do técnico” Petri (2010). Ainda segundo Petri (2010, p.13): “a 

computação em nuvem refere-se ao provisionamento dinâmico de capacidades de TI 

(hardware, software ou serviços) de terceiros via rede.”  

 Já para o NIST – National Institute of Standards and Technology (Mell & Grance, 

2011) a computação em Nuvem pode ser definida como um modelo que permite o acesso a um 

conjunto de recursos configuráveis de computação (por exemplo, redes, servidores, aplicações 

de armazenamento e serviços), compartilhados de forma onipresente, conveniente, que pode 

ser rapidamente fornecido e liberado com o mínimo esforço de gerenciamento ou do prestador 

de serviços. A adoção de soluções cloud pode viabilizar a implementação de soluções ERP, 

reduzindo os custos de aquisição do sistema, hardware e licenças que são muito altos, assim 

como os custos do próprio projeto de implementação (Beheshti, Blaylock, Henderson & 

Lollar, 2014; Al-Ghofaili & Al-Mashari, 2014).  

 Dessa forma, com a tecnologia cloud pode-se reduzir o investimento inicial em 

hardware, e consequentemente a necessidade da organização manter uma estrutura interna de 

TI para manutenção e atualização do sistema (Peng & Gala, 2014). Por outro lado, devido à 

essa característica da tecnologia cloud ser adquirida como um serviço, Ruivo, Rodrigues e 

Oliveira (2015) ressaltam a importância das empresas avaliarem as questões relativas à 

arquitetura da tecnologia e os SLAs (Service Level Agreement), necessários à adoção do SaaS 

(Software as a Service). 

 A tecnologia da informação (TI) é parte integrante da cadeia de valor e da estratégia 

corporativa das empresas (Porter, 1998). Esta área tem se destacado por uma rápida evolução, 

sendo responsável por várias inovações tecnológicas que afetam o posicionamento estratégico 

das empresas. Neste âmbito, desde a década de 70, através do modelo de computação baseado 

em computadores de grande porte, passando pelas décadas de 80, marcada pela introdução dos 

computadores pessoais e de 90, com a introdução da internet no ambiente de negócios, atinge-

se a primeira década do século XXI, onde nota-se o desenvolvimento tecnológico em áreas 

como conectividade, tecnologias de armazenamento de informações, capacidade 

computacional e segurança, possibilitando, assim, o surgimento do modelo de computação em 

nuvem (Cloud Computing), com a proposta de permitir racionalização dos investimentos em 

TI através da alocação dinâmica de recursos contratados como serviço. 

 Segundo Simon (2010, p.184) o Gartner Group define a computação em nuvem como: 

“um estilo de computação onde capacidades de TI massivamente escaláveis são providas 

como serviço através da internet para múltiplos clientes.” Ainda segundo Simon (2010, p.184) 

o International Data Communication (IDC) define computação em nuvem como “um modelo 

emergente de implementação, desenvolvimento e entrega de TI que habilita entrega em 

tempo-real de produtos, serviços e soluções sobre a Internet.” A Figura 1 ilustra o framework 

do NIST para definição de computação em nuvem: 
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Figura 1.  Framework de computação em nuvem. 
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 Neste contexto, segundo Mell e Grance (2010, p.1), " ... existem cinco características 

essenciais da computação em nuvem: a) Autoserviço sob demanda; b) Acesso amplo via rede; 

c) Partilha de recursos; d) Rápida elasticidade e e) Serviços mensuráveis." Já para Rothon 

(2009) a computação em nuvem exerce influência sobre os seguintes aspectos organizacionais: 

a) Políticos/jurídicos – através de várias normas e regulamentações relativas à privacidade de 

dados e auditoria aplicadas à TI; b) Econômicos – onde o modelo financeiro da computação 

em nuvem tende a deslocar os custos de TI; c) Sociocultural – onde a computação em nuvem 

pode colaborar para o crescimento de comunidades on-line de colaboração social, fornecendo 

a plataforma para contribuição não paga de seus membros criativos e d) Tecnológicos – onde a 

computação em nuvem tem influência direta em todas as tecnologias relacionadas a TI 

(hardware, software e serviços). 

 Neste cenário, segundo Gens (2010) uma pesquisa para classificar os benefícios 

comumente atribuídos à “nuvem” foi realizada pelo IDC com 263 executivos de TI no terceiro 

trimestre de 2009. Na tabela 1 estão apresentados os resultados da pesquisa. Segundo esta 

visão, os benefícios potenciais de computação em nuvem constituem um elemento central na 

construção de um business case para adoção do modelo. Estes benefícios podem ser agrupados 

em dois grupos: a) Financeiros - economia de escala, deslocamento de CAPEX para OPEX, 

elasticidade e redução de custos e b) Estratégicos - flexibilidade, agilidade, compartilhamento 

de riscos, redução do tempo para explorar novas oportunidades de negócio. 
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Tabela 1 

Benefícios atribuídos à computação em nuvem 

Pagar só pelo que utiliza 77,9% 

Fácil / Rápida implementação para usuários finais 77,7% 

Pagamentos Mensais 75,3% 

Encoraja sistemas padronizados 68,5% 

Requer menos pessoal de TI interno, custos 67% 

Sempre oferece as últimas funcionalidades 64,6% 

Compartilhamento mais simples de sistemas parceiros 63,9% 

Parece o caminho do futuro 54% 

                      

Na lista de referências: 

Gens, F. (2010) New IDC IT Cloud Services Survey: Top Benefits and Challenges. 

International Data Corporation (IDC). Recuperado de: http://blogs.idc.com/ie/?p=730  

 

 Estudo de Armbrust et al. (2010) identificou os 10 principais obstáculos e 

oportunidades ao crescimento da computação em nuvem, os quais estão ilustrados no quadro 

1. Uma análise do trabalho destes e de outros autores (Petri, 2010 & Rothon, 2009) permite 

agrupar os desafios e obstáculos à computação em nuvem em quatro áreas principais, a saber: 

a) Segurança; b) Disponibilidade; c) Desempenho e Escalabilidade e d) Padronização e 

Interoperabilidade. 

 A crescente dependência de serviços de TI por parte das organizações para a operação 

de seus negócios demanda níveis crescentes de disponibilidade destes serviços. O termo 

disponibilidade refere-se à probabilidade de um serviço estar operando propriamente em um 

dado intervalo de tempo e está diretamente relacionada com a capacidade do serviço de 

desempenhar corretamente seus objetivos resistindo a eventuais falhas.  

 

Tabela 2 

Principais obstáculos e oportunidades da computação em nuvem 
 Obstáculos Oportunidades 

1 
Disponibilidade / Continuidade do 

negócio 
Usar múltiplos provedores de serviço em nuvem 

2 Amarração de dados 
Padronizar APIs; Software compatível para permitir 

computação em nuvem hibrida. 

3 
Confidencialidade e disponibilidade dos 

dados 
Implementar criptografia, VLANs, Firewalls 

4 
Pontos de estrangulamento de 

transferência de dados 

Envio de Unidades de armazenamento por correio 

Redes com maior capacidade. 

5 Imprevisibilidade do desempenho 
Melhoria de suporte a máquinas virtuais; 

Memórias Flash; Gang Schedule VM. 

6 Armazenamento escalável Inventar armazenamento escalável. 

7 Bugs em grandes sistemas distribuídos 
Inventar depurador que se baseie em máquinas virtuais 

distribuídas. 

8 Crescimento Rápido 
Inventar scaler automático que se baseie em ML; snapshots 

para a conservação. 

9 Compartilhamento de Reputação Oferecer serviços de reputação como e-mails. 

10 Licenciamento de Software Licenças pagas pelo uso 
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Na lista de referências: 

Armbrust, M., Fox, A., Griffith, R., Joseph, A. D., Katz, R. & Konwinski, A. (2009). Above 

the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing. University of California, Berkeley. 

Recuperado de: http:// www.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2009/EE CS-2009-28.pdf 

 

 O processo de migração para o modelo de computação em nuvem representa uma 

mudança significativa para a equipe de TI da empresa. Tal procedimento deve ser conduzido 

com precaução e acompanhado de um programa de desenvolvimento dos profissionais visando 

a sua adaptação ao novo cenário (Rothon, 2009). Com a adoção do modelo de computação 

utilitária a área de TI das organizações deve passar a ter foco na interação com as diversas 

áreas do negócio atuando na melhoria e na otimização dos processos de negócios. O executivo 

chefe de TI (Chief of Information Officer – CIO) e seu time devem se posicionar como 

parceiros estratégicos do negócio (Simon, 2010). 

 Neste contexto nota-se que, cada vez mais, será necessária a formação integrada de 

profissionais nas bases tecnológicas que fundamentam o modelo de computação em nuvem 

(virtualização, arquitetura orientada a serviços, redes, sistemas de armazenamento, 

computação de alto desempenho, automatização e gerenciamento). Além disso, haverá uma 

demanda por profissionais com foco em gestão de serviços, projetos e contratos, a fim de 

alinhar a estratégia da empresa à nova oferta de serviços disponibilizada pela tecnologia da 

computação em nuvem.  

 

2. Problema da Pesquisa  
 

 Segundo Carr (2008, p. 214), “A tecnologia molda a economia e a economia molda a 

sociedade”. Novas tecnologias trazem consigo novas oportunidades e novas ameaças aos 

negócios em várias esferas. O modelo de computação em nuvem viabiliza um novo paradigma 

para a TI, o modelo de computação utilitária (Utility Computing), onde TI passa a ser ofertado 

e consumido como serviço, pago pelo uso, em modelo semelhante ao do segmento de 

fornecimento de energia elétrica.  

 Este novo paradigma tecnológico carrega em sua essência não só o potencial de mudar 

as relações entre empresas fornecedoras e consumidoras de TI como também o de influenciar 

a competitividade entre as empresas de diversos setores, alterando substancialmente o papel 

do gestor de TI nas organizações. Diante de um potencial tão amplo, a problemática que se 

apresenta está associada ao posicionamento estratégico das empresas em relação à computação 

em nuvem e sua influência na estratégia de TI das corporações. Desta forma, tem-se a seguinte 

questão principal de pesquisa:  Quais são as atuais ameaças e oportunidades do modelo de 

computação em nuvem para empresas consumidoras de TI no cenário brasileiro? 

 

3. Objetivos e Justificativa 
 

 Refletindo a necessária aderência à questão principal de pesquisa, o objetivo geral da 

pesquisa pode ser descrito como identificar as ameaças e oportunidades do modelo de 

computação em nuvem e sua influência na estratégia de empresas consumidoras de TI. Os 

objetivos específicos decorrentes podem ser agrupados em três clusteres: 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2821

http://www.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2009/EE%20CS-2009-28.pdf


 

 

 

Identificar a influência do modelo de computação em nuvem na estratégia das empresas 

consumidoras de TI no cenário brasileiro (Objetivo Específico 1 = OE1); 

Identificar barreiras e oportunidades à adoção do modelo (OE2); 

Identificar a influência do modelo no papel do profissional de TI nas organizações inseridas no 

contexto brasileiro (OE3). 

 

 Segundo Perin (2010), para o Gartner Group o principal desafio para as empresas 

usuárias de TI atualmente, é o de encontrar  respostas para duas questões principais. São elas: 

1) Por quanto tempo será possível manter os modelos de negócios atuais, especialmente diante 

da oferta de soluções como serviço no estilo “computação em nuvem” ? e 2) Por quanto tempo 

será possível para as grandes empresas de TI obter inovação somente pela aquisição de 

empresas menores? 

 Por abordar de forma central uma das questões atuais relacionadas ao universo da TI 

apresentadas pelo Gartner e por se tratar de um modelo recente de tecnologia, com relevante 

potencial de mudar as relações entre fornecedores e consumidores de TI (Perin, 2010) é 

relevante o desenvolvimento da pesquisa que identificará as ameaças e oportunidades da 

computação em nuvem no atual cenário brasileiro. 

 
4. Metodologia da Pesquisa 

 

 A pesquisa possui o caráter descritivo e quantitativo, visto que tem como objetivo 

identificar ameaças, oportunidades e influências do modelo de computação em nuvem de 

acordo com a visão de executivos responsáveis pelas áreas de TI de empresas atuantes no 

Brasil. Segundo Medeiros (2009, p. 30), a pesquisa descritiva constitui “estudo, análise, 

registro e interpretação de fatos do mundo físico sem a interferência do pesquisador; são 

exemplos as pesquisas mercadológicas e de opinião”. Para Gil (2010, p. 28), são incluídas no 

grupo de pesquisas descritivas as que “têm por objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças 

de uma população”. O método de pesquisa baseou-se no levantamento de campo (survey) e o 

instrumento de pesquisa adotado em um questionário estruturado. 

 As fases do levantamento utilizadas nesta pesquisa são expressas por Gil (2010, p. 99): 

a) Especificação dos objetivos, b) Operacionalização dos conceitos e variáveis, c) Elaboração 

do instrumento de coleta de dados, d) Pré-teste do instrumento, e) Seleção da amostra, f) 

Coleta e verificação dos dados, g) Análise e interpretação dos dados e h) Redação da 

conclusão da pesquisa. 

 

4.1 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

 Os dados coletados para esta pesquisa podem ser classificados em dois tipos: a) 

Primários – coletados junto ao universo delineado através de questionário estruturado e b) 

Secundários – obtidos através da revisão da literatura e pesquisas internacionais sobre o tema. 

Estes dados nortearam a elaboração do roteiro para coleta dos dados primários.  

 

4.1.1 Instrumento de coleta de dados 
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 A elaboração do questionário utilizado como instrumento de pesquisa para coleta dos 

dados primários seguiu o seguinte roteiro: 

 

Preparação das perguntas e pré-teste do instrumento de pesquisa piloto com cinco 

profissionais de TI. O resultado foi utilizado para balizar a próxima fase na preparação e 

aplicação do instrumento de pesquisa definitivo. 

 Utilizou-se o modelo proposto por Silveira (1989) como citado em Maccari (2002) que 

apresenta a relação entre os objetivos específicos propostos e a validade do constructo dos 

instrumentos de pesquisa elaborado para atendê-los. O quadro 2 ilustra o constructo. 

 O questionário final foi elaborado com um conjunto de sete perguntas abertas sendo 

uma do tipo dicotômico, com duas respostas possíveis e seis de múltipla escolha, com três ou 

mais respostas possíveis. Foi também incluída uma pergunta aberta completamente não 

estruturada.  

 As perguntas foram elaboradas visando serem claras, precisas e objetivas. Nas questões 

de múltipla escolha foram utilizadas respostas presentes em pesquisas internacionais utilizadas 

como dados secundários, além da opção “outros” onde era possível incluir uma resposta 

adicional. 

 

Tabela 3 

Constructo, objetivos específicos e variáveis da pesquisa 

Referência 

(Coleta de Dados)  

Objetivos da 

Pesquisa 

Variáveis 

1 OE1 Familiaridade com Computação em Nuvem (CN)
 

2 OE1 Uso de CN 

3 OE1 Requisitos estratégicos atendidos por CN 

4 OE1 Fase do Processo de adoção de CN 

5 OE1 Vantagens e benefícios pretendidos com CN 

6 OE2 Identificação das barreiras de adoção a CN 

7 OE3 Influência de CN no papel da TI 

8 OE3 Influência de CN no perfil do profissional de TI 

  

 

4.1.2 Seleção da amostra 

 

 Para a seleção da amostra, foi selecionado o universo de empresas privadas 

participantes do fórum CIO Brasil, que em sua edição 2017 foi realizado de 07 a 08 de 

novembro e contou as principais empresas brasileiras de média e grande porte representadas 

pelos seus principais executivos de tecnologia da informação. 

 

4.1.3 Coleta e verificação dos dados 

 

 Foram distribuídos durante o evento 130 questionários, sendo que não houve 

esclarecimento de eventuais dúvidas aos respondentes. Os executivos deveriam responder e 

devolver os formulários preenchidos até o final do evento. Ao final do evento haviam sido 

coletados 72 questionários respondidos, 55% do total distribuído. 
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4.1.4 Procedimentos e Análise dos Dados 

 

 A análise de dados divide-se em três clusters alinhados com os objetivos específicos da 

pesquisa, a saber: 

 

4.1.4.1 Influência da computação em nuvem na estratégia das empresas consumidoras de TI  

 

 Este cluster foi constituído de cinco perguntas, sendo três de múltipla escolha, uma 

dicotômica e uma aberta. As primeiras duas perguntas tinham como objetivo identificar a 

familiaridade com conceito de computação em nuvem e seu uso na estratégia de TI da 

empresa. As três perguntas seguintes tinham como objetivo identificar requisitos de negócios 

atendidos, maturidade do processo de adoção e vantagens pretendidas com a computação em 

nuvem. 

 Inicialmente realizou-se uma análise da qualidade dos dados da amostra, visando 

descartar os questionários que apresentassem respostas nulas para as perguntas deste cluster. 

Foram descartados 12 (ou 17%) dos 72 questionários, resultando em uma base válida de 60 

questionários para análise deste cluster, equivalente a 83% dos questionários recebidos. A 

tabela 4 ilustra o resultado da análise: 

 

Tabela 4 

Qualidade da amostra do cluster estratégico 

Amostras Descartadas 17% 

Amostras Aceitas 83% 

                                                  

 

4.1.4.2.  Barreiras e oportunidades à adoção da computação em nuvem 

 

 Este cluster foi constituído de uma (1) pergunta de múltipla escolha. No primeiro 

momento realizou-se uma análise da qualidade dos dados da amostra, visando descartar os 

questionários que apresentassem respostas nulas para as perguntas deste cluster. Foi 

descartado 1 (um) (ou 1%) dos 72 questionários, resultando em uma base válida de 71 

questionários para análise deste cluster, equivalente a 99% dos questionários recebidos. A 

tabela 5 ilustra o resultado da análise. 

 

Tabela 5 

Qualidade da amostra do cluster tático 

Amostras Descartadas 1% 

Amostras Aceitas 99% 

                                                 

 

4.1.4.3.   Influência no papel do profissional de TI nas organizações 

 

 Este cluster foi constituído de duas perguntas de múltipla escolha. Novamente 

realizou-se uma análise da qualidade dos dados da amostra, visando descartar os questionários 
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que apresentassem respostas nulas para qualquer das perguntas deste cluster. Foram 

descartados 2 (ou 3%) dos 72 questionários, resultando em uma base válida de 70 

questionários para análise, equivalente a 97% dos questionários recebidos. A tabela 6 ilustra o 

resultado da análise. 

 

Tabela 6 

Qualidade da amostra do cluster operacional 

Amostras Descartadas 3% 

Amostras Aceitas 97% 

 

 Após a análise de qualidade dos dados, partiu-se para a análise das respostas dos 

questionários considerados válidos em cada cluster. 

 

 

5. Resultados da Pesquisa 

 

5.1.  Análise do Perfil das Empresas e dos Profissionais respondentes: 

 

 A amostra utilizada na pesquisa é composta por 60 questionários respondidos. As 

empresas são de médio ou grande porte, nacionais e multinacionais. Os questionários foram 

preenchidos pelo principal executivo de TI destas empresas no Brasil. As ilustrações a seguir 

caracterizam as empresas e profissionais respondentes. Os dados foram obtidos no portal 

Maiores e Melhores da revista Exame.com. A tabela 7 caracteriza o faturamento de 43 das 60 

empresas respondentes: 

 

Tabela 7 

Faturamento das empresas respondentes em 2017 

FATURAMENTO USD (MILHÕES) 

MÉDIA 351 

MÍNIMO 154 

MÁXIMO 905 
                                       
Na lista de referências: 

Exame: revista quinzenal de negócios (2017). Ed. Abril. Maiores e Melhores 2017. 

Recuperado de: http://mm.portalexame.abril.com.br  

 

 A tabela 8 caracteriza o número de funcionários de 45 das 60 empresas respondentes. 

Os dados foram obtidos no portal Maiores e Melhores da revista Exame.com. 

 

Tabela 8 

Número de funcionários das empresas respondentes em 2017 

Funcionários  

MÉDIA 2541 

MÍNIMO 1250 

MÁXIMO 31000 
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Na lista de referências: 

Exame: revista quinzenal de negócios (2017). Ed. Abril. Maiores e Melhores 2017. 

Recuperado de: https://exame.abril.com.br/edicoes/melhores-e-maiores-2017 

 

 A tabela 9 caracteriza o tempo de operação de 45 das 60 empresas respondentes. Os 

dados foram obtidos nas páginas das empresas respondentes na Internet. 

 

Tabela 9 

Tempo de operação das empresas respondentes 

Tempo de operação Anos 

MÉDIA 45 

MÍNIMO 7 

MÁXIMO 182 

 

Na lista de referências: 

Exame: revista quinzenal de negócios (2017). Ed. Abril. Maiores e Melhores 2017. 

Recuperado de: http://mm.portalexame.abril.com.br  

 

 A tabela 10 caracteriza a atuação nacional ou multinacional de 58 das 60 empresas 

respondentes. Os dados foram obtidos no portal Maiores e Melhores da revista Exame.com e 

na página das empresas respondentes na Internet. 

Tabela 8 – Atuação das empresas respondentes 

 

Tabela 10 

Principais obstáculos e oportunidades da computação em nuvem 

Multinacional 39% 

Nacional 61% 

                       

Na lista de referências: 

Exame: revista quinzenal de negócios (2017). Ed. Abril. Maiores e Melhores 2017. 

Recuperado de: http://mm.portalexame.abril.com.br  

 

 

 A tabela 11 caracteriza a distribuição e cargos dos 60 respondentes.  

 

Tabela 11 

Cargos dos respondentes na área de TI 

CIO 29% 

Diretor 4% 

Gerente 54% 

Coordenador 13% 

 

Na lista de referências: 

IT4CIO: Recuperado de: http://www.it4cio.com/portalIT4CIO/index.php?lang=pt 
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5.2 Análises dos Resultados Quantitativos  

 

5.2.1 - Influência na estratégia das empresas 

 

5.2.1.1 - Familiaridade do executivo com o conceito de computação em nuvem.  

 

 A tabela 12 ilustra as respostas à pergunta: você está familiarizado com o conceito de 

computação em nuvem? 

 

Tabela 12 

Familiaridade com o conceito de computação em nuvem 

Desconheço - 

Sim, parcialmente 25% 

Sim, totalmente 75% 

 

 Observou-se que em um universo de 70 respondentes válidos, 31% dos executivos 

dizem-se parcialmente familiarizados com o conceito de computação em nuvem enquanto 

69% dizem-se totalmente familiarizados com o conceito de computação em nuvem. 

 Não se pode concluir sobre o entendimento de computação em nuvem apenas com base 

nesta pergunta pela dificuldade de julgar o nível de conhecimento sobre o tema, entretanto, 

considerando-se, como observado na pesquisa do referencial teórico, que o conceito de 

computação em nuvem é recente e ainda está em evolução, o percentual de 49% de executivos 

que se dizem totalmente familiarizados com o tema demonstra o forte interesse dos executivos 

e a relevância do tema. 

 

5.2.1.2 - Uso de computação em nuvem na estratégia de TI da empresa 

 

 A tabela 13 ilustra as respostas à pergunta: a estratégia de tecnologia da informação de 

sua empresa faz uso de computação em nuvem? 

 

Tabela 13 

Uso de computação em nuvem na estratégia de TI 

Sim 88% 

Não 12% 

 

 Observou-se que 12% das 70 empresas respondentes válidas não fazem uso de 

computação em nuvem em sua estratégia de TI, enquanto que 88% afirmam fazer uso de 

computação em nuvem em sua estratégia de TI. 

 Estudando-se a correlação com a pergunta anterior, observa-se que 75% das empresas 

cujos executivos de TI dizem-se totalmente familiarizados com computação em nuvem, fazem 

uso desta tecnologia na estratégia de TI, enquanto 25% das empresas cujos executivos de TI 

dizem-se parcialmente familiarizados com computação em nuvem, fazem uso desta tecnologia 

na estratégia de TI.  
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 A maior correlação entre empresas que fazem uso de computação em nuvem e a 

familiaridade de seus executivos de TI com o conceito pode-se dar por dois cenários: as 

empresas trabalham com co

 

 

5.2.1.3 - Requisitos da estratégia de negócios que levaram à adoção do modelo 

 

 A tabela 14 ilustra as respostas à pergunta: quais os requisitos da estratégia de negócio 

que levaram à adoção de computação em nuvem? 

 

Tabela 14 

Requisitos da estratégia de negócios face à adoção de computação em nuvem 

Custo 42% Foco nos negócios 6% 

Disponibilidade 14% Serviço 4% 

Flexibilidade 9% Gerenciamento 4% 

Elasticidade 8% Desempenho 3% 

Segurança 7% Mandatório 3% 

 

 Esta pergunta aberta foi elaborada para identificar a conexão entre requisitos de 

negócios e possíveis características do modelo de computação em nuvem. Observou-se que 51 

das 70 empresas respondentes válidas, equivalente a 73%, identificaram requisitos da 

estratégia de negócios que levaram à adoção do modelo de computação em nuvem.  

 A correlação das respostas desta pergunta com a pergunta anterior resulta em 95% das 

empresas que já usam computação em nuvem foram capazes de identificar os requisitos da 

estratégia de negócio que levaram à adoção da tecnologia. 

 Os requisitos predominantes identificados para adoção de computação em nuvem 

foram: redução de custos, performance, elasticidade, disponibilidade e segurança. O conjunto 

de respostas observadas é consistente com o referencial teórico pesquisado. Nota-se, 

entretanto, a presença de um requisito interessante destacado por um dos respondentes que 

identificou como mandatório o uso de computação em nuvem no setor automobilístico.   

 

5.2.1.4 - Fase do processo de adoção em que a empresa se encontra 

  

 A tabela 15 ilustra as respostas à pergunta: em que fase do processo de adoção desta 

tecnologia sua empresa se encontra? 

 

Tabela 15 

Fase do processo de adoção de computação em nuvem 

Em produção 72% 

Em implantação 18% 

Em planejamento 10% 
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 Observou-se que 10% das 70 empresas respondentes válidas estão em fase de 

planejamento da adoção de computação em nuvem, enquanto 18% estão em fase de 

implantação e 72% estão em fase de produção. 

 

5.2.1.5 - Vantagens e benefícios que a empresa visa obter com computação em nuvem 

 

 A tabela 16 ilustra as respostas à pergunta: Quais vantagens e benefícios sua empresa 

visa obter com a adoção deste modelo? 

 

Tabela 16 

Vantagens e benefícios que visa obter com computação em nuvem 

Redução de custos  42% 

Maior flexibilidade  26% 

Maior disponibilidade 17% 

Outros 15% 

 

 Observou-se que “redução de custos” foi o benefício mais visado com a adoção de 

computação em nuvem, seguido de “flexibilidade” e “maior disponibilidade do serviço”. Esta 

observação é consistente com o referencial teórico, porém, houve maior ênfase na 

flexibilidade do modelo que a encontrada na pesquisa do IDC nos EUA. 

 

5.2.2  Barreiras à Adoção e Oportunidades 

 

 

5.2.2.1 - Barreiras à adoção do modelo de computação em nuvem 

 

 A tabela 17 ilustra as respostas à pergunta de múltipla escolha: em sua opinião, quais 

as principais barreiras à adoção do modelo de computação em nuvem pelas empresas de seu 

setor? 

 

Tabela 17 

Barreiras à adoção de computação em nuvem 

Segurança 55% 

Performance 24% 

Padronização 16% 

Outros 5% 

 

 Observou-se que dentre as 70 empresas respondentes válidas, as principais barreiras à 

adoção de computação em nuvem são, por ordem de freqüência: segurança, disponibilidade, 

performance e padronização. A ordem dos fatores foi idêntica aos observados em pesquisa 

internacionais. 

 Outras barreiras foram identificadas pelos respondentes, sendo três relacionadas com 

as aplicações: uso de aplicações muito customizadas; integração com outras aplicações e 

fornecedor estratégico de software não possui solução. Duas delas estão relacionadas com 
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governança: falta de governança e sigilo. Finalmente a falta de conhecimento sobre o tema foi 

identificada como uma barreira à adoção. 

 Pode-se identificar que, além da preocupação com fatores técnicos intrínsecos à 

tecnologia de computação em nuvem (segurança, disponibilidade e performance), as 

limitações das aplicações de negócio hoje existentes, ainda não adaptadas ao modelo de 

computação em nuvem, e a falta de conhecimento sobre o tema, constituem barreiras à sua 

adoção, gerando oportunidades a serem exploradas pelos fornecedores de aplicações e 

soluções, através de divulgação do conhecimento e adaptação das aplicações. 

 

5.2.3 Influência no Papel de TI 

 

5.2.3.1 Papéis da área de TI enfatizados em função da computação em nuvem 

 

 A tabela 18 ilustra as respostas a pergunta: quais os papéis da área de TI em sua 

empresa enfatizados em função do modelo de computação em nuvem? 

 

Tabela 18 

Papéis da área de TI enfatizados em função da computação em nuvem 

Gestão de serviços 48% 

Gestão da cadeia de suprimentos 35% 

Gestão de desempenho / flexibilidade 11% 

Outros 6% 

 

 Observou-se que nas 71 empresas respondentes válidas, os papéis da área de TI 

enfatizados em função do modelo de computação em nuvem foram, por ordem de frequência: 

gestão de serviços, gestão da cadeia de fornecedores e gestão de desempenho. Outros papéis 

identificados na pesquisa: gestão de segurança e fornecimento de serviços padronizados. 

 As respostas observadas estão consistentes com a mudança de paradigma promovida 

pelo modelo de computação utilitária fornecida como serviço. Neste modelo, a área de TI das 

empresas consumidoras passa a ser gestora de serviços padronizados contratados de diversos 

fornecedores e regidos por contratos com níveis específicos de desempenho (Service Level 

Agreements – SLAs). 

 

5.2.3.2 - Novos perfis do profissional de TI em função da computação em nuvem  

 

 A tabela 19 ilustra as respostas a pergunta: Quais os novos perfis do profissional de TI 

necessário a sua organização em função do surgimento do modelo de computação em nuvem? 

 

Tabela 19 

Novos perfis em TI necessários em função da computação em nuvem 

Analista de Processos de Negócio e TI 47 

Analista de Segurança da Informação 18 

Analista / Gestor de Contratos 12 

Analista de Design e Gestão de Serviços 12 

Outros 11 
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 Observou-se que as 71 empresas respondentes válidas, identificaram com mais 

frequência o perfil integrado de analista de Processos de Negócios e TI como necessário em 

função do surgimento de computação em nuvem. O perfil de profissional integrado de design 

e gestão de serviços obteve menor frequência. Entre os outros perfis identificados na pesquisa 

estão o de gestor de contratos e especialista em serviços. 

 Estes dados apontam para a necessidade de programas de formação para estes 

profissionais que enfatizem conhecimentos e habilidades de gestão de negócios, serviços e 

contratos, além do conhecimento e habilidades em tecnologia. Esta é uma oportunidade a ser 

explorada pelas entidades de formação profissional.  

 

6. Conclusões 
 

 As conclusões deste trabalho visam contribuir para a preparação e posicionamento 

estratégico das empresas consumidoras de TI diante deste novo paradigma. A computação em 

nuvem representa um novo paradigma que viabiliza o modelo de computação utilitária, em 

que recursos computacionais são ofertados e consumidos como serviço, sob demanda, pagos 

conforme o uso, em modelo semelhante ao da eletricidade. Este novo paradigma tem o 

potencial de mudar as relações entre empresas fornecedoras e consumidoras de TI, influenciar 

a competitividade de empresas em diversos setores e mudar o papel do profissional de TI nas 

organizações 

 Com relação ao objetivo geral da pesquisa, que foi identificar as ameaças e 

oportunidades do modelo de computação em nuvem e sua influência na estratégia de empresas 

consumidoras de TI, pode-se concluir que existem oportunidades de redução de custos e 

aumento da agilidade proporcionadas pela adoção do modelo, que tem influenciado as 

empresas consumidoras a incluir computação em nuvem na sua pauta estratégica. Progressos 

em áreas como segurança, desempenho, disponibilidade e padronização, ainda são necessários 

para acelerar a adoção do modelo. 

 Relativamente ao objetivo específico de identificar a influência do modelo de 

computação em nuvem na estratégia das empresas consumidoras de TI, percebeu-se que existe 

um forte interesse pelo tema visando obter redução de custos, melhoria no desempenho e 

elasticidade dos recursos computacionais, proporcionando, assim, maior agilidade e 

flexibilidade para atender às demandas da estratégia de negócio. 

 Quanto ao objetivo de identificar barreiras e oportunidades à adoção do modelo, a 

pesquisa demonstrou que preocupações com segurança, disponibilidade, desempenho, 

padronização, adequação das aplicações e governança, constituem barreiras à adoção de 

computação em nuvem. Existem, portanto, claras oportunidades de aprimoramento e 

diferenciação das empresas fornecedoras nestes aspectos. Além disso, as entidades reguladoras 

e de padronização devem concentrar-se na rápida evolução de padrões, normas e 

regulamentações relativos à computação em nuvem. 

 E, finalmente, em relação à identificação da influência do modelo no papel do 

profissional de TI nas organizações, percebeu-se que, no novo paradigma de computação 

utilitária, a área de TI das empresas consumidoras passa a ter foco na gestão de serviços 

contratados de fornecedores de computação em nuvem com objetivo de otimizar processos de 

negócios. Neste cenário, há uma ênfase do departamento de TI na gestão de serviços, da 
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cadeia de fornecedores e de desempenho. Como resultado, os profissionais devem ter um 

perfil integrado de analista de negócios e TI. Existem, portanto, oportunidades de adaptação 

dos programas de formação destes profissionais que devem enfatizar conhecimentos e 

habilidades de gestão de negócios, serviços e contratos, além do conhecimento em tecnologia. 

 

7. Sugestões para Pesquisas Futuras 
 

 Ao término deste trabalho, entende-se necessário apresentar algumas recomendações 

para pesquisas futuras: 

 

 Estudar casos de empresas que implantaram computação em nuvem, visando 

aprofundar o entendimento da influência do modelo na estratégia destas empresas; 

 

 Realizar pesquisas sobre a estratégia das empresas fornecedoras de serviços em nuvem, 

visando entender seu posicionamento frente às ameaças e oportunidades identificadas 

neste estudo. 
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A sociedade vem sofrendo constantes mudanças no comportamento e nos hábitos, com a 

associação das tecnologias em suas vidas. As inovações tecnológicas, cada vez mais, são 

dependentes da integração com a Internet. Diante do cenário exposto, as aplicações com 

dispositivos inteligentes por meio da Internet das Coisas - “Internet of Things” (IoT), são 

garantia de facilidade e conveniência com interação aos serviços disponíveis. O objetivo 

deste artigo será expor as mudanças e hábitos no comportamento da sociedade, que cada 

vez mais estão interessadas em desfrutar dos benefícios alcançados por essa tecnologia, 

bem com analisar os desafios que precisam ser superados no âmbito tecnológico, devido às 

limitações que estão sendo impostas com o esgotamento de IPv4, tornando obrigatória a 

migração para o IPv6, permitindo assim a utilização da Internet em todos os dispositivos 

atuais e garantindo uma grande margem para o crescimento e utilização dos serviços 

inteligentes, disponíveis para que organizações e pessoas que tenham interesse a utilizar 

desta tecnologia. 

 

Palavras-chave: Sociedade, Comportamento, Internet das coisas, Endereçamento IP. 

 

 

The Impact of the Internet of Things on the Habits and Behavior of Society: Analysis of 

Current Technological Challenges 

 

 

The society has been undergoing constant changes in behavior and habits, with the 

association of technologies in their lives. Technological innovations are increasingly 

dependent on integration with the internet. In view of the above scenario, applications with 

intelligent devices through the internet of things - "Internet of Things" (IoT), guarantee the 

ease and convenience of interacting with the available services. The objective of this article 

will be to expose the changes and habits in the behavior of society, which are increasingly 

interested in enjoying the benefits achieved by this technology, as well as analyzing the 

challenges that need to be overcome in the technological scope, due to the limitations that 

are being imposed by the depletion of IPv4, making migration to IPv6 mandatory, thus 

allowing use of the internet in all current devices and ensuring a large margin for the 

growth and use of intelligent services available to organizations and individuals who have 

an interest in using technology.  

 

Keywords:  Society, Behavior, Internet of Things, IPv6. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade continua evoluindo e com isso os hábitos e comportamentos sofrem 

alterações para adequar-se a realidade a qual o indivíduo está inserido. Não faz muito 

tempo que se observa uma grande mudança na forma com que as pessoas se comunicam, 

interagem e integram-se dentro de um contexto social. 

Nós últimos vinte anos do século XX o aumento na capacidade de chips resultou 

em um aumento impressionante na capacidade dos microcomputadores (CASTELLS, 

2009). Atualmente esses chips não só estão em microcomputadores, mas em inúmeros 

equipamentos com processamento.  

As telecomunicações também foram revolucionadas pelas combinações de “nós” 

(roteadores e comutadores eletrônico) e novas conexões (tecnologias de transmissão), 

como aponta Castells (2007), evoluindo de uma obrigatoriedade de ligação por meios 

físicos a utilização de redes sem fios, abrindo espaço para expansão de uma das maiores 

inovações em forma de comunicação que foi chamada de internet. Castells (2009), define 

bem essa mudança com a criação de um novo conceito de sociedade denominado “A 

sociedade em rede”.  

O surgimento da internet mudou completamente a noção de tempo e espaço as 

quais as pessoas estavam acostumadas. Novas tecnologias surgem embasadas em sua 

forma de comunicação simples, eficaz e que está sendo utilizada com a mesma estrutura 

idealizada há décadas. Com utilização em escala crescente, essa tecnologia tornou-se 

popular e com isso muitas organizações resolveram apostar nessa nova modalidade de 

mercado, tanto para fins profissionais como pessoais.  

Gradativamente mudanças surgiram na forma com que as pessoas comunicam-se, 

além disso, foram criados novos conceitos de criação de eletrônicos, eletrodomésticos, 

utensílios e equipamentos, que possibilitem interação com seus usuários, através de 

serviços embarcados em aplicações, facilitando e trazendo comodidade a vida de quem os 

utiliza. 

Essa moderna tecnologia de interação antes só vista em filmes e desenhos futurista, 

começa a tomar forma através de um conceito conhecido como Internet das Coisas 

(Internet  of  Things,  em inglês  ou  IoT)  (THIESSE; MICHAHELLES, 2009). As pessoas 

sentem necessidade de interagir não só com pessoas, equipamentos agora fazem parte de 

suas vidas de maneira antes nunca visto, possivelmente porque interagem com seus 

utilizadores. O artigo mostra a mudança de hábitos e comportamentos com utilização 

desses equipamentos que estão integrados através da internet, bem como mostrar as 

limitações existentes para que esse processo de integração possa continuar a evoluir sem 

deixar de atender todos os que desejam de utilizar dos seus serviços.  

Para a construção do artigo foi realizado uma revisão bibliográfica, bem como 

utilizado a técnica de pesquisa documental, que “caracteriza-se pela busca de informações 

em documentos que não receberam nenhum tratamento científico, como relatórios, 

reportagens de jornais, revistas, cartas, filmes, gravações, fotografias, entre outras matérias 

de divulgação” (OLIVEIRA, 2007, p. 69). 

Esse trabalho está organizado em mais 4 seções. A próxima seção aborda o 

conceito da internet das coisas, evolução e tecnologias. A seção 3 apresenta a utilização do 

IoT nos dias atuais com mudança de hábitos e comportamentos na sociedade. A quarta 

seção demonstra os desafios da IoT sendo abordado problema de endereçamento relativo 

ao esgotamento do IPv4 e migração para IPv6, problemas com segurança relativo a 

privacidade e informações os desafios da padronização na criação de aplicativos para 

dispositivos IoT. A seção 5 apresenta as considerações finais e trabalhos futuros. Por fim, 

em sua seção específica, são apresentadas as referências utilizadas. 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2835



 

 

 

 

2. A INTERNET DAS COISAS (IOT) 

 

Atualmente não só computadores estão conectados à internet, com evolução dos 

chips hoje em dia baseado na evolução da nanotecnologia, está sendo possível embarcar 

além dos tradicionais desktops, notebooks e smartphones, quase todos os equipamentos à 

internet, surgindo assim uma vasta heterogeneidade de equipamentos, tais como: TVs, 

automóveis, geladeira, eletrodomésticos, câmeras, entre outros. Estes produtos encontram-

se presente em nossas vidas e aos poucos passam a possuir conexões com internet. 

Atualmente, a popularização da internet e custo para implantação mais acessível, associado 

a consumidores mais exigentes são características que, provavelmente, impulsionará a 

continuação da expansão deste mercado.  Nesse novo cenário, a pluralidade é crescente e 

previsões indicam que mais de 50 bilhões de dispositivos estarão conectados até 2020 

(EVANS, 2011, p.4).    

 

“Com o uso dos objetos inteligentes será possível detectar seu contexto, 

controlá-lo, viabilizar troca de informações uns com os outros, acessar 

serviços da internet e interagir com as pessoas” (MANCINI, 2016, p.1). 

                       

Em paralelo, novas possibilidades de aplicações surgem, como, por exemplo, 

cidades inteligentes (smart cities); saúde (smart healthcare); casas inteligentes (smart 

home), como essa crescente tecnológica diversos desafios emergem (regulamentações, 

segurança, padronizações). O termo “smart” já está presente em celulares, televisores e 

automóveis. Essas novas habilidades dos objetos inteligentes gerarão um grande número de 

oportunidades de pesquisas e projetos no âmbito acadêmico e empresarial. Os 

comportamentos dos integrantes da sociedade estão relacionados a hábitos que são criados 

por associação de fatores que compõem o seu dia a dia, por esse motivo, a Internet das 

Coisas desponta como uma evolução do atual modelo de uso da internet, bem como um 

novo paradigma tecnológico, social e cultural.   

A Internet das Coisas proporciona aos objetos do dia a dia a capacidade 

computacional e de comunicação para se conectarem à internet, como aponta Mancini 

(2017, p.1).  Esse modelo de conexão permite controlar remotamente os objetos e acessá-

los como provedores de serviços, se tornando objetos inteligentes ou smart objects.  Os 

objetos inteligentes possuem capacidade de comunicação e processamento aliados a 

sensores.  Segundo Mancini (2017, p.1), o primeiro dispositivo foi criado por Jonh 

Romkey em 1990 onde foi apresentado na INTEROP ’89, sendo o dispositivo apresentado 

uma torradeira elétrica, que foi conectada através do protocolo TCP/IP que o mesmo 

protocolo utilizado pela internet. 

Em 1991, Weiser (1991) escreveu o artigo The Computer for the 21st Century, que 

aborda o futuro da Internet das Coisas. Esse autor o chama de “computação ubíqua”. No 

artigo, o autor afirma que os dispositivos serão conectados em todos os lugares de forma 

tão transparente para o ser humano, que se tornará “invisível”, possibilitando, de forma 

natural, a realização das atividades, sem haver preocupação em instalar, configurar e 

manter os recursos computacionais (WEISER, 1991). O artigo citado é um marco na 

pesquisa sobre Internet das Coisas sendo utilizado praticamente em toda a literatura sobre 

esse assunto (SINGER, 2012).  

Em 1999, Kevin Ashton, cofundador e diretor executivo do Auto-ID Center, 

proferiu uma palestra para a Procter & Gamble, e apresentou uma nova ideia do sistema de 

Identificação por radiofrequência ou RFID (do inglês Radio-Frequency IDentification), 

que pode ser entendido como um método de identificação automática através de sinais de 

rádio, recuperando e armazenando dados remotamente através de dispositivos 

denominados etiquetas RFID utilizados inicialmente para a rastreabilidade do produto na 
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cadeia de suprimentos, podendo ser visto, em alguns casos, como o sucessor do tradicional 

código de barras.  Para chamar a atenção dos executivos, Ashton (2009) colocou no título 

da apresentação a expressão Internet of Things.  

Para Ashton (2009), os objetos do mundo físico poderiam se conectar à internet, 

criando um mundo mais inteligente (POSTSCAPES, 2017). Esse termo foi utilizado 

primeiramente por Kevin Ashton, considerado o criador desta expressão (POSTSCAPES, 

2017). Em janeiro de 2005, Wall Mart e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos 

exigiram que os fornecedores utilizassem as etiquetas RFID nos paletes de seus produtos 

para o controle do estoque.  

Segundo Mancini (2017), esse foi o marco do início do conceito da Internet das 

Coisas, com o uso do sistema RFID em massa na cadeia de suprimentos. Singer (2002) 

acredita que outra possível origem do termo Internet das Coisas pode ser encontrada na 

publicação do artigo “When Things Start to Think” de Neil Gershenfeld (1999), no qual o 

autor esboçou um cenário no qual objetos processam informação. 

 

 

2.1 EVOLUÇÃO DO IOT 

 

Em junho de 2002, a LG apresentou uma geladeira inteligente durante um evento 

na Coreia do Sul, conectada à internet e gerenciada por meio de um sistema próprio. Na 

época, o presidente da LG dos Estados Unidos, Simon Kang, disse que a geladeira esfriava 

os alimentos, e além disso, os consumidores poderiam usá-la como televisor, rádio, agenda, 

câmera digital e com conexão com internet poderia navegar na rede, fazer compras e etc. 

(SINGER, 2012).  

Segundo Mancini (2016) a partir de 2005, a discussão sobre Internet das Coisas se 

generalizou e ganhou atenção dos governos em relação à privacidade e segurança de dados. 

Nesse ano, a International Telecommunications Union (ITU) publicou um relatório com o 

conceito de Internet das Coisas, com uma visão abrangente e holística. No seu ponto de 

vista, internet das coisas poderia conectar qualquer objeto, por meio de tecnologias, como 

RFID, sensores, rede de sensores sem fio, sistemas embarcados e nanotecnologia, além de 

transpor alguns desafios importantes como padronização, privacidade, espectro de 

frequência e questões sociais e éticas (FREITAS DIAS, 2016). 

Refinando ainda mais esses números, o Cisco IBSG estima que a IoT "nasceu” 

considerando quantidade de dispositivos conectados versus população entre 2008 e 2009. 

A Cisco IBSG ilustra, no meio do período entre 2003 e 2010, o marco referente a 

quantidade de dispositivos conectados superior a quantidade de pessoas (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Proporção de dispositivos conectados x população. 

 

A partir de 2015, a Internet das Coisas já é uma realidade e cerca de 4,9 bilhões de 

coisas estão conectadas e em uso, um aumento de 30% em relação a 2014. A Internet das 

Coisas tornou-se uma força poderosa para a transformação dos negócios e seu impacto 

disruptivo em todas as indústrias e na sociedade (GARTNER, 2014b).  
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Atualmente a Internet das Coisas recebe atenção e suporte da Comissão Europeia 

(CE) por meio do Programa Horizon 2020, o maior programa de Pesquisa e Inovação da 

União Europeia (UE), com cerca de 80 milhões de euros de financiamento disponíveis ao 

longo de sete anos – período de 2014-2020 (HORIZON, 2016). A CISCO Systems define a 

Internet de Todas as Coisas como sendo a inteligência que conecta pessoas, processos, 

dados e coisas (ATZORI, 2010).  

 

 

2.2 TECNOLOGIAS APLICADAS INTERNET DAS COISAS 

 

Segundo Petrin (2016) aplicações para IoT já são pesquisadas em diversas áreas. 

Particularmente, na área da saúde, há trabalhos sobre monitoramento remoto de pacientes 

(Miorandi et al, 2012). Outra área importante de aplicação da IoT são as Cidades 

Inteligentes (Smart Cities). Nas Cidades Inteligentes, há um conjunto de sensores 

interligados de diversos tipos (ruído, temperatura, tráfego etc.) que permitem o controle e o 

planejamento otimizado das áreas urbanas (HERNANDEZ-MUÑOZ et al, 2011).  

A logística é outra área que pode ser bastante beneficiada com a IoT, por meio do 

uso intensivo da tecnologia de identificação por rádio frequência (RFID) (MIORANDI et 

al, 2012). Liu et al. (2015) afirmam que a tecnologia de IoT tem um grande potencial na 

área da agricultura, principalmente sobre produtos agrícolas, ao fornecer monitoramento 

contínuo desde o plantio até a colheita, permitindo uma melhor visibilidade dos estágios de 

produção com todos os benefícios resultantes que se obtêm a partir da implementação de 

um controle mais apurado. 

Para Cossini & Rezende (2016) as tecnologias aplicadas referentes às informações 

são processadas e as decisões podem ser tomadas em tempo real. Com isso surge 

possibilidade de implementação de tecnologias de Computação em Nuvem, Big Data, e 

tecnologias associadas a mobilidade. 

Ainda segundo Cossini & Rezende (2016), um vegetal, através dos sensores que lhe 

representam, pode enviar informações a respeito de falha no seu desenvolvimento devido 

sombreamento que esteja impedindo sua fotossíntese. Automóveis poderão interagir uns 

com outros e com seus ocupantes durante sua utilização em meio ao trânsito, garantindo 

maior segurança e rapidez em seus trajetos, gerando informações que são transmitidas à 

rede de Internet. 

Segundo Petrin (2016), a possibilidades de aplicações abrange praticamente todas 

as áreas de conhecimento, onde existe uma grande variedade de dispositivos que 

atualmente podem ser conectados.  

Przybylinski (2014) descreve a montagem da Figura 2, que ilustra o IoT para a 

escala humana de dispositivos domésticos e de escritório comuns, onde é descrito que a 

simetria de lado a lado tem como objetivo mostrar como os dados coletados no IoT 

aumentarão as experiências dos usuários. 

A próxima seção, têm objetivo de analisar três equipamentos que estão alterando 

hábitos e comportamento na sociedade 
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Figura 2.  Dispositivos IoT conectados. 

 

 

3. UTILIZAÇÃO IOT NOS DIAS ATUAIS 

 

No momento em que a internet das coisas é composta por uma coleção livre de 

redes diferentes e criadas para determinada finalidade cresce o número de consumidores 

que aceitam participar dessa nova rede. Este artigo foca-se apenas, como exemplo das 

possibilidades da tecnologia, nos equipamentos, telefones, TVs e automóveis, que já estão 

presentes em nossas vidas, mas que atualmente vêm sofrendo mudanças com 

implementação da rede da internet das coisas e, aos poucos, começa a mudar 

comportamentos e hábitos na sociedade atual. Entendendo como nova rede, o conjunto de 

redes que interconecta estes dispositivos. Por exemplo, os automóveis atuais têm várias 

redes para controlar a função do motor, recursos de segurança, sistemas de comunicação 

navegação e assim por diante. Os prédios comerciais e residenciais também possuem hoje 

vários sistemas integrados a essa rede, como os de controle para ventilação e ar-

condicionado, serviços telefônicos, segurança, otimização elevadores e iluminação. Diante 

dos exemplos citados, percebemos que a sociedade já está utilizando de serviços direta ou 

indiretamente.  

 

 

3.1 TELEFONES  

 

O primeiro equipamento analisado neste artigo será o telefone enquadrado na 

tecnologia da rede da internet das coisas como smart fone. Com o aumento por parte dos 

fabricantes de novos modelos consequentemente houve diminuição dos preços e com isso a 

procura da sociedade por aparelhos com mais recursos e com preços mais competitivos 

estimularam consequentemente expansão de planos de internet pós e pré-pago. Este 

equipamento é o melhor exemplo de como a internet das coisas está presente em nossas 

vidas e muda hábitos e comportamentos com a sua utilização. 

Até o primeiro semestre de 2015, o “internet banking” era o canal que mais realizava 

operações no Brasil, com 37,5% do total, sendo o segundo canal de comunicação o “mobile 

banking”, porém foi observado uma mudança de comportamento em 2016, de acordo pesquisas 

recentes realizadas pela federação brasileira dos bancos. As transações com “mobile banking” 

chegou ao topo do ranking com 21,9 bilhões em transações, em segundo lugar ficou o “internet 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2839



 

 

banking” com 14,8 bilhões em transações, a Figura 3 mostra o comparativo de operações entre 

os canais de comunicação por ano.  

Isso nos mostra que as pessoas tendem a procurar conveniência, facilidade e rapidez na 

utilização de serviços essenciais ao dia a dia. A internet das coisas foi pensada para essa 

finalidade. Através do smart fones os consumidores têm a possibilidade de instalar diversos 

serviços criando assim varias rede de serviços que atendam suas necessidades. O exemplo de 

mudança de comportamento de banco foi um dente inúmeros outros que facilitam o dia a dia, 

dos seus consumidores. 

 

 
Figura 3.  Crescimento dos canais digitais na área bancária 

 

 

3.2 TVs  

 

Em estudo realizado pela LG em parceria com a Smartclip e Nielsen em quatro 

países no mês de agosto de 2015, constatou fatos interessantes nos hábitos e 

comportamentos de consumidores de TV, a Figura 4 mostra o formato do estudo realizado 

em 4 países. No Brasil o estudo teve o apoio do Dentsu Aegis Network.  

No estudo, foram constatados seis importantes pontos. É informado no estudo que, 

84% dos proprietários de smart TV conectam suas TVs à Internet. Este comportamento é 

alimentado pela grande oferta e consumo intenso de conteúdo on demand de vídeo. Outro 

ponto a ser observado foi que 86% dos usuários, usam aplicativos para assistir a séries e 

filmes, sendo esta categoria a maior categoria nas smart TVs. 

No mesmo estudo foi constatado que 94% de todas as smart TVs no mercado 

brasileiro foram compradas nos últimos dois anos, com padrões de alta tecnologia, 

incluindo as funcionalidades de fácil acesso ao conteúdo em vídeo on demand desejado, 

fornecido pelas plataformas como Netflix. Isso mostra relativa mudança do 

comportamento e hábitos de utilização de televisores pelos seus consumidores. Além disso 

43% do tempo visto com a programação nas smart TVs são gastos com conteúdo on 

demand, sendo que seus proprietários assistem mais programas de TV tradicional e 

também mais conteúdo on demand, comparado aos proprietários de TV convencional. As 

smart TVs aumentam o consumo da TV em geral. 

Na analise ficou constatado que os usuários de smart TV, são mais jovens e 

possuem uma renda familiar mais alta que os proprietários de TVs convencionais, sendo 

assim geram outro tipo de uma audiência atraente para os anunciantes. Smart TVs são 

principalmente usadas por pessoas de uma melhor formação acadêmica, na idade entre 20 e 

40 anos com alta afinidade com o meio online. 
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Foi verificado, também, que o uso primário da smart TV é para um entretenimento 

familiar, com uma média de 2,8 pessoas, que assistem principalmente durante o prime-time. 

O estudo mostra ainda que a publicidade nas smart TVs tem uma alta taxa de engajamento 

e significante impacto principalmente na intenção de compra de produtos e serviços. Ficou 

constatado assim, que a smart tv combinada com a publicidade em formatos interativos 

para seu novo público, que usa regularmente suas funcionalidades, tem alto poder de 

impacto, corroborando com as mudanças no comportamento dos seus utilizadores, 

fortalecendo, também, o mercado de publicidade nestes aparelhos de televisão. 

 
Figura 4.  Formato do Estudo Realizado. 

 

O trabalho também apontou que 84% das pessoas que conectam a tv a internet, 

fazem isso através da tecnologia adicionada a smart TVs. A Figura 5 mostra o comparativo 

entre os demais dispositivos que conectam a internet. 

 

 
Figura 5.  Smart tv é o principal dispositivo para conectar à TV a internet 

 

Este fato aponta que que dispositivos que possuem tecnologia de internet das coisas 

(IoT), possuem serviços que atendem as necessidades dos consumidores, não havendo 

necessidade de equipamentos de terceiros. No caso das smart TVs isso aumentou através 

de parcerias com empresas como Netflix, Youtube e Google. Além disso outro fator que 
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tornou esse percentual elevado, foi da integração das smart TVs com os outros dispositivos 

através da tecnologia wireless dos quais podemos citar smartphones, notebooks, desktops e 

tablets. Essa facilidade de integração, inicia a mudança no conceito de utilização de TVs 

pela sociedade. Uma vez que a TV torna-se uma central de entretenimento para seus 

utilizadores com uma forma de integração que antes não existia. 

 

 

3.3 AUTOMÓVIES  

 

O terceiro equipamento proposto a ser analisado neste artigo são os automóveis 

com serviços de rede utilizando a internet. No mundo, desde 2014, já temos notícias de 

feiras e eventos de tecnologia que apresentam inovações neste segmento.  

No Brasil ainda é pouco conhecida e utilizada essa tecnologia, mas já existem os 

primeiros sinais de mudança acontecendo; vai demorar um pouco mais do que celulares e 

TVs a se popularizar, obviamente, devido a comparação de valores entre os três 

equipamentos aqui analisados, mas a era da internet das coisas em automóveis também é 

realidade no Brasil. Entre as inovações mais utilizadas estão as centrais multimídias que 

além de montar uma verdadeira central de entretenimento, inclusive com conexão com 

internet através de modem 3G e 4G ou redes wireless, oferecem ainda o serviço de 

“concinerge”, o mesmo utilizado por hotéis que oferecem certos “mimos” aos seus 

clientes. Trata-se de serviços exclusivos e diferenciados de cada montadora, marca e 

modelos ofertados no mercado. Modelos estes cada vez mais acessíveis ao público. Esses 

serviços, estão agregando cada vez mais, podendo ser ligados ao funcionamento do carro 

como autoestacionamento, travamento remoto, suporte ao usuário, atualização de situações 

de mapas através de aplicativos e sistemas GPS compartilhados.  

Conforme já dito antes as redes da internet das coisas também se aplicam esses 

segmentos, smartphones são utilizados para integrar a rede entre o veículo e seus 

proprietários. A Embratel (2016) anunciou em seu portal, a solução da internet das coisas 

para ofertas de carros conectados. A diretora executiva da Embratel e Claro Empresas no 

Brasil, Adriana Coutinho Viali informa que “Estamos levando o que há de mais moderno 

em termos de tecnologia para dentro dos carros brasileiros”, destacando que a Embratel é 

líder no mercado de M2M (Machine-to-Machine), segundo medição da Anatel. Ainda 

segundo a Embratel, com a nova oferta é possível acionar autofalantes e microfones do 

sistema de sons dos carros, travar portas à distância, conectar aplicativos para funções 

específicas e programar o carro para responder a comandos de vários celulares de membros 

de mesma família, por exemplo. O motorista pode, também, pedir para a central de uma 

montadora acompanhar seu percurso em casos como rotas perigosas ou viagens. Se notar 

que houve desvio ou parada inesperada, a tecnologia possibilita que a central entre 

rapidamente em contato para prestar ajuda. Além disso, é possível avisar por mensagem 

outra pessoa quando seu carro estiver chegando ao destino.  

Duas grandes montadoras do Brasil a General Motors (GM) e Volvo, ainda 

segundo a Embratel, já está utilizando a tecnologia em automóveis brasileiros em alguns de 

seus modelos. A tendência é que essa tecnologia passe a ser testada e adotada em novos 

automóveis.  

Fora do Brasil existe alguns recursos que já ajudam na mudança de hábitos dos 

condutores, sistemas como monitoramento de motorista adolescente, é um sistema que 

funciona, permitindo que os pais determinem limites de velocidade e de volume para o 

som, impedir de desligar certas funções de segurança, como é o caso do assistente de 

estacionamento e do alerta de ponto cego, entre outras características. O sistema conta com 

um relatório on line de como o adolescente está dirigindo, com informações como 

velocidade máxima atingida, distância percorrida, rota e etc. 
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4. DESAFIOS DA IOT E PROPOSTAS DE SOLUÇÕES  

 

Com a expansão de números de equipamentos que utilizam a internet surge um 

conjunto de obstáculos que precisam ser superados, entre eles a questão de um dos 

protocolos de comunicação utilizado pela internet, chamado de IPv4. Atualmente o IPv4 

está esgotado, chegando no limite de utilização. Os Protocolos IP e TCP são os principais 

dentre um conjunto de protocolos que direcionam o funcionamento da Internet e, por esta 

razão a rede é conhecida com o nome de um de seus principais protocolos, o protocolo IP, 

responsável por endereçar e encaminhar os pacotes que trafegam pela rede mundial de 

computadores. Outro desafio está associado a segurança e padrões de acesso referente ao 

aplicativos privacidade e segurança da informação. Além disso existe uma preocupação 

com a padronização dos protocolos de comunicação associado a tecnologias presente nos 

dispositivos. A padronização no processo de desenvolvimento torna-se um dos pontos de 

pesquisa na tentativa de garantir uma melhor fiscalização, além de permitir uma forma 

mais clara de aprendizado e comunicação entre os dispositivos.  

 

 

4.1 ENDEREÇAMENTO IP  

 

A versão mais utilizada do protocolo é a versão 4 (IPv4), que possui 32 bits de 

endereçamento, o que possibilita, aproximadamente, quatro bilhões de endereços 

disponíveis para que dispositivos estejam diretamente conectados à internet (MANCINI, 

2016). Porém estes IPs esgotaram-se devido ao grande número de dispositivos na rede 

como: computadores, notebooks, smartphones, tablets, relógios, eletrodomésticos, entre 

outros. Demi Getschko, diretor-presidente do NIC.br, ressalta: 

 

“É sempre válido salientar que nada de errado aconteceu com o  

IPv4. O esgotamento de endereços nessa versão do protocolo faz 

parte do crescimento da internet e no Brasil seu crescimento é 

notavelmente grande. Nesse momento, a preocupação principal é 

estimular a adoção do IPv6” (GETSCHKO, 2014). 

 

Segundo Pessoa e Jamil (2010), as empresas ainda estão em um estágio inicial de 

migração, na maioria das empresas pesquisadas quase nulo, devido em algumas situações 

mudança no hardware que não oferecem suporte a atualização do hardware, criando 

necessidade de investimento.  

O IPv4 ainda está sendo usado devido a utilização de soluções paliativas como a 

NAT (Network Address Translation), técnica desenvolvida para resolver o problema do 

esgotamento dos endereços IPv4, bem como o PAT (Port Address Translation). Definida 

na RFC 3022 (tornou obsoleta a RFC 1631), tem como ideia básica permitir que, com um 

único endereço IP, ou um pequeno número deles, vários hosts possam trafegar na Internet.  

Dentro de uma rede, cada computador recebe um endereço IP privado único, que é 

utilizado para o roteamento do tráfego interno. No entanto, quando um pacote precisa ser 

roteado para fora da rede, uma tradução de endereço é realizada, convertendo endereços IP 

privados em endereços IP públicos globalmente únicos. 

Para tornar possível este esquema, utiliza-se os três intervalos de endereços IP 

declarados como privados na RFC 1918, sendo que a única regra de utilização, é que 

nenhum pacote contendo estes endereços pode trafegar na Internet pública. As três faixas 

reservadas são: 10.0.0.0 a 10.255.255.255 /8 (16.777.216 hosts), 172.16.0.0 a 

172.31.255.255 /12 (1.048.576 hosts) e 192.168.0.0 a 192.168.255.255 /16 (65.536 hosts). 

A utilização da NAT mostrou-se eficiente no que diz respeito a economia de 

endereços IP, além de apresentar alguns outros aspectos positivos, como facilitar a 

numeração interna das redes, ocultar a topologia das redes e só permitir a entrada de 
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pacotes gerados em resposta a um pedido da rede. No entanto, o uso da NAT apresenta 

inconvenientes que pode não compensar, em alguns casos, as vantagens oferecidas. A 

NAT quebra o modelo fim-a-fim da Internet, não permitindo conexões diretas entre dois 

hosts, o que dificulta o funcionamento de uma série de aplicações, como P2P, VoIP e 

VPNs. Outro problema é a baixa escalabilidade, pois o número de conexões simultâneas é 

limitado, além de exigir um grande poder de processamento do dispositivo tradutor. O uso 

da NAT também impossibilita rastrear o caminho de pacote, através de ferramentas como 

traceroute, por exemplo, e dificulta a utilização de algumas técnicas de segurança como 

IPSec. Além disso, seu uso passa uma falsa sensação de segurança, pois, apesar de não 

permitir a entrada de pacotes não autorizados, a NAT não realiza nenhum tipo de filtragem 

ou verificação nos pacotes que passa por ela. 

A solução para o contínuo crescimento da rede é o uso do protocolo IP na versão 6 

(IPv6). O IPv6 possui um número de endereçamento, que segundo Jara et al (2014), 

atenderá por muito tempo as necessidades da Internet. O IPv6 possui 128 bits no seu 

campo de endereço, o que acarreta 3,4x10! IPs, ou seja, possibilita alocar até 

340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 endereços únicos. 

A ANATEL, desde 2015, junto com as prestadoras de telecomunicações 

começaram a disponibilizar endereços no protocolo IPv6 aos seus novos usuários para as 

interconexões e interligações (usuários coorporativos), o novo protocolo já está disponível 

por parte de todas as prestadoras em seus principais pontos de troca de tráfego. A migração 

não é simples e há a incompatibilidade, em certos casos, entre os dois protocolos. Pessoa e 

Jamil (2010) mostra técnicas para adaptação como pilha dupla e empacotamento dos dados, 

pois enquanto ainda houver acesso sobre o conteúdo IPv4, este deverá coexistir por alguns 

anos. 

Além da substituição do protocolo IPv4 por parte da prestadora de serviços se faz 

necessário que o usuário também realize a mudanças em seus softwares. Todos os 

equipamentos devem atualizar o protocolo para permitir a utilização do IPv6, os principais 

sistemas operacionais como Windows, Distribuições Linux e MAC contemplam em suas 

últimas versões a possibilidade de configuração da internet para o novo protocolo (IPv6), 

no entanto muitos softwares e dispositivos que possuem internet embarcada não possui ou 

não permite a utilização para o protocolo IPv6. Grande parte dos fabricantes tecnológicos 

juntaram-se a este paradigma emergente, mas tal como qualquer mudança disruptiva, ainda 

vai demorar algum tempo até os marcos regulatórias estarem bem definidos. Com o 

aparecimento desta indústria, são muitas as questões legais e sociais que surgem.  

 

 

4.2 SEGURANÇA  

 

Um dos desafios que mais preocupa os pesquisadores na área de internet das coisas 

é a forma como a segurança dos dados e dos próprios consumidores irá ser garantida. 

Como já acontece com os equipamentos de medição inteligente em automóveis, cada vez 

mais autónomos, haverá um vasto volume de dados fornecendo informações sobre o uso 

pessoal dos aparelhos que, caso não forem seguros, poderão abrir caminho para violações 

de privacidade. Isto é um desafio, pois o volume de informação gerada pela internet das 

coisas é essencial para trazer melhores serviços e comodidades aos consumidores. Dreibi 

(2014), da Cisco, afirma que para Internet das coisas se tornar uma realidade não basta 

apenas conectar as coisas, é preciso controlar e ter visibilidade de toda a rede. A segurança 

não é opcional.  

O segundo ponto, para Dreibi (2014), é o controle dos dispositivos e o que eles 

podem acessar na rede. Para o mesmo, o terceiro ponto é a segurança tradicional, ou seja, 

colocar barreiras para evitar que toda a infraestrutura seja prejudicada em caso de um 

ataque. O relatório sobre o crime organizado e a Internet, publicado pela Europol 

(EUROPOL, 2014), adverte que os dispositivos inteligentes dependem na maioria das 
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vezes de programas ou aplicações que podem ser facilmente pirateados e que são muitas 

vezes concebidos sem qualquer medida de segurança. O relatório cita ainda que com a 

multiplicação dos objetos ligados à Internet, devemos esperar um número crescente de 

ataques contra as infraestruturas existentes e emergentes, incluindo novas formas de 

chantagem e de extorsão através de ameaças conhecidas “ransomware”, uma forma de 

chantagem que utiliza os dados pessoais roubados para, normalmente, pedir resgate como 

pagamento para a liberação dos mesmos. Entre os riscos conta-se não apenas o roubo de 

dados como também ferimentos físicos ou até mesmo mortes, conclui o estudo da Europol 

(2014), visto que, em alguns casos, o controle ou acesso ao sistema pode fazer com que o 

mesmo tome ações não esperadas, por exemplo, esquentando o smartphone (gerando risco 

de queimaduras ao portador) ou, no caso do veículos, habilitando ou desabilitando 

características que possam, até mesmo, tirar o veículo da rota e causar acidentes.  

Outra questão está associada a importância da privacidade que aumenta 

exponencialmente, uma vez que a quantidade de informação sobre a vida de uma pessoa 

vai aumentar à medida que a quantidade de dispositivos conectados a essa rede também 

aumenta. Os consumidores dos produtos, irão exigir um maior controle sobre as suas 

informações privadas, enquanto as empresas vão querer armazenar essas informações para, 

por exemplo, fins de marketing ou análise de seus dispositivos. A concorrência entre 

organizações é também um desafio, visto por grandes empresas do mercado tecnológico, 

que tentam criar padrões para controlar os frameworks que conectam estes dispositivos, 

patenteando essas tecnologias na finalidade de obter acordos comerciais exclusivos.  

Tipicamente o ambiente é formado por uma rede de dispositivos conectados com 

sensores. Esses dispositivos transmitem então a informação recolhida e eventos específicos 

a um servidor. Essa transmissão é feita através de uma comunicação fixa ou móvel. A 

privacidade deve então ser protegida ao nível do dispositivo, durante a comunicação com o 

servidor, no armazenamento no processamento.  

No primeiro caso, ao nível do dispositivo, a informação sensível pode ser 

extraviada em caso de manipulação do hardware ou software, do próprio dispositivo. Por 

exemplo, um atacante pode entrar no sistema de luzes inteligentes de uma casa e analisar 

os hábitos de uma família, agregando a informação e encontrando padrões de quando a 

casa está inabitada ou quando uma certa área do imóvel está vazia. Durante a comunicação 

com o servidor, a abordagem mais utilizada é a encriptação. Apesar de ser a mais utilizada, 

pode não ser a mais segura, pois a encriptação, em alguns casos, dispõe os dados em 

pacotes que deixam vestígios, tais como o seu número de sequência, etc. Em relação à 

privacidade no armazenamento que é feito no servidor, deve ser feita uma filtragem destes, 

armazenando o mínimo de informação possível ou então apenas aquilo que o consumidor 

autorize. Por fim, o fornecedor de cada dispositivo pode utilizar a informação recolhida 

desses mesmos dispositivos para diversos propósitos, entre os quais: análise ou 

comercialização. O consumidor deve assim saber, que uso serão feitos aos seus dados, e 

consentir ou não, que estes sejam utilizados para um propósito diferente do inicial e 

permitido. 

A WP29 (2014), um órgão europeu consultor em privacidade e proteção de dados, 

instituído pelo artigo 29 da diretiva 95/46 CE, decidiu emitir um parecer específico sobre a 

consideração de que a internet das coisas representa um grande número de desafios ao 

nível da privacidade e proteção de dados, alguns novos e outros tradicionais, que irão 

aumentar em simultâneo com o aumento exponencial de processamento de dados, 

decorrendo da evolução contínua que será inevitável. Baseado no relatório da WP29 

(2014), Santos (2016) identifica que os desafios de privacidade e proteção de dados são: 

 

I. Falta de controle e assimetria da informação: A interação entre objetos que 

comunicam automaticamente, e entre os objetos e sistemas de back-end irá resultar 

na geração de fluxos de dados que dificilmente podem ser controlados com as 

ferramentas tradicionais utilizadas para garantir a devida proteção dos interesses e 
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direitos das pessoas em causa. Esta questão de falta de controle, diz respeito 

também a áreas como a cloud computing ou big data são ainda mais desafiadoras 

quando se pensa que diferentes tecnologias emergentes, podendo ser utilizadas de 

forma combinadas; 

II. Qualidade do consentimento do utilizador: em muitos casos, o utilizador pode 

não estar ciente do tratamento de dados efetuado por certos dispositivos. A 

possibilidade de rejeitar determinados serviços não é uma alternativa viável na 

internet das coisas e os mecanismos clássicos usados para obter consentimento são 

difíceis de aplicar. Portanto, novas formas de obtenção de consentimento por parte 

do utilizador dos aparelhos conectados devem ser consideradas pelos seus 

fabricantes. 

III. Redefinição do processamento original dos dados: O aumento da quantidade de 

dados gerada pela internet das coisas em combinação com técnicas modernas de 

análise de dados e cross-matching podem dar origem a usos secundários desses 

mesmos dados, relacionados ou não com a finalidade de processamento atribuídos 

inicialmente aos dispositivos. Ou seja, dados aparentemente insignificantes 

recolhidos de dispositivos podem ser utilizados para inferir informações com um 

propósito totalmente diferente do inicial (por exemplo, hábitos de condução). 

IV. Identificação de padrões e relações: Apesar de cada aparelho gerar fluxos de 

dados isoladamente, o seu recolhimento e posterior análise pode facilmente revelar 

padrões, comportamento, preferências e hábitos específicos de um indivíduo. Como 

visto no ponto acima (3. Redefinição do processamento original dos dados), 

conhecimento pode ser gerado a partir de informação trivial, através de capacidade 

de profiling aos dados dos sensores. 

V. Limitações sobre a possibilidade de manter o anonimato ao utilizar serviços:  
O pleno desenvolvimento das capacidades da internet das coisas pode colocar 

pressão sobre as possibilidades atuais de utilização anônima de serviços e limitam a 

possibilidade de se manter o anonimato. 

 

As principais áreas de legislação a serem afetadas pela Internet das coisas são a 

segurança, privacidade e a competição legal. Em relação à segurança, os reguladores terão 

de introduzir protocolos de forma a garantir de segurança do utilizador.  

 

 

4.3 PADRONIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS IOT 

 

O desenvolvimento de um aplicativo de IoT pode estar associado a muitas 

tecnologias como RFID, geolocalização em tempo real, sensores, comunicação, entre 

outras. Consequente exige necessidade de conhecimento dos padrões associados a essas 

diversas tecnologias.  

Segundo Cossini e Rezende (2016), entre os anos de 2008 e 2009 a União Europeia 

financiou o Projeto CASAGRAS, onde um dos objetivos propostos foi o de estabelecer um 

diálogo internacional sobre pesquisas e desenvolvimentos mais recentes e com abrangência 

global, como a IoT. Segundo Smith et al. (2010), dentre os vários pontos discutidos, tais 

como conceitos, redes e arquiteturas de aplicativos. Em seu relatório final foi listado 

padrões de comunicação e integração entre dispositivos, sem apresentar uma organização 

formal ou amplamente aceita para eles. 

No projeto CASAGRAS 2, executado entre 2010 e 2012, os padrões foram listados 

das recomendações do seu antecessor. Cossini & Rezende (2016), descreve que o relatório 

final referencia, 127 padrões publicados e 48 em desenvolvimento com base nos conceitos 

de identificação por radiofrequência (RFID) e comunicação por campo próximo (NFC), 

compilados pelo Global RFID Interoperability Forum for Standards (GRIFS) em um banco 

de dados de domínio público. Para Cossini & Rezende (2016), esse banco de dados 
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classifica os padrões contidos por categorias como: código de barras, smart cards, 

frequência, segurança e saúde, privacidade e proteção a dados, interface aérea, sensores, 

desempenho e conformidade, interface de dispositivos, middleware, dados, aplicativos, 

intercâmbio de dados (e protocolos), segurança de dados e redes, localização em tempo 

real e mobilidade. O Package 6 desse relatório, é utilizado a partir do banco de dados do 

GRIFS. A Figura 6 ilustra um modelo de mapa mental com o objetivo de relacionar as 

categorias de classificação entre si, tais como padrões para aplicativos de proteção pessoal 

com padrões de privacidade e segurança de dados (CHARTIER, 2012). Para Cossini e 

Rezende (2016), embora o Mapa mental (Figura 6) permita aos desenvolvedores uma visão 

ampla dos padrões envolvidos na IoT, há outras formas de representação do conhecimento 

que poderiam ser utilizadas com vantagens, dentre elas, a ontologia. Segundo Gruber 

(2007), uma ontologia é um conjunto de primitivas representacionais (classes, atributos, 

relacionamentos, entre outros) com as quais se modela um domínio de conhecimento. 

 

 
Figura 6.  Mapa Mental padrões IoT 

 

Segundo Cossini e Rezende (2016) a representação dos conhecimentos sobre 

padrões da IoT, com uso de uma ontologia traz, entre outras, as seguintes vantagens: 

 

I. Formalização do conhecimento e consequente maior precisão no apoio a 

desenvolvedores que buscam informações estruturadas sobre padrões de IoT;  

II. Representação de relacionamentos complexos entre os padrões, difíceis de serem 

expressos sem o uso de uma ontologia;  

III. Possibilidade de integração da ontologia de padrões de IoT com outras ontologias; 
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IV. Possibilidade de o conhecimento ser acessível a máquinas que podem efetuar 

“queries” sobre o conhecimento explicitado pela ontologia; 

V. Possibilidade de compartilhar e estender os conhecimentos sobre padrões de IoT de 

forma mais estruturada. 

VI. Possibilidade de aprofundar os conhecimentos representados, permitindo aos 

desenvolvedores obter o conhecimento no nível de profundidade desejado desde 

apenas uma lista de padrões relacionados até detalhes técnicos mais específicos. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando as três classes de equipamentos (telefones, TVs e automóveis) já 

percebem-se mudanças reais no hábitos e comportamentos de pessoas que o utilizam, será 

apenas uma questão de tempo, associados a fatores como econômico e tecnológico para 

que a internet das coisas possa estar cada vez mais em nossas vidas. O impacto total da 

internet das coisas para a privacidade pode tornar-se mais evidente quando as suas 

capacidades são combinadas com outras inovações que moldam o nosso mundo atual e 

futuro e que controlam não só as nossas atividades, comportamentos e preferências, mas 

também, em alguns casos, influenciam diretamente nossas emoções e pensamentos.  

Outra constatação é que embora sejam conhecidos os potencias benefícios que IoT 

pode trazer existe muitos desafios, no sentido de permitir maior e mais rápida adaptação às 

mudanças para sociedade, poucos são os estudos de IoT para área de impactos na 

sociedade. Esse achado está em acordo com Xu (2012) que pontuou que a grande maioria 

dos estudos estão relacionados com ciências da computação, comunicação e engenharia. 

Os poucos estudos encontrados nessa pesquisa, quando classificados, mostram também que 

são escassos aqueles que propõe uma estratégia de adoção de IoT, estratégia essa que leve 

em consideração pessoas devido ao impacto que pode causar em suas vidas. 

Diante do exposto, acredita-se na relevância do presente trabalho ao detalhar as 

tecnologias atualmente já utilizadas e ainda em processo de expansão, bem como apontar 

possíveis problemas, entres eles da migração da rede para IPv6 e dos requisitos de 

segurança de forma que a sociedade melhor possa compreender a evolução e revolução 

oriunda pela internet das coisas, bem como melhor utilizar tais tecnologias, promovendo os 

esperados benefícios, mas com a segurança e infraestrutura necessária. 
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Leadership development of technology students through experiential 

learning 

 

Abstract 

In a world where technology is changing every detail of our society at an upward rate, it is 

worrying that the way we develop leaders is improving so slowly. While many studies 

show that leadership is one of the factors that influence the most the success of software 

projects and more than $ 14 billion is spent annually on developing leaders, still more than 

half of organizations believe they are not doing it effectively. One of the most effective 

methodologies for this is David Kolb's Experiential Learning, but there is still little 

standardization in the way it is used, with several different approaches and quite varied 

results. For this reason, this study proposes a standardized model for using group activities 

as a means to practice leadership skills. A first pilot was executed with positive results and 

feedback, indicating the potential of its application to other skills and contexts. 

Keywords: Leadership Development, Experiential Learning, Group Activities, Technology 

Students, Software Management. 

 

 

Desenvolvimento de liderança de estudantes de tecnologia por meio da 

aprendizagem experiencial 
 

Resumo 

Em um mundo onde a tecnologia modifica cada detalhe de nossa sociedade em uma 

velocidade cada vez maior, é preocupante que a forma como desenvolvemos líderes esteja 

melhorando tão devagar. Apesar de inúmeros estudos mostrarem que a liderança é um dos 

fatores que mais influenciam o sucesso de projetos de software e de mais de U$ 14 bilhões 

serem gastos anualmente com o desenvolvimento de líderes, mais da metade das 

organizações acredita que não o esteja fazendo de forma eficaz. Uma das metodologias 

mais eficazes para tal é a Aprendizagem Experiencial, de David Kolb, mas ainda se 

observa pouca padronização no modo como ela é utilizada, com diversas abordagens 

diferentes e resultados muito variados. Por esta razão, este estudo propõe um modelo 

padronizado para o uso de dinâmicas de grupo como um meio para praticar habilidades de 

liderança. Um primeiro piloto foi executado com resultados e feedback positivos, 

indicando o potencial de sua aplicação para outras habilidades e contextos. 
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1. Introdução 

Durante muitas décadas, pesquisadores e gerentes de todo o mundo têm tentado 

resolver o mistério por trás da enorme quantidade de projetos de software que não 

conseguem atender ao cronograma, orçamento, satisfação do usuário, qualidade ou até 

mesmo falhar completamente, sendo cancelados antes de entregar qualquer coisa. Um dos 

primeiros e mais bem sucedidos em abordar esta dificuldade inerente do desenvolvimento 

de software foi Frederick Brooks, com seu livro mais tarde considerado "a bíblia da 

engenharia de software" e apresentando, possivelmente, o axioma mais revolucionário e ao 

mesmo tempo ignorado: 

"Adicionar mão de obra a um projeto de software atrasado torna ele ainda mais 

atrasado." (Brooks, 1974) 

Uma década depois, o aclamado livro "Peopleware" argumentou que os principais 

problemas dos projetos de software não são técnicos, mas sim humanos. Também 

apresentou a estatística alarmante que, de 500 projetos pesquisados de 1977 a 1987, a taxa 

de falha foi de 15%. Para projetos grandes foi ainda pior, 25% deles nunca foram 

concluídos e a maioria das causas de falha foram relacionadas com liderança: problemas de 

comunicação, desencanto com o chefe, falta de motivação e alta rotatividade (DeMarco e 

Lister, 1987). 

Outro estudo iniciado em 1994 foi ainda mais drástico declarando que os projetos 

de desenvolvimento de software estavam "em completo caos", com apenas 16% deles 

concluindo no cronograma e orçamento, 52% custando quase o dobro e 31% sendo 

cancelados antes do final (The Standish Group, 1994). O gráfico da Figura 1 exibe uma 

compilação de todos os relatórios disponíveis até 2012, permitindo uma visualização clara 

da evolução dos sucessos e falhas de projetos de software. 

 

 

Figura 1. Resultados de resolução de projetos de software. Dados extraídos de (Eveleens e 

Verhoef 2010), (The Standish Group, 2013). 
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A tendência na Figura 1 mostra que a taxa de falhas de projetos diminuiu nas 

últimas décadas, provavelmente devido à adoção da Programação Orientada a Objetos, 

IDEs, Metodologias Ágeis, Integração Contínua e TDD, que minimizaram as dificuldades 

acidentais no desenvolvimento de software. No entanto, ainda é preocupante o fato da taxa 

de falhas ter estacionado em torno de 20%, precisamente porque as dificuldades essenciais 

são as mais impactantes e complicadas de se lidar. 

Este trabalho considera a liderança como um meio poderoso para enfrentar as 

dificuldades humanas primordiais do desenvolvimento de software, o que também é 

defendido por uma série de estudos que mostram que uma liderança adequada não só 

diminui o risco de falha no projeto, mas também melhora significativamente o trabalho em 

equipe e a produtividade (Turner e Müller, 2005). Portanto, melhorar a maneira pela qual 

as universidades estão ensinando liderança nos cursos de tecnologia é uma missão 

promissora a longo prazo para aumentar a taxa de sucesso (na Figura 1) para finalmente 

superar o número somado entre projetos falhados e desafiados. 
 

1.1. Motivação 

A combinação da inevitável digitalização dos mercados, da complexidade 

cumulativa dos sistemas e da globalização das equipes tem acarretado novos desafios de 

liderança  para as organizações do século XXI. Este contexto ajuda a compreender as 

razões pelas quais quase U$ 14 bilhões são gastos anualmente em desenvolvimento de 

liderança, apenas nos  EUA, e esse investimento aumenta significativamente em relação 

aos anos anteriores (LEONARD; LOEW, 2015). 

Apesar desses investimentos, as formas como os profissionais estão desenvolvendo 

suas habilidades de liderança não estão sendo suficientemente efetivas para vencer os 

problemas que são cada vez mais desafiadores. De fato, um estudo recente (GARR; 

LOEW, 2015) mostra que quase 75% das equipes de liderança ainda não alcançam os 

objetivos de negócios. Outra pesquisa global, realizada pela Deloitte, mostra que 86% das 

empresas consideram o aspecto de liderança não apenas sua questão de mais alta 

prioridade, mas também a com a maior lacuna para ser preenchida (DELOITTE, 2014). 

Assim, é notório que o mundo corporativo tem mostrado uma crescente preocupação com a 

escassez de líderes, e que essa escassez é considerada como um dos principais obstáculos 

ao crescimento das organizações. 

Uma extensa pesquisa realizada pela Gallup (2015) em 195 países mostra números 

alarmantes: apenas 13% dos funcionários estão engajados no trabalho; o desengajamento 

gera desperdícios de quase U$ 1 trilhão por ano; e os gerentes são responsáveis por 70% do 

engajamento. Empresas como a Ken Blanchard (2009) estimam que uma liderança superior 

pode reduzir em quase 9% as taxas de rotatividade, de 5% a 10% as perdas de 

produtividade e ainda gerar cerca de 4% de melhoria na satisfação do cliente, o que reflete 

um aumento de 1,5% no crescimento da receita. 

Portanto, se faz imperativo que as organizações avaliem e melhorem suas formas de 

desenvolver competências relacionadas à liderança. Este trabalho apresenta uma 

contribuição nesse sentido. 
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1.2. Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo avaliar como a Aprendizagem Experiencial de Kolb 

poderia ser utilizada para oferecer uma experiência mais prática e eficiente em cursos e 

treinamentos sobre liderança. 

Para isso o trabalho investiga três questões de pesquisa: 

I. Como professores e instrutores ensinam liderança atualmente? 

II. Quais dinâmicas de grupo são mais utilizadas no ensino de liderança? 

III. Como a Teoria da Aprendizagem Experiencial pode ser usada para ensinar 

liderança? 

1.3. Escopo 

Na maior parte dos cursos de especialização, MBAs ou mesmo treinamentos 

empresariais focados no desenvolvimento de líderes, os participantes dos cursos sentem 

grande dificuldade para aplicar os conceitos de liderança aprendidos na prática do 

cotidiano das corporações. Ainda que o profissional já ocupe um cargo de gestão e tenha 

inúmeras oportunidades para usar esses conceitos no dia a dia, surge um obstáculo 

relacionado ao sentimento de estar “preso ao seu passado”, o que exige grande esforço para 

mudar seu comportamento e sua forma de conduta em relação às pessoas com quem o 

profissional já convivia normalmente. 

Esse desafio é ainda maior para profissionais que buscam a capacitação em 

liderança com o propósito de obter uma promoção, tendo pouca ou nenhuma experiência 

de liderança. Nesse caso, as oportunidades são mais limitadas e difíceis para se aplicar os 

conceitos de liderança aprendidos em sala de aula.  

Portanto, cursos e treinamentos sobre liderança são o foco principal do presente 

estudo, pois eles representam uma oportunidade para se criar valor para uma área de 

competência que apresenta grande necessidade de aprimoramento. 

2. Metodologia 

Inicialmente, foi conduzido um estudo secundário para compreender melhor como 

professores e instrutores trabalham atualmente no ensino de liderança e, principalmente, 

quais tipos de atividades práticas são usualmente empregadas para melhorar o processo de 

ensino-aprendizagem. Nesse contexto, destacou-se a Teoria da Aprendizagem Experiencial 

(TAE), o que motivou uma revisão bibliográfica específica para reunir conhecimento sobre 

essa teoria. 

As duas principais fontes para a pesquisa bibliográfica foram o Google Scholar
1
 e a 

biblioteca digital da Carnegie Mellon University
2
, uma vez que estes já examinam 

essencialmente as principais revistas, bancos de dados acadêmicos e bibliotecas digitais 

online, especialmente aquelas relacionadas às dinâmicas de grupo. Para os resultados deste 

estudo, foram considerados apenas as publicações integralmente disponíveis e as consultas 

reunidas combinando as seguintes palavras-chave: 

● "Liderança", "Líderes" 

● "Aprendizagem {Experiencial, Vivencial}", "Kolb" 

● "{Ensino, Desenvolvimento, Aprendendizado} de Liderança" 

● “Dinâmicas de grupo”, "Atividades {práticas, em grupo, em equipe}" 

                                                
1
 https://scholar.google.com 

2
 https://www.library.cmu.edu/ 
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Uma vez finalizada a revisão inicial da literatura, foi compilada uma lista de 

dinâmicas de grupo para liderança e uma delas foi selecionada (com base no tamanho do 

grupo, habilidades envolvidas e materiais necessários) para ser implementada usando a 

estrutura da TAE. Alguns detalhes da atividade foram ligeiramente modificados para 

coincidir com a nova estrutura, mas a ideia geral da atividade permaneceu a mesma. 

Seguindo uma Metodologia Observacional, a atividade de grupo foi executada com 

um pequeno número de participantes (N = 12) e gravada integralmente em vídeo para 

permitir uma Análise de Interação mais aprofundada, ou seja, não apenas diálogos, mas 

também linguagem corporal, gestos e uso de materiais entre os participantes, e como o 

processo de liderança realmente ocorreu e se houve alteração ao longo do tempo. 

Após a execução do estudo piloto, todos os achados e resultados sobre o uso do 

modelo foram detalhadamente coletados e discutidos, conforme relatam as seções 4 e 5. 

3. Revisão bibliográfica 

As consultas às fontes primárias de informação foram realizadas com as 

combinações das palavras-chave citadas na Seção 2. A partir dos resultados dessas 

consultas, também foram conduzidas pesquisas ad hoc para encontrar fontes secundárias. 

Basicamente, todas as consultas principais (15 de 16) que combinam todos os três grupos 

de palavras-chave mais importantes, retornaram poucos resultados (apenas dois), ao 

considerar apenas o título nas duas fontes primárias utilizadas. 

Por isso, uma segunda pesquisa foi realizada, levando também em consideração 

outros campos além do título. Nesse caso houve o retorno de um número colossal de 

resultados (centenas de milhares). A análise de algumas amostras desses resultados indicou 

que apenas os primeiros resultados tinha alguma relação com o assunto de interesse do 

estudo. Assim, e considerando ainda a restrição de tempo deste estudo, apenas os 50 

primeiros resultados de cada pesquisa foram considerados e tiveram seus títulos e resumos 

analisados. Essa análise gerou um número final de doze trabalhos adicionais 

moderadamente relevantes para o estudo. Estes resultados estão aqui referenciados 

utilizando-se o padrão “[R-X]”, onde X é o número da referência original, presente na 

versão completa deste estudo (CITAÇÃO OCULTADA). 

3.1. Estudos diretamente relacionados 

Dos dois resultados diretamente obtidos da primeira análise, o primeiro [R-82] teve 

precisamente o mesmo objetivo e abordagem deste estudo. A única diferença foi na forma 

de sua implementação do modelo de Aprendizagem Experiencial, considerando não só 

uma única disciplina mas de forma mais ampla, abrangendo muitas outras atividades de 

desenvolvimento de liderança através de um programa completo. 

Para implementar a TAE em seu programa, os autores analisaram como algumas 

universidades, como o MIT, dentre outras, utilizam essa teoria em seus cursos. Como 

resultado, eles criaram um programa integrado que desenvolve alunos através de vários 

métodos, cada etapa envolvendo diferentes atividades. 

Pelos desafios enfrentados durante o programa e comentários dos participantes, eles 

identificaram seis elementos que podem ajudar na implementação de uma abordagem de 

aprendizagem experiencial: 

1. "A educação de liderança deve ser implementada ainda no início da vida acadêmica 

2. A educação de liderança deve ser feita em equipes 
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3. O envolvimento ativo dos alunos permite que eles assumam a responsabilidade por 

sua própria aprendizagem e a aprendizagem dos outros 

4. A ênfase deve ser na construção de habilidades em vez da aquisição de 

conhecimento 

5. O apoio deve ser retirado gradualmente, à medida que os estudantes fiquem mais à 

vontade 

6. A discussão final é a parte mais crítica da aprendizagem experiencial" 

O segundo estudo encontrado [R-83] descreve uma abordagem mista de TAE, 

trabalho voluntário e Aprendizagem baseada em Problemas (PBL) em uma disciplina 

oferecida para cursos de tecnologia. Embora os autores não citem especificamente o 

modelo de Kolb, a disciplina aparentemente cumpriu todos os quatro modos de 

aprendizagem, oferecendo uma ampla gama de atividades: 

● Trabalho voluntário no programa Junior Achievement, servindo como consultores 

para crianças do ensino fundamental 

● Dois dias de acampamento, com atividades internas e externas de liderança 

● Seminários de liderança, com leitura de casos e palestras de convidados do 

mercado 

● Ambiente de aprendizagem baseado em problemas, com atividades como 

treinamento de uma equipe de futebol mirim e palestrantes convidados em uma 

reunião mensal da Associação de Jovens Empresários 

Além dos muitos desafios na implementação de todas essas atividades em um único 

curso, eles receberam comentários positivos generalizados na pesquisa para avaliar as 

reações quantitativas e qualitativas dos participantes. Como conclusão, eles sugerem que 

este piloto não só poderia ser introduzido na maioria dos cursos de engenharia e 

tecnologia, mas também ser dividido em componentes menores para serem incorporados 

em outros cursos. 

3.2. Estudos indiretamente relacionados 

Os resultados obtidos de forma indireta também exploraram abordagens 

interessantes sobre como usar a TAE. Embora uma boa parcela deles não fosse 

especificamente sobre liderança, é valioso também apresentar uma breve discussão sobre 

os principais destaques deles, uma vez que eles podem apresentar novas perspectivas a 

serem experimentadas. 

Da mesma forma que o segundo estudo discutido na seção anterior, que combinava 

aprendizagem experiencial com trabalho voluntário, outros três artigos também 

apresentaram abordagem semelhante. Um deles examinou programas de liderança da IBM 

e do HSBC que colaboraram com organizações sem fins lucrativos para desenvolver as 

mentalidades e habilidades necessárias para os líderes de um mundo com uma necessidade 

cada vez maior de sustentabilidade, descobrindo que o fator experiencial era fundamental 

para o sucesso de seus resultados [R-84].  

Os outros dois discutiram sobre como o aprendizado através do voluntariado não só 

pode causar um impacto valioso na comunidade, mas também nos estudantes, atuando 

como uma poderosa abordagem experiencial com resultados em suas aptidões morais, 

sociais e de liderança [R-85], [R-86]. 

Um estudo sobre o uso da TAE na educação de Gestão mostrou que adaptar as 

atividades para abranger todos os estilos de aprendizagem dos participantes melhorou sua 

excelência acadêmica e também sua atitude em relação à aprendizagem [R-87]. Outros 
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dois trabalhos usaram TAE no ensino de Engenharia de Requisitos, sendo um focado no 

exercício das habilidades de comunicação com base na apresentação de protótipos [R-88]; 

e o outro através da simulação de um jogo de negócios onde os alunos experimentam o 

processo e as habilidades necessárias com o objetivo de facilitar sua transição para o local 

de trabalho [R-89]. 

Um programa de liderança organizacional aplicou a TAE em um curso de “Pesquisa 

e Habilidades Analíticas para Tomadas de Decisão”, onde foi descoberto que a teoria pode 

realmente aumentar a quantidade de aprendizado ocorrido, mas que também exige um 

maior monitoramento pelos instrutores, dificultando a implementação em grande turmas 

[R-90]. 

Um dos artigos mencionou o interessante uso do ensino dramatúrgico como um 

meio para se aplicar a TAE [R-91]. Outro uso notável de um desenvolvimento de liderança 

baseado nas artes foi o que analisa estudantes de negócios tendo a oportunidade de 

conduzir um coro musical [R-92]. Esta abordagem explorou um aspecto importante, que 

geralmente é subestimado: "A liderança é um fenômeno emocional, corporal e interativo 

entre pessoas". É crucial reafirmar a importância das inteligências emocionais e sociais 

para a liderança e não simplificá-la a um processo predominantemente racional. 

Um estudo sobre a aplicação da TAE no Coaching de liderança mostrou que o 

Coach pode usar do Inventário de Estilo de Aprendizagem do Kolb para avaliar o estilo do 

coachee e assim adaptar as atividades apropriadamente [R-93]. Outro estudo mostra que 

mesmo os líderes de escolas reclamam que os programas formais de desenvolvimento de 

liderança não os preparam o suficiente para o trabalho rigoroso de administrar escolas. Else 

demandam maneiras mais personalizadas e práticas de desenvolver liderança para seus 

empregos [R-94]. 

Por fim, o último estudo selecionado discute a enorme lacuna de gênero existente 

em liderança. De acordo com [R-95], os componentes experienciais dos cursos de 

liderança (trabalho voluntário, estudo no exterior e estágios) podem resultar tanto em 

ganhos de liderança como no desenvolvimento da própria identidade para líderes mulheres. 

4. Resultados 

4.1. Experimento de Grupo 

Ao procurar dinâmicas de grupo sobre liderança, houve uma grande quantidade de 

resultados, mas praticamente todos estavam relacionados a atividades de trabalho em 

equipe, mesmo que mencionassem explicitamente que eram atividades de liderança. Por 

esse motivo, as atividades foram coletadas e selecionadas quanto à sua completude 

(informações detalhadas) e relevância para as habilidades de liderança. 

Como o tempo e os recursos para este estudo eram limitados, a atividade foi 

planejada para um grupo de doze participantes, como um piloto para avaliar a facilidade 

com que o modelo poderia ser adotado e quais seriam os desafios em utilizá-lo. Portanto, a 

seleção da dinâmica do grupo foi baseada nos seguintes critérios: 

● Tempo necessário para execução inferior a 30 minutos 

● Tamanho do grupo de cerca de 10 pessoas 

● Materiais necessários de custo acessível e fáceis de encontrar 

● Tempo de configuração reduzido 

● Movimento em grupo limitado, para facilitar a gravação 
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Considerando esses critérios, a dinâmica de grupo mais adequada foi a apresentada 

na Tabela 1: 
 

Atividade “Construir uma Pirâmide” 

Descrição Grupos de 6-8 pessoas. Peça-lhes para pensar em 6 palavras essenciais 

para uma boa equipe (ex.: confiança, comunicação). Tenha 6 copos de 

plástico para cada mesa / grupo e diga-lhes para escrever uma palavra em 

cada copo. Então eles têm que usar a "ferramenta de elástico" para criar 

uma pirâmide com os copos. Sem tocar os copos, só usando a ferramenta. 

A ferramenta é de aproximadamente 8 fios de barbante conectados a um 

elástico de borracha que pode circular o copo para pegá-lo. Cada pessoa 

deve usar pelo menos um barbante. Pergunte sobre as palavras que 

escolheram e como eles trabalharam em equipe. 

Materiais Copos de plástico, elásticos de borracha (um por grupo), 20 cm de 

barbante (para cada pessoa) 

Áreas de foco Comunicação, Trabalho em equipe, Solução de problemas, Dinâmicas de 

grupo. 

Tempo 20 minutos 

Tamanho  

do grupo 

Qualquer tamanho (4-8 pessoas em cada grupo, dependendo da 

quantidade de pessoas) 

 

Tabela 1. Visão geral da dinâmica “Construir uma Pirâmide”. Adaptado de George Mason 

University (2015). 
 

Uma vez que a dinâmica de grupo foi selecionada, um plano de execução (exibido 

na Tabela 2) foi preparado e validado, a fim de garantir que o tempo para cada seção fosse 

suficiente e que a estrutura da TAE fosse usada corretamente no experimento. 

Cronograma de atividades 

Item Duração 

1. Agradecer a presença e explicar o propósito do experimento 2 min 

2. Explicar a atividade e como a pirâmide deve ser 3 min 

3. Deixá-los tentar construir a pirâmide de improviso 5 min 

4. Parar e fazer refletir sobre os problemas enfrentados 5 min 

5. Fazê-los planejar e testar como construir com todos ao mesmo tempo 5 min 

6. Deixá-los tentar seu plano para construir a pirâmide 5 min 

7. Concluir o experimento e discutir sobre sua liderança 10 min 
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8. Pedir-lhes que preencham o formulário de feedback 3 min 

9. Organizar e esvaziar a sala 2 min 

Total 40 min 

Tabela 2. Plano de Execução para a dinâmica "Construir uma Pirâmide" 

Este cronograma foi criado incrementalmente e com a intenção de combinar as 

etapas da TAE. Combinando ambos, pode-se traçar o seguinte paralelo na Figura 2, que é a 

fundamentação para o modelo deste estudo (apresentado na Seção 5): 
 

 

Figura 2. Modelo da TAE combinado com o cronograma de atividades. 

 

Para coincidir com esse ciclo, três modificações foram implementadas na dinâmica 

de grupo selecionada com o objetivo de torná-la mais apropriada e fiel à teoria de Kolb: 

 A parte da seleção de seis palavras foi completamente removida da dinâmica, de 

modo a tornar cada fase bem definida e não misturar a Concepção Abstrata (pensar 

sobre boas equipes) com a Experiência Concreta (tentar construir a pirâmide). 

 Eles foram os responsáveis por pensar e construir a ferramenta, o que lhes permitiu 

refletir e experimentar mais verdadeiramente sobre a melhoria de sua ferramenta. 

 A restrição de "cada pessoa deve usar pelo menos uma corda" só foi adicionada 

depois de refletirem sobre os problemas e criarem um plano, permitindo que eles 

aprendessem com seus erros e se preparassem para o desafio extra. 
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O experimento foi gravado integralmente para que a interação em grupo pudesse ser 

melhor analisada e discutida. Para isso, os participantes preencheram um termo de 

autorização de uso de imagem permitindo seu uso para fins educacionais. 

No vídeo, ficou claramente exposto como foram as reações em cada fase do Ciclo 

de Aprendizagem Experiencial e como o processo de liderança afetou a dinâmica de grupo, 

conforme discute a Seção 5. 

4.2. Avaliação dos estudantes sobre a atividade 

Depois que a dinâmica em grupo foi completada, os participantes preencheram um 

formulário para avaliação e feedback com base em um modelo de Kirk Patrick 

(CHAPMAN, 2015) para avaliar os seguintes aspectos: 

● Quanto eles gostaram da dinâmica 

● Quanto conhecimento e ideias eles adquiriram  

● Quanto eles usarão o que aprenderam em suas vidas 

● Quanto eles acham que a atividade melhorou em seus resultados como líderes 

● Quanto eles colocaram em prática cada habilidade relacionada à dinâmica 

A única adição ao modelo fornecido foi o último tópico, onde os participantes 

puderam avaliar quanto de cada uma das habilidades relacionadas à dinâmica foi realmente 

praticada durante a experiência. Esta mudança pode ser valiosa com muitas dinâmicas, de 

modo que o professor possa acompanhar quais as mais eficazes. Todas as perguntas foram 

objetivas com 4 alternativas a serem escolhidas, como mostra a Figura 3, e um espaço para 

respostas subjetivas, onde poderiam descrever os melhores momentos ou sugerir 

melhorias. 

 

Figura 3. Avaliação da dinâmica "Construir uma Pirâmide". 

 

O feedback mostra que praticamente todos os alunos (91% com desvio de 0,27) 

gostaram da atividade, mas 3 deles (25% com desvio de 0,91) não tiveram certeza de como 

ela poderia melhorar sua eficiência como líderes. Eles acharam que a habilidade mais 
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praticada foi Trabalho em Equipe (com 0,59 de desvio) e a menos praticada foi 

Comunicação (com 0,37 de desvio). 

O fato de que este experimento foi conduzido fora do contexto de um curso de 

liderança pode ter impactado nas respostas às questões 2, 3 e 4, uma vez que os 

participantes provavelmente não tinham uma visão clara do que exatamente eles estavam 

aprendendo, como aplicar essas habilidades na vida real e como eles poderiam melhorar 

sua eficácia como líderes. Por esse motivo, estes resultados precisam ser revalidados em 

cursos de liderança, a fim de assegurar sua exatidão em relação ao contexto real. 

A próxima seção discute em profundidade os resultados desta avaliação, bem como 

explora as particularidades do experimento e detalha a aplicação da TAE como um modelo 

para dinâmicas em grupo de liderança. 

5. Discussão 

A população de participantes (N = 12) possuía idade entre 20 a 30 anos, sendo 7 

mulheres (58%) e 5 homens (42%), a maioria deles com pouca ou nenhuma experiência de 

liderança. Em relação às nacionalidades, 9 eram indianos (75%), 1 chinês (8,3%), 1 grego 

(8,3%) e 1 iraniano (8,3%). O impacto de uma cultura predominante na atividade é 

desconhecido e exigiria um estudo mais profundo para avaliar se seria positivo, negativo 

ou irrelevante. 

No início da atividade, os participantes foram convidados a se dividir em dois 

grupos: o primeiro tinha 4 homens e 2 mulheres (chamado Grupo 1 a partir de agora), 

enquanto o segundo tinha 5 mulheres e 1 homem (Grupo 2). Esta coincidência de 

proporção no Grupo 2 permitiu que sinais da lacuna de gênero na liderança ocorressem em 

sua equipe, onde o único homem acabou guiando a maioria das ações do grupo, embora 

possivelmente inconsciente do que estava fazendo.  

Outra observação relacionada ao gênero foi que, em ambos os grupos, os homens 

ficaram mais focados na ação enquanto as mulheres pararam o que estavam fazendo e 

pensaram em construir a ferramenta para melhorar sua eficácia em levar os copos. 

Evidentemente, estes acontecimentos podem variar de acordo com o contexto, a cultura e 

as personalidades dos participantes e, portanto, não devem ser considerados como regra 

geral. No entanto, foi interessante perceber que mesmo uma atividade de grupo tão trivial 

ainda refletiu a mesma disparidade que vemos na maioria das organizações e sociedades, 

aumentando a urgência de ações e programas para reduzi-la. 

A Metodologia Observacional evidenciou que ambas as equipes não fizeram planos 

antes de iniciar seu trabalho e, embora tenha sido mencionado várias vezes que deveriam 

construir uma ferramenta com os materiais disponíveis para auxiliar seu trabalho, ainda 

assim o Grupo 1, em sua primeira tentativa, usou somente os elásticos para levar os copos 

e montar a pirâmide. Um deles até mencionou que "cada um tinha uma ferramenta 

diferente", o que sugere que eles foram totalmente movidos pela competição com a outra 

equipe, não se importando com as ferramentas ou a eficiência. Isso levou-os ao fracasso 

em sua primeira tentativa, o que evidencia o valor de um líder que consiga, durante a ação, 

pensar e planejar sobre eficácia, objetivos e restrições. 

No entanto, a observação de uma alta energia nas equipes foi um indicador positivo 

de que: "eles levaram o trabalho do grupo a sério e sua capacidade de enfrentar tarefas 

didáticas ainda mais difíceis foi significativamente aprimorada" (TANG; LEIFER, 1991). 
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Através da Análise de Interação também foi possível testemunhar que, embora o 

processo de comunicação (incluindo diálogos e discussões) tenha sido relativamente 

democrático e descentralizado, o processo de coordenação, ou seja, orientar as ações, foi 

feito majoritariamente por um ou dois em cada equipe, enquanto o resto praticamente 

seguiu ordens. Isso indica que o processo de liderança realmente aconteceu, mas que 

apenas alguns participantes puderam realmente experienciar a liderança na prática, o que 

não é necessariamente um ponto negativo, uma vez que isso os prepara para enfrentar o 

mesmo processo como acontece em qualquer outro lugar. 

Em relação aos estilos de liderança descritos por Goleman, Boyatzis e McKee 

(2002), foi possível visualizar, pelas interações entre os membros e sua linguagem 

corporal, que os dois principais estilos utilizados por eles foram o Democrático e o 

Marcador de Ritmo. Esses estilos podem variar de acordo com o tipo e os mecanismos da 

dinâmica, ou mesmo com as personalidades individuais no grupo e, por isso, faz-se 

necessário mais pesquisa para que possam ser estabelecidas correlações entre elas. 

5.1. Avaliação da classe 

Usando o modelo de avaliação de turma de Hert-Lazarowitz e Miller (1992) combinado 

com a Análise de Interação do vídeo, foi possível qualificar seu comportamento durante a 

atividade e todos os aspectos relativos à tarefa, ao instrutor e aos participantes (Figura 4).  
 

 

Figura 4. Avaliação dos seis retratos da sala de aula (Lazarovitz e Miller, 1992). 

 

De maneira geral o resultado foi satisfatório, com a maioria das notas acima da 

média. A organização da sala de aula era de "pequenos grupos com alta cooperação"; em 

vez de uma tarefa de aprendizagem individual, a atividade permitiu que os alunos 
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trabalhassem em uma divisão horizontal. Devido à natureza da tarefa, o instrutor pode 

atuar como um apoiador do grupo e a comunicação na sala de aula aconteceu em discussão 

de grupo em vez de uma exposição comum.  

O comportamento acadêmico dos alunos estava em um nível multilateral inicial, em 

vez de unilateral ou bilateral. Apenas o seu comportamento social que não foi o mais 

desejável, onde as equipes competiram em grande parte (às vezes até fazendo piada com a 

equipe oposta, embora de maneira divertida e não de zombaria), tendo apenas uma troca 

inicial durante as discussões. 

5.2. Modelo de aprendizagem vivencial para desenvolvimento de liderança 

Com base na adaptação do cronograma para coincidir com a Teoria de 

Aprendizagem Experiencial de Kolb (representada na Figura 2), foi possível elaborar uma 

versão generalizada que combina a maioria dos tipos de dinâmicas de grupo de liderança. 

Esta estrutura, apresentada na Figura 5, ajuda professores e instrutores a usar o modelo 

TAE para explorar todos os diferentes estilos de aprendizagem em uma abordagem 

estruturada, permitindo que os alunos também melhorem seu estilo menos predominante. 

 

Figura 5. Modelo para usar a TAE para dinâmicas de grupo de liderança. 

 

A premissa fundamental deste modelo é explorar a experiência improvisada dos 

alunos; em seguida, fazê-los refletir sobre os problemas ocorridos; aprender com seus erros 

e planejar maneiras de melhorar; e, finalmente, experimentar o plano para verificar se a 

nova maneira aprendida é realmente mais eficaz. Por meio destes quatro estilos de 
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aprendizagem diferentes implementados nas dinâmicas de grupo, os participantes podem 

ter uma experiência mais completa e profunda e, portanto, aprender melhor. 

6. Conclusões 

É evidente que simples dinâmicas de grupo, como a descrita neste estudo, não são 

suficientes para que os participantes dominem habilidades tão complexas como as de 

liderança. No entanto, este trabalho apresenta uma alternativa realista e estruturada que 

pode ser uma alternativa à maneira tradicional de se ensinar liderança. A intenção é 

introduzir um modelo simples e pouco trabalhoso de se aplicar, para servir como uma 

transição para a adoção de metodologias práticas de aprendizado, sem a necessidade de 

complexas mudanças culturais na organização ou de grandes aprovações orçamentárias. 

Outra abordagem para a aplicação de TAE é a utilização de projetos 

organizacionais para praticar essas habilidades de liderança, com pequenas tarefas para se 

realizar dentro de equipes, algo que já acontece em algumas grandes organizações 

multinacionais. O problema com essa abordagem é que as pessoas ainda se sentem presas 

ao passado e, portanto, precisam se esforçar bastante para implementar qualquer mudança 

com seus companheiros de equipe já conhecidos. Com atividades rápidas e simples, como 

a examinada neste trabalho, executadas em um ambiente diferente, eles têm a liberdade de 

ser "uma nova pessoa", mesmo que apenas por um breve momento e, portanto, 

experimentar outras abordagens, comportamentos e habilidades. 

Uma alternativa para introduzir aos poucos a cultura de desenvolvimento de líderes 

na organização é adotar uma abordagem híbrida entre essas duas maneiras, permitindo aos 

participantes que sejam "uma nova pessoa", ao mesmo tempo que tentam "mudar quem 

são" para os colegas de equipe, praticando pequenas tarefas. Desta forma, é possível se ter 

experiências rápidas em um contexto diferenciado, praticar essas novas habilidades e, 

depois, aplicá-las em seus cargos, aprendendo sobre as complicações extras da realidade. 

A avaliação dos participantes do experimento piloto descrito neste estudo foi 

certamente positiva. A análise de interações mostrou que os alunos realmente mergulharam 

na experiência e a maioria pode viver breves momentos de liderança dentro de suas 

equipes. Em relação às habilidades, ficou claro que eles tiveram a chance de experimentar 

um certo valor de cada habilidade envolvida na dinâmica de grupo e é razoável supor que, 

com um curso mais completo sobre liderança, eles se sentiriam ainda mais confiantes a 

praticarem o que aprenderam. 

6.1. Limitações 

 Este estudo apresenta indícios de uma alternativa promissora para o processo de 

ensino-aprendizagem de conceitos de liderança. As principais limitações relacionadas aos 

resultados obtidos do estudo são:  

● Tempo e recursos insuficientes para realizar experiências mais completas, com um 

maior número de dinâmicas, para assim comparar as semelhanças dos resultados e 

discutir as particularidades de cada dinâmica. 

● Experiência limitada do instrutor com atividades de grupo, de forma que melhores 

resultados poderiam ser alcançados por profissionais mais experientes neste 

quesito. 

● Uma vez que o modelo foi validado a partir das conclusões de um único 

experimento, ainda é preciso mais esforço de validação para alcançar evidências 
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mais definitivas de que o modelo poderia ser amplamente adotado em um grande 

número de organizações. 

6.2. Trabalhos Futuros 

Para que o modelo proposto neste estudo seja adequadamente aplicado, 

experimentos devem ser replicados com grupos maiores, contemplando mais atividades e 

outros contextos de aplicação.  

Além da validação do modelo, uma análise mais profunda do impacto nos 

participantes dessas dinâmicas de grupo de liderança, quando já forem líderes, também é 

crucial para a evolução deste estudo. Isto poderia revelar quais atividades foram mais 

efetivas e como elas impactaram os participantes, no longo prazo. 
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A SPIRAL-BASED APPROACH TO THE INTERFACE DEVELOPMENT OF ASSISTED-

INTERACTION SOFTWARE FOR DEAF PATIENTS IN DENTAL TREATMENT 

The research presents a technological solution to simplify the interaction between 

dentists and deaf patients. A key element in this case is communication and the 

obstacles that can lead to social or health problems in which the patient gives up 

completely on seeking treatment. Apart from the theoretical studies on the subject, it 

was carried out an empirical and analytical research, starting with a field 

investigation and the creation of the dental related terms for the Brazilian Sign 

Language (LIBRAS) by a team of specialists. Followed by the establishment of a 

software development model, based on SE Spiral model, which helped to design the 

user interface and its usability heuristics analysis.  
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MODELO ESPIRAL NO DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE EM 

SOFTWARE DE INTERAÇÃO ASSISTIDA PARA PACIENTES SURDOS EM 

TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS 

 

A pesquisa apresenta uma solução tecnológica para simplificar a interação entre 

dentistas e pacientes surdos. O problema central abordado é o fato de que a falha na 

comunicação neste contexto pode gerar estigmas sociais e riscos para a saúde do 

paciente que por muitas vezes desiste completamente de procurar tratamento. Além 

de estudos teóricos acerca do tema, foram realizadas pesquisas empíricas e analíticas. 

Seguido de uma investigação de campo e criação de termos odontológicos (até então 

inexistentes) na língua de sinais brasileira, por um time de especialistas, seguido da 

definição de um modelo de construção baseado no modelo SE espiral que guiou o 

processo de design da interface do usuário e as avaliações heurísticas.  
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1. INTRODUCTION 

Communication is a primordial element in human interaction. It is the only way 

possible for people to transmit complex ideas, feelings and emotions that leads 

individuals to dialogue, seek solutions and build meaningful experiences as a group. 

In this sense, communication stands as the cornerstone of the modern world, 

especially in the information era. Society in return must adjust the means through 

which people communicate. Provide the individuals involved in the process with any 

tools necessary, taking into account the various limitations of certain people. Even 

with the advancement of assistive technologies and accessibility laws, there are still 

many groups that are excluded. Among these and the main theme of this research are 

the hearing impaired people that have their ability to communicate hindered by the 

lack of access to the linguistic code, oral and written, and consequently do not extract 

meanings from it. 

Relying only on the visual-gestural method of communication, provided by a 

sign language scarcely known by a large part of society, this limitation poses as a 

challenge to the hearing impaired, turning apparently simple interactions into 

complex and frustrating experiences for both parties, resulting in social isolation. 

Communication in any health care scenario is a vital condition for the quality 

of services provided; also it helps establish a solid professional-patient relationship, 

without the assistance of an interpreter. Thus the problem emerges: How to set up a 

model of software-assisted interaction that efficiently simplifies the communication 

between the Dentist and the hearing impaired patient? A model of software- assisted 

interaction for dental care is a valuable and adapt- able tool that could be 

implemented in other countries. Other sign languages, such as the American Sign 

Language (ASL) have a distinct syntax and grammar of oral languages and presents 

similar challenges. The amount of countries that would benefit from such software 

can be seen by the number of ASL speakers in Canada, Mexico, Philippines, 

Singapore, Hong  Kong,  the  Dominican  Republic,  Haiti,  Cô te  d’Ivoire, Burkina 

Faso, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Chad, Gabon, Central African Republic, 

Mauritania, Kenya, Madagascar and Zimbabwe (Hochman, 2000). 

The research counts with the collaboration of Sign Language specialists, 

Computer Scientists, UX/UI Design professionals and Dental Studies researchers. 

2. BACKGROUND AND OVERVIEW 

The level of comprehension of a language is considered a status certificate that 

separates people into different social and cultural groups. Therefore, for hearing 

impaired people to lack such skill can be a synonym of shame and to be put in an 

inferior position. The effect of this stigma and prejudice, results in feelings of 

incapacity and a fear of how they are perceived by others (Botelho, 2002). 

Gestural languages are present in the five continents, how- ever far from being 

a universal language, since each has its own structure (Allen, Meyers, Sullivan & 

Sullivan, 2002). Even with the possibility to express any complex term using sign 

language, the obstacle to individuals speaking different languages, still keeps hearing 
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impaired people and listeners from interacting. 

The Brazilian sign language (LIBRAS) has its origin in the French Sign 

Language, and is now recognized by Federal Law regulated on December 22nd, 2005, 

as a means of communication for the deaf community (Chaveiro et al., 2010). 

However, society does not offer the hearing impaired fair conditions to 

develop their language. So we can discard the idea that deafness is the cause of all 

these problems, since the real cause lies in the conditions offered by society.  It   is 

vital to take action and provide scenarios where these individuals can articulate ideas 

with their own tools, rather than only make the sign language official and impose 

actions by accessibility laws. 

2.1 Health Care for the Hearing Impaired 

A study conducted in 2006 with hearing impaired people, indicates the reasons 

that led these people to seek medical treatment. The results showed that the 

demand for dental treatments is among the main reasons, and the greatest 

obstacles are the professional’s lack of preparation and tools to assist in the care of 

deaf patients (Cardoso, Rodrigues & Bachion, 2006). All deaf patients ex- pressed 

their despair regarding their interactions with doc- tors and nurses (Witte & 

Kuzel, 2000). 

Another research created a list of recommendations to improve accessibility in 

health care service, which are: talk slowly (articulate), look at the patient in a well-lit 

room; avoid complicated terms or complex sentences; avoid masks, hands, mustaches 

and beards; use gestures; emphasize facial expression; use illustration with texts to 

avoid confusion; provide explanations before, during and after performing any 

procedure (Costa et al., 2009) 

It is often thought that the assistance of interpreters in these situations would 

be a solution to the problem. However, it is not enough to know sign language, it is 

also necessary to respect secrecy and know how to transmit the content of the 

message (Chaveiro & Barbosa, 2005). In the health area there are many specific 

terms and technical language, which often do not exist or are not accessible to 

interpreters that do not deal with health issues. 

2.2 Usability Heuristics 

Usability’s purpose is to strengthen the bond between humanity and technology, by 

making it easier and more enjoyable (Nielsen, 2007). To develop a system, it is 

necessary to study in detail the relations that occur between the user and the soft- 

ware, as well as to predict all kinds of interference that they may have from the 

surroundings in which they integrate. The criteria used to evaluate or develop an 

interactive system are described by several usability specialists. Among these are 

those indicated in this research. 

The heuristic evaluation method has ten recommendations elaborated by 

Nielsen (1994) which are: Visibility of system status, match between system and the 

real world, user control and freedom, consistency and standards, error prevention, 

recognition rather than recall, flexibility and efficiency of use, aesthetic and 

minimalist design, Help users recognize, diagnose, and recover from errors, and help 

and documentation. 
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With regard to UI design Shneiderman et at. (2016) point out eight golden 

rules, these are: strive for consistency, enable frequent users to use shortcuts, offer 

informative feedback, design dialog to yield closure, offer simple error handling, 

permit easy reversal of actions, support internal locus of control, reduce short-term 

memory load. 

Nielsen’s heuristics and Shneiderman’s golden rules have some similarities. Both 

seek the best user experience, quality and accessibility of the interface, based on the user- 

friendly interaction and usability of the system. 

2.3 Digital Accessibility 

While Universal design addresses the design of products for everyone; accessible design 

is concerned with helping people with limitations or disabilities (Dias, 2007). In the 

digital context, accessibility is connected to the ability of software to be used by people 

with special needs, even if the steps of interaction are not the same. 

Digital accessibility should be seen as the ability to access with autonomy any 

computer system, regardless of the user’s sensory, linguistic and physical condition 

(Corradi, 2007). Therefore, the obstacles that hinder the access to information are 

directly related to the absence of accessibility and the inadequate treatment of 

information. 

Software, websites or any hypermedia that makes use of audiovisual resources 

and that do not offer a subtitle option, reinforce barriers for the hearing impaired. 

In addition to subtitles, there are alternatives seen in table 1 that can be employed 

to minimize the difficulty to access such media. 

Table 1: Assistive Technologies for Hearing Impairment 

Tools Function 

Subtitle Adds text to ambient, sounds, 
words spoken or sung in videos 

Sound 
Notification 

Visual representation of sounds, 
from signals to alert or error 
messages. 

Sign Language 
Translation 

Visual translation in sign language 
of dialogues, actions and ambient 
noises. 

Source: Dias (2007) 

2.4 Human Computer Interaction - HCI 

The evolution of technology makes it clear the intention of hiding its coded and 

“cold” machined core through inter- faces. These interfaces operate in the same way 

as a skin: a reactive element between information, action and processing. This can be 

seen through the evolution of command line interfaces (CLI) to graphic user 

interfaces (GUI) and finally, today, the touchscreen interaction that generated a new 

interface model called Natural User Interface (NUI). 

Following the idea of the interface as a skin, the GUIs would be as something 

synthetic, a makeup applied to software. The NUIs extrapolate these barriers; they do 

not mask the program, but integrate it completely (Wigdor & Wixon, 2010). It 

reduces computing barriers further, while simultaneously increasing user power and 

control. So an interface is Natural if it takes into account existing user skills, not only 

the ones are innate to  a large majority, but also those that have been learned and 
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mastered through prior technologies (Wigdor & Wixon, 2011).. 

In this sense, it is required to explore patterns and standards related to 

interaction and navigation, since those are the basis of a good user experience. In 

relation to navigation we can search current trends of big software companies, how 

they display information, as well as aesthetic options currently adopted. 

UI design patterns are reusable solutions to recurring problems of interaction 

and interface; it is not a template that can be placed inside a product and not even the 

finished design of it (Bank & Pacholkzyc, 2014). They are best practices formalized 

in guides and examples that can be used by designers, developers, and managers to 

solve common problems encountered in developing an application. 

What the trend shows are that speed, efficiency and effectiveness, aligned 

with new forms of interaction supported by the hardware, all aligned with a good 

layout design is a good start point for any app developer. 

2.5 Spiral Model 

The Spiral model for software development was proposed in 1988, by Boehm (1988) 

and it is one of the first models to propose the incremental development. The model 

can adapt activities provided from other methods to the products that will be 

developed. 

The model is focused on an incremental development, proposing a cyclic 

process, oriented to prototypes and provides a very good risk management approach, 

whereas with the incremental and evolutionary development, the organization can 

evaluate results at each iteration and it is possible to identify risks and repair the 

product more effectively. 

The main contribution of the spiral model is to direct the development process 

based on the management and control of project risks and also on the constant re-

planning of actions. 

3. METHODOLOGY 

This is a research of an applied nature, after all, the problem will be completely 

mapped, resulting in the development of the interactive application/platform, and 

also it has an exploratory dimension, which will establish techniques and aims to 

offer information about the subject and guide to the resolution of the problem 

(Bervian, Cervo & Silva, 2002). 

For that, we applied an approach based on the Spiral model for software 

development, which allowed a faster, efficient and safe design process and 

requirements definition, since no staff member had any prior knowledge of how to 

develop software or develop an interface for the hearing impaired patients. 

3.1 Proposed Model 

The proposed model, presented in Figure 1, presents an approach to the spiral model 

(Boehm, 1988) focused on the analysis of requirements and also to the development 

and prototyping of the final user interface minimizing the risks, since the hearing 

impaired has his communication capacity compromised due to lack of access to the 

language, oral and written. 
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Figure 1: Proposed Model 

 

 
Source: Boehm (1988) 

 

The main objective of the proposed approach is to allow the collection of 

requirements and the interface design, oriented to prototypes, speeding up the design 

process. It is indicated mainly when the development team has no previous 

experience with the type of tool and also with the target user of the software project, 

as it allows the team an iterative and continuous interface development process, 

always giving priority to the user’s needs and the characteristics of the software. 

Another important point to be highlighted is the risk management, adapted from the 

spiral model, which at each iteration makes an analysis of the inherent risks of the 

project, as well as research to support the development of the artifacts of the next 

iteration, thus developing the functional prototype that will be validated with the 

team specialists. 

The cycle of the proposed model begins with a research on the main 

problem, the user and also similar software’s present in the market. This step is 

very important because it allows the team to understand the problem and immerse it 

in the user’s world, allowing a greater understanding of their needs. From this, the 

next step is to compile and analyze the collected data and then plan the 

requirements. 

The next phase, comprehend the analysis of risks; research and the 

development of the initial prototype, that should al- ready contain a sketch of how the 

interface must be. In the next step, the data generated in the previous step is com- 

piled and analyzed, as well as the generation and validation of the application’s 

function map.  Here we have a critical phase of the project, because all subsequent 

steps will be done based on the function map that will be produced here. This step 
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should take special care of the developers and should be done by both design and 

computer professionals, since if done in this way, besides the function map, software 

requirements are also generated. 

The next steps include requirements planning, risk analysis, research and the 

development of the new prototype. After that, the data is analyzed and then the color 

palette, the icons, the definition of the media and their validation. Here it is strongly 

recommended that computer professionals and design professionals work in an 

integrated way, ensuring that the proposed design can be implemented. 

The next steps are planning interface development, risk analysis and 

development of the Beta prototype. Here we al- ready have a functional interface 

prototype that can already have its usability tested by specialists and users. 

The next steps consist of a usability review, expert heuristic evaluation, end-

user testing, correction of the final interface based on the users test results, final 

design memo, and formalization of software requirements collected throughout the 

project. Here, the team already has all the final interface design and also the 

formalized requirements, being able to develop the software with any other 

development methodology. 

Knowledge management is performed after each planning phase. The data 

from the previous cycles are compiled, analyzed and then added to the historical 

database. 

The main focus of this work was developing a prototype of software that can 

be used in the hearing impaired patients. Because of that, and based in the previous 

information that the hearing impaired people have some difficulties for communicate, 

being the interface the primary way for their communication, this work focus on the 

main part of the development, the interface, and let the software development for 

future work. 

4. PROTOTYPE 

4.1 Research 

We performed the analysis of similar apps based on Nielsen’s usability heuristics. The 

object of study is two sign- language translators, the ProDeaf and Handtalk. In 

general, they are a set of software capable of translating text and voice from 

Portuguese to Brazilian Sign Language. The interface is quite simple and offers no 

obstacle to use. For beginners, a tutorial in Portuguese explains all the features 

offered by the application. 

The pros and cons as well as the main features of the apps are: With each 

action the application there is a visual response to what function is being performed, 

use of simple terminologies, the lack of images representing the words poses as an 

obstacles for deaf people, no options to return or undo actions, good layout and 

tutorial explaining the functionality, big icons and few actions that can be executed  

prevent the user from having to memorize paths, creates shortcuts for recently 

searched words, avoiding repetition of actions, clean interface with minimalist icons, 

error messages are presented with the solution. 

The Apps have a 100% success rate of 8 out of 10 heuristic items. They do not 

present major interface problem, and the ones noticed can be easily corrected. Since 

they are well accepted applications on the market, it is relevant to adopt certain HCI 
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parameters associated with them. 

4.2 Concepts, Direction and First Prototypes 

Since the development of the application is aimed at the deaf public, which presents 

difficulties in understanding written language and they have enhanced visual 

cognition, it will be used for the production of the interface a minimalist language 

and aesthetics called ”flat design”, followed by its opposite language, the realism, 

to bring the best of both worlds. 

Unlike plain minimalism flat design dictates that graphic elements must be 

devoid of three-dimensional aspect, complex textures and have an obvious reduction 

of elements (Duval, 2016). On Figure 2 we can see the two-dimensional aesthetic 

employed, as well as the reduction of resources in the design of elements. 

Figure 2: Flat Design 

 
Source: Vector (2015) 

Following the idea that a graphic piece can be flat, but not necessarily 

minimalist, or vice versa, in a discussion held among the research team, it was 

decided to adopt flat aesthetics, only for interface elements, such as icons. In the 

illustrations that represent the dental procedures will be used the mix of minimalism 

with realism, thus reducing the ambiguity seen by the use of minimalism. 

4.3 Map of Functions 

Before starting to develop the interface, it is necessary to de- fine the map of 

functions performed by the application. Ac- cording to Figure 3, the external areas of 

the application, are destined for the user registration and login, followed by the 

activity dashboard; subdivided between anamnesis (questions about the patient’s 

condition) and the dental procedures (terms) that will occur during a consultation. 
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Figure 3: Map of Functions 

 
Source: Author 

4.4 Icons, Colors and Media 

As mentioned before the illustrations must present a minimalist aspect combined 

with realism in order to obtain appealing images easy to understand. 

The research team decided to represent instruments used during dental 

procedures more realistically, without the use of minimalism so that there is no 

confusion between what is drawn and used 

After defining the style of the illustrations, as well as a base image a set of 

illustrations can be developed for the dental terms defined on the previous research 

phase. Are they: Braces, Dental Calculus, Third Molar, Dental Abscess, Dental 

Implant, Floss, Anesthesia, Molding, Floss, Biofilm, To Bite, Toothbrush, Gargling, 

Orthodontics, Dental Paste, Oral, Palpation, Dental Brushing, Cavities, Clinical 

Forceps, Oral 

Mirror, Scarring, Radiography, Tooth Extraction, Tooth Whitening, Amalgam 

Filling, Fluorine, Deciduous Teeth, Resin Filling, Gingivitis, Gum Disease, 

Periodontal Probe, Numb-  ness and Surgical Suture. 

After that we set up things such as: Typography, Color and Icons. The font 

chosen is from family Nunito, which will be used for texts in general, because it 

presents a simple and clean design that contributes to the readability. 

The main colors of the app are three shades of red, Figure 4. Red has a strong 

connection with health care and its energetic quality promotes feelings of trust. To 

avoid ideas of violence, blood and pain associated with red, white and gray are 

harmoniously mingled to produce a visually appealing interface. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2876



 

 

 

 

 

 

Figure 4: Shades of Red 

 
Source: Author 

 

As specified in the concept, icons must be developed in flat design, so in Figure 5 

we have the app access icon. 

Figure 5: Icon 

 
Source: Author 

 

Only the dashboard icons will be represented in a minimalist style. Figure 6 

below contains the main icons developed for the dental procedures menu. 

Figure 6: Menu Icons 

 

 
Source: Author 

 

4.4.1 Recording Dental Terms 

To record the videos with translated terms in sign language, we followed the standards 

of ABNT (Brazilian Association of Technical Standards) NBR 15290 elaborated on 

the Brazilian Accessibility Committee. In total of three days were recorded the 34 
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selected dental terms and 35 questions. 

 

4.5 Beta Prototype 

Despite its large amount of content, the application has a small number of 

elements per screen, thus maintaining spatial cleanliness and clarity is essential for 

a good usability. Figure 7 shows the login screen and registration, with a very 

minimalist approach. 

Figure 7: Login and Registration 

 
Source: Author 

 

Figure 8 shows the quick access menu for two main areas: anamnesis 

(questionnaire) and dental procedures. The clinical questionnaire, Figure 8 (right) 

presents four basic actions: yes, no, I do not know and next. 

 

Figure 8: Dashboard and Form 

 

 
Source: Author 

 

The translation access menu, Figure 9, has visual clarity and the number of 
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actions reduced by grouping the terms within two categories: clinical instruments and 

procedures. 

 

Figure 9: Procedures Menu 

 

 
Source: Author 

4.6 Review of Usability Goals 

After the development of the beta prototype, internal evaluations and reviews for the 

interface (by the research team and professionals) are initiated, in order to guarantee 

the consistency of the goals proposed for this research. 

The criteria used to review the app are contained in Table 2, as well as the 

suggestions made to align the final application with goals and standards defined 

throughout the research. Information represented by the d represents the Dentist’s 

opinion and the e represents the usability specialist’s analysis. 

Table 2: Review of Usability Criteria 
Criteria Y N Notes 

1 Hearing Impairment 

Perception and Cognition: Does the application take into account 

visual-gestural perception rather than oral-writing? 

ed 

 
 

Some menus 

have no 

translation. 

Sign Language: Does the app have full translation and access in 

LIBRAS?  
d e 

Medical Assistance: Meets the requirements for improvement in 

care seen in Costa et al. (2009)? 
ed  

2 Design 

Universal Design: Does the application abide by the usability 

principals to achieve greater user reach in design? 

ed 

 
 

Sign Language, 

Subtitles and 

Illustration. 
Usability: Does the app follow the 10 usability heuristics? 

ed 

 
 

Accessibility: Does the interface make use of different forms of 

communication, to transmit its messages? 

ed 

 
 

3 HCI 

NUIs: Does the app show consistency with the standards of the 

market? 

ed 

 
 Some buttons 

are unreadable 

(small font). UI Design Pattern: Is the application up-to-date on new forms of 
ed 
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interaction (mobile devices) and good aesthetics?  

Typography e Color: Are the colors and fonts used appropriate? 

Is there any difficulty reading or reading at some point? 

d 

 

e 

4.7 Heuristics Evaluation 

The heuristic evaluation was carried out by five professionals (design and usability), 

to discuss the efficiency of the interface according to Jacob Nielsen’s heuristics. The 

purpose of this assessment is to get an external view of the application and ensure 

that future adjustments are based on consistent data. Following are the results of the 

discussions and evaluations, with their critical points highlighted: 1) Visibility of 

system status: with each action performed the app informs which function is being 

executed. However, some deaf users may have difficulty navigating some menus, 

since they do not know Portuguese very well, 2) Match between system and real 

world: the app uses video to translate dental terms.  Illustrations are extremely 

effective. 3) User Control: the user can undo actions and back buttons are always 

accessible. The user has no control when it comes to search dental terms by 

alphabetical order, 4) Consistency and Standards: The app is efficient; there are no 

situations where ambiguity occurs, 5) Recognition: Large and visible icons prevent 

the user from having to memorize where to find a particular option, 6) Error 

Prevention: requires a tutorial, 7) Minimalist Design: clean interface, with minimalist 

icons; Nothing competes with important information, 8) User Support: visible error 

messages presented with a solution. 

The collected data show some critical points in the interface that make it 

difficult for deaf patients to navigate through it. In this way, the correction of these 

points will be made and recorded in the final results. 

4.8 Final Design and Memo 

Rules and parameters: 1) Dimensions: responsive layout, 2) OS: iOS, Android and 

Windows, 3) Devices: Smartphones, Tablets and PC (Future), 4) Offline: The app 

does not re- quire internet to operate its main functions. The specific characteristics 

of each screen will be detailed below with the aid of images from the final app. 

The dashboard in Figure 10 provides access to two main areas: Health Care 

Questionnaire and Dental Procedures Translation. Following the numbers in the 

image, there are: 1) User menu, for secondary options such as a help and logout, 2) 

Health condition questionnaire access, 3) Access to Dental Procedures Menu. 
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Figure 10: Dashboard 

 

Source: Author  

Health condition questionnaire in Figure 11. Following the numbers in the 

image, there are: 1) Back Button (Return), 2) Question translated in sign language 

(auto play), 3) Question  subtitle,  4)  Action  buttons  (yes,  no  and  I  don’t know), 

5) Confirmation Button, 6) End of questions screen with print/save options.~ 

Figure 11: Health Related Question 

 
Source: Author 

 

Translated Procedures Menu, Figure 12. Following the numbers in the image, 

there are: 1) Change to line menu (alphabetic), 2) Filter between Procedures and 

Tools, 3) Access translation, 4) Page slider, 5) Filter for Procedures and Tools, 6) 

Alphabetic menu. 
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Figure 12: Translate Procedures Menu 

 
Source: Author 

 

Real time translation to help users navigate the app, Figure 13. Following 

the numbers in the image, there are: 1) Tap and hold for real time translation, 2) 

Temporary translation window. 

Figure 13: Real Time Translation 

 
Source: Author 

 

Translation screens, Figure 14. Following the numbers in the image, there 

are: 1) Procedure illustration, 2) Related words shortcuts, 3) Translation in Sign 

Language, 4) Land- scape mode, 5) Press the box to alternate between video and 

illustration. 
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Figure 14: Translation Area 

 
Source: Author 

4.9 Tests with Hearing Impaired People 

The final usability test was performed with nine deaf people and five dentists. Each 

pair (deaf and dentist) simulated a dental care assistance citation with the app’s 

assistance. At the end, the participants answered a questionnaire with 24 questions 

about usability and HCI. As a result, some corrections have been suggested, they are: 

1) Add the translation for the term pain, 2) Change subtitles position, because it 

causes interference, 3) Create a PC version of the app, 4) Review related word 

shortcuts, 5) Re-size some icons, 6) Re- place YES and NO buttons, with positive and 

negative hand gestures icons. 

From the test it was possible to calculate success points for the prototype. The 

grade obtained by counting the questions contained in the questionnaire, in a grade 

system from 1 to 5, the grade obtained was 4,329 and correspond 86.5% success. The 

overall satisfaction with the app was 4.64 and corresponds to a 92.8% success rate. 

Thus the app has reached the proposed goal, and it has great potential to help hearing 

impaired people. 

After this phase, another usability heuristic evaluation was performed with 

Usability professionals, as a complement of the user tests: The app seeks to 

understand as much as possible the reality of the public involved, applying the 

required tools the software employs sign language in all its processes. 

Good navigation map created in order to simplify the user’s journey. It is 

based on standards aligned with the current scenario of digital applications. 

5. CONCLUSIONS 

To finish this research, first we will return to the question that started it: How to set 

up a model of software-assisted interaction that efficiently simplifies the 

communication be- tween the Dentist and the hearing impaired patient? 

To understand the dimension in order to respond to the problem, this research 

proposed an approach based in a validated development process that proves itself 
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extremely efficient, principally in that context, where none of the members have 

previously knowledge about the problem and the user’s problems. During the entire 

process, it was possible to verify the need for assistive tools to aid the hearing 

impaired people and at the same time promote sign language as independent and 

structured language. 

In this context, where sign languages are treated as a bridge to access the 

written language, it was emphasized the need for a tool that transmits to listeners, the 

importance of accessibility within clinical context. 

Finally the application for dental care emerges, allowing efficient 

communication between patient and dentist, as well as fostering the interest in both 

parties by the universe of each other. In this context the illustrations entered as a link 

between two different languages, avoiding ambiguities. 

The multidisciplinary team in the project was vital to make sure the union of 

written, gestural and visual language was well developed.  For the next projects, the 

team decided   to keep the method adopted here, for it was effective in meeting the 

needs of a specific user. However, continuous improvements will occur as new 

assistive needs emerge. 
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Self-Directed Learning, Organizational Learning and Competitiveness  

 

Abstract 

The condition of increasing competition among companies brings a great challenge for 

both current administrators and students in business administration: continuous learning. 

This essay aims to analyze main contributions on self-directed learning as an 

organizational learning strategy within a competitive scenario. Concepts, characteristics 

and peculiarities of this learning methodology are presented and the research results on the 

topic further discussed, in particular organizational experiences. Finally, the bases for an 

effective implementation of self-directed learning aligned with organizational strategy are 

presented. 
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Aprendizado Autodirigido, Aprendizado Organizacional e Competitividade 

 

Resumo  

A condição de crescente competição entre empresas acarreta um grande desafio tanto para 

atuais administradores quanto para estudantes em administração: o aprendizado contínuo. 

Este ensaio tem como objetivo analisar principais contribuições do aprendizado 

autodirigido enquanto estratégia de aprendizado organizacional em um cenário de 

competitividade. São apresentados conceitos, características e peculiaridades dessa 

metodologia de aprendizado e, em seguida, discutidos os resultados de pesquisas sobre o 

tema, em especial, experiências organizacionais. Finalmente, são apresentadas as bases 

para uma efetiva implementação do aprendizado autodirigido alinhado à estratégia 

organizacional. 
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Introdução 

 Graves problemas sociais e ambientais estão presentes no contexto das empresas e, 

além destes, paira a necessidade constante da competitividade, influenciando 

significativamente suas operações. Face a essa realidade, o aprendizado e o conhecimento 

organizacionais se tornam processos fundamentais para solução de desafios. 

A importância do conhecimento e do aprendizado no âmbito organizacional são 

matéria-prima essencial não só para o desenvolvimento, mas também para a 

competitividade (Díaz, 2016; Drucker, 1996). Em um ambiente de incertezas, uma das 

poucas –  senão a única – fonte de vantagem competitiva é o conhecimento (McCampbell, 

Clare & Glitters, 1999). Complementarmente, Min-Huei e Lien-Hsiang (2004) 

argumentam que na Era do Conhecimento, as organizações de sucesso serão aquelas 

capazes de reunir, apoiar e gerenciar conhecimentos relevantes. Assim sendo, o 

desempenho a ser obtido pelos gestores dependerá em grande parte da cultura empresarial 

e do ambiente organizacional, isto é, como esses elementos apoiarão o aprendizado e do 

conhecimento organizacional em função da competitividade.  

 Em meio a tantas possibilidades de aprendizado e de geração de conhecimento, este 

ensaio tem como objetivo analisar como o aprendizado autodirigido (AAD), enquanto 

estratégia didático-metodológica, pode contribuir para o aprendizado organizacional, à 

formação de competências relevantes e, consequentemente à competitividade 

organizacional. Argumenta-se que o conhecimento apresenta influências ao processo 

estratégico, o qual envolve desde a definição da missão organizacional ou seu propósito de 

existência ao controle das ações executadas. Nesse processo, recursos-chave e fundos 

escassos são empregados e decisões fundamentais são tomadas dentre escolhas 

concorrentes. 

 O aprendizado autodirigido pode ser considerado uma estratégia de geração e de 

disseminação de conhecimento economicamente viável para um grande número de 

organizações. Porém, sua execução necessita de uma gestão contínua e focada em 

resultados. Espera-se que a partir das discussões aqui apresentadas, diferentes iniciativas 

no âmbito do aprendizado organizacional possam ser pensadas e colocadas em prática por 

organizações de diferentes naturezas. 

Aprendizado Autodirigido: Principais Conceitos e Características 

O conceito de aprendizado autodirigido remonta aos antigos gregos, os quais já 

utilizavam a palavra autodidaktikos, de autós (auto) e didaktikos (aprendizado). Em seu 

sentido estrito, o termo “aprendizado” vem a ser definido como a prática de estudar 

determinado assunto, com pouco ou nenhum direcionamento, a partir da educação formal. 

Uma categoria mais específica de aprendizado, o AAD, também conhecido como 

aprendizado autodeterminado ou ainda heutagogia, está relacionado à possibilidade de o 

aprendiz ou aluno decidir sobre e organizar e direcionar todos os aspectos do seu próprio 

aprendizado, inclusive materiais e recursos, em função de suas necessidades específicas 

(Knowles, 1975; Tobin, 2000). Trata-se de uma abordagem consciente do aprendizado sob 

o ponto de vista do aprendiz e passível de ser alinhada a necessidades de aprendizado 

atuais ou futuras.  

 Pelo fato de o AAD privilegiar a autonomia do aprendiz, ele lhe atribui maior 

responsabilidade sobre o aprendizado. Premissa básica do AAD, a iniciativa de aquisição 

de conhecimento deve partir do indivíduo que, com ou sem a ajuda de outras pessoas, 

realiza um autodiagnostico de suas necessidades de aprendizado, cria e prioriza objetivos 

de aprendizado, identifica recursos humanos e materiais necessários ao aprendizado, 

seleciona e põe em prática estratégias de aprendizado e, ao final de todo esse processo, 

avalia os resultados de aprendizado (inclusive se atende de maneira satisfatória aos 
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objetivos previamente estabelecidos) (Guglielmino & Guglielmino, 2001; Hase & Kenyon, 

2001; Knowles, 1975). 

 Segundo Hase e Kenyon (2001) a abordagem heutagógica reconhece a necessidade 

da flexibilidade no aprendizado em que o professor fornece recursos, mas o desenho de 

facto do curso, uma atribuição ao aprendiz; cabe não ao professor ou instrutor o papel de 

decisão quanto àquilo que o aprendiz necessita saber, mas ao próprio aprendiz. Tal 

possibilidade se mostra cada vez mais comum considerando o volume de informação 

disponível via internet bem como seu fácil acesso em praticamente qualquer lugar (Hase & 

Kenyon, 2001). Assim, focando-se no aspecto autônomo do aprendizado, professores e 

tutores atuam como elementos periféricos a este processo, isto é, recursos ao aprendizado; 

os colegas, como auxiliares (Knowles, 1975). 

 O sucesso de uma estratégia de AAD requer cuidados essenciais por parte do 

aprendiz. No âmbito do AAD ele deve compreender princípios de ensino, de aprendizado e 

de avaliação metacognitiva para que seja capaz de avaliar seu próprio aprendizado. Assim, 

restrições ao desenvolvimento cognitivo dos aprendizes devem ser levadas em 

consideração antes de se empregar o AAD. Da mesma maneira, a motivação também 

desempenha um papel fundamental: fatores motivacionais são incentivos internos, a 

exemplo da necessidade de autoestima, o desejo de se conquistar, a necessidade de crescer, 

satisfação de uma realização, a necessidade de saber algo específico e a própria curiosidade 

(Knowles, 1975). Assim, em se tratando de projetos em AAD, não só o conhecimento de 

sua estrutura processual por parte do aprendiz se faz relevante, mas também a definição de 

objetivos e motivações individuais. A metacognição, ou a aprendizagem sobre o processo 

de aprendizagem, desempenha uma espécie de mecanismo de controle por parte do 

aprendiz quanto ao aprendizado; a definição dos objetivos, por sua vez, alinha todo esse 

processo a um resultado esperado, auxiliando o aprendiz a enxergar o papel de cada 

unidade em relação ao todo e a importância do processo para o aprendizado que se objetiva 

obter. 

 Muito embora as promessas relativas à individualização do aprendizado por meio 

do AAD sejam factíveis, dificuldades persistem quanto à utilização de tal abordagem, em 

especial nos currículos formais de educação. Tais contextos são geralmente marcados por 

um grande contingente de alunos e por prazos desafiadores; além disso, o processo de 

preparação dos alunos para o AAD demanda tempo, assim, o grau de familiaridade com as 

atividades necessárias para se efetivar o AAD pode variar muito entre os participantes, o 

que pode impedir a efetividade do aprendizado individualizado. Outro impeditivo ao AAD 

que pode ser destacado é a conjuntura de racionamento de recursos em instituições de 

ensino superior e seus impactos diretos na contratação de docentes; embora novas soluções 

tecnológicas venham a contribuir nesse sentido, dando maior produtividade e 

personalização de resposta aos alunos, os processos acabam ganhando um caráter 

essencialmente rotineiro, perdendo-se em muitos casos a chance de uma participação mais 

direcionada e estimulante tanto por parte dos professores quanto por parte dos colegas. 

Esses argumentos exemplificam alguns dos principais impeditivos ou obstáculos à 

implementação do AAD enquanto estratégia didática no currículo educacional formal. 

 Em se tratando do aprendizado no âmbito das organizações empresariais, o AAD 

enquanto estratégia de aprendizado apresenta um quadro distinto. Inicialmente, as 

necessidades de aprendizado e de formação no ambiente empresarial não se subordinam à 

intensa regulação testemunhada nos currículos do sistema educacional. Dessa maneira, os 

trabalhadores-aprendizes têm, dentro das demandas de suas funções, a possibilidade de 

enxergar suas necessidades de aprendizado, atuais e futuras, e, por meio de discussões, 

serem capazes de defini-las, assim como seus objetivos e compreender todo esse processo, 
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alinhado, é claro aos objetivos maiores da organização. Tais considerações ilustram o AAD 

como uma estratégia de aprendizado possível e efetiva no ambiente empresarial. 

 Outro aspecto relativo à implementação do AAD no contexto de uma empresa que 

se diferencia daquele do ensino formal é a possibilidade de institucionaliza-la enquanto 

prática organizacional, tornando-se ao longo do tempo um elemento cultural importante, 

atrelado à gestão do conhecimento. Na empresa, embora o tempo seja um ativo estratégico 

fundamental, a aplicação do AAD apresenta maior grau de flexibilidade nesse quesito em 

comparação com instituições de ensino; ele pode ser estimulado e incentivado de diversas 

maneiras: incentivos monetários, incentivos de promoção, etc. (Boyer, Artis, Solomon, & 

Fleming, 2012). Assim, as possibilidades de emprego do AAD em função das necessidades 

da organização são muitas; a criatividade vem a ser um importante recurso tanto para 

auxiliar os aprendizes a definir suas necessidades de aprendizado quanto para estruturar 

incentivos ao aprendizado e mecanismos de apoio. 

 Diversos estudos têm evidenciado os efeitos da aplicação de estratégias de AAD às 

empresas. No âmbito do marketing, por exemplo, Hunter e Perreault (2006) ilustram que a 

crescente competição faz com que empresas exijam de suas forças de vendas o domínio 

sobre novas tecnologias e técnicas na busca por maior eficiência, autonomia e capacidade 

de resposta; complementarmente, os vendedores devem saber lidar com um ambiente 

regulatório cada vez mais complexo e com padrões éticos cada vez mais rígidos. Nesse 

sentido, pode-se argumentar que conhecimento e aprendizado são importantes fontes de 

vantagem competitiva (Min-Huei & Lien-Hsiang, 2004). 

O AAD pode ser também empregado para o desenvolvimento de carreiras, 

apresentando resultados eficazes, conforme explicitam Boyer & Lambert (2008) e Joo, 

Park e Oh (2013). Tal sucesso decorre do empoderamento dos trabalhadores em 

administrar suas próprias ações e atitudes relativas ao aprendizado e simultaneamente 

permitir aos seus superiores avaliar a adequação do aprendizado dos colaboradores aos 

objetivos da organização. 

Há inúmeros casos em que as iniciativas de aprendizado no contexto empresarial 

não são efetivamente atendidas; Boyer, Artis, Solomon e Fleming (2012) e Cron, Marshall, 

Singh, Spiro e Sujan (2005), por exemplo, ao abordarem treinamentos formais de forças de 

vendas, chamam atenção ao fato de que a padronização do treinamento a todos os 

participantes prevalece, mesmo havendo necessidades individuais distintas. Citam também 

que tais treinamentos são definidos pela alta administração, mesmo a força de vendas 

possuindo uma ideia mais exata sobre as necessidades de aprendizado; são obrigatórios 

para todos os participantes, ainda que alguns materiais sejam irrelevantes ou remediadores 

de situações; são centralizados, apesar de a força de vendas estar, em muitos casos, 

geograficamente dispersa; e que são administrados por instrutores que determinam o 

conteúdo, métodos e ritmo de aprendizado, apesar do fato de que as pessoas podem 

aprender mais efetivamente de maneira não-estruturada. Assim, os relatórios quanto aos 

resultados pessoais e organizacionais obtidos com o treinamento seriam muito mais 

relevantes do que métricas gerenciais preestabelecidas pelas áreas patrocinadoras dos 

treinamentos e formações na empresa. Consequentemente, de modo que o AAD promova 

resultados, é necessária inicialmente uma atitude gerencial e conhecimento sobre o método 

em si. 

Min-Huei e Lien-Hsiang (2004), Artis e Harris (2007), Shinkareva e Benson (2007) 

por exemplo, elencam uma série de requisitos para a efetividade do método no ambiente 

empresarial: (1) os superiores devem auxiliar os subordinados a identificar o ponto de 

partida para o projeto de aprendizado e enxergar a relevância dos diferentes mecanismos 

de avaliação; (2) os superiores devem criar parcerias com seus subordinados para negociar 
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um contrato de aprendizado por metas, estratégias e auto avaliação do trabalho; (3) a 

organização deve ensinar habilidades de pesquisa, tomada de decisão, desenvolvimento 

pessoal e auto avaliação relativas ao trabalho; (4) os superiores devem ajudar seus 

subordinados a desenvolverem atitudes positivas e sentimentos de independência 

referentes ao aprendizado (5) os superiores devem criar uma atmosfera de abertura e 

confiança de maneira a promover melhor desempenho; (6) os superiores devem prover 

oportunidades para que os alunos reflitam sobre o que eles estão aprendendo; (7) os 

superiores devem prover treinamentos para sua equipe sobre aprendizado autodirigido e 

ampliar as oportunidades para a sua implementação; todos esses requisitos contribuem para 

a formação de um clima de aprendizado organizacional. 

Aprendizado Autodirigido no Contexto Competitivo Contemporâneo 

 De maneira a se analisar o potencial de contribuição do AAD às empresas, faz-se 

necessário inicialmente compreender o contexto competitivo contemporâneo. Conforme 

apresentado por autores como Hitt, Ireland e Hoskisson (2015) e Chen, Katila, McDonald e 

Eisenhardt (2010), o ambiente competitivo do início do século XXI é caracterizado por três 

principais forças: inexoráveis e crescentes mudanças, hipercompetitividade e globalização. 

A certeza de que o contexto de competição será mutável com efeitos cada vez mais 

intensos tem como um dos principais efeitos o redesenho ou alterações das fronteiras das 

indústrias em que as empresas atuam, o que acaba trazendo novos competidores e forçando 

as empresas a explorarem novas estruturas de governança; para isso, o monitoramento e 

análise do ambiente externo devem se contínuos e inteligentes. A condição de 

hipercompetitividade é em grande parte explicada por uma condição crescente de 

competitividade baseada em posicionamentos em preço e qualidade passíveis de 

comparação, na criação de know-how e de vantagens por meio do pioneirismo em novos 

mercados e em estratégias de manutenção de posições competitivas; essas são diversas 

tarefas a serem consideradas, exigindo assim, múltiplas capacitações. Finalmente, a 

globalização (e sua intensidade) diz respeito ao volume e à velocidade com que bens, 

serviços, recursos humanos e ideias atravessam as fronteiras de diversos países, forçando 

as empresas a considerarem parceiros e competidores estrangeiros, na medida em que 

novas oportunidades se apresentam em mercados internacionais. Em princípio essas três 

forças têm sido constantemente abordadas em diversos trabalhos ao descreverem o 

contexto competitivo na atualidade, trazendo inicialmente a necessidade de redução de 

custos de treinamento e de aumento da eficácia do aprendizado, além da efetividade e 

produtividade total da empresa (Guglielmino & Guglielmino, 2001). 

 Guglielmino e Murdick (1997) apresentam argumentos a favor do uso do AAD 

enquanto estratégia de aprendizado organizacional em um contexto de competitividade. O 

AAD apresenta maior relevância às necessidades individuais de cada aprendiz; 

proporciona mais flexibilidade na programação das atividades de aprendizado; encoraja o 

desenvolvimento de padrões mínimos para cada indivíduo na abordagem de resolução de 

problemas; é mais frequente e disponível em se tratando de atualização de habilidades; é 

direcionado tanto a necessidades atuais quanto futuras da organização; em campos 

específicos, pode fornecer aprendizado mais focado; o custo por aprendiz acaba sendo 

mais reduzido e, consequentemente, o custo de treinamentos e formação para a 

organização acabam sendo bastante reduzidos. Todos esses benefícios imediatos para 

empresa podem tornar a adoção do AAD plenamente aceita entre seus líderes; no entanto, 

os efeitos estratégicos devem ser analisados com mais profundidade, levando-se em 

consideração o processo estratégico empresarial. 
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Para lidar com esse contexto competitivo, o processo estratégico, enquanto guia e 

elemento aglutinador dos esforços organizacionais será tanto mais efetivo na medida em 

que as pessoas estiverem mais preparadas a lidarem com a complexidade das informações 

e a executarem-no de maneira eficiente. Assim, o AAD é capaz de preparar as pessoas na 

organização a executarem o processo estratégico de maneira mais efetiva. O preparo aqui 

mencionado está intimamente relacionado à aquisição de conhecimento e, 

complementarmente, ao seu compartilhamento. O conhecimento organizacional, seus 

aprendizados, assim como novos conhecimentos e competências necessárias à atuação 

frente a novos desafios competitivos pode ser viabilizada pelo AAD (Ellinger, 2004). 

 O processo estratégico é composto de algumas fases: definição da missão 

empresarial, análise do ambiente externo, análise do ambiente interno, formulação das 

estratégias, implementação e controle, após o qual, espera-se atingir a vantagem 

competitiva. Em cada uma dessas fases do processo, o AAD pode desempenhar 

fundamental papel no compartilhamento de conhecimento e na construção de competências 

fundamentais para lidar com o ambiente competitivo (Figura 1). 
Figura 1: Contribuição do AAD na capacitação de pessoas no exercício do processo estratégico 

 Etapas do Processo Estratégico Organizacional 
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Aprendizado 

      

Integração       
Fonte: Os autores (2017). 

Embora a definição da missão organizacional ou do negócio seja restrita aos níveis 

mais elevados da organização, saber compreende-la e traduzi-la aos níveis mais 

intermediários e inferiores pode ser um desafio; a comunicação, nesse sentido, pode ser 

uma competência a ser desenvolvida e cultivada enquanto elemento essencial à cultura 

organizacional.  

 As análises externas e internas podem requerer formações e competências diversas, 

como a análise de cenários, estatística e análise de dados, uso de ferramentas de 

monitoramento, etc. Assim, não só a capacitação de novos gestores em relação a essas 

ferramentas e competências é desejável, mas também seu aprimoramento constante tendo 

em vista o surgimento de novas tecnologias e softwares, novos processos, novas 

habilidades, etc. Uma clara e abrangente leitura do ambiente externo e a facilidade em 

converter recursos e capacitações organizacionais em vantagens competitivas requerem 

preparo via conhecimento acerca de processos estratégicos, análise de casos, etc., por meio 

do AAD. 

 A fase de implementação, pertinente à gestão de projetos organizacionais, revela-se 

geralmente como uma fase de grande complexidade. A fase de implementação envolve 
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múltiplos processos ligados aos diversos projetos desenvolvidos pela empresa e alinhados 

à missão da organização: abertura do projeto, orçamento, gestão dos esforços, seleção de 

pessoal, prestação de contas, acompanhamento e controle dos projetos, auditoria, 

benchmarking, etc. Para cada uma dessas dimensões da gestão de projetos, há a 

necessidade de conhecimentos específicos, além do compartilhamento de melhores práticas 

e estudos de casos reais. As especificidades naturais à gestão dos projetos, no âmbito da 

implementação da estratégia organizacional, demandam igualmente competências e 

conhecimento acerca de experiências de maneira que tanto o gestor quanto o participante 

dos diversos projetos tenham a segurança e as habilidades necessárias a conduzi-los 

efetivamente; munindo tais participantes com a expertise necessária via AAD pode não só 

trazer economias relevantes, mas uma integração ainda maior entre os participantes por 

meio da homogeneização do conhecimento entre eles. 

 A fase do controle estratégico vem a ser uma prática categórica na administração do 

processo estratégico; o controle auxilia a gestão a verificar a execução de todas as etapas 

em conjunto, o alinhamento entre as condições industriais e mercadológicas e a efetividade 

da estratégia adotada, bem como os desalinhamentos e problemas ocorridos ao longo desse 

processo de maneira que sejam mantidos ou corrigidos no ciclo. Normalmente, 

competências demandadas aos gestores que atuam nessa função são a análise de dados, a 

utilização de ferramentas, técnicas de monitoramento e a execução de ações corretivas, as 

quais envolvem necessidades de liderança. Em todas as etapas desse ciclo, o AAD pode 

contribuir no sentido de proporcionar maior agilidade ao processo, de preparar as pessoas 

para a tomada de decisões consensuais fundamentadas, de tornar o processo mais rico 

considerando o repertório de conhecimentos necessários à função do indivíduo, etc. De 

certa forma, uma vez que o processo estratégico se configura como mais ágil e mais 

assertivo no atingimento dos objetivos e da missão estratégica, a organização é capaz de 

obter sua tão buscada vantagem competitiva. 

 Considerando o processo estratégico como o conjunto de ações que alinha as ações 

da organização ao ambiente competitivo, pode-se afirmar que o AAD é um importante 

elemento para a formação, capacitação e compartilhamento de conhecimentos essenciais à 

maior efetividade desse processo, contribuindo assim para maior assertividade do processo 

estratégico e, em última instância, para aproximar a empresa à vantagem competitiva. 

Conclusão 
O AAD é uma estratégia didática que privilegia a autonomia em relação ao 

aprendizado e, no contexto deste ensaio, pôde-se verificar a existência de uma relação 

íntima do AAD com as necessidades estratégicas de formação de pessoas para 

competitividade das empresas. 

Ao mesmo tempo em que se verificam os potenciais do AAD em relação à 

competitividade das empresas por meio da geração e compartilhamento de conhecimento 

via aprimoramento do processo estratégico, cabe destacar a importância de algumas 

especificidades para maior efetividade dessa estratégia didático-metodológica e 

correspondente alinhamento à cultura organizacional: apoio da alta administração ao 

projeto de aprendizado, estabelecimento de um contrato de aprendizado entre gestores e 

subordinados, o desenvolvimento das habilidades específicas necessárias aos aprendizes, o 

incentivo dos superiores quanto a atitudes positivas, vincular abertura e confiança à cultura 

organizacional, visando a promoção do desempenho, reflexão sobre o aprendizado e 

treinamentos sobre o AAD, de maneira que sua aplicação sua implementação seja 

completa (Boyer, Artis, Solomon, & Fleming, 2012). A efetividade do aprendizado 

autodirigido depende de alguns princípios e requisitos de aplicação; do contrário, o 

investimento de tempo e recursos pode não ter seu retorno vislumbrado concretizado. 
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Verificou-se objetiva e procedimentalmente como empregar o aprendizado 

autodirigido no contexto empresarial. A partir desse esforço, suportado inclusive via 

sistemas de informação, acredita-se que as empresas possam aprimorar diversos aspectos 

de sua administração (comunicação interna, clima organizacional, produtividade e 

resultados). O AAD é um método de ensino para adultos que altera os lócus de controle do 

instrutor para o aluno; quando alunos adultos recebem maior controle quanto à seleção do 

conteúdo educacional, eles irão personalizar seus comportamentos de aprendizado e 

regular seus próprios esforços e emoções para resolver de maneira efetiva problemas 

importantes (Edmonson, Boyer, & Artis (2012). Assim sendo, o apoio das áreas superiores 

é um aspecto fundamental ao AAD e que não deve ser ignorado.  

Uma vez que o AAD desperta a necessidade de autonomia e de busca ativa por 

conhecimento e aprendizado em livros, revistas científicas, e até mesmo a consulta junto a 

pessoas, tal método também é capaz de despertar autonomia para a condução de estratégias 

de aprendizado mais ousadas e participativas, como palestras, workshops, atividades 

colaborativas diversas tais como pesquisas por meio de grupos focais, reuniões para 

resolução de problemas, etc. No entanto, cabe destacar que intenções de aprendizado a 

partir de seus participantes merecem um olhar mais aprofundado. 

Talvez a principal conclusão deste ensaio é que a institucionalização e a aplicação 

sistemática do aprendizado autodirigido alinhado à estratégia organizacional pode ser uma 

resposta eficaz, mesmo que parcial, às necessidades de aprendizado em empresas 

brasileiras. O aprendizado autodirigido como um componente da estratégia organizacional 

pode contribuir para a resolução de problemas relativos a qualidade em suas múltiplas 

facetas, para a melhoria da comunicação interna e para o estímulo à inovação de produtos e 

processos (Fleming, Artis e Hawes, 2014).  
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On the Effectiveness of Crowdsourcing as a Supporting Tool for Public Security  

 

Abstract 

Crowdsourcing has been employed by various Governments aiming at problem discussions 

and troubleshooting and improving public policy. In this way, this research aims to 

investigate the potential use of crowdsourcing in public security in the State of Ceará between 

2017 and 2022. The Delphi method was employed in order to identify issues relating to the 

adoption, the necessary resources, impacts on investigative activity, among others, through a 

structured use of expert knowledge, in this case, members of the Ceará judicial police directly 

involved in investigative work. Two rounds of consultation were conducted with 29 

respondents in the first round and 21 respondents on the second. The results show wide 

acceptance with regard to information sharing among public security professionals and 

citizens, however, in terms of actions involving direct participation of senior management 

such as investments or planning of strategic actions aimed at the general public, there is no 

consensus among experts about their effectiveness. Such factor demonstrates the absence of 

long-term strategic policies and the existence of institutional barriers to the full exploitation of 

new technologies in the context of public security. 

 

Keywords: Collaborative economy, Crowdsourcing, Public security, Delphi, 

Multidimensional scaling. 

 

Sobre a Efetividade do Crowdsourcing como Ferramenta de Apoio à Segurança Pública 

 

Resumo 

O crowdsourcing vem sendo empregado por vários governos objetivando a discussão e 

solução de problemas e aperfeiçoamento de políticas públicas. Assim, esta pesquisa tem como 

objetivo averiguar o potencial de utilização do crowdsourcing no âmbito da segurança pública 

no Estado do Ceará entre 2017 e 2022. Empregou-se o método Delphi a fim de identificar 

questões relativas à adoção do crowdsourcing na segurança pública, aos recursos necessários 

e a impactos na atividade investigativa, dentre outras, a partir do uso estruturado do 

conhecimento de especialistas – neste caso, membros da Polícia Judiciária do Ceará que 

atuam diretamente em trabalhos investigativos. Duas rodadas de consulta foram realizadas, 

com 29 respondentes na 1ª rodada e 21 respondentes na 2ª. Os resultados apontam ampla 

aceitação entre profissionais da segurança pública e cidadãos quanto ao compartilhamento de 

informações, porém, acerca de ações que envolvam a participação direta da alta 

administração, como investimentos ou planejamento de ações estratégicas voltada ao grande 

público, não há consenso entre os especialistas sobre sua efetividade. Tal fator demonstra a 

ausência de políticas estratégicas de longo prazo e a existência de obstáculos institucionais 

para o pleno aproveitamento de novas tecnologias no âmbito da segurança pública.  

   

Palavras-chave: Economia colaborativa, Crowdsourcing, Segurança pública, Delphi, 

Escalonamento multidimensional.  
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Introdução 

As mudanças tecnológicas ocorridas nas últimas décadas têm possibilitado o 

compartilhamento de bens, serviços e informações entre as pessoas de maneira mais ativa. A 

redução dos custos de transação, bem como do custo marginal nas trocas econômicas 

desencadeada pela internet (quebra de barreiras geográficas e o considerável aumento de 

compartilhamentos de conteúdo gerado pelos usuários em escala), permitiram um crescimento 

da produção econômica por meio de conexões possíveis via redes sociais (Benkler, 2006; 

Figueiredo & Scaraboto, 2016; García & García, 2014; Hamari, Sjöklint & Ukkonen, 2015; 

Rifkin, 2015; Wasko & Faraj, 2005). 

O compartilhamento não é um fenômeno novo, mas a partir da utilização da internet 

passaram a surgir outros fenômenos a ele relacionados, como o consumo colaborativo e a 

economia de partilha (Belk, 2014; Stokes, Clarence, Anderson & Rinne, 2014). Consumo 

colaborativo pode ser entendido como um conjunto de hábitos comerciais facilitadores do 

acesso a bens e serviços, sem que ocorra a compra do bem, serviço ou troca monetária entre 

os interessados (Botsman & Rogers, 2011). Economia de partilha, também conhecida por 

economia compartilhada ou economia colaborativa, não possui uma definição única, mas se 

evidencia em havendo comportamentos de pessoas organizadas com o intuito de adquirir ou 

distribuir alguma coisa por dinheiro ou em troca de outra contribuição (Botsman & Rogers, 

2011; Gansk, 2010; Stokes et al., 2014), podendo tais trocas estarem ainda inseridas no 

âmbito de uma cadeia de valor (Gansky, 2010).  
A economia colaborativa pode ser categorizada em: consumo colaborativo, produção 

colaborativa (crowdsourcing), aprendizagem colaborativa e financiamento colaborativo 

(Stokes et al., 2014). Já o sistema de consumo colaborativo pode ser subdividido em sistema 

de serviços de produtos, mercado de redistribuição e estilo de vida colaborativo, um sistema 

que engloba pessoas com interesses semelhantes agrupadas pelo interesse de compartilhar 

ativos menos tangíveis, como: tempo, espaço, habilidades e dinheiro (Botsman & Rogers, 

2011). 

Dentre os estilos de vida colaborativos existentes, o crowdsourcing [CS] destaca-se por 

usar o conhecimento das multidões para desenvolver produtos, serviços ou promover a 

solução de problemas nas empresas por meio de feedbacks (Jain, 2010; Malhotra & 

Majchrzak, 2014); mais especificamente, o CS pode se configurar como um conjunto de 

atividades elaboradas por um grupo ou uma rede que busca soluções através de convite 

aberto, por meio da cocriação (Stokes et al., 2014).  

Por meio de uma cooperação gratuita ou via recompensas, o CS pode auxiliar 

organizações empresariais a adquirir vantagens competitivas, principalmente via redução de 

custos fixos, aumento de margens operacionais e consequente reinvestimento desses recursos 

contidos em outras áreas ou projetos mais alinhados à proposta de valor da organização 

(Abbate, 1999; Benckler, 2006; Blank & Janissek-Muniz, 2014; Kohler, 2015; Stalnaker, 

2008).  

Em organizações públicas, o CS pode contribuir de maneira relevante e estratégica a 

ações dos órgãos governamentais ou no próprio processo de formulação e execução de 

políticas públicas. São exemplos dessas iniciativas a plataforma de saúde social 

“Sickweather,” a plataforma “Geochat”, usada durante terremoto no Haiti, e o processo de 

elaboração da chamada da Lei da Polícia da Nova Zelândia, em 2007 (Boulos, Resch, 

Crowley, Breslin, Ohn, Burtner, Pike, Jeziersky & Slayer, 2011; Drummond & Perkins, 2009; 

Dutil, 2015; Howe; Junker, 2008; Jain, 2010; Nash, 2009; Prpic, Shukla, Kietzmann & 

Mccarthy, 2015; Seltzer & Mahmoudi, 2013; Stieger, Chatterjee & Fussenegger, 2012).  
Apesar de haver um número relevante de exemplos de sucesso do uso do CS como 

contribuição aos problemas e ações de diversas organizações públicas e privadas, Jain (2010) 

discorre que a falta de transparência, a perda da confiança, a perda do controle ou do foco no 
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objetivo proposto são os maiores fatores que limitam o uso dessa ferramenta e que podem 

prejudicar o seu potencial estratégico. Tendo em vista o grande potencial do CS para 

contribuir a um dos principais problemas no País, a segurança pública, assim como para os 

principais obstáculos elencados anteriormente que podem impedir sua efetividade pelas 

autoridades públicas, este artigo tem como objetivo averiguar o potencial de efetividade de 

implantação do CS no âmbito da segurança pública do Estado do Ceará em um horizonte de 

tempo de 5 anos. Para isso, utilizou-se o método Delphi, sob a tutela de consultas que 

possibilitam a multiplicidade de opiniões acerca de suas análises sobre determinado tema de 

uma área (Landeta & Barrutia, 2011).  

A presente pesquisa justifica-se pelo fato de a segurança pública ser uma das questões 

mais críticas no País na atualidade, considerando também o número expressivo de 

experiências e projetos de sucesso com a utilização do CS para solucionar problemas no setor 

público (Brabham, 2013; Dutil, 2015; Ibm, 2010; Nash, 2009; Prpic et al., 2015a; Seltzer & 

Mahmoudi, 2013), muito embora poucos estudos tenham sido verificados relacionando as 

potencialidades do CS à segurança pública. Assim sendo, cabe argumentar que novas 

ferramentas, mediadas ou não pela tecnologia, são essenciais no sentido de aumentar a 

efetividade da segurança pública em relação a atuais entraves à investigação de delitos penais, 

por meio de ações colaborativas, de fóruns de discussão, sites ou redes sociais (Brabham, 

2013). A implantação do CS pode minimizar diversas fraquezas atualmente existentes nas 

investigações policiais do Estado do Ceará; com a economia de recursos gerada pelo 

compartilhamento de informações, outras áreas, direta ou indiretamente relacionadas à 

questão da segurança, poderão também ser melhor administradas. 

1 Revisão da Literatura 

Nesta seção de fundamentação teórica, são abordados os seguintes tópicos: a evolução 

da economia colaborativa e do estilo de vida colaborativo, o uso do CS na esfera 

governamental e seus principais desafios. 

1.1 A Evolução da Economia Colaborativa e o Estilo de Vida Colaborativo 

O desenvolvimento das tecnologias da informação, juntamente como o incremento da 

web 2.0
1
, têm alterado significativamente o termo “partilha”, permitindo não só maior alcance 

de velhas formas de compartilhamento, mas também a geração de outros fenômenos, como a 

economia compartilhada (sharing economy) e o consumo colaborativo (Belk, 2014; Hamari et 

al., 2015; Kaplan & Haenlein, 2010). O surgimento de uma diversidade de ambientes online 

“peer-to-peer”
2
 tem facilitado a troca intensa de informações entre participantes por meio de 

redes sociais em que, além de novas conexões, os indivíduos passam alternar os papeis de 

produtores e consumidores de experiências, tangíveis e intangíveis (Belk, 2010; Botsman & 

Rogers, 2011; Hamari et al., 2015; Scaraboto, 2015). Porém, ainda que o compartilhamento – 

comportamento altruísta e que não exige reciprocidade – remonte a milênios (Belk, 2014), 

cabe destacar que, no âmbito mercadológico, a chamada economia compartilhada e o 

consumo colaborativo, originados ou reinventados pela internet, exigem em sua mecânica 

alguma forma de compensação para a troca de um produto ou serviço (Botsman & Rogers, 

2011).  

 Os comportamentos de compartilhamento reinventados a partir da web 2.0 tiveram 

início nos Estados Unidos entre os anos de 1990 e 2000, com o surgimento de websites de 

recompra de bens (Hamari et al., 2015; Martin, 2016; Menezes, 2016; Schor, 2014; Stokes et 

al., 2014). Tal movimento tem como característica a reunião de pessoas ligadas por interesses 

semelhantes e com interesses de troca de ativos tangíveis e intangíveis, como tempo, espaço, 

                                                
1
 Web 1.0 era limitada apenas a exibição de informações, isto é, não havia interação, enquanto a web 2.0 vem 

acompanhada de várias aplicações de internet (logs, redes sociais, fotos ou portais de áudio ou vídeos) (Jimenez, 

2016). 
2
 Peer-to-peer (colega para colega, ou colaborador para colaborador, em livre tradução).  
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habilidades e dinheiro (Botsman & Rogers, 2011). Conectar redes de pessoas e/ou ativos 

distribuídos possibilita o uso pleno de ativos tangíveis e intangíveis, eliminando sua 

ociosidade e encorajando elementos sociais de interação, confiança e abertura, além de 

estabelecer inclusão e aumentar popularidade. Cabe ainda destacar que as pessoas que 

participam deste fenômeno, além do estímulo econômico, têm o desejo de criar uma 

sociedade mais sustentável e mais conectada (Stokes et al., 2014; Hamari et al., 2015). 

Os benefícios dessa economia compartilhada podem também se desdobrar a outros 

agentes. Shor (2014) afirma que há um grande mercado para as empresas que buscam alocar 

recursos de maneira mais igualitária, a exemplo daquelas que detêm uma estrutura mais 

democrática e que possuem uma marca construída em princípios sustentáveis. Pode-se ainda 

afirmar que, na medida em que a economia compartilhada se expande globalmente, essas 

práticas podem ser incorporadas às políticas e aos marcos regulatórios.  

Independentemente dos agentes que farão uso da economia compartilhada, tais esforços 

podem ser categorizados de acordo com alguns pilares (Stokes et al., 2014):  

 Consumo Colaborativo: mercado de redistribuição; sistemas de serviços de produtos; 

estilo de vida colaborativo; 

 Produção Colaborativa (crowdsourcing) (CS): design colaborativo; prática 

colaborativa; distribuição colaborativa; 

 Aprendizagem Colaborativa: cursos abertos e courseware; compartilhamento de 

habilidades; conhecimento cocriado; 

 Financiamento Colaborativo: crowdfunding; social lending; complementary 

currencies; collaborative insurance. 

A essência do CS está em transferir a resolução de um problema a grupos ou redes de 

indivíduos, por meio de um convite aberto, de maneira que estes trabalhem e cooperem via 

web (Howe, 2006; Magdaleno & García, 2014; Menezes, 2016). Trata-se de uma atividade 

online participativa, em que um indivíduo em qualquer lugar do mundo pode contribuir 

positivamente e também ser beneficiado por esta ferramenta (Hossain & Kauranen, 2015). 

Esse modelo de interação tem sido crescentemente empregado por empresas nos últimos 

anos, assemelhando-se a uma estratégia de terceirização para a execução de uma tarefa ao 

invés de atribuí-la a um indivíduo ou equipe da própria organização (Geber & Hui, 2011; 

Howe, 2008; Jeppesen & Lakhani, 2010; Magdaleno & García, 2014; Menezes, 2016; 

Palácios, Corral, Nisar & Grijalvo, 2016; Peng, 2016). Basicamente, a organização, qualquer 

que seja sua finalidade, compromete-se a realizar uma tarefa voluntariamente, utilizando para 

isso seus diferentes conhecimentos e unindo pessoas de diferentes idades, origens e 

escolaridade com o objetivo de produzir uma solução (Brabham, 2013; Howe, 2008). 

De maneira a garantir o funcionamento desse processo colaborativo, sistemas de 

reputação, mediações de conflitos instantâneas e a própria autorregulamentação das 

plataformas têm sido construídos e se mostrado essenciais; estas são algumas intervenções 

necessárias para que os indivíduos-colaboradores continuem motivados a colaborar em 

projetos continuamente (Malhotra & Alstyne, 2014). Assim, investimentos relativos aos 

aspectos estruturais, a exemplo de manutenções da plataforma, intervenções em situações 

críticas e a instituição de regras, devem andar paralelamente às ações de implementação. 

Além dos aspectos estruturais já mencionados, o emprego do CS depende da ênfase 

com que a organização deseja utilizá-lo; o CS pode ser assim dividido em quatro categorias: 

crowdfunding, crowdvoting, crowdcreation e crowdwisdom. Descrito como a apresentação de 

uma ideia para que o público interessado possa financiar o projeto, a ferramenta crowdfunding 

é normalmente utilizada por meio de um ambiente online para as mais heterogêneas 

demandas: apoio a catástrofes, confecção de novos produtos, projetos sociais etc.; 

crowdcreation diz respeito a troca de conteúdo ou criação de algum conteúdo de valor, a 

exemplo de plataformas como Youtube e Wikipedia; crowdvoting está relacionado a processos 
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de votação sobre preferências, evidenciando-se frequentemente como o item “relevância” em 

mecanismos de busca; finalmente, crowdwisdom é explicado como o uso da inteligência das 

massas para resolução de problemas ou mesmo para a sua antecipação (Howe, 2008; Prpic et 

al., 2015b). A definição da estratégia de uso do CS pode, dessa maneira, envolver múltiplas 

configurações. O conhecimento acerca dessas possibilidades se coloca como um aspecto 

essencial para a definição de uma estratégia de CS. 

Muitos estudos evidenciam a utilização do CS por empresas e outras organizações como 

parte de suas estratégias de negócio para solucionar problemas. Apesar de ser um fenômeno 

recente, por conta de sua relação intrínseca com a internet, práticas análogas ao CS já eram 

usadas há vários séculos; em 1714, o governo britânico ofereceu um prêmio para quem 

desenvolvesse uma maneira confiável para calcular a longitude; em 1884, 800 pessoas foram 

convidadas a catalogar palavras para o Dicionário de Inglês Oxford (Hossain & Kauranen, 

2015; Royal Naval Museum, 2014). Mais recentemente, o sistema reCAPTCHA, utilizado 

pelo Google, por exemplo, é uma microtarefa utilizada por diversos websites que, com a ajuda 

das pessoas (inserindo números e letras em uma tela específica), serve para proteger 

internautas de spams e abusos no ambiente online (Prpic et al., 2015a). O banco britânico 

Barclays, por sua vez, abriu a um grupo de correntistas a possibilidade de modificarem os 

termos de condições de seus cartões de crédito; com tal estratégia de CS, valiosas informações 

sobre preferências por parte dos correntistas puderam ser obtidas de maneira barata e efetiva. 

Similarmente a esses esforços, o exército dos Estados Unidos lançou um ambiente online 

(ArmyCoCreate) para que soldados que serviram em determinada época fornecessem 

sugestões objetivando minorar os desafios da vida real de um soldado (Moore, 2014; Prpic et 

al., 2015a; 2015b; Schiller, 2014). 

Stieger et al. (2012) puderam acompanhar o processo de instalação de um CS interno 

em uma empresa da Austrália com 370 funcionários. Nesse caso, foi construída uma 

plataforma de diálogo (Dialog tag) a partir de um modelo de CS desenvolvido pelos autores. 

Durante duas semanas, os funcionários e gestores foram acompanhados e, ao final da 

pesquisa, entrevistas foram conduzidas. Dentre as respostas obtidas, os mesmos puderam 

apontar como um dos principais triunfos da ferramenta a quebra de barreiras entre áreas da 

organização, mas constataram também que ainda era muito importante o estímulo contínuo 

dos gestores para o uso da plataforma. 

Malhotra e Majchrzak (2014) consideram três importantes ações para o processo de 

integração do conhecimento via CS: a partilha (publicação de ideias, exemplos, fatos, 

compensações e comentários), o destaque (votação relativas a mensagens de outras pessoas; 

promoção de outros comentários) e a combinação (criação de soluções que combinem 

conhecimento das várias postagens).  

O convite à tarefa ou à resolução de um problema deve trazer consigo a ideia de 

benefício mútuo, ou seja, geralmente a satisfação a uma necessidade econômica, social ou de 

autoestima, enquanto o ente patrocinador da atividade desfrutará apenas dos benefícios 

adstritos a sua natureza social (Brabham, 2013; Estelles-Arolas & Gonzalez-Ladron-De-

Guevara, 2012). É possível também que os patrocinadores enxerguem na participação uma 

oportunidade de serem vistos, de desenvolverem suas habilidades criativas e de ficarem 

envolvidos com coisas de que gostam enquanto compartilham conhecimentos e vivências uns 

com os outros (Bonabeu, 2009; Jain, 2010; Schmidtt, 2009). 

O desenvolvimento do CS tem sido potencializado com o desenvolvimento da 

tecnologia: o processo foi barateado, a sociedade encontrou um modo de desenvolver projetos 

de colaboração em larga escala e algumas áreas tornaram-se muito eficientes (Following The 

Crowd, 2008; Jan, 2010; Magdaleno et al., 2014; Shiry, 2009). Grandes empresas, como IBM, 

Dell, Starbucks, Unilever e outras, se voltaram para o CS com o objetivo de descobrir 

melhores ideias, produtos ou projetos (Hossain & Kauranen, 2015; Lutz, 2011).  
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Há uma série de condições ou focos de atenção para que o conhecimento do grande 

público via CS seja plenamente aproveitado pela organização. Para Surowiecki (2004), faz-se 

imprescindível o nível de conhecimento dos indivíduos participantes no processo, além de 

pareceres independentes e anônimos e da simplicidade do problema em questão, de maneira 

que este possa ser resolvido. Já Howe (2008) enfatiza a importância de se atribuir uma tarefa 

às pessoas dentro de um processo estruturado, a divulgação e publicidade de criações 

individuais em um website central e a criação de fontes de recompensa, além de uma 

curadoria relevante e centralizada de conteúdo, de modo a gerar interesse em outros 

indivíduos ou comunidades. Para Brabham (2013), deve haver inicialmente a definição de 

uma tarefa a ser realizada pela organização, a execução voluntária da comunidade online, 

além de se enfatizar o benefício mútuo para ambos. A motivação à participação no 

movimento de CS, aspecto complementar ao processo em si, é de igual relevância. Alguns dos 

principais motivos para o engajamento em CS são o grau de simplicidade do tema ou 

problema em questão, o ambiente online favorável, a capacidade da multidão para propor 

soluções ao problema, paixões e benefícios mútuos, tanto para a organização quanto para a 

comunidade (Bloodgood, 2013; Brabham, 2013; Howe, 2008).  

Processualmente, o CS é composto de fases ou microtasking, um sistema em que os 

utilizadores podem selecionar certos projetos e concluir pequenas tarefas em troca de 

incentivos monetários ou não-monetários (Kittur, Smus & Khamkar, 2011; Hossain & 

Kauranen, 2015). O microtasking pode ser dividido em três fases essenciais: (1) avaliação: 

análise dos projetos passíveis de serem inseridos em um sistema de CS; (2) projeto de tarefas: 

decomposição e agregação de microtarefas; e (3) integração: como a tarefa pode ser integrada 

aos processos já existentes. São participantes do microtasking o empregador, responsável pela 

criação de tarefas; o operador, responsável pela plataforma e mediador entre o empregador e 

os microworkers; estes, por sua vez, são os indivíduos motivados a contribuir com novas 

ideias (Hossain & Kauranen, 2015, p. 13; Olsen & Carmel, 2013).  

1.2 Uso do Crowdsourcing nos Órgãos Governamentais e seus Principais Desafios  
Os órgãos governamentais também fazem uso do CS por meio de suas comunidades 

virtuais como forma de expandir suas capacidades de prestação de serviços públicos (Jain, 

2010). O desenvolvimento da web 2.0 permite que cada vez mais pessoas se engajem nos 

ambientes online mantidos pelos governos (facebook, twitter, youtube, blogs, micro blogs) 

(Nam, 2012). 

 De acordo com Schellong (2009), a expressão “Governo 2.0” não é uma ação isolada 

de um governo, mas uma tendência global no setor público que permite que cidadãos e 

governos interajam por meio de tomada de decisões ou por meio do envio de propostas (Nam, 

2012). Assim, os governos conseguem obter novas informações, desenvolver o senso de dever 

cívico, além de contribuir aos processos democráticos, fazendo a alocação eficiente de seus 

recursos por meio de decisões mais assertivas, sempre se levando em consideração as 

restrições orçamentárias da administração pública (Brabham, 2013; Jain, 2010; Kohler, 2015; 

Lam, 2007; Linders, 2012). 

Várias ações de caráter público têm sido realizadas a partir do CS em todo o mundo na 

forma de concursos e prêmios, sempre com o propósito de aperfeiçoar a gestão pública. A 

cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, por exemplo, por meio da página eletrônica 

SFideas.org levanta sugestões online para aumentar a eficiência em relação aos gastos 

públicos (Linders, 2012). Já o Governo dos Estados Unidos realiza uma parceria com 

entidades sem fins lucrativos por meio de site challenge.gov, com o intuito de fomentar 

técnicas científicas, ideação e competições criativas (Belfore, 2010; Brabham, 2013; Darpa, 

2013); faz também uso do aplicativo (SeeClickFix), onde os usuários podem realizar 

denúncias que não sejam emergenciais em seus bairros, como bueiros entupidos, semáforos 

apagados ou buracos nas ruas (Brabham, 2013; Jonhson, 2011; Smith, 2010). A cidade de 
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Vancouver disponibiliza dados públicos (data.vancouver.ca) para que desenvolvedores criem 

aplicativos públicos para ajudar os usuários da cidade (Dutil, 2015). Outro exemplo do uso da 

ferramenta CS no setor público é o Policing Act 2008 na Nova Zelândia que, por meio de um 

processo wiki junto à população, modernizou o antigo Police Act de 1958 (Hilgers & Dih, 

2010; Hossain & Kauranen, 2015). O CS é capaz de trazer benefícios expressivos em 

situações de crise localizadas; nesse caso, o ente público compartilha informações-chave para 

que possa contar com o auxílio das pessoas no planejamento para a execução de determinadas 

missões (Gao, Wang, Barbier & Liu, 2011; Hossain & Kauranen, 2015).  

Linders (2012) põe em evidência o papel do cidadão enquanto parceiro da 

administração pública, propondo assim uma tipologia que visa facilitar a análise das 

potenciais implicações e limitações do CS na administração pública: (1) citizensourcing 

(cidadãos para governo): terceirização de ações do governo para os cidadãos em que a 

responsabilidade primária é detida pelo governo, mas os cidadãos têm influência na direção e 

resultados; (2) Governo como Plataforma (Governo para cidadão) (governo enquanto 

fornecedor de informações personalizadas para facilitar a tomada de decisões por parte dos 

cidadãos); (3) Faça você mesmo o Governo (A facilidade com a qual cidadãos podem 

efetivamente se auto- organizarem abriram novas oportunidades para a coprodução de cidadão 

para cidadão, potencialmente apresentando um substituto para a responsabilidade dos 

governos tradicionais. Neste arranjo informal, o governo não desempenha nenhum papel ativo 

nas atividades do dia-a-dia, mas pode fornecer um quadro facilitador). 

Apesar da crescente popularidade e dos benefícios do CS, o seu processo de 

implementação traz vários desafios. Jain (2010) lembra do papel essencial do governo na 

definição de prioridades e na implementação de mecanismos de incentivo eficazes, evitando-

se assim uma imagem antiética ou “exploradora”. Outro desafio ao CS seria o risco da baixa 

adesão da população em alguns projetos, além de falta de transparência, perda da confiança e 

perda do controle, ou seja, perda do foco no objetivo proposto. Já Prpic et al. (2015a) e Bauer 

e Gegenhuber (2015) evidenciam o número de potenciais fontes na multidão, os custos 

envolvidos, o anonimato dos usuários (manutenção da privacidade), a estrutura de tecnologia 

de informação ideal, a magnitude da tarefa e a confiança mútua entre a multidão. Tais fatores 

delineiam as principais influências da implementação e efetividade do CS enquanto estratégia 

organizacional. 

Por meio desta revisão da literatura, pôde-se organizar uma base conceitual fundamental 

à composição de um painel de perguntas relativas à possibilidade de implementação do CS no 

âmbito da segurança pública. São abordados nesse painel os seguintes itens: custos, 

magnitude da tarefa, anonimato dos usuários, confiabilidade das multidões e estrutura de TI. 

Logo, a sua análise se mostra essencial para que a Secretaria de Segurança Pública [SSP] 

tenha os subsídios necessários à tomada de decisão relativa ao uso do CS. Os procedimentos 

de aplicação do painel são discutidos na seção a seguir. 

2 Metodologia 

Esta pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa, uma vez que se pretende investigar e 

compreender atitudes e comportamentos de determinado grupo social e caracterizá-lo em suas 

relações e plenitude (Collis & Hussey, 2005). Verifica-se o alinhamento dessa abordagem ao 

objetivo de pesquisa, uma vez que este objetivo consiste em averiguar o potencial de 

efetividade de implantação do CS no âmbito da segurança pública do Estado do Ceará entre 

2017 e 2022. 

Especificamente, empregou-se o método Delphi que, segundo Wright e Giovinazzo 

(2000) e Scarparo (2007), faz-se apropriado quando se objetiva buscar um entendimento sobre 

determinado assunto, quando inexistem dados sobre determinado fenômeno ou quando não há 

consenso acerca de um conjunto de dados relevantes sobre um evento futuro. No contexto do 

Delphi, há a premissa de que o conhecimento coletivo, quando realizado de forma organizada, 
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mostra-se mais providencial do que a opinião individual; assim, o método Delphi baseia-se na 

confiabilidade de resultados obtidos a partir do entendimento dos especialistas selecionados, 

junto aos quais é conduzida uma sequência de um mesmo questionário cujas respostas são 

progressivamente examinadas, resumidas e compartilhadas individualmente com os 

especialistas. Preza-se, dessa maneira, pelo anonimato dos respondentes, por uma 

representação resumida descritiva dos resultados parciais e finais e por um feedback de 

respostas anteriores para reavaliação dos especialistas em rodadas posteriores (Dini, 2007; 

Gordon & Pease, 2006; Leite, 2013; Linstone & Turoff, 2002; Singh & Kasavana, 2005). 

Diversos autores defendem que a execução do Delphi seja composta idealmente de duas 

a quatro rodadas, porém não descartam um número inferior desde que se consiga um nível 

satisfatório de consenso nas respostas (Nworie, 2011). Os passos da pesquisa, explicitados a 

seguir, levaram em consideração os direcionamentos de Giovinazzo e Fischmann (2011): (1) 

delimitação dos objetivos de pesquisa; (2) criação e validação do instrumento de coleta 

(disponibilizado no Apêndice A) com base na teoria [principalmente a partir das contribuições 

de Prpic et al. (2015a; 2015b), Stieger et al. (2012), Linders (2012), Nan (2012), Brabham 

(2013) e Beuer e Gegenhuber (2015)] e no contexto investigativo, abordando questões de 

ordem prática previamente identificadas e discutidas pelo autor junto a especialistas; (3) 

definição do perfil e seleção dos painelistas; (4) 1ª rodada do painel, com a coleta de dados 

via internet; (5) tabulação e análise das respostas coletadas via internet; (6) envio da síntese 

das respostas aos painelistas; (7) 2ª rodada do painel com coleta de dados via internet; (8) 

verificação e análise da convergência das respostas; (9) relatório final. 

Para compor o painel, foram selecionados membros da Polícia Judiciária do Estado do 

Ceará atuantes no trabalho investigativo. Os sujeitos selecionados realizam treinamentos 

específicos nas áreas de investigação, inteligência policial e criminalística, entre outras, 

sendo, portanto, qualificados enquanto especialistas em segurança. Foram realizadas duas 

rodadas de consulta junto a 28 painelistas na primeira rodada e a 21 na segunda. O número de 

especialistas se aproxima daquele recomendado por Brockhoff (1975) e Nworie (2011), isto é, 

entre 10 e 18.  

Participaram do painel onze delegados, treze escrivães e cinco inspetores; desse total, 

dezessete (59%) deles possuem graduação completa; onze (38%) possuem grau de 

especialista e apenas um dos respondentes possui título de mestre. Quanto ao tempo de 

experiência, mais da metade do grupo (25 ou 86,2%) tem de 1 a 8 anos de serviço na polícia, 

seguido de 3 respondentes com mais de 15 anos de experiência na instituição.  

Após pré-teste com quatro respondentes e posterior aperfeiçoamento do instrumento de 

coleta, a pesquisa foi iniciada em 1º de outubro de 2016 e finalizada em 15 de novembro de 

2016. O primeiro contato com os sujeitos deu-se pessoalmente e o segundo via e-mail com 

um questionário online (1ª rodada); as diferenças entre as respostas atribuídas pelos 

especialistas para cada um dos itens do questionário a partir de uma escala Likert 

(concordância, neutralidade e dissonância) foram analisadas por meio de um escalonamento 

multidimensional [EMD] não métrico com o auxílio do software Statistical Package for the 

Social Sciences [SPSS] versão 20; tal análise multivariada de interdependência permite 

mapear as distâncias entre itens sob análise. Quanto aos indicadores de qualidade do ajuste 

(Stress = 0,00015, S-stress = 0,00013 e RSQ = 1 para os dados da 1ª rodada e Stress = 

0,00013, S-stress = 0,00013 e RSQ = 1 para os dados da 2ª rodada), pode-se afirmar que a 

adequação do ajuste é perfeita, tendo em vista o parâmetro de Stress = 0% (Fávero, Belfiore, 

Silva & Chan, 2009). 

Não houve mudanças expressivas no posicionamento de cada painelista entre as duas 

rodadas. As análises e discussões dos resultados do painel são apresentadas a seguir. 

3 Análise dos Resultados e Discussões 
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 Nesta seção, são apresentados e discutidos os resultados do painel Delphi, composto 

de duas rodadas. Os resultados exibidos procuram atender ao objetivo geral de pesquisa: 

averiguar o potencial de efetividade de implantação do CS no âmbito da segurança pública do 

Estado do Ceará.  

A partir da definição da matriz de dissimilaridades e das coordenadas das dimensões 

para cada um dos 15 estímulos (itens do painel) (Tabela 1), gerou-se o mapa perceptual para a 

1ª rodada (Figura 1), a partir do qual verifica-se elevado grau de consenso em torno dos itens 

1, 2, 3, 4, 5, 6 e 15, seguidos dos itens 11, 13 e 14 (vide Apêndice A para verificação dos itens 

do questionário).  
 

Tabela 1: Coordenadas dos estímulos (1ª rodada). 

ESTÍMULO NOME 
DIMENSÕES 

1 2 

1 Item1 1,1332 0,1591 

2 Item2 0,9220 0,2757 

3 Item3 1,1332 0,1591 

4 Item4 1,3448 0,0407 

5 Item5 1,3438 0,0407 

6 Item6 1,0170 -0,3419 

7 Item7 -1,5573 -1,1648 

8 Item8 -1,8631 -0,4290 

9 Item9 -2,1688 0,3070 

10 Item10 -0,5974 -1,1361 

11 Item11 -0,1540 -0,2532 

12 Item12 -1,8203 1,8079 

13 Item13 -0,0379 0,2471 

14 Item14 0,3840 0,0119 

15 Item15 0,9220 0,2757 
Fonte: Dados da pesquisa 

Tabela 2: Coordenadas dos estímulos (2ª rodada). 

ESTÍMULO NOME 
DIMENSÕES 

1 2 

1 Item1 1,0455 -0,3933 

2 Item2 1,3316 -0,2600 

3 Item3 0,9430 0,2533 

4 Item4 0,9430 0,2533 

5 Item5 1,3316 -0,2600 

6 Item6 0,7595 -0,5261 

7 Item7 -0,6928 0,8804 

8 Item8 -0,9791 0,7475 

9 Item9 -1,7350 -0,2972 

10 Item10 -1,0815 1,3935 

11 Item11 -0,4067 1,0135 

12 Item12 -2,7767 -1,4748 

13 Item13 -0,0990 -0,9245 

14 Item14 0,3710 -0,0124 

15 Item15 1,0455 -0,3933 
Fonte: Dados da pesquisa 

Os mesmos procedimentos foram conduzidos utilizando-se as respostas da 2ª rodada 

do painel (Tabela 2 e Figura 2), nessa ocasião, com menos respondentes (21 dos 29 

especialistas da 1ª rodada). A partir da 2ª rodada, pode-se observar um consenso em torno dos 

itens 1, 2, 5, 6 e 15, entre os itens 3 e 4, e entre os itens 7, 8 e 11. Os itens 9, 10, 12, 13 e 14 

evidenciam pontos de divergência significativos entre os respondentes.  

A 1ª rodada do painel exibe em seus resultados elevado grau de consenso acerca de:  

 Receptividade a um aplicativo de segurança pública por parte da população (item 

1);  

 possibilidade de criação de uma plataforma para registro de informações e de 

interações relevantes de segurança por parte da SSP (item 2);  

 influência direta de uma plataforma colaborativa na diminuição do número de 

casos de delitos penais não investigados (item 3) (90% dos especialistas em ambas 

as rodadas);  

 uso efetivo dessas informações pela SSP (item 4);  

 receptividade por parte dos especialistas quanto a essas informações (item 5) 

(100% dos especialistas em ambas as rodadas);  

 adesão da população em utilizar uma plataforma colaborativa em torno da 

segurança pública (item 6) e  

 possibilidade de a plataforma auxiliar no aperfeiçoamento de processos internos da 

SSP e políticas públicas relacionadas ao tema (item 15). 
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Figura 1: Mapa perceptual dos estímulos – 1ª rodada 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Figura 2: Mapa perceptual dos estímulos – 2ª rodada 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

De maneira geral, os especialistas entendem que há grande interesse e inclinação a um 

comportamento colaborativo, tanto por parte da população quanto por parte dos agentes 

atuantes na SSP; reconhecem também que há recursos e capacidades no âmbito da SSP, ou de 

órgãos diretamente ligados a ela, capazes de desenvolver tal solução tecnológica e efetivá-la 

em um futuro próximo. Os especialistas também percebem as informações compartilhadas 

como relevantes para a correção de falhas existentes no sistema de segurança pública, para 

maior efetividade das investigações, além do potencial de tais benefícios para 

aperfeiçoamento de tarefas e processos mais abrangentes, como a própria definição e 
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fiscalização de políticas públicas. Em todos estes quesitos estruturais, fundamentais para a 

efetivação do comportamento colaborativo no âmbito da segurança pública, os especialistas 

demonstram elevado consenso e atendem a um dos principais critérios expostos por Nam 

(2012) para o sucesso do CS: o compartilhamento instantâneo de informações sobre 

problemas de serviços e de infraestrutura entre pessoas e governo. Ainda segundo o autor, as 

ideias e comentários publicados servem ao aprimoramento dos processos, formulação de 

novas políticas públicas e feedback sobre as ações já desenvolvidas, ponto também destacado 

como de alto consenso entre os especialistas. 

A partir de um consenso em torno da predisposição dos cidadãos em adotar esta 

iniciativa (mais de 85% de concordância em ambas as rodadas), pode-se organizar a forma 

mais adequada de CS a ser implementada; Prpic et al. (2015a) aponta para a importância de se 

trabalhar com uma infraestrutura tecnológica desenvolvida e alinhada à oferta de informações, 

além de métodos de priorização para ações rápidas relativas a discussões urgentes; com isso, 

restrições quanto ao número de contribuições enviadas e a velocidade com que tais 

informações são processadas podem ser rapidamente administradas. Da parte dos próprios 

especialistas, todos se mostram receptivos a trabalhar com o CS tendo em vista não só os 

benefícios relativos a economia de tempo, mas também o estabelecimento de interações, 

confirmando uma tendência apresentada por Linders (2012), principalmente quando se preza 

pelo anonimato dos participantes em uma questão delicada como a segurança pública, fato 

que alinha estes achados também aos trabalhos de Prpic et al. (2015a; 2015b) e Stieger et al. 

(2012). Cabe destacar nesse grupo de respostas uma limitação evidenciada em forma de 

justificativa por um dos respondentes: a veracidade das informações prestadas pode ser um 

obstáculo, dirimindo assim os benefícios da plataforma. Em relação a esse conjunto de itens 

identificados na 1ª rodada, cabe destacar que após verificação das respostas da 2ª rodada, 

permanecem como itens de elevado consenso a receptividade e predisposição dos cidadãos e 

especialistas em participar de um CS no âmbito da segurança pública, além dos recursos e 

capacidades da SSP e do potencial do CS para a resolução de diversas questões e problemas. 

Já os itens 3 e 4, relativos à operacionalização da plataforma, distanciam-se dos itens 1, 2, 5, 6 

e 15; pode-se argumentar que essa mudança descreve um descasamento entre os benefícios 

potenciais e os elementos da estrutura e de política organizacionais necessários para 

implementar a ferramenta. 

 Os itens 11, 13 e 14 abordam respectivamente o acompanhamento e a melhoria 

contínua da plataforma pela SSP (item 11), a possibilidade de destinar recursos economizados 

pela plataforma para outras áreas relacionadas direta ou indiretamente à segurança (item 13) e 

a percepção da SSP por parte dos cidadãos como um parceiro nos esforços conjuntos para 

melhoraria da qualidade das decisões no âmbito da segurança (item 14). Verifica-se no item 

11 que a maior parte das respostas está concentrada em torno da concordância, muito embora 

o grau de consenso não seja pleno. Mesmo assim, não houve especialistas que discordassem 

totalmente acerca do item em ambas as rodadas. Quanto ao item 13, apesar de se reconhecer 

essa possibilidade, evidenciam-se na discordância de 5 dos respondentes os obstáculos a essas 

ações; da mesma forma, acerca da imagem da SSP enquanto um órgão parceiro do cidadão, 

porém em torno da discordância, verificou-se que a maior parte das respostas são dissonantes 

em relação ao enunciado (mais ou menos 85% em ambas as rodadas). Em se tratando dessa 

discordância, pode-se argumentar que mediante a adoção do CS de maneira oficial como 

estratégia de combate ao crime pela SSP esta passará a ser melhor avaliada pela comunidade; 

a adoção institucional da interatividade on-line entre o governo e os cidadãos abre um 

poderoso dispositivo de resolução de problemas, na medida em que convida os cidadãos 

comuns a usarem as suas competências para ajudar os governos em seus desafios (Linders, 

2012; Nam, 2012). Com isso, os cidadãos poderão naturalmente construir um relacionamento 

de parceria com o poder público. Na 2ª rodada do painel, verifica-se o distanciamento 
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consensual desses três itens, conforme a Figura 2. Tal fato ilustra incertezas acerca de 

aspectos associados a esforços da alta administração. 

Em relação aos itens dissonantes (7, 8, 9, 10 e 12), o item 7 (disponibilidade de recursos 

para implementação e manutenção do CS por parte da SSP) se justifica em grande parte pela 

atual conjuntura econômica, marcada pelo corte de gastos públicos em diferentes esferas, 

como se vê na seguinte fala de um dos respondentes: “governo está cortando gastos, por isso 

acho difícil...”. Além dos recursos gastos com tecnologia de informação, os incentivos e 

prêmios efetuados para cada tarefa concluída devem ser também considerados como custos de 

implementação do CS na organização (Prpic et al., 2015b; Stieger et al., 2012).  

Fortemente relacionada à questão da disponibilidade de recursos estão a 

operacionalização e manutenção do sistema pela própria SSP (item 8): 16 especialistas na 1ª 

rodada e 14 na 2ª rodada se posicionaram de acordo com esta afirmativa, comportamento 

ilustrado por um comentário relativo à necessidade da SSP se renovar e incorporar novas 

tecnologias. Pode-se constatar, no entanto, que a alta administração da SSP não é percebida 

como um ator presente e provável apoiador de um possível projeto de um modelo de solução 

tecnológica que utilize informações compartilhadas. De acordo com Nam (2012), o apoio do 

gestor no setor público, incentivando iniciativas colaborativas de cima para baixo, ajuda a 

criar um ambiente favorável, onde as agências governamentais promovem a valorização da 

colaboração e do aprendizado a partir do conhecimento provindo das multidões. Brabham 

(2013), por sua vez, afirma que um dos benefícios da adoção do crowdsourcing como política 

é sinalizar que o Governo está querendo estreitar laços de confiança, através do 

compartilhamento de informações com a comunidade online. O número de especialistas que 

permaneceram neutros demonstra que não possuem uma posição acerca do Governo 

promover políticas com esta conotação. 

Também alinhado aos itens 7 e 8, a questão dos incentivos (item 9) apresenta 

divergências; sem o devido apoio institucional da alta administração, pode-se argumentar que 

a implementação de incentivos e estímulos à colaboração dificilmente ocorrerá. Nesse 

sentido, não se apresenta nenhuma movimentação entre os especialistas em torno do item 9, 

tampouco ações de curso prazo por parte da SSP nesse sentido. Tem se revelado de grande 

importância no CS estudar de que forma os participantes possam ser motivados a participar do 

projeto, seja via reconhecimento pessoal, financeiro ou via desenvolvimento de habilidades 

pessoais (Bauer & Begenhuber, 2015). Apesar da essencialidade das fases de 

acompanhamento, avaliação e identificação de pontos de melhoria CS (Linders, 2012), tais 

aspectos operacionais ainda não são verificados como algo próximo à realidade da SSP-CE. 

Com os dados da 2ª rodada, pode-se verificar que os itens 7, 8 e 11 foram aproximados 

(Figura 2); verifica-se, dessa forma, consenso parcial semelhante em torno desses itens. O 

consenso parcial ilustra a ausência de um posicionamento ou sinalização mais ampla por parte 

da SSP sobre a utilização de novas tecnologias capazes de explorar o CS; porém, cabe 

destacar que iniciativas de modernização do aparato de segurança pública serão 

desencadeadas. 

Salienta-se o forte grau de discordância entre os especialistas quanto à possibilidade de 

a falta de qualificação de profissionais da segurança pública ser um gargalo à atividade 

investigativa e passível de ser superado por meio do CS (item 12). Um dos especialistas 

afirma que há profissionais qualificados na polícia judiciária, mas que o volume da demanda 

pelos serviços supera o número de profissionais disponíveis. Com isso, ocorre o acúmulo de 

crimes sem autoria identificada ou não investigados. Verifica-se maior distanciamento do 

item 12 em relação aos demais itens na 2ª rodada do painel, configurando-o como um item de 

elevada discordância e também como um elemento multifacetado. Este item coloca em 

evidência a importância de se administrar gargalos antes da implementação de projetos como 

o CS; a administração de gargalos relativos ao volume de demanda de trabalho pode ser 
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auxiliada pelo CS, porém, o próprio CS exige a eliminação de outros gargalos, sendo alguns 

deles, conforme evidenciado, o apoio estrutural por parte da alta administração, o qual está 

diretamente ligado a uma postura política de longo prazo (consenso parcial). 

4 Conclusão 
Com o objetivo de averiguar o potencial de utilização do CS no âmbito da segurança 

pública no Estado do Ceará em um período futuro de 5 anos (2017-2022), esta pesquisa se 

utilizou de um painel Delphi junto a um grupo de especialistas da segurança pública no 

referido Estado. Por meio de um questionário de quinze itens desenvolvido a partir de 

questões de ordem prática e de contribuições de autores como Beuer e Gegenhuber (2015), 

Brabham (2013), Linders (2012), Nan (2012), Prpic et al. (2015a; 2015b), Stieger et al. 

(2012), e posteriormente validado junto a especialistas em segurança pública, procedeu-se à 

coleta de dados em duas rodadas. A análise dos dados, utilizando-se de um escalonamento 

multidimensional não métrico, permitiu verificar as distâncias entre cada um dos quinze itens 

com base nas diferenças das respostas atribuídas que lhe foram atribuídas de acordo com uma 

escala Likert, isto é, concordância, dissonância e neutralidade. 

Entre os principais pontos de consenso, destacam-se a receptividade e predisposição 

tanto por parte da polícia quanto por parte dos cidadãos – destes, principalmente em função 

do anonimato – em utilizar uma plataforma; a contribuição da própria plataforma para o 

trabalho investigativo, somando-se a isso o seu potencial de contribuição às políticas de 

segurança e outros processos estratégicos no âmbito da SSP-CE; os recursos e capacidades 

que a SSP-CE dispõe para conceber e estruturar essa ferramenta. Evidenciou-se, no entanto, 

um elemento que está diretamente relacionado ao anonimato, condição fundamental para a 

contribuição dos cidadãos: a veracidade das informações fornecidas. Essa questão merece um 

olhar mais detalhado de maneira que soluções permitam que o CS seja de fato uma ferramenta 

eficaz à investigação policial. Cabe salientar que os “Governos 2.0” não são um ato isolado, 

mas uma tendência mundial (Shellong, 2009). Os especialistas concordam que as ações de CS 

podem ser essenciais para melhorar as ações de combate ao crime, causando assim maior 

proximidade entre os cidadãos e os profissionais da área. Aliado aos pontos supracitados, 

reconhece-se extensivamente a competência policial no trabalho investigativo, sendo a 

contribuição do CS não como subsídio a ineficiências desse trabalho, mas a gargalos 

estruturais da organização, i.e., demanda de processos para o número de profissionais. Mesmo 

assim, há de se trabalhar gargalos estruturais para melhor efetividade de implementação do 

CS. 

No que se refere às afirmações que trazem consigo ações objetivas dos entes públicos, 

especificamente por parte da SSP, percebe-se uma maior pulverização das opiniões dos 

respondentes. O número de concordantes ainda permaneceu expressivo, porém a frequência 

de opiniões neutras ou discordantes em relação às ações da SSP foi maior, fato que demonstra 

pouca convicção acerca dessas afirmativas apresentadas. Tal fato denota incertezas quanto a 

planos futuros da alta administração. Dessa maneira, cabe aos administradores buscarem os 

recursos (financeiros, materiais e políticos) necessários para alcançar a criação e 

implementação de um CS bem-sucedido. Para tanto, o primeiro estágio seria a obtenção de 

apoio da alta administração governamental, elemento facilitador à disseminação da ideia do 

compartilhamento de informações entre cidadãos e profissionais de segurança; em segundo 

lugar, a disponibilização de recursos financeiros suficientes para viabilizar a efetividade do 

CS, considerando não só gastos técnicos, mas também gastos relativos a incentivos, a planos 

de comunicação, dentre outros vinculados a ações de apoio (Brabham, 2013). Em terceiro 

lugar, faz-se essencial a promoção de políticas públicas que possam padronizar as ações de 

colaboração, utilizar tecnologias adequadas para a produção de um aplicativo, de acordo com 

a sua complexidade (Linders, 2012), além de possuir pessoal qualificado que possa interagir 

com as multidões. Assim, cria-se um ambiente colaborativo em que os entes públicos 
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continuam fornecendo as regras e plataformas, porém oferecendo em troca mais “voz”, 

reconhecimento e estímulo às multidões.   

Cabe destacar a multiplicidade de autores que explanam sobre o CS, mas também a 

escassez de trabalhos que abordam essa ferramenta no setor público ou o seu uso em políticas 

públicas. Conforme é produzida, a literatura no âmbito do setor público ajudará a definir 

novos contextos sociais para a aplicação do CS, assim, esta pesquisa tem como principal 

contribuição a análise de elementos essenciais à implementação de ferramentas particulares à 

economia colaborativa no âmbito da segurança pública. Diante dos desafios que a segurança 

pública enfrenta para alcançar maior efetividade em suas ações, o CS mostra-se como uma 

alternativa aos administradores públicos ao permitir explorar o poder da inteligência das 

multidões, por meio da troca de experiências em qualquer área geográfica. A implantação da 

ferramenta CS pode ajudar a minimizar diversas debilidades existentes atualmente nas 

investigações policiais do Estado do Ceará.  

 Quanto às limitações do estudo, apesar do alinhamento do método aos objetivos de 

pesquisa, o Delphi em si apresenta fragilidades por ser um método baseado no consenso de 

especialistas, não em dados reais. Assim sendo, a escolha dos especialistas é sempre um 

aspecto que pode trazer fragilidades; neste caso o estudo apresenta a visão de alguns agentes 

de segurança (delegados, escrivães e inspetores), não considerando sujeitos da alta 

administração ou mesmo estudiosos ou pesquisadores do assunto. Porém, mesmo trazendo 

uma visão específica sobre o tema, a contribuição por parte desse grupo específico é válida. 

Sendo o objetivo do Delphi a busca de consensos acerca de problemas ou questões, nem todos 

os pontos discutidos foram passíveis de consenso. Tal fato ilustra a incerteza ou o 

desconhecimento de alguns pontos por parte dos respondentes, limitando assim uma 

compreensão mais ampla sobre o fenômeno. Sugere-se para estudos futuros investigar em 

detalhes os pontos mais dissonantes, a exemplo dos aspectos operacionais e de gerenciamento 

da plataforma. Além disso, as seguintes possibilidades merecem atenção: (1) o desenho de 

elementos culturais que venham a facilitar a introdução e a institucionalização do 

compartilhamento de informações entre especialistas da SSP e a população; (2) questões 

relativas ao anonimato dos participantes em ferramentas e plataformas de compartilhamento 

de informações sobre crimes, além da relação do anonimato com a veracidade das 

informações fornecidas; (3) eficácia de diferentes instrumentos de incentivo à contribuição, 

monetários, reconhecimento, etc.; e (4) a análise de gargalos institucionais que venham a 

impedir os benefícios que plataformas colaborativas podem trazer à inteligência policial e ao 

combate ao crime. 
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Apêndice A – Instrumento de coleta de dados e base conceitual  

 
Quadro 1: Instrumento de coleta de dados e base conceitual. 

Item 1: “No meu entendimento, a maioria das pessoas que possui smartphones ou tablets instalará 

um aplicativo de segurança pública para compartilhar informações nos próximos cinco anos.” 

(Prpic et al., 2015a; 2015b). 

(1) Concordo totalmente (2) Concordo parcialmente (3) Nem concordo, nem discordo (4) Discordo 

parcialmente (5) Discordo totalmente. 

Item 2: “Na minha opinião, a SSP tem condições de criar, nos próximos cinco anos, uma plataforma 

para registro de informações e interações que possa ajudar as instituições da segurança pública com 

informações relevantes de segurança.” (Prpic et al., 2015a; 2015b). 

(1) Concordo totalmente (2) Concordo parcialmente (3) Nem concordo, nem discordo (4) Discordo 

parcialmente (5) Discordo totalmente. 

Item 3: “Um aplicativo de compartilhamento de informações sobre segurança pública pode 

contribuir para a diminuição do número dos casos não investigados de delitos penais.” 

(1) Concordo totalmente (2) Concordo parcialmente (3) Nem concordo, nem discordo (4) Discordo 

parcialmente (5) Discordo totalmente. 

Item 4: “No meu entendimento, a Secretaria de Segurança Pública poderá trabalhar nos próximos 

cinco anos com as informações registradas em uma plataforma de compartilhamento de 

informações com a população.” (Prpic et al., 2015a; 2015b; Stieger et al., 2012). 

(1) Concordo totalmente (2) Concordo parcialmente (3) Nem concordo, nem discordo (4) Discordo 

parcialmente (5) Discordo totalmente. 

Item 5: “Estou receptivo a trabalhar com informações compartilhadas com a população oriundas de 

um aplicativo de compartilhamento de informações relacionadas à segurança pública.” (Linders, 

2012). 

(1) Concordo totalmente (2) Concordo parcialmente (3) Nem concordo, nem discordo (4) Discordo 

parcialmente (5) Discordo totalmente. 

Item 6: “De acordo com a minha experiência, as pessoas estarão mais dispostas a ajudar a 

Secretaria de Segurança Pública com informações relevantes se a plataforma digital garantir o 
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anonimato dos usuários.” (Prpic et al., 2015a; 2015b; Linders, 2012; Stieger et al., 2012). 

(1) Concordo totalmente (2) Concordo parcialmente (3) Nem concordo, nem discordo (4) Discordo 

parcialmente (5) Discordo totalmente. 

Item 7: “A Secretaria de Segurança Pública disporá de recursos para a instalação e manutenção de 

uma plataforma de colaboração como fonte de informações qualificadas sobre delitos penais nos 

próximos cinco anos.” (Prpic et al., 2015a; 2015b; Stieger et al., 2012). 

(1) Concordo totalmente (2) Concordo parcialmente (3) Nem concordo, nem discordo (4) Discordo 

parcialmente (5) Discordo totalmente. 

Item 8: “De acordo com a minha experiência, o modelo de informações compartilhadas sugerido 

receberá forte apoio da alta administração da Secretaria de Segurança Pública.” (Nam, 2012). 

Item 9: “De acordo com a minha experiência, nos próximos cinco anos, a SSP será capaz de 

estabelecer incentivos e reconhecer as pessoas que colaborarem com informações relevantes sobre 

delitos penais.” (Beuer & Gegenhuber, 2015). 

(1) Concordo totalmente (2) Concordo parcialmente (3) Nem concordo, nem discordo (4) Discordo 

parcialmente (5) Discordo totalmente. 

Item 10: “No meu entendimento, nos próximos cinco anos, a SSP terá condições de integrar a 

colaboração de informações da sociedade como uma política pública.” 

(1) Concordo totalmente (2) Concordo parcialmente (3) Nem concordo, nem discordo (4) Discordo 

parcialmente (5) Discordo totalmente. 

Item 11: “No meu entendimento, nos próximos cinco anos, a SSP terá condições de monitorar, 

avaliar, identificar e corrigir deficiências operacionais, bem como avaliar esse aplicativo de 

compartilhamento de informações com o objetivo de identificar novas oportunidades de melhorias.” 

(1) Concordo totalmente (2) Concordo parcialmente (3) Nem concordo, nem discordo (4) Discordo 

parcialmente (5) Discordo totalmente. 

Item 12: “No meu entendimento, o principal gargalo da segurança pública é a falta de profissional 

qualificado, com isso, os cidadãos poderiam suprir essa lacuna ajudando a Polícia Judiciária.” 

(1) Concordo totalmente (2) Concordo parcialmente (3) Nem concordo, nem discordo (4) Discordo 

parcialmente (5) Discordo totalmente. 

Item 13: “No meu entendimento, nos próximos cinco anos, um aplicativo de segurança pública 

permitirá maior redução dos gastos relacionados à segurança pública, de maneira que a Secretaria 

possa destinar seus investimentos a outras áreas que necessitem de maiores investimentos.” 

(1) Concordo totalmente (2) Concordo parcialmente (3) Nem concordo, nem discordo (4) Discordo 

parcialmente (5) Discordo totalmente. 

Item 14: “No meu entendimento, nos próximos cinco anos, as pessoas que ajudarem com 

informações de segurança visualizarão a SSP como um parceiro nos esforços conjuntos para 

melhorar a qualidade das decisões no âmbito da segurança.” 

(1) Concordo totalmente (2) Concordo parcialmente (3) Nem concordo, nem discordo (4) Discordo 

parcialmente (5) Discordo totalmente. 

Item 15: “No meu entendimento, a Secretaria de Segurança Pública poderia ampliar o uso do 

compartilhamento de informações para também melhorar os seus processos internos, formulação de 

políticas públicas de segurança, e feedback sobre as ações das polícias.”  

(1) Concordo totalmente (2) Concordo parcialmente (3) Nem concordo, nem discordo (4) Discordo 

parcialmente (5) Discordo totalmente. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Abstract 

In all organizations, Information Technology (IT) services must be sustainable and 

delivered mitigating security risks and meeting legal requirements. The equation is difficult 

to deal with and, in some cases, may seem like an impossible mission. Executives know 

that aligning IT with corporate goals is one of their most important tasks. 

The IT as a support tool has been used in organizations for decades and in recent years 

these organizations have realized the growing importance of IT as a driver and catalyst in 

their business. Effective IT governance builds organizational culture, minimizes business 

risk, facilitates IT management, increases business profitability, and opens new 

perspectives and business opportunities. 

This work proposes an IT Governance framework, based on consolidated frameworks and 

the best academic and corporate practices. It is hierarchical in three levels: strategic, 

tactical and operational, based on the Array models (Weill, 2006), COBIT v5 (ISACA, 

COBIT 5 Modelo Corporativo para Governança e Gestão de TI da Organização, 2012) and 

ITIL v3 (ITIL v3, 2007). In the proposed model, what is established in the business scope 

(strategic level) will reflect in actions at the management level of the services offered by IT 

(operational level) while managed by IT management (tactical level). 

Keywords: IT Governance, IT Infrastructure, ITIL, COBIT, Matrix of Governance 

Arrangements. 

 

Governança de TI: unindo modelos de governança e gerenciamento de TI que habilitam a 

estratégia do negócio 

Resumo 

Em todas as organizações, os serviços de Tecnologia da Informação (TI) devem ser 

sustentáveis e entregues mitigando os riscos de segurança e cumprindo os requisitos legais. 

A equação é difícil de lidar e, em alguns casos, pode parecer uma missão impossível. Os 

executivos sabem que o alinhamento de TI com os objetivos corporativos é uma de suas 

tarefas mais importantes. 

A TI como ferramenta de apoio já é utilizada nas organizações há décadas e nos últimos 

anos estas organizações têm percebido a crescente importância da TI como impulsionador 

e catalisador em seus negócios. A efetiva governança de TI desenvolve a cultura 

organizacional, minimiza riscos ao negócio, facilita a gestão de TI, aumenta a lucratividade 

do negócio e abre novas perspectivas e oportunidades de negócio. 

Este trabalho propõe um modelo de Governança de TI, baseado em modelos consolidados 

e nas melhores práticas acadêmicas e corporativas. Ele é hierarquizado em 3 níveis: 

estratégico, tático e operacional e tem como base os modelos de matriz de arranjos (Weill 

& Ross, Governança de TI: como as empresas com melhor desempenho administram os 

direitos decisórios de TI na busca por resultados superiores, 2006), COBIT v5 (ISACA, 
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COBIT 5 Modelo Corporativo para Governança e Gestão de TI da Organização, 2012) e o 

ITIL v3 (OGC, 2007). No modelo proposto, o que é estabelecido no âmbito dos negócios 

(nível estratégico) refletirá em ações no nível de gestão dos serviços oferecidos por TI 

(nível operacional) enquanto gerido pela gerência de TI (nível tático). 

Palavras chave: Governança de TI, Infraestrutura de TI, ITIL, COBIT, Matriz de Arranjos 

de Governança. 

 

1 Introdução 

Em todas as organizações os serviços de TI (Tecnologia da Informação) devem ser 

sustentáveis e entregues mitigando os riscos de segurança e cumprindo os requisitos legais. 

É uma equação é difícil de lidar e, em alguns casos, pode parecer uma missão impossível. 

Os executivos sabem que o alinhamento de TI com os objetivos corporativos é uma de suas 

tarefas mais importantes. 

A TI como ferramenta de apoio já é utilizada nas organizações há décadas e nos últimos 

anos estas organizações têm percebido a sua crescente importância como impulsionadora e 

catalisadora de seus negócios, facilitando seu crescimento, suas mudanças e inovações e 

como estes fatores podem alavancar a competitividade. Além disso, existem cada vez mais 

regulações que estabelecem responsabilidades dos gestores e exigem que estes exerçam a 

devida diligência em seus papéis. 

No Gráfico 1, que faz parte da Pesquisa TI Empresas, podem ser vistos os gastos e 

investimentos em TI (Meirelles, 2017) nos últimos 10 anos, com uma clara tendência de 

alta para os próximos anos. 

Gráfico 1 - Gastos e investimentos em TI (Meirelles, 2017) 

 
 

Esta alta crescente exige da parte dos gestores das organizações, principalmente das áreas 

de TI, um controle sobre os resultados e retornos dos investimentos na área de TI. 

É possível que uma organização tenha todas as estruturas e processos de TI 

implementados, mas se não estiverem alinhados ao negócio não serão eficazes, 
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demonstrando que o negócio e a área de TI não se entendem nem trabalham juntos. 

(Sethibe, Campbell, & McDonald, 2007). 

A preocupação com a governança de TI toma corpo na década de 1990, com a crescente 

criticidade da tecnologia para o sucesso das empresas. Os estudos e pesquisas relacionados 

a Governança de TI orientam as organizações quanto as perspectivas e práticas 

relacionadas ao uso da tecnologia em seus negócios. 

Tangibilidade e sustentabilidade são os resultados tão sonhados e esperados, pelos 

executivos, sobre os investimentos em TI (Weill & Ross, Governança de TI: como as 

empresas com melhor desempenho administram os direitos decisórios de TI na busca por 

resultados superiores, 2006). 

Assim como os principais ativos de uma empresa – ativos físicos, relacionamentos 

(internos e externos), propriedade intelectual, finanças e recursos humanos – a TI deve ser 

governada pela alta gerência da empresa (Weill & Ross, Governança de TI: como as 

empresas com melhor desempenho administram os direitos decisórios de TI na busca por 

resultados superiores, 2006). 

As empresas contam com a área de TI para manter suas operações e gerar resultados para 

os acionistas e para a sociedade (Riekstin, Carvalho, Alves, & Vidal, 2014). As 

organizações reconhecem a importância e o potencial que a TI tem para trazer resultados 

com vantagem estratégica, mas muitas vezes não sabem gerenciar o risco inerente a seu 

uso ou mesmo não vislumbram como medir o desempenho do uso para valorizar o negócio 

(Matsumura, 2015). Um fator importante para o sucesso do alinhamento estratégico entre 

negócio e TI é o nível de conhecimento que o primeiro tem do segundo (Chao & Chandra, 

2012). 

1.1 Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo propor um modelo de governança de TI que combine as 

potencialidades de modelos consagrados no mercado, para que se possa responder à 

questão “como implementar a Governança de TI integrando os níveis estratégico, tático e 

operacional da TI?”, tendo em vista empresas de serviços com operações que fazem uso 

massivo da infraestrutura de TI. 

1.2 Justificativa 

O tema pesquisado e o desenvolvimento deste trabalho justificam-se pela crescente 

dependência da tecnologia para o desenvolvimento e desempenho dos negócios, o que leva 

as empresas a se preocuparem com a governança da área de TI. 

Como mencionado por (Weill & Ross, Governança de TI: como as empresas com melhor 

desempenho administram os direitos decisórios de TI na busca por resultados superiores, 

2006) “As empresas de melhor desempenho têm sucesso onde as outras fracassam porque 

implementam uma Governança de TI eficiente para sustentar suas estratégias.” 

Em compasso com a crescente participação de TI nas empresas (CGI.br, 2016), surgem no 

mercado uma série de modelos e guias de práticas utilizados por organizações de todos os 

portes para suportarem a governança e gerenciamento das áreas de TI.  

 

1.3 Metodologia  

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa exploratória, com estudo bibliográfico, 

registro de fatos, análise, interpretação e identificação de suas causas para a estruturação e 

definição de um modelo teórico em uma visão mais unitária.  

Para o seu desenvolvimento, foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca dos conceitos 

de governança de TI, gerenciamento de serviços de TI, indicadores de desempenho e 

modelos de governança e gerenciamento de TI. Com isso, é proposto um modelo que 
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permita alinhar as áreas de negócio e tecnologia da informação através das melhores 

práticas estudadas. 

Ao final é apresentado um estudo de caso e a aplicação do modelo proposto. 

Segundo Palena et al. (PREPARING A CASE STUDY: A Guide for Designing and 

Conducting a Case Study for Evaluation Input, 2006), um estudo de caso traz a história por 

trás do resultado, capturando o ocorrido e trazê-lo à tona e pode ser uma boa oportunidade 

para destacar o sucesso de um projeto ou para chamar a atenção para um desafio particular 

ou dificuldade em um projeto. 

 

2 Visão geral da governança e gestão de TI 

2.1 Alinhamento entre negócios e TI 

As evidências de que a TI tem o poder de transformar indústrias e mercados estão ao nosso 

redor. Numa rápida análise pode-se facilmente apontar diversos produtos e mesmo 

empresas que sucumbiram à rápida evolução de TI. Dado este grande poder que a TI 

possui, não é mais possível imaginar que TI não esteja alinhada ao negócio. 

Em muitas organizações, o sucesso depende da capacidade de TI em possibilitar a 

realização dos objetivos comerciais. Nestes casos, a governança de TI é tão crítica quanto a 

governança corporativa. Uma governança de TI eficaz garante que a tecnologia suporte os 

objetivos comerciais, maximize seu investimento, gerencie adequadamente os riscos e 

oportunidades relacionados à TI. 

 

2.2 Governança de TI 

Governança de TI possui diversas definições de várias fontes. Uma das perspectivas, de 

Win van Grembergen (Grembergen W. V., 2003), afirma que “A Governança de TI é a 

capacidade organizacional exercida pelo conselho, pela administração executiva e pela 

administração de TI para assegurar a fusão entre negócios e a TI”. 

Outra definição, que é mais direta e ampla, é a de Peter Weill e Jeanne Ross: “A 

Governança de TI é a especificação dos direitos decisórios e do framework de 

responsabilidades para estimular comportamentos desejáveis na utilização da TI” (Weill & 

Ross, Governança de TI: como as empresas com melhor desempenho administram os 

direitos decisórios de TI na busca por resultados superiores, 2006). 

Neste estudo optou-se por usar frameworks que fossem bem difundidos e utilizados nas 

organizações e conhecidos pelos profissionais de TI, que pudessem ser interligados, 

propondo um modelo prático, sem alterar suas formas de implementação e uso originais. 

Neste trabalho o termo framework tem como sinônimo o termo modelo. Um modelo ou 

framework pode ser definido como uma estrutura real ou conceitual destinada a servir de 

suporte ou guia para a construção de algo. Neste caso serve como orientação geral que uma 

organização pode adotar para montar seu programa de Governança de TI. Um modelo pode 

incluir muitos componentes, mas não prescreve as etapas a serem seguidas. Ele descreve as 

possíveis medidas para estruturar e operar o novo ambiente organizacional. 

 

2.3 Modelos de Governança e Gerenciamento de TI 

Entre os diversos modelos de boas práticas em Governança de TI e Gerenciamento de 

Serviços de TI, os mais citados no meio acadêmico e profissional podem ser destacados 

(Fernandes & Abreu, 2012): COBIT, Val IT e Risk IT, Modelo de Governança de TI e 

Matriz de Arranjos do MIT CISR, ITIL, normas ISO, PMBOK, SCRUM e Balanced 

Scorecard. 
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Alguns dos modelos e metodologias são específicos a aspectos da Governança de TI e 

outros mais abrangentes, com uma abordagem mais holística, podendo ser aplicados à 

organização como um todo ou à área de TI. 

Cada modelo tem seu padrão e terminologia própria, processos adequados e uma 

metodologia de implementação separada. A diversidade de vocação (foco de aplicação) e 

riqueza em detalhes dos modelos tornam suas aplicações difíceis e caras. Além disso, a 

eficácia de uma implementação padrão depende do nível de maturidade dos vários 

processos de governança e gerenciamento de TI, sendo necessário incluir tal referência em 

um processo unificado de avaliação de capacidades e maturidade global de TI (BAHSANI, 

SEMMA, & SELLAM, 2015). 

 

2.3.1 Modelos de avaliação de maturidade 

O nível de maturidade da Governança e Gerenciamento de TI de uma organização varia de 

acordo com uma série de requisitos e, para se atingir níveis adequados de maturidade, é 

necessário, antes de mais nada, saber o nível atual da organização em termos de 

maturidade em governança e gerenciamento de TI. 

Existem diversos modelos de avaliação de maturidade no mercado, como os citados por 

Pereira (A Maturity Model for Implementing ITIL v3, 2010): Trillium, BootStrap, 

Capability Maturity Model, IT Service Capability Maturity Model, Capability Maturity 

Model Integration for Services. 

 

2.4 Modelos escolhidos 

Com base na pesquisa realizada por (LUNARDI, DOLCI, MAÇADA, & BECKER) foram 

escolhidos os modelos de governança e gerenciamento de serviços mais difundidos entre as 

empresas brasileiras para a elaboração deste trabalho: 

 O COBIT em sua versão mais atual, a 5 (cinco) e; 

 O ITIL em sua versão 3. 

Apesar de não ter sido citado no estudo de (LUNARDI, DOLCI, MAÇADA, & BECKER) 

e no estudo de (Riekstin, Carvalho, Alves, & Vidal) ter sido identificado apenas com 

propósitos de aderência à Governança de TI, o modelo de Governança de TI e a Matriz 

de Arranjos do MIT CISR foi escolhido para uso no nível estratégico do modelo 

proposto, pois permite uma implementação rápida com a incorporação das práticas de 

governança e gestão de TI já existentes (Carvalho T. C., 2010) na empresa estudada, que 

será descrita no capítulo 4. 

 

2.4.1 O modelo de Matriz de Arranjos de Governança de TI 

Existem diversas definições para governança corporativa, incluindo-se aí a governança de 

TI, mas Nestor (International Efforts to Improve Corporate Governance: Why and How, 

2001) mostra uma definição dupla: 

 O lado comportamental, formado pelos relacionamentos e os padrões de 

comportamento que se seguem entre os diferentes agentes numa empresa para 

formar a estratégia e; 

 O lado normativo, composto pelo conjunto de regras que enquadram essas 

relações e comportamentos privados, moldando assim a formação de estratégias. 

A partir desta definição, neste trabalho será abordado o lado comportamental da 

governança de TI, através do modelo de Weill e Ross (Governança de TI: como as 

empresas com melhor desempenho administram os direitos decisórios de TI na busca por 

resultados superiores, 2006), para responder às questões: 
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a) Quais decisões devem ser tomadas para garantir a gestão e o uso eficazes de TI? 

b) Quem deve tomar essas decisões? 

c) Como essas decisões serão tomadas e monitoradas? 

Essas respostas serão obtidas pela aplicação do modelo de Governança de TI proposto, já 

que este se concentra na viabilização e transformação da TI para atender demandas atuais e 

futuras do negócio e seus clientes, tendo como foco o direcionamento de TI para “o que 

fazer” (Bernardes, 2015). 

 

2.4.1.1 Domínios de decisão 

Do modelo analisado tem-se que governar TI gerando valor de seu uso requer o 

envolvimento das pessoas (não apenas de quem administra TI), que possibilitem novas 

formas de análise e tomada de decisões sobre o assunto, além de propiciar um afastamento 

dos problemas cotidianos. 

Na Tabela 1 são listadas as principais decisões a serem tomadas em relação a TI nas 

empresas (Weill & Ross, Governança de TI: como as empresas com melhor desempenho 

administram os direitos decisórios de TI na busca por resultados superiores, 2006). 

 

Tabela 1 - Principais decisões sobre a Governança de TI (Weill & Ross, Governança de TI: 

como as empresas com melhor desempenho administram os direitos decisórios de TI na 

busca por resultados superiores, 2006) adaptada pelo autor 

Princípios de TI 

Declarações de alto nível sobre como a TI deve ser utilizada no negócio 

Arquitetura de TI 

Organização lógica de dados, 

aplicações e infraestrutura, 

definida a partir de um conjunto 

de políticas, relacionamentos e 

opções técnicas adotadas para 

obter a padronização e a 

integração técnica e de negócio 

desejadas 

Infraestrutura de TI 

Serviços de TI coordenados de 

maneira centralizada e 

compartilhados, que provêm a 

base para a capacidade de TI da 

empresa 

Investimentos e priorização da 

TI 

Quanto e onde investir em TI, 

incluindo a aprovação de projetos 

e as técnicas de justificação 
Aplicações de negócio 

Especificação da necessidade do 

negócio de aplicações de TI 

desenvolvidas internamente ou 

adquiridas no mercado 

 

2.4.1.2 Arquétipos da governança de TI 

Muitos executivos de outras áreas não têm clara a forma como são tomadas as decisões de 

TI para seus negócios, o que é crítico para as empresas. O modelo do MIT oferece um 

conjunto de arquétipos que permite a representação e análise dos direitos decisórios sobre 

TI, como mostrado na Tabela 2. 

Tabela 2 - Arquétipos de decisão em TI (Weill & Ross, Governança de TI: como as 

empresas com melhor desempenho administram os direitos decisórios de TI na busca por 

resultados superiores, 2006) 

Arquétipos da Governança de TI 

Padrão Quem participa 

Monarquia de negócio Executivos do nível diretor da empresa, podendo incluir o CIO 

Monarquia de TI Profissionais da área de TI 

Feudalismo Líderes das áreas ou unidades de negócio 

Federalismo Executivos do nível diretor da empresa, líderes das áreas ou unidades de 

negócio, podendo incluir os profissionais da área de TI 

Duopólio de TI Profissionais da área de TI e líderes das áreas ou unidades de negócio 
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Anarquia Usuários e pequenos grupos 

 

O resultado do cruzamento dos domínios de decisão e dos arquétipos de governança 

fornece as linhas e colunas para a matriz a que se refere o modelo do MIT. 

Uma matriz de governança preenchida – após a avaliação da alta gerência - delineia os 

tipos de decisões, os arquétipos para tomada dessas decisões e como estas serão 

monitoradas. Para tanto, é requerida a concepção e implementação de um conjunto 

coordenado de mecanismos de governança, tais como comitês, processo orçamentário, 

acordos de nível de serviço, estornos, processos de arquitetura, etc. São esses mecanismos 

que os gerentes trabalham diariamente à medida que a governança é implementada (Weill 

& Ross, IT Governance on One Page, 2004). 

Já no processo decisório referente aos Princípios e Investimentos de TI predominavam os 

arranjos de monarquia e duopólio, mais centralizados. As monarquias de negócio tornam 

mais provável que os princípios de TI se alinhem à estratégia de negócios. Um duopólio de 

TI assegura o comprometimento com os princípios do negócio. 

A Arquitetura de TI é vista pelos administradores do negócio como questões mais técnicas, 

confiando aos profissionais de TI a responsabilidade por estas decisões. O mesmo ocorre 

com a Estratégia de Infraestrutura, em que é dada à Monarquia de TI a independência para 

tomada das decisões. 

A pesquisa mostrou que as decisões sobre as Aplicações de Negócio são tomadas 

majoritariamente de forma federalista ou duopolista, indicando que as aplicações são 

decididas também pelos usuários e que podem ser replicadas no negócio e nas demais 

unidades (Weill & Ross, Governança de TI: como as empresas com melhor desempenho 

administram os direitos decisórios de TI na busca por resultados superiores, 2006). 

 

2.4.1.3 Modelo de Governança de TI 

De forma simples o modelo de Governança de TI proposto por Weill e Ross permite 

projetar, comunicar e sustentar uma governança eficaz. A forma como é implementado 

permite a harmonização entre a estratégia e organização da empresa com TI 

Pelo modelo do MIT CISR, os seis componentes da governança de TI se relacionam, tendo 

cada um sua função (Carvalho T. C., 2012): 

 Estratégia e organização da empresa: fornece o direcionamento da estrutura de 

TI e comportamentos desejáveis que motivam a governança; 

 Arranjos de governança de TI: atribuem direitos de decisão a diferentes 

arquétipos de TI para tomarem decisões-chave com o objetivo de alcançar 

objetivos de desempenho de negócios; 

 Metas de desempenho do negócio: traduzem a missão e valores da organização; 

 Organização de TI e comportamentos desejáveis: estão alinhados e 

harmonizados com a estratégia e organização da empresa; 

 Mecanismos de governança de TI: fornecem ferramentas para implementar e 

apoiar as decisões de governança de TI. Abrangem estruturas organizacionais de 

tomada de decisão; processos de alinhamento (por exemplo, SLA) e abordagens 

de comunicação; 

 Métricas e responsabilidades de TI: define como a TI contribuirá para a 

empresa e fornece meios para avaliar a eficácia da TI. 
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 2.4.1.4 Estratégia implica na Governança de TI 

Para adoção de qualquer que seja o modelo de Governança de TI, as organizações devem 

entender qual estratégia básica orienta a empresa. O conceito de disciplinas de valor 

(Treacy & Wiersema, 1995) mostra que a disciplina de valor de uma organização não é 

apenas determinada pelo preço, mas também por outros fatores, como o esforço para 

comprar seu produto ou serviço. No modelo do MIT CISR as disciplinas de valor são 

consideradas quando de sua implementação: 

 Excelência Operacional: nesta disciplina se enquadram empresas que enfatizam 

a eficiência e a confiabilidade, minimizando os custos de produção e alinhamento 

da cadeia de suprimento, oferecendo a seus clientes produtos ou serviços de alta 

qualidade a preços competitivos e facilidade de compra; 

 Intimidade com o Cliente: nesta disciplina a organização considera que seus 

clientes são o aspecto mais importante de seu modelo de negócio. Trabalha 

continuamente para atender aos requisitos do cliente e oferece, principalmente, 

produtos ou serviços sob demanda, concentrando-se em um relacionamento com o 

cliente de longo prazo. Para se destacar nessa estratégia, as organizações 

costumam fazer uso intensivo de um sistema de CRM (Customer Relationship 

Management - Gestão de Relacionamento com o Cliente); 

 Liderança em Produtos ou Serviços: Organizações que se concentram nesta 

disciplina se esforçam no desenvolvimento e inovação de produtos. Se esforçam 

para criar um fluxo contínuo de inovação que está em demanda tanto com 

compradores leais quanto com novos clientes. A organização investe muito em 

pesquisa e desenvolvimento. 

Empresas líderes são excelentes em, pelo menos, uma dessas disciplinas de valor sem 

deixar as outras de lado (Weill & Ross, Governança de TI: como as empresas com melhor 

desempenho administram os direitos decisórios de TI na busca por resultados superiores, 

2006). 

 

2.4.2 Atuação no nível tático de TI com o modelo COBIT 5 

O modelo Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) foi 

lançado em 1996 pela Information Systems Audit and Control Association (ISACA), 

originalmente como um conjunto de objetivos de controles para auxiliar auditores a lidar 

com ambientes relacionados a TI. Em 1998 é lançada a versão 2 mais abrangente, levando 

o COBIT além dos domínios da auditoria. A versão 3, lançada no ano 2000, traz diretrizes 

de gerenciamento de TI. As versões 4 e 4.1, lançadas em 2005 e 2007 respectivamente, 

incluem o Val IT e o Risk IT no modelo (em publicações separadas), que abordam os 

processos e responsabilidades de negócios e a mitigação dos riscos relacionados à TI na 

criação de valor. Em sua quinta versão, lançada no final de 2012, Val IT e Risk IT passam 

a integrar o modelo. 

O COBIT fornece um modelo abrangente que auxilia as organizações a atingirem seus 

objetivos de governança e gestão de TI. Em termos simples, ele ajuda as organizações a 

criar valor por meio da TI mantendo o equilíbrio entre a realização de benefícios e a 

otimização dos níveis de risco e de utilização dos recursos (ISACA, COBIT 5 Modelo 

Corporativo para Governança e Gestão de TI da Organização, 2012). 

 

2.4.2.1 Objetivos do COBIT 5 

Como menciona Bernardes (Estruturação de um modelo de Governança de TI combinando 

metodologias, modelos e ferramentas em diferentes níveis organizacionais, 2015), os 
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processos do COBIT colocam-no como um modelo que mostra “o que fazer” na 

governança de TI, apresentando mecanismos que ligam as estratégias da governança de TI 

com as ações operacionais de gestão de serviços de TI. 

O COBIT 5 permite que a TI seja governada e gerida de forma holística para toda a 

organização, abrangendo o negócio de ponta a ponta bem como todas as áreas responsáveis 

pelas funções de TI, levando em consideração os interesses internos e externos 

relacionados com TI. Ele baseia-se em cinco princípios básicos de governança e gestão de 

TI, descritos a seguir (Matsumura, 2015). 

Principio 1. Satisfazer as necessidades das partes envolvidas 

As Organizações existem para criar valor para suas partes interessadas (stakeholders) 

mantendo o equilíbrio entre a realização de benefícios a estes e a otimização do risco e uso 

dos recursos. As necessidades das partes interessadas devem ser relacionadas a um 

conjunto de objetivos da organização. Esses objetivos corporativos podem ser 

desenvolvidos usando as dimensões do Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1996). 

Principio 2. Cobrir a organização de ponta a ponta 

O COBIT 5 considera todos os habilitadores de governança e gestão de TI aplicáveis em 

toda a organização, de ponta a ponta, ou seja, incluindo tudo e todos - interna e 

externamente - que forem considerados relevantes para a governança e gestão das 

informações e de TI da organização. É este princípio que tornam os gestores responsáveis 

por tratar TI como um ativo estratégico. 

Principio 3. Aplicar um modelo único e integrado 

Em sua versão 5, o COBIT se alinhou a outros padrões e modelos de governança e gestão 

de TI. Assim, pode ser utilizado como modelo único para a governança e gestão, 

fornecendo uma base eficiente de integração com outros modelos. 

Principio 4. Permitir uma abordagem holística 

A fim de atingir os principais objetivos corporativos, a governança e gestão de TI deve 

adotar uma abordagem que envolva toda a organização (ser holística), apoiados por um 

conjunto de 7 habilitadores (enablers). Estes habilitadores são fatores que, individual e 

coletivamente, influenciam o funcionamento da governança e gestão corporativas de TI. 

Principio 5. Distinguir Governança de Gestão 

O modelo COBIT 5 torna clara a distinção entre governança e gestão. Essas duas áreas 

abrangem diferentes tipos de atividades, exigem diferentes estruturas organizacionais e 

servem a propósitos diferentes (Matsumura, 2015). O COBIT 5 faz uma clara distinção 

entre Governança – que geralmente é de responsabilidade do conselho administrativo e/ou 

alta gerência das organizações - e Gestão que, geralmente, é de responsabilidade da 

gerência de TI das organizações. 

 

2.4.2.2 Os habilitadores do COBIT 5 

Os enablers (habilitadores) são fatores que, individualmente ou em conjunto, influenciam 

como a governança e a gestão da TI irão funcionar. Os habilitadores são orientados pela 

cascata de objetivos, ou seja, objetivos de alto nível de TI que definem o que os diferentes 

habilitadores deverão alcançar. 

O COBIT lista 7 categorias de habilitadores definidos a seguir: 

Princípios, políticas e modelos que traduzem os comportamentos desejáveis em 

orientações práticas para o gerenciamento diário. 

Processos que descrevem um conjunto organizado de práticas e atividades para atingir 

determinados objetivos. Estes também produzem um conjunto de resultados que apoiam a 

consecução de metas relacionadas à TI. 
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Estruturas organizacionais que são entidades decisórias fundamentais em uma 

organização. 

A cultura, ética e comportamento, dos indivíduos e da empresa, muitas vezes são 

subestimados como um fator de sucesso nas atividades de governança e gestão. 

A informação é abrangente, se espalha pelas organizações e inclui todos os tipos de dados 

produzidos e usados pela organização. Ela é necessária para manter a organização 

funcionando e bem governada. 

Os Serviços, infraestrutura e aplicativos fornecem à organização processamento e 

serviços de tecnologia da informação. 

E as pessoas, habilidades e competências que dizem respeito e tratam das pessoas que 

atuam em TI e são necessárias para que decisões e ações corretivas sejam aplicadas 

corretamente. 

 

2.4.2.3 Modelo de Referência de Processos do COBIT 5 

No modelo de referência de processo são definidos e descritos em detalhes uma série de 

processos de governança e gestão. Este modelo representa todos os processos normalmente 

encontrados em uma organização relacionados às atividades de TI e como os processos são 

posicionados e tratados na hierarquia da organização, como mostrado na Figura 1. 

Para o domínio da Gestão de TI, há quatro grupos de processos: Alinhar, Planejar e 

Organizar (Align, Plan and Organize; APO); Desenvolver, Adquirir e Implementar (Build, 

Acquire and Implement; BAI); Executar, Atender e Apoiar (Deliver, Service and Support; 

DSS); e Monitorar, Avaliar e Analisar (Monitor, Evaluate and Assess; MEA). 

Figura 1 - Referência de Processos do COBIT 5 

Planejar 
(APO)

Contruir
(BAI)

Entregar 
(DSS)

Planejar 
(APO)

Dirigir Monitorar

Avaliar
Governança

Gestão

Feedback da Gestão

 

Fonte: (ISACA, COBIT 5 Modelo Corporativo para Governança e Gestão de TI da Organização, 2012) 

adaptada pelo autor 

 

No domínio de Governança de TI são listados 5 processos e dentro destes são definidas as 

práticas para Avaliar, Dirigir e Monitorar (Evaluate, Direct and Monitor - EDM). 

 

2.4.2.4 Modelo de Capacidade de Processo 

O COBIT 5 inclui um modelo de capacidade de processo, com base no padrão de 

Avaliação de Processo, Engenharia de Software da norma ISO/IEC 15504. O modelo 

proporciona meios para medir o desempenho de quaisquer dos processos de governança ou 

de gestão, permitindo a identificação das áreas que precisam ser melhoradas. 
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Para tanto, são definidos nove Process Attibutes (PA – Atributos de Processo) que 

permitem medir qual o nível de maturidade o processo avaliado alcançou em relação à 

definição básica dos atributos daquele processo. Os PAs definidos são: 

 PA 1.1 - Process performance; 

 PA 2.1 - Performance management; 

 PA 2.2 - Work product management; 

 PA 3.1 - Process definition; 

 PA 3.2 - Process deployment; 

 PA 4.1 - Process measurement; 

 PA 4.2 - Process control; 

 PA 5.1 - Process innovation e; 

 PA 5.2 - Continuous optimisation. 

Apesar de importantes, as informações obtidas com a avaliação dos processos são apenas 

uma parte dos habilitadores de governança e gestão do modelo COBIT 5, não fornecendo 

um quadro completo da situação da governança de uma organização. 

Pelo modelo de Capacidade de Processo utilizado no COBIT 5 um processo pode atingir 

seis níveis de capacidade, incluindo uma designação de ‘Processo Incompleto’, caso as 

práticas do processo avaliado não atinjam o objetivo definido (Matsumura, 2015). 

Pelo modelo, cada nível de capacidade só pode ser atingido quando o nível anterior tiver 

sido plenamente alcançado pela organização. A tabela 6 mostra os níveis de capacidade 

dos processos e o que é necessário para atingir cada nível de maturidade. 

Tabela 3 - Níveis de capacidade dos processos (Matsumura, 2015) 

0 Inexistente O processo não existe ou não atende seu objetivo. 

1 Executado O processo está implementado e atinge seu objetivo. 

2 Gerenciado O processo está implementado de um modo gerenciado. 

3 Estabelecido 
O processo está definido e formalizado e é capaz de atingir seus 

resultados. 

4 Previsível 
Opera dentro de limites definidos para alcançar os resultados do 

processo. 

5 Otimizado 
O processo é previsível e melhorado continuamente para atender 

as necessidades atuais e planejadas no negócio. 
 

A avaliação da capacidade de processo nível 1 exige que o atributo de desempenho do 

processo seja amplamente atingido, o que, de fato, significa que o processo está sendo 

realizado com sucesso e os resultados esperados estão sendo obtidos pela organização. 

Nos níveis de capacidade mais altos são adicionados outros atributos fazendo com que 

neste esquema de avaliação, alcançar a capacidade nível 1 já pode ser considerado uma 

importante conquista para a organização. 

Ao definir o nível desejado, as organizações devem levar em conta o custo-benefício e a 

viabilidade de alcançar esta meta (ISACA, COBIT 5 Modelo Corporativo para Governança 

e Gestão de TI da Organização, 2012). 

2.4.3 O Gerenciamento de TI com ITIL v3 

A governança de TI é vista como sendo um processo muito amplo na medida em que se 

concentra na transformação de TI para atender às demandas e objetivos atuais e futuros do 

negócio e seus clientes (Grembergen, Haes, & Guldentops, 2004). O gerenciamento de 

serviços de TI tem como foco a administração e operação de produtos e serviços 

tecnológicos. O diferencial importante, portanto, é que o gerenciamento de TI geralmente 
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tem uma abrangência interna e é feito no nível de unidade / departamento, enquanto a 

governança de TI tem aspectos semelhantes, mas posicionados num nível corporativo 

estratégico, com foco tanto interno quanto externo (Sethibe, Campbell, & McDonald, 

2007). 

O Gerenciamento de Serviços de TI mede a eficiência operacional de uma solução para 

atender as expectativas de nível de serviço do usuário final e como a área de TI gerencia o 

uso desses sistemas para oferecer o nível de serviço desejado (Muhammed, 2015). 

2.4.3.1 ITIL v3 

A Information Technology Infrastructure Library (ITIL) (Biblioteca de infraestrutura de 

TI) foi desenvolvida pela Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA - 

Agência Central de Computação e Telecomunicações) a pedido do governo Inglês
1
. O 

resultado foi uma coleção de livros com foco no gerenciamento de serviços de TI. A versão 

3, lançada em 2007, fornece uma perspectiva mais holística sobre o ciclo de vida dos 

serviços, abrangendo toda a organização de TI e todos os componentes de suporte 

necessários para oferecer serviços ao cliente. Amadurecida, esta versão enfatiza a 

integração de TI ao negócio e permite a mensuração do valor gerado. 

A ITIL é focada na operação de serviços de TI, devendo ser utilizada como um referencial 

para a estruturação de processos no nível operacional e o fornecimento de uma base para a 

implantação de controles no nível tático (Bernardes, 2015). 

A Tabela 7 descreve as cinco publicações e lista os processos em cada uma delas: 

Tabela 4 - Processos e funções ITIL (OGC, 2007) 

Publicação Processo Função 

Estratégia de Serviço 

Orienta o desenvolvimento de 

políticas e processos como 

ativos estratégicos ao longo do 

ciclo de vida do serviço 

Gerenciamento de: 

- Financeiro de TI; 

- Portfólio de serviços; 

- Demanda. 

 

Desenho do serviço 

Orienta sobre como planejar e 

criar serviços de acordo com a 

estratégia criada anteriormente 

Gerenciamento de: 

- Catálogo de serviços; 

- Nível de serviço; 

- Capacidade; 

- Disponibilidade; 

- Continuidade do serviço; 

- Segurança da informação; 

- Fornecedores. 

 

Transição do Serviço 

Orienta como colocar o 

serviço criado em operação, 

garantindo o cumprimento dos 

requisitos pré-estabelecidos e 

com o menor impacto na 

operação atual 

Gerenciamento de: 

- Mudanças; 

- Ativos de serviço e 

Configuração; 

- Liberação e distribuição; 

- Validação e teste do serviço; 

- Avaliação; 

- Conhecimento. 

 

Operação do Serviço 

Orienta as atividades 

cotidianas, garantindo a 

entrega e suporte aos serviços 

com qualidade 

Gerenciamento de: 

- Eventos; 

- Incidentes; 

- Requisições; 

- Problemas; 

- Central de serviços; 

- Ger. Técnico; 

- Ger. de operações de TI; 

- Ger. de Aplicações. 

                                                 
1
 Posteriormente, em 2001, o CCTA tornou-se parte do Office of Government Commerce (OGC) 
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- Acesso. 

Melhoria Continua do 

Serviço 

Orienta como fazer melhorias 

incrementais nos serviços 

- Relato do serviço; 

- Medição do serviço. 

 

 

De acordo com o Pink Elephant (The benefits of ITIL white paper, 2008) e Lema (ITIL in 

small to medium-sized enterprises software companies: towards an implementation 

sequence, 2015), a implementação das melhores práticas da ITIL traz uma série de 

benefícios tangíveis e intangíveis, como: 

 melhoria na utilização dos recursos de TI; 

 redução de falhas nos ativos de TI; 

 diminuição do retrabalho e redundância de tarefas; 

 maior qualidade dos serviços de TI; 

 produtividade da equipe de TI aprimorada; 

 aumento no nível de satisfação dos clientes e; 

 redução de custos. 

2.4.3.2 Implementação do GSTI 

O modelo ITIL não sugere uma ordem de implementação para seus processos. Esta decisão 

constitui o primeiro desafio que uma organização deve superar ao iniciar uma 

implementação ITIL (Lema, Calvo-Manzano, Colomo-Palacios, & Arcilla, 2015). A 

implementação das boas práticas do ITIL, escolhida neste modelo para o gerenciamento 

dos serviços de TI, não é simples e, na maioria das vezes, é longa, cara e arriscada (Pereira, 

2010). Assim, a Tabela 8 mostra a sequência básica de processos a serem implementados, 

conforme o Pink Elephant (An ITIL Roadmap: Developing a Service & Process 

Improvement Plan, 2004), a dissertação de (Riekstin, Carvalho, Alves, & Vidal, 2014) e 

corroborada pela pesquisa de (Lema, Calvo-Manzano, Colomo-Palacios, & Arcilla, 2015) 

para o gerenciamento de serviços de TI. 

Tabela 5 - Processos de boas práticas a serem adotadas (Lema, Calvo-Manzano, Colomo-

Palacios, & Arcilla, 2015) 

Processo Justificativa 

Gerenciamento de 

Incidentes e Service 

Desk 

A maioria das organizações tem uma função de suporte formal estabelecida, com 

um processo para recuperar o ambiente de TI após incidentes, em algum nível de 

maturidade. As melhorias neste processo são relativamente rápidas de se obter, com 

alto benefício para os clientes. 

Gerenciamento de 

Problemas 

Dependente do Gerenciamento de Incidentes, este processo faz uma classificação 

consistente dos incidentes e produz dados para análises de tendências em apoio à 

identificação de problemas. A premissa desta atividade é analisar incidentes de alto 

impacto para determinar sua causa raiz e implementar medidas para evitar 

recorrências. 

Gerenciamento de 

Configuração 

A premissa deste processo é a identificação e controle de todos os itens de 

configuração (ICs). Refere-se a capacidade de rastrear os ICs e seus 

relacionamentos. 

Gerenciamento de 

Mudanças 

A falta de maturidade neste processo pode ter um impacto dramático no negócio. 

Sem este controle, alterações não aprovadas, não planejadas e não coordenadas 

podem afetar os clientes. 
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2.4.3.3 Melhoria Contínua 

Na melhoria do serviço se concentram os esforços no aumento da eficiência, da eficácia e a 

otimização dos custos dos serviços e de seus processos de gerenciamento. A forma para se 

conseguir isso é assegurando que as oportunidades de melhoria sejam identificadas e 

aplicadas ao longo de todo o ciclo de vida do serviço. 

A Figura 2 mostra uma abordagem geral para a melhoria contínua do serviço e ilustra um 

ciclo contínuo de melhoria. 

Figura 2 - Abordagem de melhoria contínua do serviço 

Visão de negócios,
missão, metas e

Objetivos

Qual é a visão?

Avaliação da linha de 
base

Onde estamos?

Metas mensuráveis

Onde queremos 
estar?

Melhoria nos serviços 
e processos

Como chegamos lá?

Medições e métricas

Chegamos lá?

 

Fonte: (OGC, 2007) adaptado pelo autor 

 

Ciclo de Deming 

Na abordagem de ciclo de vida do serviço, a ITIL usa o ciclo de Deming, cujo autor, W. 

Edwards Deming, é mais conhecido por sua filosofia de gestão que leva a uma maior 

qualidade, maior produtividade e uma posição mais competitiva das empresas e seus 

produtos. 

No ciclo de Deming são definidos os estágios de Plan, Do, Check and Act (PDCA - 

Planejar, Fazer, Checar e Agir) e, distribuídos nestes estágios, são definidos 7 processos 

dos quais a melhoria contínua faz uso intensivo. A figura 3 ilustra o PDCA e os processos 

de melhoria contínua dos serviços. 

Figura 3 - Processo de 7 passos 

PLAN

DOCHECK

ACT

1-Identificar a 
estratégia de 
melhoria
2-Definir o que pode 
ser medido

3-Reunir dados
4-Processar dados

4-Analisar 
resultados
5-Apresentar 
Resultados

7-Implementar 
melhorias

 

Fonte: (OGC, 2007) adaptado pelo autor 
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2.4.4 Avaliação do nível de maturidade 

2.4.4.1 Governança de TI 

Em seu modelo de Governança de TI Weill e Ross estruturam a forma de avaliação da 

maturidade em cinco fatores considerados importantes: ambiente da empresa, arranjos de 

governança, consciência da governança, desempenho da governança e desempenho 

financeiro. A avaliação de desempenho verifica a eficácia da Governança de TI no 

cumprimento de quatro objetivos: 

1. Relação custo / benefício no uso de TI; 

2. Uso de ativos de TI de forma eficaz; 

3. Uso eficaz de TI para o crescimento e; 

4. Uso eficaz de TI para a flexibilidade dos negócios. 

A alta gerência das organizações deve identificar a importância de cada um dos fatores 

para a empresa e então classificar seu desempenho em cada fator. 

 

2.4.4.2 Gerenciamento de TI 

A avaliação da maturidade no gerenciamento dos serviços de TI permite a identificação 

das deficiências em capacidade dos processos e a sua demonstração para os executivos. 

Planos de ação podem ser desenvolvidos para elevar esses processos ao desejado nível de 

capacidade (ISACA, COBIT 5 Modelo Corporativo para Governança e Gestão de TI da 

Organização, 2012). Para o modelo proposto foi escolhido o modelo de avaliação presente 

no COBIT 5, que possui níveis de maturidade nos quais os processos são classificados, 

conforme mostrados na Tabela 10. 

No COBIT 5 o modelo de avaliação da capacidade dos processos de TI é descrito na 

publicação COBIT PAM (Process Assessment Model) (ISACA, ISACA, 2017). Na 

publicação existem indicadores de avaliação que podem ser usados para saber o nível em 

que os processos da organização se encontram. 

Tabela 6 - Níveis de maturidade de processos pelo COBIT (ISACA, COBIT 5 Modelo 

Corporativo para Governança e Gestão de TI da Organização, 2012) 

Nível Descrição 

0 – Incompleto O processo não está implementado ou não consegue atingir seu objetivo 

1 - Realizado (informado) O processo está implementado e atinge seu objetivo 

2 - Gerenciado (planejado e 

monitorado) 

O processo é gerenciado e os resultados são especificados, controlados e 

mantidos 

3 - Estabelecido (bem definido) Um processo padrão é definido e usado em toda a organização 

4 - Previsível (Gerenciado 

quantitativamente) 

O processo é executado de forma consistente dentro dos limites 

definidos 

5 - Otimização (melhoria contínua) O processo é continuamente melhorado para atender aos objetivos de 

negócios atuais e projetados  

 

No COBIT 5 o modelo de avaliação da capacidade dos processos de TI é descrito na 

publicação COBIT PAM (Process Assessment Model) (ISACA, ISACA, 2017). Na 

publicação existem indicadores de avaliação que podem ser usados para saber o nível em 

que os processos da organização se encontram. 

 

2.5 Atingindo os objetivos da Governança de TI 

Tomando como base o relacionamento dos objetivos do COBIT - que definem 

hierarquicamente como os objetivos de negócio determinam os objetivos de TI que irão 
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suportá-los - a Figura 4 mostra os objetivos de negócio definidos no nível estratégico 

usando o modelo de Matriz de Arranjos e abaixo os elementos relacionados a TI, objetivos 

de TI, de seus processos e atividades destes processos. 

 

Figura 4 - Relacionamento dos objetivos 

Manter a liderança 
e reputação da 

organização

Assegurar que os 
serviços de TI 

podem resistir e 
recuperar-se de 

ataques

Detectar e 
solucionar acessos 

não autorizados

Entender os 
requerimentos de 

segurança, 
vulnerabilidades e 

amaeças

Objetivos de 
negócio

Objetivos de TI

Objetivos de 
processo

Objetivos de 
atividade

 

Fonte: (ISACA, COBIT 5 Modelo Corporativo para Governança e Gestão de TI da Organização, 2012) 

 

Em cada elemento tem-se as medidas de resultado que indicam se os objetivos foram 

alcançados e estas mesmas medidas tornam-se indicadores de performance para o nível 

imediatamente superior. Estes indicadores de performance definem como os objetivos 

estão sendo executados a fim de permitir que os objetivos sejam atingidos. 

Definidos os objetivos e métricas do negócio é possível montar um placar de indicadores 

que serão utilizados por todo o processo de governança (Carvalho T. C., 2010). A 

organização das métricas nos níveis estratégico, tático e operacional é fundamental para 

sua correta interpretação, já que é através das métricas que serão identificados os 

comportamentos (resultados) indesejados (definidos pelas metas estabelecidas), permitindo 

a tomada de ações que corrijam o comportamento indesejado, como por exemplo o baixo 

nível de satisfação dos clientes com determinado serviço prestado por TI. 

 

2.6 Considerações Finais 

Existem vários modelos de governança e gerenciamento de serviços de TI no mercado, 

propostos para direcionar e controlar a área de TI. Por isso, e pela falta de entendimento 

claro da abrangência da governança de TI e da contribuição dos serviços gerenciados por 

TI é difícil identificar o modelo ou método adequado em cada nível organizacional 

(Bernardes, 2015) pela alta gerência das organizações. 

Os principais mecanismos utilizados focam em determinados aspectos de TI e como cada 

organização é única, o modelo de Governança de TI terá diferentes configurações. É 

necessário identificar o nível de maturidade da empresa para a aplicação correta dos 

mecanismos, que não precisam necessariamente ser utilizados em sua totalidade 

(Bernardes, 2015). 

Com base nos três modelos descritos neste capítulo será apresentado o modelo de 

Governança de TI que estabelece uma relação entre eles, desde a estratégia do negócio até 

o Gerenciamento de Serviços de TI, de forma que todos os envolvidos tenham uma ideia 
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clara do que a organização espera da área de TI e, por sua vez, a área de TI mostre o que - 

e como - está sendo feito para alavancar e dar valor aos negócios. 

 

3 Proposta de um modelo de Governança de TI 

Para auxiliar as organizações em sua governança, existem diversos modelos focados em 

Governança de TI e Gerenciamento de serviços - como mencionado anteriormente – com 

enfoques, premissas e formalismos distintos, com maior ou menor grau de sucesso em suas 

implementações. 

Como resultado da pesquisa deste trabalho, é proposto um modelo de Governança de TI 

que combine as potencialidades dos modelos escolhidos, Matriz de Arranjos e Governança 

de TI do MIT CISR, o COBIT 5 e o ITIL v3, sem alterar suas formas de implementação e 

uso, a fim de formar um conjunto que possibilite a implementação de um programa de 

Governança de TI que responda aos anseios dos gestores do negócio nos níveis estratégico, 

tático e operacional de TI. 

 

3.1 Controle e Execução de TI 

A implantação da Governança de TI implica que a empresa foque seus esforços no 

direcionamento de “o que fazer” em TI, definindo papéis e responsabilidades, além de 

padrões e diretrizes para o uso adequado da tecnologia da informação e comunicação em 

seus negócios. 

Deve existir também uma gestão baseada na execução de processos no nível operacional e 

seu respectivo controle tático, focando na eficiência operacional, provisão de recursos e 

serviços de TI, ou seja, o Gerenciamento de Serviços de TI diz “como fazer” a tecnologia 

trabalhar em favor dos negócios. 

A Figura 5 mostra a proposta da Governança de TI no nível estratégico, a Gestão de TI no 

nível tático e o Gerenciamento de Serviços de TI no nível operacional. 

Desta forma temos que a estratégia de TI é tratada pela alta gerência da organização, 

incluindo o diretor da área de tecnologia. No nível tático são tratadas as políticas de 

controle de TI e seus resultados pelo diretor e gerentes da área de TI. A operação, 

monitoração e medição de resultados dos serviços é feita pelo nível operacional, que inclui 

todas as pessoas da área de TI. 
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Figura 5 – Posicionamento de Governança e Gerenciamento de Serviços de TI 

Governança de TI – “O que fazer”

Gerenciament o de Serviços de TI – “ como fazer”

Nível  
Estratégico 

Nível  Tát ico 

Nível 

Operacional 

 

Fonte: (Bernardes, 2015) adaptado pelo autor 

 

As fronteiras desta divisão, apesar da forma como apresentadas na figura 11, não são tão 

claras quando sobrepostas na hierarquia das organizações, mas serve de parâmetro para 

ilustrar onde é decidido “o que fazer” e implementado o “como fazer” na área de TI. 

 

3.2 O modelo proposto 

A estrutura do modelo de Governança de TI proposto pode ser visto em seu 

posicionamento em relação aos níveis organizacionais na figura 6. Na mesma figura vemos 

também como a governança e o gerenciamento de TI se posicionam em relação a mesma 

hierarquia. Percebe-se que os modelos, com suas estruturas, definições, papéis e 

responsabilidades, sobrepõem-se. Desta sobreposição é possível escolher de cada modelo 

as partes exclusivas ou que melhor representam os anseios da organização em termos de 

alinhamento da TI com o negócio. 
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Figura 6 - Modelo proposto de Governança de TI 
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Fonte: autor 

 

O modelo de Matriz de Arranjos e Governança de TI aborda as questões envolvendo as 

decisões a serem tomadas e quem deve tomá-las no âmbito da TI, sendo um arcabouço que 

harmoniza os outros dois modelos usados aqui. O resultado são ações em todos os níveis 

organizacionais da área de TI, num modelo de Governança que pode ser adotado pelas 

organizações. 

Com base nas diretrizes definidas pela alta gerência, o COBIT 5 provê um conjunto de 

processos de alto nível adequados para a definição “do que” deve ser objeto de controle 

nos processos do nível tático, destacando-se pela presença de mecanismos que possibilitam 

a ligação entre as ações estratégicas da Governança de TI e as ações operacionais do 

Gerenciamento de Serviços de TI. 

Com a definição das diretrizes de TI e o que deve ser feito, são aplicadas as melhores 

práticas do gerenciamento de serviços de TI da ITIL v3, que definem “como devem” serem 

feitas as atividades do Gerenciamento de serviços de TI e que medirão seus resultados, 

permitindo verificar se houve elevação no nível de maturidade dos serviços de TI da 

organização adotante. 

Conforme a Figura 7 os modelos de referência combinados abrangem os princípios e 

diretrizes de TI para o negócio e permitem avaliar o desempenho da governança em termos 

da eficácia com que atingem os objetivos de negócio e de TI. 
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Figura 7 – O modelo proposto em detalhe 
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Fonte: autor 

 

3.3 Implementando o modelo de Governança de TI 

Independentemente do modelo de governança a ser aplicado, a premissa básica para o 

sucesso da implementação da Governança de TI é a participação e engajamento da alta 

direção no processo. Sem isso, as iniciativas de melhoria nos processos perdem parte de 

seu valor e não haverá harmonia nas ações tomadas entre negócios e TI. Este modelo parte 

do pressuposto que existe este engajamento e a vontade de gerar valor para o negócio a 

partir dos serviços prestados por TI. 

Ao iniciar a implementação deste modelo deve-se: 

 promover uma comunicação clara dos objetivos estratégicos a serem 

atingidos por toda a empresa e; 

 envolver a alta gerência (principalmente das áreas de negócio) na 

Governança de TI. 

 

3.3.1 Avaliar o nível de maturidade de TI 

Ao iniciar a implementação do modelo proposto é necessário saber em que nível a 

organização conhece sua área de TI e em que grau a área se encontra em termos de retorno 

para a organização. Para tanto, este modelo prevê a aplicação do modelo de avaliação 

(Weill & Ross, Governança de TI: como as empresas com melhor desempenho 

administram os direitos decisórios de TI na busca por resultados superiores, 2006) a fim de 

avaliar a governança de TI atual e o grau de afinidade de TI com o negócio. Em paralelo 

deve ser aplicado o modelo de avaliação de processos do COBIT 5 (ISACA, COBIT 5 
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Modelo Corporativo para Governança e Gestão de TI da Organização, 2012) para se medir 

a maturidade dos processos de TI. 

O resultado das duas avaliações norteará as ações da alta gerência na implementação das 

estratégias e responsabilização pelas decisões, bem como a forma de tomada destas 

decisões. Com base nos resultados é possível escolher o nível de maturidade a ser 

alcançado pela Governança de TI, fixar em quanto tempo o novo nível deve ser alcançado 

e como este nível deverá ser alcançado. 

Como parte do processo de Melhoria Contínua do modelo, estas avaliações devem ser 

realizadas em períodos pré-determinados e de comum acordo entre a alta gerência e a 

administração da área de TI. 

 

3.3.2 Implementar arranjos de Governança de TI 

A fim de endereçar os objetivos estratégicos da organização, seus gestores, devem mapear 

os arranjos e mecanismos de Governança de TI na Matriz de Arranjos, montando as 

estruturas, processos e comunicações que vão reger a TI em prol da estratégia da 

companhia. 

As estruturas de tomada de decisão são formadas pelos conselhos e comitês, 

responsabilidades organizacionais e o relacionamento entre negócio e TI. 

A implementação de processos de negócio interfuncionais permite focar na gestão dos 

objetivos da empresa. 

Quanto mais e melhor forem comunicados os mecanismos definidos, seu funcionamento e 

os resultados deles esperados, mais eficaz será a Governança de TI. 

 

3.3.3 Traduzir “o que fazer” em “como fazer” 

No modelo proposto, o nível tático refere-se à gerência de TI e onde se dá a coordenação 

dos processos específicos da área. De uma forma simples, no nível tático os requisitos de 

negócio são transformados em controles e metas de TI, onde “o que fazer” se traduz no 

“como fazer”, o que pode ser entendido como Gestão de TI. 

Os objetivos de TI gerados no nível estratégico através do modelo de Governança de TI e a 

matriz de arranjos são transformados em controles – que são os requisitos mínimos para o 

controle eficaz dos processos de TI - usando-se o COBIT para isso. Os objetivos de TI 

devem ser transformados em indicadores de desempenho para que possam ter seus 

resultados medidos, avaliados e comparados. 

Neste trabalho, independentemente do nível de maturidade da organização, é proposta uma 

lista básica das práticas de governança e gerenciamento de TI que devem ser adotadas e 

que permitirão comprovar a atuação e alinhamento de TI ao negócio: 

 definir os serviços técnicos e capacidades profissionais fornecidas ao negócio; 

 desenvolver um acordo de fornecimento de serviços com a organização (o cliente) 

(SLA – Service Level Agreement); 

 implementar um Service Desk, uma função que receba as solicitações de usuários 

e trate eventos e incidentes dos recursos (ativos) de TI; 

 implementar o gerenciamento de incidentes que documente as ocorrências de 

eventos e incidentes de acordo com as políticas definidas; 

 implementar o gerenciamento dos ativos de TI que mantenha registros das 

modificações dos ativos no decorrer do tempo; 

 implementar a gerência de mudanças que faça o planejamento e controle das 

mudanças no ambiente de TI a fim de evitar efeitos negativos na entrega dos 

serviços e; 
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 implementar o gerenciamento de problemas que se incumbe da análise dos 

incidentes e documenta as soluções aplicadas (paliativas ou definitivas), evitando 

sua recorrência e minimizando os impactos ao negócio. 

Estes são os pontos básicos que devem ser definidos no nível tático para se ter uma 

Governança de TI acima do nível zero de maturidade. 

Neste nível serão realizadas as análises do desempenho da TI através das métricas e metas 

definidas e geradas as ações corretivas e de melhoria a fim de corrigir problemas nos 

serviços e aumentar sua qualidade. 

Com isso em mente é necessário fazer o gerenciamento destes processos, que se dá no 

nível operacional. 

A melhoria contínua dos serviços é um dos pontos chaves não apenas do gerenciamento de 

serviços como de toda a Governança de TI, através de suas medições e avaliações que vão 

direcionar atividades para o atingimento das metas definidas anteriormente. 

 

3.3.4 Gerenciar TI no Nível Operacional 

A fim de prover a organização com serviços de TI de alta qualidade o modelo proposto usa 

o ITIL v3 em seu nível operacional para colocar em prática os processos e funções 

definidos no nível tático, monitorar os recursos de TI e fornecer os resultados para o nível 

tático. 

Muitas organizações já possuem práticas de gestão de serviços de TI que podem ser 

aproveitados sem muitas adaptações às boas práticas propostas pelo ITIL. 

No nível operacional é onde a TI é feita no dia-a-dia e permite que o negócio opere como 

esperado. Assim, é de suma importância que os processos e funções definidos no nível 

tático sejam implementados, comunicados e operados pelas pessoas da área de TI, pois é 

neste nível que são gerados os resultados. 

 

3.4 Métricas do modelo proposto 

"Se você não pode medir, você não é capaz de gerenciar" é um ditado que se aplica à 

Governança, inclusive a de TI. Sem as métricas não há governança e gerenciamento 

efetivos, não é possível fazer a melhoria dos serviços e a prova de valor de TI para o 

negócio seria, na melhor das hipóteses, infundada. 

Todas os tipos de métricas devem ser definidos de forma a gerenciar efetivamente a 

organização. Eles devem estar integrados de forma a fornecer uma compreensão global e 

abrangente da saúde da Governança e do Gerenciamento de Serviços de TI em toda a 

organização. 

 

Métricas de nível estratégico 

As métricas de nível estratégico podem variar em forma e número de acordo com as 

escolhas feitas pela alta gerência. A seguir são listadas algumas métricas básicas que 

podem facilitar a análise de entrega de valor por TI aos negócios. 

 Número de interrupções do serviço ao cliente devido a incidentes relacionados a 

serviços a TI; 

 Impacto na satisfação do cliente devido a interrupções do serviço devido a 

incidentes relacionados a TI; 

 Porcentagem de projetos dentro do orçamento. 

 

Métricas de nível tático 
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No nível tático a gestão de TI deve se preocupar com as métricas de processo. Essas 

métricas medem aspectos específicos dos processos. Alguns exemplos de métricas de 

processo incluem: 

 número de mudanças revertida; 

 tempo médio de resposta a incidentes; 

 porcentagem de chamados atendidos no prazo previsto; 

 tempo médio para completar um processo; 

 Número de obrigações contratuais não cumpridas por fornecedor. 

 

Métricas de serviço 

As métricas do serviço medem integralmente um serviço, fornecendo uma medição de 

ponta a ponta do desempenho do serviço. Alguns exemplos que valem a pena serem 

considerados: 

 Satisfação dos clientes com um serviço específico; 

 Custo de transação de um serviço específico; 

 Tempo de conclusão de transação de um serviço específico; 

 Taxa de resolução no primeiro atendimento; 

 Disponibilidade dos serviços. 

 Custo por incidente. 

 

Métricas de nível operacional 

As métricas de tecnologia medem aspectos específicos da infraestrutura e equipamentos de 

TI. Alguns exemplos de métricas de tecnologia incluem: 

 Utilização da CPU de um servidor; 

 Quantidade de espaço em disco utilizada; 

 Tráfego de dados uma interface de rede; 

 Disponibilidade dos componentes de infraestrutura; 

 Tempo de resposta de um web site. 

 

3.5 Considerações finais 

O grande desafio da área de TI é transformar seus processos em “engrenagens” que 

funcionem de forma sincronizada com as necessidades do negócio a ponto de demonstrar 

que a TI não é apenas uma área de suporte ao negócio e sim parte fundamental da 

estratégia das organizações. 

Na implantação deste modelo, as organizações devem se concentrar primeiro nos projetos 

mais simples, onde é seja mais fácil fazer as mudanças e oferecer melhorias rápidas e 

seguir daí um passo de cada vez em direção aos processos mais complexos. 

A sequência de processos listados neste roteiro é uma forma de dar uma visão lógica e 

pragmática de quais processos - e em que ordem - precisam ser implementados baseada em 

suas dependências. Deve ser usado como subsídio no processo de tomada de decisão 

levando em conta a situação única da organização em relação a sua maturidade em 

Governança de TI. 

 

4 Estudo de Caso 

4.1 Considerações iniciais 

O modelo proposto no capítulo 3 será contextualizado neste capítulo em um estudo de 

caso, realizado no âmbito de uma empresa descrita neste trabalho como Logística. 
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4.2 Descrição da empresa estudada 

A empresa “Logística” é de origem francesa e está no Brasil desde 2002 atuando no ramo 

de serviços logísticos de armazenagem e movimentação de produtos em galpões próprios e 

de seus clientes. Tem crescimento consistente, entre 10% e 15% anuais, desde sua entrada 

no país. Com base no trabalho de (Treacy & Wiersema, 1995), a disciplina de valor na qual 

a empresa Logística tem excelência é a operacional, enfatizando eficiência e custos 

operacionais mínimos, oferecendo serviços a preços competitivos, além da intimidade com 

o cliente, prezando a manutenção de clientes e oferecendo serviços sob demanda. 

 

4.2.1 A empresa Logística e sua TI 

Quando chegou ao Brasil, a área de TI da empresa Logística foi implementada como cópia 

do modelo de sua matriz, estando subordinada ao Diretor Presidente no Brasil e utilizando 

equipamentos e aplicativos homologados pela área de TI da França. Com o passar do 

tempo este modelo não se mostrou eficiente no tocante a infraestrutura e foi dada liberdade 

para que a área de TI brasileira adquirisse equipamentos e aplicativos diretamente, desde 

que tivessem as mesmas funcionalidades. 

A missão da área de TI é oferecer soluções que integrem os processos de negócio visando a 

disponibilidade das informações de forma eficiente. A equipe de TI da empresa é pequena 

e atua no planejamento de novos projetos e suporte de primeiro e segundo níveis para o 

negócio. 

Em 2012, num movimento de modernização de sua infraestrutura, os sistemas corporativos 

e de negócio foram disponibilizados em um datacenter terceirizado, ficando nas unidades 

apenas aplicações específicas e servidores de arquivo. Com isso tiveram um grande ganho 

em disponibilidade e tempo de resposta a incidentes, já que a nova infraestrutura também 

conta com todos os componentes duplicados. 

À exceção da infraestrutura dos sistemas baseados no datacenter, a área de TI tem 

dificuldade de atuar preventivamente. Mesmo assim, a área tem como meta entregar 

quaisquer dos sistemas sob sua responsabilidade em até 4 horas após um incidente de 

indisponibilidade. 

 

4.2.2 A Governança na empresa Logística 

A Governança corporativa é de responsabilidade da alta direção brasileira, que direciona as 

estratégias de cada área, verifica se os objetivos estão sendo atingidos e os recursos 

aplicados de forma correta. A diretoria também atua garantindo a conformidade e 

alinhamento com as diretrizes da matriz da empresa. 

No dia-a-dia algumas áreas atuam de forma anárquica procurando soluções de tecnologia 

para seus problemas sem consultar a área de TI que, na maioria das vezes, só é informada 

após a contratação da solução. A área de TI por sua vez, tem muitas iniciativas, propondo 

soluções e inovações para melhoria dos serviços oferecidos para as áreas de negócio e 

suporte da companhia, mas que não são adotadas pela falta de entendimento das áreas de 

negócio. 

Esta falta de comunicação entre TI e as áreas de negócio gera muito desgaste e retrabalho 

de ambas as partes. 

Na área de TI não existe uma Governança de TI formalizada e as informações da alta 

direção são passadas de forma pontual. Os papéis e responsabilidades estão definidos, mas 

não formalizados e comunicados corretamente. 

Por outro lado, existem alguns princípios definidos que são seguidos e respeitados, como: 
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 A área de TI é responsável pelo planejamento, gerenciamento e operação dos 

projetos que envolvam TI, mesmo que algumas execuções sejam realizadas por 

terceiros; 

 A busca constante por controle e redução de custos é uma premissa; 

 Processos e arquitetura de TI são definidos e padronizados pela equipe brasileira, 

mas alinhados com a matriz; 

 A continuidade do negócio e o aumento da qualidade dos serviços são metas 

definidas pela matriz e garantidas pela equipe local no intuito de otimizar recursos 

e diminuir custos. 

A gestão de TI tem alguns processos formalizados, mas sem controle ou comunicação 

formal, como: 

 Gerenciamento de Configuração – possui processo definido, o inventário dos 

ativos de TI é de responsabilidade das operações e a manutenção do banco de 

dados de gerenciamento de configuração (Configuration Management Data Base 

- CMDB) é de responsabilidade de TI; 

 Gerenciamento de Incidentes – existe uma ferramenta de monitoração de todos 

os ativos e métricas de disponibilidade, mas apenas os incidentes com maior 

impacto são registrados; 

 Gerenciamento de Continuidade – possui processo formalizado, comunicado, 

gerenciado e testado com regularidade. Cópias de segurança e recuperação de 

informações são realizadas e testadas regularmente de acordo com a política 

definida; 

 Gerenciamento de Mudanças – existe o processo que é aplicado apenas às 

grandes mudanças no ambiente; 

 Gerenciamento de Segurança da Informação – a empresa tem uma política de 

segurança da informação alinhada com o Código de Conduta Ética. Possuem uma 

ferramenta antivírus instalada, atualizada e gerenciada em todos os computadores 

da empresa. Os acessos à Internet são controlados por liberações de firewalls e 

filtros de conteúdo; 

 Help Desk – existe uma ferramenta rudimentar de controle dos chamados, mas 

sem integração com os outros processos, que dá apoio ao processo de atendimento 

das demandas de clientes internos. Não existe um ponto único de atendimento e o 

processo não é claramente comunicado às Operações. 

 

4.2.3 Estado desejado da Governança de TI na empresa Logística 

A área de TI da empresa Logística tem o intuito e apoio da direção da empresa para mudar 

seu perfil atual de “centro de custos” para gerador e agregar de valor para o negócio. Tanto 

a diretoria quanto a área de TI entendem ser necessário um modelo de governança 

integrado e que possa ser adaptado para a realidade da companhia sem mudanças 

ortodoxas em sua cultura. A alta gerência da empresa entende que com o rápido 

crescimento da empresa, a complexidade de suas operações e sem os controles devidos, a 

área de TI pode não conseguirá apoiar os negócios como necessário, o que pode provocar 

uma implosão na operação brasileira. 

A empresa tem consciência de que mais controles e a formalização do processo de 

Governança são necessários e a meta atual da área de TI é fazer uma avaliação da 

maturidade de seus processos e do conhecimento de TI por parte das pessoas das áreas de 

negócio para, em seguida, com uma análise de gaps, identificar o que precisa ser feito para 

elevar a capacidade de seus processos para o nível 2 de acordo com o COBIT 5. 
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4.3 Aplicação do modelo proposto 

O principal objetivo deste item é apresentar a aplicação do modelo proposto frente ao 

estudo de caso apresentado nos itens anteriores, verificando se ele é válido para a 

companhia estudada. 

 

Governança de TI 

Não existe uma definição formal e a área de TI trabalha para o alinhamento do conceito em 

toda a organização. Parte das boas práticas do ITIL é aplicada, além da gestão de projetos 

com base no PMBoK e o BSC. 

Existe uma Política de Segurança da Informação e um Código de Ética, mantido e 

comunicado regularmente. 

O modelo proposto contribui neste ponto auxiliando na criação de comitês e orientando a 

comunicação clara das decisões tomadas no nível estratégico em relação à Governança de 

TI. 

Princípios de TI 

Apesar de existirem implicitamente, nem todos os envolvidos entendem claramente o 

conceito. A arquitetura de TI é ditada conceitualmente pela matriz da empresa, mas a filial 

brasileira tem liberdade de utilizar soluções de sua escolha. 

Como não há a formalização clara dos princípios de TI, o modelo proposto proverá 

subsídios para a escolha e comunicação clara dos princípios de TI que a empresa segue, de 

acordo com o que foi incorporado da proposta MIT CISR. 

Arranjos de Governança de TI 

Os arranjos percebidos na empresa são semelhantes ao modelo proposto, mas não os mais 

eficientes, sendo necessário mudar a estrutura decisória. As decisões de investimentos são 

monárquicas, mas os resultados podem ser melhor comunicados para as áreas envolvidas. 

O modelo proposto orienta a alta gerência na implementação de mecanismos de 

governança, como processos de arquitetura e orçamentário. Com base no estudo de Weill e 

Ross (Governança de TI: como as empresas com melhor desempenho administram os 

direitos decisórios de TI na busca por resultados superiores, 2006) é recomendado usar 

arranjos federalistas para as contribuições e arranjos duopolistas para as decisões ao 

implementar a Governança de TI e a seguir pode-se melhorar o processo montando novos 

arranjos que permitam aumentar o desempenho da empresa nos negócios. 

Comunicação 

Não existem comitês formais além do board formado pelos diretores brasileiros. Apesar de 

TI fazer parte da estratégia da empresa, muitas vezes a comunicação não é bem distribuída 

aos envolvidos fora do board. 

Pelo modelo proposto, aplicando o processo APO8 (Alinhar, Planejar e Organizar) do 

Cobit 5 é possível gerenciar a comunicação, funções e relacionamentos da Governança de 

TI. Além disso, os relacionamentos e comunicações de TI podem ser melhorados usando 

o conhecimento de outras áreas da empresa, como Marketing, Qualidade e Treinamentos, 

além de usar os próprios recursos a seu favor, como ferramentas de self-learning, 

campanhas de conscientização e comunicação através da intranet da companhia. 

Estrutura da área de TI 

A área de TI possui times específicos para a operação no dia-a-dia. Alguns aspectos de TI 

são tratados por todos os times, como segurança da informação, projetos e serviços. 

Existem alguns serviços terceirizados, como a gerência de firewalls, antivírus, parque de 

impressoras e manutenção de equipamentos. A forma e condições de uso e custos destes 

serviços pode ser melhorada. 
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A implementação do modelo proposto, com a aplicação do processo APO01 do Cobit 5, 

fornece uma abordagem de gerenciamento das estruturas organizacionais, funções e 

responsabilidades e habilidades e competências. Já o processo APO07, também do Cobit 5, 

otimiza o capital humano de TI para alcançar os objetivos corporativos. 

Do ITIL v3, a implementação do Gerenciamento de Fornecedores, permite a obtenção dos 

resultados esperados dos serviços contratados de terceiros, além de gerir o relacionamento 

com os fornecedores de TI. 

 

Gerenciamento de Serviços 

Os níveis de serviço são definidos com base no programa mundial criado pela matriz, na 

França, com indisponibilidade máxima de 4 horas e nenhuma perda de dados em caso de 

incidentes graves, ou então pela demanda dos clientes externos para as Operações, o que já 

é garantido pela área de TI. 

Estes acordos podem ser melhorados em sua forma e melhor comunicados internamente à 

área de TI usando o modelo proposto. Aplicando práticas do COBIT 5 e, do ITIL v3, o 

processo de Gerenciamento de Nível de Serviço, incluindo o que é determinado como 

premissa (diferencial de seus serviços), nas propostas formais de negócios deixa clara a 

intenção e dedicação dos esforços a satisfação dos clientes. 

Os processos a seguir foram verificados e podem ser implementados ou melhorados com a 

implementação do modelo proposto: 

 Capacidade: não está formalizado e realizado com base apenas nos resultados do 

monitoramento. 

o Deve ser formalizado e ter análises que levem em conta demandas futuras dos 

serviços implementados. 

 Disponibilidade: é um processo formalizado e opera dentro dos padrões 

definidos, mas seus resultados não são comunicados fora da área de TI. 

o Pode ser revisado com vistas a aderência ao ITIL v3 e cobrado pela alta 

gerência. 

 Fornecedores: processo que leva em conta as definições corporativas, com 

contratação e operação realizadas pela área de TI. 

o Já que a empresa utiliza terceiros para execução de algumas de suas 

atividades de TI, este processo deve ser formalizado dentro de TI, usando o 

ITIL v3 como guia básico. 

 Financeiro: o gerenciamento financeiro é comum a toda empresa e, no caso de 

TI, de responsabilidade única do gerente da área. 

o Apesar de ser formalizado, cobrado pela alta gerência, pode ser melhorado 

envolvendo toda a área de TI e usando o modelo proposto para formalizar 

este processo. Ele também pode ser melhorado com a cobrança dos serviços, 

pelo menos em termos contábeis. 

 Mudanças: gerenciamento formalizado, mas não bem estabelecido. 

o O processo pode ser melhorado com o alinhamento as práticas do ITIL v3 e 

COBIT 5 e com uma melhor comunicação de seus objetivos e resultados. 

 Liberações: é realizado com o processo de mudanças, mas sem formalização de 

testes e de aceite por parte dos clientes. 

o Aqui, mais uma vez, o modelo proposto pode ser aplicado para formalização 

deste processo, que é importante para manter a rastreabilidade das funções 

implementadas nos serviços. 

 Configuração: é um processo formalizado e automatizado. Não possui todas as 

informações necessárias e a ferramenta não é integrada com as outras existentes, 
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como a de chamados. O processe pode ser melhorado usando as boas práticas 

indicadas pelo ITIL v3. 

 Incidentes e requisições: é um processo definido e aplicado por toda a área de TI, 

mas com os incidentes sendo tratados praticamente apenas pela equipe da Matriz 

(segundo nível). Pode ser melhorado com a incorporação de uma ferramenta 

específica e melhor documentação das tratativas para que os analistas de primeiro 

nível possam atuar na resolução de mais incidentes e diminuir a carga sobre a 

equipe de segundo nível. 

 Continuidade: é um processo formalizado e o gerenciamento realizado conforme 

as melhores práticas. 

Os processos e a função a seguir não estão definidos formalmente e como os anteriores 

mencionados aqui, podem ser formalizados através da implementação do modelo proposto: 

 Problemas: Os problemas são tratados pelos analistas seniores da matriz, mas 

sem registros formais ou que permitam pesquisa posterior de como foram 

resolvidos. 

 Service Desk: Não é formalizado e, na verdade, funciona como um Help Desk. A 

função é controlada por uma ferramenta de chamados. 

 Catálogo de Serviços: existe informalmente e com poucas informações 

divulgadas. 

Todas as sugestões de uso mencionadas neste capítulo, podem ser implementadas usando o 

modelo proposto, sendo que as melhorias em alguns processos já existentes e os novos 

processos podem ser gerenciados com ajuda do modelo e as boas práticas listadas no 

COBIT 5 e ITIL v3. 

 

4.3.1 Considerações finais 

Com base no estudo de caso apresentado pode-se afirmar que o modelo proposto atende 

aos requisitos da governança de TI e permite a integração de toda a área de TI em relação 

ao seu gerenciamento, além de agregar valor aos negócios. 

 

5 Conclusão 

Em todas as organizações os serviços de TI devem ser sustentáveis, entregues mitigando os 

riscos e cumprindo os requisitos legais. A equação é difícil de lidar e, em alguns casos, 

pode parecer uma missão impossível. Mas com planejamento, engajamento das pessoas e 

uma boa comunicação é possível implementar a Governança de TI de forma a melhorar o 

controle de suas atividades. 

A Governança de TI visa integrar totalmente as capacidades da área de TI com as 

estratégias de negócios e vice-versa. Para tanto, é necessário um alto grau de suporte da 

alta administração, bem como grande aderência das pessoas da área de TI aos 

comportamentos desejáveis quando do tratamento de quais decisões devem ser tomadas, 

por quem e como tomá-las no âmbito de Governança. 

Não existe modelo pronto para cada organização dadas suas peculiaridades e o 

alinhamento estratégico de TI só pode ser alcançado com a Governança de TI. O modelo 

proposto, como visto no estudo de caso, auxilia as organizações neste intento. 

Então, como visto no capítulo 4, o modelo é factível de implementação em organizações 

com cenário similar ao da empresa estudada. 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2942



 

 

5.1 Dificuldades encontradas 

A dificuldade na revisão bibliográfica foi encontrar modelos que dessem a possibilidade de 

encadear suas práticas de forma a contemplar toda a área de TI e o objetivo final que é a 

geração de valor para as organizações, sem que tornasse o modelo complexo a ponto de 

desencorajar sua implementação. 

 

5.2 Contribuições 

Este estudo teve por objetivo propor um modelo de Governança de TI que integre todos os 

níveis organizacionais envolvidos direta e indiretamente com a área de TI através do uso 

de modelos de mercado. Com isso, a revisão da literatura sobre definições e conceitos de 

Governança de TI, Gerenciamento de Serviços de TI, modelo de Governança e matriz de 

arranjos do MIT CISR, COBIT 5 e ITIL v3 são contribuições conceituais que permitem a 

identificação da melhor forma de implementar a Governança de TI nas organizações. 

Como principal contribuição deste trabalho temos a criação de um modelo de Governança 

de TI que abrange os níveis estratégico, tático e operacional da área TI das organizações. 

De forma prática, este modelo contribui com as organizações que desejem aumentar o 

nível de engajamento da área de TI com seus negócios mostrando que o uso das melhores 

práticas de cada modelo combinado aqui pode contribuir para a Governança de TI e 

facilitar o dia-a-dia das pessoas que lidam diretamente com o gerenciamento de TI. 

 

5.3 Trabalhos futuros 

O modelo resultante deste trabalho foi baseado em modelos que são padrão-de-fato do 

mercado, dando subsídios para que sejam combinados de forma a resultar num sistema de 

Governança de TI completo para qualquer organização. 

Poder-se-ia ainda incorporar ao modelo, no nível estratégico a metodologia do Balanced 

Scorecard e a integração com o modelo de Gerenciamento de Projetos do PMI (Project 

Management Institute) no nível de gerenciamento de serviços quando do desenho de novos 

serviços. 

Outra sugestão para um trabalho futuro é a agregação das derivações do conceito de 

Governança de TI, como Governança de Processos, Governança SOA e Governança de 

Dados ao modelo. 
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Abstract 

The entrepreneurs and creators of startups from Sergipe began to unite in 2012 in favor of 

strengthening the innovation ecosystem in the state of Sergipe. The aim of this paper was to 

study the movement titled "Caju Valley" to propose measures that help to strengthen the 

group. In terms of methodology, the work is descriptive and qualitative, and as a method it 

was chosen the study of multiple cases (Yin, 2015). The complete study was divided into 

three phases. In the first phase it was analyzed the records in files, open interviews with 

participants of the Caju Valley group were made and it was also done direct observation of 

the group meetings. The second phase was composed by structured interviews with 20 

companies participating in the Caju Valley and participant observation of the group. "The 

Caju Valley", which began in 2012 and whose mission is to be a digital environment, 

centralizing the Startups movement that grows stronger every day in the state of Sergipe. It 

was observed in the analysis that the Caju Valey group, although reasonable importance the 

developers of the Startups ecosystem, still suffers due to the lack of balance between the 

various stakeholders, such as government, universities, support for Research Foundations, 

incubators, entrepreneurs and Several other organizations. It was also noticed the lack of 

maturity of the entrepreneurs, timid or suspicious investors, accelerators without effective 

action and incubators with low effetivity in the state of Sergipe. 

 

Keywords: Startups, Entrepreneurship, Innovation and Startup ecosystem. 

 

Resumo  

Os empreendedores sergipanos criadores de startups iniciaram um movimento em 2012, em 

prol do fortalecimento do ecossistema de inovação do Estado de Sergipe. O objetivo desse 

artigo foi aprofundar o conhecimento sobre o movimento intitulado Caju Valley para propor 

medidas para o fortalecimento do grupo. Em termos metodológicos, o trabalho é descritivo, 

qualitativo e como método foi escolhido o estudo de casos múltiplos (YIN, 2015). A pesquisa 

completa foi dividida em três fases. Na primeira fase com análise dos registros em arquivos, 

entrevistas abertas com os participantes do grupo Caju Valley e a observação direta das 

reuniões. Na segunda fase, com entrevista estruturada com 20 empresas participantes do Caju 

Valley e observação participante do grupo. Na terceira fase foram realizadas entrevistas em 

profundidade com dez empreendedores de Startups citadas pelo movimento Caju Valley 

atendendo a 10 critérios propostos pela pesquisa. O grupo investigado é composto por 

empresas participantes do movimento ‘Caju Valley’ iniciado em 2012, que tem como missão 

ser um ambiente digital, centralizador do movimento de Startups que a cada dia ganha mais 

força no Estado de Sergipe. Observou-se na análise, que o grupo Caju Valey embora tenha 

razoável importância como fomentador do ecossistema de Startups, ainda sofre devido ao 
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desequilíbrio entre os diversos atores sociais, tais como: Governo, Universidades, Fundações 

de apoio a Pesquisa, Incubadoras, Empreendedores e diversas outras organizações. Percebeu-

se a ainda a ausência da maturidade dos empreendedores, investidores tímidos ou 

desconfiados, aceleradoras sem efetiva ação e incubadoras com pouca efetividade no estado 

de Sergipe. 

 

Palavras-chave: Startups, Empreendedorismo, Inovação e Ecossistemas de Startups. 

Introdução  

O objetivo dessa pesquisa foi aprofundar o conhecimento sobre o movimento 

intitulado Caju Valley para propor medidas para o fortalecimento do grupo e 

consequentemente do ecossistema de inovação em Sergipe. O Caju Valley desde 2012 é o 

principal aglutinador das Startups sergipanas e até então pouco ou quase nada se conhecia das 

dificuldades enfrentadas por esses empreendedores.  

A discussão sobre a formação de ecossistemas de negócios permeia a academia 

desde a década de 1990, quando James Moore (1996) relatou a importância da formação de 

redes colaboração entre os diversos atores que potencialmente formariam um ambiente fértil 

para o empreendedorismo inovador. Essas redes de colaboração ou de relacionamento, 

permitiriam que parceiros estratégicos fortalecessem as estruturas institucionais e particulares 

para uma política de desenvolvimento regional por Isenberg, (2011) e Cohen (2006), em um 

ambiente que todos os envolvidos (sociedade civil, entidades de apoio, governos e 

empresários) estivessem sinergicamente envolvidos para gerar o aumento do poder 

econômico.  

A importância de uma base de instituições e empresas interessadas no fortalecimento 

de ideias de negócios tecnologicamente inovadores, com forte apelo pela pesquisa e 

desenvolvimento de produtos com potencial de escalabilidade é discutida em todas as nações. 

Sendo importante mencionar, que analisamos o empreendedorismo tecnológico a partir da 

experiência prática e científica para a produção de produtos direcionados para o mercado 

local, tal qual um sistema na ótica de Abetti (1992) quando investigou as empresas de 

tecnologia chinesas, embora a realidade observada em Sergipe indique um certo 

distanciamento entre as Startups e o mercado consumidor de tecnologia.  

No Brasil essa discussão ganha força a partir da década de 2000 e em Sergipe 

tardiamente a discussão começou a fazer parte da agenda dos principais órgãos de fomento ao 

empreendedorismo tecnológico a partir da década de 2010. O corpus de análise foi definido a 

partir das empresas participantes do grupo denominado Caju Valley, que desde 2012 atua em 

Sergipe com o objetivo de fortalecer o ecossistema de inovação no estado. A ideia de 

apresentar ao mercado um produto verdadeiramente inovador, é o grande objetivo estratégico 

das Startups, pois elas adentram em mercados extremamente competitivos e necessitam se 

destacar, mesmo sem uma marca forte ou dispendiosas estratégias de comunicação. 

O Caju Valley é um movimento com intuito de impulsionar as startups locais de 

Sergipe criando um espaço onde as startups pudessem divulgar suas empresas, suas propostas 

de serviços e também realizar eventos para dinamizar o trabalho. A proposta do movimento é 

a consolidação desse Ecossistema inovativo em Sergipe, e perpassa pela necessidade de 

definição das empresas associadas mais relevantes para o ecossistema, na busca por parceiros 

estratégicos e das mentorias e consultorias coletivas e colaborativas. Em cada reunião mensal 
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do grupo, um empreendedor de Startups, apresenta suas dicas para enfrentar as dificuldades 

do mercado.  

Em termos metodológicos, o trabalho é descritivo, qualitativo e como método foi 

escolhido o estudo de casos múltiplos (YIN, 2015). A pesquisa completa foi dividida em três 

fases: observação, entrevista e entrevista em profundidade. 

Os resultados dessa pesquisa revelam a ausência de práticas mais contundentes de 

apoio ao empreendedorismo por parte do Governo e das Universidades. Falta de maturidade 

dos empreendedores, poucos investidores de risco e incubadoras sem ação efetiva. 

 

Referencial Teórico  

 

O Conceito de Ecossistema de Inovação 

O conceito Ecossistema de Inovação foi proposto por James F. Moore no artigo 

“Innovation - Predators and Prey: A New Ecology of Competition” publicado e premiado na 

Harvard Business Review em 1993, o autor aborda algumas questões fundamentais para 

entender o mercado da tecnologia. Na ótica de Moore (1993) uma empresa como a Apple que 

é a principal liderança para o ecossistema do Vale do Silício acaba levando todas as outras 

empresas que fazem parte do seu ecossistema a crescerem em função de um objetivo em 

comum, uma disputa entre Apple e IBM, por exemplo, não seria a simples disputa de duas 

empresas gigantes, mas a disputa de dois ecossistemas com características próprias. Nessa 

visão Bosch e Bosch-Sijtsema (2014): 

 
[..] um ecossistema de software consiste em uma plataforma de software, um 

conjunto de desenvolvedores internos e externos e uma comunidade de 

especialistas, oferecendo serviços que solucionem as necessidades e gerem 

satisfação de uma comunidade de usuários. (Bosch e Bosch-Sijtsema, 2014, 

p.179) 

 

Moore (1993) descreve em quatro fases um ecossistema, na fase 1, os 

empreendedores normalmente se concentram em entender as necessidades dos clientes, 

buscando, portanto entregar algum valor em função das demandas existentes. Na fase 2 os 

ecossistemas buscam fazer sua expansão e normalmente ocorrem choques entre os 

ecossistemas, no caso específico de Sergipe, seria possível imaginar um choque nordestino 

nesse primeiro momento, na fase 3, com a expansão rentável realizada dos ecossistemas, 

nesse momento começa a luta por registros e patentes, e a disputa pela liderança do 

ecossistema, nesse momento é possível que o ecossistema já tenha permitido o sucesso de 

mais de uma organização e a hegemonia será questionada. Na fase 4, o ecossistema que 

alcançou seu nível de maturidade, começa a ser ameaçado por novos ecossistemas que trazem 

uma verdade inovação para a área de tecnologia. Na visão de Etzkowitz e Leydesdorff (2000) 

que trabalham com a ótica da Tripla Hélice, onde a Universidade seria a fomentadora das 

relações entre as empresas e o governo, nesse contexto a inovação seria a resultado desse 

processo dinâmico de difusão do conhecimento e experiências de pesquisa e desenvolvimento 

das universidades, do governo e das empresas. Sobre essa questão Etzkowitz e Leydesdorff 

(2000): 

 
De uma forma ou de outra, a maioria dos países e regiões estão atualmente 

tentando alcançar alguma forma de Triple Hélice. Consistindo de um 

ambiente universitário inovador com empresas spin-off, e iniciativas tri-

laterais baseadas no conhecimento, desenvolvimento econômico e alianças 

estratégicas As relações se dão entre as grandes e pequenas empresas, que 

operam em diferentes áreas e com diferentes níveis de tecnologia, na relação 
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entre laboratórios do governo, e grupos de pesquisa acadêmica. Estes 

arranjos são frequentemente encorajados, mas não controlados, pelo governo 

[...]. (Etzkowitz e Leydesdorff, 2000, p.112) 

 

   Para Batista e Mendonça (2010), as universidades como fontes de conhecimento são 

propulsoras do desenvolvimento regional, além disso a inovação e profissionais qualificados 

são fundamentais para entender o nível de eficácia na criação de empresas.  Em um estudo 

similar com metodologia qualitativa Kon et al (2014) comprovam que o emergente sucesso do 

caso do ecossistema de Israel está baseado entre outros fatores, tais como: O fácil acesso ao 

capital, um espirito Emigrante empreendedor, educação de alto padrão e outros. Ao mesmo 

tempo, os autores citados perceberam como pontos fracos: A distância de grandes mercados e 

ausência de mercado local, que são problemas sentidos no Caju Valley. Em um texto antigo, 

mas que têm relação com a atual situação do Caju Valley, os autores Baum, Calabrese e 

Silverman (2000) analisando a realidade de um determinado segmento do Canadá, apontam as 

alianças entre empresas emergentes, como fundamental para o desenvolvimento do 

ecossistema.   

Essas alianças estratégicas das empresas foi também percebida por Gruber e Henkel 

(2004) e que no tocante a inovação aberta, todas podem ser beneficiadas, no caso especifico 

de empresas que estão na fase de arranque como é o caso do Caju Valley a inovação aberta é 

fator chave para o sucesso, segundo recente pesquisa realizada por Michelino et al (2017).  

Em um texto bem antigo, na visão de Shan, Walter e Kogut, (1994) o capital social disponível 

para startups, será um fator crucial para determinar as suas redes de relacionamento, mais uma 

vez para os autores as formação das redes de relacionamento, são fatores cruciais para o 

sucesso de uma operação.  Por fim, nessa análise, e partir da visão de  Arruda, Nogueira e 

Costa (2013) um ponto foi levado em consideração que é a distância entre a academia e o 

mercado no Brasil,  e a partir dessa concepção e pensando nessas questões, o próximo tópico 

vai abordar de maneira mais específica os ecossistemas de empresas de tecnologia, antes de 

adentrarmos na discussão dos caso especifico e em nossa proposta de melhoria para o 

ecossistema de inovação em Sergipe. 

 

Um ecossistema de empresas de Tecnologia  

 

Na ótica de Popp (2010) em um ecossistema de softwares existe uma troca de 

serviços para o atingimento de objetivos estratégicos em comum do grupo, normalmente a 

partir da liderança de um fornecedor específico de software. Nessa linha de raciocínio 

Hanssen e Dybå (2012): 
Ecossistemas de software é um termo recente, referindo-se a uma 

comunidade em rede de organizações ou atores, que baseiam as suas 

relações uns com os outros em um interesse comum no desenvolvimento e 

utilização de uma tecnologia central de software. (Hanssen e Dybå, 2012, 

p.8) 

 

Em linhas gerais a perspectiva de Moore (1993) está baseada na visão de que as 

empresas de tecnologia fazem parte de um ecossistema empresarial que congrega várias 

indústrias, e que a inovação é a palavra chave do ecossistema, pois só é possível que essas 

Startups evoluam a partir de um processo de cooperação inovativo. Em 2006 em novo artigo 

publicado, o autor faz uma importante consideração, Moore (2006, p.32) “Os ecossistemas de 

negócios, cercam, permeiam, e remodelam mercados e hierarquias”. Nessa perspectiva, o 

autor reforça a visão que os novos ecossistemas são ambientes de cooperação, mas dentro de 

mercados de muita competição, onde o aumento da eficácia e eficiência das organizações é 

condição preliminar para alcançar o sucesso. Em sua análise, os melhores trabalhos de 
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inovação no ecossistema tecnológico, estão sendo realizados por países em desenvolvimento. 

Para Aleisa (2013): 

 
Um ecossistema de Startups é definido como uma sociedade de fundadores 

com ideias e habilidades, jovens empresas talentosas em seus estágios 

iniciais, incubadoras com mentores e capital, primeiros usuários e os meios 

de comunicação. Estes elementos ou entidades, interagir e ajudam uns aos 

outros, fortalecendo o ecossistema, aumentando o seu próprio valor. A meta 

para todo o ecossistema de Startups é desenvolver uma rede de talentos que 

que afetam a comunidade em geral. No início Startups são definidas para 

explorar mercados e produtos sob circunstâncias de enorme incerteza. 

(Aleisa, 2013, p.6) 

 

Tanto a visão de Aleisa (2013) como a concepção de Moore (1993, 2006) é 

compatível com o intuito do Caju Valley enquanto importante ator social, pois partindo dessa 

visão, um ecossistema seria composto de todas as empresas, instituições governamentais, 

indivíduos, consumidores, centros de educação, nesse ambiente o Caju Valley seria uma força 

de liderança que poderia possibilitar aos seus membros um alinhamento estratégico para 

aumentar a potencialidade das empresas envolvidas. Além disso, o Caju Valley teria condição 

de lutar por políticas públicas voltadas para as Startups. Sobre essa questão Aleisa (2013): 

 
Os empreendedores precisam fazer a integração com Faculdades, 

Universidades, Governo, Setor privado, Investidores, Bancos, Empresas 

familiares, Sindicatos, Militares, Centros de Pesquisa, Fundações privadas, 

Estudantes, Advogados, e muito mais. O ecossistema é feito de suas partes 

Empresariais interessadas. Essas partes interessadas são os membros, 

Startups e Provedores de serviço. Os membros são Empreendedores, 

Investidores privados e Consultores. Os prestadores fornecem serviços para 

outras empresas e criam produtos e serviços para os usuários finais, fundos 

de investimento, Associações empresariais, instituições de ensino e Agências 

do governo. No entanto, os três membros cruciais de um ecossistema são os 

empresários, investidores privados e consultores. (Aleisa,2013, p.7) 

 

Essa visão de Aleisa (2013) alerta para a importância da união dos diversos 

influenciadores para o desenvolvimento de um ecossistema inovador, nesse mesmo viés 

Jackson (2011) avalia: 
Neste contexto, os atores sociais envolvidos incluem os recursos materiais 

(fundos, equipamentos, instalações, etc.) os recursos humanos (estudantes, 

Professores/Pesquisadores, Funcionários da indústria, Representantes 

classistas, etc.) que compõem as entidades institucionais que participam no 

ecossistema (como por exemplo, As Universidades, Faculdades de 

Engenharia, Escolas de Negócios, Empresas Particulares, Investidores de 

Risco, institutos de pesquisa, indústria ou apoiados por Centros Federais de 

Excelência, o Estado e / ou local de desenvolvimento econômico e de 

assistência de negócios Organizações, agências de financiamento, os 

decisores políticos etc.). (Jackson,2011, p.2)  

 

O ecossistema de inovação seria uma teia ou rede que agrupa além da sociedade 

civil, também empresas públicas e privadas, em prol da possibilidade de desenvolvimento de 

um ambiente cooperativo, que permita que empresas possam projetar para o mercado 

produtos e serviços realmente inovadores.  Na visão de Jansen e Cusumano (2013) um 

ecossistema de softwares, teria o intuito de agregar grupos de empresas interrelacionados com 

um software de liderança, na ótica dos autores um ecossistema de software na verdade são 
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subconjuntos de ecossistemas de negócios. Sendo assim, após observar o ecossistema, faz-se 

necessário investigar o empreendedor tecnológico e suas empresas inovadoras e 

possivelmente muito rentáveis, pois a indústria de software é diferente de qualquer outro ramo 

de negócios, já que nenhuma outra indústria, pode ter um margem de lucro bruto tão alta, 

sobre os produtos que são vendidos, essa característica é que torna as Startups escaláveis, pois 

os custos para reprodução são muito baixos.  

Na visão de Winnie e Sels (2010) um fator chave para o desenvolvimento de 

organizações superiores é o nível de capacitação dos recursos humanos, essa dificuldade 

sentida por empresas ligadas ao Caju Valley, tem relação também com uma formação 

desequilibrada de seus quadros de recursos humanos, já autores como Hormiga, E., Batista-

Canino, R.M. e Sanchez-Medina, A. (2011) percebem que as relações humanas (amigos, 

companheiros, familiares, etc) são fatores que não pode ser desprezados, além da importância 

da localização estratégica da empresa, nesse ponto, os empreendedores do Caju Valley 

sempre questionam se Sergipe seria uma boa localidade para instalar suas empresas. Na visão 

de Zalesky (2011) quando faz um comparativo entre empresários experientes e aqueles 

empreendedores iniciais, onde o autor observa que além da localização estratégica, o tempo 

de experiência e até mesmo questões relacionadas com a raça e a educação são fatores 

cruciais para o sucesso das operações. 

 

Metodologia  

A metodologia de pesquisa escolhida foi o estudo de casos múltiplos proposto por 

Yin (2015) a partir do estudo do movimento denominado Caju Valley. A escolha do método 

de estudo de caso se deu pela possibilidade de auxílio na compreensão dos fenômenos 

individuais e coletivos e mais especificamente dos processos organizacionais, permitindo 

conhecer fenômenos sociais complexos de maneira aprofundada. A partir de Saunders et al 

(2009, p.146) “A estratégia de estudo de caso também pode incorporar vários casos. A 

justificativa para o uso de vários casos incide sobre a necessidade de verificar se as 

conclusões do primeiro caso vão ocorrer em outros casos, bem como na necessidade de 

generalizar a partir destas descobertas” 

A divisão do estudo de caso em fases de pesquisa é justificada a partir da percepção 

de Martins e Theóphilo (2009)  
Preferencialmente a coleta de dados para um estudo de caso deve ser basear 

em diversas fontes de evidências. As evidências e a coleta de dados podem 

ser obtidas através de diversas técnicas apresentadas: observação, 

observação participante, Entrevista, Focus Group, Análise de Conteúdo, 

Questionários e Escalas Sociais e de atitudes, Pesquisa Documental e 

Registros em arquivos, Pesquisa Etnográfica e Análise do discurso, 

permitindo-se combinações de técnicas. Confiar em apenas uma técnica de 

coleta de dados para a construção de um estudo de caso não é recomendado, 

salvo casos extraordinários, onde o pesquisador obtém elementos suficientes 

para demonstrar suas proposições (teses), e responder às questões 

orientadoras do estudo e mostrar resultados que possam surpreender. 

(Martins e Theóphilo, 2009, p.68) 

 

A justificativa para o estudo de caso múltiplos das Startups em Sergipe, foi a 

necessidade de perceber as semelhanças e diferenças entre os diversos casos o que 

possibilitou ainda, a triangulação das informações durante os vinte meses da pesquisa. Na 

pesquisa foram utilizadas diversas fontes de evidências tal qual propõe Yin (2015) e Meireles 

et a (2010) para aumentar o valor científico do material.   

A pesquisa teve três fases de análise, na primeira fase foi realizada a revisão 

bibliográfica de livros, artigos, teses e dissertações de mestrado que tivessem relação com o 
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tema Startups como já explicado na introdução. E foi desenvolvida entre Janeiro de 2015 e 

perdurou até o mês de Abril do mesmo ano, o pesquisador teve acesso aos poucos arquivos do 

Caju Valley, que basicamente continham informações sobre algumas empresas envolvidas no 

projeto. Durante esses quatro primeiros meses, o pesquisador buscou colher informações das 

Startups que demonstravam maior aproximação com o grupo, buscando planilhas, modelos de 

negócios, planejamento estratégico, organograma, fluxograma, ou qualquer outro documento 

que pudesse guiar o trabalho.   

Na segunda fase da pesquisa, uma nova revisão bibliográfica foi feita, a partir de 

questionamentos surgidos na fase anterior, nessa nova revisão, os textos internacionais foram 

fundamentais para o trabalho de interpretação, devido a restrita bibliografia sobre o tema no 

Brasil. A observação participante foi a fonte de evidência utilizada, juntamente com uma 

entrevista teste com cinco empresas de tecnologia participantes do movimento para dar 

subsídios as trinta e uma perguntas que foram aplicadas com (26) vinte e seis empresas, sendo 

que seis empresas foram retiradas na análise, pois não se tratavam especificamente de 

Startups conforme conceito definido.  Essa nova fase da pesquisa foi realizada entre Maio de 

2015 e Junho de 2016 e é importante destacar que algumas Startups nesse período não foram 

efetivadas, algumas empresas convencionais participaram da análise, pois afirmavam o 

interesse em criar seus novos produtos no formato Startup. 

Na terceira e última fase da pesquisa, como fonte de evidência, foram realizadas dez 

entrevistas em profundidade ou entrevistas prolongadas de estudo de caso com os principais 

empreendedores das Startups investigadas e investidor anjo. 

Para facilitar a visualização das três fases foi criado esse quadro abaixo:  

 
Quadro 1 – Fases da Pesquisa 

Fases da pesquisa Fontes de Evidências Tempo de realização  

Primeira Fase  Registros em arquivos, 

documentação, entrevistas 

abertas e observação direta. 

Janeiro até Abril de 

2015 

Segunda Fase  Entrevista teste com 5 

empreendedores de 

tecnologia, Entrevista 

Estruturada com 20 

Startups e Observação 

Participante e revisão 

bibliográfica. 

Maio de 2015 até 

Junho de 2016  

Terceira Fase  Entrevistas em 

Profundidade com dez 

empreendedores de 

Startups citadas pelo grupo 

Caju Valley, 

documentação, registros 

em arquivos e revisão 

bibliográfica. 

 

Julho e Agosto de 

2016 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) a partir de Yin (2015). 

 

 Nesse trabalho especificamente o intuito foi apresentar a discussão referente a 

potencialidade e também as deficiências do ecossistema de inovação em Sergipe, a partir da 

visão colhida nas três fases da pesquisa.  

 

3. Discussão e Conclusões 
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O Grupo Caju Valley, desde 2012, tenta dar um caráter mais profissional ao fomento 

das Startups em Sergipe, a proposta do grupo é criar um espaço onde essas empresas possam 

divulgar suas marcas, discutir suas estratégias e serem avaliadas por profissionais com 

experiência de mercado. Uma das principais características do grupo é o foco voltado para a 

realização de eventos para criação de novas startups, segundo informação das principais 

lideranças do movimento, no início das ações do grupo, o número de interessados era muito 

pequeno, e as reuniões normalmente aconteciam na empresa Neoworking que é um escritório 

de Coworking situado na cidade de Aracaju.  Durante os dois primeiros anos do movimento, 

as reuniões acontecerem com certa periodicidade e conseguiram apresentar a proposta para a 

sociedade sergipana, de ser um coletivo jovem, com uma proposta de servir de base para 

fomentar o empreendedorismo tecnológico em Sergipe.  

Entre Janeiro de 2015 e Agosto de 2016, aconteceram 20 reuniões do grupo, 

normalmente na segunda quinta-feira (excetuando-se a reunião do mês de Agosto de 2016) de 

cada mês e sempre em locais diferentes. Sendo importante mencionar que o pesquisador 

participou de boa parte dessas reuniões, e quando nem esteve presente, fez entrevistas abertas 

com participante do grupo para entender qual a dinâmica do encontro.  As reuniões atraem 

alguns perfis de público: Estudantes e professores das universidade e faculdade em Sergipe 

em busca de conhecimento, Startups em início de operacionalização e buscando parceiras, 

Empreendedores tecnológicos em busca de ideias de negócios e pessoas que querem conhecer 

um pouco mais do empreendedorismo digital. É interessante observar que os organizadores, 

deixam claro que não existe qualquer pré-requisito para participar e que os encontros são 

abertos para quem tiver interesse.  

Percebe-se que os encontros do Caju Valley permitem a interação entre os 

convidados de maneira que exista a possibilidade da geração de networking entre os 

participantes. Uma ausência sentida nas reuniões é a representação institucional, pois 

instituições importantes para o desenvolvimento do ecossistema de inovação, ainda não se 

sentiram motivadas a participar. Uma questão importante é observar que as empresas que 

conseguem aumentar seu networking normalmente entendem a importância dos ecossistemas 

de negócios, e que diversos atores participam desse processo, além das empresas, existem 

também organizações que têm em suas missões a necessidade de inovação, as pessoas e todos 

estão interessados em aumentar a potencialidade da rede para alcançar propostas de valor 

adequadas as necessidades dos consumidores finais.  

A partir das reuniões mensais do Caju Valley, o próprio grupo observou a 

necessidade de eventos mais direcionados as apresentações das diversas propostas de modelos 

de negócios. Surgiu assim, a ideia da criação e implementação de outro evento associado ao 

grupo, que foi batizado de “Startup Dojo”. O evento procura atrair a atenção de empresas 

consolidadas ou mesmo de investidores anjos, em um modelo um pouco diferente de 

encontro, onde a ideia é a real construção de novos negócios. O perfil do grupo que se reúne 

nesses encontros é um pouco diverso do grupo que participa das reuniões mensais, neles 

participam principalmente: Administradores, desenvolvedores de Software, publicitários, 

engenheiros, designers gráficos, anjos e empresários em geral. Essa proposta combina com a 

visão de Hanssen e Dybå (2012): 

 
[...]Tal tecnologia em redes interorganizacionais, que nós definimos como 

ecossistemas de software, representam uma mudança radical na forma como 

a engenharia de Software está sendo feita, influenciando aspectos 

fundamentais, tais como controle, colaboração, modelos de negócios e 

inovação. Em suma, engenharia de Software está se tornando um processo 

aberto em um ambiente de distribuição complexo. (Hanssen e Dybå, 2012, 

p.6) 
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Os autores reforçam a perspectiva de Chesbrough (2003) quando o autor alerta para a 

importância do desenvolvimento de um trabalho colaborativo entre os ambientes internos e 

externos no que convencionou-se chamar de inovação aberta, em conflito com a antiga gestão 

da inovação que estaria fechada ao uso interno da empresa e com pouco diálogo com o 

exterior.  O Caju Valley tem essa premissa de diálogo entre as organizações e pessoas físicas 

que queiram usar o espaço para apresentar suas propostas de inovação, embora até o presente 

momento poucas grandes empresas tenham participado das suas reuniões.  

 

Avaliação das dificuldades para empreendimentos na área de Tecnologia em Sergipe 

 

A primeira discussão surgida no grupo na reunião realizada em Janeiro de 2015, esteve 

relacionada com as dificuldades para empreender tecnologicamente em Sergipe, nessa reunião 

a percepção inicial do grupo é que existem duas fases de empreendedorismo, algumas pessoas 

que querem começar e outras que precisam expandir os seus negócios e, muitas vezes, não 

existe motivação daquelas empresas que estão em um nível mais alto de ajudar aquelas 

menores. Nesse momento, o participante número 1 afirma “O ecossistema tem realmente essa 

necessidade de auxiliar os outros, não dá para ficar apenas na discussão entre empresas 

grandes, é preciso ajudar as pequenas”. O participante de número 2 afirmou que “Aracaju é 

uma cidade de empresas públicas, pois se envolve bastante a esfera pública na discussão, 

muitos profissionais também querem ser funcionários públicos e não querem empreender”, o 

participante continua sua observação afirmando “Existem algumas empresas em Sergipe, que 

vivem apenas de editais públicos”. Nesse tocante o comentário do participante número 3 

chamou a atenção “A questão é que sabemos que duas ou três empresas grandes ganham 

todos os editais públicos em Sergipe, isso torna impossível pensarmos em perder tempo com 

isso”. Na visão do participante de número 4: 

 
“Não trabalho com editais públicos de financiamento, principalmente aqui 

em Sergipe, você passa dois anos preenchendo planilhas e vira um técnico e 

não um estrategista. Ninguém quer nem saber se o produto foi entregue ou 

não foi, só querem saber se você tem nota fiscal para comprovar. Você abre 

um startup para fazer um produto, e passa maior parte do tempo preenchendo 

tabela, eu nem perco tempo com isso” 

 

             O participante 5 afirma “Não podemos esquecer, que esses editais focam apenas no 

produto, e precisamos lembrar que uma Startup não é um Software”. O participante 6 afirma 

“Nem vejo isso como problema, pois nem penso em editais públicos mesmo, meu maior 

problema é que eu sou bom em informática e péssimo em vender, eu não sei fazer marketing”. 

Na visão de Grela (2014) para uma ideia de negócio ser exitosa, seria necessário, identificar o 

que será vendido, para quem será vendido, a motivação de compra do produto, o potencial de 

aumento da demanda, a escabilidade da empresa, uma análise dos concorrentes e finalmente 

um plano estratégico de vendas.  

O participante 7 afirma, “Precisávamos fortalecer a cultura empreendedora na área de 

tecnologia, formaliza a criação de diversos eventos, grupos de discussão, sites, blogs, 

instituições e tantas outras ações para gerar novas ideias”.  Sobre essa visão dos eventos a 

autora Lopes (2012) avalia: 
[...] jornadas ou maratonas empreendedoras, competições de planos de 

negócios (existem várias no Brasil, incluindo etapas de competições 

internacionais), competições de inovação, jogos de negócios, Startup 

Weekend e incubadora [...]. (LOPES, 2012, p.505). 
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Na visão do participante 8 “O grande problema é que nós queremos que as coisas 

sejam rápidas demais, não temos paciência, claro que existem startups que conseguem lucro 

em pouco tempo, mas não seguem a lógica”. Essa pressa observada pelo participante está 

ligada com Ries (2012) e Blank (2013) e basicamente todos os teóricos abordados nesse 

trabalho científico, que avaliam a necessidade da rapidez no ciclo de produto e principalmente 

na escalabilidade das Startups. Segundo Osterwalder e Pigneur (2011, p.59) “A entrada 

antecipada no mercado permite cobrar preços de primeira linha e adquirir grande fatia do 

mercado; a velocidade é crucial”. A rapidez na entrada do mercado serve não apenas pela 

necessidade de firmar a marca, mas também para o posicionamento de preço de acordo com 

valores que sejam mais interessantes para o empreendedor. Os autores citados alertam para os 

tipos básicos de negócios, avaliando que em relação aos aspectos de inovação de produtos têm 

uma relação econômica. 

O participante 9 indica um ponto importante “Eu acho que o principalmente 

problema do nosso ecossistema, é que faltam possibilidades de financiamento, em Sergipe nós 

não temos anjos investidores”. O participante 10 avança na discussão “Isso aconteceu já no 

Startup Weekend, a empresa vence e o anjo não financia”. Na ótica de Weiz (2012, p.533) “O 

anjo investe seus próprios fundos no empreendimento e, idealmente, aplica, em um projeto, 

uma quantia ou parcela de seu capital que ele sabe que pode arriscar, e sua expectativa é de 

um retorno alto, como compensação pelo risco assumido”.  Essa falta de incentivo, é outra 

parte extremamente crítica para a formação de Startups em Sergipe, pois de acordo com dados 

explicitados, nos eventos dos dois últimos anos, os ganhadores que teriam preferência no 

contato com os investidores Anjos não obtiveram sucesso. Esses dados desmotivam os 

participantes da Caju Valley, pois depois de tantas etapas de aprendizagem e esforço uma 

negativa de apoio, acaba tirando todo o incentivo possível e geram certa “revolta” dos 

participantes do grupo. 

Para Startup conseguir financiamento na ótica de Spina (2012) de um anjo 

investidor, são necessárias algumas características: 1 - Ela precisa ser realmente inovadora, ou 

seja, ter realmente um diferencial de mercado. 2- Ser escalável, com potencialidade de ser 

expandida e replicada. 3- Ter uma barreira de entrada – Ou seja é importante que a inovação 

criada não seja copiável, o autor ainda reforça que uma boa barreira de entrada seria a patente 

do produto ou mesmo o registro do computador, o autor ainda explicita que é possível que o 

investidor receba em troca uma parte da divisão societária da empresa.  

Sendo assim a partir dos dados extraídos da reunião, pode-se resumir no formato de 

tabela. 

Tabela 1  

Poucos 
editais 
públicos  

Pouco 

incentivo 

governamental 

Foco apenas 

no produto 

Falta de cultura 

empreendedora 

no estado 

Falta de 

paciência dos 

investidores 

Poucos 

investidores 

anjos 

 

O diálogo realizado pelas Startups na primeira reunião ajudou a perceber alguns 

problemas dos empreendedores digitais em Sergipe, são eles: Falta de interesse nos editais 

públicos, falta de um bom trabalho de divulgação ou de estratégias mais profissionais na área 

de marketing, níveis diferentes das startups participantes do Caju Valley, dificuldade de 

financiamento das Startups e ausência de uma cultura empreendedora digital em Sergipe.  

 

 

Entrevista com Anjo Investidor 

 

Na entrevista realizada com o principal anjo investidor de Sergipe, e líder do Núcleo 

Regional de Sergipe dos Anjos do Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos que tem 
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o foco voltado para fomentar o crescimento do investimento anjo para apoio ao 

empreendedorismo de inovação brasileiro. Na ótica do anjo, em Sergipe, um grande problema 

que existe nas Startups, é a falta de preparo nas apresentações, na sua visão os 

empreendedores não passam em alguns momentos muita segurança na venda das suas ideias, 

deixando o investidor inseguro em apostar. Para ele, as Startups poderiam e deveriam fazer 

um trabalho mais voltado para preparar melhor suas apresentações, para ele seria fundamental 

“mostrar para os investidores que têm conhecimento dos produtos e do mercado, mostrar as 

vantagens competitivas, o modelo de negócios, a equipe que vai desenvolver a solução, o 

tempo de retorno do investimento”. Além disso, ele acha que o mercado ainda precisa 

amadurecer mais, testar outras soluções antes de tentar buscar financiamento.  

Na visão do anjo, é preciso ter muita segurança sobre o que está sendo oferecido, pois 

hoje ninguém está disposto a investir em algo que não demostra sustentabilidade. Na sua 

opinião, esse processo de amadurecimento é normal e aos poucos o mercado vai se tornar 

mais profissional, na sua visão os grandes eventos como o Demoday são importantes, pois 

atraem as Startups que já estão em um nível mais aprofundado de desenvolvimento. Ele já 

vivenciou uma experiência de patrocínio de uma Startup, que embora ainda não tenha 

alcançado o sucesso, foi uma experiência interessante no tocante a entender como funciona o 

trabalho de anjo. Na sua visão “as Startups em Sergipe, ainda tem deficiência de mostrar 

conhecer a metodologia do produto e principalmente em entender o mercado, muitas vezes é 

uma ideia sem uma justificativa plausível”. Quando indagado sobre o empreendedorismo de 

inovação em Sergipe, o entrevistado é enfático ao afirmar “Nunca existiu uma política voltada 

para a inovação em Sergipe, todo governo promete algo, mas efetivamente nunca existiu, 

pouco é feito, existem editais, mas não temos uma continuidade, o Sebrae por exemplo, 

poderia fazer alguma ação mais voltada para a inovação em Sergipe”. O anjo foi taxativo, ao 

afirmar que continua disposto a investir em boas ideias, mas acha que é preciso amadurecer 

mais o cenário em Sergipe, pois atualmente ainda existe um nível relativamente amador.  

 

A necessidade de fortalecimento do grupo Caju Valley 

 

A partir das informações colhidas em diversos momentos com o grupo, foi possível 

perceber algumas questões fundamentais na análise, primeiramente o grupo Caju Valley tem 

uma importância variável dependendo do índice de relacionamento da Startup com o 

ecossistema. Na verdade na ótica de um dos entrevistados “O movimento é importante, mas 

acho que as reuniões poderiam ser melhor aproveitadas, noto um certo desinteresse de discutir 

questões fundamentais para a sustentabilidade das Startups”. Já na ótica de outro entrevistado 

“O Caju Valley é um grupo importante, mas falta cases, por exemplo, em Alagoas, o Sururu 

Valley passou muito tempo sem força, até que um dia surgiu um aplicativo que ganha força 

mundial e tudo mudou na realidade do estado”. O entrevistado fala do aplicativo Hand Talk 

que é uma Startup fundada por três jovens alagoanos e ganhou o título de melhor aplicativo da 

área social no WSA-Mobile em um concurso promovido pela Organização das Nações Unidas - 

ONU e apresentou o Sururu Valley (movimento de startups do Estado de Alagoas) para o mundo. 

Inicialmente, é preciso entender, que o processo evolutivo para que um sistema 

complexo como um ecossistema de inovação seja desenvolvido é algo lento e normalmente 

enfrenta várias barreiras, um ponto fundamental de análise, é que existe uma tendência lógica 

de fortalecimento de ecossistemas em locais com forte industrialização, com conglomerado de 

empresas desenvolvidas, com sistemas de cooperação e cultura empreendedora mais apta no 

auxílio de novas empresas. Levando em consideração que Sergipe não é um centro de 

tecnologia nem mesmo de inovação, e também não tem um parque industrial que justifique a 

contratação de empresas da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), torna-se 

evidente que a formação de um ecossistema não é algo fácil de ser realizado.  Na importante 
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visão do líder de uma das principais referências na área de games, que não considera sua 

empresa mais uma Startup, mas que desde 2004 investiu na inovação, e possui uma empresa 

com uma visão de escalabilidade. Na sua visão o Caju Valley “É uma das iniciativas mais 

válidas, eu não vejo muito inovação em Sergipe, eu tenho um laboratório de games, temos 

alguma outra ação em Sergipe, mas sinceramente nada que seja tão forte assim, acho que falta 

também a iniciativa das universidades, que acabam não desenvolvendo muitas ações para 

incentivar o empreendedorismo, as incubadoras hoje quase não funcionam em Sergipe, 

embora hoje os coworkings fazem um bom papel, mais ainda acho que é pouco”.  

Um ponto crucial, já lembrado em algumas reuniões do Caju Valley, é a falta de 

grandes empresas para apoiar as ações. A própria visão do Moore (1993) alerta para a 

necessidade do despontar de uma grande empresa na área de tecnologia, para a partir desse 

momento ser fomentado um grande número de pequenas empresas para suprir as necessidades 

dessa grande empresa. Esse é o caminho mais lógico de formação de um ecossistema de 

inovação. É preciso refletir, que na impossibilidade do aumento do número de indústrias e da 

própria deficiência da área tecnológica em criar empresas capazes de contratar e mesmo 

motivar o surgimento de pequenas empresas, seria fundamental que houvesse uma sinergia, 

entre a iniciativa pública, iniciativa privada para criar um ambiente competitivo. A partir 

dessa necessidade de estruturação de um ambiente de inovação para Startups, a pesquisa além 

de enfocar as reuniões do grupo Caju Valley, das entrevistas individuais com os 

empreendedores, também esteve atenta a outros ecossistemas de inovação no Brasil, a partir 

dessa visão, foi possível propor algumas ações para o fortalecimento do ecossistema em 

Sergipe.  

 

Sugestões para a consolidação do Caju Valley 

 

O primeiro passo para buscar recursos de instituições importantes, seria a 

institucionalização do grupo, no formato de associação, isso permitiria que instituições como 

o Clube de Diretores Lojistas - CDL, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

do Estado de Sergipe – Fecomércio/SE, do SEBRAE, SENAI, da Prefeitura de Aracaju, do 

Governo do Estado, dentre outras instituições pudessem repassar recursos diretamente para o 

fortalecimento do grupo, além disso, possibilitaria o grupo de participar de editais específicos 

para esse tipo de pessoa jurídica. É importante observar que as organizações supracitadas 

necessitam da oficialização dessas instituições para o repasse de qualquer verba.  

O segundo passo para a consolidação do ecossistema das Startups, é a sensibilização 

das lideranças políticas, para a necessidade do surgimento de editais públicos no estado de 

Sergipe para atender a essas instituições. O grupo necessitaria criar agendas para conversar 

especificamente com as secretarias relacionadas à Ciência, Tecnologia e inovação e de 

alguma forma sensibilizar a opinião pública sobre a importância de desenvolver tais práticas.  

O terceiro passo, é aumentar o relacionamento com outros ecossistemas de Startups, 

por enquanto existe pouco diálogo entre esses ecossistemas, para que eles apresentem suas 

ações, seus cases de sucesso, mesmo que fosse através de reuniões a distância.  

Outra questão importante é a necessidade da criação de momentos especiais para atrair 

atenção de anjos investidores de outras áreas, que não necessariamente estejam ligados à área 

de informática, pois como a quantidade de anjos em Sergipe é bem reduzida, essa prática se 

tornaria uma alternativa para aumentar a potencialidade dos negócios. Evidentemente que 

após a reunião com a principal referência de anjos em Sergipe, tornou-se claro que essa 

apresentação, necessita de um caráter mais profissional, pois da maneira como vêm sendo 

feita, provavelmente não vai atrair investidores.. 

Quarto passo:  comunicação é outro fator fundamental para o desenvolvimento do 

grupo, pois existe pouca divulgação do movimento Caju Valley e também das Startups que 
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fazem parte do grupo, ações como a criação de um vídeo promocional do grupo, uma 

apresentação de trinta segundos de cada Startup, um trabalho de agendamento de entrevistas 

com os principais veículos de comunicação da cidade, a divulgação de releases para a 

imprensa sobre as pautas do evento, seriam as ações mais emergenciais no tocante a 

comunicação, além disso o grupo necessita melhorar a comunicação interna dos seus 

membros, para isso poderiam ser criadas newsletter (revistas eletrônicas) para serem 

repassadas tanto dos membros participantes do Caju Valley, quanto o trabalho voltado para 

atrair a atenção de possíveis parceiros. Sendo importante aqui mencionar, que no tocante aos 

parceiros, autores como Neyens, Faems e Sels (2010), avaliam que para alcançar resultados 

inovativos é preciso além de manter as alianças estratégicas com parceiros, também criar 

projetos como cronogramas específicos.  

 Após essa organização interna, o quinto passo seria a apresentação em conjunto de 

todos os seus produtos, isso poderia ser realizado através de um portfólio digital, além disso, o 

grupo precisa participar das rodadas de negócios promovidas pelo Sebrae em Sergipe, que 

possibilitam o contato entre as Startups e o Mercado, além da necessidade de conversar com a 

reduzida área industrial de Sergipe, para possibilitar avaliar as necessidades dessas indústrias 

e iniciar um trabalho que potencialmente resolvesse o problema de uma dessas industriais e 

depois fosse replicado para outras instituições no Brasil e no mundo. Basicamente em toda a 

bibliografia lida sobre o assunto, em autores como Aleisa (2013), Bosch, Bosch-Sijtsema 

(2014); Moore (1993, 2006), Popp ( 2010) ; Weiblen,  Chesbrough (2015) essa aproximação 

com a área industrial é um fator fundamental para o sucesso das empresas de tecnologia.  

As ações propostas são emergenciais, mais no sexto passo o grupo também poderia 

evidenciar sua importância e legado para o empreendedorismo em Sergipe, participando de 

maneira mais ativa em instituições importantes como o Lions Clubs International, Rotary 

International, Conselho de Jovens Empreendedores, Junior Achievement, além de um 

trabalho de fortalecimento de parcerias, através da utilização da marca institucional do grupo 

nos sites dos seus principais apoiadores.  

 

Considerações finais   

A partir do objetivo da pesquisa e das informações colhidas na observação sistemática 

das reuniões do grupo Caju Valley e do levantamento de dados, percebe-se a importância do 

Caju Valley com agregador de esforços para desenvolvimento do empreendedorismo das 

Startups em Sergipe, mas não foi possível observar nenhuma empresa com ganhos em escala 

em Sergipe. A metodologia de pesquisa qualitativa a partir de Yin (2015) se mostrou eficaz, 

diante da complexidade de informações que não seriam possíveis de serem buscadas a partir 

de uma coleta meramente quantitativa. 

O conceito de Ecossistema Empreendedor está associado ao conceito ecológico da 

palavra, que seria o apoio dado por cada instituição participante, nesse caso a proposta do 

Caju Valley, esbarra na própria deficiência no ecossistema sergipano. Essas instituições além 

de abastecer as empresas com as demandas técnicas, e potencialidade de obtenção de recursos 

humanos e financeiros, poderiam ser importantes no tocante a difusão de informação e 

conhecimento teórico, agendas de pesquisa em comum, agregar o governo, as agências de 

desenvolvimento regional, a partir da necessidade de estimular formação de empresas de base 

tecnológica e consequentemente atrair investimentos, além disso, as Universidades, poderiam 

demandar a geração de novos postos de trabalho, melhorando assim a performance da 

economia local. 

Os empreendedores que foram analisados carecem de uma maior formação de gestão 

e muitos necessitam de capacitação na área técnica de conhecimento, participando de cursos 

em outros estados, mas é importante ressaltar que são extremamente competentes e, possuem 
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conhecimento profundo de mercado, além de uma noção de empreendedorismo digital muito 

aprofundada. O grupo apresenta a necessidade de buscar consultorias especificas em áreas 

fundamentais da administração, tais como: Finanças, Marketing, Logística e Recursos 

Humanos, e também não tem muito conhecimento da legislação brasileira focada nas 

pequenas e médias empresas e na disciplina do direito do consumidor. Os investidores anjos 

ou os fundos de investimento têm pouca participação em Sergipe, algo que pode ser 

observado no fracasso dos financiamentos dos eventos denominados Startups Weekends. As 

incubadoras das duas únicas universidades do estado, atenderam poucas Startups, e em 

relação às grandes instituições de fomento, basicamente a única ação são os editais públicos 

da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe 

(FAPITEC), pois mesmo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas (SEBRAE) 

ainda não desenvolveu nenhum projeto de auxílio específico às Startups na formação dessas 

empresas em Sergipe, embora outros projetos estejam ativos em vários outros estados e exista 

uma previsão para início do projeto em 2017 em Sergipe por parte do Sebrae.  

Percebe-se que deveria existir um equilíbrio dinâmico entre os diversos atores, tais 

como o Governo em seus três níveis, as Universidades, empreendedores, investidores, 

aceleradoras, incubadoras, grandes instituições de apoio aos empreendedores e demais 

possíveis prestadores de serviços, todos têm um papel nesse ecossistema e qualquer ação 

isolada terá efeito bastante limitado.  Para o futuro, seria importante que outros pesquisadores, 

acompanhassem a realidade das Startups do Caju Valley e observassem suas práticas diárias 

de gestão, pois os problemas apontados foram de ordem externa, e ainda pouco se sabe se no 

dia a dia essas Startups estão realmente planejando e executando de maneira satisfatória seus 

produtos.  
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A report on changes in the ethnic-racial relations of public school education institutions in 

the municipality of Guarulhos. 

 

 

Abstract:This article describes the ethnic-racial relations among high school students of a 

public school in the city of Guarulhos, through which we intend to expose how these 

relations interfere in the socio-educational formation of students; we have three 

possibilities, these are of positive, negative and zero influence. Our main objective is to 

portray the changes in these relations, bringing to the reader a better understanding of the 

ethno-racial concept and, to complement this understanding, we will bring knowledge 

about Law 10639/03, we will demonstrate the positive and negative gains and the 

importance of these relations within of the school environment. Based on authors such as 

Cashmore, Munanga (2003,2005), Cavalleiro (1998), scholars of ethnic-racial relations 

within the school environment, we can consolidate the concepts discussed in this article. 

This study becomes important as it brings to the reader a reflection on the transformations 

of ethnic-racial relations within the school environment, since this same environment 

promotes the socio-educational development of the student, being, therefore, the relevance 

of this study is of sum importance for a better understanding of these relations, which can 

be directed in order to develop conscious citizens capable of extolling the cultural and 

historical contributions that the different ethnicities and races have given our nation. Our 

research through a questionnaire gave us a significant sampling, where we verified all our 

hypotheses, which brought us the clear result that shows that ethnic-racial relations has a 

positive, negative and zero influence on the process of socio-educational formation of 

students. We had limitations regarding the students' understanding of the concepts applied 

in the questionnaire. 

 

Keywords: Race, Ethnicity, Ethnic-racial, Racism, Discrimination. 

 

 

Um relato sobre as mudanças das relações étnico-raciais dos educandos do ensino médio 

da escola pública no município de Guarulhos. 

 

 

Resumo: Este artigo trata das relações étnicas-raciais entre os educandos do ensino médio 

da escola pública no município de Guarulhos, através deste pretendemos expor de qual 
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forma essas relações interferem na formação sócio-educativa dos alunos; temos então três 

possibilidades, são estas de influência positiva, negativa e nula. Temos como objetivo 

principal retratar as mudanças nessas relações, trazendo ao leitor uma melhor compreensão 

do conceito de étnico-racial e, para complementar esse entendimento, traremos 

conhecimento sobre a Lei 10639/03, demonstraremos os ganhos positivos e negativos e a 

importância dessas relações dentro do ambiente escolar. Com base em autores como 

Cashmore, Munanga, Cavalleiro, estudiosos das relações étnicas-raciais dentro do 

ambiente escolar poderemos consolidar os conceitos tratados neste artigo. Este estudo se 

faz importante à medida que traz ao leitor uma reflexão sobre as transformações das 

relações étnicas-raciais dentro do ambiente escolar, já que este mesmo ambiente promove 

o desenvolvimento sócio-educativo do aluno, sendo assim, a relevância deste estudo é de 

suma importância para melhor compreensão destas relações, que podem ser direcionadas 

de modo a desenvolver cidadãos conscientes e capazes de exaltar as contribuições culturais 

e históricas que as diferentes etnias e raças deram a nossa nação. Nossa pesquisa através de 

questionário nos deu uma amostragem significativa, onde comprovamos todas nossas 

hipóteses, o que nos trouxe o resultado claro que mostra que às relações étnicas-raciais tem 

uma influência positiva, negativa e nula no processo de formação sócio-educativa dos 

alunos. Tivemos limitações com relação ao entendimento dos alunos dos conceitos 

aplicados no questionário. 

Palavras-chave: Raça, Etnia, Étnico-raciais, Racismo, Discriminação. 

 

Introdução 

Através dos tempos a sociedade vem sofrendo grandes mudanças que ficaram 

marcadas na história do nosso país. Talvez a mais famosa delas seja o descobrimento do 

Brasil. Nessa ocasião podemos retratar etnias distintas se encontrando e se socializando. 

Brancos, negros e índios agora estavam vivendo em sociedade, relação na qual os brancos 

eram abusivos e opressores.  

Com o passar dos séculos pessoas de etnias distintas dos brancos foram ganhando o 

direito de uma vida digna, deixaram a escravidão para trás e se tornaram parte significativa 

da sociedade. Todas essas situações trouxeram mudanças nas relações étnicas-raciais em 

nossa sociedade, mudanças que vêm ocorrendo até hoje, é sobre estas mudanças que 

vamos tratar neste artigo.   

Com base em uma pesquisa de campo iremos mostrar as mudanças que ocorreram 

nas relações étnicas-raciais, demonstrando a dinâmica que ocorre entre os educandos, 

como estes lidam com as diferenças raciais e o quanto essas relações são benéficas para 

sua formação social e acadêmica. Ajudando-nos assim a responder a seguinte questão: De 

que forma as relações étnicas-raciais interferem no processo de formação sócio-educativa 

dos educandos do ensino médio da escola pública?  

Podemos aqui expor três hipóteses. A primeira hipótese seria de que as relações 

étnicas-raciais pouco interferem no processo de formação sócio-educativa, não tendo 

nenhuma influência na dinâmica da socialização e aprendizado. Em seguida seria de que as 

relações étnicas-raciais interferem no processo de formação sócio-educativa, de maneira 

positiva na dinâmica da socialização e aprendizado. E por fim seria de que as relações 

étnicas-raciais interferem no processo de formação sócio-educativa, de maneira negativa 

na dinâmica da socialização e aprendizado. 

O principal objetivo deste estudo é retratar as mudanças das relações étnicas-raciais 

entre os educandos do ensino médio da escola pública. E através disso trazer ao leitor um 
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maior entendimento sobre o conceito de étnico-racial. Pretendemos também proporcionar 

conhecimento sobre a Lei 10639/2003. Mostrar as mudanças positivas ou negativas nas 

relações entre os educandos do ensino médio da escola pública no que diz respeito às 

diferenças étnicas-raciais. E por fim, demonstrar a importância das relações étnicas-raciais 

para a formação sócio-educativa dos educandos do ensino médio da escola pública. 

Em meados da década de 90, aprovou-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB em decorrência, elaborou-se as Diretrizes Curriculares Nacionais e, em 

seguida, os parâmetros curriculares nacionais, ambos para o ensino médio. 

 É preciso orientar o aluno para o mundo do trabalho, bem como o exercício da 

cidadania. Entretanto Jaroskevicz (2005), afirma: difícil resgatar a educação da população 

negra, pois a História da Educação ao longo do tempo não tem contemplado os aspectos da 

vida social e da riqueza cultural do povo brasileiro. 

Cavalleiro (1998) destaca que a despreocupação com a questão da convivência 

multiétnica, quer na família, quer na escola, pode colaborar para a construção de 

indivíduos preconceituosos e discriminadores.  

Sendo assim, negligenciar as relações étnico-raciais é também colaborar para a 

formação de indivíduos incapazes de respeitar as diferenças. 

Ainda nesse contexto, Pereira (2005) os ambientes educacionais vêm sofrendo uma 

grande transformação democrática na sociabilização da diversidade humana. 

O ambiente educacional faz parte do desenvolvimento social dos educandos e 

através dos tempos esse ambiente vem sido modificado por ações sociais que promovem a 

inclusão social dentro do ambiente escolar. 

Apesar dessas mudanças de acordo com Munanga (2005, p.10) “[...] o racismo 

ainda presente em nossa sociedade é um imperativo” O autor complementa: “[...] a 

educação é um dos terrenos decisivos para que sejamos vitoriosos nesse esforço”. 

Sendo assim, este estudo justifica-se como relato, expondo esse processo de 

transformação das relações, ajudando a compreender melhor a nova dinâmica da 

socialização dentro das escolas estaduais do município de Guarulhos. 

 

Metodologia 

 

Este artigo terá como base a pesquisa bibliográfica que é descrita por Lakatos 2013, 

p. 43) “[...] a pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com método de 

pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para 

se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”. 

Para suplementar a pesquisa bibliográfica será aplicada uma pesquisa quantitativa. 

Nesse tipo de pesquisa, a representação dos dados ocorre através de técnicas quânticas de 

análise, cujo tratamento objetivo dos resultados dinamiza o processo de relação entre 

variáveis (LAKATOS; MARCONI; 2011). 

 

Desenvolvimento 

 

Para uma melhor compreensão do assunto tratado nesse artigo, precisamos 

primeiramente entender o conceito de raça e etnia, para assim termos uma visão mais clara 

dos conceitos abordados e suas diferenças dentro da sociedade.  

De acordo com Cashmore (2000), o conceito de raça possui diversos significados, 

podendo corresponder a um grupo de pessoas que possuem em comum as mesmas 

características físicas. 

Munanga (2004, p.2) descreve “O campo semântico do conceito de raça é 
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determinado pela estrutura global da sociedade e pelas relações de poder que a governam”. 

Sendo assim podemos perceber que o conceito de raça está ligado a características 

físicas e biológicas de um determinado grupo de indivíduos. Isso nos leva ao conceito de 

etnia, conforme Munanga (2003, p.12) 

[...] etnia é um conjunto de indivíduos que, histórica ou 

mitologicamente, têm um ancestral comum; têm uma língua em 

comum, uma mesma religião ou cosmovisão; uma mesma cultura 

e moram geograficamente num mesmo território. 

 

Podemos identificar que o conceito de etnia está ligado a costumes, linguagem, 

localização e religião que são características sociais. 

A expressão étnico-racial tem um sentido que mescla os dois conceitos, a 

expressão, nesse caso, marca as tensas relações entre pessoas de determinados grupos 

devido suas diferenças físicas e culturais (BRASIL, 2004). 

Agora que entendemos os conceitos de raça, etnia e, consequentemente, o conceito 

da expressão étnico-racial, vamos dissertar sobre os produtos provenientes das relações 

étnico-raciais dentro do ambiente educacional.  

Provavelmente o mais conhecido deles seja o racismo. Conforme Cavalleiro (2005) 

“[...] o racismo apresenta-se como uma ideologia que permite o domínio sobre um grupo, 

como por exemplo judeu, negro, muçulmano e outros, pautado, apenas, em atributos 

negativos imputados a cada um deles”. 

Pesquisas sobre as desigualdades na sociedade brasileira, tem crescido, nas diversas 

áreas de conhecimento inclusive nas escolas. A Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas - FIPE- vinculada à Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

da Universidade de São Paulo - USP, em convênio com o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP -  realiza o projeto Estudo sobre Ações 

Discriminatórias no âmbito Escolar, organizado de acordo com diversas áreas temáticas.  

Como demonstrado pelo INEP (2010, p.6) 

 

A área temática que apresentou os maiores valores para o índice 

ponderado percentual de concordância com as atitudes 

discriminatórias foi a que exprime a discriminação em relação a 

gênero (38,2%), seguida pelas áreas referentes à discriminação 

geracional (37,9%), em relação à deficiência (32,4%), à 

identidade de gênero (26,1%), à socioeconômica (25,1%), à 

étnico-racial (22,9%) e à territorial (20,6%). 

 

Gomes (2008) identifica que a história e a cultura africana têm pouco destaque em 

relação à cultura dos países europeus. Nossas escolas apresentavam currículos 

profundamente eurocêntrico. A educação étnico-racial, facilitará questionar essas escolhas 

bem como promover a desconstrução do racismo institucional. 

A mudança das Diretrizes Curriculares nacionais em relação às questões Étnico-

Raciais determina o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e estabelece: 

 

Inclusão de discussão da questão racial como parte integrante da 

matriz curricular, tanto dos cursos de licenciatura para Educação 

Infantil, os anos iniciais e finais da Educação Fundamental, 

Educação Média, Educação de Jovens e Adultos, como de 

processos de formação continuada de professores, inclusive de 
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docentes no Ensino Superior. (BRASIL, 2004, p. 23) 

 

Sendo assim, a mudança das Diretrizes curriculares vai ao encontro do que Gomes 

identificou. A partir da data de 09 de janeiro de 2003 houve a mudança na LDB incluindo 

obrigatoriamente o estudo sobre a História e Cultura Afro-brasileira no nível fundamental e 

médio nas escolas públicas e particulares. Isso fez com que diversos profissionais 

refletissem sobre seu pertencimento racial e como poderiam trabalhar essa conscientização 

dentro da sala de aula, isso tirou diversos profissionais da chamada “zona de conforto” e 

fez com que os mesmos repensarem as relações étnicas-raciais e sua influência no processo 

de formação sócio-educativa de seus alunos. 

Conforme Munanga (2005) “Na relação entre professor, conhecimento e aluno, 

existe a possibilidade de apreensão da dissonância causada pelo estereótipo e de sua 

correção, através de atividades crítico-criativas”. 

Desta maneira, podemos notar a relevância do papel do professor no que tange a 

construção da conscientização da diversidade étnico-racial. Com o desenvolvimento das 

políticas de inclusão dentro do ambiente escolar, a dinâmica das relações entre os alunos 

de diferentes raças e etnias sofreu grandes transformações.  

Existe uma elevação no grau de tolerância entre os alunos com relação à 

diversidade étnico-racial. Observa-se no padrão de comportamento dos mesmos, todo um 

conjunto de regras e limitações para lidar com situações negativas de racismo, 

discriminação e preconceito. Analisando esses padrões podemos identificar que quando 

uma situação envolvendo racismo acontece entre dois alunos existem dois resultados dessa 

dinâmica.  

Primeiro, se os alunos possuem um vínculo afetivo, a situação torna-se superficial e 

perde erroneamente a significância de racismo. Quando isso acontece, percebe-se um 

preconceito velado implícito na ação de racismo, que muitas vezes é encarada pelo alvo 

como uma “brincadeira”. A situação oposta ocorre quando o ato do racismo é realizado por 

um aluno o qual o alvo não tem nenhuma ligação afetiva, acarretando em reações adversas, 

discussões, agressões verbais e algumas vezes físicas. Nota-se uma permissividade de 

acordo com o grau de ligação afetivo entre os alunos, quanto maior o laço afetivo, maior a 

tolerância diante de situações de racismo, discriminação e preconceito. 

Quadro 1 – Grau de afetividade X racismo 
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No Quadro 1, logo acima, podemos verificar essa dinâmica que nos mostra que a 

tolerância ao racismo, discriminação e preconceito está ligada ao grau de afetividade 

entreos alunos e não a uma transformação sócio-educativa que promove o respeito com 

relação à diversidade étnico-racial. 

Essa permissão concedida de acordo com o grau de afetividade, faz com que os atos 

de racismo se tornem banais dentro do cotidiano escolar. Muitas vezes apesar do laço 

afetivo, quando os mesmos passam por uma situação de racismo, discriminação ou 

preconceito, a chamada “brincadeira”, intrinsecamente o alvo sente-se menosprezado e 

inferiorizado por causa de suas características étnicas. 

Mas se os laços afetivos dão permissividade para à prática desse racismo velado, 

por qual razão uma amizade seria desfeita por causa dessa chamada “brincadeira”? 

Observa-se que o grau de efetividade entre os alunos, serve de certa forma como um 

termômetro medindo a tolerância diante das situações de racismo. 

A caracterização do ato de racismo dentro do ambiente escolar é dificultada pelos 

laços afetivos, esses atos de racismo se escondem por trás desses laços, o aluno que comete 

o ato muitas vezes não tem consciência do grau negativo de sua atitude para com o colega, 

pois por serem amigos o mesmo acha que sua atitude não irá prejudicá-lo. As reações do 

aluno alvo, ao ato de racismo do amigo, são as mais diversas, vão desde expressar um 

“sorriso amarelo” até mesmo no fim da amizade entre ambos. O autor do ato de racismo 

percebe se sua “brincadeira” foi aceita ou não pelos sinais expressos pelo alvo, o sinal mais 

comum é a não expressão verbal do alvo, o famoso “quem cala consente”. Essa ação 

passiva do alvo com relação ao ato de racismo, muitas vezes é motivada pelo medo de 

perder os laços afetivos como autor, os demais componentes do grupo social escolar. 

Essa necessidade de fazer parte de um grupo social escolar específico faz com que 

o alvo tolere essa situação para fazer parte do grupo. Desde sempre existem grupos sociais 

específicos dentro dos ambientes escolares, a algum tempo atrás esses grupos tinham 

características bem singulares, os chamados grupo dos “nerds”, “esportistas”, 

“patricinhas”, “playboys”, “negros”, “brancos”, “bolivianos”, “baderneiros” entre outros. 

Os componentes desses grupos eram formados e escolhidos principalmente pelas suas 

características físicas, econômicas e comportamentais. Atualmente, esses grupos sofreram 

grandes transformações, as características físicas, econômicas e comportamentais deixaram 

de ter relevância, agora os grupos são formados por pessoas que compartilham e tem em 

comum o pensamento, opinião e estilo de vida.  

Através dessa transformação veio a necessidade de saber lidar com as diferenças 

étnicas, raciais e culturais, já que muitas dessas diferenças são físicas, econômicas e 

comportamentais. Em uma situação de desentendimento entre alunos de etnia diferentes, as 

primeiras diferenças a serem expostas são as físicas.  

Conforme Arraes (2014, p.01) “o padrão ocidental de beleza é obviamente racista – 

um fato inevitavelmente observado em todos os contextos relacionados à aparência física”. 

Palavras como “preto”, “sujo”, “fedido”, “beiçola”, “cabelo ruim” entre outros 

adjetivos dados as características afrodescendentes são usadas como armas para ofender o 

aluno afrodescendente. Como essas diferenças são externas e mais visíveis aos demais 

componentes do grupo social, sua utilização para causar um sentimento de inferioridade é 

mais comum, já que as características físicas afrodescendentes são reconhecidas 

culturalmente como inadequadas e fora dos padrões de beleza ocidental. Outra dinâmica 

negativa vem através da palavra “macumbeiro” que faz erroneamente referência às 

religiões de origem africanas. Já que sua origem vem da palavra macumba, o nome dado a 

uma árvore e a um instrumento musical utilizado em cerimônias religiosas africanas. 

Segundo Munanga (2005, p.29) 
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A predominância de uma única matriz religiosa em educação nas 

escolas, ensinada sob forma de catequese e não de apreciação 

histórica e cultural das diversas religiões, têm contribuído para 

uma fragmentação da fé que a criança traz do seu grupo familiar e 

cultural, tornando-a confusa, muitas vezes internalizando a 

imagem idealizada negativa que a escola expande da sua religião 

de origem. 

 

Podemos dizer então que, apesar da socialização entre os alunos ser mais acessível 

e a tolerância a diversidade étnica-racial ser controlada pelo grau de afetividade entre eles 

perante a uma situação conflitante entre alunos de etnias e raças diferentes, abre-se de certa 

forma um baú repleto de aparatos prontos a inferiorizar e menosprezar o alvo através de 

indagações preconceituosas. 

Falamos muito sobre o ato de racismo praticado por um autor, que tem o objetivo 

de inferiorizar o alvo através de palavras e atos de discriminação e preconceito, por causa 

de etnia ou raça. Mas existe uma outra problemática dentro dessas relações étnicas-raciais, 

a rejeição do aluno perante sua afrodescendência.  

De acordo com Munanga (2005, p.31) “o produto da internalização dos estereótipos 

recalcadores da identidade étnico-racial, a auto-rejeição e a rejeição ao outro seu igual, são 

apontados pela sociedade como racismo do negro”. 

Entendemos então que esse chamado “racismo negro” demonstra uma dificuldade 

dos alunos em aceitar a sua afrodescendência como uma herança benigna, a qual o mesmo 

devia ter orgulho. Muitas vezes o aluno negro toma uma postura de vítima perante 

situações de conflito, se inferiorizando propositalmente ou inconscientemente para escapar 

do conflito. Frases como “só porque sou preto” são usadas diversas vezes como pretexto 

para escapar desse cenário. Ao mesmo tempo que tais atitudes são usadas como pretexto, 

muitas vezes essas mesmas atitudes colocam o aluno negro em evidência, através de ações 

cômicas envolvendo sua afrodescendência, mas sempre atribuindo a mesma uma 

significância de inferioridade. 

Esta postura de inferioridade proposital do aluno negro, usando sua herança 

africana como ferramenta para fazer os demais membros do grupo social escolar rirem, 

muitas vezes é um ato de desespero por aceitação. Ser negro e sério ao ponto de vista do 

aluno dificulta sua socialização, mas fazer chacota com sua afrodescendência abre um 

canal de comunicação pelo qual a aceitação é alcançada, mesmo que de uma maneira 

distorcida. Podemos considerar essa aceitação distorcida, já que o aluno é aceito por 

inferiorizar-se perante os demais membros do grupo social escolar e sua presença e 

permanência no grupo vão estar sempre condicionadas a suas “brincadeiras e piadas”. 

  Nota-se que as relações étnicas-raciais entre os alunos são complexas e formadas 

por diversos padrões comportamentais que são influenciados pelo núcleo familiar, 

sociedade, cultura e grau de afetividade. De um modo simplório, os alunos sabem que atos 

de racismo, discriminação e preconceito são ruins para a convivência em sociedade, mas 

sua despreocupação com as consequências desses atos e a omissão dos seus sentimentos, 

fazem o racismo se perdurar entre eles, na maioria das vezes de uma maneira oculta, 

passando a fazer parte de seu cotidiano dentro do ambiente escolar.  

 

 

Coleta de dados 
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A coleta de dados foi realizada em uma escola pública de ensino médio no 

município de Guarulhos, situada no Bairro Jardim Taboão. Foi aplicado um questionário 

contendo 17 perguntas de múltipla escolha. O questionário utilizado para a coleta foi 

impresso no formato frente e verso. Após a coleta, fizemos a tabulação e os dados foram 

apresentados em unidades e porcentagem, o que facilita a compreensão dos resultados da 

pesquisa. A finalidade dessa pesquisa é demonstrar a percepção que os alunos possuem 

com relação a etnia, raça e racismo, fazendo assim um comparativo entre situações de 

racismo, grau de afetividade e tolerância. 

 

Análise dos dados 
 

 

A pesquisa aplicada trata das relações étnicas-raciais entre os alunos, foi realizada 

em uma escola pública do município de Guarulhos no dia 02 de maio de 2017, na qual 

obtivemos 160 alunos respondentes. 

 

Tabela - 1 - Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos identificar que 56,3% dos alunos respondentes é do sexo masculino. 

 

Tabela - 2 - Faixa etária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se que 80% dos alunos respondentes estão na faixa etária entre 15 e 16 

anos, idade adequada para a série que se encontram que é o 1º ano do ensino médio. 
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Tabela - 3 - Critério de cor ou raça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota-se 

que a maior parte dos 

alunos se consideram pretos ou pardos. O que proporciona um universo propício ao estudo 

desse artigo. O contingente de alunos que se consideram pardos é praticamente o dobro dos 

que se consideram pretos, o que talvez demonstre uma certa dificuldade de aceitar sua 

herança africana. 

 

Tabela - 4 - Situações de discriminação racial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que grande parte dos alunos dizem não ter vivenciado ou 

presenciado situações de discriminação racial. Pode ser que isso demonstre uma mudança 

positiva nos ambientes onde os alunos se socializam. 

 

Tabela - 5 - Estudo sobre a história africana na escola 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa (2017)

ALTERNATIVAS QUANTIDADE PORCENTAGEM (%)

Branco 45 28,1%

Preto 30 18,8%

Não sei 7 4,4%

Pardo

Amarelo

Indígena

68

4

6

42,5%

2,5%

3,7%

Total 160 100%
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Podemos verificar que 36,9% indicaram “pouca frequência” e 23,8% “raramente” 

quando se trata sobre estudarem sobre a cultura e o modo de vida dos povos africanos. 

Com isso podemos constatar a falta de conhecimento das raízes africanas e suas 

contribuições para a sociedade. 

 

Tabela - 6 - Material pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perguntamos se a escola faz uso de materiais pedagógicos que tratam da história 

dos povos africanos e afro-brasileiros. Constatamos que somando as alternativas “pouca 

frequência”; “raramente” e “nunca” atinge-se um índice de 83,1% percebe-se então um 

agravante no que diz respeito ao material pedagógico, talvez pela falta de um material 

adequado.  

 

Tabela - 7 - Interesse sobre o estudo da história e cultura africana e afro-

brasileira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se que as alternativas “muito interesse” e “interesse” corresponde a 65,6% 

dos alunos respondentes que têm um grau de interesse elevado em aprender mais sobre a 

história e cultura africana e afro-brasileira. Podemos verificar aqui uma oportunidade 

dentro do ambiente escolar para ensinar os alunos e criar neles uma consciência positiva 

das contribuições da história e cultura africana e afro-brasileira para nossa sociedade. 
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Tabela - 8 - Atividades escolares de cunho étnico-racial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota-se aqui uma negativa no que diz respeito a realização de atividades escolares 

que façam referência ao étnico-racial chegando a um percentual de 63,1% dos alunos 

respondentes. Essa falta de atividades prejudica a dinâmica de ensino e pode propagar o 

desinteresse pelo assunto, uma vez que o grau de interesse em aprender sobre a história e 

cultura dos povos africanos e afro-brasileiro é elevado, seria interessante pensar em feiras, 

seminários, festivais, eventos que alinham o aprendizado com a diversão. 

 

Tabela - 9 - Data comemorativa 20 de novembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais de 80% dos alunos sabem que dia 20 de novembro é comemorado o Dia da 

Consciência Negra. 

 

Tabela - 10 - Amigos de etnias e raças diferentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somando-se as alternativas “muitos” e “poucos” nota-se que 90% dos alunos 

respondentes possuem algum amigo de raça e etnia diferente. Isso aponta que nas relações 

de amizade a etnia e raça são características de pouca importância. Já que a maioria dos 

alunos possuem amigos de etnias e raças diferentes, começamos aqui a notar o potencial 

das relações étnicas-raciais entre os mesmo e a problemática que essas relações trazem ao 

cotidiano escolar e social dos alunos. 
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Tabela - 11 - Igualdade entre alunos de etnia e raças diferentes 

 

 

 

Perguntamos aos alunos se a escola promove uma relação de igualdade entre os 

alunos de etnias e raças diferentes. Obtivemos respostas equilibradas, mais 60% e dos 

alunos respondentes dizem que a escola promove um ambiente de igualdade. Mesmo com 

esse resultado é preciso dar atenção aos cerca de 39% de alunos que responderam 

negativamente à questão. 

 

Tabela - 12 - Apelidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionamos os alunos sobre o que eles pensam de apelidos colocados em pessoas 

de etnias e raças diferentes, 65% dos alunos respondentes consideram os apelidos algo 

ruim e pejorativo. 

 

Tabela - 13 - Apelido X Amizade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perguntamos aos alunos quando um amigo os chama por um apelido por causa da 
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sua cor e se isso os faz se sentirem ofendidos. Aqui temos um paradoxo interessante como 

vimos na tabela - 12, que 65% dos alunos respondentes acham os apelidos pejorativos, mas 

se esta ação de chamar por apelidos por causa da cor vier de um amigo, 41,9% dos mesmos 

não se sentem ofendidos. Aqui comprovamos que o grau de afetividade entre os alunos, da 

permissividade para que as ações de racismo aconteçam de maneira implícita. 

 

Tabela - 14 - Discriminação racial na escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionamos se a discriminação racial é frequente na escola, 60% dos alunos 

respondentes disseram que sim, o que nos faz pensar sobre medidas para reverter este 

quadro e nos faz refletir sobre a percepção dos alunos em constatar o que é discriminação 

racial. 

 

Tabela - 15 - Professor X Racismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perante a uma situação de discriminação racial dentro da sala de aula o professor 

toma atitudes cabíveis para resolver o problema? Nota-se 29,4% dos alunos respondentes 

disseram que “na maioria das vezes” o professor toma atitudes cabíveis perante situações 

de discriminação. Apesar disso, observa-se que as respostas dos alunos estão bem 

divididas, isso coloca em evidência um certo comodismo do professor diante das situações 

de discriminação. O que é inevitável diante do preconceito velado praticado entre os 

alunos. 

 

Tabela 

- 16 - Amigo X 

Brincadeira 

racista 
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Perguntamos aos alunos se um amigo fizesse uma “brincadeira” por causa da sua 

cor, que atitude ele tomaria. A resposta nos dá duas vertentes, a primeira é uma reação 

ativa perante a chamada “brincadeira” 37,5% dos alunos respondentes disseram que “faria 

o mesmo com ele”, essa reação constitui em devolver a ação. Na segunda, é uma reação 

passiva, 45,6% disseram não tomar “nenhuma” atitude perante a “brincadeira”. Ambas as 

reações estão diretamente ligadas ao grau de afetividade entre os alunos, quanto mais 

elevado este for, maior a permissividade para devolver a “brincadeira” e maior a tolerância 

a mesma. 

 

Tabela - 17 - Desconhecido X Brincadeira racista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste caso, perguntamos se essa “brincadeira” fosse feita por um aluno que não 

fosse amigo, 70,6% dos alunos respondentes “diria que não gostou”. Aqui notamos que 

quanto mais baixo o grau de afetividade, torna-se mais fácil expressar o descontentamento 

com a “brincadeira” e a tolerância diante do racismo fica mais baixa. Muitos alunos ao 

devolverem o questionário, disseram ser necessário uma opção de resposta mais ofensiva, 

como agressão física por exemplo. Alguns fizeram observações referentes a esta pergunta e 

escreveram no questionário respostas como, “daria um soco nele”, “bateria nele”, “daria 

uma voadora”, entre outras observações que caracterizam agressões físicas. 

 

Conclusão 

 

Por meio deste trabalho conseguimos identificar grandes mudanças no padrão de 

comportamento dos adolescentes no que tange às relações étnico-raciais dentro do 

ambiente escolar. Nosso maior objetivo neste trabalho era responder a seguinte questão: 

De qual forma as relações étnico-raciais interferem no processo de formação sócio-

educativa dos educandos do ensino médio da escola pública? 

Temos três hipóteses prováveis onde essas relações podem interferir de maneira 

positiva, negativa e nula. Sendo assim, através deste estudo e pesquisa aplicada, obtivemos 

dados que demonstram validar as três hipóteses. O fato das características étnicas não 

serem relevantes na construção das relações de amizade e a alta aceitação da diversidade 

étnica nos faz perceber que o adolescente contemporâneo busca nas suas relações sociais 

uma ligação mais afetiva, onde o que é priorizado são o pensamento, modo de agir, gostos 

e estilo de vida, ou seja, características sociais intrínsecas e extrínsecas que são comuns 

entre eles. Esse grau de aceitação elevado com relação à diversidade é uma mudança 

positiva que deve ser explorada dentro do ambiente escolar com o objetivo de 

conscientização, respeito e valorização da diversidade. 

Por outro lado, essa busca por relações afetivas nos trazem a problemática negativa 
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do nosso estudo. Percebemos por meio da pesquisa que quanto maior o grau de afetividade 

entre os alunos maior a permissividade e tolerância diante das situações de preconceito, 

discriminação e racismo. Mesmo entre amigos as ações de discriminação estão presentes e 

são ocultadas pelos laços afetivos, criando assim o que chamamos de preconceito velado.   

Muitos alunos não têm o discernimento necessário para entender que as ações, as 

chamadas “brincadeiras” que eles mesmo promovem, muitas vezes ferem o amigo. Essas 

atitudes preconceituosas vêm se tornando comuns entre os alunos, distorcendo a realidade 

e camuflando as consequências dessas situações de discriminação. Isso nos mostra que 

essa mudança com relação a diversidade não está ligada a uma transformação benéfica na 

consciência social dos alunos, mas sim aos laços afetivos que são muitas vezes frágeis.  

Consequentemente, por causa do grau afetivo entre os alunos nos deparamos com a 

nulidade diante da discriminação, por medo ou receio de quebrar os laços afetivos e deixar 

de fazer parte do grupo social. Muitos alunos se permitem ser alvo das “brincadeiras” 

preconceituosas, internalizando sua insatisfação, o que causa baixa autoestima. A 

agressividade verbal e física, decorrentes das ações de discriminação que ocorrem entre 

alunos que não possuem laços afetivos, também nos confirma essa problemática entre 

racismo e grau de afetividade. 

O formato do questionário foi impresso, por falta de ferramentas adequadas, isso 

nos consumiu muito tempo na tabulação, mas a maior dificuldade foi com relação a 

interpretação dos alunos diante do questionário, já que a grande parte deles não tinham um 

entendimento claro dos conceitos de raça, etnia, preconceito, discriminação e racismo. 

O ambiente escolar é um espaço de sociabilização de grande destaque na formação 

sócio-educativa do aluno, perante essa importância é preciso que a escola seja um agente 

ativo, promovendo a conscientização e a valorização da diversidade. Como resolução para 

a problemática do racismo em relação ao grau de afetividade, seria interessante criar 

métodos de ensino que trabalhassem as limitações das ações dentro das relações afetivas. 

Usar a afetividade entre os alunos como ponto de partida para uma conversa franca do que 

é uma “brincadeira saudável”, que não fere a existência e o pertencimento social do outro, 

e de uma “brincadeira preconceituosa” que julga, menospreza e inferioriza seu amigo. 

A relevância desse estudo é ímpar podendo ser aprimorado e continuado, para que 

possamos formar cidadãos capazes de aceitar a diversidade não só por amor afetivo, mas 

também por consciência, respeito e admiração pela história e cultura das diversas raças e 

etnias, que tanto contribuíram para a formação de nossa nação. 
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ABSTRACT: The Statistical Process Control (SPC) in the software development is used in 

the analysis and improvement of key processes of organizations, defining their stability 

and performance capacity. Several approaches are used in the implementation of SPC, 

taking examples of use and methodology defined in several specialized papers. Because of 

this, this work performed a systematic review that aimed to collected approaches related to 

SPC, which are organized into a catalog describing the definition and example uses. The 

main objective of the catalog is to provide for researchers in the academic and industrial 

area with a guide that clarifies doubts as to the definition and mainly as to the practical use 

of each approach in order to be a guide for implementing the SPC in software development 

organizations. 

Keywords: Systematic Review of the Literature, Statistical Process Control, Approaches 

Catalogue. 

O Controle Estatístico de Processos no Contexto de Desenvolvimento de Software: Um 

Catálogo de Abordagens  

RESUMO: O Controle Estatístico de Processos (CEP) em software é utilizado na análise e 

melhoria de processos chaves das organizações definindo sua estabilidade e capacidade de 

desempenho. Diversas abordagens são utilizadas na implantação do CEP, tendo exemplos 

de uso e metodologia definidas em diversos artigos especializados. Devido a isso, este 

trabalho realizou uma revisão sistemática com a finalidade de reunir abordagens 

relacionadas ao CEP, que foram organizadas em um catálogo que descreve a definição e o 

exemplo de uso. O principal objetivo do catálogo é o de fornecer a pesquisadores da área 

acadêmica e industrial um guia que esclareça dúvidas quanto à definição e principalmente 

quanto ao uso prático de cada abordagem, a fim de ser um guia para implantação do CEP 

em organizações de desenvolvimento de software. 

Palavras-chave: Revisão Sistemática da Literatura, Controle Estatístico de Processos, 

Catálogo de Abordagens. 
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1. INTRODUÇÃO  

A análise da qualidade de processos de software pode ser realizada por meio de diversas 

metodologias. O Controle Estatístico de Processos (CEP) adveio da estatística descritiva e 

do contexto de produção industrial de larga escala. Somente em meados dos anos 80 que 

os primeiros estudos da Engenharia de Software foram sendo desenvolvidos.  

O CEP, de modo geral, investiga a capacidade e o desempenho de um processo de 

software, somando o processo de medição, a estatística descritiva de dados e os gráficos de 

controle para analisar os aspectos e ativos relacionados a um processo de software, para 

criar mecanismos de melhoria e qualidade de processo de software, estabelecendo modelos 

de desempenho e capacidade (ROCHA et al., 2012). 

Segundo ROCHA et al. (2012), na prática, a organização precisa garantir que as 

metas e os objetivos estratégicos sejam atingidos. Para isso, ela investiga nos seus projetos 

os processos–chave e as medidas essenciais, que são as mais importantes para o “sucesso” 

do processo, a serem investigadas por meio do processo de medição. Os resultados são 

plotados e analisados nos gráficos de controle, onde se observa os limites de controle dos 

processos que traduzem as metas da organização. Processos dentro dos limites 

estabelecidos são ditos capazes, seus resultados dão origem aos modelos de desempenho, 

também chamados de Baselines. 

 Os primeiros estudos sobre CEP no desenvolvimento de software concentravam-se 

na metodologia de pesquisa, como: pesquisa-ação e revisão sistemática, em detrimento dos 

resultados obtidos. Quando eram citados, os resultados, em sua grande maioria, abordagens 

relacionadas ao CEP, não traziam muitos detalhes sobre a metodologia e quase nenhum 

exemplo de seu uso (SANTOS e SILVA, 2013). 

   Para que o Controle Estatístico de Processos seja implantado em uma organização, 

o implementador deve conhecer a fundo as abordagens (métodos, técnicas, ferramentas e 

modelos) relacionadas ao CEP. Neste ponto, sabe-se que os pesquisadores buscam em 

livros, artigos e revistas cientificas, a definição da metodologia e o exemplo de uso destas 

abordagens, para junto de treinamentos e cursos implantarem em suas empresas estas 

metodologias. Entretanto, todas estas referências encontram-se dispersas em diferentes 

veículos especializados. 

 Assim, existe a necessidade de se produzir um instrumento que reúna informações a 

fim de esclarecer para estes pesquisadores, tanto da área industrial como pesquisadores da 

academia, como utilizar, remover dúvidas, ou simplesmente trazer um conhecimento 

básico sobre estas abordagens. A inexistência de um banco de conhecimento a respeito das 

abordagens (técnicas, métodos, frameworks, modelos e ferramentas) utilizadas para prover 

a Controle Estatístico de Processos em projetos de software é uma forte motivação para a 

realização deste trabalho. 

Desta forma, foi definido um estudo com o objetivo principal de propor um 

catálogo de abordagens de apoio ao CEP. Para a construção deste catálogo foi realizada 

uma Revisão Sistemática da Literatura, formalizada em um protocolo, com as suas 

especificações de realização (perguntas de pesquisa, critérios de inclusão e exclusão, 

critérios de qualidade e dentre outros). Este protocolo foi previamente avaliado por um 

especialista para posteriormente ser aplicado e gerar insumos para a composição do 

catálogo, como pode ser visto em (PEREIRA NETO et al., 2017). 

Neste artigo, serão apresentadas informações quanto à revisão sistemática, seu 

planejamento, análise e apresentação dos resultados obtidos, e por fim serão apresentados 

os resultados referentes às abordagens (técnicas, métodos, frameworks e modelos) e 

ferramentas identificadas por meio da RSL conduzida, que foram reunidas no catálogo de 

abordagens.  
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 Além desta seção introdutória, este trabalho  possui as seguintes seções: a Seção 2 

descreve a fundamentação teórica sobre o Controle Estatístico de Processos e os trabalhos 

relacionados; a Seção 3 apresenta um breve resumo da Revisão Sistemática realizada; a 

seção 4 descreve o catálogo de Abordagens relacionadas ao Controle Estatístico de 

Processos; a Seção 5 descreve o avaliação e o detalhe de aplicação do catálogo; e, 

finalmente, a Seção 6 apresenta as considerações finais deste trabalho.  
  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA  

Segundo ROCHA et al. (2012), a análise contínua dos processos da organização por meio 

da medição, permite que ela compreenda seu potencial de crescimento e possibilita o 

alcance de níveis maiores de maturidade. Quando a organização possui um nível maior de 

maturidade pode pensar em utilizar o Controle Estatístico de Processos (CEP). 

 O CEP é uma metodologia aplicada a organizações que possuem altos níveis de 

maturidade. Estas organizações já estabelecem processos grandes em projetos muito 

complexos. O CEP é capaz de identificar variações no comportamento dos processos e 

permitir a análise de sua estabilidade e o estabelecimento de sua capacidade a partir do uso 

de gráficos de controle. Estes gráficos associam métodos de controle estatístico e 

representação gráfica (gráficos de controle) a fim de detectar sinais de variação 

(inaceitáveis, as causas especiais que precisam ser analisadas) no comportamento dos 

processos e diferenciá-los dos ruídos (aceitáveis, são as causas comuns) (FLORAC e 

CARLETON, 1999). 

Os gráficos de controle possuem um limite superior (Upper Control Limit - UCL) e 

inferior (Lower Control Line - LCL), que ficam a uma distância de três desvios padrão (σ), 

em relação à linha central (Control Limit - CL). A linha central e os limites não podem ser 

arbitrários, uma vez que refletem o comportamento atual do processo. Seus valores são 

obtidos aplicando-se as expressões e constantes definidas pelo tipo de gráfico de controle 

aplicado. A Figura 1 mostra um exemplo de uso do gráfico de controle na análise do 

processo Média diária de horas em suporte.  

 

 
Figura 1 – Gráfico de Controle do Processo 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
 

 A estabilidade de processo indica que o mesmo é repetível e tem seus dados 

expressos dentro dos limites de controle estabelecidos. Para verificar se um processo 

estável possui um bom desempenho é necessário verificar sua capacidade. Um processo é 
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considerado capaz quando este atende ou excede as expectativas da organização e do 

cliente (ROCHA et al., 2012). 

Segundo FLORAC e CARLETON (1999), o desempenho do processo é indicado pela 

baseline. Para se identificar e analisar a capacidade de um processo é necessário utilizar o 

histograma de frequência. Ele representa os valores coletados do processo durante seu 

período de estabilidade. No histograma são representados os limites de controle da 

baseline do processo (voz do processo) e os limites de especificação de alcance (voz do 

cliente).  

As baselines de desempenho estabelecem a qualidade dos processos. Um processo 

pode ter uma ou mais baselines de desempenho. Elas devem ser atualizadas continuamente 

e podem ser reaplicadas em processos similares. O objetivo dos modelos de desempenho é 

permitir a previsão de desempenho futuro dos processos a partir das relações existentes 

entre seus atributos. Assim, modelos de desempenho são utilizados principalmente nas 

estimativas que servem de base para o planejamento e na monitoração dos projetos 

(SOFTEX, 2016).    

 

2.1 Trabalhos Relacionados 

Com o intuito de reunir informações iniciais sobre o estado da arte do Controle Estatístico 

de Processos (CEP) e a revisão sistemática presente na literatura, foi realizada uma busca 

na máquina de busca do Google Acadêmico e em diversas bases de dados relevantes para o 

tema, tais como, a base do IEEE e ACM. Os trabalhos relacionados identificados foram: 

 Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. 

version 2.3. EBSE Technical Report. EBSE-2007-01.Software Engineering Group 

School of Computer Science and Mathematics. UK. Department of Computer 

Science University of Durham  (KITCHENHAM e CHARTERS, 2007); 

 Motivation to Perform Systematic Reviews and their Impact on Software 

engineering Practice. 2013 ACM / IEEE International Symposium on Empirical 

Software E. and Measurement (SANTOS e SILVA, 2013); 

 Measuring and predicting software productivity: A systematic map and review. 

Suecia. Information and Software Technology (Scopus Journal Metrics). Revisão 

Sistemática (PETERSEN, 2011); 

 Systematic Review of Statistical Process Control: An Experience Report 

(BALDASSARRE et al., 2007); 

 Statistical Control of Software Process: A Systematic. Review. Sistemas; 

Telemática (GARCÉS e PINO, 2014). 

 O estudo de KITCHENHAM e CHARTERS (2007) e o estudo de SANTOS e 

SILVA (2013) são similares, pois reúnem RSL realizadas na área de Engenharia de 

software com o objetivo de identificar os principais problemas pesquisados por meio de 

RSL no contexto de software. Assim como os trabalhos de PETERSEN (2011) e de 

BALDASSARRE et al., (2007), que apresentam estudos utilizando a RSL como 

metodologia de pesquisa, sendo o primeiro sobre medição e previsibilidade de software e o 

segundo sobre o uso da RSL no contexto acadêmico industrial. Ambos apresentam 

algumas considerações sobre o Controle Estatístico de Processos (CEP), apresentando sua 

teoria básica de forma geral. 

 O estudo de GARCÉS e PINO (2014) é o que mais se aproxima ao objetivo desta 

pesquisa. Este trabalho apresenta uma revisão sistemática sobre Controle Estatístico de 

Processos com o objetivo de identificar as principais abordagens relacionadas ao CEP. 

Entretanto, a proposta do estudo relatado neste artigo possui os seguintes diferenciais:  
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 As recomendações propostas no detalhamento do catálogo apresentam ativos que 

foram propostos ou aplicados apenas no contexto de projetos de software;  

 É baseada na realização de uma Revisão Sistemática da Literatura, um método 

considerado confiável, preciso e aditável;  

 Apresenta os resultados da RSL de forma descritiva e bibliográfica, por meio de 

gráficos;  

 Realiza uma RSL que abrange o período de 2000 a 2016, descrevendo com detalhes 

os resultados obtidos pela RSL, principalmente conceitos relacionados ao CEP; 

 Descreve de forma detalhada a revisão sistemática, tendo como objetivo de reunir 

as abordagens identificadas na RSL em um catálogo que sintetiza a metodologia 

destas abordagens e apresenta exemplos de aplicações práticas de cada uma delas. 

 

3. A REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA (RSL) 

A revisão sistemática da literatura - RSL (Systematic Literature Review – SLR em inglês) é 

um dos principais métodos da engenharia de software baseada em evidências, classificado 

como estudo secundário. O principal objetivo deste paradigma é coletar e analisar 

sistematicamente todos os dados disponíveis sobre o determinado fenômeno para obter 

uma perspectiva mais completa e mais ampla do que se pode captar por meio de um estudo 

individual. 

O principal objetivo de uma revisão sistemática é o de avaliar e interpretar os dados 

das pesquisas disponíveis. Estas são relacionadas a perguntas de pesquisa de uma área 

temática ou de um fenômeno de interesse. A RSL é uma pesquisa não tendenciosa, 

abrangente, justa, que utiliza uma metodologia confiável e rigorosa (KITCHENHAM e 

CHARTERS, 2007). 

A revisão sistemática é composta por três fases: planejamento, condução e 

apresentação da revisão. Esta revisão sistemática teve o objetivo de identificar abordagens 

que apoiem o Controle Estatístico de Processos (CEP), no contexto de projetos de 

software, no que tange a processos, métodos, modelos, frameworks, metodologias, 

técnicas, ferramentas e afins.  

Com base no objetivo de investigação desta revisão foi definida a seguinte questão 

de pesquisa, a qual guiou esta Revisão Sistemática da Literatura:  

 (QP1): Quais padrões são existentes para apoiar as atividades de Controle 

Estatístico do Processo?  

E as seguintes perguntas secundárias:  

 (QS1): Quais os ativos (papéis, artefatos) envolvidos? 

 (QS2): Existem ferramentas de softwares de apoio ao Controle Estatístico do 

Processo?  

 (QS3): Caso existam ferramentas de softwares de apoio, qual a licença de uso? 

Foi realizada uma análise bibliométrica sobre os dados gerados pela revisão 

sistemática, foram definidos o escopo (trabalhos em inglês, disponível via domínio da 

UFPA, mecanismo de busca gratuito e dentre outros), as restrições (artigos repetidos, 

duplicados, trabalhos que não apresentam as palavras chaves e dentre outros) e os recursos 

de pesquisa (4 pesquisadores envolvidos).  

Foram realizadas a busca manual em eventos e períodos e a busca automática por 

meio de uma string de busca. As fontes selecionadas para a pesquisa foram: ACM, El 

Compendex, IEEE Xplore Digital Library e Scopus. Para cada fonte de pesquisa foi 

definida uma string de busca. Critérios de inclusão, de seleção e de exclusão dos estudos 

primários foram definidos. Estes dados podem ser vistos em (PEREIRA NETO et al., 

2017). 
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 Conforme definido no planejamento da revisão, foi realizada a coleta dos artigos 

nas bases de dados pré-definidas por meio da aplicação das strings de busca. Estes artigos 

são as fontes automáticas. Foi usada a estratégia de leitura de título e resumo para fontes 

manuais. Obteve-se, então, um total de 620 trabalhos, no qual 278 trabalhos foram 

identificados na IEEE, 187 na ACM, 25 El Compendex, e, por fim, 130 no SCOPUS. 

 Aspectos relacionados ao número de estudos selecionados ao longo dos anos, por 

autor, por instituição, pais, por tipo de publicação, por eventos, periódicos, tipo de estudo, 

método de pesquisa e foco de pesquisa podem ser conferidos em (PEREIRA NETO et al., 

2017. 

 

4. CATÁLOGO DE ABORDAGENS 

Esta seção apresenta o catálogo de abordagens relacionadas ao Controle Estatístico de 

Processos (CEP). Para se ter acesso ao Catálogo completo, com as abordagens, basta 

acessar o link: https://drive.google.com/file/d/0B_PDf6-qXCFcYTlpamtMZUsxT0U/view. 

O catálogo foi organizado em duas partes: (i) a primeira descreve os métodos, 

modelos, frameworks, técnicas e metodologias de apoio ao CEP; (ii) a segunda parte 

apresenta as ferramentas de software utilizadas como apoio ao CEP. Para cada tipo de 

abordagem o catálogo estabelece a seguinte estrutura: 

 Tipo de Abordagem: (i) Estatísticas, que dizem respeito às técnicas advindas da 

estatística descritiva; (ii) Qualidade, que são técnicas advindas de processos de 

avaliação de software; (iii) Medição de software, processo este que visa medir e avaliar 

os processos de software de uma organização; 

 Uso: esta seção descreve com detalhes a forma de uso das abordagens conforme 

apresentado pela literatura especializada. 

 

4.1 Abordagens 

Existem diversas abordagens relacionadas ao Controle Estatístico de processo (CEP), as 

sete principais são as descritas por TALIB et al. (2010): diagrama de causa e efeito, quadro 

de cheque, diagrama de Pareto, histograma de frequência, fluxograma, gráfico de controle 

e diagrama de dispersão. A seguir serão descritas algumas abordagens encontradas a partir 

da RSL realizada: 

 Capacidade: A Capacidade de um processo de software está relacionada a sua 

habilidade em atingir os objetivos estabelecidos para si pela organização. Quando os 

dados dos processos estão dentro destes limites definidos, considera-se este processo 

capaz, ou seja, com qualidade de desempenho (ROCHA et al., 2012). Tipo de 

Abordagem: 2 – Qualidade. Uso: A capacidade de um processo é determinada 

obedecendo o seguinte cálculo de (Cpk): min (Cps, Cpi), onde Cpi= X-LIE e Cps= 

LSE-X (3S). O índice Cpk identifica a maior distância média entre os índices dos 

dados do processo em análise e o modelo estabelecido como padrão de qualidade para 

o processo. Se o índice Cpk produzir um resultado maior do que Cpk > 1, temos um 

processo como capaz. Porém, se o índice Cpk produzir um resultado menor, temos um 

processo como incapaz. Devemos identificar a causa destas falhas e estabelecer ações 

corretivas que as resolvam (LIMA et al., 2006); 
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 Estabilidade: Um processo é considerado estável se o mesmo é repetível. A 

estabilidade permite prevê o desempenho do processo em execuções futuras 

(WHEELER e CHAMBERS, 2010). A estabilidade de um processo representa uma 

variação decorrido um tempo de um processo de software, compara diversas medições 

feitas no mesmo contexto do mesmo processo (ZHANG e GAO, 2004). O 

monitoramento e a investigação da estabilidade dos processos de software (IP) 

determinam a condução da medição, onde seleciona-se os processos a serem 

mensurados (BOFFOLI, 2006). Tipo de Abordagem: 2 – Qualidade. Uso: A 

estabilidade do processo pode ser verificada obedecendo quatro testes definidos por 

WHEELER e CHAMBERS (2010): (i) Presença de algum ponto fora dos limites de 

controle 3σ; (ii) Presença de pelo menos dois de três valores sucessivos do mesmo lado 

e mais de 2σ da linha central, chamado de zona C; (iii): Presença de pelo menos quatro 

de cinco valores sucessivos do mesmo lado e mais de 1σ da linha central, chamado 

zona B; (iv) Presença de oito pontos sucessivos no mesmo lado da linha central; 

 Cartas de Controle: As cartas de controles foram desenvolvidas por Shewhart em 

1920. Elas podem ser de tipo variável (quantitativo) e do tipo qualitativo (atributos). 

Elas possibilitam a supervisão do sistema e baseiam suas decisões nas suposições de 

normalidade (TALIB et al., 2010; LACHMAN et al., 2001; LIMA et al., 2006).  Os 

controles de atributos são aqueles que se baseiam na verificação da presença ou 

ausência de um atributo. Os controles de variáveis são aqueles que se baseiam em 

medidas das características de qualidade (WERKEMA, 1995). Tipo de Abordagem: 2 

– Qualidade. Uso: As cartas de controle são os diversos tipos de análise dos dados em 

gráficos de controle (EWMA, X-bar e R, X-bar e S dentre outros). Cada carta de 

controle possui suas características e restrições. 

 Gráficos de Controle: Os gráficos de controle são formados por um limite superior - 

LS, um limite inferior - LI e uma linha mediana - LC, a distância entre cada faixa de 

avaliação é de 3 desvios padrão de distância, tanto para cima, quanto para baixo 

(ZHAO et al., 2009), como mostra a Figura 2(a). Para exemplificar o uso dos gráficos 

de controle na detecção de processo sob controle, utilizou-se a Figura 2(b), que ilustra 

um processo que em parte (da amostra do dia 11 ao dia 15) encontra-se sob controle, e 

em parte (da amostra do dia 15 ao dia l12) está fora do controle estabelecido. As 

medidas essenciais são os insumos do processo que foram “escolhidos” a fim de serem 

analisados nos gráficos de controle. Esta análise leva em consideração as cartas de 

controle do processo, direcionados pelos objetivos estratégicos da organização. Estes 

objetivos são formados pela voz do cliente (visão de mercado) e a voz do processo 

(capacidade dos processos da organização) (ROCHA et al., 2012). Quando se realiza a 

análise dos dados dos processos e verifica-se que estes dados (reais) estão localizados 

dentro dos limites de controle estabelecidos, considera-se que o processo está sob 

controle (KOMURO, 2006). Este controle define a estabilidade dos processos de uma 

organização individualmente e coletivamente. Cada insumo de um processo estável é 

utilizado no estabelecimento das baselines, que são modelos de capacidade do 

processo. As baselines podem ser replicadas em outros processos similares 

(BARCELLOS, 2009). Tipo de Abordagem: 2 – Qualidade. 
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         (a)     (b) 

Figura 2 (a) – Layout do Gráfico de Controle; (b) – Processo Sob Controle e Processo Fora 

de Controle. 

Fonte: (ROCHA et al., 2012; LIMA et al., 2006) 
 

Uso: As cartas de controle identificadas na literatura foram: 

o Distribuição de Poisson (P): A distribuição de Poisson é utilizada para investigar 

os dados que apontam erros (falhas) crucias nos processos. Estas falhas não 

podem ser identificadas por meio de observações comuns. As amostras utilizadas 

não precisam ter o mesmo tamanho (JAHRAH et al., 2008; LAZZARONI, 2009; 

RAHMAN et al., 2008). A distribuição de Poisson utiliza a média e o cálculo do 

limite para determinar o seu valor. Para ter acesso às fórmulas, faz-se necessário 

acessar o catálogo completo; 

o Distribuição de NP: A distribuição NP é utilizada para determinar o número de 

não conformidades presentes na amostra (WEELER, 2000; NARAYANA e 

SWAMY, 2004). O manuseio deste tipo de distribuição é simples e as amostras 

manipuladas devem ser obrigatoriamente do mesmo tamanho (GALUCH, 2002). 

A distribuição NP utiliza a média e o cálculo do limite para determinar o seu 

valor. Para ter acesso às fórmulas, faz-se necessário acessar o catálogo completo; 

o Os gráficos X-bar e R (XbarR): O gráfico X-bar avalia a média dos valores em 

cada sub agrupamento de dados e analisa a tendência do processo ao longo do 

tempo. Já o gráfico R avalia as variações de cada subgrupo (ROCHA et al., 2012). 

Os gráficos X-bar e R trabalham com no máximo 10 observações, utilizam a 

média e de 25 a 30 subgrupos (ZHANG e HOU, 2010; GONÇALVES et al., 

2012). O livro de ROCHA et al. (2012) apresenta um exemplo de uso do gráfico 

X-bar e R (XbarR), onde um gerente de um escritório deseja analisar a quantidade 

de horas semanais que são despendidas em atividades de manutenção nos 

projetos. Os dados são subgrupados em semanas (12 subgrupos - 12 semanas), 

cada um com cinco observações, uma para cada dia da semana. Para desenhar os 

gráficos de controle é necessário calcular a média e a variação de cada 

subagrupamento. O próximo passo é calcular a média total e a média da variação, 

que serão as linhas centrais dos gráficos X-bar e R, respectivamente. Calculados 

os valores dos limites de controle, os gráficos podem ser construídos. Para ter 

acesso às fórmulas e ao gráfico gerado, faz-se necessário acessar o catálogo 

completo; 

o Os gráficos X-bar e S (XbarS): Os gráficos X-barS trabalham com mais de 15 

observações e utilizam o desvio padrão para determinar a tendência do processo 

ao longo do tempo (ZHANG e HOU, 2010; ROCHA et al., 2012). O livro de 

ROCHA et al. (2012) apresenta um exemplo de uso do gráfico X-bar e S (XbarS), 

onde um gerente de um projeto de uma organização deseja analisar a taxa de 
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inspeção de código do projeto. Esta medida é dada pela razão entre o tamanho do 

produto inspecionado, em número de linhas de código fonte (SLOC), e o número 

de horas de inspeção realizadas. O produto possui cinco releases (ou liberações) 

e, em cada uma delas, foram realizadas 13 inspeções. Foram gerados 5 

subagrupamentos (linha de dados e S), um para cada release. Após calculados a 

média e o desvio padrão, o próximo passo é calcular a média total e o desvio 

padrão total, que serão a linha central do gráfico de controle. Determina-se os 

limites de controle dos gráficos que podem ser construídos. Para ter acesso às 

fórmulas e ao gráfico gerado, faz-se necessário acessar o catálogo completo; 

o Os gráficos Individuals and Moving Range Charts (XmR): Os gráficos Individuals 

and Moving Range (XmR) trabalham com a distribuição média, avaliam a 

variação média (presente e anterior) de apenas um subagrupamento por vez. Os 

valores individuais analisados indicam ciclos, tendências, misturas, agrupamentos 

e relações de dados. O livro de ROCHA et al. (2012), apresenta um exemplo de 

uso do gráfico Individuals and Moving Range (XmR), onde o gerente de um 

escritório de projetos deseja analisar a quantidade de horas diárias despendidas em 

atividades de manutenção. Foram realizadas 20 coletas durante um determinado 

período de tempo. Deve-se determinar a média das variações móveis e os valores 

individuais. Os valores de K variam de 1 a 20 (coletas) e de R variam de 1 a 19 

(pois avalia-se o valor anterior para se determinar o valor seguinte, ou seja, a 

variação móvel). Calculadas as médias e o valor da variação móvel, são definidos 

os limites de controle para a construção do gráfico, para enfim construir os 

gráficos X e mR com os valores de coleta. Para ter acesso às fórmulas e ao gráfico 

gerado, faz-se necessário acessar o catálogo completo; 

o Os gráficos Individuals and Median Moving Range (XMmR): Os gráficos 

Individuals and Median Moving Range (XMmR) trabalham com a mediana para a 

determinação dos seus limites de variação móvel, que refina o desempenho dos 

processos (ROCHA et al., 2012). O livro de ROCHA et al. (2012) apresenta um 

exemplo de uso do gráfico XMmR, onde um gerente de software analisa o 

número de problemas não resolvidos no último mês. O primeiro passo é calcular 

os limites de controle e determinar a média dos valores e a mediana da variação 

móvel dos valores de um dia e do dia anterior (mR). Para obter o valor da 

mediana da variação móvel, os valores das variações móveis (mR) devem ser 

dispostos em ordem crescente. Assim, uma vez que o número de valores de 

variações móveis é par (k=30), a mediana será a média dos valores das posições 

k/2 e k/2+1. O próximo passo é calcular os limites de controle e construir os 

gráficos de controle. Para ter acesso às fórmulas e ao gráfico gerado, faz-se 

necessário acessar o catálogo completo; 

o Os gráficos Moving Averange and Moving Range (mXmR):O gráfico de controle 

mXmR utiliza sub processos com até 10 observações, focando na variação da 

média que identifica as tendências de desempenho e soluciona os pontos não 

estáveis do processo. As informações utilizadas para a determinação da mediana 

advém do plano estratégico da organização. O livro de ROCHA et al. (2012) 

apresenta um exemplo de uso do gráfico mXmR, onde um gerente de projetos de 

software deseja analisar o progresso do desenvolvimento dos componentes, no 

período de dez meses. O primeiro passo é identificar o número de subgrupos e o 

número de elementos em cada subagrupamento. Deve-se determinar a média de 

cada subgrupo e a média das médias móveis, para se determinar os limites de 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2988



11 

 

 

 

controle e os gráficos. Para ter acesso às fórmulas e ao gráfico gerado, faz-se 

necessário acessar o catálogo completo; 

o Os gráficos C Chart: Os gráficos C Chart trabalham com dados de atributos, 

utilizam um contador constante, onde analisam uma mesma área de observação. A 

área a ser observada deve ter o menor número possível de defeitos do sistema 

como um todo. Considera-se zero o valor do limite inferior no gráfico de controle 

(ROCHA et al., 2012; JAHARAH et al., 2008; LAZZARONI, 2009; RAHMAN 

et al., 2008; ALHASSAN e DAYANG, 2014). O livro de ROCHA et al. (2012) 

apresenta um exemplo de uso do gráfico C Chart, onde um gerente de projetos 

deseja analisar a quantidade de erros no sistema reportados pelo cliente 

diariamente. Este valor deve ser expresso em uma média entre o número total de 

defeitos observados pelo número total de observações. Para construir o gráfico C 

Chart é necessário calcular o valor do limite central do gráfico. Para ter acesso às 

fórmulas e ao gráfico gerado, faz-se necessário acessar o catálogo completo; 

o Os gráficos U Chart: Os gráficos U Chart analisam áreas distintas de observação. 

Primeiramente, transforma-se os dados em taxas, e depois, como cada observação 

é realizada em uma área diferente, os limites definidos também são diferentes. 

Este gráfico trabalha com dados de atributo, utiliza a linha de orientação dos 

gráficos XMR. O gráfico U Chart assume um modelo de distribuição de Poisson, 

contabilizando os erros identificados (ROCHA et al., 2012; JAHARAH et al., 

2008; LAZZARONI, 2009; RAHMAN et al., 2008; ALHASSAN e DAYANG, 

2014). O livro de ROCHA et al. (2012) apresenta um exemplo de uso do gráfico 

U Chart, onde um gerente deseja acompanhar a quantidade de defeitos detectados 

nas inspeções realizadas em um sistema. As inspeções são realizadas por caso de 

uso do sistema, sendo calculados pelo KSLOC. O primeiro passo para a 

elaboração do gráfico é calcular a taxa de variação U. Os limites de controle 

superior e inferior devem ser calculados para cada ponto (observação) do gráfico, 

de forma individual, após isso constrói-se o gráfico U Chart; 

o Os gráficos Z Chart: Os gráficos Z Chart são utilizados para transformar valores 

baseados na média (por exemplo gráfico U Chart) em gráficos com valores 

baseados no desvio padrão. O gráfico Z Chart facilita a identificação das 

tendências de instabilidade (ROCHA et al., 2012).  O livro de ROCHA et al. 

(2012) apresenta um exemplo de uso do gráfico Z Chart, onde o gerente da 

organização deseja analisar os mesmos dados investigados no exemplo do gráfico 

U Chart utilizando o desvio padrão na determinação dos limites de controle. Para 

isso, ele converte cada taxa de defeitos do valor U Chart para o valor Z Chart, 

sendo necessário realizar o cálculo individual para cada um dos valores e, 

posteriormente, constrói-se o gráfico Z Chart. Para ter acesso às fórmulas e ao 

gráfico gerado, faz-se necessário acessar o catálogo completo; 

o Outros 

 O gráfico de controle Shewhart: O gráfico de controle Shewhart foi 

introduzido pelo Dr. Walter Andrew Shewhart, em 1924, no Bell Telephone 

Laboratories (REIS, 2016). Este tipo de gráfico é válido a todos tipos de 

processos (MOREIRA e SOUZA, 2008). Ele determina os desvios de um 

processo devido as causas comuns ou especiais, sendo utilizado como base 

para os gráficos X-barR e X-bar S. O trabalho de ALVES (2003) mostra um 

exemplo de aplicação do gráfico de Shewhart, onde são identificados três 

momentos do processo: (i) fora de controle; (ii) controlado; e (iii) redução da 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

2989



12 

 

 

 

variância, após a observação de controle. Para ter acesso ao gráfico gerado, 

faz-se necessário acessar o catálogo completo; 

 O gráfico CUSUM (Controle das somas acumuladas): O gráfico CUSUM 

incorpora as informações dos insumos coletados e traça um perfil “prevendo o 

futuro” de um processo. Ele trabalha com a densidade de probabilidade normal 

(LAZZARONI, 2009). Segundo ALVES (2003), no gráfico CUSUM as 

amostras têm o mesmo peso. O procedimento para a utilização do gráfico 

baseia-se na coleta sucessiva de amostras de tamanho n, na qual é obtida a 

estatística da Soma Acumulada. As observações podem ser de Soma 

acumulada (soma acumulada dos desvios de cada valor individual com relação 

à medida dada pela hipótese que está sendo testada) ou de Amostras com 

tamanho n (soma acumulada dos desvios da média amostral com relação ao 

valor nominal). O trabalho de MOREIRA e SOUZA (2008) apresenta um 

exemplo de aplicação do gráfico CUSUM do tipo Tabular em uma organização 

de software, onde os dados coletados referem-se à quantidade de não 

conformidades apontadas por 128 revisores da Garantia da Qualidade de 

Software realizada em uma Organização. Foram selecionados 26 projetos das 

38 observações coletadas, em três fases: (i) treinamento e disseminação do 

CMM-SW; (ii) avaliações de maturidade do processo; e (iii) período posterior 

à certificação CMM-SW. Com os dados coletados, foi possível gerar o gráfico 

CUSUM Tabular, onde se identificou um aumento das não conformidades dos 

processos no período de janeiro de 2005 a maio de 2006. Isto pode ter ocorrido 

devido a constantes modificações, treinamentos do CMM-SW, na organização. 

Para ter acesso ao gráfico gerado, faz-se necessário acessar o catálogo 

completo; 

  A EWMA, Média ponderada móvel exponencial (Exponetially Weighted 

Moving Average): A EWMA é uma estatística usada em métodos de 

estimação, na análise de processos sujeitos a pequenas observações, 

perturbações da média e na previsão de séries temporais (CORRALES et al., 

2013; ZHANG e GAO, 2004). O trabalho de CORRALES et al. (2013) 

apresenta um exemplo de aplicação do gráfico EWMA em uma organização de 

software, onde são analisadas taxas de porcentagens de erros dos processos de 

uma organização, coletados em semanas. Um desvio foi identificado na 

semana 30, devido à pouca produtividade da semana em questão. Para 

solucionar este problema treinamentos foram realizados na equipe envolvida. 

Para ter acesso ao gráfico gerado, faz-se necessário acessar o catálogo 

completo; 

 O Gráfico de Inspeção: O gráfico de Inspeção trabalha com dados de 

produtos revisados e identifica defeitos por meio das listas de verificação e das 

técnicas padronizadas (NARAYANA e SWAMY, 2004). O trabalho de 

NARAYANA e SWAMY (2004) apresenta um estudo na Motorola Software 

Center, na Malásia, em 2001, onde foi implementado o SW-CMM Nível 5 na 

organização. Para isso, a empresa incorporou técnicas relacionadas ao CEP. A 

organização pretendeu analisar o Gerenciamento Quantitativo dos seus 

processos, e, para isso, utilizou o gráfico de Inspeção. Os dados do processo 

foram coletados e reunidos por período de coleta (“baldes”), plotados em um 

gráfico de inspeção. Foram identificadas grandes variações entre as 

observações, devido ao tamanho muito excessivo de amostras coletadas. Para 

correção disto, a organização utilizou outras ferramentas para observar erros 
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nos dados, como: o gráfico de densidade U. O processo de inspeção de dados 

gerou além do gráfico de inspeção, os gráficos de execução e de zona 

bivariada. Para ter acesso ao gráfico gerado, faz-se necessário acessar o 

catálogo completo;  

 O Gráfico de Execução: O gráfico de Execução observa o desempenho 

dinâmico dos processos, comparando o desempenho do processo do antes com 

o atual, para prever o futuro (NARAYANA e SWAMY, 2004). O estudo de 

NARAYANA e SWAMY (2004) apresenta um exemplo de uso do gráfico de 

execução, onde a organização visava observar dinamicamente o desempenho 

de um ou mais processos ao longo do tempo. Para isso, utilizou os resultados 

retornados no gráfico de Inspeção para comparar as medidas de desempenho 

(antes e depois) do processo e para estabelecer tendências, padrões, turnos ou 

ciclos no processo. Pode-se observar alguns pontos de variação no processo, 

podendo ser explicado em decorrência do grande número de dados coletados. 

Para ter acesso ao gráfico gerado, faz-se necessário acessar o catálogo 

completo;  

 O Gráfico de Zona Bivariada: O gráfico de Zona Bivariada é utilizado em 

dados multivariados no processo de tomada de decisão, surgiu no processo de 

inspeção e serve para avaliar a qualidade da revisão relacionada a linha base 

(NARAYANA e SWAMY, 2004). O estudo de NARAYANA e SWAMY 

(2004) apresenta um exemplo de uso do gráfico de execução (apresentado no 

tópico anterior), onde foi utilizado o Mapa de Zona, técnica que combina a taxa 

de inspeção (eixo Y) e a densidade de falha em um gráfico (eixo X). Os 

resultantes são levados à Matriz de decisão, que determina a linha de base dos 

gráficos e determina a eficácia da inspeção. Esta análise deve ser feita caso a 

caso. Para ter acesso ao gráfico gerado, ao Mapa de Zona e à Matriz de 

Decisão, faz-se necessário acessar o catálogo completo;  

 O Gráfico de Regressão: O gráfico de Regressão descreve e representa o 

controle simultâneo entre duas variáveis (RAMOS, 2003; MOREIRA e 

SOUZA, 2008). Não foi identificado exemplo de uso do Gráfico de Regressão; 

 O Gráfico de Dispersão: O gráfico de Dispersão permite a visualização da 

correlação entre duas grandezas de dados. Esta correlação pode ser do tipo: 

existente, linear, não linear ou bem delimitada (LINS, 1993). O trabalho de 

LINS (1993) apresenta um exemplo de uso do gráfico de Dispersão, onde 

representa o número de acessos em um site e o número de referências 

identificadas em sua busca, em determinado espaço de tempo. Para ter acesso 

ao gráfico gerado, faz-se necessário acessar o catálogo completo; 

 Framework de Aplicação do CEP: O trabalho de GONÇALVES et al. (2012) mostra 

um Framework de aplicação para o Controle Estatístico de Processos.  A Figura 3 

apresenta o Framework proposto. Tipo de Abordagem: 2 – Qualidade. Uso: O 

trabalho de GONÇALVES et al. (2012) apresenta um Framework de aplicação do 

CEP que é composto pelas seguintes atividades: (i) Seleção do processo chave; (ii) 

Identificação das características do processo (iii) Seleção da carta de controle 

apropriada; (iv) Medição do processo; (v) Determinação dos limites de controle; (vi) 

Plotagem dos dados nos gráficos de controle; (vii) Os processos estão no limite?; (viii) 

Realizar mais coletas; (ix) Processo não está estável; (x) Identificar e remover causas 

especiais. Este framework de aplicação do CEP serviu como guia para o 

desenvolvimento da ferramenta WEBAPSEE (GONÇALVES et al., 2012), descrita no 

catálogo de abordagens. Esta ferramenta implementou todas as atividades que 
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compõem o framework de forma a auxiliar no processo de implementação e uso do 

controle estatístico de processos; 

 
Figura 3 – Framework de aplicação do CEP  

Fonte: (GONÇALVES et al., 2012) 

 

 Modelo de Aplicação do CEP: O trabalho de XIANGDONG e YANG (2012) 

descreve um modelo de aplicação do Controle Estatístico de Processos de forma 

sequencial e sistemática, cuja as atividades principais são: Coleta de dados, Gestão de 

Recolha, Gestão estratégica de eliminação de amostras, Importar dados do lote, Gestão 

de dados, Monitoramento de processos, Diagrama de controle, Gestão da estratégia de 

alerta, Gestão de estratégia alarmante, a Análise da qualidade e as Estatísticas de 

inquérito. A Figura 4 ilustra o modelo apresentado no estudo. Este modelo tem como 

principal objetivo reunir as principais atividades envolvidas no desenvolvimento do 

CEP de forma a auxiliar o uso da técnica e seus componentes na análise dos processos 

de software de uma organização (XIANGDONG e YANG, 2012). O modelo é 

composto por atividades chaves do CEP, organizado de forma a serem utilizados de 

forma lógica. Tipo de Abordagem: 2 – Qualidade. Uso: O trabalho de XIANGDONG 

e YANG (2012) apresenta um exemplo de uso do modelo de aplicação do CEP, onde 

uma organização desejava verificar a qualidade de um dos seus processos 

especificamente, por meio do Controle Estatístico de Processos. Foi realizada uma 

coleta de dados, onde foram retornadas 20 observações, das quais apenas 15 foram 

utilizadas. A partir destes dados foi gerado os gráficos X-bar e R, apresentando a 

situação do processo. O gráfico KC x-bar gerado estava dentro dos limites 

estabelecidos, já os gráficos KC R (Range) apresentou as distribuições inferiores 

abaixo dos limites estabelecidos. Para solucionar este problema um refinamento dos 

dados foi realizado. Para ter acesso ao gráfico gerado, faz-se necessário acessar o 

catálogo completo; 
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Figura 4 – Modelo de Aplicação do CEP 

 Fonte: (XIANGDONG e YANG, 2012) 

 

 QFD: Os objetivos estratégicos de uma organização são definidos por meio da Gestão 

da Qualidade Total (GFD), que é um método sistemático utilizado para projetar a 

qualidade de um produto ou serviço. O QFD é utilizado na transformação dos 

requisitos do cliente nas características técnicas básicas do produto (características de 

qualidade). Este resultado é chamado de “Casa da Qualidade” (KELBLEROVÁ e 

VYKYDAL, 2011). O QFD trabalha com a abordagem de conversão de quatro 

matrizes, como visto na Figura 5(a), com o objetivo de converter os objetivos 

estratégicos da organização nos requisitos a serem implantados. A “Casa da 

Qualidade”, como visto na Figura 5(b), identifica para cada requisito a característica 

técnica de produto. O resultado desta fase determina os valores-alvo ajustáveis das 

características individuais e satisfaz as necessidades do cliente. As matrizes definem os 

requisitos do cliente, características do produto e sua implantação, planejamento do 

processo e planejamento da produção (KELBLEROVÁ e VYKYDAL, 2011). Segundo 

estes autores, o uso do método QFD traz as seguintes vantagens: (i) Melhor 

compreensão e cumprimento mais preciso das exigências do consumidor, que leva à 

maior satisfação; (ii) Número moderado de problemas no início da produção; (iii) 

Menos mudanças no design; (iv) Redução do ciclo de desenvolvimento do produto; (v) 

Redução dos custos de desenvolvimento e produção de novos produtos; (vi) Melhor 

retribuição de recursos; dentre outros. Tipo de Abordagem: 2 – Qualidade Uso: O 

trabalho de KELBLEROVÁ e VYKYDAL (2011) apresenta um exemplo de uso do 

QFD associado ao Controle Estatístico de Processos na produção de rodas pré-

moldadas (produção automotiva). A primeira fase do estudo aplicou o QFD, onde 

identificou os requisitos do cliente e suas características de produto (sua importância), 

resultando em 22 características técnicas e 52 operações de processo. A Casa da 

Qualidade pode identificar as características chave a serem implantadas primeiro no 

processo. A fase 2 aplicou o CEP utilizando as principais características do produto e 

operações de saída. As cartas de controle foram construídas e analisadas de modo 

contínuo. Quando variações eram identificadas, ações corretivas eram aplicadas até o 

processo se tornar estável. A fase 3 aplica o processo de medição e a fase 4 o 

acompanhamento de satisfação; 
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     (a)       (b) 

Figura 5 (a) – Quatro Matrizes apropriadas ao Método QFD; (b) – Casa da 

Qualidade 

Fonte: (KELBLEROVÁ e VYKYDAL, 2011). 

 

 Baseline: Baseline ou linha-base é um conceito de gerenciamento de configuração de 

software, que auxilia o controle das mudanças identificadas nos processos 

(PRESSMAN, 2006). As baselines descrevem o desempenho dos processos de 

software através do tempo. Os processos devem ser analisados e melhorados 

evolutivamente para que atinjam os objetivos estratégicos da organização 

(GONÇALVES et al., 2012). As baselines são construídas a partir dos itens de 

configuração, observados através do histograma de frequência e representantes da voz 

do processo em comparação à voz do cliente. No gráfico de controle os processos são 

analisados pelas suas amplitudes (ROCHA et al., 2012). Valores maiores que Cp<1 

consideram o processo como capaz. Os itens de configuração devem ser atualizados 

continuamente e armazenados em repositórios digitais (ROSÁRIO et al., 2015).

 Processos capazes possuem itens de configuração “padronizados”, seus resultados 

são reunidos e disponibilizados a todos envolvidos no desenvolvimento. Uma 

organização pode possuir um ou mais baselines que podem ser replicadas em novos 

processos. Elas definem os modelos de desempenho do processo, que são definições 

dos insumos do passado e presente dos processos. O APC (Controle de Processo 

Automático) prevê a próxima observação no processo, por meio da identificação de 

uma variável manipulável, que influencia a saída do processo (ROCHA et al., 2012). 

Tipo de Abordagem: 2 – Qualidade. Uso: ROCHA et al. (2012) apresentam um 

exemplo de determinação da baseline de desempenho em um projeto onde um gerente 

deseja realizar análise do comportamento do processo de Levantamento de Requisitos. 

Para analisar o comportamento deste processo, o gerente selecionou dados coletados 

em diversos projetos com as mesmas características, representado na Figura 6(a). Em 

seguida novos dados foram coletados no processo (8 novas observações), sendo 

representado na Figura 6(b). Comparando os dois gráficos, percebe-se que o segundo 

(Figura 6 (b)) apresentou uma maior variação, mais próxima da linha inferior do 

gráfico, ou seja, uma melhoria no desempenho. O que se pode concluir que um 

provável refinamento nos limites de controle deve ser realizado nas próximas rodadas. 

O que representa uma melhoria continua da baseline; 
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                         (a)          (b) 

Figura 6 (a) – Comportamento do Processo de Levantamento de Requisitos (exemplo de 

Baseline); (b) – Inclusão de novos valores para o processo, com taxa de alteração de 

requisitos  

Fonte: (ROCHA et al., 2012). 
 

 Histograma de Frequência: Segundo LAZZARONI (2009), o histograma assume os 

dados que indicam informações coletadas durante o processo de medição. Ele é 

composto por dois eixos, o X, que representa as causas de defeitos, e o Y, que 

representa a contagem de defeito (SILVA, 2006; NUNES, 2008). Os dados em um 

histograma podem ter a distribuição normal, binomial, multimodal positiva ou 

negativamente enviesada. Os dados são recolhidos e classificados em categorias de 

agrupamento de dados. São definidas categorias para cada conjunto de dado. Para cada 

categoria, a frequência relacionada é calculada e plotada (TALIB et al., 2010). A 

distribuição normal (Gauss) é analisada observando a forma da curva do histograma. 

Se a curva assemelha-se a de um sino, o processo tem a distribuição normal. Se a curva 

assemelha-se a um polígono de frequências, existem variações no processo (NIKKEL, 

2007). Tipo de Abordagem: 1 – Estatístico. Uso: O livro de ROCHA et al. (2012) cita 

um exemplo de uso do histograma de frequência, onde um gerente de uma organização 

analisou o comportamento do processo de Resolução de Problemas utilizando a medida 

tempo médio para solução do problema, medido semanalmente. O processo mostrou-se 

estável, tendo estabelecido sua baseline de desempenho. Em seguida a organização 

estabeleceu um limite para a resolução de problemas. Analisando a Figura 7 é possível 

identificar que o processo é capaz e está dentro dos limites estabelecidos; 

 

Figura 7 – Histograma de capacidade do processo de Resolução de problemas 

 Fonte: (ROCHA et al., 2012) 
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 Diagrama de Causa e Efeito (Ishikawa): O diagrama de Causa e efeito ou diagrama 

de Ishikawa (diagrama de espinha de peixe), foi criado por Kaoru Ishikawa em 1943, e 

é uma ferramenta eficiente na localização e reparo de defeitos. Ela é utilizada para 

identificar e corrigir o problema a ser resolvido, além de identificar as causas do 

problema (REIS, 2016; TALIB et al., 2010). O problema identificado é colocado na 

cabeça do peixe e no corpo (ossos) são colocadas as possíveis causas do problema. À 

medida que as causas especiais são identificas, elas devem ser eliminadas (ROSÁRIO 

et al., 2015). Segundo LINS (1993), o diagrama permite, a partir dos grupos básicos de 

possíveis causas, desdobrar as causas até os níveis de detalhe adequados à solução do 

problema. Tipo de Abordagem: 1 – Estatístico. Uso: RAMOS et al. (2012) descrevem 

um exemplo de uso do digrama de Ishikawa, onde uma organização busca diminuir os 

custos com o retrabalho de seus projetos. Para isso, seleciona subprocessos que 

provocam retrabalho e os coloca no diagrama de Ishikawa, representado na Figura 8, 

onde das quatro causas identificas, deve-se identificar a que mais impacta retrabalho no 

processo, para, assim, buscar uma solução para o problema; 

 

Figura 8 – Diagrama de Causa e Efeito para análise da causa de retrabalho 

 Fonte: (ROCHA et al., 2012) 
 

 Diagrama de Pareto: O diagrama de Pareto foi criado por Vilfredo Pareto, no século 

XIX (LINS, 1993). Ele é um gráfico de barras que coloca em evidência as causas de 

problemas dominantes. Cada barra indica a intensidade de ocorrência de um 

determinado tipo de problema através da sua ordenação descrente de magnitudes 

(REIS, 2016).  O Princípio de Pareto é muito utilizado pelas organizações para lidar 

com problemas internos, qualidade dos produtos, melhoria de processos, incluindo aqui 

o desenvolvimento de software (NIKKEL, 2007). Tipo de Abordagem: 1 – 

Estatístico; 2 – Qualidade; 3 – Medição. Uso: ROCHA et al. (2012) apresentam um 

exemplo de uso do diagrama de Pareto, onde uma organização busca identificar os 

subprocessos que mais impactam no alcance dos objetivos traçados pela organização. 

Para isso, foram utilizados os dados dos projetos recentes na organização, onde foram 

apontados os problemas mais significativos para cada projeto. A Figura 9 apresenta o 

diagrama construído, onde identifica-se a alteração nos requisitos ao longo do projeto 

como a principal causa de problemas; 
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Figura 9 – Diagrama de Pareto para análise das causas de retrabalho  

Fonte: (ROCHA et al., 2012). 
, 

 Folhas de Cheque: Segundo REIS (2016), as folhas de cheque ou verificação são 

formulários impressos ou digitais utilizados no registro e agrupamento logicamente 

organizado de dados a respeito de uma tarefa ou processo estudado. São utilizadas para 

verificar, assegurar a qualidade de revisões de projeto e dar uma resposta rápida de 

melhoria (TALIB et al., 2010). No Controle Estatístico de Processos os formulários de 

recolha de dados são documentos desenhados de forma a facilitarem as tarefas de 

recolha dos dados com interesse credível no processo. Os formulários devem definir: 

objetivo, o que se recolhe, a duração, as questões para recolha dos dados (REIS, 2016). 

Tipo de Abordagem: 1 – Estatístico; 2 – Qualidade. Uso: LINS (1993), em seu 

trabalho, citou um exemplo de uso das folhas de cheque, no contexto de uma reunião 

de uma organização. O objetivo desta reunião era assinalar as principais ocorrências de 

problemas em 4 processos (A, B, C e D) da organização. A Figura 10 mostra o uso da 

folha de cheque neste contexto; 

 

Figura 10 – Folha de Verificação  

Fonte: (LINS, 1993). 
 

 Fluxograma de Processos: Os fluxogramas de processos são utilizados para facilitar a 

manutenção de software, a compreensão e acompanhamento dos processos, a 

depuração dos requisitos, quebra das atividades em pequenas tarefas e no processo de 

teste (TALIB et al., 2010). Com o fluxograma de processos é possível administrar 

diversos aspectos do processo, como: dados, matéria-prima, custos, dentre outros 

(LINS, 1993). Pode-se compreendê-lo como uma documentação dos passos necessários 

para a execução de um processo qualquer (NUNES, 2008). Tipo de Abordagem: 2 – 

Qualidade. Uso: O trabalho de TALIB et al. (2010), descreve um exemplo de uso de 

um fluxograma de processo, que formaliza a condução do CEP em uma organização de 

software, apresentado na Figura 11; 
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Figura 11 – Fluxograma sobre uso do CEP 

Fonte: (TALIB et al., 2010). 
 

 Six-Sigma: O Six-Sigma é uma estratégia de gestão de negócios originalmente 

desenvolvido pela Motorola, nos Estados Unidos, em 1987. Esta metodologia visa 

melhorar o processo, reduzindo os defeitos e melhorando a qualidade (TALIB et al., 

2010). Utiliza duas principais metodologias: o DMAIC, que visa melhorar o produto e 

a qualidade do processo em cinco fases, Definição do problema, Medição, Análise, 

Melhoria e Controle; e o DMADV, que é utilizado no desenvolvimento de novos 

produtos, também conhecido como Six-Sigma Design (TALIB et al., 2010). O Six-

Sigma possui as seguintes fases: (i) definição das metas de acordo com a exigência e 

estratégia dos clientes, com foco em medir as características críticas (CTQ); (ii) 

analisar e desenvolver alternativas para a solução do processo; (iii) detalhar, otimizar e 

planejar o processo; (iv) verificar o processo e configurar simulações; (v) entregar o 

processo organizado aos proprietários (TALIB et al., 2010). Segundo ARNHEITER e 

MALEYEFF (2005), BLAKESLEE Jr. (1999), HAN e LEE (2002), SNEE (2000) e 

YOUNG (2001), conforme citado por GEST (2007), os principais benefícios da 

aplicação do programa Six-Sigma são: a busca da melhoria contínua dos processos; a 

conquista da satisfação dos clientes; o pleno entendimento das entradas críticas dos 

processos; o aprimoramento da qualidade; os ganhos no fluxo do processo; aumento da 

produtividade. Tipo de Abordagem: 2 – Qualidade. Uso: BOFFOLI (2006) apresenta 

em seu trabalho um exemplo de uso do Six-Sigma, onde utiliza os testes de 

interpretação do Six-Sigma (Run Test Interpretation Six-Sigma) na análise de 

processos de software. O estudo reúne os principais run-test nterpretation Six-Sigma 

utilizados em projetos de contexto de software, classificando-os em nome, descrição 

(pontos sigma) e descrevendo suas principais características de interpretação, como 

visto na Figura 12(a). BAFFOLI (2006) também apresenta uma representação de cada 

tipo de teste do Six-Sigma, como visto na Figura 12(b), e um framework de uso do Six-

Sigma relacionado ao CEP, como visto na Figura 12(c); 
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                                      (a)                                                               (c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    (b) 

Figura 12 (a) – Run Test Interpretation Six- Sigma; (b) – Run test Adopted; (c) – 

Framework Six-sigma  

Fonte: (BOFFOLI, 2006). 
 

 8 Regras de Nelson: As 8 regras de Nelson (Runs Tests ou Zone Tests) foram 

definidas por Nelson em 1984, e são utilizados na detecção de causas especiais, 

aplicáveis em gráficos de controle da média e de medidas individuais. O gráfico de 

controle é dividido em seis zonas de igual largura (um desvio-padrão), no espaço entre 

o limite superior e inferior de controle, chamadas de zonas A, B, C, C, B e A, 

localizadas simetricamente em relação à linha média (CORRALES et al., 2013; REIS, 

2016). A Figura 13 ilustra um gráfico com os testes de estabilidade. A falha em um 

único teste evidenciará a presença de causas especiais. Os testes são os seguintes: (i) 

Um único ponto além da zona A, ou seja, acima do limite superior ou abaixo do limite 

inferior de controle; (ii) Sete pontos consecutivos na mesma metade do gráfico, ou seja, 

todos acima ou todos abaixo da linha média (corrida); (iii) Sete pontos consecutivos 

constantemente aumentando ou diminuindo no gráfico (tendência); (iv) Quatorze 

pontos consecutivos alternando-se para cima e baixo no gráfico; (v) Dois em três 

pontos consecutivos na zona A; (vi) Quatro em cinco pontos consecutivos na zona A 

ou B; (vii) Quinze pontos consecutivos na zona C (acima ou abaixo da linha média); 

(viii) Oito pontos consecutivos de ambos os lados da linha média, nenhum deles na 

zona C. Tipo de Abordagem: 2 – Qualidade. Uso: ROCHA et al. (2012) apresentam 

um exemplo de uso das regras de Nelson, onde um gerente deseja analisar a quantidade 

de horas semanais dedicadas a atividades de suporte. Estas horas foram coletadas 

diariamente e os dados plotados em um gráfico de controle, onde percebeu-se uma 

ausência de pontos fora dos limites de controle, devido o processo ter sido aprovado 
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nos testes de qualidade. A Figura 14 apresenta as zonas de classificação do teste de 

estabilidade, deste exemplo; 

 
Figura 13 – Teste de estabilidade  

Fonte: (ROCHA et al., 2012). 

 

Figura 14 – Gráfico com Zonas A, B e C identificadas 

Fonte: (ROCHA et al., 2012). 

 

4.2 Ferramentas 

Nesta seção serão apresentadas as ferramentas reunidas no catálogo. Para se ter acesso às 

telas de funcionalidades da ferramenta, não inseridas neste artigo, faz-se necessário acessar 

o catálogo completo em: https://drive.google.com/file/d/0B_PDf6-

qXCFcYTlpamtMZUsxT0U/view?usp= sharing. A seguir as ferramentas encontradas na 

RSL conduzida: 

 Minitab: A ferramenta Minitab é aplicada em estudos estatísticos, desenvolvida em 

1972, possui funções e aplicações voltadas ao gerenciamento de processos e análise do 

conjunto Six-Sigma. Fornece ferramentas de controle de qualidade, Planejamento de 

Experimentos (DOE), Análise de Confiabilidade e Estatística Geral. O site oficial do 

Minitab apresenta as cartas de controle disponíveis na ferramenta: X-bar e R, X-bar, 

Gráfico de Zona, Carta Z-AM, Carta P, dentre outras. Tipo de Abordagem: 2 – 

Qualidade. Uso: O trabalho de ZAHRAN (2008) descreve um experimento de análise 

de dados da produção de motores de alta qualidade de uma empresa. Inicialmente, esta 

organização utilizava apenas ferramentas básicas de qualidade (gráficos de controle, 

diagrama de Ishikawa e dentre outros) e passou a utilizar o Minitab (versão 13.2), para 

aumentar seu conhecimento quanto ao CEP e diminuir o tempo gasto com análise 

manual de dados. A ferramenta proporcionou o uso completo e acessível do CEP e foi 

capaz de detectar anormalidades e aumento da estabilidade dos processos, em um 

tempo mínimo se comparado ao modelo anterior utilizado. Disponibilidade: 

http://www.minitab.com/pt-BR/; 
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 ClearQuest: O ClearQuest é uma ferramenta de monitoração de erro e controle de 

mudanças de processos por meio de formulários com funções VB ou PERL. O IBM 

Rational ClearQuest é um sistema customizável baseado no fluxo de banco de dados. 

Ele fornece um rastreamento flexível de mudanças, fornece relatórios quase em tempo 

real, sendo escalável e multi-plataforma, podendo ser utilizado por empresas de 

pequeno, médio e grande porte. Tipo de Abordagem: 1 – Estatístico; 2 – Qualidade; 3 

– Medição. Uso: O trabalho de CORRALES et al. (2013) descreve um estudo onde o 

ClearQuest foi utilizado para arquivar dados (referentes a defeitos) utilizados na 

construção de gráficos de controle em uma organização. O processo de medição e de 

análise de dados foram realizados com o apoio da ferramenta ClearQuest, o que gerou 

um conjunto de dados confiáveis e suficientes para a construção de gráficos de 

controle. Disponibilidade: http://www-03.ibm.com/software/products/ pt/clearquest; 

 7QC (PME): As 7QC dizem respeito às 7 principais ferramentas de qualidade, 

descritas por RAHMAN et al. (2008) (Diagrama de Controle, Fluxograma, Folha de 

Verificação, Diagrama de Pareto, Diagrama de Espinha de Peixe, Histograma e 

Diagrama de Dispersão), que combinadas ao PME, que são um conjunto de pequenas 

empresas que fornecem serviços de gestão de negócios para organizações maiores, 

auxilia a implementação do Controle Estatístico de Processos em organizações, 

reduzindo o custo, aumentando a flexibilidade e gerando lucro. Tipo de Abordagem: 

1 – Estatístico. Uso: O trabalho de RAHMAN et al. (2008) não detalha a forma de uso 

desta ferramenta. Contudo, sabe-se que aplicam as 7 ferramentas de qualidade e o 

processo de gestão de negócio, visando implementar o Controle Estatístico de 

Processos nas organizações. Disponibilidade: não informado; 

 SPC XL2000: A ferramenta SPC XL2000 implementa técnicas relacionadas ao 

Controle Estatístico de Processos destinado à análise de dados gerados pelos processos 

de uma organização, que produz produtos médicos descartáveis. Este software é 

utilizado na organização para coleta, análise e geração de relatórios sobre os processos 

da organização. Tipo de Abordagem: 1 – Estatístico. Uso: O trabalho de RAHMAN 

et al (2008) descreve um experimento de uso da ferramenta SPC XL2000 em uma 

organização na análise de dados e no monitoramento de processos chave. Os autores 

não descrevem com detalhes o uso da ferramenta, contudo, fornecem as suas principais 

conclusões, onde o CEP foi implementado eficientemente na organização, 

estabelecendo a capacidade e a estabilidade dos processos, mesmo trabalhando com 

grandes quantidades de dados. Disponibilidade: http://www.winspc.com/; 

 SME-SPC: A ferramenta SME-SPC foi proposta com o objetivo de auxiliar pequenas 

e médias organizações a implantarem o CEP. Seu desenvolvimento baseou-se em um 

estudo prévio sobre o CEP e o levantamento de dados de organizações que já o 

utilizavam. A segunda fase utilizou a colaboração de uma empresa automotiva, que 

realizou a fase de teste da ferramenta, a qual contribuiu com diversas sugestões de 

melhoria. Tipo de Abordagem: 1 – Estatístico. Uso: ZAHRAN (2008) descreve a 

estrutura do sistema SME-SP e suas principais funcionalidades, como: sistema de 

usuários, configuração de coleta e análise de dados, entrada de dados e características 

de subgrupos, status dos dados, especificação dos dados com relação às regras dos 

gráficos de controle, tipos de cartas de controle, plotagem dos gráficos, espaço para 

comentários e feedback, definição de histograma de frequência e curvas de 

desempenho, resumo e alteração de dados. A Figura 15(a) ilustra a tela de plotagem 

dos gráficos de controle e a Figura 15(b) a plotagem do histograma de frequência 

utilizando a ferramenta. Disponibilidade: não informado; 
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(a)      (b) 

Figura 15 (a) – Gráfico de controle; (b) – Histograma de frequência. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 WebAPSEE: O WebApsee é um Ambiente de Aesenvolvimento de Software Centrado 

em Processo (PSEE - Process-Centered Software Engineering Environment) 

desenvolvido como software livre pelo LABES-UFPA. O ambiente tem como 

finalidade principal atender a requisitos organizacionais para auxiliar na coordenação 

das atividades relacionadas com o desenvolvimento de software (GONÇALVES et al., 

2012). A principal funcionalidade é a modelagem visual de processos e execução 

flexível de processos. O WebAPSEE é fortemente baseado no processo de medição e 

incorpora funcionalidades para implantação do Controle Estatístico de Processos como: 

planejamento, identificação de processos críticos, plotagem de gráficos de controle, 

estabelecimento de baselines e identificação de melhorias. Tipo de Abordagem: 1 – 

Estatístico; 2 – Qualidade; 3 – Medição. Uso: O trabalho de GONÇALVES et al. 

(2012) descreve um exemplo de uso da ferramenta WebAPSEE, onde analisa o 

processo “produtividade na atividade de requisitos”. Inicialmente, foram selecionados 

os dados para os gráficos de controle, sendo eles plotados em um gráfico XmR. Houve 

a incidência de um ponto de variação, sendo este investigado e posteriormente 

solucionado. A ferramenta possui campos onde podem ser descritas causas, ponto dos 

desvios, status do problema e planos de ação a serem executados. A Figura 16(a) 

ilustra a plotagem de um gráfico de controle e as entradas de dados, e a Figura 16(b) a 

descrição de problemas presentes na ferramenta. Disponibilidade: 

http://www.labes.ufpa.br; 

 
Figura 16 (a) - Gráfico de controle; (b) – Descrição de problemas. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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 Software MSChart: O trabalho de ZHANG e HOU (2010) apresenta um estudo de 

construção da ferramenta MSChart. Esta ferramenta foi proposta com o objetivo de 

atender a necessidade de empresas de desenvolvimento de software no tratamento de 

casos de tolerância estatística (ST), Controle Estatístico de Processos e no desenho de 

gráficos de controle. A Figura 17 apresenta um fluxograma que descreve os módulos 

que compõem a ferramenta MSChart. O MSChart é composto pelos módulos: 

apresentação (introdução), login, recolha de dados, armazenamento, analise e gestão, 

parâmetros ST e SPC, desenho dos gráficos de controle; aquisição de dados, 

processamento de dados, desenho de gráficos de controle (escolha de cartas de 

controle) e especificação de tolerância estatística (definição dos limites de controle, 

índices de qualidade, tolerância estatística e design dos gráficos de controle). Tipo de 

Abordagem: 1 – Estatístico; 2 – Qualidade; 3 – Medição. Uso: O trabalho de ZHANG 

e HOU (2010) não descreve exemplo de uso da ferramenta MSChart. Disponibilidade: 

http://www.microsoft.com; 

 
Figura 17 – Módulos funcionais da ferramenta MSChart. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Sistema PAS (Sistema  de Análise de Processos): O Sistema de Análise de Processos 

(PAS) foi desenvolvido para atender a necessidade de pequenas e médias empresas da 

indústria transformadora de software na utilização do controle de qualidade e do CEP. 

O sistema PAS incentiva o uso do CEP, visa diminuir custos, disponibiliza diversos 

tipos de cartas de controle e aceita a maioria dos tipos de dados (CHANG e LEE, 

2013). Suas principais funcionalidades são: serviço web, tipos de usuários, página de 

dúvidas, escolha de cenário (tipo de gráfico de controle), tipo de armazenamento de 

dados e procedimentos do sistema (histórico e configuração de dados). Tipo de 

Abordagem: 1 – Estatístico; 2 – Qualidade; 3 – Medição. Uso: O trabalho de CHANG 

e LEE (2013) descreve um exemplo de uso do sistema PAS, onde incialmente o 

usuário define as características do processo, o tipo de dados e de gráfico de controle a 

ser analisado. Em seguida, configure-se os dados a serem inseridos podendo ser 

visualizados e filtrados em tabelas. O usuário deve definir o número de dados de cada 

subgrupo e a forma que o sistema vai calcular os dados gerados. Posteriormente, os 

gráficos são gerados para análise. Os dados inseridos e alterados em qualquer 

momento. Caso haja dúvidas mais gerais, o usuário pode acessar o campo “duvidas”, 

ou em casos de dúvidas relacionadas às cartas de controle, o usuário deve acessar 

“Guia de Controle”. A Figura 18(a) ilustra a configuração e escolha das cartas de 
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controle, a Figura 18(b) a entrada e a filtragem de dados, e as Figuras 18(c) e (d) a 

plotagem dos gráficos de controle. Disponibilidade: não informado. 

 
              (a)                          (b)                                (c)                                   (d) 

Figura 18 (a) – Configuração de cartas de controle; (b) – Entrada de dados; (c) e (d) – 

Plotagem de gráficos de controle 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

4.  APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CATÁLOGO  

A aplicação prática deste catálogo pode se dar no contexto acadêmico e industrial em 

projetos de software que visem implementar o Controle Estatístico de Processos em suas 

organizações. Além de auxiliarem na compreensão da definição e metodologia, o catálogo 

auxilia os implementadores do CEP com exemplos de uso destas abordagens. 

Adicionalmente, o uso do catálogo pode ser amadurecido e melhorado em sua estrutura e 

forma de apresentação. Neste sentido, para sua melhor usabilidade é necessário que seus 

leitores tenham conhecimento prévio do contexto de sua organização, suas expectativas 

e/ou limitações para a implantação adequada do CEP. 

A avaliação deste catálogo deu-se por meio de um método de revisão por pares, 

onde um ou mais especialistas da área pesquisada avaliam o estudo realizado, observando 

sua relevância, corretude e contribuindo com considerações para sua melhoria. O catálogo 

e o material de avaliação foram enviados por e-mail para o especialista em qualidade de 

software, Mestre em Ciência da Computação na área de Melhoria do Processo de Software 

(MPS), implementador e avaliador do MR-MPS-SW e com experiência na implementação 

e consultoria em Melhoria de Processo de Software segundo os modelos de CMMI e 

MPS.BR. 

De modo geral os feedbacks recebidos após a avaliação foram bastante proveitosos 

e favoráveis para o aprimoramento da metodologia. O avaliador considerou a proposta do 

catálogo completa e profunda. Houve algumas considerações editoriais (correção de 

termos), referenciais (à revisão sistemática) e da inclusão de exemplo de uso de algumas 

abordagens (ainda não incluídos). O formulário de avaliação pode ser acessado no link: 

https://drive.google.com/file/d/0B_PDf6-qXCFcQmRVcHlSM25yNVU/view?usp=sharing. 

Após o recebimento por e-mail da avaliação do catálogo pelo especialista, as 

correções e as observações necessárias foram realizadas, cumprindo todas as considerações 

apontadas. 

 

6.  CONCLUSÕES  

O trabalho realizado focou na investigação das abordagens relacionadas ao Controle 

Estatístico de Software (CEP) por meio de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), 

sua fundamentação teórica e informações contidas no protocolo da revisão. Foram 

apresentadas neste artigo as abordagens deste catálogo, sua descrição metodológica e 

exemplo de uso, e no caso das ferramentas, as informações quanto a sua disponibilidade. 
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Este trabalho é parte contribuinte de uma Dissertação de Mestrado, devendo ser 

expandido com a adição de novas abordagens e mais exemplos de uso das já identificadas. 

Com a possibilidade do encontro ou surgimento de outras técnicas de apoio ao Controle 

Estatístico de Processos, o catálogo pode ser expandido neste contexto futuramente, além 

do que pode também ser acrescido de outras informações sobre as técnicas, caso sejam 

identificadas como importantes, principalmente, sobre a descoberta e o uso de novas 

ferramentas que implementem o CEP. 

Com a realização de um survey em organizações de software, adicionaremos novas 

técnicas, abordagens, frameworks, métodos, procedimentos e ferramentas utilizadas nas 

organizações pesquisadas, observando o seu contexto, tempo de uso, vantagens para a 

organização e aceitabilidade. 
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A Study of Tabu Search Applied on Manufacturing Cell Formation Problem 

 

Abstract: The increasing consumer goods sector demands a large variety of products and a 

smaller products life cycle, which leads industries to adopt alternative ways to deal with 

this phenomenon. Cellular Manufacturing emerges, with important contribution in the 

management of the duality between productivity and flexibility. In this scenario, 

Manufacturing Cell Formation Problem is a well-known problem due its computational 

complexity: NP-Hard. Given this complexity, our approach is based in the Tabu Search 

metaheuristic. We analyze the quality of the solutions obtained through a combined 

analysis of parameters of Tabu Search, like its Neighbourhoods Structure, size of Tabu 

List, and stopping criteria.  The results show the influence of the parameters, on the search 

process in the solutions space, to obtaining good quality results. 

Keywords: Manufacturing Cell Formation, Setup, Tabu Search. 

 

 

Um Estudo da Busca Tabu Aplicada no Problema da Formação Celular 

 

Resumo: O crescente setor de bens de consumo exige uma grande variedade de produtos e 

um ciclo de vida de produtos menor, o que leva as indústrias a adotarem formas 

alternativas de lidar com esse fenômeno. Emerge a Manufatura Celular, com importante 

contribuição no gerenciamento da dualidade entre produtividade e flexibilidade. Neste 

cenário, o Problema de Formação Celular é um problema bem conhecido devido a sua 

complexidade computacional: NP-Hard. Dada essa complexidade, nossa abordagem é 

baseada na Pesquisa Tabu Metaheurística. Analisamos a qualidade das soluções obtidas 

através de uma análise combinada de parâmetros da Busca Tabu, como sua Estrutura, 

tamanho da Lista Tabu e critérios de parada. Os resultados mostram a influência dos 

parâmetros, no processo de busca no espaço de soluções, para obtenção de resultados de 

boa qualidade. 

Palavras-chave: Formação de Células na Manufatura, Configuração, Pesquisa Tabu. 
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1 INTRODUCTION 

 

The search for total excellence in cost-quality-flexibility opens new frontiers in 

improvement of production methods, development and incorporation of new processing 

technologies. Recently, many manufacturing organizations have failed to compete with 

rapid growth of the market changes, losing position and competitiveness. The life of the 

product tends to be lower, forcing organizations to reduce development cycle of new 

products, increase responsivity and production flexibility. In this context, the Cellular 
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Manufacturing has generated important contributions in the conflict management between 

productivity and flexibility in a production line.  

The concept of Manufacturing Cell is used from a group of machines and parts. The 

parts are grouped into Parts Families (PF) to improve the productivity and efficiency in the 

manufacturing systems. In the meantime, PF are not easily obtained, and may require 

sophisticated approaches, being a difficult problem to be solved. The use of different 

combinatorial optimization techniques has been used as an important tool for 

Manufacturing Cell Formation, contributing to the planning and rearrangement of 

production cycles. 

This paper focuses in the Manufacturing Cell Formation Problem (MCFP), through 

an approach based on Tabu Search. The aim is to analyze search features observing its 

parameters, like neighbourhoods structure, size of Tabu list and stopping criteria. The 

paper is organized as follow: In Section 2, the MCFP and a literature review are described. 

The Section 3 presents our approach and the Tabu Search features that we are intended to 

explore. In Section 4, we present the experimental planning and the computational results. 

Finally, in Section 5, the conclusions are presented with the future work suggestions. 

 

2 MANUFACTURING CELL FORMATION PROBLEM 

 

The Manufacturing Cell can be characterized as a grouping of two or more 

machines, which can manufacture a PF with little or no intercellular movement (James et 

al., 2007), providing benefits such as reduced costs with movement of materials and setup 

stops. The Manufacturing Cell Formation Problem is a particular case of the Graph 

Partitioning Problem that is a NP-hard problem (Sorensen 1995). To solve this problem 

different methods have been proposed like, exact methods (King, 1980; King and 

Nakornchai, 1982; Kusiak and Chow, 1987), metaheuristics (James et al., 2007; Bajestani 

et al., 2009; Thanh et al., 2011; Díaz et al., 2012; Díaz et al., 2013; Gómez et al. 2014), 

neural networks (Saidi-Mehrabad and Safaei, 2007) and fuzzy theories (Safaei et al., 2008; 

Papaioannou et al. 2008).  

Thanh et al. (2011) presented variations of the simulated annealing method 

obtained by using different neighbourhoods of a current solution. They combined 

diversification and intensification strategies, to generate different neighbourhoods. Díaz et 

al. (2012) presented a reactive GRASP algorithm and extended their paper in 2013, with a 

hybrid algorithm which combines reactive GRASP and Tabu Search. To obtain upper 

bounds to the optimal solution of the MCFP, was implemented the following sequence: (1) 

a GRASP algorithm, (2) a reactive GRASP algorithm, and, (3) a hybrid algorithm, which 

replaces the local search phase of the reactive GRASP algorithm by a Tabu Search 

procedure. They obtained the optimal solution or the best-known solutions for 264 of the 

265 instances tested. 

Gómez et al. (2014) used a multithreading Tabu Search, that uses deterministic 

methods to effectively explore the regions of local optimum. In this paper, was considered 

a restriction to the number of stored tools in the machine magazine. Better results were 

generating, when the parts used 4 or less tools in its processing. The MCFP can be 

formulated as a problem of diagonalizing blocks, which aims to group the largest number 

of shares in the same cell, considering the limited size of the magazine, where the matrix A 

= [aij] is defined by: aij = 1 if the jth component visits the ith machine and aij = 0 

otherwise (King, 1980). Figure 1 illustrates an incidence matrix where the zeros were 

omitted. 
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Figure 1. Example of an incidence matrix 

 

Figure 2 shows the result obtained after applying the Cluster Identification 

Algorithm (Kusiak and Chow, 1987). 

 

 
Figure 2. Resulting matrix using Cluster Identification Algorithm. 

 

In Figure 2, it is possible to see that two Machine Cells (MC) were generated; MC1 

with machines 5 and 3 and MC2 with machines 4, 2 and 1. The asterisk (*) indicates the 

parts 2 and 5 which need the MC1 and MC2 to be processed. This resource sharing can be 

interpreted as exceptional elements (King, 1980). In the formulation of Parts Families, the 

bottlenecks can be represented by machines that are claimed by two or more Parts Families 

or by parts that must be processed in two or more manufacturing cells. To quantify the 

efficiency of the generated clusters, several metrics have been proposed (Sarker, 2001). In 

the literature, there are two measures frequently used to evaluate the quality of solutions. 

The first one is called grouping efficiency that was proposed by Chandrasekharan and 

Rajagopolan (1989) and given by equation:   

As such, “q” is the weighting factor, n1 is the relationship between the number of 

1s in the diagonal blocks and the total number of 0s and 1s on the diagonal blocks, “n2” is 

the ratio between the number of 0s outside the diagonal blocks and the total number of 0s 

and 1s outside the diagonal blocks (Chandrasekharan and Rajagopolan, 1989). Grouping 

efficiency ranges from 0 to 1 and the higher it is, the better the solution. As the q factor is 

increased, an important relationship between the use of machines and intercellular 

movement can be obtained, but this metric has a low discriminatory power as the array size 

increases (Sarker, 2001; James et. al., 2007). Kumar and Chandrasekharan (1990) proposed 

a metric called Effective Clustering that overcomes the matrix size problem (Sarker, 2001). 

This metric is given by the equation, in which “e” is the total number of 1s in the incidence 
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matrix, “ev” is the number of 0s in the blocks diagonal and “e0” is the number of 

exceptional items:    

 

3 APPROACHES 

 

The metaheuristic Tabu Search (TS) was originally proposed by Glover in 1986 

(Glover, 1986), for various combinatorial optimization problems. The main idea of TS is to 

avoid recently visited areas in the solution space and guide the search towards new and 

promising areas (Glover, 1986). The TS has three main characteristics: Neighbourhood 

Structure, Memory Structures (Tabu List) and Stopping Criterion. 

The definition of neighbourhood structure is closely linked to implementation of 

the solutions space. On each TS iteration, the Neighbourhood Structure promotes some 

transformations in the current solution (S), defining a set of neighbouring solutions, 

denoted by N(S), which can be formally defined as a subset of the search space (e. g. 

neighbour solution). Another important characteristic are the memory structures, among 

which the most used is the Tabu List (TL). In this list are stored the latest reverse 

movements performed, with the function of preventing that the search stays stuck in an 

optimum local, which would cause the occurrence of cycles. The movements stored in the 

tabu list stay prohibited for a fixed number of iterations, where generally only a small and 

limited amount of information is recorded. Still, complete solutions can be stored, but this 

may require a large storage space and makes the scanning of a tabu movement be 

computationally costly. Nevertheless, some tabu movements may be performed if they 

meet the aspiration criteria (Gómez et al., 2014; Glover, 1986). 

Finally, the third characteristic is the Stopping Criterion, which will define for how 

long the search will be performed. In theory, the TS could be performed endlessly, unless 

you know the optimal solution a priori. However, in practice, the search should be stopped 

at some point. For example, it could be stopped after a fixed number of iterations, or CPU 

time, or after many iterations that did not improve the value of the objective function (most 

commonly used criterion, known as nbmax), or when the value of the objective function 

reaches a certain value, defined a priori (Gómez et al., 2014; Glover, 1986). 

The method basically begins with an initial solution S. The stopping criterion is 

evaluated and then neighbour solutions N(S) are generated based on the neighbourhood 

structure. After that, the best solution S^*∈N(S) is chosen by evaluating the Tabu List and 

the Aspiration Criterion. Finally, the Tabu List is updated, and the Stopping Criterion is 

evaluated again. For a better understanding, a Tabu Search pseudocode is shown in Figure 

3. 
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Figure 3. Tabu Search pseudocode 

 

3.1 Tabu Search Method 

In this paper, the Tabu Search was designed as generic tabu search (e. g., 

neighbourhood structure, tabu list and stopping criterion are as simple as possible, without 

any complex structure). The only one major difference is the Neighbourhood Size. As 

intensification, we apply a multiplier on the number of solutions generated by each 

structure. It is important to mention that as the number of neighbour solutions increases, 

the computational cost increases too and it will be evaluated and discussed. 

The solutions are represented by a vector of M+P size and each value represents the 

cluster that the machine or part is allocated. An initial solution is obtained by a random 

method, which draws random values for the clusters of machines and parts. The objective 

function chosen was the Effective Clustering, especially because it facilitates the 

comparison with results found in literature. 

The neighbourhood structure consists of two processes: inter cluster swap and 

reallocation. The first process consists in swap two machines (V1) or two parts (V2) of 

different clusters. The second focuses on reallocate a machine (V3) or a part (V4) to a 

different cluster. It is important to mention that the machine/part position inside a cluster is 

irrelevant in this version of the problem. 

The Tabu List stores a reverse movement that the machine or part did. For example, 

if Machine 1 is reallocated from cluster 1 to cluster 2, the movement store is M1-2-1, 

which means that the machine 1 cannot be reallocated from cluster 2 to cluster 1 for a 

given number of iterations. Still, if two machines/parts are swapped, then two entries are 

inserted in the Tabu List. A tabu movement is performed if and only if the best-known 

solution during the search is improved (Aspiration Criterion). 

Finally, the Stopping Criterion used is the nbmax, the number of iterations that did 

not improve of the objective function. 

 

4 COMPUTACIONAL EXPERIMENTS AND RESULTS 

 

The experiments are organized focusing in the three characteristics described in 

Section 3. The first experiment analyses the Neighbourhood Structure by showing the 

results obtained combining with neighbourhood size and Tabu List size. The second 

experiments are focused in the influence of the diversification properties of the Tabu List, 
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analyzing the forbidden movements. The third experiment consists on the efforts to 

understand the search process limit provided by the nbmax. 

In these experiments a test instance provided by Chandrasekharan and Rajagopalan 

with 40 machines and 24 parts were used. This particular matrix has 123 relations between 

machines and parts and it was chosen due its size and because the best-known solutions, 

Effective Clustering 100%, which makes easier to analyze the results. After these 

experiments, the approach was validated comparing the results obtained with 35 known 

matrices. Each combination was tested 30 times on a CPU i7 3.1 GHz under Linux in a 

C++ code. 

 

4.1 Computational Results 

In the first experiment the nbmax was set to 5.000, allowing the TS to perform the 

best search as possible, and the Tabu List Size and the Neighbourhood Size are varied. The 

Table 1 shows the average Effective Clustering and its standard deviation for the 

parameters combination.  

 
TL 

Size 

Neighbourhood Size 

4 8 16 32 

5 
50.71 

2.37 

81.26 

3.66 

100 

0 

100 

0 

10 
51.41 

2.20 

82.11 

2.92 

100 

0 

100 

0 

20 
51.68 

2.42 

81.63 

2.67 

100 

0 

100 

0 

30 
50.53 

2.94 

81.31 

2.82 

100 

0 

100 

0 

40 
50.65 

2.5 

81.51 

2.31 

100 

0 

100 

0 

Table 1. Group Efficacy varying Neighbourhood Size and TL Size 

 

In Table 1, is possible to observe that 16 neighbour solutions are enough to obtain 

the best-known solution for this matrix, at least for 30 consecutive times that the TS was 

executed. Another important observation, for neighbourhoods with sizes 4 and 8, is that the 

difference in the sizes of Tabu List does not make much difference. In the case with four 

neighbour solutions, the difference between the best and worst solution is just 1.15% and 

with 8 neighbours, the difference is even smaller, just 0.85%. Still, the standard deviations, 

for every parameter set, are considerable small, which means that the solution quality does 

not varies far from its average. As additional information, one optimal solution with 

Neighbourhood Size 8, TL Size 10 and nbmax = 5.000 was obtained. Hoping that 

increasing the nbmax would produce better results whit these parameters, a test with 

nbmax = 10.000 was performed, but without success. In this case, again, just one optimal 

solution was found. 

An important aspect to be considered is the computational time needed to obtain the 

solutions. In this case, is expected that as the Neighbourhood Size and the Tabu List Size 

increases, the computational time increases as well. To evaluate these variations, Figure 4 

shows the average computational time for each experiment presented in Table 2. 

Through Figure 4, is possible to observe that the computational time only scales 

when Neighbourhood Size is 32, otherwise, the computational time does not exceed 9 

seconds for each execution. This indicates that 16 neighbour solutions are still possible to 

be used, but 32 starts to present some time feasibility. 
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Figure 4. Computational time comparison 

 

Based on these results, it is important to understand the real influence of the Tabu 

List Size in the current results and how the nbmax may be reduced, while keeping the TS 

quality with 16 neighbour solutions. The Table 2 shows the average number of movements 

that were considered tabu, by the Tabu List, and its standard deviation using the same 

parameters as above (i.e. nbmax = 5000 and varying Neighbourhood Size and Tabu List 

Size). The best results are highlighted. 

 
TL 

Size 

Neighbourhood Size 

4 8 16 32 

5 
27.00 

13.01 

45.43 

16.98 

67.83 

13.77 

80.47 

11.61 

10 
30.30 

10.50 

53.90 

18.48 

70.37 

16.33 

84.93 

10.94 

20 
30.40 

11.69 

53.40 

18.40 

69.80 

17.66 

81.37 

9.47 

30 
28.77 

10.80 

48.53 

21.25 

67.33 

15.83 

82.57 

13.30 

40 
27.88 

8.81 

51.70 

17.22 

68.07 

11.11 

82.14 

12.07 

Table 2. Forbidden movements varying Neighbourhood Size and TL Size 

 

In Table 2, is possible to observe an increase in the number of forbidden 

movements in TL Size from 5 to 10. In this case, the averages increase 8.86%. On the 

other hand, comparing TL Size 10 with other sizes, it is possible to verify a decrease in the 

forbidden movements. This peculiarity may be related to the search space generated with 

this 40×24 matrix. Still, the standard deviations are high, which indicates that there are 

large variations between each test. Again, this may be a feature of the search space region 

analyzed by the search, due to the random initial solution. 

As an additional information, tracing a correlation ratio between the average 

Effective Clustering Table 1) and the average number of forbidden movements (Table 2) 

shows a ratio of 0.84 for Neighbourhood Size 4 and 0.83 for Neighbourhood Size 8. This 

indicates that the quality solution is correlated with the number of forbidden movements. 
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Finally, to show the influence of the nbmax in the search, we fixed the 

Neighbourhood Size on 16. This was made because it was the first configuration that 

obtained optimal solutions. The Table 3 shows the average Effective Clustering and its 

standard deviation for the parameters combination. The best results are highlighted. 

 
TL 

Size 

nbmax 

1000 2000 3000 4000 5000 

5 
97.60 

1.33 

98.34 

0.6 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

10 
97.84 

1.21 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

20 
97.60 

1.22 

98.24 

0.56 

98.34 

0.45 

100 

0 

100 

0 

30 
97.24 

1.68 

98.39 

0.37 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

40 
97.67 

1.2 

98.34 

0.45 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

Table 3. Group Efficacy varying nbmax and TL Size 

 

In Table 3, the results show that it is possible to obtain optimal solution in every 

executed test with nbmax = 2.000 and TL Size 10. It is possible to verify, in this table, the 

difference between the TL Sizes on the results. The TL Size 5 shows a difficulty in 

obtaining the optimal solutions where, in some cases, been necessary more time (iterations) 

to avoid local optimal solution. The TL Size higher than 10 shows to be very restrictive, 

which means that some important solutions may not be considered. In this case, was 

necessary nbmax higher than 3.000. Finally, TL Size 10 seems to be the ideal TL Size for 

this problem (this matrix 40×24). It was necessary nbmax = 2.000 to reach the optimal 

solution on every tests. 

 

4.2 Validation 

To validate our approach, we executed the TS 30 times for each matrix with nbmax 

= 2000, Neighbourhood Size 16 and Tabu List Size 10. The Table 4 shows the ID, the 

author that proposed the matrix (Source) as an instance test, the matrix size on M×P (Size), 

the best-known solution, obtained by James et al. (2007) and Díaz et al. (2013), our 

average result (Avr.) obtained with the proposed TS, its standard deviation (St.D.) and the 

best obtained solution (Best). 

In Table 4, the TS obtained the best-known solution with no standard deviation on 

almost every matrix. Still, on matrix 35 (40×100), the best-known solution was increased 

from 84.03 to 85.34. 

 

ID Source Size 

Best 

Known 

Solution 

Tabu Search 

Avr. St.D. Best 

1 King & Nakornchai (1982) 5×7 82.35 82.35 0 82.35 

2 Waghodecar & Sahu (1984) 5×7 69.57 69.57 0 69.57 

3 Seiffodini (1989) 5×18 79.59 79.59 0 79.59 

4 Kusiak (1992) 6×8 76.92 76.92 0 76.92 

5 Kusiak & Chow (1987) 7×11 60.87 60.87 0 60.87 

6 Boctor (1991) 7×11 70.83 70.83 0 70.83 

7 Seiffodini & Wolfe (1986) 8×12 69.44 69.44 0 69.44 

8 Chandrasekaran & Rajagopalan (1986a) 8×20 85.25 85.25 0 85.25 
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9 Chandrasekaran & Rajagopalan (1986b) 8×20 58.72 58.72 0 58.72 

10 Mosier & Taube (1985a) 10×10 75.00 75.00 0 75.00 

11 Chan & Milner (1982) 10×15 92.00 92.00 0 92.00 

12 Askin & Subramanian (1987) 14×24 72.06 72.06 0 72.06 

13 Stanfel (1895) 14×24 71.83 71.83 0 71.83 

14 McCormick (1972) 16×24 53.26 53.20 0.19 53.26 

15 Srinivasan (1990) 16×30 69,53 69,53 0 69,53 

16 King (1980) 16×43 57.53 57.53 0 57.53 

17 Carrie (1973) 18×24 57.73 57.73 0 57.73 

18 Mosier & Taube (1985b) 20×20 43.45 43.45 0 43.45 

19 Kumar (1986) 20×23 50.81 50.81 0 50.81 

20 Carrie (1973) 20×35 77.91 77.91 0 77.91 

21 Boe & Cheng (1991) 20×35 57.98 57.98 0 57.98 

22 Chandrasekaran & Rajagopalan (1989)-1 24×40 100 100.0 0 100 

23 Chandrasekaran & Rajagopalan (1989)-2 24×40 85.11 85.11 0 85.11 

24 Chandrasekaran & Rajagopalan (1989)-3 24×40 73.51 73.51 0 73.51 

25 Chandrasekaran & Rajagopalan (1989)-4 24×40 53.29 53.29 0 53.29 

26 Chandrasekaran & Rajagopalan (1989)-5 24×40 48.95 48.95 0 48.95 

27 Chandrasekaran & Rajagopalan (1989)-6 24×40 47.26 47.26 0 47.26 

28 McCormick (1972) 27×27 54.82 54.82 0 54.82 

29 Carrie (1973) 28×46 47.08 46.99 0.20 47.08 

30 Kumar & Vannelli (1978) 30×41 63.31 63.05 0.15 63.31 

31 Stanfel (1985)-1 30×50 60.12 60.6 0.10 60.12 

32 Stanfel (1985)-2 30×50 50.83 50.83 0 50.83 

33 King & Nakornchai (1982) 30×90 47.75 47.75 0.18 47.75 

34 McCormick (1972) 37×53 60.64 60.60 0.05 60.64 

35 Chandrasekaran & Rajagopalan (1987) 40×100 84.03 84.99 0.19 85.53* 

Table 4. Comparison with literature results 

 

5 CONCLUSIONS 

The paper presented a Tabu Search approach applied on the Manufacturing Cell 

Formation Problem. The computational experiments were performed aiming the 

understanding of the peculiarities in the search process, promoted by the Neighbourhood 

Structure, Tabu List and Stopping Criterion in a 24×40 machine-part matrix. The results 

shown that a simple neighbourhood structure cannot obtain a good quality solution, 

regardless of the of the Tabu List Size and the nbmax. On the other hand, when the 

Neighbourhood Size is improved, performing more than one movement by each structure, 

better solutions may be obtained.   

An important correlation was identified comparing the Effective Clustering and the 

number of forbidden movements (Tables 1 and 2, respectively). This high correlation ratio 

(0.84 and 0.83) shows that some cycles were avoided, allowing the search to reach 

unexplored regions of the search space. 

Still, the importance of the nbmax is shown in Table 3, where it is possible to 

identify the ideal nbmax for that specific matrix. Small nbmax prevents the search to 

explore a larger portion of the search space, while a high nbmax will consume a lot of 

computational resources without any improvement in the solution. 

Finally, while validating our approach, a new solution was found to the 40×100 

matrix (from 84.03 to 85.34). This improvement shows the quality of our approach, while 

the standard deviation shows the robustness. 
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As future work, it is important to scale the matrices. Even a 40×100 may be 

considered small, compared with some literature. Other efforts may be done on intelligent 

hybridization, understanding and linking the search characteristics of two methods, for 

example, populational and local search methods. 
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 RESUMO  

Os softwares já fazem parte do cotidiano das pessoas, seja no seu uso diário pelo celular, 

nas agências bancárias, na realização de cirurgias, nos aviões, enfim, em qualquer local sua 

utilização já é algo comum e parte integrante de nossas vidas. Nos últimos 30 anos a 

Administração Pública vem passando por uma enorme mudança no que diz respeito à 

implementação de novas tecnologias, tendo como foco principal fornecer ao cidadão e à 

administração novas ferramentas para auxiliar nos mais diversos serviços prestados. É por 

esse contexto que o presente artigo foi pautado, propondo o uso e integração de uma 

ferramenta tecnológica para aplicação de infrações de trânsito, mediante o uso de 

dispositivos móveis, propiciando com isso maior controle de cada infração emitida e um 

armazenamento e organização virtual de todos os documentos elaborados. Este artigo 

busca ainda, permitir a redução do uso de papel impresso para confecção das infrações, 

dando maior celeridade ao envio dos dados, mitigando erros de preenchimento manual, 

permitindo também o envio das infrações através do uso da internet, assegurando maior 

velocidade na obtenção dos dados pelos órgãos responsáveis pela aplicação da multa aos 

infratores. 

 

Palavras-chave: Administração Pública, Governo Eletrônico, Dispositivos Móveis, Agente 

de Trânsito, Infração de Trânsito. 

 

Prototype of Mobile System for Automation of the issue of Transit Infringements 

 

ABSTRACT 

The Software is already part of people's everyday life, whether in their daily use by cell 

phone, in bank branches, in surgeries, on planes, and in any place its use is already 

common and part integrated in our lives. In the last 30 years, the Public Administration has 

undergone a huge change in the implementation of new technologies, with the main focus 

being to provide to the citizen and the administration new tools to aid in the most diverse 

services provided. It is in this context that the present article was based, proposing the use 

and integration of a technological tool for the application of traffic violations, through the 

use of mobile devices, thus providing greater control of each infraction issued and a virtual 

storage and organization of all the documents produced. This article also seeks to reduce 

the use of printed paper for the preparation of infractions, speeding up the sending of data, 

mitigating errors of manual filling, and also allowing the sending of infractions through the 

use of the Internet, ensuring a faster data collection by the administrative body responsible 

for applying the fine to the offenders. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos 30 anos, a Administração Pública vem passando por uma enorme 

mudança no que diz respeito ao uso de tecnologias para auxiliar nos mais diversos campos 

de atuação, tendo como ator principal de todas as ações o cidadão. 

Através do Decreto Presidencial de 3 de abril de 2000
1
 foi instituído o Programa 

de Governo Eletrônico do Estado brasileiro, com a finalidade de examinar e propor 

políticas, diretrizes e normas relacionadas às novas formas eletrônicas de interação. 

Apesar de já haver várias ações isoladas na área de serviços ao cidadão oferecidos 

por meio da Internet, como a entrega de declarações do Imposto de Renda, divulgação de 

editais de compras governamentais, emissão de certidões de pagamentos e impostos, 

acompanhamento de processos judiciais e prestação de informações sobre aposentadorias e 

benefícios da previdência social, entre outros, tal Decreto visou à criação de um portal 

único de serviços à sociedade. Institui-se então o Grupo de Trabalho Interministerial, 

através da Portaria da Casa Civil nº 23 de 12 de maio de 2000
2
. 

O Grupo de Trabalho incorporou metas do programa “Sociedade da Informação”, 

coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, para análise e realização de 

diagnósticos visando à universalização de serviços, governo ao alcance de todos e 

infraestrutura avançada. A partir daí foram sendo desenvolvidos diversos avanços na 

execução do programa e novos rumos para o Governo Eletrônico. 

 As ações do programa de Governo Eletrônico (eGOV) priorizam o uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para democratizar o acesso à 

informação, visando ampliar o debate e a participação popular na construção das políticas 

públicas, como também aprimorar a qualidade dos serviços e informações públicas 

prestadas (Portal Governo Eletrônico, 2015). 

A política de Governo Eletrônico do Estado brasileiro segue um conjunto de 

diretrizes baseadas em três ideias fundamentais: participação cidadã; melhoria do 

gerenciamento interno do Estado; e integração com parceiros e fornecedores. 

Observa-se que o Governo Eletrônico busca fomentar e propiciar ferramentas para 

integração entre a Administração Pública e o cidadão através de políticas de dados abertos 

do governo brasileiro, as quais são geridas pelos órgãos governamentais e podem ser 

acessadas e usadas pelos cidadãos. 

Há também o Portal de Serviços do Governo Federal, que é um ambiente 

centralizador de informações sobre documentos e serviços eletrônicos disponibilizados 

pelo governo federal com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços, estimular a 

participação e o controle da sociedade e promover a melhoria da qualidade do atendimento 

prestado.  

Destacam-se, ainda, os serviços de licenciamento de veículos e pagamento de 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o registro de Boletins de 

Ocorrência via WEB, oferecido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São 

Paulo e, mais recentemente, a possibilidade do contribuinte pagar impostos por meio do 

Receitanet, disponível no site da Receita Federal
3
, além de diversas outras ferramentas 

existentes como: prestação de contas, divulgação de informações e dados referentes às 

                                                 
1
 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/2000/Dnn8917.htm>. Acesso em: 27 set. 2016. 

2
 Disponível em: <https://www.governoeletronico.gov.br/documentos-e-arquivos/Portaria_Casa_ 

Civil_da_Presidencia_da_Republica_n23_12_05_2000.pdf/view>. Acesso em: 27 set. 2016. 
3
 Disponível em: <https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/Paginas/catalogo-de-servicos.aspx>. Acesso em: 

27 set. 2016. 
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despesas públicas, finanças, orçamentos aprovados, licitações em andamento e contratos 

em geral. 

Conforme relatado, o Governo está sempre em busca de soluções que maximizem 

e melhorem os serviços prestados através da implantação de novas tecnologias, visando 

fornecer cada vez mais ferramentas digitais para maior comodidade do cidadão que as 

utiliza, bem como para a administração pública no quesito transparência e controle dos 

dados gerados.   

Em 15 de janeiro de 2016 foi criada, por meio do Decreto nº 8.638/2016
4
, a 

Política de Governança Digital no âmbito dos órgãos e das entidades da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional, visando gerar benefícios para a sociedade 

mediante o uso da informação e dos recursos de tecnologia da informação e comunicação 

na prestação de serviços públicos, estimular a participação da sociedade na formulação, na 

implementação, no monitoramento e na avaliação das políticas públicas e dos serviços 

públicos disponibilizados em meio digital e assegurar a obtenção de informações pela 

sociedade, observadas as restrições legalmente previstas. 

O decreto instituiu, em seu art. 2º, o termo “governança digital” para referir-se à 

“utilização pelo setor público de recursos de tecnologia da informação e comunicação com 

o objetivo de melhorar a disponibilização de informação e a prestação de serviços 

públicos”, o que, de certa forma, estimula os demais entes do poder público a pensar em 

soluções pautadas no uso da tecnologia, além de “incentivar a participação da sociedade no 

processo de tomada de decisão e aprimorar os níveis de responsabilidade, transparência e 

efetividade do governo”. 

Observa-se que, através da governança digital, a Administração Pública vem 

buscando cada vez mais a aplicação de ferramentas digitais para uso da população. Isso já 

ocorria no âmbito governamental; contudo, faltava ainda um documento que definisse os 

próximos passos a serem dados. Para isso, o setor de Tecnologia da Informação e 

Comunicações (TIC), que produzia estratégias para sua área de atuação, visando promover 

mais serviços públicos digitais e viabilizando o acesso à informação, criou, pautado no 

citado decreto, a Estratégia de Governança Digital (EGD), documento esse que definiu 

então os objetivos estratégicos, metas e indicadores da Política de Governança Digital, 

composta por três eixos, dez objetivos e cinquenta e uma iniciativas estratégicas, com 

validade até 2019. 

A publicação da EGD se deu por meio da Portaria nº 68, de 8 de março de 2016
5
, 

que a aprovou para o período 2016-2019 e atribuiu à Secretaria de Tecnologia da 

Informação a competência para coordenar a formulação, o monitoramento, a avaliação e a 

revisão da EGD, com participação das demais unidades que atuam como órgão central dos 

sistemas estruturantes do Poder Executivo Federal. 

Sendo assim, pode-se constatar que a Administração Pública vem traçando metas 

para que todos os setores busquem evoluir cada vez mais no uso de tecnologias voltadas à 

melhoria no atendimento à população, traçando inclusive metas a serem cumpridas para 

que isso ocorra de forma sistêmica. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

Este artigo visa beneficiar as esferas Federal, Estaduais e Municipais, através do 

objetivo geral definido e traçado, buscando desenvolver um aplicativo para automação da 

aplicação de autuações de infrações de trânsito. Este aplicativo visa propor 

_________________ 
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4
 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8638.htm>. Acesso 

em: 27 set. 2016. 
5
 Disponível em: <https://www.governoeletronico.gov.br/documentos-e-arquivos/Portaria%2068%20-

%20EGD.pdf/view>. Acesso em: 27 set. 2016. 

maior controle de cada infração emitida, gerando o armazenamento e a 

organização virtual de todos os dados, redução de custos com papéis e pessoal, 

propiciando, assim, celeridade, controle e maior fidúcia nos dados recebidos.  

1.1.2 Objetivos Específicos 

O objetivo específico deste artigo é o desenvolvimento de um sistema voltado 

para a área da Administração Pública, através do uso de dispositivos móveis para a 

aplicação de infrações de trânsito por seus respectivos agentes. 

São objetivos específicos do aplicativo:  

• Consultar dados dos Veículos; 

• Consultar dados do Condutor/Proprietário; 

• Pesquisar os tipos de infrações existentes no CTB; 

• Confeccionar infrações de trânsito; 

• Confeccionar o Comprovante de Recolhimento ou Remoção (CRR); 

• Emitir o Comprovante de Recolhimento ou Remoção; 

• Emitir as infrações confeccionadas para os respectivos autuados; 

• Diminuir o tempo da ciência do infrator;  

1.2 Justificativa 

Espera-se, por meio do aplicativo, facilitar aos cidadãos o conhecimento de 

infrações que por ventura tenham sido cometidas, não sendo necessário aguardar o 

recebimento do documento físico. Além disso, o aplicativo deve minimizar os erros na 

confecção das infrações, visando sua correta destinação para que sejam convertidas em 

multas pela autoridade de trânsito, diminuindo os erros no processo de elaboração de uma 

infração, eliminando, assim, a possibilidade de recursos baseados em erros formais, rasuras 

e equívocos na interpretação de números e letras. 

Um outro aspecto importante a ser levado em conta é a possibilidade futura de 

integração entre sistemas de informação criminal e o aplicativo, possibilitando uma 

consulta rápida durante todo o processo de confecção da infração, não havendo a 

necessidade do uso de outros sistemas ou formas distintas de consulta. 

 

2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

O método científico de pesquisa é definido, de forma geral, como a ordem que se 

deve impor aos diferentes processos necessários para atingir um certo fim ou um resultado 

desejado (Cervo, 2010, p. 27). Para tanto, este artigo teve como corrente de pesquisa a de 

natureza aplicada, uma vez que foram utilizados os conhecimentos obtidos para solucionar, 

através de ações concretas, os problemas existentes. 

A abordagem qualitativa foi utilizada, visto que sua execução se dá através do uso 

de textos e imagens, e seus passos são singulares na análise dos dados, valendo-se de 

diferentes estratégias de investigação (Creswell, 2010, pg.206), o que de fato ocorreu no 

projeto do artigo em epígrafe. 

Desta forma, este artigo foi elaborado com base em dois métodos concomitantes e 

complementares: a metodologia científica da pesquisa e a metodologia do 

desenvolvimento. 

Com relação à metodologia de pesquisa, empregou-se a revisão bibliográfica, a 

pesquisa em documentos da administração pública e o estudo de caso. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3024



 

 

 

Na metodologia do desenvolvimento, o sistema foi pautado pelo uso do processo 

de engenharia de software Rational Unified Process (RUP), através do desenvolvimento 

dos casos de uso, elaboração dos diagramas de classe e de projeto. 

3 METODOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 

 

Esta seção tem como objetivo demonstrar as tecnologias e demais recursos 

empregados para confecção do sistema, desde seu planejamento e modelagem dos 

componentes até o seu desenvolvimento. 

3.1 Produto Computacional 

O objetivo deste artigo foi desenvolver uma parte do sistema mobile para 

aplicação de infrações de trânsito, visando atender às demandas delineadas durante o 

planejamento do sistema e que serão apresentadas nas seções a seguir. 

3.2 Técnicas e Ferramentas 

Nas seções a seguir são apresentadas as tecnologias utilizadas neste projeto. 

3.2.1 Android Studio 

Como ferramenta de desenvolvimento para dispositivos móveis, utilizou-se a 

plataforma Android Studio, a qual é o Ambiente de Desenvolvimento Integrado IDE 

(Integrated Development Environment) oficial do Android. Foi criada pelo próprio Google, 

e apresentada no Google I/O 2013, tendo sua aplicação baseado no IntelliJ IDEA (Android 

Studio, 2017). 

Sua utilização teve por base sua aplicabilidade e usabilidade no cenário atual, uma 

vez que, conforme publicado pela revista MacMagazine (2015), em estudo realizado pela 

Kantar, o sistema operacional de maior uso no Brasil é o Android, conforme ilustrado na 

Figura 1, a seguir. 

 
Figura 1 – Evolução do uso 

Sistemas Operacionais em 

Smartphones no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Kantar (2015) 
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O Android está presente em 91,8% de todos os celulares, e sua plataforma se 

destaca pela flexibilidade na criação de modelos de códigos e integração junto ao GitHub, 

além de sua compatibilidade com C++ e NDK e integração com o Google Cloud Platform, 

Google Cloud Messaging e App Engine. 

Abaixo, demonstramos os recursos principais do Android Studio, utilizados no 

decorrer do Sistema, conforme definição apresentada por Lecheta (2016): 

Activity: A classe Activity representa uma tela de aplicação e é responsável por 

desenhar a interface gráfica da aplicação. 

View: É utilizada como base para os componentes gráficos do sistema. 

Thread: Algumas funções exercidas pelo sistema proposto demandam tarefas de 

I/O, que podem acabar sendo demoradas. Utiliza-se para desvincular tais ações da Thread 

principal, visando com isso evitar problemas de travamento e fechamento forçado. 

Intents: São os objetos para troca de mensagens e solicitação de ações a outros 

componentes do aplicativo. 

Services: Componentes para realização de operações em segundo plano sem a 

interface do usuário. 

Notfications: Trata-se de uma mensagem especial que é apresentada na barra de 

status do Android para chamar a atenção do Usuário. 

3.2.2 SQLite 

O SQLite é uma biblioteca em linguagem C que implementa um banco de dados 

SQL autônomo, sem servidor, transacional (SQLite, 2017). Programas que usam a 

biblioteca SQLite podem ter acesso a banco de dados SQL sem executar um processo 

SGBD separado. 

O Android tem suporte ao SQLite, e cada aplicação pode criar um ou mais banco 

de dados, ficando somente visível a aplicação que o criou (Lecheta, 2016, p. 550). 

Sua criação pode ser feita de várias formas, entre elas, usando uma API do 

Android, um cliente do SQLite, como o SQLite Expert Personal ou o aplicativo sqlite3, 

pelo console do emulador.  

3.2.3 Back4App 

O Back4App é uma ferramenta baseada na Web para manipulação de dados, para 

criação, hospedagem e gerenciamento de aplicativos usando o servidor Parse de código 

aberto (Back4App, 2017). 

Tal ferramenta possui um índice de banco de dados inteligente, permitindo a 

consulta, otimização, auto-scaling, backups automatizados e capacidade de 

armazenamento redundante. 

Sua instalação é realizada através da inserção de seu Parser-SDK na pasta lib do 

projeto ou adicionando-o no build.gradle (Module:app) em suas dependências. 

3.2.4 O NinjaMock 

Um wireframe é um guia visual básico de interface de Usuário muito utilizado 

para se ter um protótipo da estrutura de uma tela. 

O NinjaMock (https://ninjamock.com) foi escolhido por ser uma ferramenta livre 

que permite ao usuário a criação desses wireframes, podendo ser visto como será 

concebido o aplicativo (NinjaMock, 2017). Destaca-se que o NinjaMock fornece 

wireframes voltados especificamente para a plataforma Android, sendo muito completo 

para desenvolvimento de telas mobile. 
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3.3 Arquitetura do Sistema 

O sistema terá, como uma de suas funções primordiais, a consulta de dados dos 

veículos e condutores, visando dar celeridade ao preenchimento dos dados e fornecendo, 

ainda, a consulta da situação criminal do veículo e do condutor/proprietário. Tais dados 

podem ser obtidos através do sistema de Processamento de Dados do Estado de São Paulo 

(PRODESP). 

Outro comportamento essencial e esperado pela aplicação é o envio das infrações 

geradas diretamente ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), órgão responsável 

por receber, validar e confeccionar as multas estaduais que serão encaminhadas aos 

infratores posteriormente.  

A seguir apresentamos, na Figura 2, a ilustração do cenário da arquitetura do 

sistema proposto: 

 

Figura 2 – Cenário arquitetura proposta do sistema 

Fonte: Autoria própria. 

 

Uma vez que o cenário acima exposto não foi possível de ser implementado na 

prática, devido ao acesso às plataformas sugeridas esbarrarem em questões de segurança e 

tratativas burocráticas, que serão definidas dentro de um contexto futuro, foi criado então 

um cenário alternativo para testes, afim de simular a interação do sistema desenvolvido 

com as plataformas sugeridas. 

Para demonstrar como seria o comportamento do aplicativo nesse contexto, 

realizou-se uma simulação, através do uso do Back4App que, conforme definido 

anteriormente, é baseado na Web para manipulação de dados, criação, hospedagem e 

gerenciamento de aplicativos, usando o servidor Parse, de código aberto. Nessa 

plataforma, foram armazenados dados fictícios de pessoas e veículos para teste, 

demonstrando então, na prática, como o sistema se comportaria ao consultar os dados 
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existentes na PRODESP. A mesma plataforma também foi utilizada para recebimento das 

infrações que forem emitidas pelo aplicativo, visando demonstrar como seria o envio dos 

dados ao servidor do DETRAN. A seguir, apresenta-se, na Figura 3, a arquitetura do 

sistema de teste que foi elaborado. 

 

 

 

Figura 3 – Cenário da arquitetura implementada para simulação de produção 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

No que diz respeito ao aspecto de segurança da aplicação, quanto ao tráfego dos 

dados entre servidores e cliente, principalmente no recebimento e envio dos dados e 

autenticação do usuário, utilizar-se-á o Secure Shell (SSH), que é um protocolo de rede 

criptográfico para operações de serviço de rede de forma segura sobre uma rede insegura 

(SSH, 2017), permitindo, com isso, que todos os dados trafegados estejam criptografados e 

seguros. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nesta seção apresentamos os resultados obtidos após o desenvolvimento do 

sistema. 

4.1 Utilização do sistema e resultados 

Após o encerramento de todas as etapas planejadas, o sistema foi desenvolvido e 

concluído para apresentação. 

Salienta-se que o aplicativo criado reproduz com fidedignidade os passos 

necessários para confecção de um Auto de Infração de Trânsito, respeitando o 

regulamentado pelas Portarias que norteiam sua confecção, estando todos eles devidamente 

divididos em cada bloco dentro da aplicação. 
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Sua eventual aplicabilidade permitirá a confecção de uma infração de trânsito na 

forma digital, bem como o acondicionamento dos dados em servidor, o que permitirá o 

envio dos dados aos órgãos de trânsito de forma mais rápida, visto que, enquanto 

atualmente os passos desde a confecção da infração até o lançamento dos dados no sistema 

podem levar até 30 dias, conforme prazo máximo estipulado no Artigo 281, II do Código 

de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei n° 9503 de 23 de setembro de 1997
6
 causando, caso tal 

prazo seja extrapolado, o arquivamento da infração, tornando seu registro insubsistente. O 

sistema desenvolvido fará isso logo após o agente finalizar a confecção de uma infração 

através do envio dos dados ao servidor e posterior ao DETRAN.  

A Figura 3 a seguir, apresenta o fluxo manual existente e a forma como será 

realizado com a implantação do sistema. 

Figura 034 – Fluxo do sistema manual x sistema automatizado 

Fonte: Autoria própria 

 

Após o primeiro ciclo de desenvolvimento ter sido completado, permitindo a 

confecção das infrações e o envio ao servidor, bem como demonstrando a forma como 

serão realizadas as consultadas dos dados necessários para aplicação de uma infração, 

pode-se alcançar com êxito o proposto no contexto inicial do artigo. 

Vale destacar que o sistema proposto nos levantamentos de requisito e 

prototipação englobaram o sistema por completo. Devido à sua complexidade e magnitude, 

algumas funcionalidades serão implementadas em trabalhos futuros. É importante 

mencionar que será levado a efeito, ainda, a integração de novas tecnologias, buscando 

agregar maior valor ao aplicativo, permitindo uma experiência focada no usuário e na 

melhoria do processo como um todo.  

Apresentamos a seguir algumas telas desenvolvidas no aplicativo durante a 

aplicação das etapas de Validações e Testes do Sistema. 

Abaixo, apresenta-se o menu principal da aplicação, conforme Figura 04, no qual 

o usuário poderá iniciar a confecção de uma infração ou consultar um enquadramento, 

conforme ilustrado a seguir. 

Figura 04 – Menu principal do sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Manual
Confecção Manual da                         
Infração pelo Agente Envio das infrações ao Orgão de Trânsito Preenchimento Manual de cada 

Infração no Sistema do DETRAN Prazo: 30 dias 

Sistema Traffic Ticket
Confecção Automatizada                          
da infração pelo Agente Envio a base de dados do DETRAN

COMPARATIVO ENTRE FLUXO DO SISTEMA MANUAL E SISTEMA INFORMATIZADO

Prazo: Imediatamente após a confeção da infração
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Fonte: Autoria própria 

__________________ 
5
 Disponível em: <https://www.governoeletronico.gov.br/documentos-e-arquivos/Portaria%2068%20-

%20EGD.pdf/view>. Acesso em: 27 set. 2016. 

Abaixo, na Figura 05, apresenta-se a tela de cadastro das informações do 

condutor. 

 

Figura 05 - Cadastro do Condutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A tela de cadastro do local onde ocorreu a infração é apresentada na Figura 06, a 

seguir. 

 

Figura 065 – Cadastro do Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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O cadastro das infrações de trânsito é demonstrado na Figura 07, abaixo. 

 

Figura 6 – Cadastro de infrações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A interface de consulta de infrações é apresentada na Figura 08. Após a consulta, 

o usuário poderá clicar sobre a infração, onde então consultará o detalhamento da infração 

conforme a Figura 09. 

 

Figura 08 – Consulta de Infrações 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 09 – Consulta de Infrações 2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Por fim, a ilustração apresentada na Figura 10 demonstra o campo de observações 

acerca das infrações confeccionadas. 

 

Figura 10 - Campo de Observações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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5 CONCLUSÃO 

Este tópico relata os objetivos propostos e suas conclusões, bem como são 

definidos os trabalhos futuros, a serem levados a efeito. 

5.1 Cumprimento dos Objetivos Propostos 

Este artigo teve com premissa gerar um sistema mobile para a substituição da 

aplicação manual, em papel, de Infrações de Trânsito pela forma digital, além de 

demonstrar a possibilidade de integração do sistema com ferramentas inteligentes de 

pesquisa criminal e, ainda, o envio dos dados confeccionados eletronicamente, através do 

uso da internet, ao servidor da aplicação, podendo ser reenviado ao órgão de trânsito 

competente. 

O presente aplicativo está em consonância com a estratégia do governo eletrônico 

no uso de ferramentas digitais, propiciando a elaboração e o controle digital das infrações 

que vierem a ser confeccionadas. 

Diante do exposto, percebe-se que os objetivos traçados e propostos foram 

atingidos com êxito. 

5.2 Recomendações Futuros 

São alguns dos passos futuros a serem lavados a efeito: 

 Realizar as tratativas burocráticas com os órgãos competentes para 

viabilização da implantação do projeto; 

 Enviar as infrações por e-mail ou sms, permitindo ao infrator receber as 

infrações que lhe forem aplicadas; 

 Emitir relatórios estatísticos; 

 Desenvolver a aplicação das recolhas de veículo, CNH, CLA e 

documentos outros, implementando a obrigatoriedade de sua execução de 

acordo com a infração anteriormente aplicada; 

 Desenvolver e integrar as infrações de direção de veículo sob influência de 

álcool ou substância psicoativa, realizando a integração do sistema com o 

aparelho de teste de concentração alveolar (Etilômetro), integrando o 

resultado com o aplicativo; 

 Realizar a implementação das infrações que somente podem ser aplicadas 

quando os veículos/condutores forem abordados, tratando, na aplicação, da 

permissão ou não para a confecção de tais infrações, bem como 

impossibilitar a confecção de infrações que o agente não possa 

confeccionar por questões de convênio ou competência; 

 Realizar a implementação da confecção de infrações com veículos em 

movimento, excetuando-se dados do condutor. 

Para terminar, as sugestões apresentadas incentivam a viabilização do governo 

eletrônico, com enfoque na modernização e agilização dos processos de emissão de autos 

de infração através da implantação do sistema Traffic Ticket. 
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RESUMO 

 

O crescimento de países emergentes, ou em desenvolvimento se relaciona com a sua 

competência de criar empresas que sejam capazes de contribuir para sua economia e gerar 

renda, sendo este fator importante para a ascensão destas nações. Ao observar o relatório 

de sobrevivência das empresas, divulgado pelo Sebrae (2014), a taxa de sobrevivência, foi 

de 76,6%. No município de Hortolândia essa taxa é de 78,7%. Diante desses dados, essa 

pesquisa procurou investigar dentre esse grupo de MPEs que conseguiu vencer a barreira 

de dois primeiros anos sem fecharem as portas, qual era a contribuição do Marketing para 

esse efeito e igualmente identificar quais ferramentas de Marketing que essas empresas 

mais usaram. A partir de um levantamento feito junto a uma base de MPEs da cidade de 

Hortolândia, identificou-se que a maioria dessas empresas reconhecem a prática de ações 

do Marketing como sendo estratégico e fundamental para o desenvolvimento do negócio. 

 

 

Palavras Chave: Pequenas Empresas, Marketing, Ferramentas de Marketing 

 

ABSTRACT 

 

The growth of emerging or developing countries with respect to them, in order to be more 

competitive for the economy and income, being this important factor for the rise of these 

nations. The disclosure of prospects of companies, released by Sebrae (2014), the survival 

rate, was 76.6%. In the municipality of Hortolândia this rate is 78.7%. Drear the data, this 

research was investigated, and the group of MPE that won a barrier of two years without 

ends, as it was a contribution of Marketing to the performance of its indicators and 

marketing tools that companies used the most. From then on, the database of MSEs in the 

city of Hortolândia identified the companies that are responsible for a marketing action as 

being fundamental and fundamental to the development of the business. 

 

 

Keywords: Small Business, Marketing, Marketing Tools 
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O crescimento de países considerados emergentes, ou em desenvolvimento muito se 

relaciona com a sua competência de criar empresas que sejam capazes de contribuir para 

sua economia e gerar renda, sendo este fator importante para a ascensão destas nações, 

bem como determinante em sua participação econômica frente ao mundo. 

Neste contexto é possível observar que as Micro e Pequenas Empresas têm uma importante 

participação na Economia Brasileira. Estas já representam ao todo cerca de 9 milhões no 

Brasil (Sebrae, 2014), e destacam-se também pela sua significativa participação de 27% do 

PIB (Produto Interno Bruto). Segundo o relatório de Sobrevivência das empresas, 

divulgado pelo Sebrae no mesmo ano, que trouxe como referência as empresas constituídas 

em 2012 e disponíveis em dados da Secretaria da Receita Federal (SRF) em 2014, a taxa de 

sobrevivência destas empresas com até dois anos de atividade no Brasil, foi de 76,6%. 

Considerando o início dos estudos que se deram a partir de 2008, essa foi a maior taxa 

registrada. 

O mesmo estudo analisou empresas constituídas em 2012 nos principais municípios do 

Brasil admitindo o seu tempo de vida em 2 anos identificou-se uma taxa de sobrevivência 

de 78,7% no município de Hortolândia/SP. Ao iniciar um novo negócio, o empresário se 

depara em geral com o mesmo problema, o de apresentar seu novo produto frente a um 

Mercado que pode reagir de forma positiva ou não, necessitando desta forma a 

investigação das ferramentas de comunicação para auxílio no sucesso da empresa. Neste 

sentido, as empresas são desafiadas a sobreviver e requerem a utilização do Marketing 

como principal meio para o alcance de suas metas, onde pode-se observar o êxito 

financeiro em empresas com ações eficazes relacionadas ao Marketing. 

Dada a grande quantidade de estudos relacionados às causas de mortalidade das Micro e 

Pequenas Empresas presentes na literatura, e admitindo-se a importância atribuída pela 

bibliografia ao Marketing, ao qual a utilização de ferramentas colabora com a aceitação, 

planejamento, ascensão de produtos e o posicionamento das empresas no Mercado, 

entende-se que se torna relevante compreender as estratégias adotadas pelas micro e 

pequenas empresas que sobreviveram na cidade de Hortolândia. Ou seja, aquelas que 

conseguiram ultrapassar a barreira de dois anos iniciais considerada como a mais crítica 

para a sobrevivência dessas entidades. Assim, o eixo problemático do presente estudo pode 

ser resumido na forma da seguinte questão: quais são os aspectos e instrumentos de 

marketing que contribuíram diretamente para essas empresas superarem a barreira 

dos dois primeiros anos? Além disso, o estudo apresentou como objetivo central, 

identificar como a influência do Marketing contribuiu para a sobrevivência das Micro e 

Pequenas Empresas estudadas no município de Hortolândia em seus dois primeiros anos de 

vida. Igualmente, se tornou válido entender como direta ou indiretamente estas empresas 

associam a sua sobrevivência no Mercado em um período superior a dois anos às 

ferramentas e ações do Marketing Empresarial. 

De acordo com SEBRAE, as MPEs estão em ascensão no mercado nacional. O contexto 

representativo das MPE no Brasil mostra a crescente participação delas no ambiente 

econômico e isso, pode levar a reflexão sobre a grande e inquestionável relevância 

socioeconômica desempenhada por estas entidades. Segundo esse estudo, as MPE geraram, 

em 2011, 27,0% do valor adicionado do conjunto de atividades geradoras do PIB e esse 

percentual vem aumentando na série histórica, iniciada em 1985, quando esse indicador 

representava de 21,0% do valor adicionado do PIB. 
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O marketing pode ser observado em todos os níveis dentro das organizações. A essência do 

marketing é o processo de trocas que satisfaçam o desejo das pessoas, definindo que o 

verdadeiro papel do marketing é administrar a demanda de bens e serviços, através do 

estimulo do consumo de um produto ou serviço e que por sua vez atenda às necessidades e 

desejos específicos das pessoas.  

Admitindo-se as novas vertentes do Marketing, entende que a tecnologia ao qual 

presenciamos está mudando e influenciando nas escolhas, em que surge um novo 

paradigma do Marketing fazendo com que as empresas mudem a sua abordagem e se 

voltem para o cliente, modo pelo qual tais empresas estão dispostas a mudar o seu produto 

para atender às exigências de seus consumidores. Ou seja, as decisões são apoiadas 

inteiramente no que o cliente precisa e deseja. 

Os conceitos de marketing devem ser explorados por todos os tipos de empresas, 

independentemente de seu tamanho, finalidade ou setor, compreendendo o marketing como 

o fator que orienta a empresa e a ajuda a se tornar mais competitiva, ágil e versátil e a 

alcançar o sucesso. Com o advento das mídias digitais é possível que as pequenas 

empresas operem junto aos clientes, do mesmo modo que as grandes empresas.  

A metodologia adotada nessa pesquisa é exploratória descritiva. Segundo Molhotra (2006), 

é um tipo de pesquisa conclusiva e que tem como objetivo a descrição de algo. Igualmente, 

Aaker, Kumar e Day (2004) afirmam que, a pesquisa descritiva tem como propósito obter 

um instantâneo preciso do ambiente de mercado. Parasuraman, Grewal e Krishnan (2004, 

p. 72) dizem o mesmo e acrescentam que “os dados obtidos por meio de pesquisas 

descritivas pode fornecer informações valiosas sobre unidades de estudo em relação a 

características relevantes e também sobre associações entre essas características”. Na 

intenção de alcançar o objetivo proposto por este estudo foi utilizado os métodos de 

pesquisa bibliográfica presente em nossa literatura objetivando-se basear por meio do 

referencial teórico para compreensão do tema proposto. 

A pesquisa descritiva foi adotada porque esse tipo de pesquisa serve para “descrever as 

características de grupos relevantes, nesse caso, empresas pequenas e de médio porte e as 

ferramentas de marketing mais usadas nas suas práticas de gestão. O estudo realizado 

também pode ser classificado como quantitativo. Os estudos quantitativos são entendidos 

pelos autores da área de pesquisa como uma “metodologia de pesquisa que procura 

quantificar os dados e, geralmente, aplica alguma forma de análise estatística” (Malhotra, 

2006, p.154) e também como pesquisas que envolvem “a coleta de dados de maiores e 

mais representativas amostras de respondentes e os cálculos numéricos com os resultados” 

(Parasuraman et al., 2004, p. 194). 

O levantamento de dados foi feito por meio de uma pesquisa quantitativa de tipo survey 

com a utilização de um questionário eletrônico enviado a uma base de dados formada por 

empresários de MPEs da cidade de Hortolândia no período de novembro de 2017 a janeiro 

de 2018. Ao todo, a pesquisa obteve 61 respondentes. Trata-se, portanto, de uma amostra 

não probabilística, com característica “arbitrária (não aleatória) e subjetiva” (Cooper e 

Schindler, 2003,). 

Participaram da pesquisa 61 Micro e Pequenas empresas na cidade de Hortolândia no 

período de novembro de 2017 a janeiro de 2018. Dos 61 participantes da pesquisa 35% são 

fundadores do negócio, 25,5% ocupam cargo de gerente, 13,5% são Diretores e 25,8% 

ocupam outros cargos na empresa. Os dados da pesquisa mostram que quase 100% desses 

empresários reconhecem a prática de marketing na gestão das MPEs como sendo de suma 

importância para os seus negócios conforme mostra a figura 01 a seguir: 
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Figura 1: A importância do Marketing para o negócio 

Fonte: dados de campo 

 

Esses dados confirmam a importância que esses empresários dão para a área de marketing 

como sendo estratégica para assegurar o desenvolvimento sustentável do negócio. Ou seja, 

as empresas estudadas apresentam a área do marketing como sendo estratégica e que 

contribuiu para que a empresa pudesse superar os desafios de sobrevivência nos dois 

primeiros anos da sua criação. 

 

Figura 2: o uso de ferramentas de Marketing para o desenvolvimento do negócio 

Fonte: dados de campo 

 

Foram levantadas quais as práticas e ferramentas de marketing que essas empresas usaram 

e que contribuíram para que a empresa conseguisse superar os dois primeiros anos da 

criação, sendo período crítico para a gestão dessas entidades. Os resultados estão na figura 

3. 

 

Figura 3: Ferramentas de Marketing que a empresa mais utiliza 
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Fonte: dados de campo 

As práticas/ferramentas de marketing que são mais usadas por essas empresas destaca-se 

apropriação de identidade visual ou marca com 80.3%, em segundo lugar estão as redes 

sociais com 72% e em terceiro lugar está o uso de site e blogs na internet com 57,4. 

A presença marcante de uso de redes sócias como canis de comunicação e marketing das 

MPEs confirma a importância que esse canal tem na gestão dessas entidades. Além disso, 

essa prática confirma os argumentos de Kendizerski (2009), que afirma que atualmente, os 

meios de comunicação existentes fazem com que as empresas não necessitem mais estarem 

instaladas em grandes centros comerciais ou área de concentração humana e ganham cada 

vez mais espaço aquelas que se utilizam desta forma de comunicação moderna para ser 

vista pelo seu cliente. 

Por sua vez, Czincota (2001) entende que as empresas foram forçadas à entrar na rede por 

conta dos clientes e da concorrência, considerando que os próprios clientes vão as redes 

coletar informações sobre os empresas, sobre os produtos e sobre as marcas, assim, 

empresas grandes e pequenas estão considerando esse novo meio. Verifica-se a 

importância dada pelas empresas pesquisadas em relação à este item, sendo que ao serem 

questionadas se possuíam site na internet grande parte das empresas analisadas (83,7%) 

afirmaram possuir um site na internet (32,8%) constantemente atualizado por profissionais 

da própria empresa (27,9%) ou que são atualizados por empresas terceirizadas (23%). 

Na prática, o estudo revelou que as MPEs executam as estratégias de marketing de redes 

sociais a partir de mídia digital com 49,2%, 23% utilizam além de mídia digital o anuncio 

em revistas, jornais e rádio outros 14,8% utilizam além de mídia digital, anuncio em 

revistas, jornais e rádio a TV. E por fim, 13,1% não realiza a comunicação/propaganda da 

empresa. Esse resultado vai de encontro ao pensamento de Oliveira (2012) que entende que 

as mídias digitais possibilitam às pequenas empresas operarem junto aos seus clientes de 

forma igualitária às grandes empresas. 

Portanto, percebe-se a grande importância atribuída ao marketing nos negócios e que a     

introdução das ferramentas no planejamento do negócio contribuiu e colabora com o 

desenvolvimento e a sobrevivência das MPEs participantes.   
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Organizational Memory and its importance in the Knowledge Management process: a 

theorical study 
 

Abstract: 

This study aims to present a contribution of organizational memory to knowledge management. The 

study is of an descriptive and theoretical nature and its delineation is bibliographical. As sources of 

research, books, articles from Brazilian and foreign periodicals were used and the CAPES Portal of 

Periodicals was used. We attempted to present the conceptualization of organizational memory, as 

well as its contribution to knowledge management. As part of the results, it is noted that in the face of 

the recurring changes in global scenarios, and consequently their impact on the business world, it is 

imperative that organizations seek and expand strategies that develop competitive advantages vis-à-vis 

the market in general. As part of these strategies, the investment in intellectual capital stands out, 

highlighting the importance of Knowledge Management. However Knowledge Management is not 

only done with the knowledge built and disseminated in the present, but from the generation, storage, 

sharing and reuse of tacit and explicit knowledge generated in the organization. In view of the above, 

the importance of organizational memory as an information resource that generates value in the 

organization is strengthened. 

Keywords: Organizational memory. Knowledge management.  

 

Memória Organizacional e sua importância no processo de Gestão do Conhecimento: um 

estudo teórico 
 

Resumo: 

Este estudo visa apresentar uma possível contribuição da memória organizacional para a gestão do 

conhecimento. O estudo é de cunho descritivo e teórico e seu delineamento é bibliográfico. Como 

fontes de pesquisa, foram utilizadas livros, artigos de periódicos brasileiros e estrangeiros e fez-se uso 

do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES. 

Buscou-se apresentar a conceituação de memória organizacional, bem como sua contribuição para a 

gestão do conhecimento. Como parte dos resultados constata-se que diante das recorrentes alterações 

dos cenários globais, e consequentemente o impacto dessas no mundo empresarial, impera-se que as 

organizações busquem e ampliem estratégias que desenvolvam vantagens competitivas perante o 

mercado em geral. Como parte destas estratégias, destaca-se o investimento no capital intelectual, 

evidenciando-se então a importância da Gestão do Conhecimento. Porém Gestão do Conhecimento 

não se realiza somente com o conhecimento construído e disseminado no presente, mas a partir da 

geração, armazenamento, compartilhamento e reutilização do conhecimento tácito e explícito gerado 

na organização. Diante do exposto, potencializa-se a importância da memória organizacional como 

recurso informacional que gera valor na organização. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O aumento da competitividade fez com que as pessoas e as organizações 

compreendessem que o diferencial das mesmas, não mais concentra-se em bens físicos e infra 

estruturais, mas sim contemporaneamente no conhecimento, seja este, individual ou coletivo, 

visto que ele apresenta-se como um fator impar no processo de diferenciação e de ganhos 

estratégicos organizacionais.  

O ambiente empresarial ou institucional gera grande volume de dados e informações, 

que com o decorrer dos tempos e tornarão parte da memória organizacional da entidade, que 

por fim será utilizada para gerar conhecimento, que tem por prioridade fomenta a perenidade 

da empresa e de suas atividades fins.  

Para Zogut e Zander (apud Oliveira Júnior, 2001), as empresas na realização de suas 

atividades organizacionais, geram informação e estruturam-na como um estoque de 

conhecimento, por meio da codificação dessa informação, possibilitando sua aplicação futura. 

No entanto, segundo os autores, o que determinará sua efetividade é a maneira como esse 

processo transformará o conhecimento que a empresa possui – que está no plano das ideias –, 

para um conhecimento aplicado – que está no plano da ação –, ou seja, como a empresa 

transformará conhecimento tácito em conhecimento explícito, assim como potencializar o uso 

eficiente destes, fator que a tornará competitiva frente às outras empresas. 

Toda empresa produz conhecimento, entretanto ela só será eficiente se for capaz de 

transformar conhecimento em estratégias de ação. O conhecimento gerado internamente à 

organização, quando é objeto de gestão, subsidia as ações e os processos estratégicos que 

auxiliam a organização em sua atuação no mercado. Com o surgimento da “Era do 

Conhecimento”, os processos de trabalho tornam-se mais complexos, há necessidade de se 

criar novas estruturas, estratégias e processos organizacionais. Nesse contexto, para manter-se 

em um mundo altamente competitivo e em constante mudança, as empresas necessitam 

desenvolver competências, habilidades e atitudes que possibilitem mudanças que, neste caso, 

seriam ações voltadas à aprendizagem, uma vez que o ato de aprender pode ser considerado 

como a capacidade de gerenciar a própria mudança (Geus, 1998). 

Assim, o presente artigo busca evidenciar as contribuições da Memória 

Organizacional (MO) na construção e consolidação da Gestão do Conhecimento (GC) e 

consequentemente os benefícios efetivados junto às empresas, e que resultem em agregação 

de valor e melhoria de processos internos. Freire et al. (2012:44) afirmam que “a memória 

organizacional pode ser entendida como informações guardadas que contam a história dos 

processos organizacionais que podem ser lembradas e utilizadas em futuras operações.” 

O ponto crítico deste trabalho é demonstrar a partir de levantamentos bibliográficos, 

e de alusão a prestigiados autores que dissertam a respeito da correlação da GC e da MO, a 

qual se torna viável a constatação da relevância desta como recurso informacional. Assim 

como sua preservação, registro e compartilhamento, ou seja, sem a organização e 

sistematização da memória, o processo da GC poderá ser comprometido e resultar em falhas 

de comunicação, gerência e tomada de decisões, uma vez que o embasamento histórico 

poderá apresentar prejuízo de integralidade de conteúdo. 

 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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Pelo enfoque metodológico, este estudo se caracteriza como teórico, sendo que em 

relação aos objetivos a proposta detém uma perspectiva descritiva, uma vez que descreve as 

manifestações dos fenômenos: memória organizacional e gestão do conhecimento, bem como 

o estabelecimento de inter-relações entre os termos. Quanto ao seu delineamento adota-se o 

levantamento bibliográfico e, a partir da leitura, análise e reflexão dos livros, artigos de periódicos 

nacionais e internacionais selecionados intencionalmente, elaborou-se referencial teórico que sustenta 

a discussão desta pesquisa.  
O trabalho foi realizado com o uso do método de pesquisa bibliográfica, que segundo 

Santos (2005), é feita com base em documentos já elaborados, tais como livros, dicionários, 

enciclopédias, periódicos, jornais e revistas, além de publicações como comunicação e artigos 

científicos, resenha e ensaios críticos. Oliveira (2007:69) defende que a principal finalidade 

da pesquisa bibliográfica é levar o “[...] pesquisador (a) a entrar em contato direto com obras, 

artigos ou documentos que tratem do tema em estudo”. 

Gil (2009:61) explica que o “[...] levantamento bibliográfico preliminar pode ser 

entendido como um estudo exploratório tem a finalidade de proporcionar a familiaridade do 

aluno com a área de estudo no qual está interessado, bem como sua delimitação”. 

Para o autor acima citado, a leitura que se faz na pesquisa bibliográfica deve servir aos 

seguintes objetivos: Identificar as informações e os dados constantes do material impresso; 

Estabelecer relações entre as informações e dados obtidos com o problema proposto e 

Analisar a consistência das informações e dados apresentados pelos autores. 

Desta forma, foi proposta uma análise de diferentes conceitos. Uma vez que este tipo 

de pesquisa, a pesquisa bibliográfica, permite ao pesquisador uma cobertura ampla do 

contexto abordado, auxilia também na investigação histórica que foi trabalhada.  

 

 

3 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

O anseio humano pela busca e compreensão do conhecimento remete-se a tempos 

longínquos, que podem ser confirmados pelo desenvolvimento de artefatos que detiveram a 

aplicação do saber, tais como:  a trigonometria egípcia, a  astronomia grega, a hidráulica 

romana e a matemática indiana. Os exemplos citados demonstram que, desde a antiguidade, 

as preocupações com o conhecimento e o saber detinham notabilidade e representavam-se 

como fonte propulsora para atender as necessidades da época. Contemporaneamente, e 

segundo Nonaka; Takeuchi (1997) o conhecimento é uma crença verdadeira e justificada, não 

sendo absoluta devido as experiências, crenças e bagagens individuais de cada ser humano. 

Este termo tem-se destacado na atualidade, sobretudo nos meios corporativos, devido seu 

caráter relevante na manutenção e adaptação estratégica da organização.  

A gestão do conhecimento é fundamental, uma vez que a geração de conhecimento se 

constitui em um elemento estratégico e fomenta o aprendizado e o compartilhamento eficiente 

de conhecimentos que subsidiem as tomadas de decisão. Davenport e Prusak (2003:11) 

explicam que “[...] conhecimento não é uma estrutura rígida que exclui aquilo que não se 

encaixa; ele pode lidar com a complexidade [...]” visto que o conhecimento pode ser 

considerado individual, cognitivo e subjetivo. 

Contudo, quando se aborda o tema conhecimento faz-se se necessário abrir um 

parêntese e elucidar três conceitos bases que conforme Davenport; Prusak (2003) não são 

sinônimos, mas que se interconectam, possuindo diferenças que ao final afluem na 

composição e geração do conhecimento: Dado, Informação e Conhecimento. 

De acordo com os autores acima citados, dados são códigos ou conjunto de fatos 

distintos e objetivos extraídos de um evento aleatório, que serão a matéria prima das 

informações. Assim, os dados representam um ou mais significados que isoladamente não 
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podem transmitir uma mensagem ou representar algum conhecimento. Informações 

caracterizam-se como um fluxo ordenado do processamento de dados que resultam em 

documentos ou outros meios de comunicação audível e/ou visível, com significado, relevância 

e propósito, além também de possuir um emissor e um receptor da mensagem. E o 

Conhecimento está além da simples informação, pois se diferencia não apenas pela 

significação, mas também pela aplicabilidade de seu teor. O conhecimento pode ser 

considerado uma aglutinação das experiências, valores e informações colhidas durante um 

período determinado ou não. No ambiente corporativo, este pode ser conferido nos 

documentos, nos processos e práticas, nas rotinas e nos repositórios. 

Dessa forma, a adequada utilização do conhecimento e dos conceitos que o compõem, 

tornam-se fatores favoráveis à organização, principalmente no que se refere às ações e 

processos de tomada de decisão e de elaboração de estratégias emergentes. Por conseguinte, 

quando se aborda o contexto organizacional, faz-se mister o emprego e a compreensão das 

tipologias e particularidades inerentes ao tema discorrido, com fins para a correta apropriação 

dos benefícios da gestão do conhecimento perante aos cenários modernos. 

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997) o conhecimento se divide em: Conhecimento 

Explícito: codificado e transmitido em linguagem formal, sistemática. Armazenado em forma 

de palavras, números e/ou formulas. É transmitido mais rápido e facilmente para outros 

indivíduos do que o conhecimento tácito e independe do indivíduo que o criou; 

Conhecimento Tácito: essencialmente baseado na ação, incorporada na experiência, nas 

habilidades, no comprometimento e no envolvimento de um indivíduo num contexto definido. 

É altamente pessoal, contendo o know-how do indivíduo e, por isso, de difícil transmissão e 

disseminação.  

Ao elucidar-se a heterogeneidade das tipologias inerentes ao conhecimento, torna-se 

possível compreender a complexidade e a validade deste ativo para as organizações, e assim 

entender a complexidade e a grande valia deste ativo para as organizações e para a criação de 

estratégias emergentes diante dos pretendidos resultados, como também da importância da 

cognição atrelado ao conhecimento tácito do estrategista/gestor da instituição. Mediante ao 

exposto, serão realizados considerações sobre o tema chave deste estudo: Gestão do 

Conhecimento. 

De acordo com Terra (2005:8), GC versa sobre práticas que visam: 
 

Organizar as principais políticas, processos e ferramentais gerenciais e 

tecnológicos a luz de uma melhor compreensão dos processos de geração, 

identificação, validação, disseminação, compartilhamento, proteção e uso 

dos conhecimentos estratégicos para gerar resultados (econômicos) para a 

empresa e benefícios para os colaboradores internos e externos. 

 

Por sua vez, Figueiredo (2005:45) compreende a GC como um: 
 

Estímulo de gestão e de liderança, coerente, baseado e preocupado com 

valorização e com os cuidados do saber, com seus detentores, com a 

aprendizagem, produção, aplicação e proteção dos conhecimentos, e a partir 

disso deveriam derivar todas as iniciativas e práticas da Gestão do 

Conhecimento. Esta resulta da adoção de um conjunto de medidas, projetos, 

ações e posturas coerentes entre si e em torno dos conhecimentos relevantes 

a organização, além de um compromisso continuo armado entre as pessoas, a 

aprendizagem e o ensino constante. Trata-se da adoção intencional da gestão 

de um conjunto de esforços, tecnologias e habilidades dedicadas a estimular, 

identificar, compreender, criar, organizar, difundir e reutilizar o 

conhecimento em uma organização, fruto da criação de um ambiente de 

aprendizagem, cultura organizacional favorável, ambiente de trabalho 
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colaborativo e da gestão positiva que, em conjunto, propiciam e estimulam a 

produção continua de conhecimentos para a geração de valores aos 

stakeholders da organização e para suportar os processos críticos de 

negócios. 
 

As organizações que ambicionam gerenciar seu conhecimento, para que ele encontre-

se acessível no futuro, devem dominar pelo menos três processos básicos de gestão do 

conhecimento: 1º) selecionar dentre muitos eventos, pessoas e processos, aqueles que valem 

se retidos; 2º) serem capazes de armazenar sua experiência de forma adequada; 3º) garantir 

que a MO esteja atualizada (Probst; Raub; Romhardt, 2002:178).  

Verifica-se, portanto, que a correta e estruturada empregabilidade do conhecimento e 

sua respectiva gestão contribuem e apresentam-se como fatores críticos de sucesso diante aos 

processo de tomada de decisões estratégicas., pois quando esta é realizada de forma correta e 

estruturada, a GC contribui efetivamente nas tomada de decisões estratégicas, pois consegue 

por meio do passado/conhecimento ao longo do tempo, recriar o presente e extrapolar o 

futuro. Ao discutir-se sobre a GC, torna-se imperativo esquematizar os modelos existentes na 

literatura, que as evidenciam por prismas cada uma por um prisma diferenciado e também 

limitado, a saber: 

 Escola Econômica– Enfatiza a proteção e a utilização do capital intelectual 

para a obtenção de receita; 

 Escola Organizacional - Utiliza recursos de redes para compartilhar e adquirir 

conhecimentos; 

  Escola Estratégica- Trata a Gestão do Conhecimento numa dimensão 

estratégica. 

 

Propositivamente, este estudo atribui destaque prioritário a duas das três escolas 

descritas a saber: Escola Organizacional e Escola Estratégica que se fundamentam na 

utilização de redes de inter-relação do ambiente organizacional a fim de compartilhar e 

adquirir conhecimento, resultantes da interação entre os indivíduos intra e extra 

organizacionais, e no tratamento da GC pela abordagem e dimensionamento estratégico, 

respectivamente. 

A escola organizacional pode ser representada por diversos autores, e por diversos 

fluxogramas. Todavia, diante do tema e das correlações da GC com as escolas de Mintzberg 

(1998), no que se refere às novas direções do aprendizado estratégico, como criação de 

conhecimento, acredita que aludir Nonaka e Takeuchi (1997), por meio do modelo de 

conversão do conhecimento seja pertinente e adequado. 

 

Figura 1 – Espiral do Conhecimento 
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Fonte:Nonaka e Takeuchi (1997:80) 

 

Vale ressaltar que o espiral do aprendizado está diretamente relacionado ao 

estrategista/gestor da entidade, pois o conhecimento é concebido originalmente no pisque do 

indivíduo. Logo compete à organização facilitar o aprendizado, apoiar e estimular a 

aprendizagem individual Com vistas a fomentar a disseminação, ampliação, cristalização e 

sintetização desta aprendizagem para o nível coletivo, utilizando-se ferramentas como 

debates, observação e troca de experiência. 

Já a Escola Estratégica, como a própria designação demonstra, ilustra a GC pela 

dimensão estratégica. Terra (2005) sugere a adoção de algumas práticas gerenciais que 

favoreçam a criação e a coordenação sistêmica do aprendizado individual e organizacional, do 

estratégico e do operacional, do formal e do informal, e por fim, do coletivo ao individual. 

 

 
Figura 2- Gestão do Conhecimento: Planos e Dimensões  

 
Fonte: Terra (2005:215) 

 

Diante ao fluxo supramencionado, observa-se que o autor buscou inserir e inter-

relacionar todos os subsistemas e grupos que estrategicamente influenciam na GC e que 

resultam no entrelaçamento de uma gama de variáveis que impactam em ações que 
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interferirão diretamente no desenvolvimento de novas estratégias, na gestão das existentes e 

inclusive na interpolação de ambas sincronicamente.  

Constata-se que o conhecimento e sua gestão, apesar de não ser necessariamente 

abordados com essa significância, são conceitos intrínsecos em ambas as escolas, e nos dias 

atuais o conhecimento deixou seu papel de coadjuvante e mostra-se um ativo imprescindível 

no desenvolvimento, manutenção, modificação e até mesmo no abandono prematuro 

consciente de linhas estratégicas adotadas pelas organizações. 

Outro conceito estudado em relação ao conhecimento organizacional é o de absorção, 

visto que a organização precisa de conhecimento prévio, para ter capacidade de assimilar e 

utilizar novos conhecimentos. Estudos nas áreas de Ciências Cognitivas e Comportamentais 

no nível individual justificam e enriquecem essa observação. Conceitos que são armazenados 

na memória permitem a construção de novas informações, e mais facilmente o indivíduo irá 

usá-los em novas configurações. Esse contexto é defendido por Hessen (2003), quando versa 

sobre a Teoria do Conhecimento. Além disso, em relação a essa visão, alguns psicólogos 

sugerem que o conhecimento prévio melhora a aprendizagem, porquanto a memória ou o 

armazenamento de conhecimento são desenvolvidos por meio do aprendizado associativo em 

que os eventos são gravados na memória através da criação de vínculos com conceitos pré-

existentes (Cohen; Levinthal, 1990:129), ou seja, o conteúdo novo, quando em contato com o 

conhecimento prévio que o sujeito cognoscente possui internalizado, irá possibilitar a 

construção de novos conhecimentos. 

Ressalta-se, no entanto, que a transmissão apropriada do ativo 

intelectual/conhecimento, poderá ser exequível, se porventura a organização detiver registros 

comprovativos e históricos devidamente arquivados, ou seja, caso da entidade possuir uma 

memória organizacional (explicita ou tácita), esse acervo se torna fonte e base para a geração 

de novos conhecimentos e aprendizados organizacionais. Ao citar anteriormente o termo 

registro, torna-se necessário abordar e conceituar memória organizacional, uma vez que, 

entende-se que a sua organização física pode e deve contribuir no processo como um todo que 

denominamos GC. 

 

 

4 MEMÓRIA ORGANIZACIONAL  

 

A memória é ubíqua e complexa assim como o conhecimento e está relacionada 

resgate, reflexão, questionamentos, que ora possui teorias discordantes, ora complementares 

onde a tônica acerca da MO manifesta-se por meio de múltiplas inferências e análises, 

tornando-se fundamental esclarecer e abordar a literatura existente acerca do tema proposto, 

uma vez que o conceito de memória organizacional detém uma amplitude de teorias e 

abordagens múltilas, aspecto este que dificulta uma concepção globalmente aceita.  

Diante das diversas abordagens relacionadas a MO, Bannon e Kutti (1996), defendem 

que, apesar de ser referenciado por vários estudos, e mesmo que sua definição seja discutida e 

que muitas pessoas não concordem a respeito do que o termo significa exatamente Infere-se a 

existência de questões que devem ser analisadas por essa ótica, e ainda indagações pessoais 

em relação a importância e valor desta discussão.  

Complementando a ideia dos autores acima citados, Ackerman e Halverson (citados 

por Pereira, 2000:59-60), defendem que a MO:  
 

[...] se tornou um assunto muito discutido e confuso. Incitados por um desejo 

prático de reutilizar a experiência organizacional, os pesquisadores têm 

muitas vezes ignorado funções críticas da memória da organização e 

enfatizado apenas alguns poucos métodos para aumentar a memória. Essa 
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falta de exames empíricos é um problema. Existe a necessidade premente de 

trabalho sistemático para examinar a MO. 

 

Colaborando com a construção do conceito de MO, para Walsh; Ungson(1991:61)“[...] 

se refere à informação armazenada a partir da história da organização e que pode ser 

recuperada para suportar decisões do presente. Essa informação é armazenada como uma 

consequência de decisões implementadas [...], pelas recordações individuais, e através de 

interpretações compartilhadas. 

Pela perspectiva de Belloto (2004) a MO trata-se de algo que vai muito além do 

próprio conteúdo do documento. Os conjuntos informacionais que se geram não podem ser 

definidos como material de arquivo, de biblioteca ou de centro de documentação. Esses 

conjuntos de dados constituem a memória. 

De acordo com Menezes (2006:31), a MO pode ser definida como: 
 

O acervo de informações, conhecimentos e práticas, agregados e retidos pela 

organização ao longo de sua existência, utilizados para o suporte às suas 

atividades, seus processos decisórios e para a preservação do seu capital 

intelectual, potencializando a gestão do conhecimento. 
 

Mediante as definições apresentadas percebe-se a inexistência de um conceito 

propriamente dito em relação à temática estudada, de tal modo que se faz primordial o 

levantamento de premissas de delimitação do tema e dos conceitos intrínsecos ao ambiente 

organizacional, já que este é o foco deste estudo. 

A formação da MO pode iniciar-se por meio de atas de reuniões, e-mails, transações, 

sistemas de relatórios, conferências, entre outras formas e servirá para apoiar as práticas de 

Gestão do Conhecimento, no qual volta-se a tomada de decisões estratégicas (Nilakanta; 

Miller; Zhu, 2006). Para fins de realizar a correta armazenagem e coleta das informações 

geradas pelos exemplos formadores de MO referenciados, segundo Freire et al. (2012:50) 

“são indispensáveis meios competentes de registro de informações, especialmente se 

relevantes”, além da necessidade de todos os membros da organização deterem acesso 

facilitado e com rapidez aos registros. Neste sentido apresentamos a figura abaixo de 

(Nilakanta; Miller; Zhu, 2006).  

Te’eni e Weinberger (2011) argumentem que a memória possui duas conotações, cada 

qual com uma definição: uma que se refere à arquitetura da memória e outra relacionada à sua 

função (Figura 3). 

 

Figura 3: Processo de desenvolvimento da memória organizacional. 
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Fonte: Te’eni e Weinberger – 2011 – tradução nossa. 

 

De acordo com Te’eni e Weinberger (2011) o processo deve ser iniciado, por meio da 

identificação do problema e a definição de metas para a constituição da MO. A partir disso, os 

conhecimentos podem ser identificados, selecionados, analisados e classificados em formatos 

acessíveis, cujos processos serão apoiados por estruturas, instrumentos e esquemas 

informáticos e semânticos. Após essa fase, é necessário trabalhar a arquitetura da informação, 

visando sua representação para acesso e uso, o que inclui atividades voltadas à elaboração de 

ontologias, a interface homem-computador, entre outras. A MO deve conter o conhecimento 

gerado a partir das melhores práticas e lições aprendidas, bem como deve conter mapas 

conceituais, guias de especialistas ou páginas amarelas etc. Após sua implementação é 

necessário também a manutenção, visando a adaptação do sistema às necessidades 

organizacionais, além da melhoria contínua do sistema, de acordo com o desenvolvimento das 

tecnologias e, por último, é fundamental a manutenção, a segurança e o sistema de backups da 

MO. 

Complementando a estrutura apresentada na Figura 3, Ramesh (1997, p.6) apresenta 

algumas características a serem consideradas quando da estruturação de um sistema de MO: 

1. Que informações são representadas; 2. Como a informação é criada, representada e como 

ela se relaciona com outros componentes da MO; 3. Quem são os atores que desempenharam 

papéis diferentes em sua criação, manutenção e utilização; 4. Quando a informação foi 

capturada e modificada; 5. Onde ela é representada (fontes); 6. Por que certos componentes da 

MO foram criados ou evoluíram. 

 

 

Figura 4 -Estrutura da Memória Organizacional 
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Fonte: Nilakanta, Miller e Zhu (2006:88). 
 

 

Em relação à proposta da figura 4, Walsh e Ungson detém equivalência de opinião, 

ou seja, concebem que a MO está alojada em cinco caixas, internas (pessoas, cultura, 

transformações, estrutura, ecologia), bem como em arquivos externos. Mediante a propositiva 

da figura descrita acima, a MO através de seus 05 ativos internos e recursos externos, não 

deve ser apenas um acervo de informações. Deve sim abastecer o motor do conhecimento e 

propiciar maior compartilhamento e reuso do conhecimento corporativo, do conhecimento 

individual e das lições aprendidas, utilizando informações e experiências passadas na 

execução de tarefas futuras, opinião que baseia-se na defesa de Liu, Curson e Dew (2005), 

onde a MO consiste em possuir os registros de conhecimento na forma explicita, reutilizando 

os fatos já vivenciados no futuro alcançando maior eficácia.  

No que tange aos modelos teóricos, na literatura relacionada a MO encontra-se 

recorrentemente os seguintes termos: memória coletiva, inteligência coletiva, conhecimento 

coletivo, conhecimento institucional etc., e quanto à organização: memória organizacional, 

memória corporativa, base de conhecimento organizacional, genética corporativa, inteligência 

organizacional etc. Por outro lado, encontram-se os seguintes termos utilizados no contexto 

das organizações: memória de projetos, memória de grupo, memória transacional etc. Em 

relação ao sistema de memória organizacional são utilizados: base de conhecimento shared, 

base de know-how, repositório corporativo etc. 

 

Figura 5: Relação da MO com outras áreas. 
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Fonte: Lehner e Maier (2000:294) – tradução nossa. 

 

Observa-se que o início do processo se dá a partir da memória individual/humana, 

relacionando-a a duas áreas: a organização como um todo, e os modelos teóricos relativos à 

temática. No que tange aos modelos teóricos, são envolvidas a memória social, a memória e 

inteligência coletiva, o conhecimento coletivo e organizacional, entre outros. O estudo dos 

modelos teóricos possibilita à organização pensar a respeito de como esse processo pode ser 

implantado. Quanto à organização, são envolvidos todos os processos (estratégicos, táticos e 

operacionais), assim como a estrutura organizacional existente, além de o conteúdo gerado na 

organização (memória organizacional/corporativa, BCO, inteligência organizacional etc.) 

juntamente com o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, para promover o 

registro, a preservação e o compartilhamento de conhecimento. 

Postula-se assim, que com a MO a empresa minimizará sua vulnerabilidade em 

relação a possíveis perdas e extravios de Capital Intelectual, bem como estará menos 

suscetível a repetir erros do passado em projetos futuros. Nesse contexto, fica evidente a 

relação da GC com MO. 

 

 

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: a Memória Organizacional e sua contribuição 

para a Gestão do Conhecimento 

 

Os autores tratam a MO como sendo um ativo fundamental para a preservação e 

perpetuação do capital intelectual das organizações, uma vez que permite a ampliação do 

conhecimento através da aplicação das etapas do processo de memória organizacional 

elencadas por Freire et al (2012), à saber: Captura, Organização, Divulgação e Reutilização 

das informações e conteúdos concebidos pelos colaboradores da entidade. Nesse panorama, 

evidencia-se ainda que segundo Abecker (1998, apud Freire et al, 2012:43), a MO tem por 

função “aumentar a competitividade da organização, pelo aperfeiçoamento da forma como ela 

gerencia seu conhecimento”.  

Evidencia-se que, no tocante a vinculação da MO com a GC, ambas as áreas, na 

opinião de Menezes (2006), são consideradas Cêntricas no processo de efetividade de tomada 

de decisão estratégica e no desempenho organizacional, aspectos que notabilizam a 
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complexidade das organizações contemporâneas em face da atual conjuntura de recorrências 

mudanças econômicas e gerenciais.  

Salienta-se que a memória compreende o conteúdo efetivo do conhecimento, ou seja, 

resulta na tangibilidade do processo de transferência do conhecimento tácito em 

conhecimento explícito, no formato generalista para os membros da entidade, fator este que 

possibilita preservar componentes do conhecimento junto ao setor da organização e seu 

posterior uso, evitando perdas relevantes do conhecimento individual.  

O conhecimento se constitui pela socialização, portanto, em relação às contribuições 

da MO para a GC junto às organizações empresariais citam-se prioritariamente a organização 

lógica dos registros internos dos setores que compõem e participam diretamente das 

atividades da entidade, resultando em métodos e ordenação explicita dos conhecimentos 

gerados e adquiridos pelos colaboradores em tempos passados, que possam ser reutilizados no 

presente e futuro, com maior efetividade e de forma contextualizada.  

Portanto, a MO apresenta-se como ativo que possibilita minimizar a perda e o 

extravio de conhecimentos e de sua gestão, uma vez que este elemento promove o 

apontamento de estratégias e ações para melhoria da GC e da Inovação Empresarial, de forma 

a evidenciar a criação de técnicas, métodos e uso de ferramentas que convertam o tácito em 

explicito.   

Congruentemente, e conforme Chen e Yuan (2008) a MO é um dos ativos intangíveis 

essenciais à uma empresa, pois esta armazena o conhecimento tácito que foi explicitado e 

guarda consigo as experiências individuais, servindo como apoio à estratégia, e tomada de 

decisão futura, além de apresentar um estudo sobre influência positiva de contar histórias para 

a organização, acrescentando que o conhecimento é construído de referências e de contato 

pessoal. 

Compreende-se que a MO permeia a organização como um todo, e detém papel 

influenciador nas decisões estratégicas e estruturais da empresa, ou seja, a memória 

compreende a história viva da entidade, que recorrentemente transmuta-se gerando novos 

conhecimentos e aprendizados, sendo a gestão desse conhecimento de grande relevância para 

a manutenção e desenvolvimento das entidades, visto que a ampliação do conhecimento, 

segundo Conklin (2001) dar-se por captura, organização, divulgação e reutilização do 

conhecimento gerado e criado pelos trabalhadores, e tem por finalidade facilitar o acesso, o 

compartilhamento e o reuso pelos membros da organização.  

Quanto à abrangência da GC, Hoffmann (2009:33, grifo nosso) defende que é ampla, 

permeando conceitos, como “[...] gestão estratégica da informação, cultura organizacional, 

memória organizacional, comunidades de prática, aprendizagem organizacional, 

compartilhamento de conhecimento, gestão de documentos, capital intelectual, criatividade e 

inovação [...]”. Além disso, perpassa por todas as áreas organizacionais, como: “[…] recursos 

humanos, de tecnologia da informação, de planejamento, finanças, contabilidade, marketing, 

patrimônio, produção, etc.” (Hoffmann, 2009:33). Dessa forma, a GC envolve todas as áreas 

pelas quais uma organização é estruturada, desde a estrutura de recursos humanos, de capital 

intelectual, até a estrutura tecnológica. 

Ressalta-se que a GC somente terá efeito positivo e estratégico, caso a MO possa ser 

inteligível e acessada de forma rápida e eficaz, pois a memória representa insumos diretos a 

criação do conhecimento e sua gestão. Dessa forma, ela contribui diretamente e de forma 

única para o processo de construção do conhecimento e consequentemente de sua gestão. 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 
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Gerir apropriada ou suficientemente os conhecimentos internos ou externos de uma 

organização, não se apresenta como algo fácil e simples, ao contrário, a gestão do 

conhecimento parece unir em uma mesma ação as escolas da cognição e do aprendizado, pois 

busca vincular a individualidade do conhecimento tácito do estrategista – na qual as 

estratégias são formuladas, com a coletividade do conhecimento explícito no qual as 

estratégias emergentes surgem inicialmente como padrões para após configurarem-se 

realmente como estratégia propriamente dita.  

No entanto, cabe ainda ressaltar que gerir o conhecimento é um processo longo e que 

requer árduo processo de estruturação, por se tratar, singularmente, de um evento composto 

em partes por crenças pessoais e intransferíveis, fator este que impacta diretamente na 

complexidade de transmissão do conhecimento produzido e demanda um estudo apurado dos 

cenários e dos possíveis resultados que serão co-criados.  

Ao analisar e estudar os diversos conceitos e citações bibliográficas observa-se que a 

MO apresenta-se como uma prática da GC, que responsabiliza-se pelos processos de captura, 

registro, retenção, compartilhamento, uso e reuso do conhecimento, estando diretamente 

consonante ao sucesso das organizações, que é defendida por Argote e Miron-Spektor (2011), 

como a preocupação com a utilização e compartilhamento do conhecimento para utilizá-lo nas 

atividades atuais, melhorando assim sua eficácia organizacional.  

No que tange a utilização e aplicação da memória no contexto organizacional, o 

usuário necessita primeiramente re-contextualizar a informação, para posterior transporte 

desta, para uma nova situação. Nesta conjuntura, salienta-se conforme Ackerman; Halverson 

(1998), que a informação precisa ser compreendida no propósito de uso do novo usuário, caso 

não seja de uso do próprio indivíduo que a gerou. 

Vale destacar que esse mundo e, por conseguinte, o homem se caracteriza pela 

multiplicidade de perspectivas e pontos de vista, uma vez que só na troca compartilhamos e só 

a espécie humana resignifica, portanto somos elos no nosso tempo com o que aconteceu e 

com o que ainda virá e tudo precisa ser revisitado/rememorado. 

A MO pode ser entendida como conhecimento corporativo, que armazena experiências 

prévias e através de sua instituição formal, podem ser arquivadas e compartilhadas pelos 

usuários. Ela é constituída por conhecimento explícito (arquivos guardados como manuais 

corporativas e banco de dados) e conhecimento tácito (tais como intuição, opiniões e 

experiência).  

Para que uma empresa aplique a GC e, conseqüentemente, preserve sua memória, esta 

deve ter como metas: evitar a perda do conhecimento intelectual quando um especialista deixa 

a empresa; explorar e reutilizar a experiência adquirida nos projetos passados para evitar a 

repetição de erros; melhorar a circulação e comunicação da informação na organização; 

integrar o saber fazer de diferentes setores da empresa e melhorar o processo de aprendizagem 

individual e coletiva de toda a organização. 

A GC é abrangente, e a MO está inclusa, sendo ela fundamental para que o 

conhecimento tácito e explícito sejam registrados e propiciem o acesso futuro dos indivíduos. 

Desta forma, o conhecimento gerado e adequadamente registrado, possui condições de 

contribuir com a inovação de produtos, serviços e processos primordial para a 

sustentabilidade das instituições. 

A GC e a MO devem agir de forma transversal, pois quanto mais restrito e 

concentrado o conhecimento estiver, maior vulnerabilidade a empresa apresentará junto aos 

processos e fluxos informacionais, sendo que este contexto pode ser minimizado mediante a 

aplicação e desenvolvimento de ferramentas de registro, preservação e identificação do 

conhecimento, estabelecendo assim critérios, diretrizes e formas de avaliação do uso, reuso e 

da construção da memória e do conhecimento.  
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Adicionalmente salienta-se ainda que a gestão por meio de tecnologia aplicada 

favorece a criação de novos conhecimentos, o despertar do interesse, a atração da atenção, a 

oportunidade de socialização, o registro e disseminação do conhecimento. Cabe, por fim, 

assinalar que quanto mais complexa é a rotina dos integrantes de uma organização 

globalizada, mais diversificada é a abrangência da tecnologia e mais exigível é a sua constante 

atualização tecnológica. 
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Scientific Production Characteristics on PCAOB - Public Company Accounting Oversight 

Board 

ABSTRACT 

This study aims to verify the qualitative and quantitative characteristics of Researches 

referring to PCAOB - Public Company Accounting Oversight Board, since the establishment 

of that organ, in 2002. The papers that were published in journals on Web of Science 

(Principal) basis, in the period from 2002 to 2017, were mapping, and bibliometric techniques 

were used to make possible the description of the obtained data. The findings suggest that the 

scientific production about the subject is centralized in United States of America, from 2005 

until today, and the higher number of studies was published in 2016. In view of the lack of 

Brazilian researches, there is an opportunity of studying the effects of PCAOB penalties in 

our country, since important sanctions were given to the audit firms regarding the Financial 

Statements of Brazilian public companies, during the studied period. 

Key-words: PCAOB, Quality, Independent Audit, Bibliometric Research. 

 

 

Características da Produção sobre o PCAOB - Public Company Accounting Oversight 

Board 

RESUMO 

O estudo objetivou busca verificar quais as características do perfil quantitativo e qualitativo 

das pesquisas científicas que abordam o tema PCAOB - Public Company Accounting 

Oversight Board, desde a criação do órgão, em 2002. Os artigos publicados em periódicos no 

alcance da base internacional Web of Science (Principal) no período de 2002 a 2017, foram 

mapeados, e, foram utilizadas técnicas bibliométricas para viabilizar a descrição dos dados 

obtidos. Os achados da pesquisa sugerem que a produção científica sobre o tema é 

centralizada nos Estados Unidos, a partir de 2005, tendo a maior concentração no ano de 

2016. Dada a escassez de pesquisas brasileiras, existe uma oportunidade de pesquisa sobre os 

efeitos nas sanções de PCAOB em nosso país, já que sações importantes foram dadas às 

firmas de auditoria em relação a demonstrações contábeis de companhias brasileiras, durante 

o período estudado. 

Palavras-chave: PCAOB, Qualidade, Auditoria independente, Pesquisa bibliométrica. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É factual o efeito que os escândalos corporativos divulgados nos Estados Unidos no início dos 

anos 2000 ocasionaram no âmbito regulatório contábil-financeiro global. Um dos produtos 

mais evidentes deste processo foi a criação do PCAOB - Public Company Accounting 

Oversight Board a partir da Lei Sarbanes-Oxley no ano de 2002. 

O PCAOB é uma entidade privada sem fins lucrativos que responde à SEC - Securities and 

Exchange Commission. Foi criada com o objetivo principal de proteção aos investidores uma 

vez que faz parte das medidas preventivas e detectivas endereçadas pela Lei Sarbanes-Oxley 

na aplicação de mecanismos de governança corporativa nas empresas (PCAOB, 2016). 

A atuação do PCAOB inclui força regulatória sobre as firmas de auditoria independente, as 

quais, em termos gerais, devem comprovar que a execução dos serviços de auditoria está em 

conformidade com as normas técnicas de auditoria (Generally Accepted Auditing Standards - 

GAAS) e contabilidade (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) vigentes. Desta 

forma, é possível garantir imparcialidade na emissão de opinião sobre os relatórios contábil-

financeiros.  

Os impactos da intervenção do referido órgão regulador sobre as firmas de auditoria externa 

não se resumem ao limite geográfico dos Estados Unidos, uma vez que os auditores de 

companhias de capital aberto junto à bolsa de valores norte-americana SEC podem estar 

localizados em qualquer jurisdição no mundo. No ano de 2016, o PCAOB possui 2.013 firmas 

com registro vigente, das quais 900 são representadas por empresas non-U.S. Conforme o 

relatório anual de 2016 divulgado no dia 28 de março de 2017, no Brasil o número de firmas 

registradas junto ao PCAOB equivale a 16 (PCAOB, 2016). 

Conforme o Relatório Anual (PCAOB, 2016) divulgado no dia 28 de março de 2017 as firmas 

de auditoria no Brasil registradas junto ao PCAOB estão resumidas conforme o Quadro 1 

apresentado a seguir: 
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Quadro 1 - Firmas de auditoria no Brasil registradas no PCAOB no ano de 2016 

Firma de auditoria Estado Categoria 

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores 

Independentes 
São Paulo 

Relatório do Auditor para pelo menos 

um cliente emissor de ações no 

mercado americano 

Ernst & Young Auditores 

Independentes S.S. 
São Paulo 

Relatório do Auditor para pelo menos 

um cliente emissor de ações no 

mercado americano 

KPMG Auditores Independentes São Paulo 

Relatório do Auditor para pelo menos 

um cliente emissor de ações no 

mercado americano 

PricewaterhouseCoopers Auditores 

Independentes 
São Paulo 

Relatório do Auditor para pelo menos 

um cliente emissor de ações no 

mercado americano 

Grant Thornton Auditores 

Independentes 
São Paulo 

Auditoria de uma subsidiária relevante 

para a auditoria de um cliente emissor 

de ações no mercado americano, porém 

sem emissão de Relatório do Auditor 

Moore Stephens Lima Lucchesi 

Auditores e Contadores 
São Paulo 

Auditoria de uma subsidiária relevante 

para a auditoria de um cliente emissor 

de ações no mercado americano, porém 

sem emissão de Relatório do Auditor 

ACAL Auditores Independentes S/S Rio de Janeiro Nenhuma das condições acima 

Audilink & Cia. Auditores São Paulo Nenhuma das condições acima 

Baker Tilly Brasil Norte SS - Auditores 

Independentes 
Amazonas Nenhuma das condições acima 

BDO RCS Auditores Independentes São Paulo Nenhuma das condições acima 

Macso Legate Perícias, Avaliações e 

Consultoria Ltda. 
São Paulo Nenhuma das condições acima 

Mazars Auditores Independentes S.S São Paulo Nenhuma das condições acima 

MGI SengerWagner Auditores 

Independentes 
São Paulo Nenhuma das condições acima 

Partnership Auditores Independentes 

S.S. 
São Paulo Nenhuma das condições acima 

UHY Auditores Rio Grande do Sul Nenhuma das condições acima 

  Fonte: Elaboração a partir dos dados do PCAOB (PCAOB, 2016). 
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Considerando a ação regulatória que o PCAOB representa, incluindo seus efeitos no Brasil, 

este estudo busca verificar quais as características do perfil quantitativo e qualitativo das 

pesquisas científicas que abordam este tema.  

Justifica-se esse estudo pela importância dos trabalhos que investigam a qualidade das 

informações auditadas e o efeito do reconhecimento, pelo mercado, da não qualidade dos 

serviços de auditoria, seja para a própria firma de auditoria, seja para o valor da empresa que 

teve suas informações contábil-financeiras auditadas por uma firma punida pelo PCAOB. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A busca pela definição e mensuração da qualidade 

O processo de evidenciação contábil é um assunto de extrema relevância no ambiente 

corporativo mundial, pois é através dele que os usuários externos podem ter acesso às 

informações úteis que embasam as tomadas de decisões.  

De acordo com a Estrutura Conceitual - CPC 00 (R1) emitida pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis, a representação fidedigna em conjunto com o aspecto da 

relevância forma o pacote de características qualitativas fundamentais da informação contábil-

financeira útil. A avaliação de materialidade é, por sua vez, um condicionante da relevância; 

sobre este assunto a Estrutura Conceitual afirma o seguinte: 

 “A informação é material se a sua omissão ou sua divulgação distorcida (misstating) puder 

influenciar decisões que os usuários tomam com base na informação contábil-financeira acerca 

de entidade específica que reporta a informação”. 

O auditor independente exerce um papel ativo na avaliação dos assuntos que são considerados 

como relevantes (naturezas qualitativa e/ou quantitativa) para que os stakeholders não sejam 

prejudicados por erros intencionais ou não intencionais. Portanto, devem ser utilizados 

recursos que demonstrem a clara segregação entre os interesses pessoais do proprietário 

versus o interesse de crescimento econômico da empresa. É neste sentido de resolução de 

conflito de interesses que surgem as boas práticas de gestão, das quais a figura da auditoria 

independente se tornou obrigatória na realidade das companhias de grande porte e/ou que 

estão inseridas em ambientes regulados. 

Através da emissão do relatório da auditoria independente é possibilitado ao usuário externo 

compreender se a empresa está em compliance com todo o arcabouço normativo que lhe é 

aplicável; arcabouço este que contempla desde o reconhecimento inicial até a evidenciação 

completa dos elementos contábeis. Conforme cita Ribeiro, Lopes, & Pederneiras (2009): 

“Em seu parecer, o auditor discorre sobre a qualidade das demonstrações contábeis em 

relação às práticas contábeis geralmente aceitas, evidenciações e suas respectivas notas, bem 

como sobre o conteúdo das demonstrações”. 

A mensuração de qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelas firmas de auditoria ficou em 

evidência em termos de pesquisa científica após a explosão do escândalo de fraude na 

emissão de relatório de auditoria independente pela Arthur Andersen no ano de 2002 nos 

Estados Unidos; fraude esta que culminou, juntamente com outros fatores eminentes da 

época, na emissão da lei Sarbanes-Oxley no referido ano.  
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Uma vez que os auditores externos representam uma fonte imprescindível que possibilita a 

divulgação pública de uma informação livre de viés, o foco das pesquisas realizadas é buscar 

identificar e mensurar a qualidade das auditorias executadas, seja à nível de projetos 

individuais ou à nível de firma. Em termos de qualidade de auditoria, com base em pesquisas 

realizadas nos últimos cinco anos, conforme quadro abaixo demonstramos o mapeamento de 

algumas das vertentes científicas já abordadas: 

Quadro 2: Vertentes científicas abordadas 

Vertente Título Autor e ano Jornal 

Mensuração da relação entre qualidade 

e proxies de reapresentação e emissão 

de opinião sobre going concern 

conforme inspeções do PCAOB  

PCAOB inspection reports 

and audit quality 

Gunny & Zhang 

(2013) 

J. Account. 

Public Policy 

Sugestão de um modelo probabilístico 

de mensuração de qualidade em 

projetos de auditoria 

Aprobability tree model of 

audit quality 

Laitinen & Laitinen 

(2014) 

European Journal 

of Operational 

Research 

Mensuração da relação entre qualidade 

e proxies de gerenciamento de 

resultados 

External investigations and 

disciplinary sanctions 

against auditors: the impact 

on audit quality 

Fuentes, Illueca, & 

Pucheta-Martinez 

(2015) 

Journal of the 

Spanish 

Economic 

Association 

Percepção dos profissionais da área 

com relação aos atributos que definem 

qualidade 

Audit quality indicators: 

Perceptions of junior-level 

auditors 

Brown, Gissel, & 

Neely (2016) 

Managerial 

Auditing Journal 

Audit Quality Perception: 

Beyond the ‘Role-

Perception Gap’ 

Gonthier-Besacier, 

Hottegindre, & Fine-

Falcy (2016) 

International 

Journal of 

Auditing 

Percepção dos profissionais da área e 

órgãos reguladores com relação aos 

atributos que definem qualidade 

Audit Quality and 

Regulation 
Knechel (2016) 

International 

Journal of 

Auditing 

Percepção dos profissionais da área e 

investidores com relação aos atributos 

que definem qualidade 

Understanding Audit 

Quality: Insights from Audit 

Professionals and Investors 

Christensen, Glover, 

Omer, & Shelley 

(2016) 

Contemporary 

Accounting 

Research 

Mensuração da relação entre qualidade 

e volume de trabalhos de auditoria 

Growing Pains: Audit 

Quality and Office Growth 

Bills, Swanquist, & 

Whited (2016) 

Contemporary 

Accounting 

Research 

Mensuração da relação entre qualidade 

e proxies de emissão de opinião sobre 

going concern e material weakness 

conforme inspeções do PCAOB  

Does PCAOB inspection 

access improve audit 

quality? An examination of 

foreign firms listed in the 

United States 

Lamoreaux (2016) 

Journal of 

Accounting and 

Economics 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme Concept Release No. 2015-005 do PCAOB foi criada uma lista com um conjunto 

de 28 indicadores potenciais de qualidade de auditoria, após pesquisa desenvolvida pelo 

projeto AQI instituído pelo Conselho do referido órgão. Nesta lista, o PCAOB agrupa os 28 

indicadores potenciais nos seguintes esforços: i) profissionais de auditoria; ii) processo de 

auditoria; e, por fim, iii) resultados da auditoria. 

O aspecto do agente regulatório se enquadra nas etapas ii) e iii), compreendendo as fases de 

monitoramento e investigação. Como parte do objetivo de restabelecer o nível de confiança 

das informações geradas, o papel do PCAOB se inicia no registro da firma e passa pela 

inspeção dos papéis de trabalho que suportam a emissão de opinião em empresas registradas 
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na bolsa de valores norte-americana. Vale ressaltar que quando a opinião dada por um auditor 

externo é impactada por empresas subsidiárias alocadas em outros países, que inclusive não 

sejam companhias abertas, porém que fazem parte da emissão de opinião estatutária ou de 

controles internos da empresa controladora, nestes casos, o auditor independente também está 

sujeito às normas emitidas pelo PCAOB. Portanto, este tema é relevante também a nível 

Brasil. 

Para Abernathy, Barnes, & Stefaniak (2013), entender e revisar os efeitos que a 

regulamentação do PCAOB é importante em pesquisas futuras pela própria autoridade 

conferida ao órgão de regulamentar a profissão do auditor independente, fato este que afeta na 

prática a forma como a auditoria é conduzida. Ademais, conforme Francis (2004), as 

inspeções do PCAOB não afirmam necessariamente que a qualidade da auditoria é baixa, mas 

na verdade demonstram uma preocupação mais rigorosa que pode mudar o futuro sobre o 

conceito de qualidade. 

2.2 O papel dos agentes reguladores na qualidade 

No Brasil, a CVM - Comissão de Valores Mobiliários é o órgão responsável pelo registro e 

pelo acompanhamento e inspeção dos trabalhos de auditoria independente. Tanto a CMV 

quanto o PCAOB estão registrados no IFIAR - International Forum of Independent Audit 

Regulators desde o ano de sua criação em 2006. Segundo CVM, o objetivo do IFIAR é 

“aprimorar a proteção a investidores através do aperfeiçoamento da qualidade dos serviços de 

auditoria em nível global, desta forma atendendo ao interesse público”.  

O IFIAR é um órgão mundial composto por reguladores da profissão de auditoria 

independente, cujo objetivo é garantir o crescimento da qualidade de auditoria global através 

das principais atividades abaixo relacionadas conforme Work Plan 2017 - 2018: 

 Meta de redução de 25% nos próximos quatro anos dos significant findings 

identificados em processos de inspeção dos trabalhos de auditoria independente para 

as seis maiores empresas do mundo, quais sejam: BDO International Limited, Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited, Ernst & Young Global Limited, Grant Thornton 

International Limited, KPMG International Cooperative, e PricewaterhouseCoopers 

International Limited; 

 Participar de inputs na criação e estabelecimento de normas de auditoria; 

 Conduzir e divulgar anualmente a IFIAR’s Inspection Findings Survey. 

Até a finalização do presente estudo, não foi constatada existência de pesquisas à nível das 

publicações do IFIAR; entretanto, a criação recente deste fórum mundial é um indício da 

necessidade de uniformidade no controle de qualidade das firmas de auditoria. 

Cada jurisdição registrada no fórum internacional possui um programa de trabalho regulatório 

específico (grau de abrangência, frequência, etc.), o qual é reportado ao IFIAR através do 

preenchimento do perfil dos membros no momento do registro ou atualização anual das 

informações. No caso do PCAOB, a sessão 104 da SOX requer que o PCAOB inspecione 

anualmente as firmas que emitem mais de 100 reportes de auditoria de empresas registradas 

na SEC dentro de um mesmo ano, sendo que para as demais firmas a frequência mínima 

obrigatória é uma vez a cada três anos (Abernathy, Barnes, & Stefaniak, 2013).  

Segundo Carcello, Hollingsworth, & Mastrolia (2011), buscou-se evidência de que o processo 

de inspeção do PCAOB resulta em aumento das qualidades de auditoria executadas pelas 

empresas Big 4. Não houve conclusão dos autores sobre o tema, em especial pela ausência de 
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comparação entre custos e benefícios associados ao processo de inspeção. Portanto, pode-se 

perceber que o tema ainda necessita de futuras pesquisas para complementar as teses 

científicas. 

Outro aspecto extremamente relevante para fins desta pesquisa é que a partir de 31/03/2015 o 

PCAOB adotou aditivos para reorganizar a estrutura das normas de auditoria, que são de 

vigência obrigatória a partir de 31/12/ 2016. Em um cenário de mudanças, é relevante analisar 

se e como os auditores estão direcionamento os aspectos regulatórios para atingir, com isto, o 

objetivo de garantir a informação útil ao usuário externo. 

Em termos de pesquisa científica, é importante verificar quais temas e problemas de pesquisa 

foram levantados e analisados em torno do PCAOB visto a amplitude deste tema regulatório.  

 

3 METODOLOGIA  

Conforme Lima & Mioto (2007), a pesquisa bibliográfica representa um procedimento 

metodológico importante na produção do conhecimento científico capaz de gerar, 

especialmente em temas pouco explorados, a postulação de hipóteses ou interpretações que 

servirão de ponto de partida para outras pesquisas. 

Para compreender as características de distribuição da produção científica relacionada ao tema 

do ente regulatório PCAOB considerando o período de 2002 a 2017, realizou-se um estudo 

descritivo baseado na revisão sistemática da literatura considerando os estudos publicados em 

revistas e jornais. A metodologia de coleta e análise dos dados obtidos através de ferramentas 

de técnica bibliométrica segue abaixo. 

A coleta de dados foi efetuada considerando o acesso à base internacional Web of Science - 

Coleção Principal (Thomson Reuters Scientific). Utilizando a pesquisa pela sigla “PCAOB” 

como parâmetro de tópico a pesquisa resultou em 135 itens, subdivididos por tipo de 

documento da seguinte forma: 

 Article: 116; 

 Editorial material: 9; 

 Review: 7; 

 Proceedings paper: 3. 

Utilizou-se também o filtro pelo nome completo - Public Company Accounting Oversight 

Board -, porém os 85 itens resultantes já estão contemplados no filtro inicial (pela sigla). 

Portanto, o total de resultados obtido foi analisado em conjunto para evitar repetição de 

publicações.  

O total de itens submetidos às técnicas bibliométricas corresponde aos 135 estudos; 

entretanto, na etapa de avaliação de natureza e metodologia dos estudos considerou-se apenas 

os 116 artigos como base do conteúdo relacionado ao tema desta pesquisa. No Quadro 3 a 

seguir apresenta o resumo dos aspectos mapeados e abordados por este estudo: 

Quadro 3 – Aspectos mapeados das pesquisas 

Aspectos mapeados 

Indicadores de produção científica 
Distribuição anual das publicações 

Número de artigos por periódico 
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Número de artigos por país 

Número de artigos por autor 

Leis bibliométricas 
Lei de Bradford 

Lei de Lotka 

Análise de citações 
Número de citações por ano 

Número de citações por autor 

Análise qualitativa 
Teorias relacionadas ao tema 

Metodologia de pesquisa aplicada 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 4 RESULTADOS 

4.1 Distribuição anual da produção científica 

Conforme gráfico abaixo, é possível verificar o crescimento notável dos estudos publicados 

com relação ao tema de PCAOB desde o ano de 2005. 

 

Nota-se uma uma acentuação no ano de 2016, que marcou um total de publicações em 

número superior a 20 estudos. Na avaliação deste dado, entende-se que este volume está 

intimamente relacionado com a possibilidade histórica de mapear as variáveis relacionadas 

aos estudos, considerando recente a criação e início e abrangência da aplicação de atos 

regulatórios do PCAOB. 

4.2 Distribuição da produção científica por journal 

A tabela abaixo demonstra que existe uma concentração de mais de 50% das publicações 

científicas nos jornais internacionais Auditing-A Journal of Practice Theory, Accounting 

Horizons e Accounting Review: 

Tabela 1 – Produção científica por Journal 
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Journal Quantidade % 

Auditing-A Journal of Practice Theory 34 25% 

Accounting Horizons 25 19% 

Accounting Review 13 10% 

Journal of Accounting Economics 7 5% 

Current Issues on Auditing 5 4% 

Accounting Organizations and Society 4 3% 

Contemporary Accounting Research 3 2% 

Journal of Accounting and Public Policy 3 2% 

Journal of Business Ethics 3 2% 

Journal of Corporate Accounting and Finance 3 2% 

Fordham Law Review 2 1% 

George Washington Law Review 2 1% 

Journal of Accounting Auditing and Finance 2 1% 

Journal of Accounting Research 2 1% 

Journal of Business Finance Accounting 2 1% 

Managerial Auditing Journal 2 1% 

Notre Dame Law Review 2 1% 

Outras (contagem de 1 registro por Journal) 21 16% 

Fonte: Elaboração própria 

  

   Conforme Pinheiro (2012), a partir do aumento de pesquisa sobre determinado assunto, existe 

um reflexo de aumento do número de periódicos que passam a publicar trabalhos sobre o 

tema, passando a existir o denominado núcleo de periódicos conforme Lei de Bradford. A 

autora afirma que a identificação de um núcleo é composta pela produção quantitativa e 

qualitativa, esta última também conhecida como devoção.  

Aplicando o conceito da Lei de Bradford, o grupo de periódicos que possui o volume 

quantitativo de 1/3 de artigos sobre um tema é o grupo núcleo, e os que possuem menor 

proporção são extensões secundárias. Conforme pesquisa de Júnior, de Souza, Palmasino, 

Campanário, & Parisotto (2014) tem-se que: “pela proposta da Lei de Bradford o núcleo de 

interesse de investigação pode ser obtido por meio da proporção 1: n: n²”. 

Na tabela 2 é possível verificar que o núcleo de periódicos é representado pelo Audit-A 

Journal of Practice Theory, que representa 25% do total de publicações sobre o tema. 

Adicionalmente, para fins desta análise, mapeou-se o fator de impacto dos Journals 

relacionados especificamente à área de Business/Finance, vide abaixo: 

Tabela 2 – Fator de Impacto do Journal 

Journal Rank Quartile JIF % 

Auditing-A Journal of Practice Theory 20/96 Q1 79,688 

Journal of Accounting Economics 03/96 Q1 97,369 

Accounting Organizations and Society 12/96 Q1 88,021 

Accounting Review 10/96 Q1 90,104 

Journal of Accounting Research 5/42 Q1 89,286 

Contemporary Accounting Research 11/96 Q1 89,063 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3065



 

 

Accounting Horizons 45/96 Q2 53,646 

Journal of Accounting and Public Policy 39/96 Q2 59,896 

Journal of Business Finance Accounting 42/96 Q2 56,771 

Accounting and Finance 36/42 Q2 63,021 

Internacional Journal of Accounting Information Systems 51/96 Q3 47,396 

Fonte: InCites Journal Citacion Reports 

       

4.3 Distribuição da produção científica por país 

Analisando a tabela abaixo apresentada nota-se que a produção científica até o ano de 2017 

está concentrado nos Estados Unidos da América (81%). Evidente que este resultado é 

esperado, sendo o PCAOB o órgão regulador da jurisdição norte-americana; entretanto fica 

também manifesta a ausência de estudos sobre o tema no Brasil. 

Tabela 3 - Distribuição da produção científica por país 

País/Território Quantidade % 

Estados Unidos da América 117 81% 

Canadá 11 8% 

Singapura 4 3% 

Austrália 3 2% 

Norueda 3 2% 

Inglaterra 2 1% 

Malásia 2 1% 

Coréia do Sul 2 1% 

Fonte: Elaboração própria 

   

A elaboração da Tabela 3 tem como base os dados resultantes do Web of Science, 

considerando como parâmetro a o endereço dos autores dos estudos. Portanto, a quantidade de 

publicações neste caso é de 144 registros, uma vez que alguns artigos possuem mais de um 

autor residentes em distintos países. Vale ressaltar que 100% da amostra de 135 estudos sobre 

o tema estão publicados na língua inglesa. 

4.4 Principais palavras-chave em artigos sobre o PCAOB 

Apesar da amostra relativamente baixa de produções científicas sobre o tema, foi identificado 

um nível pulverizado de palavras-chave; entende-se que isso se deve à amplitude de 

correlação que o tema possui. Para fins de análise bibliométrica, consideramos como 

parâmetro as palavras-chave que apareciam mais de 3x dentro da amostra de 135 publicações, 

o qual resultou no gráfico abaixo:  
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Verificou-se que o PCAOB enquanto tema de pesquisa está atrelado principalmente às 

palavras-chave - além da própria sigla do órgão regulador - que remetem à qualidade da 

auditoria (24 vezes), à lei Sarbanes-Oxley (9 vezes), ao ambiente de regulamentação e aos 

honorários de auditoria (8 vezes cada um). 

4.5 Principais autores que publicaram sobre o PCAOB 

Assim como o resultado obtido na análise de palavras-chave, notou-se uma pulverização 

quanto aos autores que publicaram estudos sobre o PCAOB, conforme Tabela 4 detalhada 

abaixo: 

Tabela 4 - Distribuição da produção científica por autor 

Autor Quantidade 

Stefaniak, CM. 5 

Glover, SM. 4 

Houston, RW. 4 

Messier, WF. 4 

11 autores 3 

80 autores 2 

Fonte: Elaboração própria 

  

A Lei de Lotka refere-se à produção por autor baseada na perspectiva de existência de um 

grande volume de produção científica por um número restrito de pesquisadores. Conforme 

explanado na pesquisa de Júnior, de Souza, Palmasino, Campanário, & Parisotto (2014): “a 

representação deste princípio pode ser expressa matematicamente como o número de autores 

que publica n artigos (n é igual à quantidade de artigos) é igual a 1/n² dos autores que 

publicam somente um artigo”. 
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Do total de 55 autores da amostra, verificou-se que 7% (4/55) são responsáveis por 12,6% 

(17/135) das publicações.  

4.6 Análise de citações 

Conforme gráfico abaixo, é possível o total de citações relacionadas às 135 publicações da 

amostra deste estudo no período de 2002 a 2017: 

 

Na tabela abaixo é possível constatar quem são os autores de maior citação durante o período 

base de análise: 

Tabela 5 - Autores mais citados de 2002 a 2017 

Autor Quantidade 

Raghunandan & Rama 88 

Lennox & Pittman 49 

DeFond & Lennox 44 

Fonte: Elaboração própria 

   

Vale ressaltar que em 2016, ano de maior volume de publicações sobre o tema, os autores 

destaque em citações são: i) Knechel, Krishnan, Pevzner, Shefchik & Velury (21); seguido de 

ii) DeFond & Lennox (17); e por fim iii) Raghunandan & Rama (13). 

4.7 Análise qualitativa 

Conforme comentado, a base da análise qualitativa deste estudo contempla o total de 116 

publicações de natureza de Articles. Desta base foram desconsideradas algumas naturezas de 

pesquisas conforme demonstrado no detalhamento da Tabela 6 abaixo: 

Tabela 6 - Artigos submetido à análise qualitativa 

Amostra 

Total: Tópico PCAOB                            135  

Filtro por tipo de documento: Articles                            116  

  (-) Revistas de temas jurídicos                            (12) 
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  (-) Documentos de Commentary                              (8) 

  (-) Revistas de Administração Pública                              (1) 

  (-) Articles de pesquisa com Instituição Financeira                              (1) 

Total                               94  

Fonte: Elaboração própria 

 

No caso do artigo que envolve dados de instituição financeira, entende-se que o ambiente 

regulatório destas entidades é extremamente específico e não deve ser tratado no conjunto dos 

demais dados. Com relação às revisas de Law e Public Administration, os temas abordados 

tratam de aspectos mais distantes do universo contábil.  

Por fim, excluiu-se um total de 8 documentos do tipo Commentary, que representam relatos e 

visões de integrantes do PCAOB, porém sem caráter científico no quesito metodológico. 

Para os artigos que apresentaram citações de teorias que suportam os objetivos propostos em 

cada estudo, detalhamos abaixo os nomes e quantidade de vezes que foram utilizadas teorias 

em temas relacionados ao PCAOB: 

Tabela 7 - Teorias explícitas nos artigos analisados 

Teoria Quantidade 

Economic theory 3 

Theory of economic regulation 3 

Agency theory 1 

Agency cost theory 1 

Audit sampling theory 1 

Behavioural decision theory 1 

Cognitive Dissonance theory 1 

Construal level theory 1 

Counterfactual reasoning theory 1 

Decision affect theory 1 

Ethical behavior 1 

Media richness theory 1 

Neo-institutional theory 1 

Organizational behavior theory 1 

Organizational theory 1 

Psychology theory 1 

Resource dependency theory 1 

Support theory 1 

The supply and demand theory  1 

Theory of affordances 1 

Theory of the firm 1 

Theory of the market for lemons 1 

Fonte: Elaboração própria 
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Uma grande parte dos artigos analisados não contém de forma explícita as teorias base 

utilizadas no desenvolvimento metodológico científico; para os demais foi considerado que as 

teorias estão implícitas nos trabalhos desenvolvidos.  

Como era esperado, devido à abrangência do tema, são diversas as teorias que podem ser 

explanadas no âmbito regulatório (desde aspectos econômicos a aspectos comportamentais).  

Ademais, com relação ao procedimento metodológico, verificou-se que 47% das pesquisas 

analisadas utiliza modelo quantitativo de análise de dados com base em modelos de regressão. 

Aproximadamente 10% utiliza o método de aplicação de survey com análise descritiva, 5% 

utiliza a análise de correlação e 3% elabora a construção de modelos analíticos (framework). 

  5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo buscou verificar quais as características do perfil quantitativo e qualitativo 

das pesquisas científicas que abordam o tema PCAOB - Public Company Accounting 

Oversight Board.  

A necessidade que envolve o levantamento de pesquisas científicas que contemplam todo o 

cenário no qual o PCAOB está inserido e seus reflexos para o trabalho do auditor 

independente refere-se ao impacto que o órgão regulador exerce sobre as firmas de auditoria 

independente e, por consequência, sobre os clientes regulados. Dessa forma, conhecer o efeito 

da qualidade da auditoria na informação contábil-financeira divulgada pelas entidades e, 

consequentemente, nas próprias firmas de auditoria e nas companhias auditadas se torna 

relevante. 

Vale ressaltar a abordagem multidisciplinar do assunto, que compreende diversas facetas, 

possibilitando trabalhos de melhoria e complemento das pesquisas já efetuadas sobre o tema. 

Conhecer a distribuição científica da realidade PCAOB para os pesquisadores no ambiente 

Brasil é relevante considerando o volume de firmas que são subsidiárias SEC no país, visto 

que o mercado brasileiro contém suas próprias especificidades e os resultados podem ser 

distintos daqueles já obtidos até o presente momento. 

Levantou-se que os trabalhos se concentram a partir de 2005, principalmente em 2016, e que, 

segundo o estudo apresentado, os principais periódicos e autores não são brasileiros. Desta 

forma, existe uma oportunidade de pesquisa sobre os efeitos nas sanções de PCAOB em 

nosso país, já que sações importantes foram dadas às firmas de auditoria em relação a 

demonstrações contábeis de companhias brasileiras. 

 Além disso, as mais variadas teorias são utilizadas para embasar os estudos levantados, 

estando entre as mais utilizadas a Teoria Econômica e as Teorias de Regulação. Da mesma 

forma, esse fato apresenta oportunidades de melhor explorar tais teorias em estudos a serem 

efetuados no Brasil. 
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ABSTRACT: 

The objective of this study was to verify if there are common socioeconomic 

characteristics of the municipalities of Pernambuco state in relation to the index of 

consistency and accounting convergence. To reach the proposed objective, 181 

municipalities were classified in five conglomerates, adopting the interval established by 

the Court of Accounts of Pernambuco state (TCE-PE), to classify municipalities at the 

desired, acceptable, moderate, insufficient and critical levels. The TCE created a 

Convergence and Consistency Index of the Municipalities of Pernambuco (ICC-PE), with 

the purpose of verifying compliance by the municipal administrations with the rules and 

norms foreseen by the new public accounting (NBCASP, PCASP, DCASP, MCASP) , 

required by the National Treasury Secretariat and the Fiscal Responsibility Law. In the 

analysis of the Convergence and Consistency Index of the groups, together with the 

socioeconomic variables and the Municipal Transparency Index (ITM), it was not possible 

to identify common social and economic characteristics according to Consistency Index 

and Accounting Convergence, indicating that other factors besides social and economic 

factors may better explain the efforts of municipalities to reach higher levels of the index 

studied. However, according to the results, in the analysis of the Tobit estimation it was 

possible to observe a significant relationship between the ICC-PE and the ITM-PE, 

indicating that municipalities with higher levels of consistency and convergence tend to be 

more transparent in the disclosure public information to the population. 

 

Keywords: Convergence, Consistency, Municipality, Conglomerate Analysis. 

 

ANÁLISE DO NÍVEL CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL DE 

INFORMAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS EM PERNAMBUCO FRENTE ÀS 

CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS 

 

RESUMO:  

Este trabalho teve por objetivo verificar se existem características socioeconômicas 

comuns dos municípios pernambucanos frente ao índice de consistência e convergência 

contábil. Para alcançar o objetivo proposto, foram classificados 181 municípios em cinco 

conglomerados, adotando-se o intervalo estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco (TCE-PE), para classificar as prefeituras nos níveis desejado, aceitável, 

moderado, insuficiente e crítico. O TCE criou um Índice de Convergência e Consistência 
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dos Municípios de Pernambuco (ICC-PE), com o propósito de verificar o cumprimento, 

pelas administrações municipais, das regras e normas previstas, pela nova contabilidade 

pública (NBCASP, PCASP, DCASP, MCASP), exigidas pela Secretaria do Tesouro 

Nacional e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Na análise do Índice de Convergência e 

Consistência dos grupos, conjuntamente, às variáveis socioeconômicas e ao Índice de 

Transparência Municipal (ITM), não foi possível identificar características sociais e 

econômicas comuns de acordo com Índice de Consistência e Convergência Contábil, 

indicando que outros fatores além dos sociais e econômicos podem melhor explicar o 

esforço dos municípios para alcançarem melhores níveis do índice estudado. No entanto, 

de acordo com os resultados, na análise da estimação do modelo Tobit foi possível 

observar uma relação significativa entre o ICC-PE e o ITM-PE, indicando que municípios 

com maiores níveis de consistência e convergência tendem a ser mais transparentes na 

divulgação de informações públicas à população. 

 

Palavras-chave: Convergência, Consistência, Município, Análise de Conglomerados. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A contabilidade pública vem passando por transformações, com a intenção de 

torná-la mais transparente, com maior qualidade e confiabilidade nos seus relatórios, 

visando disponibilizar informações para o controle social. Assim, o Brasil atravessa um 

período de renovação estrutural ativa focado no patrimônio e na transparência das 

informações como indutor de controles e necessidade de convergência com as normas 

internacionais (MAUSS, 2012; Feijó, 2013; Bezerra Filho, 2015). 

Esse processo teve início em 2007 com a origem do CGC - Comitê Gestor da 

Convergência, com a finalidade de traçar um plano de ação e implantar o processo de 

convergência das normas brasileiras às normas internacionais nas áreas de auditoria, 

contabilidade pública e assuntos regulatórios. Esse Grupo Técnico teve a missão inicial de 

traduzir e validar as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

(IPSAS), produzir e discutir esboços para implantação das normas internacionais no país.  

Em 2008, o Ministério da Fazenda publicou a Portaria nº 184 referente às 

orientações a serem observadas pelos entes públicos nas diversas esferas, em relação a 

procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a 

torná-los convergentes com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor 

público (Darós; Pereira, 2012). Posteriormente, o Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC) apresentou as primeiras Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público (NBCASP) elaboradas em conformidade com as IPSAS. 

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em 2009 publicou, para aplicação a partir 

de 2010, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), unificando 

conceitos e regras para a contabilização das variações patrimoniais sob a ótica da 

competência e implantação da contabilidade patrimonial (Feijó, 2013).  

A harmonização ao atual padrão da contabilidade pública vem sendo desenvolvida 

em um processo gradual. Esse processo foi determinado pelas Portarias STN nº 828/2011, 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3073



 

 

753/2012 e 634/2013, onde o art. 4º da Portaria nº 753 diz que a partir da consolidação 

nacional e por esfera de governo das contas de 2014, a ser realizada em 2015, deverão ser 

observadas, integralmente, as partes IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 

(PCASP) e V – Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público - DCASP do manual 

de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e o art. 3º da Portaria 634 diz que os 

Procedimentos Contábeis Patrimoniais terão prazos finais de implantação estabelecidos de 

forma gradual. Foi publicada a Portaria STN nº 548/2015 para esse fim. 

Baseado no contexto evidenciado surgiu a necessidade de se realizar uma pesquisa 

que demonstre se os órgãos públicos municipais do estado de Pernambuco vêm 

conseguindo adequar-se às novas exigências. O estudo se refere a Pernambuco em virtude 

de disponibilizar do Índice de Consistência e Convergência Contábil pelo TCE-PE, 

permitindo assim a se analisar a convergência de municípios pernambucanos.  

Optou-se pela utilização do índice divulgado pelo TCE-PE, por ser um órgão ativo 

na fiscalização dos municípios, por possuir experiência na emissão de índices que avaliam 

o cumprimento dessas instituições a normativos diversos, exemplo, o Índice de 

Transparência Municipal (ITM-PE), que avalia o grau de cumprimento dos dispositivos 

que tratam da divulgação de informações em meios eletrônicos de acesso. Logo, nesse 

estudo, será utilizado o Índice de Consistência e Convergência contábil emitido pelo 

Tribunal de Contas de Pernambuco para avaliar a consistência das informações pelas 

prefeituras e o grau de convergência dessas organizações. 

Assim, esta pesquisa se propõe a responder a seguinte questão: Existem 

características socioeconômicas comuns aos municípios de Pernambuco frente  ao 

Índice de Consistência e Convergência emitido pelo TCE-PE? 

  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

 

 A contabilidade pública assumiu nas décadas anteriores uma nova especificidade, 

direcionada para um foco gerencial, produzindo informações aos gestores públicos e 

àqueles que os mantém responsáveis no desempenho das funçõesdo Estado. As 

modificações regulatórias e normativas, além de permitirem a concordância das normas e 

práticas contábeis adotadas nacionalmente às normas internacionais, causam um impacto 

na qualidade da informação contábil (Chan, 2010; Santos et al., 2011). 

 Incumbências a respeito de prestação de contas, transparência e sustentabilidade 

voltaram ao topo da agenda política, fizeram surgir uma nova avaliação e o setor público 

faz jus de um conjunto robusto e uniforme de normas contábeis para oferecer maior 

segurança no sistema econômico global, e uma maior responsabilização e avaliação do 

governo (Ernest & Young, 2010). Uma vez que, a adoção de uma linguagem comum 

internacionalmente é possível produzir ganhos consistentes quando da tomada de decisões 

por parte dos usuários (Oliveira & Lemes, 2011).  

A evolução da contabilidade pública no Brasil deve ser estudada de forma histórica 

e contextualizada com o próprio processo de evolução das finanças públicas no país no 
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século XX, haja vista que o mesmo traz alterações significativas no seu processo 

normativo com implicações também no seu processo cultural (STN, 2012). Nesse sentido, 

o Brasil atravessa um momento histórico com o processo de convergência às normas 

internacionais, seguindo a evolução mundial de aperfeiçoamento da contabilidade. 

 No ano de 2008, seguindo o momento evolutivo da contabilidade pública, foram 

publicadas as NBCASP, sob denominação de NBCT 16, com o objetivo de resgatar a 

Contabilidade Pública como ciência e para que possa adequar às Normas Brasileiras de 

Contabilidade Pública às Normas Internacionais de Contabilidade, intensificando as 

determinações contidas na LRF e na Lei Federal nº 4.320/1964. 

 O marco inicial para o processo de convergência no setor público brasileiro 

despontou com a publicação da Portaria do Ministério da Fazenda nº 184/08, que 

estabeleceu diretrizes para a convergência da Contabilidade Pública Brasileira às normas 

emitidas pela IFAC, denominadas IPSAS. E como órgão regulador das práticas contábeis 

no Brasil e membro do IFAC, o CFC emitiu as NBCASP alinhadas com as IPSAS.  

 Posteriormente, em cooperação com o CFC, a Secretaria do Tesouro Nacional,  

publicou o MCASP, que reúne conceitos, regras, rotinas e procedimentos relacionados com 

a contabilidade aplicada ao Setor Público (Prieto & Martins, 2015). 

 Segundo Santos et al. (2011), as modificações regulatórias e normativas 

possibilitaram a harmonização das normas e práticas contábeis adotadas nacionalmente às 

normas internacionais ocasionando um impacto sistemático na qualidade da informação 

contábil. Para Moussa (2010), a convergência é um processo gradativo e interativo que 

exige, dos países ou regiões, sacrifícios contínuos para o processo de implantação e 

compreensão para desafiar as dificuldades e impasses. Segundo esse estudo, os sistemas de 

normas de contabilidade aceitos globalmente trazem alta qualidade, não só para manter e 

promover a estabilidade econômica global e desenvolvimento de benefícios, mas também 

para o desenvolvimento saudável da economia de cada país se integrar ao sistema 

econômico mundial.  

 Assim sendo, o processo de convergência no setor público brasileiro ocorre de 

modo gradativo e conforme as portarias STN nºs 828/2011 e 753/2012, como se pode 

verificar no Quadro 1, onde estão conjuntamente as principais partes da 5ª edição do 

MCASP. 

 

Quadro 1 – Mapa Resumo com prazos anteriores e vigentes - Portaria STN nº 753/2012. 

 

Partes do MCASP 5º edição Prazos anteriores à portaria 

STN nº 753/2012 

Prazo de acordo com as 

alterações da portaria STN nº 

753/2012 

Parte IV – Plano de Contas 

Aplicado ao Setor Público 

(PCASP) 

2013 para União, Estados, DF e 

Municípios 

Até o termino do exercício de 2014 

para União, Estados, DF e 

Municípios 

Parte V – Demonstrações 

Contábeis Aplicadas ao Setor 

Público (DCASP) 

2013 para União, Estados, DF e 

Municípios 

Até o termino do exercício de 2014 

para União, Estados, DF e 

Municípios 

Parte II – Procedimentos 

Contábeis Patrimoniais (PCP) 

Gradualmente até o final de 2014 

para União, Estados, DF e 

Municípios 

Não houve alteração. Permanece o 

mesmo prazo. 
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Parte III – Procedimentos 

Contábeis Específicos (PCE) 

2013 para União, Estados, DF e 

Municípios 

Não houve alteração. Permanece o 

mesmo prazo. 

Consolidação das contas dos 

entes da Federação 

2013/2014 com adoção integral 

do PCASP 

2014/2015 com adoção integral do 

PCASP e das DCASP 
Fonte: Nota nº 1.096/2012/CCONF/SUCON/STN/MF – DF. Orientações da Portaria STN nº 753, de 21/12/2012. 

 

 Percebe-se que os órgãos da administração pública dispuseram de prazos para 

adequar-se a esta nova conjuntura, mas ainda se esperava até 2013, que estes fossem 

novamente alterados devido às dificuldades encontradas quanto àcomplexidade de um 

novo layout no sistema contábil utilizado, que deve atender a todas as mudanças ocorridas 

a partir da NBCASP, principalmente, com o novo Plano de Contas e as Demonstrações 

Contábeis. 

 Cabe ressaltar que a prestação de contas, bem como o acompanhamentoda 

adequação às NBCASP nos Municípios é feita pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), 

órgão responsável pela fiscalização do erário. Desta forma, o sistema contábil é uma peça 

de fundamental importância para os Municípios. 

 Assim, constata-se a partir da literatura exibida que a contabilidade pública está em 

pleno processo de mudança, cada vez mais em destaque no contexto nacional e que a 

admissão de novas práticas é um processo duradouro e contempla diversos aspectos da 

contabilidade e da administração pública. 

 

2.2 Índice de Consistência e Convergência Contábil 

 

Na conjuntura atual, as demonstrações contábeis representam consideráveis 

evidências de informações geradas para as prestações de contas, responsabilização, 

desempenho e transparência dos resultados da gestão. Nessa perspectiva, o Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), um órgão público com autonomia 

administrativa e financeira em relação aos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, tem 

a função de fiscalizar a aplicação do recurso público pertencente ao estado e aos 

municípios de Pernambuco.  

O TCE criou em 2016 o Índice de Convergência e Consistência dos Municípios de 

Pernambuco (ICC-PE), com o propósito de verificar o cumprimento, por parte das 

administrações municipais, das regras e normas previstas pela nova contabilidade pública 

brasileira (NBCASP, PCASP, DCASP e MCASP) e exigidas pela Secretaria do Tesouro 

Nacional e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A ferramenta permite ao Tribunal atestar o 

nível de consistência e padronização contábil das informações registradas nos 

demonstrativos contábeis e nas prestações de contas enviados pelas unidades gestoras ao 

TCE, em busca de maior qualidade e confiabilidade dos dados fornecidos, contribuindo 

assim para mais transparência na gestão pública. 

A produção do ICC leva em consideração critérios como estrutura e forma de 

apresentação dos balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstrações das 

variações patrimoniais, fluxo de caixa, consistência dos saldos de balanços, entre outros. 

Para cada prestação de contas é calculado um índice, que varia entre 0 e 194 pontos. De 

acordo com o valor obtido, os municípios são enquadrados em cinco níveis de 
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convergência e consistência contábil, a saber: Desejado, Aceitável, Moderado, Insuficiente 

e Crítico. O intervalo entre os níveis pode ser observado no Quadro 2. 

 

 

 

Quadro 2 - Nível de transparência auferido 

 

Nível do ICC-PE Intervalo do ICC-PE 

Desejado =100% 

Aceitável ≥ 90% e <100% 

Moderado ≥ 70% e <90% 

Insuficiente  ≥ 50% e <70% 

Crítico <50% 

Fonte: Tribunal de Contas de Pernambuco (2016). 

 

Para o cálculo do índice foi estabelecido um escore a ser atribuído a cada critério de 

avaliação, de acordo com a sua importância relativa. Ressalta-se que cada critério foi 

avaliado de forma estática, isto é, a pontuação considerada foi àquela correspondente à 

informação disponibilizada pela prefeitura através dos demonstrativos enviados 

eletronicamente ao sistema e-TCE e ao sistema SICONFI, bem como as informações 

registradas nas Leis Orçamentárias dos respectivos municípios. 

 

Tabela 3 - Critérios de avaliação do ICC-PE de 2016 

 

Critérios de Avaliação 
Quantidade 

Item 
Peso Item 

Pontuação 

Máxima 

% 

Máximo 

CONVERGÊNCIA 96 49,48% 

1.1 Estrutura e Forma de Apresentação Do Balanço 

Orçamentário 

6 1,5 18 9,28% 

1.2 Estrutura e Forma de Apresentação Do Balanço 

Financeiro 

3 1,5 9 4,64% 

1.3 Estrutura e Forma de Apresentação Do Balanço 

Patrimonial 

8 1,5 24 12,37% 

1.4 Estrutura e Forma de Apresentaçãoda 

Demonstração Das Variações Patrimoniais 

5 1,5 15 7,73% 

1.5 Estrutura e Forma de Apresentação Da 

Demonstração do Fluxo de Caixa 

3 1,5 9 4,64% 

1.6 Estrutura e Forma das Notas Explicativas e 

Aspectos Gerais 

7 1,5 21 10,82% 

CONSISTÊNCIA 98 50,52% 

2.1 Consistência Entre as Informações Prestadas na 

PC Eletrônica X Siconfi 

8 2 32 16,49% 
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2.2 Consistências dos Saldos dos Balanços 11 3 66 34,02% 

TOTAL 194 100% 

Fonte: Tribunal de Contas de Pernambuco (2016). 

 

Portanto, com a exposição e acompanhamento desse índice, o TCE-PE apresenta 

uma considerável contribuição para a implantação das obrigações normativas da 

contabilidade governamental e, com isso, estimulando a melhoria da transparência e da 

consistência das informações contábeis, zelando pela qualidade dos dados orçamentários, 

financeiros e patrimoniais disponibilizados ao controle externo e à sociedade. 

O Tabela 3 demonstra a pontuação consolidada dos grupos, subgrupos e critérios 

avaliados e a pontuação máxima possível que representa no cálculo do ICC-PE. 

 

3 METODOLOGIA 

  

A população utilizada no presente estudo abrange os 185 municípios de 

Pernambuco, no entanto, quatro municípios foram excluídos da amostra em virtude da 

indisponibilidade de dados, com isso, a população utilizada no estudo abrange 181 

municípios pernambucanos. 

 

3.1 Variáveis Utilizadas 

  

A técnica de conglomerados foi utilizada com o objetivo de analisar conjuntamente 

os municípios com características comuns. Foram criados cinco grupos utilizando o 

método aglomerativo de Ward (formando grupos heterogêneos entre si e homogêneos entre 

os municípios aglomerados) coincidindo com o intervalo estabelecido pelo TCE-PE para 

classificar os municípios quanto aos níveis de consistência e convergência (desejado, 

aceitável, moderado, insuficiente e crítico). Por fim, um modelo Tobit foi utilizado em uma 

análise complementar para verificar se há relações entre o ICC e as variáveis 

socioeconômicas utilizadas nesse estudo.  

 Oito variáveis, além do ITM-PE, foram utilizadas para representar as características 

sociais e econômicas dos municípios estudados. Essas variáveis foram utilizadas em 

diversos estudos, mencionados no Quadro 4, que identifica características socioeconômicas 

comuns com o nível de transparência em diversas regiões.  

 Como não foram identificados estudos anteriormente desenvolvidos que busquem 

indicar o nível consistência e convergência de informações contábeis e características 

socioeconômicas comuns no âmbito municipal, esse estudo vai utilizar como sustentação 

teórica as variáveis utilizadas em estudos de transparência pública, por utilizarem 

procedimentos metodológicos parecidos e aplicados em cenários similares, portanto, essas 

variáveis descritas no Tabela 4 serão estudadas para o ICC. 
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Tabela 4: Variáveis socioeconômicas utilizadas no estudo 

 

Variável Descrição Fundamentação 

ITM-PE Varia entre 0 a 1000, mais próximo a 1000, 

maior a transparência em meios eletrônicos de 

acesso 

Anjos e Bartoluzzio, 2016 

 

População Total 

 

Total de pessoas residentes nos municípios 

Jacques et al., 2013; Cruz et al., 2009 

& Melo et al. 2016. 

 

Urbanização 

Percentual de pessoas residentes na área 

urbana 

Cassell e Mullaly, 2013 & Wright e 

Paulo, 2014 

 

Idade 

 

Média etária da população 

 

Galera et al., 2011 & Wright e Paulo, 

2014 

Taxa de 

Alfabetização 

 

Percentual de pessoas alfabetizadas  

 

Cruz et al., 2009 & Melo et al., 2016 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano 

Municipal 

(IDHM) 

Medida entre 0 e 1, onde quanto mais próximo 

a um for o indicador, maior seu 

desenvolvimento humano em dimensões de 

longevidade, educação e renda 

 

Souza et al., 2013; Melo et al., 2016& 

Anjos e Bartoluzzio, 2016 

 

Índice Firjan de 

Desenvolvimento 

Municipal (IFDM) 

Índice que avalia o desenvolvimento 

socioeconômico municipal nas perspectivas de 

educação, saúde e emprego e renda, quando 

mais próximo a um for o IFDM, melhor 

condições os municípios apresentam nessas 

três perspectivas 

 

Melo et al., 2016 & Anjos e 

Bartoluzzio, 2016 

Receita Tributária Total de tributos arrecadados pelos municípios Jacques et al., 2013 & Melo et al., 

2016 

 

PIB per capta 

Total de bens e produtos produzidos pelos 

municípios, dividido pela população total 

 

Souza et al., 2013 & Melo et al., 2016 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Os dados referentes ao PIB per capta, índice de desenvolvimento humano 

municipal, taxa de alfabetização, idade, urbanização e população total foram coletados no 

Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010. A receita 

tributária dos municípios foi acessada no banco de dados Finanças do Brasil (FINBRA) e o 

índice Firjan de desenvolvimento municipal nas informações disponíveis no portal 

eletrônico do Sistema FIRJAN. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 A Figura 1mostra a distribuição da classificação dos municípios destacando-se que 

a maioria, 77,17%, classificados como moderados e nenhum município atendeu ao nível de 

Consistência e Convergência Desejado ou Aceitável, observando que, 22,83% das 

prefeituras com padronização e consistência contábil em níveis Crítico e Insuficiente. 
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Figura 1: Nível de adequação do ICC-PE  

 
Fonte: Tribunal de Contas de Pernambuco (2016). 

 

 Entre os 10 municípios com maiores ICC em 2016, nenhum está situado na Região 

Metropolitana de Recife, e sim na região Agreste, Zona da Mata e Sertão Pernambucano. 

Entre os municípios mais populosos, Recife (62,37%) e Olinda (56,44%) foram 

classificados em nível Insuficiente de convergência, enquanto Jaboatão dos Guararapes 

(80,93%) está classificado no nível Moderado, esse resultado destoa dos achados de 

Jacques et al. (2013) e Anjos e Bartoluzzio (2016), que identificaram municípios 

populosos como os mais propensos a divulgar informações públicas à população, o mesmo 

não se aplicando ao ICC. 

 

Figura 2: Municípios com maiores e menores ICC-PE em 2016 
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            Fonte: Tribunal de Contas de Pernambuco (2016). 

 

   A baixa consistência e convergência de Recife não foi esperado levando em conta 

de município ser classificado como o mais transparente pelo ITM-PE divulgado pelo TCE-

PE, com nível Desejado (800,50) de transparência, além do fato do município possuir 

maiores condições de desenvolver ferramentas para a produção de informações contábeis 

uniformes e consistentes, mas em alguns quesitos, como o relativo às notas explicativas e 

aspectos gerais das demonstrações contábeis, o município teve nota zero em seis dos sete 

critérios de avaliação, referentes aos balanços orçamentário, patrimonial e financeiro. 

Apesar de Souza et al. (2013) e Anjos e Bartoluzzio (2016) identificarem as capitais Natal 

e Recife, respectivamente, como as mais transparentes, não se aplica em relação ao ICC. 

Na Figura 2 é possível visualizar os dez maiores e menores notas no ranking do 

ICC disponibilizado pelo TCE-PE. O município de Canhotinho lidera o ranking do TCE 

com um dos maiores índices de convergência contábil do estado (89,95%), atingindo o 

nível moderado.  O último lugar ficou com Paudalho, na Zona da Mata Norte, que teve 

índice de convergência e consistência de 25,52%, enquanto o nível de transparência, de 

acordo com o TCE-PE é crítico.  

 

4.1 Análises de Conglomerados 

  

No Quadro 5 estão os municípios que compõem cada grupo de acordo com a 

análise de conglomerados. Mais de 95,5% dos municípios foram classificados no Grupo 1, 

os grupos 2, 3 e 4 são compostos de 2, 3 e 2 municípios respectivamente. Recife é o único 

município a compor o Grupo 5. 

 A conglomeração dos municípios pelo ICC converge com os grupos classificados 

pelo Índice de Transparência Municipal no estudo desenvolvido por Anjos e Bartoluzzio 
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(2016), indicando que os grupos são homogêneos tanto no que se refere à transparência das 

informações públicas quanto na convergência e consistência das informações contábeis.  

O Grupo 2 é formado por Cabo de Santo Agostinho e Olinda, municípios 

localizados na Região Metropolitana do Recife (RMR) e classificados com nível 

Moderado e Insuficiente respectivamente. O Grupo 3 é composto por três municípios, 

Caruaru localizado no Agreste, Petrolina no Sertão Pernambucano e Paulista na RMR. 

Nesse grupo, apenas Paulista foi classificado com nível Insuficiente, enquanto os demais 

possuem nível Moderado de Convergência e Consistência. 

 

Quadro 5: Conglomerados por Grupo  

 

Grupos Municípios 

Grupo 2 Cabo de Santo Agostinho e Olinda 

Grupo 3 Caruaru, Paulista e Petrolina 

Grupo 4 Ipojuca e Jaboatão dos Guararapes 

Grupo 5 Recife 

Grupo 1 Demais municípios – 173 

                           Fonte: Elaboração própria.  

  

 Os municípios do Grupo 4 (Ipojuca e Jaboatão dos Guararapes) estão localizados na 

região metropolitana de Recife e ambos possuem nível Moderado no ICC. Por fim, Recife 

foi o único município a compor o Grupo 5, ocupando a 165ª posição com nível 

Insuficiente. O Grupo 1 abrange os demais municípios pernambucanos e todos os níveis 

(Moderado, Insuficiente e Crítico). O Quadro 6 apresenta os dados médios das variáveis 

sociais e econômicas ordenadas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil 

disponibilizado pelo TCE-PE. 

 

Tabela 6: Dados médios do ICC, ITM e variáveis socioeconômicas por Grupo 

 

Grupos ICC ITM POP RT IDH FIRJAN PIBPC ESC 

Grupo 4 0,79 660,0 362.628 93.529.061 0,66 0,69 40.662 16.341 

Grupo 1 0,74 414,6 28.995 1.638.065 0,59 0,55 5.911 668 

Grupo 3 0,73 493,6 303.113 32.044.796 0,70 0,69 9.821 14.930 

Grupo 2 0,67 628,5 281.402 63.434.631 0,71 0,73 16.470 16.549 

Grupo 5 0,62 800,5 1.537.704 786.899.708 0,77 0,77 21.598 191.911 

 Fonte: Elaboração própria 

 

 Inicialmente, percebe-se que o Grupo 5, composto apenas pelo município de Recife 

possui o menor ICC entre os grupos. Esse resultado foi inesperado em virtude do 

município possuir o maior ITM e melhores condições socioeconômicas, além de ser a 

capital pernambucana e o município mais populoso do estado. Portanto, o Grupo 5 foi 

classificado como o que contém o menor nível de padronização e consistência contábil, 

apresentando dificuldades em garantir fidelidade aos fenômenos contábeis, financeiros e 

patrimoniais nas transações contabilizadas nesse grupo. 
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 O Grupo 4, formado por Ipojuca e Jaboatão, apresentou o maior ICC bem como foi 

o grupo mais transparente quanto a disponibilização de informações em meios eletrônicos 

de acesso, evidenciado pelo ITM. Os maiores níveis Populacionais, de Receita Tributária e 

PIB per capta, convergindo aos achados de Jacques et al. (2013), pode ser explicado pelo 

fato de Jaboatão dos Guararapes ser o segundo município mais populoso de Pernambuco, o 

que reflete no tamanho médio da população do grupo e na capacidade de captar receita, 

além disso, Ipojuca sedia a Refinaria Abreu e Lima da Petrobrás, o que pode refletir na 

capacidade de captação de recursos e no PIB per capta do município. 

 O Grupo 1, formado por 173 municípios, possui os menores níveis sociais e 

econômicos, o que pode ser reflexo do fato da maioria dos municípios interioranos estarem 

situados nesse grupo. Por outro lado, observa-se que o ICC médio desses municípios é o 

segundo maior entre os grupos, com índice superior ao identificado em Recife e Olinda, 

por exemplo, indicando que o fato de serem municípios menores e situados no interior de 

Pernambuco não reflete negativamente na capacidade de padronização e consistência das 

informações contábeis. 

 O Grupo 3, formado por Caruaru, Paulista e Petrolina, possui os terceiros maiores 

valores médios para a população e para o IDH e FIRJAN, variáveis que representam 

condições sociais dos municípios. Esse resultado corrobora aos achados de Wright e Paulo 

(2014), Melo et al. (2016) e Anjos e Bartoluzzio (2016), que indicaram características 

comuns entre esses municípios e suas condições sociais. 

 O Grupo 2 é composto por dois municípios localizados na RMR, Cabo e Olinda, é 

o penúltimo grupo pela classificação do ICC, reforçando que o fato de serem municípios 

maiores (Olinda é o terceiro mais populoso de Pernambuco) ou localizados na região 

metropolitana do Estado não implica que sejam regiões com melhores níveis de 

convergência e consistência na sua prestação de contas. Além disso, esse grupo possui o 

terceiro melhor nível de transparência, bem os segundos maiores IDH e FIRJAN, estando 

abaixo apenas de Recife. 

 Ao analisar o ICC dos grupos conjuntamente às variáveis socioeconômicas, não é 

possível identificar características sociais e econômicas comuns aos grupos de acordo com 

o Índice de Consistência e Convergência Contábil, divergindo dos achados apontados por 

Cruz et al. (2009), Souza et al. (2013), Jacques et al. (2013), Wright e Paulo (2014), Melo 

et al. (2016) e Anjos e Bartoluzzio (2016). Isso significa que outros fatores podem estar 

influenciando os municípios a produzirem informações consistentes e convergirem aos 

padrões contábeis aplicáveis ao setor público, ultrapassando suas características 

socioeconômicas. 

 

4.2 Análise do Modelo Tobit 

  

No Quadro 7 está apresentado a estimação do modelo Tobit considerando o Índice 

de Convergência e Consistência, o Índice de Transparência Municipal dos municípios 

pernambucanos e variáveis que representam suas condições socioeconômicas. Como o ICC 

é um índice que varia entre 0 e 100%, os resultados foram padronizados para valores entre 

0 e 1 respeitando o intervalo para utilização do modelo Tobit. 
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 Segundo Gujarati (2011) o modelo Tobit é conhecido como um modelo de 

regressão com variável dependente limitada, com valores entre zero (0) e um (1). O 

modelo de regressão é apresentado na equação a seguir, assim como as variáveis 

independentes:  

 

 [1] 

 

onde, 

 – Índice de Convergência e Consistência;  

 – Índice de Transparência Municipal;  

 – População;  

 – Índice de desenvolvimento humano;  

 - Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal; 

 - PIB per capta. 

 

 

 

Tabela: Estimação do Modelo Tobit 

 

 Variáveis Coeficiente Z p-valor VIF 

ITM 7.568200 1.779 0.0753* 1.057 

POP -0.008262 -1.191 0.2337 1.494 

IDH -0.140628 -0.5713 0.5678 2.320 

FIRJ 0.068810 0.4428 0.6579 2.233 

PIBPC 0.083001 0.5771 0.5638 1.286 

CONST 0.758158 6.522         0.0000 *** - 

Significância *** 0,01 * 0,1 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Em virtude de indícios de multicolinearidade de duas variáveis - Receita Total e 

Escolaridade, foram excluídas. Gujarati e Porter (2011) indicam que valores acima de 10 

para a multicolinearidade avaliados por meio do Fator de Inflação da Variância (VIF), 

pode representar relação linear entre as variáveis, justificando sua exclusão no estudo. 

 Com base nos resultados obtidos é possível visualizar uma relação entre o ICC e o 

ITM dessas instituições a um nível de 10%, indicando que o aumento no nível de 

disponibilização de informações em meios eletrônicos de acesso, representando maior 

transparência, repercute positivamente no ICC dos municípios pernambucanos. 

 Esse resultado pode estar relacionado ao fato de que os municípios que atendem 

melhor aos dispositivos normativos que tratam a disponibilização de informações 

governamentais, como a Lei de Acesso à Informações (LAI), estejam também preocupados 

com o cumprimento de padrões contábeis exigidos pela nova contabilidade pública 

brasileira, interessados pela melhoria da transparência e qualidade dos dados 
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orçamentários, financeiros e patrimoniais evidenciados com o objetivo de promover o 

controle e participação social. 

 

5 CONCLUSÕES 
  

Este trabalho teve por objetivo analisar o nível de consistência e convergência das 

informações contábeis emitidas pelos municípios pernambucanos frente suas condições 

socioeconômicas. Para alcançar o objetivo proposto 181 municípios foram classificados, 

segundo critério do TCE-PE, nos níveis desejado, aceitável, moderado, insuficiente e 

crítico. Os munícipios foram agrupados da seguinte forma:  

Grupo 2: Cabo de Santo Agostinho e Olinda;  

Grupo 3: Caruaru, Paulista e Petrolina;  

Grupo 4: Ipojuca e Jaboatão dos Guararapes;  

Grupo 5: Recife;  

Grupo 1: demais municípios, totalizando 173.  

 A partir do Índice de Consistência e Convergência Contábil emitido pelo TCE-PE 

se observou que aproximadamente 77,17% dos municípios apresentaram nível Moderado 

no cumprimento das disposições normativas (Quadro 3). Constatou-se que 22,83% das 

prefeituras possuem níveis de padronização e consistência contábil em níveis Crítico e 

Suficiente, indicando que ainda há que avançar para a melhoria da transparência e 

consistência das informações contábeis em Pernambuco. 

 Entre os municípios mais bem ranqueados no ICC, nenhum está localizado na 

Região Metropolitana do Recife, abrangendo prefeituras situadas no Agreste, Zona da 

Mata e Sertão Pernambucano. Entre os municípios mais populosos, Recife e Olinda foram 

classificados com níveis Insuficientes, enquanto Jaboatão dos Guararapes com nível 

Moderado.  

 A baixa consistência e convergência identificada em Recife foi uma surpresa, por 

se tratar do município de maiores condições socioeconômicas além de acesso às 

ferramentas que permitem a produção e divulgação de informações uniformes e 

consistentes, sendo avaliado, inclusive, como o município mais transparente pelo ITM-PE, 

índice também divulgado pelo Tribunal de Contas de Pernambuco. 

 Na análise do ICC dos grupos conjuntamente às variáveis socioeconômicas e ao 

ITM-PE, não foi possível identificar características sociais e econômicas comuns de acordo 

com Índice de Consistência e Convergência Contábil. No entanto, na análise da estimação 

do modelo Tobit foi possível observar uma relação significativa entre o ICC e o ITM-PE, 

indicando que municípios com maiores níveis de consistência e convergência tendem a ser 

mais transparentes na divulgação de informações públicas à população. 

 Como sugestão de pesquisas futuras, recomenda-se o estudo de municípios de 

outras regiões do país, assim que os Tribunais de Contas dos demais estados divulgarem os 

índices para verificar como está o processo de consistência e convergência das informações 

contábeis em outras prefeituras. Além disso, cabe uma avaliação dos governos estaduais no 

intuito de verificar se estão em maiores níveis, identificando similaridades e diferenças. 
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 ABSTRACT:  

This study aims to analyze the factors that explain the financial condition of the Brazilian 

states in the period from 2014 to 2016. For that, a study was carried using the eleven 

indicators presented by Wang, Denis and Tu (2007), which analyze the government 

financial condition under four solvency categories presented by Groves, Godsey and 

Shulman (1981), which include cash solvency, budgetary solvency, long-term solvency 

and solvency of the service level. By means of a quantitative approach the multivariate 

technique was applied factorial analysis. The Kaiser-Olkin (KMO) and  

Bartlett's Sphericity test were used to verify the suitability of the statistical model, with 

SPSS version 20 software support, through which it was possible to find the factorial 

analysis acceptance. The main findings show that the financial condition of the Brazilian 

states in the analyzed period is explained by factors indicating short-term financial 

information, socioeconomic and fiscal information, socioeconomic and fiscal budget 

information, which are analyzed annually. Thus, it is concluded that this condition, in 

short, is explained by short-term financial, budgetary, socioeconomic and fiscal factors. 

 

Keywords: Governmental financial analysis; Government Financial Condition; Fiscal 

stress. 

 

ANÁLISE COMPARATIVA DE FATORES QUE EXPLICAM A CONDIÇÃO 

FINANCEIRA DOS ESTADOS BRASILEIROS NO PERÍODO DE 2014 A 2016 

 

RESUMO:  

Este estudo tem como objetivo analisar os fatores que explicam a condição financeira dos 

Estados brasileiros no período de 2014 a 2016. Para tanto, realizou-se um estudo utilizando 

os onze indicadores apresentados por Wang, Denis e Tu (2007), os quais analisam a 

condição financeira governamental sob quatro categorias de solvência apresentadas por 

Groves, Godsey e Shulman (1981), que contemplam: solvência de caixa, solvência 

orçamentária, solvência de longo prazo e solvência do nível de serviços. Por meio de 

abordagem quantitativa aplicou-se a técnica multivariada análise fatorial. Para verificar a 

adequação da aplicação do modelo estatístico foi aplicado o Teste Kaiser-Olkin (KMO) e 

teste de esfericidade de Bartlett, com suporte do software SPSS versão 20, por meio do 

qual foi possível encontrar a aceitação da análise fatorial aos dados. Os principais achados 

mostram que a condição financeira dos Estados brasileiros no período analisado é 

explicada por fatores que indicam informações financeiras de curto prazo, informações 
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socioeconômicas e fiscais, informações orçamentárias socioeconômicas e fiscais, 

resultados esses analisados anualmente. Assim, conclui-se que essa condição, em resumo, 

é explicada por fatores financeiros de curto prazo, orçamentários, socioeconômicos e 

fiscais. 

 

Palavras-chave: Análise financeira governamental; Condição Financeira Governamental; 

Estresse fiscal. 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Compreender os aspectos voltados à saúde financeira dos governos é um processo 

que pode ser realizado por intermédio de técnicas características de subárea da 

Contabilidade Pública, classificada por Análise Financeira Governamental, especialidade 

que tem como objetivo apresentar indicadores que sejam ferramentas capazes de colaborar 

na identificação, descrição e explicação dos fenômenos que podem intervir na condição 

financeira dos entes públicos, diagnóstico antecedente que visa impedir que entidades do 

setor público alcancem o nível de estresse fiscal (LIMA; DINIZ, 2016).  

Por sua vez, o estresse fiscal se trata do momento em que o governo apresenta 

dificuldades financeiras, fragilidades na saúde orçamentária ou desestabilização fiscal em 

um período de longo prazo, quando comparada aos demais governos (WOLMAN, 1992 

apudCABALEIRO; BUCH; VAAMONDE, 2012). Nesse sentido, Galariotis et al. (2016) 

apontam que a saúde financeira e o equilíbrio orçamentário são examinados com o intuito 

de oferecer aos responsáveis políticos subsídios para monitorar a condição financeira, 

servindo como sistemas de alerta do sofrimento precoce.  

A condição financeira governamental é definida como a capacidade do ente público 

de continuar oferecendo serviços aos cidadãos sem deixar de atender suas obrigações 

financeiras (ZAFRA-GÓMEZ; LÓPEZ-HERNÁNDEZ; HERNÁNDEZ-BASTIDA, 2009; 

LIMA; DINIZ, 2016), e que pesquisadores buscam discuti-la na conjuntara de crise 

econômico-financeira e em momentos de estresse fiscal, situações em que os recursos 

destinados à prestação dos serviços se tornam limitados (WANG; DENNIS; TU, 2007). 

Esse retrato pode ser observado, atualmente, no âmbito brasileiro. Diante desse contexto, o 

presente estudo visa responder a questão problematizante: Quais fatores explicam a 

condição financeira dos Estados brasileiros no período de 2014 a 2016? 

O estudo se justifica diante do cenário econômico que vem sendo observado nos 

Estados brasileiros desde 2014, por isso considerou doos anos 2014 a 2016. Em termos de 

contribuição, para o campo teórico verifica-se que a maioria dos estudos voltados a 

condição financeira governmental considera o âmbito internacional, embora sendo um 

problema global. Trata-se de um estudo empírico na perspectiva brasileira, que emprega 

indicadores testados fora do país, mas que se adaptaram a realidade do Brasil. Para o 

campo profissional, o estudo contribui no sentido de oferecer aos gestores públicos uma 

ferramenta de acompanhar o desempenho financeiro do referido setor, evitando assim, 

alcançar o problemas de insolvência, o que implica no comprometimento da qualidade da 

prestação de serviços aos cidadãos.  

Em termos estruturais, o estudo se divide em mais quatro seções além desta 

introdução. A segunda seção, refere-se ao referencial teórico, no qual apresenta-se a 

definição de condição financeira governamental e os estudos anteriores sobre a temática 
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realizados em vários países. A terceira seção, apresenta os aspectos metodológicos da 

pesquisa, cujos resultados e conclusões são mostrados nas quarta e quinta, seções. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 DEFINIÇÃO DE CONDIÇÃO FINANCEIRA GOVERNAMENTAL 

 

O termo ‘condição’ refere-se ao “modo de ser, estado ou situação (de coisa)”, 

indicando a posição de determinada coisa em certo momento. É a “obrigação que se impõe 

e se aceita”, retratando que para o alcance de algo é necessário atingir alguns requisitos. 

Por outro lado, também se alude às “qualidades requeridas como ideais”, ou seja, um 

posicionamento cujo status é o recomendado para determinada coisa (FERREIRA, 1999, p. 

522), o que corrobora com o significado apontado por Bueno (1968, p. 780), que trata da 

‘condição’ como sendo a “[...] exigência requerida para certas coisas e negócios”.  

Trazendo essas definições ao contexto deste estudo, observa-se que a condição aqui 

explorada, indica a determinação da posição financeira dos entes públicos, mais 

precisamente, dos Estados brasileiros, portanto, é algo relevante de ser conhecido para que 

as medidas necessárias sejam tomadas, pois quando se fala no serviço público, uma vez 

este se apresentando de maneira desestabilizada, efeta, diretamente, a forma de 

atendimento ao bem-estar social (FISHER, 2015). Existem vários estudos que tentam 

explicar o que vem a ser a condição financeira governamental, dentre os quais, os 

principais deles são resgatados no Quadro 1: 

 

Quadro 1 - Conceitos de Condição Financeira Governamental 
 

AUTOR/ANO CONCEITO 

Groves, Godsey e 

Shulman 

(1981) 

Capacidade de um governo gerar dinheiro ou liquidez suficiente para pagar suas 

contas (Solvência financeira). Também pode referir-se à capacidade de uma cidade 

gerar receitas suficientes ao longo período normal do orçamento para cumprir suas 

obrigações de despesas e não sofrer déficits (solvência orçamentária). No sentido 

mais amplo, refere-se à capacidade de longo prazo de um governo pagar todos os 

custos obtidos, incluindo as despesas orçadas e as extraordinárias (solvência de 

longo prazo). Finalmente, refere-se a um governo que pode fornecer o nível e a 

qualidade dos serviços necessários para a saúde geral e o bem-estar de uma 

comunidade (solvência no nível de serviço). 

Wang, Dennis e Tu 

(2007) 

Capacidade do governo de fornecer, adequadamente, serviços para atender às 

obrigações atuais e futuras, e muitas vezes é medida por meio das mudanças 

acumuladas nos ativos líquidos, patrimônio líquido e fluxo líquido de caixa. 

Maher e 

Nollenberger 

(2009) 

A capacidade de uma organização para manter os níveis de serviços existentes, 

resistir às perturbações econômicas e atender às demandas de crescimento e declínio.  

GASB 

 (2012) 

Saúde financeira de um governo e sua capacidade e disposição para cumprir suas 

obrigações financeiras e compromissos de prestação de serviços, a qual inclui três 

componentes: posição financeira, capacidade fiscal e capacidade de serviços.
1
 

Cabaleiro, Buch e 

Vaamonde, (2012) 

apud CICA (1997, 

2009) 

Trata-se da “saúde financeira” de um governo, sendo a saúde financeira medida pela 

sustentabilidade, flexibilidade e vulnerabilidade. A sustentabilidade indica o nível 

em que uma instituição pode manter programas atuais e cumprir os requisitos de 

créditos atuais sem aumentar o nível de endividamento. Já a flexibilidade refere-se 

ao grau em que a entidade pode aumentar seus recursos financeiros para responder a 

requisitos crescentes, seja por meio do aumento de suas receitas ou aumento da 

dívida. Por fim, a vulnerabilidade é a medida que a entidade depende de recursos que 

estão além de seu controle ou influência.  

                                                           
1
 Traduzido com auxílio de especialista na área com proficiência em inglês. 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Analisando os conceitos apresentados no Quadro 1, observa-se que ao se tratar de 

condição financeira governamental, quatro categorias de solvência devem ser observadas: 

Solvência de Caixa; Solvência Orçamentária, Solvência de Longo Prazo; e, Solvência de 

Nível de Serviços (GROVES; GODSEY; SHULMAN, 1981).  

Tal posicionamento implica afirmar que no momento de se analisar como andam as 

finanças públicas de determinado ente governamental, sugere-se que sejam adotados 

indicadores capazes de responder se o ente público apresenta dinheiro em caixa, portanto, 

se possui recursos disponíveis para quitar obrigações de curto prazo. Nesse roteiro, deve-se 

verificar se o orçamento está em equilíbrio (não ultrapassou os limites de gastos ora 

estabelecidos), e por fim, concluir se a entidade possui recursos suficientes para sustentar-

se em longo prazo, sem intervir negativamente, na prestação de serviços públicos à 

comunidade. 

Estudos realizados nos mais variados territórios apontam a recessão ou crise 

econômica como os momentos em que mais existe a necessidade de compreender a 

condição financeira do governo (ZAFRA-GÓMEZ; LÓPEZ-HERNÁNDEZ;  

HERNÁNDEZ-BASTIDA, 2009; CASAL; GÓMEZ, 2011; CABALEIRO; BUCH; 

VAAMONDE, 2012; GARCÍA-SÁNCHEZ et al., 2012; SLEMBECK; JEANS;  LEU, 

2014; SPREEN; CHEEK, 2015; YILDIRIM, 2016), visando previnir que as entidades 

públicas alcancem o nível de estresse fiscal.  

Por isso, Clark (2015), sugere que essa medição é relevante quando o ambiente 

econômico e financeiro está demoronando, situação esta em que gestores públicos e 

políticos não têm controle por se tratar de implicações externas. Essa discussão, traz a tona 

o levantamento de 12 (doze) fatores divididos em 3 (três) grupos, apontados por Goves, 

Godsey e Shulman (1981), como os que induzem a condição financeira, os quais são 

evidenciados na Figura 1. 
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Figura 1- Os 12 fatores da Condição Financeira 

 
Fonte: Traduzido de Groves, Godsey e Shulman (1981, p. 8). 

 

Legenda:  

*Refere-se ao acordo entre duas partes, em que uma entidade concorda em pagar as dívidas da outra, desde 

que a segunda entidade se comprometa a reembolsar a primeira em momento posterior.  

**Refere-se aos benefícios concedidos à servidores por algum tipo de afastamento das atividades 

profissionais, a exemplo da Licença Maternidade. 

***Refere-se à situação das instalações da entidade. 

 

Durante a análise da Figura 1, verifica-se que cada fator é classificado em três 

categorias: ambiental, organizacional ou financeiro, sendo que tal ilustração segrega os 

fatores apresentando as implicações de cada um, indicando assim, a relação de causa e 

efeito. Em resumo, os fatores ambientais, representantes das influências externas em um 

governo são filtrados por meio de um conjunto de fatores organizacionais, sendo o 

resultado, um conjunto de fatores financeiros que retratam a estrutura financeira interna do 

ente governamental (GROVES; GODSEY; SHULMAN, 1981). Em outras palavras, 

observa-se que os fatores externos e internos podem responder a situação financeira da 

entidade governamental. 

É por meio da análise financeira que a condição das entidades públicas pode ser 

avaliada, pois, indicadores são estabelecidos e testados dentro da realidade de cada local o 

qual se quer compreender como andam as finanças públicas, cuja finalidade é que as 

informações geradas, sirvam como instrumento de políticas que evitem, dentro do possível, 

implicações negativas causadas pela fraqueza da situação financeira, aos cidadãos 

(CASAL; GÓMEZ, 2011). Para evidenciar como essas ferramentas contribuem no 

fornecimento de informações acerca da situação financeira dos governos, a próxima seção 

apresenta estudos anteriormente realizados em vários países.  

 

2.2 ESTUDOS ANTERIORES  
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Discussões concernentes às condições financeiras dos entes governamentais são 

bem localizadas na literatura internacional, nas quais, autores de vários países buscam 

encontrar indicadores que possam compor modelos de avaliação de desempenho 

econômico-financeiro capazes de apontar a realidade vivenciada por municípios, Estados, 

regiões e países. Por conta disso, resgatam-se os estudos que foram construídos com essa 

finalidade. 

A primeira pesquisa a ser explorada refere-se à obra de Brown (1993), conhecida 

por ‘The 10-Point Test of Financial Condition’, uma métrica para avaliar a posição 

financeira de municípios com até 100 mil habitantes e que foi testada, inicialmente, em 

cidades dos Estados Unidos. O  teste de 10 pontos (compondo dez indicadores), contempla 

um procedimento que envolve pontuação, através da qual um gestor público pode 

classificar a posição financeira de determinado ente público e fornecer evidências sobre 

como andam as finanças públicas daquele governo.  

No Brasil, o modelo de Brown (1993), foi empregado em pesquisas como de Diniz 

(2007) e Diniz, Macedo e Corrar (2012), cujas investigações constataram a impossibilidade 

de analisar a saúde financeira de municípios com apenas um indicador que possa 

apresentar a realidade das finanças públicas por completa, por isso a necessidade de 

pesquisas dessa natureza ser composta por um conjunto de indicadores, o que corrobora 

com Cabaleiro, Buch e Vaamonde (2012).  

O modelo de Brown (1993), também foi utilizado no Brasil na pesquisa de Nobre 

(2017), para verificar a influência da condição financeira na transparência da gestão 

pública municipal em cidades do Estado da Paraíba, a qual constatou que quando se cobra 

multa por falta de qualidade nas informações evidenciadas, o ente público busca 

aperfeiçoar até duas vezes mais seus índices de transparência. Então, verifica-se na 

literatura, estudos que analisaram as implicações que determinadas condições financeiras 

podem acarretar à gestão de entidades públicas. 

Em consonância às quatro categorias de solvência trazidas por Groves, Godsey e 

Shulman (1981), resgatam-se os estudos que buscaram estudar a situação financeira de 

entidades públicas adotando essas dimensões. O primeiro estudo em destaque foi realizado 

por Wang, Dennis; Tu (2007), o qual foi uma das primeiras tentativas de medir a condição 

financeira  usando dados prescritos na Declaração nº 34 do Governmental Accounting 

Standards Board (GASB), modelo de relatório financeiro para governos estaduais e 

municipais dos Estados Unidos.  

Por meio de 11 (onze) indicadores, a pesquisa identificou que as quatro dimensões 

estão associadas entre si. Assim, os achados sugerem que  a condição financeira a curto 

prazo e a viabilidade financeira de longo prazo estão interligadas, e que o agravamento 

contínuo da liquidez e solvência orçamentária induzem as dificuldades financeiras de 

longo prazo, o que interfere na capacidade de financiamento de serviços públicos (WANG; 

DENNIS; TU, 2007). 

A medida ora citada foi avaliada e validada por Clark (2015) na pesquisa que 

realizou com 117 municípios de Ohio. Diferente do estudo de Wang, Dennis; Tu (2007), 

que utilizou dados transversais, Clark (2015) adotou dados longitudinais, assim como 

sugerido pela obra anterior, em busca de trazer um maior rigor à investigação.  

Os resultados apontaram a existência de correlações entre as quatro categorias, mas 

que algumas exceções foram possíveis de serem observadas. Houve correlação 

significativamente positiva da solvência de caixa tanto com a orçamentária como com a de 

longo prazo, mas que a solvência de caixa foi associada negativamente com a solvência de 
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nível de serviço, assim como a solvência orçamentária e de longo prazo, cuja relação 

também foi negativa (CLARK, 2015).   

Pesquisa um pouco diferente, foi realizada por Stone et al. (2015), os quais 

aproveitaram o caso de falência de Detroit, uma cidade do Estado de Michigan nos E.U.A., 

que decretou falência em 2013 e analisou-a por meio de um estudo de caso, cujo corte 

temporal contemplou 11 (onze) anos (2002-2012). A proposta do estudo foi de analisar se 

os indicadores utilizados por Wang, Dennis e Tu (2007); Rivenbark, Roeningk e Allison 

(2010); e, Johnson, Kioko e Hildreth (2012) seriam capazes de predizer a imagem clara da 

saúde financeira do referido ente.  

Se referindo ao cenário brasileiro, verificam-se poucas pesquisas que tratem de 

condição financeira governamental. O que se observa, na maioria dos casos, são pesquisas 

que estudaram o nível de endividamento, assunto avaliado por Hrůza (2016), como um dos 

mais atuais nas finanças públicas, e que foi discutido no estudo de Mello e Slomski (2008), 

que apontaram os indicadores da Dívida Líquida no PIB e a Utilização Nominal da 

Receitas, como as variáveis que são capazes de responder a  sobre a posição das dívidas 

dos Estados do país.  

Por identificar essa carência, este estudo buscou analisar a condição financeira dos 

Estados brasileiros, sendo os procedimentos metodológicos que nortearam o presente 

estudo, apresentado na seção abaixo. 

 

3 METODOLOGIA 

  

Em atendimento ao objetivo estabelecido, este estudo apresenta caráter 

exploratório-descritivo. Em relação à abordagem do problema e natureza dos dados, 

classifica-se como quantitativa, pois utiliza da análise fatorial a fim de reduzir as variáveis 

em fatores que possam explicar o fenômeno ora analisado. Para tanto, foram empregados 

os indicadores propostos por Wang, Dennis e Tu (2007), medida de condição financeira 

aplicada aos governos estaduais, validada, inicialmente nos Estados Unidos, com objetivo 

de fornecer aos gestores públicos e cidadãos informações sobre o andamento das finanças 

de determinados entes governamentais, cujo detalhamento das variáveis (Quadro 2). 

A presente pesquisa contemplou todos os Estados brasileiros, sendo os vinte e seis 

(26) Estados mais o Distrito Federal, totalizando 27 (vinte e sete) entes que passaram pelo 

processo de análise, o que a caracterizou como um estudo censitário.Escolheu-se estudar os 

Estados, principalmente pelo fato do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais 

virem a decretar ‘calamidade pública no âmbito financeiro’, em 2016, evento que vem 

sendo destacado ao longo desta investigação. Além disso, outros Estados não chegaram a 

esse estágio, mas vêm alertando estar vivenciando momentos difíceis no que se refere às 

suas finanças, informação que fez com que optasse por realizar a análise de todos os entes 

estaduais.  

Quanto à forma em que os documentos foram coletados, ocorreu por meio do site 

do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), o 

qual disponibiliza todas as documentações referentes à contabilidade, sejam de entes 

municipais ou estaduais. Optou-se por coletar as Demonstrações Contábeis por meio da 

referida plataforma, porque a ferramenta é de fácil acesso, e, mais do que isso, o site 

contempla todos os documentos consolidados por ano. 

Levando em consideração que alguns indicadores demandaram dados referentes a 

população dos Estados, a coleta desses dados ocorreu no site do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). No que concerne a esse dado, o IBGE divulga apenas a 

estimativa do número da população do Brasil, seja separado por município, Estado, região 
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ou do país, portanto, para fins de calculo do indicador não foi possível empregar o número 

exato da população em decorrência da disponibilidade. 

Após a obtenção de todos os relatórios e planilhas necessários à pesquisa, os dados 

demandados pelos indicadores foram coletados com o suporte da ferramenta Microsoft 

Excel 2010, e, posteriormente, analisados com suporte do software SPSS versão 20. Em 

relação ao modelo empírico, empregou-se a análise fatorial, e, para verificar a adequação 

da aplicação da análise fatorial aos dados desta pesquisa, realizou-se o Teste Kaiser-Olkin 

(KMO) e teste de Esfericidade de Bartlett, os quais indicam o grau de influência ou ajuste 

dos dados à referida análise, ou seja, verifica o nível de confiança das saídas (resultados) 

que podem ser geradas quando os dados passarem pelo método multivariado de análise 

fatorial.  

Dando sequência a aplicação da análise fatorial, seguiu-se para a etapa de seleção 

do método de extração de fatores. Com o intuito de obter a combinação linear não-

correlata das combinações das variáveis mensuradas, escolheu-se a Análise de 

Componentes Principais, a qual é “usada quando o objetivo é resumir a maior parte da 

informação original (variância) a um número mínimo de fatores para fins de previsão” 

(HAIR JÚNIOR et al., 2009).  

Em seguida, traçou-se o número ótimo de fatores por meio do critério de Kaiser, o 

qual estabelece que todos os fatores extraídos devam apresentar um autovalor (eigenvalue) 

acima de 1 (um). Em busca de fazer uma melhor interpretação dos fatores, empregou-se o 

método de rotação ortogonal pelo critério Varimax. Destaca-se que foi utilizada neste 

estudo a análise fatorial exploratória. 
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Quadro 2 - Descrição dos indicadores utilizados na pesquisa 
Categorias Indicador Fórmula Objetivo 

Solvência de 

Caixa 

Posição de Caixa 
 

Identificar a disponibilidade de recursos de curto prazo para quitar as obrigações de 

curto prazo.  

Liquidez 

Imediata  
 

Identificar a disponibilidade de quitar as obrigações de forma imediata, considerando 

os recursos de curto prazo.  

Liquidez 

Corrente  
 

Identificar o quanto o ente tem de ativos de curto prazo em relação as suas obrigações 

de curto prazo.  

Solvência 

Orçamentária 

Posição 

Operacional  
Identificar a representação da receita total em relação à despesa total.  

Resultados da 

Execução 

Orçamentária  
Identificar a representatividade do resultado da gestão por habitantes.  

Solvência de 

Longo Prazo 

Ativos Líquidos 

 

Ativos Líquidos Restritos e Não Restritos / 

Ativos Totais 

Identificar o quanto o ente possui de capital próprio em relação aos ativos. Quando o 

índice se apresenta mais elevado, implica em uma melhor posição para pagar as 

obrigações de longo prazo. 

Obrigações de 

Longo Prazo  

Identificar o quanto o ente possui de obrigações de longo prazo em comparação com o 

total de ativos.  

Obrigações de 

Longo Prazo per 

capita  

Identifica o quanto o ente possui de obrigações de longo prazo por número de 

habitantes.  

Solvência do 

Nível de 

Serviços 

Tributos per 

capita  

Identifica o quanto foi arrecadado de receita tributária em relação ao numero de 

habitantes. Quando o imposto se apresenta de forma mais elevada indica em uma 

carga fiscal maior para a população e uma solvência de nível de serviço mais baixa. 

Receita per 

capita  
Identifica o total de receitas arrecadas em relação ao número de habitantes.  

Gastos per capita 
 

Identifica o quanto o ente obteve de gasto por habitante.  

Fonte: Adaptado de Wang, Dennis e Tu (2007). 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS  

 

4.1 ANÁLISE ANUAL NO PERÍODO DE 2014 A 2016 

  

Antes de analisar os dados, assim como apresentado na seção anterior, aplicou-se o 

teste KMO e de Esfericidade de Bartlett, conferindo a possibilidade de aplicação da análise 

fatorial aos dados em destaque, sendo apresentado um KMO de 0,553 e rejeição da  no 

teste de Esfericidade de Bartlett, apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1- Teste KMO e Esfericidade de Bartlett para os dados de 2014 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,553 

Bartlett's Test ofSphericity 

Approx. Chi-Square 497,634 

Df 55 

Sig. ,000 

Fonte: SPSS, dados da pesquisa, 2018. 

 

 Com o critério de Kaiser uma vez empregado, estabeleceu-se retenção de fatores que 

mostrasse autovalor (eigenvalue) maior que 1,0 (um), resultado apresentado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - ScreePlot dos autovalores antes da Varimax dos dados de 2014 

 
Fonte: SPSS, dados da pesquisa, 2018. 

 

Tabela 2 - Matriz de cargas fatoriais para as 11 variáveis no ano de 2014 

Variáveis 
Fatores Rotacionados – Método Varimax 

C 
F1 F2 F3 F4 

Posição de Caixa -,054 -,241 ,897 ,036 ,867 

Liquidez Imediata -,077 -,169 ,923 ,028 ,888 

Liquidez Corrente -,239 ,167 ,675 ,030 ,541 

Posição Operacional -,097 -,043 ,047 ,982 ,978 

Resultado da Execução Orçamentária -,040 ,275 ,037 ,956 ,993 

Ativos Líquidos -,951 ,076 ,155 ,111 ,946 

Obrigações de Longo Prazo ,955 -,075 -,126 -,104 ,945 

Obrigações de Longo Prazo per Capita ,806 ,442 -,099 ,090 ,863 

Tributos per capita -,259 ,664 -,340 -,026 ,625 

Receita per capita ,109 ,897 ,001 ,371 ,955 

Gastos per capita ,152 ,956 -,017 -,004 ,937 

Autovalores 3,386 2,816 1,910 1,424 - 

Autovalores (Rotacionados) 3,386 2,816 1,910 1,424 - 

Variância (%)  30,782 25,604 17,366 12,949 - 

Variância cumulativa (%) 30,782 56,386 73,752 86,701 - 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

Legenda: F1, F2, F3 e F4 são fatores extraídos e C é a comunalidade.  
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 Analisando o Gráfico 1, encontra-se a retenção de 4 fatores para as 11 variáveis 

explotadas. Aplicou-se a rotação Varimax, com o intuito de organizar as variáveis de altas 

cargas em um fator. Apesar de aplicada a rotação, foram permanecidos os 4 fatores, capazes 

de explicar 86,70% da amostra, sendo as cargas fatoriais apresentadas na Tabela 2. 

Observa-se na Tabela 2, que o F1 é composto por quatro variáveis: Obrigações de 

Longo Prazo (0,955), Obrigações de Longo Prazo per Capta (0,806), e, negativamente, tem-se 

os Ativos Líquidos (-0,951). Esse resultado sugere que em 2014 a condição financeira dos 

Estados brasileiros é inicialmente explicada por indicadores de Solvência de Longo Prazo, e, 

pela natureza dessas variáveis, essa condição é explicada por aspectos financeiros (LP) e 

socioeconômicos. 

 O F2 é composto pelos três indicadores de Solvência de Nível de Serviços, a saber: 

Gastos per Capta (0,956), Receita per Capta (0,897) e Tributos per Capta (0,664), o que indica 

que, após os indicadores de Solvência de Longo Prazo, a Solvência do Nível de serviço é 

capaz de explicar a condição financeira dos entes federativos brasileiros em um percentual de 

25,60%. Baseado na natureza dessas variáveis, afirma-se que tal fator é caracterizado por 

apresentar informações de aspectos socioeconômicos e fiscais. 

 Por sua vez, o F3 contempla os três indicadores de Solvência de Caixa: Liquidez 

Imediata (0,923), Liquidez Corrente (0,675). Esses indicadores dizem respeito a 17,36% da 

condição financeira dos Estados brasileiros no ano de 2014 e apresentam informações 

financeiras (CP). Por fim, tem-se o F4, o qual é composto pela Posição Operacional (0,982) e 

Resultado da Execução Orçamentária (0,956), e explicam cerca de 12,94% da situação das 

entidades federais no ano em destaque, refletindo informações orçamentárias,  

socioeconômicas e fiscais. Resumidamente, os resultados explicitados, são etiquetados na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3- Nomenclatura dos fatores e variáveis explicativas associadas para 2014 

Fatores Variáveis associadas Nomenclatura 

01 OLP; OLPperCA; ATLIQ Aspectos financeiros (LP) e socioeconômicos 

02 GASperCA; REperCA; TRIperCA Aspectos socioeconômicos e fiscais 

03 LIQIM; POSCX; LIQCOR Aspectos financeiros (CP) 

04 POSOP; REO Aspectos orçamentários, socioeconômicos e fiscais 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Em análise à Tabela 3, organizada após o emprego da fatorial com os dados 

concernentes à 2014, verifica-se que os principais fatores que explicam a condição financeira 

dos Estados brasileiros em 2014, são as variáveis de aspectos financeiros (LP) e fiscais, com 

um percentual de 30,78%.  

Finalizada a análise para o ano de 2014, segue-se para os resultados do ano de 2015. 

Aplicando o teste KMO e de Esfericidade de Bartlett, consta-se a possibilidade de aplicação 

da análise fatorial, uma vez que o KMO foi de 0,527. Para a Esfericidade de Bartlett, rejeitou-

se a , cujos resultados são evidenciados na Tabela 4. 

 

Tabela 41 - Teste KMO e Esfericidade de Bartlett para os dados de 2015 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,527 

Bartlett's Test ofSphericity 

Approx. Chi-Square 543,207 

Df 55 

Sig. ,000 

Fonte: SPSS, dados da pesquisa, 2018. 
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 Tal como no ano anterior, aplicou-se o critério de Kaiser, em busca de reter fatores 

que apresentassem autovalor maior que 1,0 (um), através do qual também foi possível reter 4 

fatores para os dados de 2015. Confirmada a retenção de 4 fatores para as 11 variáveis 

analisadas, mesmo com o emprego da rotação Varimax, sendo esses 4 fatores responsáveis 

por explicar 93,28% dos dados concernentes a 2015, suas cargas fatoriais são mostradas na 

Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Matriz de cargas fatoriais para as 11 variáveis no ano de 2015 

Variáveis 
Fatores Rotacionados – Método Varimax 

C 
F1 F2 F3 F4 

Posição de Caixa ,968 -,031 -,120 ,174 ,983 

Liquidez Imediata ,990 ,009 -,057 ,094 ,991 

Liquidez Corrente ,972 ,096 -,093 ,121 ,977 

Posição Operacional ,118 -,085 -,129 ,966 ,970 

Resultado da Execução Orçamentária ,241 ,297 -,040 ,910 ,976 

Ativos Líquidos ,169 ,151 -,943 ,163 ,968 

Obrigações de Longo Prazo -,130 -,154 ,949 -,156 ,966 

Obrigações de Longo Prazo per Capita ,030 ,381 ,840 ,129 ,869 

Tributos per capita ,075 ,773 -,113 ,211 ,660 

Receita per capita ,033 ,968 ,042 ,118 ,954 

Gastos per capita -,041 ,959 ,048 -,154 ,948 

Autovalores 3,913 2,754 2,138 1,458 - 

Autovalores (Rotacionados) 3,913 2,754 2,138 1,458 - 

Variância (%)  35,570 25,034 19,432 13,252 - 

Variância cumulativa (%) 35,570 60,605 80,037 93,289 - 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

Legenda: F1, F2, F3 e F4 são fatores extraídos e C é a comunalidade.  

 

Constata-se que o F1 é composto pelo indicador Liquidez Imediata (0,990), Liquidez 

Corrente (0,972) e Posição de Caixa (0,968). Esse achado sugere-se que 35,57% da condição 

financeira dos Estados brasileiros em 2015 é explicada pela Solvência de Caixa, 

caracterizando assim, informações de aspectos financeiros (CP).  

O F2 contempla os indicadores Gastos per Capta (0,959), Receita per Capta (0,968) e 

Tributos per Capta (0,771), indicando que após as questões financeiras, a condição dos 

Estados brasileiros em 2015, é respondida pela Solvência de Nível de Serviços, em percentual 

de 25,03%, o que implica em aspectos socioeconômicos e fiscais. 

O F3 conta com os indicadores Obrigações de Longo Prazo (0,949), Obrigações de 

Longo Prazo per Capta (0,840) e Ativos Líquidos (-0,943), contempla todos os indicadores de 

Solvência de Longo Prazo, os quais explicam 19,43% da condição financeira dos Estados em 

2015 e apresentam variáveis de aspectos financeiros (LP) e socioeconômicos. 

Por fim, o F4 é estruturado pelos indicadores Posição Operacional (0,966) e Resultado 

da Execução Orçamentária (0,910), representantes da Solvência Orçamentária. Destaca-se que 

esses indicadores, são aqueles que buscam abordar questões orçamentárias, socioeconômicas 

e fiscais, uma vez que lidam com contas relacionadas às receitas, explicando 13,25% da 

condição financeira dos Estados brasileiros em 2015. Os resultados ora encontrados com as 

cargas fatoriais em 2015, originaram as etiquetas apresentadas na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Nomenclatura dos fatores e variáveis explicativas associadas para 2015 

Fatores Variáveis associadas Nomenclatura 

01 LIQIM; LIQCOR; POSCX Aspectos financeiros (CP) 

02 GASperCA; REperCA; TRIperCA Aspectos socioeconômicos e fiscais 

03 OLP; OLPperCA; ATLIQ Aspectos financeiros (LP) e socioeconômicos 

04 POSOP; REO Aspectos orçamentários, socioeconômicos e fiscais 

          Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Com o emprego da análise fatorial para o ano de 2015, constatou-se que a condição 

financeira dos Estados pode ser explicada por fatores concernentes aos aspectos financeiros 

(PC), cujas variáveis representaram 35,57% da situação das finanças públicas estaduais.  

Após esse achado, segue-se para a análise do ano de 2016. O teste KMO apresentou 

resultado de 0,621, um pouco maior que o ano anterior, indicando possibilidade de aplicar tal 

estatística aos dados de 2016, de igual forma ao teste de Esfericidade de Bartlett que rejeitou-

se a , assim como apresentado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Teste KMO e Esfericidade de Bartlett para os dados de 2016 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,621 

Bartlett's Test ofSphericity 

Approx. Chi-Square 451,051 

Df 55 

Sig. ,000 

Fonte: SPSS, dados da pesquisa, 2018. 

 

 Em sequência, o critério de Keiser foi aplicado para reter os fatores que apresentasse 

autovalor maior que 1. Tal como aconteceu nos anos anterior, apesar de empregar a rotação 

Varimax, permaneceram os 4 fatores, sendo esses possíveis de explicar 92,25% dos dados 

concernentes à 2016, cujas cargas fatoriais são expostas na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Matriz de cargas fatoriais para as 11 variáveis no ano de 2016 

Variáveis 
Fatores Rotacionados – Método Varimax 

C 
F1 F2 F3 F4 

Posição de Caixa ,942 ,159 -,095 ,130 ,939 

Liquidez Imediata ,956 ,171 -,082 ,113 ,963 

Liquidez Corrente ,953 ,196 ,006 ,107 ,959 

Posição Operacional ,175 ,329 -,126 ,880 ,930 

Resultado da Execução Orçamentária ,142 ,158 ,305 ,911 ,968 

Ativos Líquidos ,210 ,925 ,097 ,206 ,951 

Obrigações de Longo Prazo -,169 -,933 -,106 -,207 ,954 

Obrigações de Longo Prazo per Capita -,142 -,782 ,366 -,104 ,777 

Tributos per capita -,418 ,236 ,717 -,194 ,782 

Receita per capita ,047 -,069 ,936 ,296 ,970 

Gastos per capita -,010 -,127 ,969 ,029 ,957 

Autovalores 4,396 2,774 1,838 1,140 - 

Autovalores (Rotacionados) 4,396 2,774 1,838 1,140 - 

Variância (%)  39,961 25,222 16,710 10,363 - 

Variância cumulativa (%) 39,961 65,183 81,894 92,257 - 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

Legenda: F1, F2, F3 e F4 são fatores extraídos e C é a comunalidade.  

 

 O F1 é composto pelos indicadores Posição de Caixa (0,942), Liquidez Imediata 

(0,956) e Liquidez Corrente (0,953), achado que constata que, em 2016, a condição financeira 

dos Estados brasileiros pode ser respondida, inicialmente, por indicadores de Solvência de 

Caixa, assim como aconteceu para o ano de 2015, cuja natureza das variáveis representam 

aspectos financeiros (CP). 

 Em sequência, tem-se o F2, o qual é estruturado pelos indicadores Ativos Líquidos 

(0,925), Obrigações de Longo Prazo per Capta (-0,782) e Obrigações de Longo Prazo (-

0,933). Juntos, eles respondem por 25,22% da condição financeira dos Estados em 2016 e 

mostram aspectos financeiros (LP) e socioeconômicos. Destaca-se que, para o ano de 2015, 

esses indicadores compuseram o F3 e foram capazes de explicar 19,43% da situação estadual. 

 Para o F3 são integrantes os indicadores Gastos per Capta (0,969), Receita per Capta 

(0,936) e Tributos per Capta (0,717), os quais, no ano anterior, fizeram parte do F2. Para 2016, 
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ano em destaque na presente análise, esses indicadores compõem a Solvência de Nível de 

Serviços e são capazes de explicar 16,71% do retrato estadual em 2016. Eles representam 

informações de aspectos socioeconômicos e fiscais. 

 Por fim, expõe-se o F4, no qual estão os indicadores Resultado da Execução 

Orçamentária (0,911) e Posição Operacional (0,880), sendo a natureza das contas dessas 

variáveis composta por aspectos orçamentários, socioeconômicos e fiscais. Assim como no 

ano anterior, esses indicadores fizeram parte do F3, e, para 2016, são capazes de explicar 

10,36% da forma em que os Estados se posicionaram no referido ano. Esses achados são 

etiquetados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Nomenclatura dos fatores e variáveis explicativas associadas para 2016 

Fatores Variáveis associadas Nomenclatura 

01 LIQIM; LIQCOR; POSOP Aspectos financeiros (CP) 

02 OLP; OLPperCA; ATLIQ Aspectos financeiros (LP) e socioeconômicos 

03 GASperCA; REperCA; TRIperCA Aspectos socioeconômicos e fiscais 

04 POSOP; REO Aspectos orçamentários, socioeconômicos e fiscais 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Por fim, constata-se que para o ano de 2016, os principais fatores que explicam a 

condição financeira dos entes federativos brasileiros correspondem às variáveis de aspectos 

financeiros (CP), com um percentual de 39,96%, tal como no ano de 2015. A seguir, 

discutem-se, de forma longitudinal, os resultados encontrados entre 2014 e 2016. 

 

4.2 ALINHAMENTO DOS RESULTADOS ENTRE 2014 A 2016 

 

 Em busca de analisar o perfil dos quatro fatores avaliados anualmente, buscou-se 

identificar as variáveis que mais apareceram em cada fator durante os três anos. Sendo assim, 

no período de 2014 a 2016, as principais variáveis que constaram no F1, foram os indicadores 

de Solvência de Caixa (Posição de Caixa, Liquidez Imediata e Liquidez Corrente), os quais 

representam informações financeiras de curto prazo, algo que confirma a relação entre esses 

indicadores assim como evidenciado por Wang, Denis e Tu (2007) e Clark (2015). Todas 

essas variáveis esteve presente nos anos de 2015 e 2016.  

 Em relação ao perfil do F2, predominaram-se mais as variáveis de Solvência de Nível 

de Serviços (Gastos per Capta, Receitas per Capta e Tributos per Capta), cuja natureza 

reproduz informações e socioeconômicas e fiscais. Destaca-se que essas três variáveis 

compuseram o referido fator nos anos de 2012, 2013 e 2016. Esse achado também confirma a 

relação entre os indicadores tal como os estudos de Wang, Denis e Tu (2007) e Clark (2015). 

Por conseguinte, o F3 no período analisado não apresentou ao certo, um perfil quanto 

aos indicadores, uma vez que, durante os três anos avaliados, verificou-se que para o ano de 

2014, o referido fator foi composto por todos os indicadores de Solvência de Caixa; para 

2015, indicadores de Solvência de Longo Prazo; e, para 2016, predominaram-se os 

indicadores de Solvência de Nível de Serviços. Diante do exposto, não é possível afirmar qual 

a característica das informações que o F3 evidencia. 

No que tange ao F4, último dos fatores, a frequência total para indicadores de 

Solvência Orçamentária (Resultado da Execução Orçamentária e Posição Operacional) em 

todos os anos analisados. Esse achado indica que o F4 durante o período explorado, é 

caracterizado por apresentar informações orçamentárias, socioeconômicas e fiscais, 

corroborando também, com os estudos anteriores. Sendo assim, finalizam-se essas discussões 

em busca de expor as conclusões apresentadas por tais achados, a qual é apresentada a seguir. 
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5 CONCLUSÃO 

  

O presente estudo teve como objetivoanalisar os fatores que explicam a condição financeira 

dos Estados brasileiros no período de 2014 a 2016. Para tanto, utilizou a técnica multivariada 

análise fatorial, em busca de atender a proposta ora traçada, cuja análise foi realizada 

anualmente, em busca de verificar, a existência de fatores diferentes que pudessem intervir 

nas finanças públicas dos entes estaduais brasileiros.  

 Os principais achados mostram que a condição financeira dos Estados brasileiros no 

período analisado é explicada por fatores que indicam informações financeiras de curto prazo; 

informações socioeconômicas e fiscais; e, orçamentárias socioeconômicas e fiscais, resultados 

esses encontrados quando conferido, anualmente, o perfil de cada fator encontrado nos anos 

que foram objetos de análise no referente estudo. Conclui-se que essa condição, em resumo, é 

mostrada por fatores financeiros de curto prazo, orçamentários, socioeconômicos e fiscais. 

 Em termos de limitação de pesquisa, o primeiro ponto que vale destaque é a questão 

dos indicadores, uma vez que, dentre uma variedade de indicadores que são encontrados 

dentro da literatura, escolheu-se apenas os que compõem o modelo de Wang, Dennis e Tu 

(2007).Outra limitação concerne ao fato de ser uma pesquisa quantitativa, por meio da qual, a 

situação de entes governamentais é analisada com base em números.  

No entanto, pesquisas quantitativas podem deixar de capturar informações que não são 

possíveis por meio de números, informações, por exemplo, de caráter gerencial (fatores 

internos) e que podem influenciar a condição financeira governamental, e até mesmo, o 

ingresso ou não de um ente público ao estresse fiscal. 

 Dentre as sugestões de pesquisa futura, observa-se a oportunidade de realizar mais um 

estudo utilizando o modelo de Wang, Dennis e Tu (2007), e incluir o indicador Resultado 

Primário na categoria Solvência Orçamentária, fato que fará com que o modelo seja composto 

por 12 (doze) indicadores, sendo 3 (três) em cada grupo.  

Por sua vez, o Resultado Primário é responsável por apontar questões fiscais e tem a 

função de medir a evolução do desempenho fiscal nas finanças públicas. No Brasil, trata-se de 

um dos principais indicadores fiscais, sendo elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN) e Banco Central do Brasil (BCB).  

 Adicionalmente a sugestão anterior, verifica-se a oportunidade que incluir na análise o 

período de 2017, a fim de verificar o comportamento financeiro das esferas estaduais após a 

edição das regras do Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal, 

apresentado pela Lei Complementar nº 159/2017, para àqueles Estados que o aderiu. 

 Sobre aos achados com o emprego da análise fatorial pode-se realizar uma pesquisa 

qualitativa, em busca de confirmar os fatores que explicam a condição financeira dos entes 

governamentais. Mais do que isso, realizar uma análise individual de cada Estado para que 

essa constatação ocorra de forma mais profunda. 
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Este artigo apresenta a avaliação de frameworks para implementar parte de uma arquitetura 

instanciada de microsserviços, baseada em um modelo de referência composto por 

componentes arquiteturais principais. Estes componentes são ilustrados através de 

ferramentas online disponíveis para implementação e gerenciamento de microsserviços no 

contexto da arquitetura de ambientes. Este trabalho tem por objetivo mostrar que não 

somente esta arquitetura de referência é possível bem como implementável dentro do 

contexto do problema escolhido e ferramentas utilizadas. Para garantir isso, foram 

avaliados dois Frameworks principais disponíveis para a linguagem Java sob o aspecto de 

uma implementação. Como resultado, são discutidas as vantagens e desvantagens 

encontradas após a execução neste ambiente.  
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1.  INTRODUÇÃO 

 
Muito tem se falado de arquitetura de microsserviços e de seus ganhos, porém, para uma 

implantação bem sucedida, é necessário ter em mãos um base sólida de ferramentas e 

funcionalidades implementadas que garantam que a plataforma como um todo provê a 

disponibilidade de microsserviços estáveis e operantes. Segundo Yu et al. (2016), do ponto 

de vista organizacional, os profissionais da área de TI precisam de uma abordagem teórico-

prática que garanta o entendimento e mais importante que isso, a escolha correta de 

ferramentas para implantação. Seria muito caro para a organização como um todo 

implantar toda uma plataforma composta por microsserviços  fazendo o uso de ferramentas 

sem conhecimento da arquitetura e seus componentes. Isso fatalmente resultaria em 

problemas de desempenho e qualidade do que é fornecido, além de muito retrabalho. 

Pensando sob esta ótica, visamos com esse trabalho validar e avaliar a implantação de 

frameworks em uma arquitetura de referência proposta do ponto de vista acadêmico com 

ferramentas disponíveis online para mostrar que a mesma é passível de implantação. Além 

disso, há dois principais Frameworks para desenvolvimento dos microsserviços nesta 

pesquisa que são comparados do ponto de vista técnico sob a abordagem de um mesmo 

problema de negócio. A partir desta análise comparativa geramos a contribuição para 

profissionais que precisem implantar a arquitetura de microsserviços e realizar a escolha de 

como a fazê-la. Para tanto, este trabalho se baseou na arquitetura de referência para 

microsserviços descrita em (Yu et al., 2016) para realizar uma pesquisa empírica e a 

ilustrou através de ferramentas que contemplam todos os elementos descritos no trabalho 

citado. 

 

2.  EMBASAMENTO TEÓRICO MICROSSERVIÇOS 

 

Um microserviço é um serviço por definição, leve e independente, que desempenha uma 

função única e um sistema e colabora com outros serviços similares usando uma interface 

bem definida, de acordo com (Newman, 2015:43). É importante salientar que como uma 

aplicação, ele evolui de forma independente tendo sua própria arquitetura, tecnologia, 

plataforma e pode ser gerenciado, implantado e dimensionado de forma independente com 

seu próprio ciclo de vida e metodologia de desenvolvimento. 

Já uma arquitetura baseada em microsserviços é definida como um "padrão de arquitetura 

de software" para o desenvolvimento de aplicações distribuídas, onde a aplicação é 

composta por vários componentes "independentes" menores; esses componentes são 

pequenas aplicações em si mesmos, de acordo com  Namiot et al. (2017). 

Porém, algumas considerações devem ser feitas no âmbito de desenvolvimento. Um 

microserviço deve ser construído em torno de um escopo bem definido de "contexto 

limitado a negócios" e suas preocupações serão aplicadas a esse contexto funcional. Isso 

pode ser interpretado como mapeado para sistemas corporativos, como gerenciamento de 

relacionamento com clientes, folha de pagamento, entre outros, ou funções menores dentro 

desses sistemas, como a conta do cliente. 

Além disso, um microserviço deve ser "disponibilizado de forma independente" dos 

demais existentes até no mesmo domínio de negócio. Cada microserviço, sem exceção, 

tem sua própria arquitetura de implantação e não compartilhará seus recursos como 

contêineres, caches, armazenamento de dados com outros componentes de software 

corporativo. Não é desejável que o faça pois ao contrário da arquitetura orientada a 

serviços (SOA) não existe a obrigatoriedade de compartilhar e reutilizar funcionalidades. 
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Pode ser considerado um exemplo desta independência a persistência dos dados. O local 

onde o microserviço armazena e recupera informações de um banco de dados ou até 

mesmo, o esquema do banco de dados deve fazer parte do microserviço e não de todos os 

microsserviços de forma compartilhada. 

Deste ponto de vista, tanto a escalabilidade quanto a evolução de um microserviço 

acontecem independente dos demais. Assim, podemos dizer que os microsserviços são 

"fracamente acoplado". Operações envolvendo a evolução da capacidade de um 

microserviço, como por exemplo aumentar o número de instâncias, não deve ter nenhum 

impacto em seus consumidores nem nos outros microsserviços do mesmo contexto da 

aplicação (Newman, 2015). 

Fowler e Lewis (2014) descrevem uma arquitetura de microsserviços, como uma 

abordagem para desenvolver uma única aplicação, como um conjunto de pequenos 

serviços, sendo que cada um executa seu próprio processo. Do ponto de vista prático, na 

maioria das vezes utiliza uma API com recursos e protocolos HTTP. Existe um mínimo de 

gerenciamento centralizado desses serviços, que pode ser escrito em diferentes linguagens 

de programação e usar diferentes tecnologias de armazenamento de dados. Esta é a base de 

definição para entendimento da parte prática proposta nas seções a seguir. 

 

3.  ARQUITETURA DE REFERÊNCIA 

 

A arquitetura de referência descrita no artigo (Yu et al., 2016), é ilustrada na (Figura 1) que 

apresenta os componentes que são instanciados destacados em azul: Enterprise API 

Registry (responsável pela configuração e fornecer informações de serviços), Enterprise 

Microservice Repository (concentra os conteiners com os executáveis), API Proxy 

(camada para desacoplar o servidor de execução) , Domain Information Model 

(Microservices), Enterprise Monitoring and Tracking (permite prover informações em 

tempo real de execuções) , Enterprise Service Wrapper (permite resolver uma série de 

problemas comuns como formatação, logs e conversões).  

 

  
Figura  1: Arquitetura de Referência  

Fonte: Yu et al. (2016) 

   

A arquitetura de referência propõe que tenhamos na camada de governança ilustrada pelos 

componentes Enterprise API Registry e Enterprise Microservice Repository. 
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Para realizar o gerenciamento de sessão, segurança, controle de acesso e roteamento, é 

sugerida a utilização de um componente API Proxy. Esta camada, por sua vez, deve-se 

comunicar com os microsserviços que compõem um Modelo de Domínio. Internamente, a 

definição do componente microserviço deve conter uma camada de interface, negócio e 

persistência de dados.  

A tecnologia para implementação é agnóstica, ou seja, desde que seja atendido os 

requisitos, esta camada pode ser implementada em diversas linguagens e armazenar os 

dados nos mais diferentes bancos. 

Uma camada importante na arquitetura de referência, e difícil de ser encontrada 

separadamente como foi proposta, é a camada de Enterprise Service Wrapper. Ela 

funciona como uma tradução entre e para garantir a interface com outros provedores 

externos ou legados. Esta camada envolve um ou mais programas responsáveis pela 

transformação para formatos de dados da API que expõe o contexto do legado versus o 

contexto utilizado no domínio da arquitetura. 

Por fim, para o time de operações, é sugerido a utilização de ferramentas para coleta de 

logs e estatísticas de execução com o intuito de realizar o monitoramento e rastreamento 

das informações. Estas funcionalidades são disponibilizadas pelo componente Enterprise 

Monitoring and Tracking. 

 

4.  METODOLOGIA E PROCESSO DE INSTANCIAÇÃO 

 

4.1  Solução Proposta para Instanciar a Arquitetura de Referência 

 

Atualmente existem diversos provedores de tecnologia baseados em ambiente cloud. No 

artigo (Davatz et al., 2017), é feito um estudo de caso para seleção de instância em nuvem. 

Um problema desafiador para os usuários de infraestrutura, está em selecionar provedores 

de nuvem, regiões, e os tipos de instância para um determinado serviço.  

Optamos por utilizar o ambiente Google Cloud, devido o gerenciador de containers 

Kubernetes ter sido originado no Google, e ter integração documentada com Docker.  

Como um dos objetivos deste trabalho é investigar características de microsserviços, não 

será descrito ou comparado todo o ecossistema envolta de uma implementação. Entretanto, 

para executar qualquer serviço no ambiente, é necessário instanciar os componentes em 

cloud como Container Registry para governança, Container Engine para orquestrar o 

deployment de microsserviços, um balanceador para acionar os microsserviços, 

Kubernetes para escalonar e o StackDriver para prover monitoramento, registro de log e 

diagnóstico de todas as camadas envolvidas. 
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Figura 2: Representação da arquitetura instanciada. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

4.2  Escolha dos Frameworks para Microsserviços 

Atualmente existem várias opções para a construção de microsserviços, porém visamos 

neste momento, analisar um contexto menor, cobrindo a seleção e implementação para 

avaliar requisitos não funcionais de alguns Frameworks. 

Os componentes devem expor uma interface de programação de aplicativos (API) de forma 

que seja possível escolher sobre qual tecnologia é mais apropriada para garantir uma 

entrega. Microsserviços são formados para criar uma aplicação completa, em alguns casos, 

utilizar Java pode ser o melhor caminho, mas algumas vezes, por exemplo, Python pode 

ser a melhor solução. Em (Gouigoux e Tamzalit, 2017), fica bem claro que o que realmente 

importa, é saber escolher uma linguagem de programação, que faz mais sentido para uma 

determinada atividade. Sendo assim, as APIs devem ser neutras e de preferência baseadas 

no protocolo (HTTP) como REST. Algumas linguagens como Java, já possuem bibliotecas 

e Frameworks prontos para utilização, o que facilita a implementação. Por terem suporte 

de grandes empresas como Pivotal e RedHat, escolhemos o Spring Boot e WildFly Swarm. 

Eles se destacam por possuírem documentação e grande apoio da comunidade de 

desenvolvimento Java. 

O Spring Boot foi lançado oficialmente em 2014, o Framework facilita a criação de 

serviços, utilizando bibliotecas de terceiros, para que o desenvolvimento possa começar 

com dificuldades mínimas. No guia de referência escrito por (Phillip Webb, 2012), fica 

claro que o Framework tem por objetivo fornecer uma experiência de inicialização rápida e 

amplamente acessível para todo o desenvolvimento. Fornece uma série de recursos não 

funcionais comuns a grandes classes de projetos (como servidores integrados, segurança, 

métricas e configuração externalizada). 

Em 2016, um time de desenvolvedores da RedHat, lançaram o WildFly Swarm. Ele é uma 

estrutura baseada no popular servidor de aplicativos Java WildFly, que habilita a criação de 

aplicativos pequenos e autônomos baseados em microsserviços. A documentação 

disponibilizada por (Bob McWhirter, 2016) afirma que o WildFly Swarm, é capaz de 

disponibilizar um servidor de aplicativos com um número reduzido de recursos, para 
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suportar as necessidades de um sistema. Cada porção do servidor do aplicativo é referida 

como uma fração, que muitas vezes mapeia para um subsistema, mas também pode incluir 

outros fragmentos discretos de funcionalidade, como Swagger, Jolokia ou NetflixOSS 

Ribbon. 

 

4.3  Definição de critérios para avaliação 

 

Os critérios utilizados neste trabalho de forma técnica e para ambos os frameworks, são os 

seguintes: 

1 - Deverá ser realizado uma carga computacional, a um cenário igual para os mesmos 

Frameworks garantindo critérios justos e equivalentes de comparação; 

2 - Serão monitoradas tarefas, transações, dados processados em uma faixa de tempo pré-

determinada. 

3 - Os componentes de software como Sistema Operacional e Hardware serão 

disponibilizados em ambiente Google Cloud. 

4 - Com esta execução, serão coletados dados de vazão, tempo de resposta, falhas, classes 

carregadas e uso de memória. 

5 - Um volume aproximado de 40 mil requisições, com execução paralela, será aplicado 

para analisar critérios de desempenho, níveis de rendimento, realizar comparações de 

performance entre os principais componentes. 

6 - Para realizar o acionamento de carga, deverá ser utilizado a ferramenta SoapUI, 

livremente disponibilizada online e de largo uso para testes. Esta ferramenta tem interface 

de usuário gráfica clara e fácil de usar, que permite a criação rápida de qualquer cenário de 

teste conforme descreve (Bluemke et al., 2014). Ela é muito usada para teste de 

desempenho de recursos dinâmicos, estáticos e possui grande capacidade de carga e teste 

de desempenho de diferentes tipos de aplicativos, servidores e protocolos (HTTP, HTTPS, 

Java, NodeJS, PHP, ASP.NET, SOAP, REST); 

7 - Com o objetivo de analisar dados de risco em um segmento de seguros como processo 

de negócio, foi utilizado na implementação do microsserviço um algoritmo de regressão 

linear simples. Segundo Kazmier (1982) a análise de regressão linear tem como função 

analisar o valor de uma variável, dado que seja conhecido o valor de uma variável 

associada. Para o contexto de risco de seguros, o dado deve ser modelado usando uma 

massa com características numéricas e nominais, como tipo de veiculo e região de 

estacionamento. O desempenho pode ser avaliado ao analisar as estatísticas do cálculo. O 

propósito da simulação é apenas para analisar diferentes recursos e observar seu 

relacionamento para prever futuros riscos de seguro, ajudando na decisão sobre a cobrança 

do prêmio. 

8 - Em ambas as estruturas, foi importado a biblioteca Apache Commons Math que dá 

suporte a álgebra linear, fornecendo operações em matrizes reais e vetores. Foi 

basicamente implementado nos controles, os algoritmos para resolver análises de sistemas 

lineares. O desenvolvimento cobriu a injeção de uma pequena massa de dados para realizar 

uma regressão linear (citada no critério 7) e devolver o resultado através de uma requisição 

através dos serviços expostos na Internet. 

 

 

 

 

5.  RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 
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5.1  Preparação de ambiente para testes 

 

A execução dos serviços, exige uma série de recursos que é principalmente disponibilizado 

em ambiente cloud. Para este aspecto, foi utilizada como opção o Google Compute Engine. 

Esta ferramenta foi responsável por possível escalar automaticamente os aplicativos 

enquanto a carga é balanceada. Microsserviços, autorização, balanceamento, controle de 

versão, segurança e redes de entrega de conteúdo, são suportados de forma nativa também. 

Já toda a infraestrutura necessária para compor o ecossistema proposto na arquitetura de 

referência é disponibilizado, permitindo a personalização do sistema operacional da sua 

máquina virtual até a utilização de contêineres usando Dockerfiles. Atualmente, quando se 

fala em ambiente virtualizado e infraestrutura, a ferramenta Docker vem se tornando cada 

vez mais solidificado como padrão para contêineres, conforme citado em (Naik, 2016). 

Através desta ferramenta garantimos que cada microserviço deve rodar dentro de um 

contêiner com sistema operacional instalado. 

No caso de execução Java, foi utilizada a versão 1.8. O Kubernetes que é um projeto de 

código aberto que pode ser executado em muitos ambientes diferentes. Conforme visto em 

(Netto et al., 2015) , a sua principal funcionalidade é a de controlar clusters de containers 

Docker e múltiplos nós de alta disponibilidade. 

Ambos Frameworks foram escolhidos para implementação utilizando linguagem Java e 

possuem ferramentas que permitem a formatação da estrutura principal de forma ágil. No 

caso do Spring Boot foi utilizado o gerador que está hospedado no site da ferramenta. Para 

o WildflySwarm, foi seguido o mesmo padrão considerando apenas que este possui plugins 

que podem ser incorporados em uma ferramenta de edição de código. Uma vez que os 

projetos foram configurados, foi observado que ambos possuem servidores web embutidos. 

Para o Spring Boot é utilizado por padrão o servidor Tomcat, já no caso do Wildfly, o 

servidor é uma implementação do Undertow. 

 

5.2  Execução dos testes para avaliação 

Através da ferramenta testes selecionada para execução automática, foram disparadas as 

cargas para os balanceadores de cada cluster. É importante observar que as execuções 

foram simuladas através do agendador de requisições, e este começou com 20 

acionamentos até alcançar o limite de 30 chamadas concorrentes, conforme ilustrado na 

Figura 3. 

   

  
Figura  3: Execução com SOAPUI 

Fonte: Elaborado pelos autores 

   

A coleta dos dados foi realizada utilizando o StackDriver conforme mostrado na Figura 4. 

Para medir a memória de cada recipiente de servlet incorporado, analisamos o uso da 
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memória na inicialização. 

 

 

    
 

Figura  4: Amostras gráficas de desempenho através da ferramenta StackDriver 

Fonte: Elaborado pelos autores 

   

 

Com isto foi possível entender o impacto de inicialização de cada serviço incorporado. O 

tamanho da pilha e as contagens de threads foram muito importantes na análise da coleta 

inicial. As informações que eram comuns aos componentes cobriram o tempo limite de 

conexão do servidor, agendadores de requisição, conexão e aceitação de TCP , análise de 

sinais, finalizador de recursos e manipulador de referência. 

 

5.3  Comparação dos resultados 

  

Para finalizar a comparação, procuramos categorizar os resultados acerca da execução, de 

forma que possa ser feito uma contribuição técnica. Nós também apresentamos os termos-

chave extraídos dos estudos e conseguimos validar os principais componentes da 

arquitetura de referência proposta. Os resultados coletados e expostos na Figura 4, expressa 

bem como foi o resultado coletado, porém algumas análises durante o processo precisam 

ser relatadas. 

 

Tabela 1 - Resultados coletados 

  
 MÉTRICAS   MSSPRING-CLUSTER   MSSWARM-CLUSTER  

Versão do Framework   1.5.7 Release   v2017.9.4  

Java   1.8   1.8  

Tamanho do Cluster   2   2  

Total de núcleos   2 vCPUs   2 vCPUs  

Sistema Operacional   Alpine Linux 3.5   Alpine Linux 3.5  

Memória total   7,50 GB   7,50 GB  

CPU em Uso   0,60   0,27  

Memória em Uso   0,440G   0,598G  

Disco   0,295G   0,353G  

Threads em Execução   30   30  

Tempo min Resposta   161 milisegundos   160 milisegundos  
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Tempo max Resposta   1783 milisegundos   866 milisegundos  

AVG   169,06   167,54  

Contagem   42241   43661  

Tempo de Execução   5 minutos   5 minutos  

Bytes transferidos   521725   524800  

TPS   173,7   174,92  

Error   0   0  

Fonte: Elaborado pelos autores  

 

 

Ambos Frameworks possuem referências e livros escritos sobre a sua utilização. Porém, o 

Spring Boot segundo Cosmina et al. (2017), mostra-se bastante aderente à arquitetura 

proposta pela empresa NetFlix, e isto torna a sua adoção maior devido à popularidade. 

Independente deste aspecto, ambos os Frameworks atendem muito bem ao propósito e 

desempenharam bons resultados na implantação do problema a ser resolvido.  

Ao revisar os dados coletados na Tabela 1, observa-se que o WildFly apresentou melhores 

resultados em geral. Dentre a características que possibilitam estes resultados, acreditamos 

que a utilização de recursos nativos herdados dos servidores web da própria RedHat esteja 

entre as principais responsáveis pelo desempenho. Entrando no detalhe, o consumo de 

CPU foi menor, mas o consumo de memória maior. Isto deve ser levado em consideração 

porque para cada microserviço, é exigido a configuração de um contêiner com sistema 

operacional e demais necessidades, o que pode tornar a infraestrutura mais cara. 

Se o desempenho for primordial para a solução a ser desenvolvida, a melhor opção baseada 

nos resultados obtidos neste trabalho é o WildFlySwarm. Isto se deve à sua melhor taxa de 

retorno de respostas e à disponibilidade de recursos. Contudo é importante deixar claro que 

do ponto de vista da definição de microsserviços, a implementação deve ser sempre 

agnóstica, ou seja, nunca deverá existir um padrão único de implementação. O uso de 

recursos diferentes com o intuito de obter o melhor produto ou serviço deve ser encorajado 

em softwares mais novos. 

 

6.  CONCLUSÕES 

 
Este artigo foi de encontro aos objetivos de avaliar os frameworks escolhidos e provar o 

quão implantável é a arquitetura de referência proposta por (Yu et al., 2016).A partir dos 

estudos revisados neste trabalho acreditamos que o processo de engenharia de serviços está 

em evolução contínua e a utilização de microsserviços certamente faz parte desta evolução. 

A principal vantagem de utilizar microsserviços, é que separando as funcionalidade em 

APIs, nos ajuda a alcançar a entrega contínua e a integração. Isto permitiu a implantação 

de forma independente na nuvem e possibilitou a escolha de tecnologias conforme as 

necessidades e modelo de operações de um determinado negócio. Sendo assim os serviços 

podem ser escolhidos mais assertivamente para cada trabalho. Em termos técnicos, vimos 

que os sistemas poderão trabalhar de forma muito mais segura quanto a tratativa de falhas 

porque rodam isoladamente, a escalabilidade pode ser dimensionada conforme a 

necessidade podendo algumas partes de um sistema rodar em um hardware mais adequado, 

a facilidade de implantação permite a recuperação mais rápida, as equipes podem ser mais 

produtivas e especializadas para trabalhar em um determinado serviço, e a atualização de 

tecnologia é mais rápida graças a alta flexibilidade e opções de implementação. 

Dentre os desafios deste trabalho houve o de encontrar os termos comuns da engenharia de 

software e os métodos com suporte metodológico, arquitetura e implementação de 
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ferramentas com a sua devida aplicação. Após análise das subposições colocadas nos 

artigos, pudemos identificar os recursos e selecionar os principais componentes a fim de 

garantir a validade das sugestões. Com isto podemos dizer que com o apoio metodológico 

encontramos a forma de implementar o design de software de nível de arquitetura, executar 

um método de teste, realizar a configuração e implantação com escalabilidade, identificar 

um uso para microsserviços, provisionar contêineres e repositórios de execução. 

O uso de Frameworks na linguagem Java se deve à necessidade de apresentar os resultados 

com ênfase em uma linguagem amplamente utilizada no mercado. Porém, a escolha da 

tecnologia utilizada depende fortemente da necessidade do negócio. A computação na 

nuvem com todos os seus recursos é de extrema importância para os cenários digitais e 

cada vez mais o uso de redes, telecomunicações e sistemas distribuídos estarão associados 

ao negócio de todo o ecossistema da tecnologia. 

Embora não tenham sido exercitados todos os cenários possíveis, foi percebido que uma 

das desvantagens é o aumento de complexidade para manter um ambiente distribuído 

utilizando microsserviços. Muitos fatores como implantação, teste e monitoramento devem 

estar adequados para se obter os benefícios esperados. Também é preciso pensar sobre um 

correto dimensionamento e garantir que escolhas de requisitos não funcionais, como 

capacidade por exemplo, foram adequadas. Além disso, questões referentes às transações e 

utilização de diferentes bases de dados por meio de microsserviços são áreas passíveis de 

trabalhos futuros que podem ser revistas. 

 

 

7.  RECOMENDAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS. 

 
Como recomendações e trabalhos futuros, acreditamos que há espaço para aprofundar 

ainda mais sobre os uso de ferramentas, Frameworks em outras linguagens de 

programação, padrões e novas estruturas em cloud, que podem ser utilizadas para garantir 

uma implementação otimizada e aderente às necessidades mais recentes de tecnologia. 

Recomendamos uma avaliação prévia do contexto, porque as implementações podem ser 

flexíveis, e permitem escolher a melhor forma de codificação para uma única 

funcionalidade, dentro de um ambiente sistemático. Este tipo de análise pode permitir que 

seja conhecido, e usado as ferramentas mais adequadas para construir novos sistemas. 
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The Competences of the Project Manager in Innovation Projects: A Systematic Review of 

the Literature 

Abstract 

 

The aim of this article was to present the competencies of project managers working in 

innovation projects, considering the period of publication from 1996 to 2017. A search was 

performed in the ISI Web of Science database for the identification of articles that, provided 

41 articles used to carry out this systematic review of the literature after methodological 

procedures. The information valid for the research purpose was extracted for the consolidation 

of the results and for the content analysis with the support of Atlas.ti software. These records 

were classified based on the list of 85 competencies of project managers previously proposed 

by Araújo and Pedron (2015), being taken as parameter for the identification of the 

competences of the managers of projects that work in innovation projects. Among the 85 

competencies distributed in 10 categories, 79 were confirmed and another 11 competencies 

that were not listed were identified, creating the category of competencies in innovation. 

Finally, this study identified 90 competencies related to innovation project managers and 

offers contributions to new studies, as the basis for research on the relationship between the 

competencies of the innovation project manager and his / her performance in the market.  

Keywords: competencies, project management, innovation. 

 

 

As Competências do Gerente de Projetos em Projetos de Inovação: Uma Revisão Sistemática 

da Literatura 

 

Resumo 

 

Este artigo teve como objetivo apresentar as competências dos gerentes de projetos atuantes 

em projetos de inovação, considerando o período de publicação de 1996 a 2017. Foi 

desenvolvida uma busca na base de dados ISI Web of Science para a identificação de artigos 

que, após a realização de procedimentos metodológicos, forneceram 41 artigos utilizados para 

realizar esta revisão sistemática da literatura. As informações válidas para o objetivo da 

pesquisa foram extraídas para a consolidação dos resultados e para a análise do conteúdo com 

o apoio do software Atlas.ti. Estes registros foram classificados com base na lista de 85 

competências de gerentes de projetos proposta anteriormente por Araújo e Pedron (2015), 

sendo tomados como parâmetro para a identificação das competências dos gerentes de 

projetos que atuam em projetos de inovação. Dentre as 85 competências distribuídas em 10 

categorias, 79 foram confirmadas e outras 11 competências que não estavam listadas foram 

identificadas, criando-se a categoria competências em inovação. Por fim, este estudo 

identificou 90 competências relacionadas aos gerentes de projetos de inovação e oferece 

contribuições para novos estudos, como a base para pesquisas sobre a relação entre as 

competências do gerente de projetos de inovação e a sua atuação no mercado.  
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1. Introdução 
Nos últimos 20 anos, o gerenciamento de projetos tem sido cada vez mais utilizado 

como a principal estrutura para organizar atividades empresariais e como um meio de lidar 

com a necessidade de flexibilidade em ambientes dinâmicos (Ekrot, Kock, & Gemünden, 

2016). Esta nova forma de organização é decorrente da necessidade das empresas de se 

renovar continuamente para sobreviver às mudanças impostas pelo mercado, seja devido as 

novas necessidades dos clientes, a evolução tecnológica ou pela postura agressiva da 

concorrência (Danneels, 2002). 

Atentos a esta dinâmica, percebe-se que a academia de gestão de projetos tem 

procurado dar respostas a diversos temas relacionados ao gestor de projetos, como 

competências do gerente de projetos (Danneels, 2002; Dvirl & Sadeh, 2009; Takey & 

Carvalho, 2015; Thanasopon, Papadopoulos, & Vidgen, 2016). Também existe a preocupação 

de aprofundar estudos sobre os diferentes tipos de gerentes de projeto (Hauschildt, Keim, & 

Medcof, 2000), como os gerentes de inovação (Lauritzen, 2017), gerentes intermediários ou 

seniores (Li, Chen, Chew, Teo, & Ding, 2011), gerentes de desenvolvimento de produto 

(Bardhan, Krishnan, & Lin, 2007; Calantone, Randhawa, & Voorhees, 2014), gerentes de 

construção ou engenharia civil (Paslawski, Milwicz, & Nowotarski, 2014)  e gerentes de 

pesquisa e desenvolvimento (Lee & Sukoco, 2011; McDermott & O’Connor, 2002). 

O papel do gerente de projetos é cercado de desafios, que envolvem situações como a 

propensão natural para conflitos que surgem a partir de orçamentos inerentes e restrições de 

cronograma, o poder e os processos políticos que surgem enquanto os projetos atravessam 

fronteiras funcionais, a complexidade e a inter-relação do trabalho e a curva de aprendizado 

associada à singularidade de cada projeto (Alam, Gale, Brown, & Khan, 2010). Desta forma, 

além dos aspectos técnicos, o gerente de projetos ainda exerce papéis fundamentais como 

planejador, organizador, administrador de interfaces, articulador de acordos, administrador de 

tecnologia, administrador de equipes/pessoas, formulador de métodos e implementador 

(Araújo & Pedron, 2016). 

O conceito de competências não é novo e já foi examinado sobre diversas 

perspectivas, como competências, core competence, skills, ativos invisíveis ou competências 

organizacionais (Leonard-Barton, 1992). Há ainda as variações das definições de 

competências, referindo-se genericamente a uma capacidade de realizar algo usando um 

conjunto de e recursos imateriais ou destacando-se conceitos secundários como a competência 

tecnológica e a competência do cliente (Danneels, 2002). Alguns estudos abordam a 

importância das habilidades humanas, os soft skills e os hard skills, demonstrando o impacto 

da atuação do profissional de diferentes setores em gerenciamento de projetos (Alam et al., 

2010; Araújo & Pedron, 2016; Azim et al., 2010; Clarke, 2010; Takey & Carvalho, 2015; 

Xiang, Yang, & Zhang, 2016). Sobre o impacto das competências, Cusumano, Kahl e Suarez 

(2008) sugerem que o sucesso do conjunto de atividades inovadoras de uma empresa surge a 

partir da quantidade e qualidade dos recursos dedicados à tarefa, sendo que as variáveis de 

investimentos em inovação e capital humanos estão consistentemente ligadas ao desempenho 

da inovação.  

Um dos primeiros autores a discutir sobre a interação do projeto e as competências 

como um paradoxo enfrentado pelos gerentes de projetos de desenvolvimento de produtos 

para estimular as mudanças organizacionais foi Leonard-Barton (1992). Os projetos de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) estão no centro da implementação estratégias de 

inovação corporativa e são considerados como entidades temporárias que conduzem uma série 

de atividades complexas e inter-relacionadas com metas pré-definidas (Du, Leten, & 

Vanhaverbeke, 2014). As descontinuidades tecnológicas podem melhorar ou destruir as 

competências existentes dentro de uma organização, de modo que mesmo as inovações 
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incrementais podem prejudicar a utilidade do conhecimento profundamente enraizado 

(Leonard-Barton, 1992).  

Para garantir a eficácia no gerenciamento de projetos, é estratégico gerenciar a 

competência individual e mapear as trajetórias de construção de competências para o gerente 

de projeto (Takey & Carvalho, 2015). Nos últimos anos, a literatura foi explorada quanto às 

competências de um gerente de projetos, mas há poucas informações quanto às competências 

que o gerente de projetos precisa apresentar para gerir os projetos de inovação. Algumas 

empresas se concentram em projetos que se relacionam estreitamente com seus produtos 

existentes, enquanto outros se envolvem em projetos que estão distantes de suas bases de 

conhecimento e de competências estabelecidas (Cusumano et al., 2008).  

Os projetos de inovação podem ser definidos como a criação de um novo 

programa/sistema de tecnologia de informação, lançamento de produtos ou serviços 

(Rabechini & Carvalho, 2009). Para estes mesmos autores, entender os diferentes tipos de 

projeto de inovação é o foco das organizações que buscam identificar qual abordagem é mais 

adequada para viabilizar projeto de inovação com características distintas. Uma característica 

marcante para os projetos inovadores são os altos investimentos, o que maximiza os riscos, 

por exemplo, de perda financeira.  

Segundo o estudo Global Innovation 1000, realizado pela PwC em 2017, os aportes 

globais em inovação chegaram a US$ 701,6 bilhões em 2017. Este número representa um 

aumento de 3,2% em relação ao mesmo período do ano de 2016 e demonstram como as 

empresas têm se preocupado em investir em projetos de inovação. Ainda sobre o mesmo 

estudo, dentre as empresas que mais investem em pesquisa e desenvolvimento, a Amazon 

lidera com US$ 16,1 bilhões investidos, seguida pela empresa Alphabet (US$ 13,9 bilhões) 

que é a controladora do Google, pela Intel (US$ 12,7 bilhões) e pela Samsung (US$ 12,7 

bilhões). Algumas empresas brasileiras entraram para o ranking, como a Petrobrás, com US$ 

600 milhões investidos em inovação em 2016, seguida pela Vale, que investiu US$ 300 

milhões em pesquisa e desenvolvimento.  

A lista de empresas apresentadas pelo estudo Global Innovation 1000 (PWC, 2017) 

também apresenta a Embraer, que investiu US$ 200 milhões em 2016, e a Totvs, que apostou 

US$ 100 milhões em P&D em 2017, exemplificando o quanto tem sido investido em 

inovação. Assim, observa-se que há grandes investimentos partindo de empresas de diferentes 

setores, mas há uma tendência de que estes projetos terão diferentes características. Desta 

forma, dependendo do tipo e escopo do projeto, as competências do gerente de projetos 

podem variar em amplitude e profundidade (Hölzle, 2010). Assim, optou-se pelo uso da 

seguinte questão de pesquisa: quais competências são requeridas aos gerentes de projetos para 

a atuação em projetos de inovação? Para tanto, o conjunto de conhecimentos existentes sobre 

este tema foi resumido e consolidado para identificar as oportunidades de futuras iniciativas 

de pesquisa.  

Este artigo teve como objetivo apresentar as competências dos gerentes de projetos 

atuantes em projetos de inovação, considerando o período de publicação de 1996 a 2017. As 

etapas para a realização deste estudo consistiram na identificação das competências já 

propostas na literatura, mapeamento dos registros encontrados em artigos que mencionem as 

competências utilizadas em projetos de inovação, a relação destas competências com aquelas 

encontradas na literatura e a construção da lista de competências dos gerentes de projetos de 

inovação. Por fim, este estudo está estruturado em cinco seções. A seção 1 apresenta a 

pesquisa, seu contexto e seus objetivos. A seção 2 apresenta a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento da pesquisa. A seção 3 apresenta os resultados obtidos. A seção 4 apresenta 

uma discussão sobre os achados, e a seção 5 apresenta as conclusões e contribuições da 

pesquisa. 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3118



 

 

2. Fundamentação Teórica 

Este estudo tem por objetivo identificar as competências na literatura de 

gerenciamento de projetos, voltadas especificamente aos projetos de inovação. Por este 

motivo, o referencial teórico conceitua projetos de inovação e competências. 

 

2.1. Inovação e Projetos de Inovação 

A definição de inovação varia bastante devido à amplitude do tema com aplicações 

mais amplas ou mais restritas e às estratégias adotadas pelas empresas, podendo se referir, por 

exemplo, a novos mercados, novos modelos de negócio, novos produtos ou até mesmo novos 

processos organizacionais. Em uma destas definições, assume-se que a inovação pode ser 

conceituada como uma nova tecnologia ou combinação de tecnologias que oferecem 

benefícios valiosos, embora esta definição não se estenda ao grau de desvio das tecnologias 

existentes (McDermott & O’Connor, 2002). 

Para Zaltman, Duncan e Holbek (1973), a definição inovação pode ser entendida como 

uma ideia, uma prática ou um artefato material percebido como novo, relevante e único 

adotado em um determinado processo, área ou por toda a organização. Já Gobeli e Rudelius 

(1985) percebem a inovação no que diz respeito à posição competitiva, mas vale salientar que 

a importância relativa à inovação depende do tipo de indústria, companhia ou organização 

(Guvenis, 1989). Stefanovitz e Nagano (2014), por sua vez, fazem referência ao Manual de 

Oslo, publicado pelo OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) 

com o objetivo de orientar e padronizar conceitos, metodologias e a construção de indicadores 

de pesquisa de inovação na indústria, reiterando os conceitos anteriores e definindo inovação 

como: 

 

A implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo 

método de marketing, ou um novo método organizacional nas 

práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas 

relações externas (OCDE, 2006). 

O mesmo manual considera quatro categorias – ou grupos – de inovação que estão 

presentes nas atividades das organizações, como segue no quadro 1. 

 

Inovação de Produto 

É a introdução de um benefício ou serviço novo ou 

significativamente melhorado, em relação às suas 

características ou usos pretendidos. Incluem melhorias 

significativas nas especificações técnicas, nos componentes e 

materiais, software, interface com usuário ou outras 

características funcionais. 

Inovação em Processo 

É a implementação de um novo ou significativamente 

melhorado processo produtivo – envolve técnicas, 

equipamentos e software utilizados para produzir benefícios 

ou serviços – ou entrega – interesse na logística da empresa e 

embalagem do equipamento, software e técnicas para fornecer 

materiais, alocar suprimentos na empresa, ou métodos de 

entrega de produtos acabados. Isto inclui modificações 
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significativas em técnicas, equipamentos e/ou software. 

Inovação Organizacional 

Refere-se à implementação de novos métodos organizacionais, 

podendo ser mudanças em práticas de negócios, na 

organização do ambiente de trabalho, ou nas relações externas 

da empresa. 

Inovação em Marketing 

Envolve a implementação de novos métodos de marketing. 

Podem incluir mudanças na aparência do produto e sua 

embalagem, na divulgação e distribuição do produto e em 

métodos para definir preços de benefícios e serviços. 

Quadro 1 - Os quatro tipos de inovação. Fonte: Adaptado da OCDE (2005 citado por Da 

Silva & Gil, 2013). 

Conforme mencionado por Freeman (1997), há muito tempo se fala em inovação 

como uma forma de dar impulso à mudança técnica e econômica. Joseph Schumpeter, notável 

economista considerado pai dos estudos de inovação, reconheceu a importância do processo 

de diferenciação de produtos, alegando que esta inovação conduzia a expansão e a criação de 

novos mercados (Tigre, 2005). Sua teoria só foi reconhecida anos depois da publicação, fato 

que se tornou um exemplo de que as novas ideias não alcançam sucesso enquanto não surgem 

condições econômicas, sociais e inovações complementares adequadas à sua aceitação. 

No ponto de vista de Menezes et al. (2012), a inovação está associada ao aspecto 

econômico, sendo uma forma de aquisição de lucros extras pelas empresas por meio de 

vantagens competitivas que agregam valor para o cliente. Nesse sentido, a gestão de projetos 

tem sido vista como fundamental para as empresas, já que é uma ferramenta competitiva que 

representa níveis crescentes de qualidade, além de agregar valor aos interesses dos clientes. 

Segundo o Project Management Institute - PMI (2013), projeto é um conjunto de atividades 

feitas em um tempo determinado, realizadas em grupo, no qual a finalidade é realizar um 

produto, serviço ou resultado únicos. Cleland (1999) definiu projetos como uma combinação 

de recursos organizacionais, com o objetivo de realização das estratégias organizacionais. Já 

Kerzner (1999) conceitua projeto como um empreendimento com objetivo identificável que 

necessita de recursos, se trabalhar sob pressões de prazos, custo e qualidade.  

De acordo com Zimmermann (2014), algumas empresas têm encontrado uma maneira 

de utilizar a concepção de empreendimentos não só trazer benefícios públicos importantes, 

mas também ganhar dinheiro através da criação de valor. No entanto, esse autor ressalta que é 

preciso maior compreensão por parte das empresas sobre o papel da inovação com relação a 

seus efeitos sobre a sociedade e o meio ambiente. Assim, a área de gerenciamento de projetos 

vem se tornando cada vez mais importante durante os processos de transformações que as 

empresas vêm passando com o propósito de alcançar respostas mais eficazes tanto para as 

questões ambientais quanto para as questões organizacionais (Rabechini Jr. & Carvalho, 

2009). O PMI (2013) define o gerenciamento de projetos como a aplicação de conhecimentos, 

habilidades e técnicas para a execução de projetos de forma efetiva e eficaz. Complementando 

este conceito, Kerzner (1999) define como o planejamento, a programação e o controle de 

tarefas e atividade, sendo que estas tarefas devem ser feitas integradamente para que o 

objetivo do projeto seja alcançado com sucesso. 

Embora existam muitos autores que abordam os conceitos de projetos e gerenciamento 

de projetos, não foi encontrada uma definição clara para os projetos de inovação ou projetos 

inovadores. No entanto, foi possível localizar informações sobre os projetos de 

desenvolvimento de novos produtos ou serviços e os projetos de pesquisa e desenvolvimento 
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ou P&D (Balachandra & Friar, 1997) quando se aborda o tema de projetos de inovação. Por 

definição, projetos que envolvem o desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores 

provavelmente envolvem substancial quantidades de incerteza quanto a uma variedade de 

questões, sendo que esta combinação de alta incerteza e falta de experiência relevante tende a 

aumentar a quantidade de interdependência em todas as funções e, portanto, exigindo maior 

compartilhamento de informações, conhecimentos e outros recursos (Olson, Walker, Ruekert, 

& Bonner, 2001). Para este trabalho, considera-se como projetos de inovação todo e qualquer 

tipo de projeto que permite a criação de valor e que apresente as características de projetos de 

P&D ou de desenvolvimento de novos produtos, independente do grau de inovação e de 

incerteza presentes neste tipo de projeto. 

É possível identificar diferentes rótulos na literatura para classificar um determinado 

grau de inovação. Dentre os rótulos mais conhecidos, considera-se dois níveis de inovação - 

incremental e radical. Para Balachandra e Friar (1997), uma inovação incremental é aquela em 

que a tecnologia básica e as características do produto permanecem essencialmente iguais, 

sendo que são feitas apenas pequenas modificações relacionadas ao desempenho, 

flexibilidade, aparência e outros aspectos. Bonner, Ruekert e Walker Jr. (2002) consideram 

que a inovação incremental envolve melhorias, modificações ou extensões de linha de 

produtos existentes, e ressaltam que as organizações costumam apresentar uma boa 

quantidade de conhecimento técnico relevante e experiência de marketing que pode suportar 

este tipo de projeto. Há exemplos da utilização deste tipo de inovação geralmente em 

mercados bem estabelecidos ou em situações em que o cliente está bem identificado, como o 

Walkman da Sony que foi lançado com várias inovações incrementais em 1980 (Balachandra 

& Friar, 1997). 

Com relação à inovação radical, Balachandra e Friar (1997) descrevem como uma 

inovação em que a tecnologia é consideravelmente diferente do produto anterior e o mercado 

pode não existir, partindo-se unicamente nos instintos criativos para atender as necessidades 

dos usuários e revelando um alto grau de incerteza. O produto ou processo desenvolvido pode 

ser tão diferente das atividades atualmente existentes dentro da organização que o processo de 

colocar o produto no mercado pode não estar condizente com os produtos existentes dentro da 

empresa, torna-se muito difícil, se não impossível, prever e realizar análises prévias sobre as 

necessidades dos clientes, o tamanho do mercado, o crescimento do mercado e a concorrência 

(Balachandra & Friar, 1997; McDermott & O’Connor, 2002). Exemplos de inovações mais 

radicais incluem a mudança de motores de para aeronaves, a mudança de vapor para 

locomotivas elétricas a diesel ou o movimento do núcleo para a memória de semicondutores 

(McDermott & O’Connor, 2002). 

Alguns autores defendem que a inovação deve ser vista como um contínuo com 

múltiplas dimensões e que uma classificação de projetos como simplesmente radical ou 

incremental poderia implicar em simplificar demais os termos utilizados para se referir aos 

tipos de projetos desta natureza (Green, Gavin, & Aiman-Smith, 1995). Outros termos 

surgiram nas publicações sobre inovação, além da classificação "incremental ou radical", 

como: "inovador ou não inovador", "descontínuo ou contínuo", "evolutivo ou revolucionário", 

"maior ou menor", "realmente novo" e "avanço", mas pouco foi dito sobre quais critérios são 

usados para essa classificação e quem aplica esses critérios (Danneels, Kleinschmidt, & 

Cooper, 2001). Independente da forma de classificação, as principais inovações exigem novas 

habilidades, níveis de compreensão do mercado, avanços nas novas habilidades de 

processamento e sistemas em toda a organização.  

 

2.2. Competências 

Os projetos de inovação exigem que as empresas tenham competências relacionadas à 

tecnologia e aos clientes e cada uma dessas competências é constituída por um conjunto de 
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recursos. Nos estudos sobre competências, há uma grande quantidade de trabalhos e, 

consequentemente, autores que desenvolvem seus construtos em relação a ela. Quando o 

termo “competência” surgiu, este ficou conhecido como um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes que cada indivíduo possui, representando a inteligência e a 

personalidade que poderia afetar o desempenho do profissional na empresa (Parry, 1996). 

O desenvolvimento do conceito de competências iniciou-se na década de 70 por meio 

dos estudos como o de McClelland e Burnham (1976) e Boyatzis (1982), que apresentaram 

uma postura crítica com relação à liderança restrita à capacidade intelectual do indivíduo. Ao 

longo das últimas décadas, o conceito de competências tornou-se uma abordagem 

fundamental na definição de ações ou comportamentos efetivos esperados (Boyatzis, 1982). 

Desde este momento, o conceito de competências passou a ser interpretado de forma mais 

ampla, visando dar suporte aos processos de avaliação e desenvolvimento profissional nas 

organizações.  

Para os pesquisadores atuantes nos anos 70, 80 e 90, o ponto de referência com relação 

ao conceito de competências era a performance superior de uma pessoa em uma situação de 

trabalho (Dutra, 2004). Para tanto, a competência poderia ser mensurada quando os padrões 

estabelecidos eram comparados e poderia ser desenvolvida por meio de ações de treinamento 

(Fleury & Fleury, 2004). A partir deste conceito, foi pressuposto que as competências podem 

passar por um processo de acumulação como forma um meio crescimento, já que um estoque 

maior de conhecimentos teria, consequentemente, uma competência melhor desenvolvida. 

A literatura tem utilizado uma série de termos, como competências, recursos, skills, 

capabilities e assets, mas aparentemente não há um consenso sobre o significado desses 

termos. Para Sultana (2009), o termo competência em inglês apresenta uma tendência a ser 

mais usado com os termos: conhecimento, habilidade ou capacidade.  Mulder (2007) analisou 

a origem do termo e descobriu como o termo competência tem sido usado em diversos 

contextos. Muitas vezes, um duplo sentido pode ter sido associado ao significado de 

competência, sendo que neste exemplo é possível identificar tanto em termos de capacidade, 

como em termos de autoridade, segundo o autor, não basta ter a habilidade ou capacidade de 

fazer algo, mas também ter a permissão para tal, o que remete à capacitação legal para 

determinada função. O termo "competência" é citado como a expressão mais abrangente e é 

usado para se referir a uma capacidade de realizar algo usando um conjunto de material, como 

o manuseio de equipamentos e máquinas, além de recursos imateriais, como know-how de 

fabricação e compreensão de necessidades do cliente (Danneels, 2002). 

Os estudos sobre competências podem ser estruturados levando em consideração três 

dimensões (Ruas, 2005): individuais, funcionais e organizacionais. Partindo-se do pressuposto 

de que as competências individuais contribuem para a qualificação, desenvolvimento e 

destaque do profissional, pode-se afirmar que pessoas capacitadas são uma importante 

contribuição para as competências organizacionais das empresas. Desta forma, acredita-se que 

uma organização ganha com a atuação de profissionais com competências individuais 

mapeadas e melhor desenvolvidas. O presente trabalho, então, é focado nas competências do 

gerente de projetos atuante em projetos de inovação, ou seja, competências individuais. 

Destacam-se os conceitos sobre competências individuais apresentados pelos autores 

White (1959), McClelland e Burnham (1976), Boyatzis (1982), Spencer e Spencer (1993). 

Além destes, existem importantes contribuições brasileiras sobre competências, entre as quais 

estão os estudos de Fleury e Fleury (2001), Ruas (2005) e Becker (2011). O conceito de Parry 

(1996) também é bastante citado e descreve as competências como: 

 

Um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados 

entre si, que afeta parte considerável da atividade de alguém, que se 

relaciona com o desempenho, que pode ser medido segundo padrões 
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preestabelecidos e que pode ser aperfeiçoado por meio de treinamento 

e desenvolvimento (Parry, 1996, p. 50). 

 

Neste conceito, observa-se que são apresentadas características dinâmicas e 

abrangentes que exploram a sigla conhecida como CHA – conhecimento, habilidades e 

atitudes. Outra grande contribuição vem da informação de que as competências podem ser 

aperfeiçoadas através de treinamento. Desta forma, Parry (1996) ressalta que as competências 

individuais podem ser desenvolvidas e aprendidas através de treinamento, dando mais 

características ao conceito desenvolvido até ali. Ao longo dos anos outros conceitos foram 

sendo propostos, conforme resumo apresentado no Quadro 2.  

 

Autor Conceito 

White (1959, p. 4) 
Capacidade de um organismo para interagir efetivamente com seu 

ambiente. 

Mcclelland (1973) 
Questionamento quanto à questão de testes de inteligência através das 

competências. 

Boyatzis (1982, p. 

21) 

Característica subjacente de uma pessoa, que pode ser um motivo, um 

traço pessoal, uma habilidade, um aspecto de sua autoimagem ou 

papel social, ou um corpo de conhecimentos que ele ou ela usa. 

Spencer e Spencer 

(1993, p. 9) 

Característica subjacente de um indivíduo, que está relacionada de 

forma causal a um eficaz padrão de referência e/ou um desempenho 

superior em uma tarefa ou situação. 

Parry (1996, p. 48) 

Um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados 

entre si, que afeta parte considerável da atividade de alguém, que se 

relaciona com o desempenho, que pode ser medido segundo padrões 

pré-estabelecidos e que pode ser aperfeiçoado por meio de 

treinamento e desenvolvimento. 

Fleury e Fleury 

(2001, p. 188) 

Um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, 

integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, que 

agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. 

Zarifian (2001) 

A competência é o “tomar iniciativa” e “o assumir responsabilidade” 

do indivíduo diante de situações profissionais com as quais se depara. 

[...] A competência é um entendimento prático de situações que se 

apoia em conhecimentos adquiridos e os transforma na medida em 

que aumenta a diversidade das situações. [...] A competência é a 

faculdade de mobilizar redes de atores em torno das mesmas 

situações, é a faculdade de fazer com que esses atores compartilhem 

as implicações de suas ações, é fazê-los assumir áreas de 

corresponsabilidade. 

Le Boterf (2003, p. 

93) 

Saber agir em situações mais ou menos complexas é um saber 

mobilizar e combinar recursos pessoais (saberes, saber-fazer e 

experiências acumuladas) junto aos recursos do meio (equipamentos, 

instalações, informações e redes relacionadas). 

Ruas (2005, p. 40) 

As competências são entendidas como a ação que combina e mobiliza 

as capacidades e os recursos tangíveis (quando for o caso). Sobre os 

resultados desejados, a mobilização das capacidades e recursos e, 

portanto, o exercício da competência vai estar sujeita aos resultados 

desejados e às condições que se colocam no contexto. [...] Assim, a 

seleção e a combinação das capacidades que vão ser mobilizadas sob 

a forma de competência são diretamente dependentes do resultado 
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que se pretende obter com essa ação. 

Quadro 2 - Conceitos de Competências. Fonte: Elaborado pelos autores a partir de White 

(1959), Mcclelland (1973), Boyatzis (1982), Spencer & Spencer (1993), Parry (1996), Fleury 

e Fleury (2001), Zarifian (2001), Le Boterf (2003) e Ruas (2005). 

 

Diante dos conceitos expostos pelos pesquisadores entre os anos de 1959 a 2005, 

destacam-se diferentes características válidas para diferentes contextos. Para o presente 

trabalho, assume-se que as competências individuais são conceituadas como os 

conhecimentos, habilidades, atitudes, capacidades e recursos que os profissionais devem 

mobilizar para efetuar determinada atividade ou para avançar em alguma situação na qual se 

encontram.  

 

3. Procedimentos metodológicos 

A revisão sistemática da literatura tem o objetivo de localizar e sintetizar a pesquisa 

sobre uma questão específica, usando procedimentos organizados, transparentes e replicáveis 

em cada etapa do processo (Littell, Corcoran, & Pillai, 2008). Esta abordagem permite dar 

sentido às informações e é uma forma de mapear áreas de incerteza, identificando onde pouca 

ou nenhuma pesquisa relevante foi realizada e destacando onde novos estudos são necessários 

(Petticrew & Roberts, 2008). Este método foi selecionado como uma estratégia de pesquisa, 

principalmente por ser uma prática baseada em evidências que obtém respostas diferentes à 

questão de pesquisa e identifica quais delas são reveladas para serem mais eficientes. 

Uma revisão sistemática da literatura foi utilizada como uma estratégia de pesquisa 

porque é uma prática baseada em evidências (Petticrew & Roberts, 2008) que obtém respostas 

diferentes à questão de pesquisa e identifica quais delas são mais eficientes. Segundo 

Petticrew e Roberts (2008), apenas o processo de revisão sistemática é capaz de ajudar a 

esclarecer onde a resposta realmente reside ao analisar a literatura a partir de uma questão de 

pesquisa.  

Este artigo apresenta as competências dos gerentes de projetos, especialmente aqueles 

que atuam em projetos de inovação. Considerou-se o período de publicação entre os anos de 

1996 a 2017 para a realização do estudo em três fases que resumem os procedimentos 

realizados ao longo da realização da pesquisa: (1) a definição do escopo de revisão, (2) a 

pesquisas bibliográfica com palavras-chave e, finalmente, (3) a análise da literatura. Durante a 

etapa de definição do escopo, buscou-se delimitar os temas que seriam abordados na pesquisa. 

Após esta etapa, iniciou-se uma pesquisa bibliográfica explorada e não estruturada sobre 

competências dos gerentes de projetos e inovação. Através deste processo inicial, criou-se os 

procedimentos necessários para criar a base de dados para a realização das devidas análises. 

Para gerar a base de dados inicial de informações, foi feita uma pesquisa sem 

restrições relacionadas às áreas acadêmicas, revistas, tipo de trabalho ou datas de publicação. 

A base de dados selecionada para este processo de revisão sistemática foi o ISI Web of 

Science, já que a principal coleção desta plataforma é composta por dez índices contendo 

informações coletadas de milhares de periódicos e conferências. O parâmetro inicial de busca 

foram os tópicos “competenc*” (palavra genérica que abrange o plural e as variantes da 

palavra competence), “project manag*” (palavra genérica que abrange o plural e as variantes 

da palavra project management) e “innovation”, abrangendo a pesquisa para todos os tipos de 

publicações de todos os anos. Cabe ressaltar que o uso das aspas nos termos de busca 

“competenc*” e “project manag*” permitem que os resultados correspondam à composição 

específica desejada.  

Esta busca inicial resultou na identificação de 534 trabalhos da coleção completa da 

base de dados ISI Web of Science. Depois que a busca inicial foi realizada, os tipos de 

publicações que não eram artigos foram excluídos, já que não contribuem com a abordagem 
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estabelecida. Desta forma, foram considerados 248 artigos neste processo de busca. Os artigos 

foram publicados em 148 periódicos diferentes e envolveu 1.554 pesquisadores entre os anos 

de 1992 (a primeira ocorrência) até 2017. O número total de referências citadas nos 

documentos da base de dados inicial foi de 18.784.  

Outros filtros foram implementados como critérios de exclusão das publicações que 

não se aplicam às áreas de estudos voltadas ao tema. Foram lidos os abstracts de todos os 248 

artigos identificados e excluiu-se 201 itens da base de dados que não atendiam 

simultaneamente aos termos “competências”, “gerenciamento de projetos” e “inovação”. 

Estes documentos que foram excluídos continham pelo menos uma das palavras-chave da 

pesquisa, mas não abordaram diretamente os tópicos "competências" e "projetos de 

inovação". Em seguida, foi feita a exclusão dos trabalhos que não estavam em inglês e 

aqueles que não foram localizados, sendo considerados 41 artigos da base de dados para 

realização da análise na íntegra. 

Para ajudar na etapa de interpretação dos artigos, foi utilizado o software Atlas.ti, que 

assumiu a função de ferramenta de apoio para a coleta dos dados utilizados para a análise de 

conteúdo. Segundo Bardin (2002), a análise de conteúdo consiste em técnicas de análise de 

mensagens por meio de procedimentos objetivos e sistemáticos, de cunho qualitativo ou 

quantitativo, que admitam inferência a respeito do conteúdo da mensagem. Existem diferentes 

unidades de registro que podem ser empregadas na análise de conteúdo, como a palavra, o 

tema e o documento (Bardin, 2002). Neste sentido, o software Atlas.ti pode ser utilizado em 

diferentes tipos de pesquisa devido às facilidades em adaptá-lo de acordo com os códigos ou 

registros, os objetivos e a estratégia da pesquisa, mas costuma ser melhor aproveitado em 

pesquisas qualitativas e subjetivas que sejam, ao menos, um pouco estruturadas (Walter & 

Bach, 2015).  

Conforme os dados, os objetivos e as estratégias de pesquisa, o software Atlas.ti 

apresentou flexibilidade, tanto na geração e estruturação dos dados de natureza qualitativa, 

quanto na análise e apresentação dos resultados obtidos. O software Atlas.ti permite a 

descoberta de fenômenos complexos e a transformação do conteúdo em unidades de registro, 

os quais, possivelmente, não seriam detectáveis na simples leitura do texto. Segundo Bardin 

(2010), a unidade de registro (UR) é na ordem semântica, isto é, o menor recorte que se extrai 

do texto, podendo ser uma palavra-chave, um tema, objetos, personagens, entre outras formas 

de conteúdo. Como resultado deste processo, são criadas diferentes mensagens divididas em 

elementos menores, devidamente codificados.  

Araújo e Pedron (2015) compilaram uma extensa lista de competências de gerentes de 

projetos relevantes para o sucesso dos projetos, que foram agrupadas em dez categorias de 

acordo com suas características e propósitos. Partindo-se destas categorias, as codificações 

encontradas na base de dados foram distribuídas para identificar quais competências são 

comumente encontradas nos gerentes de projetos de inovação. Assim, para esta pesquisa 

criou-se os códigos correspondentes às competências dos gerentes de projetos e às 

características específicas da atuação em projetos de inovação para gerar as informações 

necessárias para responder à questão de pesquisa proposta. 

 

4. Análise dos Resultados 

A etapa da pesquisa nomeada como análise dos resultados representa um dos passos 

mais relevantes da pesquisa científica. Devendo, por este motivo, atender ao rigor do método 

científico e, consequentemente, na escolha e uso correto dos recursos tecnológicos adequados 

para a averiguação do fenômeno investigado. Com a definição dos códigos que receberam os 

nomes de cada categoria de competência prevista por Araújo e Pedron (2015), as 

competências identificadas foram inseridas no software de Atlas.ti para a realização das 
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relações entre os termos e os códigos específicos, que foram nomeados conforme as 

competências já previstas pelas mesmas autoras.  

A codificação foi feita em forma de processo iterativo e alguns códigos foram 

condensados em outro código durante o processo, de acordo com o contexto apresentado na 

literatura. As referências identificadas na base de dados foram listadas no quadro 3 para cada 

competência a que se refere. As competências que não apresentam nenhuma informação no 

campo referência são aquelas que não foram mencionadas em nenhum dos artigos da base de 

dados utilizada para este estudo. 

Os registros identificados nos artigos foram relacionados às competências definidas 

anteriormente por Araújo e Pedron (2015) e foi criada uma categoria para as competências 

específicas de gestão de projetos de inovação, nomeada como competências de inovação. 

Considerou-se 79 competências dentre as 85 competências listadas por Araújo e Pedron 

(2015), visto que algumas competências não foram localizadas na literatura.  Outras 11 

competências foram inseridas por meio da categoria “competências em inovação”, visto que 

não se encaixavam em nenhuma outra categoria previamente criada. Ao final da 

categorização, identificou-se 90 competências relacionadas aos gerentes de projetos que 

atuam com projetos de inovação. 

 

4.1. Competências do gerente de projetos 

 

4.1.1. Gestão de equipe 

 Apresentar as competências inovadoras oferecerá um diferencial competitivo às 

empresas (Zhu & Cheung, 2017) e a forma como as organizações irão se organizar quanto à 

liderança pode mudar de acordo com o tipo de inovação praticada pela organização (Holahan, 

Sullivan, & Markham, 2014). Neste contexto, Araújo e Pedron (2015) consideram que as 

competências relacionadas à gestão de equipe são aquelas necessárias para gerenciar e liderar 

efetivamente os membros da equipe.  

Para a categoria gestão de equipe, Araújo e Pedron (2015) apresentaram as seguintes 

competências: motivar os membros da equipe; capacitar futuros líderes (mentoring/coaching); 

celebrar as realizações; colaboração; unir equipes diversas; habilidades da equipe virtual; 

liderança; criar um ambiente eficaz; compartilhar informações e crédito; proteger o time; 

prover feedback; e dar autonomia aos membros da equipe. Foram encontradas evidências na 

literatura para todas as competências mencionadas por Araújo e Pedron (2015). Os gerentes, 

na posição de líderes, podem adotar ações que estabeleçam um ambiente que incentive a 

geração de ideias e o reconhecimento de oportunidades para suas equipes. Desta forma, é 

possível comunicar uma necessidade explícita que pode acontecer em eventos singulares ou 

por meio da cultura da empresa para desenvolver suas equipes (Holahan et al., 2014).  

Além de liderar a equipe, também precisam motivar e capacitar os membros da equipe 

do projeto, assumindo-se papéis e responsabilidades mais formais para alavancar a motivação 

e o uso das ideias geradas internamente (Araújo & Pedron, 2015; Lauritzen, 2017). Destacam-

se, também, as capacidades de participar e compartilhar, uma vez que estas atitudes melhoram 

o acúmulo de competência (Medina & Medina, 2017). Em contrapartida, observa-se que um 

dos aspectos-chave citados na literatura é a competência de gerenciar o equilíbrio 

apropriadamente, já que muitas vezes o ambiente era hostis ou apáticos (McDermott & 

O’Connor, 2002). 

 

4.1.2. Comunicação 

A comunicação envolve todas as habilidades necessárias para se comunicar 

efetivamente com a equipe, as partes interessadas e todos os afetados diretamente ou 

indiretamente pelo projeto (Araújo & Pedron, 2015). Para esta categoria, Araújo e Pedron 
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(2015) apresentaram as seguintes competências, sendo que todas elas foram identificadas na 

literatura utilizada para este trabalho: comunicação verbal; comunicação escrita; habilidade de 

ouvir; habilidade de construir argumentos persuasivos; fazer questionamentos efetivos; 

comunicação aberta; habilidades de apresentação; e saber se comunicar em vários níveis. Para 

Baxter et al. (2013), comunicação local é mais fácil, já que a comunicação com as pessoas 

externas requer maior esforço, exige um maior investimento de tempo, visa esclarecer as 

decisões importantes e a clareza não é garantida. Contudo, a assistência externa, como um 

intermediário de inovação, pode ajudar os gerentes a entender a complexidade dos projetos 

através da exposição dos conflitos e a duplicidade de significados elaboradas sobre requisitos 

e contribuições da solução (Holahan et al., 2014; Lauritzen, 2017; Medina & Medina, 2017).  

 

4.1.3. Conhecimento de domínio comercial 

A categoria de conhecimento de domínio comercial engloba as competências 

necessárias para trabalhar efetivamente com os parceiros de negócios, sendo que um gerente 

de projeto bem-sucedido entende o contexto geral do projeto e supervisiona o impacto do 

projeto na organização (Araújo & Pedron, 2015). As competências mencionadas por Araújo e 

Pedron (2015) e evidenciadas pela literatura deste estudo foram: entender o domínio 

comercial; identificar as partes interessadas; envolver usuários finais; habilidades de negócio; 

conhecer o produto final; documentar o processo; pensamento estratégico; orientado para a 

visão / articular o problema do negócio; e ajustar a cultura. Nesta categoria, considera-se que, 

em uma fase inicial do projeto de inovação, os gerentes devem prestar mais atenção na coleta 

de informações e nos conhecimentos relacionados aos clientes, concorrentes e sobre as 

situações de mercado, em vez de resolverem potenciais problemas técnicos (Thanasopon et 

al., 2016). Assim, procura-se estabelecer relações de longo prazo com os stakeholders e 

deixar clara a expectativa com relação à participação deles (Medina & Medina, 2017). 

 

4.1.4. Habilidades pessoais 

As habilidades pessoais são usadas para construir e manter boas relações com os 

indivíduos envolvidos no projeto, já que construir bons relacionamentos é essencial para 

evitar barreiras políticas e relacionais (Araújo & Pedron, 2015). Para Araújo e Pedron (2015), 

as competências que compõem esta categoria são: gerir conflitos; boas habilidades pessoais; 

negociação; construir relacionamentos; compreender a psicologia das pessoas; carisma; 

consciência política / agilidade / tato; e compromisso. Para todas estas competências foram 

encontradas evidências na literatura selecionada para este estudo.  

Pesquisas anteriores em diversas áreas, como na integração do conhecimento, não 

mostram que as habilidades pessoais de negociação são um fator importante (Baxter et al., 

2013). No entanto, as habilidades de relacionamento e negociação permitiriam a possibilidade 

dos gerentes concentrarem a atenção em questões valiosos, buscando novos conhecimentos 

para tornar-se informado para tomar as decisões e negociar ideias de novos produtos e 

conceitos de uma maneira flexível (Martinsuo & Poskela, 2011).  

 

4.1.5. Técnicas 

Geralmente, as habilidades técnicas estão relacionadas aos gerentes que atuam em TI 

ou aqueles que precisam ter conhecimentos sobre metodologias, processos e técnicas 

específicas (Araújo & Pedron, 2015). As competências que compõem esta categoria, segundo 

Araújo e Pedron (2015), são as habilidades técnicas e a habilidade de desenvolvimento de 

metodologias. Neste quesito, destaca-se que os gerentes precisam desenvolver novas 

ferramentas ou podem precisar repensar a maneira como eles aplicam ferramentas existentes, 

uma vez que os projetos de inovação podem exigir métodos mais flexíveis e que possam ser 
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utilizados sem a necessidade de competências extras (Holahan et al., 2014; Martinsuo & 

Poskela, 2011).  

 

4.1.6. Gestão de projetos 

A categoria de gerenciamento de projetos inclui as competências necessárias para 

assegurar que o projeto seja bem gerenciado, como planejamento e controle (Araújo & 

Pedron, 2015). As competências mencionadas por Araújo e Pedron (2015) foram: 

gerenciamento do escopo; planejamento de projetos; gerenciamento de tempo; utilização de 

recursos; projeção de fechamento; habilidades de ferramenta de gerenciamento de projetos; 

abertura do projeto; gerenciamento de custos; gerenciamento de riscos; e alinhamento. Todas 

as competências foram identificadas na literatura coletada para este estudo. 

Neste tema, destacou-se a necessidade de equilibrar os resultados ao entregar um 

produto forte rapidamente com o capital investido devolvido graças à conversão rápida de 

vendas de produtos, assim minimizando as preocupações associadas com custos de 

desenvolvimento acelerado (Calantone et al., 2014). Para Holahan, Sullivan e Markham 

(2014), o risco é um outro atributo documentado para projetos de inovação, em especial para a 

inovação radical, já que estes projetos exigem mais estrutura e menos flexibilidade.  

  

4.1.7. Características pessoais 

Existem características pessoais que podem ajudar os gerentes de projetos a obter 

resultados positivos (Araújo & Pedron, 2015). Para Araújo e Pedron (2015), as competências 

que compõem esta categoria são: senso de humor; procura de consenso; atenção aos detalhes; 

paciência; capacidade de lidar com o estresse; persistência; cooperação; ser decisivo; 

objetividade; ser confiante/realista; perspectiva de alto nível; ser flexível/gerenciar a 

ambiguidade; julgamento; perspectiva 80/20 princípio de pareto; capacidade mental; 

capacidade de aprender/auto-avaliação; auto-organização/auto-dirigida; iniciativa/pró-ativa; 

ser empático; e transparência/honestidade. Foram identificadas as evidências para estas 

competências, exceto senso de humor, paciência, ser confiante/realista, perspectiva 80/20 

princípio de pareto, capacidade mental e ser empático. 

Como um exemplo da importância desta competência, Baxter et al. (2013) afirmam 

que os gerentes devem promover boas relações sociais por meio do compartilhamento de 

atividades, gerando novos conhecimentos e oportunidades. Outros exemplos desta categoria 

foram destacados por Martinsuo e Poskela (2011), ao abordar que os gerentes devem centrar a 

sua atenção nas questões importantes, buscar novos conhecimentos para tornar-se informado 

para tomar suas decisões e negociar ideias de novos produtos e conceitos de forma flexível.  

  

4.1.8. Organizacional 

As competências organizacionais incluem habilidades que permitem ao gerente de 

projeto organizar e coordenar as atividades e recursos do projeto (Araújo & Pedron, 2015). 

Para esta categoria, Araújo e Pedron (2015) consideraram as competências habilidades 

organizacionais e multi-tarefas, sendo que foram identificadas evidências para as duas 

competências na base de dados utilizada para este trabalho. Nesta categoria destacou-se que, 

para explorar o potencial de criatividade, os gerentes devem construir uma cultura que 

incentiva os funcionários a serem mais criativos em termos de pensar usando apenas a síntese 

em vez de uma abordagem específica (Lauritzen, 2017).  

  

4.1.9. Resolução de problemas 

Com relação à competência de resolução de problemas, Araújo e Pedron (2015) 

afirmam que os gerentes de projetos são capazes de identificar, analisar e resolver problemas 

que ocorrem durante o projeto. Li, Chen, Chew, Teo e Ding (2011) concordam com este 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3128



 

 

conceito ao afirmarem que a resolução de problemas é uma habilidade do gerente de projetos, 

que deve solucionar problemas de capacidade e problemas técnico que exigem a experiência e 

habilidades desta competência. As competências mencionadas por Araújo e Pedron (2015) 

para esta categoria são: habilidades analíticas; habilidades de pesquisa; criatividade, inovação 

e desenvoltura; capacidade de tomada de decisão; e credibilidade. para todas estas 

competências foram identificadas evidências na literatura selecionada para este estudo.  

  

4.1.10. Profissionalismo 

A competência profissionalismo refere-se aos valores e características do gerente do 

projeto que expressam seu compromisso e integridade (Araújo & Pedron, 2015). Para esta 

categoria, Araújo e Pedron (2015) consideraram as seguintes competências: 

comprometimento; foco na qualidade; habilidades profissionais; atitude de dono das tarefas; 

não compromete os fatos; participa e contribui totalmente; orientado para resultados; 

aprendizagem ao longo da vida; e experiência. Foram encontradas evidências para todas estas 

competências na literatura utilizada neste trabalho. 

Nesta categoria destaca-se que o gerente de projeto deve apresentar foco nos 

resultados práticos do projeto, nas competências das pessoas e como elas podem contribuir 

para o sucesso organizacional (Medina & Medina, 2017). Para Stanko e Bonner (2013), os 

gerentes devem se esforçar para aprimorar esta competência, levando a melhores resultados 

financeiros e mais produtos inovadores. Além disso, esta competência deve ser acompanhada 

de perto pelas organizações, que devem incorporar os clientes em suas atividades de inovação 

de produto por meio do diálogo frequente e da realização de sessões de resolução de problema 

(Stanko & Bonner, 2013). 

 

Categoria da Competência Referências 

Gestão de Projetos 

McDermott e O’Connor (2002); Paxton (2007); Katzy e 

Crowston (2008); Elmquist e Le Masson (2009); Sundström e 

Zika-Viktorsson (2009); Chan e Ip, (2010); Kock et al., (2011); 

Lee e Sukoco, (2011); Martinsuo e Poskela (2011); Schiele 

(2012); Baxter et al. (2013); O’Connor e Rice (2013); Stanko e 

Bonner (2013); Calantone et al. (2014); Holahan, Sullivan, e 

Markham (2014); Windrum (2014); Muzzi e Albertini (2015); 

Thanasopon et al. (2016); Medina e Medina (2017). 

Características pessoais 

O’Conner e DeMartino (2006); Katzy e Crowston (2008); Chan 

e Ip, (2010); Kock et al., (2011); Lee e Sukoco (2011); 

Martinsuo e Poskela (2011); Baxter et al. (2013); Stanko e 

Bonner (2013); Holahan et al. (2014); Thanasopon et al. (2016); 

Lauritzen (2017); Medina e Medina (2017). 

Conhecimento de domínio 

comercial 

McDermott e O’Connor (2002); Paxton (2007); Katzy e 

Crowston (2008); Kock et al., (2011); Martinsuo e Poskela 

(2011); Schiele (2012); Baxter et al. (2013); O’Connor e Rice 

(2013); Stanko e Bonner (2013); Calantone et al. (2014); 

Holahan et al. (2014); Thanasopon et al. (2016); Medina e 

Medina (2017). 
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Gestão de equipe 

McDermott e O’Connor (2002); Paxton (2007); Katzy e 

Crowston (2008); Martinsuo e Poskela (2011); Baxter, Goffin, e 

Szwejczewski (2013); Holahan et al. (2014); Windrum (2014); 

Muzzi e Albertini (2015); Thanasopon et al. (2016); Lauritzen 

(2017); Medina e Medina (2017). 

Profissionalismo 

McDermott e O’Connor (2002); Paxton (2007); Katzy e 

Crowston (2008); Kock et al. (2011); Li et al. (2011); Kock et 

al., (2011); Schiele (2012); Baxter et al. (2013); O’Connor e 

Rice (2013); Stanko e Bonner (2013); Calantone et al. (2014); 

Holahan et al. (2014); Thanasopon et al. (2016); Medina e 

Medina (2017). 

Resolução de problemas 

Katzy e Crowston (2008); Elmquist e Le Masson (2009); Chan e 

Ip, (2010); Kock et al. (2011); Li et al. (2011); Martinsuo e 

Poskela (2011); Schiele (2012); Baxter et al. (2013); Stanko e 

Bonner (2013); Holahan et al. (2014); Thanasopon et al. (2016); 

Medina e Medina (2017). 

Comunicação 

McDermott e O’Connor (2002); Paxton (2007); Chan e Ip, 

(2010); Kock et al., (2011); Martinsuo e Poskela (2011); Schiele 

(2012); Baxter et al. (2013); Stanko e Bonner (2013); Holahan et 

al. (2014); Muzzi e Albertini (2015); Thanasopon et al. (2016); 

Lauritzen (2017); Medina e Medina (2017). 

Habilidades pessoais 

McDermott e O’Connor (2002); Katzy e Crowston (2008); Kock 

et al. (2011); Martinsuo e Poskela (2011); Schiele (2012); Baxter 

et al. (2013); O’Connor e Rice (2013); Holahan et al. (2014); 

Lauritzen (2017); Medina e Medina (2017). 

Organizacional 

O’Conner e DeMartino (2006); Kock et al. (2011); Martinsuo e 

Poskela (2011); Schiele (2012); O’Connor e Rice (2013); Stanko 

e Bonner (2013); Holahan et al. (2014); Lauritzen (2017); 

Medina e Medina (2017). 

Técnicas 

McDermott e O’Connor (2002); O’Conner e DeMartino (2006); 

Martinsuo e Poskela (2011); Schiele (2012); Baxter et al. (2013); 

Holahan et al. (2014). 

Quadro 3 - Resumo das referências identificadas por categoria de competência.  

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

4.2. Competências do gerente de projetos de inovação 

 Ao realizar a análise profunda dos artigos selecionados, outras competências foram 

identificadas além daquelas que foram mencionadas por Araújo e Pedron (2015), conforme 

listado no Quadro 4. São elas: competências voltadas ao empreendedorismo, gestão de 

portfólio de projetos, visão sistêmica e estratégia do negócio, gestão do conhecimento, 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3130



 

 

identificação de oportunidades e barreiras tecnológicas, atenção aos movimentos do mercado 

e dos concorrentes. Em diversos momentos, o gerente que atua em projetos de inovação 

também pode assumir parcialmente a posição de gerente funcional (O’Conner & DeMartino, 

2006), deve modificar as competências-chave existentes e desenvolver novas com base na 

gestão do conhecimento para ser bem-sucedido (Palacios-Marqués, Cortés-Grao, & Lobato 

Carral, 2013).  

A ideia de que projetos inovadores são geridos com uma abordagem gerencial mais 

aberta e empreendedora foi apontada por Holahan et al. (2014). Neste sentido, os gerentes não 

devem só prestar atenção na atratividade imediata do produto, mas devem também ver as 

oportunidades estratégicas de longo prazo ao avaliar as ideias (Martinsuo & Poskela, 2011). 

Visando atender os objetivos estratégicos e financeiros da organização, a atratividade e as 

oportunidades geradas pelo produto devem ser avaliadas independentemente do grau de 

inivação, isto é, os projetos incrementais, mais inovadores e radicais são geridos com o 

mesmo nível de rigor e responsabilidade (Holahan et al., 2014).  

Para cada projeto, o gerente pode estruturar conselhos consultivos na empresa para 

assegurar sua adaptabilidade com a estratégia da empresa e selecionar mercados de entrada 

para perserguir (O’ Conner & DeMartino, 2006; O’Connor & Rice, 2013). Os gerentes 

precisam incluir critérios de avaliação que promovem a oportunidade estratégica que o novo 

conceito de produto pode oferecer e o desempenho de inovação, além de serem cada vez mais 

conscientes dos interesses dos concorrentes na extremidade dianteira da inovação (Martinsuo 

& Poskela, 2011). Cabe salientar que é necessário realizar a triagem, a nível de cada produto 

individualmente, implicando que os gerentes devem tomar decisões sobre quais projetos 

devem investir e quais devem ser finalizados (Martinsuo & Poskela, 2011).  

 

Categoria da 

Competência 
Sub-categoria 

Competências identificadas nos artigos da base de 

dados 

Competências 

em inovação 

Empreendedorismo 

Ter visão empreendedora 

Identificar as oportunidades de negócios 

Identificar as barreiras tecnológicas 

Gestão de Portfólio 

Realizar a triagem dos projetos para seleção 

Identificar os níveis de complexidade dos projetos 

Definir critérios de seleção para portfólio de projetos 

Selecionar projetos para um portfólio de projetos  

Priorizar projetos em um portfólio de projetos  

Visão Sistêmica 

Assegurar que os projetos atendam a estratégia do 

negócio 

Ter atenção aos movimentos dos cliente e 

concorrentes 

Gestão do 

conhecimento 
Gerir o conhecimento para o autodesenvolvimento 

Quadro 4 - Competências em inovação identificadas na base de dados.  

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Neste sentido, a seleção enfoca a avaliação da ideia e o conceito de produto e seu 

potencial, tendo em conta como isso irá beneficiar a estratégia da empresa (Chan & Ip, 2010; 

Martinsuo & Poskela, 2011). Além disso, os gerentes desempenham um papel importante em 

manter a visão sobre o produto e suas possibilidades vivo durante o projeto (Sundström & 

Zika-Viktorsson, 2009). Os critérios utilizados pelo gerente podem ajudá-los a priorizar todas 
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as ideias de novos produtos com base no desempenho e potencial de sucesso, selecionando em 

seguida apenas os melhores projetos entre as alternativas (Chan & Ip, 2010).  

 

4.3. Síntese das evidências registradas 

 

O Quadro 5 apresenta a síntese de registros feitos nos artigos utilizados para este 

estudo com relação à cada categoria previstas por Araújo e Pedron (2015). Os registros foram 

ordenados de forma decrescente para ponderar quais foram as categorias mais mencionadas 

quando analizadas da perspectiva das competências de um gerente de projetos de inovação. 

Neste sentido, ficou evidente que as principais competências abordadas pela literatura sobre 

gerentes de projetos de inovação correspondem às categorias de gestão de projetos, 

competências em inovação e características pessoais. 

 

Categoria da Competência 

Competências 

(Araújo & Pedron, 

2015) 

Competências 

identificadas na  

base de dados 

Registros 

identificados  

por categoria 

Gestão de Projetos 10 10 51 

Competências em 

inovação 
0 11 46 

Características pessoais 20 14 36 

Conhecimento de domínio 

comercial 
9 9 34 

Gestão de equipe 12 12 25 

Profissionalismo 9 9 25 

Resolução de problemas 5 5 23 

Comunicação 8 8 18 

Habilidades pessoais 8 8 16 

Organizacional 2 2 12 

Técnicas 2 2 10 

 85 90 296 

Quadro 5 - Distribuição dos registros dos artigos entre as competências de Araújo e Pedron 

(2015) e as competências em inovação. Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

5. Considerações Finais 

 A presente pesquisa apresentou como objetivo a identificação de quais competências 

são requeridas aos gerentes de projetos para a atuação em projetos de inovação. Inicialmente, 

buscou-se estudar as competências do gerente de projetos de inovação pois acreditava-se que 

poderiam haver diferenças significativas entre as competências dos profissionais que 

gerenciam os projetos de inovação e aqueles que gerenciam outros tipos de projetos. 

Considerando-se os altos aportes realizados para projetos de desenvolvimento de produto e de 

pesquisa e desenvolvimento, além dos altos riscos financeiros e de performance envolvidos, 

buscou-se entender se os gerentes de projetos de inovação teriam que apresentar competências 

específicas para lidar com estas peculiaridades. 

Os registros identificados nos artigos foram relacionados às competências definidas 

anteriormente por Araújo e Pedron (2015) e foi criada uma categoria para as competências 

específicas de gestão de projetos de inovação, nomeada como competências de inovação. 

Todas as competências mencionadas por Araújo e Pedron (2015) foram encontradas, exceto 

seis competências listadas na categoria características pessoais. Assim, considerou-se 79 
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competências dentre as 85 competências listadas por Araújo e Pedron (2015), visto que as 

competências “senso de humor”, “paciência”, “ser confiante/realista”, “perspectiva 80/20 - 

princípio de pareto”, “capacidade mental” e “ser empático” não foram identificadas.  Outras 

11 competências foram inseridas por meio da categoria “competências em inovação”, visto 

que não se encaixavam em nenhuma outra categoria previamente criada. Ao final da 

categorização, identificou-se 90 competências relacionadas aos gerentes de projetos que 

atuam com projetos de inovação. 

Embora seis competências mencionadas por Araújo e Pedron (2015) não tenham sido 

encontradas na base de dados, evidências desta pesquisa mostram que as perspectivas das 

competências dos gerentes de projetos estão de acordo com a literatura e podem ser 

estendidas para gerentes de projetos que atuam em projetos de inovação. Percebe-se que os 

profissionais que gerenciam este tipo de projeto apresentam, na maior parte do tempo, 

competências voltadas ao gerenciamento de portfólio, uma vez que o desenvolvimento de um 

novo produto ou a ideia a ser materializada através de um projeto inovador geralmente estão 

conectados aos objetivos estratégicos das organizações.  

Este tipo de competência acaba requerendo que o gerente de projetos desenvolva 

também a competência de empreendedorismo, já que pode surgir a necessidade de melhorar o 

entendimento sobre as necessidades e tendências de consumo dos clientes, consumidores e 

demais stakeholders que serão impactados pelo produto final. Esta competência acabou 

demonstrando relação com as competências de visão sistêmica e de gestão de conhecimento, 

possivelmente devido ao volume de informações que são geradas em projetos de inovação. 

Outra possível justificativa seria a duração deste tipo de projeto, que costuma consumir 

longos períodos de tempo e podem chegar a 10 ou 20 anos, dependendo do segmento 

(Caldeira, Rezende, & Hamaoka, 2016). 

Tratando-se das limitações do estudo, é possível mencionar a utilização de uma lista 

concebida por outro pesquisador, no caso Araújo e Pedron (2015). Assim, surge a 

oportunidade de explorar as classificações de competências sugeridas por outros autores e até 

mesmo rever a classificação utilizada. Este estudo também ofereceu algumas contribuições 

para novos estudos, tais como: (1) fornecer a base para a pesquisa sobre a relação entre as 

competências do gerente de projetos de inovação e a sua atuação no mercado; (2) gerar a 

oportunidade de validação desta lista de competências e suas respectivas categorias, 

verificando em campo se, de fato, aplicam-se estas competências ao público-alvo escolhido e 

se há oportunidades de utilizar uma nova classificação para separá-las e (3) oferecer 

informações úteis para organizações e instituições para melhorar as formas de recrutamento, 

seleção e retenção destes profissionais através do desenvolvimento de competências em 

inovação.   
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Abstract 

 

This research aims to identify the success factors of information technology outsourcing 

(TTI). It is a bibliographical and qualitative study. A Systematic Literature Review (SLR) was 

performed, in contrast to an ad-hoc literature review.  Two databases (ACM and IEEE) were 

consulted, from which 321 articles were extracted. The application of the research protocol 

obtained 32 articles, which were analysed in their entirety. A research points out two 

dimensions of outsourcing relationship that are more referenced in the scientific literature: 

Behaviour dimension and Interaction dimension with focus on contractual arrangements. The 

results confirmed the importance of outsourcing contracts highlighted in TTI literature since 

1990s. In addition, the research identified an association between behaviour dimension an 

importance of human factor in IT projects, also highlighted in the literature. 

 

Keywords: Success Factors, Outsourcing, Information Technology. 

 

 

Fatores de Sucesso na Terceirização da Tecnologia da Informação: Uma Revisão Sistemática 

da Literatura 

 

Resumo 

 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar os fatores de sucesso da terceirização da 

tecnologia da informação (TTI). Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que se caracteriza por 

ser um estudo qualitativo. Foi utilizada a Revisão Sistemática da Literatura (RSL) como 

técnica de revisão bibliográfica, em contraste com uma revisão utilizando seleção de literatura 

ad-hoc. Foram consultadas duas bases de dados (ACM e IEEE), da qual foram extraídos 321 

artigos. A aplicação do protocolo da pesquisa obteve 32 artigos, os quais foram analisados na 

íntegra. A pesquisa apontou duas dimensões do relacionamento de terceirização que são as 

mais referenciadas na literatura científica: a dimensão de Comportamentos e a dimensão de 

Interações com Foco Contratual. O resultado confirma a importância atribuída aos contratos 

de terceirização destacadas pela literatura desde a década de 1990 quando a adoção da TTI se 

intensificou. Além disso, a dimensão Comportamento se relacionou a importância do fator 

humano em projetos de TI, também destacado pela literatura. 

 

Palavras-chave: Fatores de Sucesso, Terceirização, Tecnologia da Informação. 
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1 INTRODUÇÃO 

A demanda crescente por serviços de tecnologia da informação (TI) em empresas públicas 

tem sido um enorme desafio nas grandes cidades. Um grande volume de informações 

necessita ser armazenado, processado e disponibilizado por meio de sistemas de informação e 

serviços para os cidadãos, gestores e agentes públicos. Por outro lado, boa parte dos serviços 

prestados aos cidadãos tem algum componente terceirizado.  

A terceirização da tecnologia da informação (TTI) teve uma grande expansão no início dos 

anos 90 (Loh & Venkatraman, 1992) e continuou crescendo na virada do milênio. Ela é vista 

como uma maneira das organizações reduzir gastos com TI e converter custos imprevisíveis 

em custos fixos (Sparrow, 2012). 

No âmbito das organizações públicas, existe uma diretriz clara no sentido de que se definam e 

se institucionalize os processos de contratação de serviços de TI (Cruz, Andrade & 

Figueiredo, 2011). Além disso, as organizações da administração pública no Brasil adotam 

com mais frequência uma visão normativa do processo, não havendo regras ou mecanismos 

para execução de iniciativas de TI de forma coesa e harmoniosa (Laia et al., 2011). O 

Tribunal de Contas da União apurou que 50% do desenvolvimento de sistemas de informação 

nas instituições públicas federais é realizado por meio de terceirizações, porém a maioria das 

instituições analisadas não conseguiu atingir as metas planejadas (TCU, 2015). 

A identificação dos fatores de sucesso da TTI pode permitir o aumento da eficácia dessas 

inciativas no setor público e privado do Brasil. Dentro deste contexto, este trabalho busca 

responder a seguinte pergunta de pesquisa: quais os fatores de sucesso da TTI nas 

organizações brasileiras? Como consequência, definiu-se como objetivo da pesquisa, 

identificar os fatores de sucesso da TTI. Este objetivo foi realizado por meio de uma pesquisa 

bibliográfica nas bases de dados científicas. 

É do interesse das organizações que os investimentos públicos em TI sejam executados de 

forma eficiente. Isto porque, atualmente os sistemas de informação são importantes 

ferramentas para aumento da competitividade. Dessa forma, a melhor compreensão deste 

tema por parte de pesquisadores, gestores públicos e da própria sociedade, permitirá aumentar 

a taxa de sucesso de projetos de TI. 

No que se refere à estrutura do artigo, primeiramente, a seção 2 apresenta a fundamentação 

teórica sobre motivações e fatores restritivos da TTI, e normas e modelos para a TTI com 

destaque para o modelo de relacionamento da terceirização de Kern e Willcocks (2000). Em 

seguida, os procedimentos metodológicos empregados na pesquisa são descritos na seção 3, 

formando a base para a apresentação e análise dos resultados na seção 4. A seção 5 encerra o 

artigo com as conclusões. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação foi elaborada a partir de conceitos sobre TTI associados aos benefícios da 

terceirização. Inicialmente são descritos as motivações, riscos e fatores restritivos da TTI. Em 

seguida são apresentados normas e modelos de referência usados por empresas públicas e 

privadas nos processos de TTI. Por último, é apresentado o modelo de referência desta 

pesquisa usado para analisar os fatores de sucesso da TTI encontrados na literatura. 

2.1 Motivações para a Terceirização 

Uma melhor compreensão dos fatores que motivam a adoção da terceirização contribui para o 

entendimento dos casos de sucesso e fracasso na adoção dessa prática, permitindo melhor 

posicionamento dos fornecedores em relação aos fatores relevantes além de permitir a 
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avaliação e o alinhamento da área de TI em relação às motivações da alta administração 

(Prado & Takaoka, 2002). 

A terceirização é vista como uma forma de remodelar a organização para criar empresas mais 

flexíveis, com foco em habilidades básicas e melhorar as relações com os clientes (Amant, 

2009). Outros fatores que apoiam a tendência de terceirização incluem: 

(1) Foco na atividade principal: melhoria na utilização dos recursos na área fim, 

melhorando a produtividade, a especialização e a eficácia empresarial (Girardi, 1999; 

Brudenall, 2005; Lacity, Khan & Willcocks, 2009); 

(2) Ganhos de custos: redução nas perdas, estrutura mais enxuta, administração 

especializada, contribuindo para a melhoria da qualidade do produto final da contratante 

(Heywood, 2001; Girardi, 1999; Prado & Takaoka, 2002; Lacity, Khan & Willcocks, 

2009); 

(3) Novas competências: grande variedade de tecnologias e de serviços da internet que 

requerem novas competências e investimentos (Amant, 2009; Brudenall, 2005; Lacity, 

Khan & Willcocks, 2009); 

(4) Motivos estratégicos: decisões de ordem estratégica adotados pelas organizações 

(Heywood, 2001; Lacity, Khan & Willcocks, 2009); 

(5) Redução de risco: diminuição de risco nas atividades por meio da transferência de 

execução de serviços à terceirizados (Heywood, 2001); 

(6) Racionalização dos recursos: otimização da estrutura organizacional, redução dos 

controles, aumento da flexibilidade e da agilidade da organização e otimização do espaço 

físico (Heywood, 2001; Girardi, 1999); 

(7) Desenvolvimento econômico: refletido por meio da criação de novas empresas 

especializadas, geração de emprego e receita (Girardi, 1999); 

(8) Valorização dos recursos humanos: com a terceirização são feitos investimentos em 

conhecimento especializado, treinamento e desenvolvimento profissional dos 

empregados das prestadoras de serviço (Girardi, 1999; Prado & Takaoka, 2002); 

(9) Mobilidade da força de trabalho: busca por uma estrutura de custo variável como 

forma de acomodar flutuações na carga de trabalho (Amant, 2009; Prado & Takaoka, 

2002); 

(10) Novas tecnologias: necessidade de se atualizar rapidamente, adotando novas tecnologias 

(Amant, 2009; Heywood, 2001; Prado & Takaoka, 2002; Brudenall, 2005; Lacity, Khan 

& Willcocks, 2009); 

(11) Infraestrutura: busca por novas instalações devido ao crescimento de demanda de 

recursos de TI (Heywood, 2001); 

(12) Questões políticas: desejo ou necessidade de alguns stakeholders de usarem a 

terceirização para promover agendas pessoais, como eliminar uma função onerosa, 

melhorar sua carreira ou maximizar os benefícios financeiros pessoais (Lacity, Khan & 

Willcocks, 2009). 

2.2 Riscos e Fatores Restritivos 

A decisão final a respeito da terceirização geralmente é baseada no equilíbrio entre a 

percepção de custos, riscos, benefícios e oportunidades. Por outro lado, muitas dessas 

decisões baseiam-se apenas nos benefícios percebidos (Brudenall, 2005). Dentre os riscos e 
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fatores encontrados na literatura, que dificultam a implantação da terceirização, podem-se 

destacar: 

(1) Desconhecimento sobre o assunto: esta restrição dificulta a implementação da 

terceirização, impactando sobre áreas chaves da organização e na alta administração 

(Girardi, 1999); 

(2) Resistência e conservadorismo: a cultura conservadora de algumas empresas pode 

oferecer resistências que inibem a aplicação de técnicas modernas (Girardi, 1999); 

(4) Qualidade: dificuldade em garantir a melhoria da qualidade de serviço (Fernandes & 

Resende, 2005); 

(3) Manutenção da equipe: dificuldade em manter uma equipe qualificada de terceirizados 

que atendam às condições de qualidade e produtividade (Girardi, 1999; Fernandes & 

Resende, 2005); 

(4) Comprometimento: obter comprometimento dos terceirizados (Fernandes & Resende, 

2005). 

(5) Questões culturais: dificuldade de integração das culturas do contratante e do 

fornecedor (Girardi, 1999); 

(6) Conhecimento: erosão do conhecimento interno (Hefley & Loesche, 2010; Brudenall, 

2005); 

(7) Legislação: falta de conhecimento da legislação específica aumenta os riscos na 

elaboração de contratos, bem como reclames jurídico-trabalhistas (Girardi, 1999; 

Brudenall, 2005); 

(8) Segurança da informação: risco de vazamento de informações valiosas (Hefley & 

Loesche, 2010; Brudenall, 2005); 

(9) Controle: perda do controle sobre as funções de SI (Brudenall, 2005); 

Para lidar com os riscos e dificuldades no processo de terceirização, os gestores têm adotado 

algumas práticas, tais como: investimento no processo formal da contratação; definição de 

critérios, políticas e regras no sentido de orientar a gestão do contrato de terceiros; e avaliação 

de metas estabelecidas, supervisão, feedback e treinamento (Fernandes & Resende, 2005).  

2.3 Normas e Modelos de Referência para a Terceirização da Tecnologia de 

Informação 

Normas e modelos de referência são instrumentos úteis nos processos de TTI. As normas, 

muitas vezes adotadas por órgãos públicos, se tornam obrigatórias nos processos de 

terceirização. Por outro lado, os modelos de referência são baseados em boas práticas de 

gestão e apenas orientam o processo de terceirização. Ambos os instrumentos fornecem 

subsídios para a identificação de fatores de sucesso na TTI.  

Entre os modelos de referência existentes na literatura, Cristofoli (2011) destacou os quatro 

modelos mais utilizados no gerenciamento da TTI em empresas brasileiras: COBIT, ITIL, 

eSCM-SP e eSCM-CL. 

(1) Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT): é um framework 

para a gestão da TI. Segundo Fernandes e Abreu (2014), o COBIT é um conjunto de 

diretrizes baseadas em auditoria para processos, práticas e controles de TI, voltado para 

redução de risco, enfocando integridade, confiabilidade e segurança. O principal objetivo 

das práticas do COBIT é contribuir para o sucesso da entrega de produtos e serviços de 

TI, a partir da perspectiva das necessidades do negócio. 
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(2) Information Technology Infrastructure Library (ITIL): são orientações que descrevem 

as melhores práticas a serem aplicadas em um processo de gerenciamento de serviços de 

TI. Atualmente sob comando da Office for Government Commerce (OGC) do governo da 

Inglaterra. As competências deste framework são divididas em cinco estágios: estratégia 

de serviços; desenho de serviço; transição de serviço; operação de serviço; e melhoria de 

serviço continuada (Fernandes & Abreu, 2014).  

 (3) The eSourcing Capability Model for Service Providers (eSCM-SP): foi desenvolvido 

pelo IT Services Qualification Center (ITSqc) da Universidade Carnegie Mellon e um 

grupo de organizações independentes. O objetivo deste modelo é prover as melhores 

práticas que os fornecedores de serviços de TI possam utilizar para desenvolver e 

melhorar a sua capacidade de entregar serviços de TI de qualidade, minimizando os 

custos e riscos para seus clientes (Bon & Verheijen, 2006). 

(4) The eSourcing Capability Model for Client Organization (eSCM-CL): também 

desenvolvido pelo ITSqc e um grupo de organizações independentes. Este modelo foi 

criado com o objetivo de fornecer um conjunto de melhores práticas para que prestadores 

de serviços de TI possam desenvolver e melhorar a sua capacidade de prestar e entregar 

serviços de TI com qualidade, minimizando riscos e custos para os tomadores do serviço 

(Bon & Verheijen, 2006). 

Entre as normas adotadas ou referenciadas por organizações públicas e privadas no Brasil, 

destacam-se duas: 

(1) NBR ISO/IEC 38500:2009: trata-se da norma de referência sobre governança 

coorporativa da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), que estabelece que 

as aquisições de TI sejam feitas por razões válidas, com base em análise apropriada e 

contínua, com tomada de decisão clara e transparente. Deve existir um equilíbrio 

apropriado entre benefícios, oportunidades, custos e riscos, de curto e longo prazo (ISO, 

2009). 

(2) Processo de contratação de serviços de TI para organizações públicas (PCSTI): o 

PCSTI tem como objetivo compatibilizar o processo de aquisição de software e serviços 

correlatos com a legislação pública brasileira, sendo aplicável a qualquer organização 

pública nas esferas federal, estadual e municipal brasileiras (Cruz, Andrade & 

Figueiredo, 2009). 

2.4 Modelo de relacionamento da terceirização 

A contratação de um serviço de terceirização é uma das fases do processo de implantação de 

um serviço terceirizado. Durante a fase de contratação inicia-se um relacionamento entre o 

fornecedor e o cliente. Entender esse relacionamento representa uma questão crítica para a 

terceirização, uma vez que ele surge da operacionalização do contrato, mas não somente desta 

(Mc Farlan et al., 1995). 

Kern e Willcocks (2000) estudaram a questão do relacionamento na TTI e desenvolveram um 

modelo teórico sobre o tema. Este modelo baseou-se em uma revisão da literatura sobre as 

teorias envolvendo o relacionamento entre as empresas e a teoria social das relações 

contratuais. Combinando essas teorias com pesquisas sobre TTI os autores desenvolveram o 

modelo apresentado na figura 1, o qual é composto de três dimensões: 

(1) Contexto. A relação de terceirização depende fortemente desta dimensão, que 

compreende os objetivos, as condições antecedentes e as expectativas em torno da 

terceirização, os quais serão incorporados ao contrato, que traduz as bases do 

relacionamento.  
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(2) Interações. As interações entre as partes podem ser caracterizadas pelas oportunidades, 

valores, regularidade, qualidade e conteúdo.  

(3) Comportamento. As inúmeras interações que ocorrem entre cliente e fornecedor 

dependem em grande parte da atmosfera em torno do acordo de terceirização. Esta 

dimensão é caracterizada por: comprometimento e confiança, satisfação e expectativas, 

cooperação e conflito, e poder e dependência. 

Figura 1. Modelo de relacionamento da terceirização 

 
 Fonte: adaptado de Kern e Willcocks (2000) 

As características informais da contratação podem ser representadas pela dimensão 

Comportamento. A presença desse conjunto de comportamentos pode influenciar a forma 

como clientes e fornecedores definem seus contratos. 

3 MÉTODO DA PESQUISA 

Esta seção apresenta os procedimentos metodológicos que foram aplicados à pesquisa. A 

pesquisa bibliográfica proposta neste trabalho se caracteriza por ser um estudo qualitativo, na 

qual se apresenta a variedade de perspectivas sobre o objeto (Flick, 2004) e predomina a 

descrição (Martins & Theóphilo, 2009). 

Com o objetivo de consolidar os resultados advindo de pesquisas relacionadas ao tema, foi 

realizada uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) como técnica de revisão bibliográfica 

(Kitchenham et al., 2009). Em contraste com uma revisão utilizando seleção de literatura ad 

hoc, uma RSL é uma revisão metodologicamente rigorosa dos resultados da pesquisa. O 

objetivo de uma RSL não é apenas agregar todas as evidências existentes sobre uma questão 

de pesquisa, mas se destina a apoiar o desenvolvimento de orientações baseadas em 

evidências (Kitchenham et al., 2009). Além disso, a RSL torna menos provável que os 

resultados da literatura sejam parciais, embora não proteja contra o viés de publicação nos 

estudos primários. O método de RSL é composto por três estágios: planejamento, condução e 

relatório (Keele, 2007). Os procedimentos metodológicos estão descritos a seguir. 

3.1 Planejamento 

A RSL conduzida nesta pesquisa teve como objetivo identificar estudos sobre fatores de 

sucesso na TTI. Devido a restrições no contexto normativo que restringem a contratação no 

INTERAÇÕES
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setor público de terceirização de TI em outros países, somente a modalidade onshore será 

analisada. Em uma operação de terceirização onshore o trabalho terceirizado de TI ocorre no 

mesmo país do departamento de TI da empresa cliente da terceirização (Fish & Seydel, 2006). 

Para atingir este objetivo foi formulada a seguinte pergunta de pesquisa: Quais são os fatores 

de sucesso para a TTI? 

Os trabalhos analisados foram selecionados de acordo com o seguinte protocolo: 

(1) Fontes de Dados. Para esta pesquisa, a estratégia de busca incluiu as seguintes 

bibliotecas digitais on-line:  

● ACM Digital Library (Association of Computing Machinery), que se trata de uma 

biblioteca contendo artigos completos e registros bibliográficos da atualidade 

cobrindo os campos da computação e TI; 

● IEEE Digital Library (Institute of Electrical and Electronics Engineers), que se trata 

de uma biblioteca com membros em 160 países.  

(2) Critérios de inclusão. Foram considerados os seguintes critérios: 

● Publicações a partir de 2007 (10 anos). Os trabalhos a serem analisados neste período 

podem mostrar tendências ou elucidações mais atuais sobre o tema de pesquisa; 

● Publicações em língua inglesa por ser internacionalmente aceita para trabalhos 

científicos e em língua portuguesa para contemplar os trabalhos existentes de 

pesquisadores brasileiros. 

● Trabalhos que identifiquem fatores de sucesso na TTI. 

(3) Critérios de exclusão. Foram considerados os seguintes critérios: 

● Trabalhos não disponíveis integralmente; 

● Fatores relacionados especificamente à modalidade de terceirização offshore; 

● Trabalhos em estágio preliminar; 

● Trabalhos duplicados; 

● Trabalhos relacionados ao tema de terceirização de computação em nuvem, 

crowdsourcing e pesquisa e desenvolvimento (P&D). 

(4) Construção dos termos de pesquisa. Foi construído o seguinte termo de pesquisa 

aplicado nas bases de dados eletrônicas: 

((("outsourcing") AND "IT") AND ("factor")) OR ((("terceirização") AND "TI") AND 

("fator")) 

(5) Critério de qualidade. Os trabalhos selecionados pelos critérios de inclusão e 

exclusão foram avaliados segundo critérios de qualidade. Os critérios de qualidade 

consideram somente: 

● Estudos com descrições suficientemente detalhadas para permitir a interpretação do 

significado e contexto sendo pesquisado; 

● Estudos de caso ou pesquisas conduzidas por profissionais ou pesquisadores da área 

de gestão ou TI. 

3.2 Condução 
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Foram encontrados um total de 321 estudos nas fontes de dados consultadas, conforme 

ilustrado na figura 2. Com a aplicação dos critérios de inclusão, exclusão e qualidade foram 

selecionados 32 artigos, que estão descritos no Apêndice A. Os 32 artigos foram lidos 

integralmente, extraindo-se informações sobre os fatores de sucesso identificados.  

Figura 2. Trabalhos encontrados na condução da RSL 

Fonte Quantidade 

ACM - Association of Computing Machinery 47 

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers 274 

Total 321 

Fonte: próprio autor 

 

4 ANÁLISE E RESULTADOS 

A análise dos dados e os resultados estão apresentados em dois tópicos: (1) Identificação dos 

Fatores de Sucesso da TTI; e (2) Análise dos Fatores de Sucesso pelo Modelo de 

Relacionamentos da TTI.  

4.1 Identificação dos Fatores de Sucesso da TTI 

A leitura dos 32 artigos permitiu identificar 45 fatores de sucesso da TTI. Alguns fatores se 

repetiram entre os artigos. Outros fatores, apesar de terem designações diversas em artigos 

diferentes, representavam o mesmo conceito e por isso foram agrupados em um mesmo fator 

por meio de análise de conteúdo (Bardin, 1977). Os fatores estão descritos em ordem 

alfabética na figura 3. 

Figura 3. Fatores de Sucesso da TTI 
Fatores Referências 

conforme apêndice A 

Fre-

quência 

Quartil 

F11-Contratos. Contratos e penalidade ou mecanismos de 

recompensa 

[6][7][10][12][16][21]

[28][29] 

8 

Alto 

F06-Comunicação. Comunicação eficaz e oportuna [2][5][8][9][16][24] 

[26][27] 

8 

F01-Ambiente: Fatores ambientais da empresa, tais como 

cultura, estrutura organizacional, padrões governamentais, 

condições do mercado, fornecedores e sua reputação, etc.) 

[9][15][19][22][26] 

[30][32] 

7 

F05-Comprometimento. Comprometimento e confiança na 

manutenção de relações de troca, responsividade para atender 

os requisitos específicos do cliente 

[5][7][10][16][20][25]

[29] 

7 

F10-Conhecimento. Transferência bidirecional de 

conhecimento 

[1][5][8][9][10][16] 

[20] 

7 

F03-Capacidade. Capacidade técnica dos fornecedores [3][10][16][25][29] 

[31] 

6 

F07-Confiança. Confiança mútua [4][5][10][13][21][26] 6 

F33-Relacionamento. Gerenciamento de relacionamento 

eficaz 

[1][9][13][15][16][28] 6 

F12-Controle. Monitoramento e controle dos custos [3][11][16][20][24] 5 

F37-Riscos. Análise e gerenciamento de Riscos [5][16][17][21][27] 5 

F15-Diretoria. Engajamento da alta administração [2][16][30] 3 

Médio 

F16-Diretrizes. Políticas e práticas institucionais [3][15][21] 3 

F22-Governança. Governança e controle [2][13][16] 3 

F23-Histórico. Histórias de sucesso de projetos anteriores [8][21][31] 3 

F41-SLA. Acordos de Nível de Serviço Flexíveis e de forma 

confiável 

[5][11][16] 3 
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Fatores Referências 

conforme apêndice A 

Fre-

quência 

Quartil 

F02-Benefício mútuo. Ambos são beneficiados pela 

terceirização 

[2][5] 2 

Baixo 

F04-Competência. Competência dos fornecedores [26][32] 2 

F09-Conformidade. Regulamentação da conformidade e 

entrega dos serviços 

[16][21] 2 

F14-Cultura. Compatibilidade cultural entre os contratantes [10][19] 2 

F20-Flexibilidade. Flexibilidade nas relações e 

confiabilidade das entregas 

[10][26] 2 

F21-Gestão do Conhecimento. Gerenciamento da 

construção e manutenção de competências que habilitam as 

pessoas para executar seus papeis e responsabilidades 

[2][16] 2 

F32-Qualidade. Produção de qualidade [3][31] 2 

F36-RH. Gestão de Recursos Humanos (produtividade, 

menor rotatividade, satisfação funcionários) 

[14][15] 2 

F39-Seleção. Escolha dos fornecedores [21][23] 2 

F08-Conflitos. Mecanismo construtivo de resolução de 

conflitos 

[5] 1 

Muito 

baixo 

F13-Criticidade. Criticidade do serviço contratado [21] 1 

F17-Equipe: Equipe de TI adequadamente dimensionada [21] 1 

F18-Estratégia. Alinhamento estratégico dos objetivos da 

contratação 

[18] 1 

F19-Finanças. Estabilidade financeira e investimento 

especifico do fornecedor 

[30] 1 

F24-Importância. Alta importância da TI na organização [20] 1 

F25-Infraestrutura. Infraestrutura adequada [15] 1 

F26-Localidade. Solução especifica para a localidade, 

proximidade da organização 

[14] 1 

F27-Natureza. Natureza do projeto [9] 1 

F28-Negócio. Entendimento mútuo do Negócio [5] 1 

F29-Pagamentos. Pontualidade no pagamento [16] 1 

F30-Peritos. Revisão contratual por peritos [16] 1 

F31-Político. Suporte por meio de processo político [19] 1 

F34-Renegociação. Possibilidade de renegociação contratual [16] 1 

F35-Requisitos. Controle dos requisitos [21] 1 

F38-Segurança. Mecanismos para segurança da informação 

(confidencialidade, integridade, disponibilidade) 

[8] 1 

F40-Simplicidade. Contratação de serviços de menor 

complexidade 

[30] 1 

F42-Subsídios. Subsídios efetivos para a atividade de 

terceirização 

[14] 1 

F43-Suporte. Suporte tecnológico para terceirização, por 

meio de ferramentas e sistemas 

[11] 1 

F44-Tamanho. Tamanho do projeto adequado para equipe [21] 1 

F45-Testes. Centro de testes para validação das entregas [14] 1 

Fonte: próprio autor 

 

4.2 Análise dos Fatores de Sucesso 

A análise dos fatores de sucesso identificados na literatura foi realizada por meio do Modelo 

de Relacionamento da Terceirização de Kern e Willcocks (2000) apresentado na seção de 

Fundamentação Teórica. A figura 4 mostra os fatores de sucesso identificados na literatura e 
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agrupados nas três dimensões do modelo. As análises de cada dimensão estão descritas a 

seguir. 

(1) Contexto. Esta foi a dimensão associada ao maior número de fatores encontrados na 

literatura. Os fatores desta dimensão tiveram 40 citações do total de 119 citações e uma 

média de 1,9 citações por fator. 

(2) Interações. Esta dimensão obteve um total de 41 citações. Analisando-se cada um dos 

dois grupos que compõem esta dimensão, observaram-se diferenças. O grupo com foco 

contratual tem apenas cinco fatores, mas obteve 26 citações com uma média de 5,2 

citações por fator (a maior entre todas as dimensões). Por outro lado, o grupo com foco 

na implementação tem nove fatores, mas foi o que obteve menor número de citações, ou 

seja, apenas 15. Isso significa uma média de 1,7 citações por fator (a menor entre todos 

as dimensões). 

(3) Comportamentos. Esta dimensão obteve 38 citações nos seus 10 fatores, o que 

representa uma média de 3,8 citações por fator. 

As três dimensões obtiveram uma quantidade muita semelhante de citações: Contexto obteve 

40, Interações obteve 41 e Comportamento obteve 38. Nesse sentido, o modelo de 

relacionamento da TTI se mostrou alinhado com as citações da literatura, mostrando que suas 

dimensões refletem os fatores mencionados na literatura de uma forma equilibrada, ou seja, 

todas as três dimensões são relevantes. 

Figura 4. Modelo de relacionamento da terceirização e os fatores de sucesso. 

 
 Fonte: próprio autor 

 

INTERAÇÕES
Foco contratual Foco na implementação

CONTEXTO F02-Benefício mútuo. F09-Conformidade

F01-Ambiente F03-Capacidade. F21-Gestão do Conhecimento

F11-Contratos F06-Comunicação. F22-Governança

F13-Criticidade F12-Controle. F28-Negócio

F14-Cultura F37-Riscos. F29-Pagamentos

F17-Equipe F32-Qualidade

F18-Estratégia F36-RH

F19-Finanças F43-Suporte

F23-Histórico F45-Testes

F24-Importância

F25-Infraestrutura COMPORTAMENTOS

F26-Localidade F04-Competência F15-Diretoria

F27-Natureza F05-Comprometimento F16-Diretrizes

F31-Político F07-Confiança. F20-Flexibilidade

F34-Renegociação F10-Conhecimento F30-Peritos

F35-Requisitos F08-Conflitos F33-Relacionamento

F38-Segurança
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Por outro lado, considerando o número de citações por fator, algumas dimensões se 

destacaram em relação a outras.  Para evidenciar esta constatação, os fatores foram 

classificados em quartis usando a função estatística Percentil, conforme indicado na figura 3. 

O quartil com frequência mais alta possui 10 fatores (F1, F3, F5, F6, F7, F10, F11, F12, F33 e 

F37). Esses 10 fatores se distribuíram nas dimensões da seguinte forma: 

(1) Contexto. Entre os 10 fatores mais citados apenas 20% pertencem a esta dimensão. 

Como esta dimensão possui 21 fatores, apenas 9,5% dos fatores estão entre os mais 

citados. 

(2) Interações. Entre os 10 fatores mais citados 40% pertencem a esta dimensão. Entretanto, 

todos eles estão associados a subdimensão Foco Contratual. Ou seja, as interações 

relacionadas ao Foco Contratual contêm cinco fatores dos quais quatro (80%) estão entre 

os mais citados. Trata-se, portanto, da dimensão mais relevante para o sucesso da TTI 

considerando a frequência de citações na literatura. 

(3) Comportamentos. Os 40% restantes dos fatores mais citados estão nesta dimensão. O 

que atribui a ela importância a ser considerada no sucesso da TTI. 

 

5 CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho foi identificar os fatores de sucesso da TTI, por meio de uma 

pesquisa bibliográfica nas bases de dados científicas, utilizando uma revisão sistemática da 

literatura. A pesquisa tem limitações das quais podem ser destacadas: (1) a subjetividade dos 

autores na classificação dos fatores com base na leitura dos artigos selecionados; e (2) a 

subjetividade na classificação dos fatores nas dimensões do modelo de relacionamento da 

TTI. 

A pesquisa apontou duas dimensões do relacionamento de terceirização que são as que 

possuem os fatores de sucesso da TTI mais referenciadas na literatura científica: a dimensão 

de Comportamentos e a dimensão de Interações com foco contratual. O resultado confirma a 

importância atribuída aos contratos de terceirização destacados pela literatura desde a 

evolução da TTI na década de 1990 (Mc Farlan et al., 1995). Além disso, o resultado da 

dimensão Comportamentos se relaciona a importância do fator humano em projetos de TI 

também destacados pela literatura (Prado, Castro, Albuquerque, 2010). 

Fatores relacionados à Dimensão Contexto foram pouco citados pela literatura, em 

comparação com as demais dimensões. Apesar de ter sido menos citado, contextos diferentes 

podem influenciar no sucesso da TTI. Há uma grande diferença de contexto de empresas 

públicas e privadas. Ou seja, o contexto da TTI em empresas públicas e privadas difere de 

forma significativa. O próprio PCSTI, que tem como objetivo compatibilizar o processo de 

aquisição de software e serviços com a legislação pública brasileira, entre outras normas do 

setor público, são evidências da diferença no processo de contratação de serviços por parte de 

empresa públicas em relação a empresas privadas. Em função disso, a próxima etapa da 

pesquisa pretende identificar os fatores críticos de sucesso da TTI no contexto de 

organizações públicas, a partir dos fatores identificados nesta pesquisa. 
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RESUMO 

 

Para as organizações as informações que circulam entre seus departamentos são muito 

importantes no bom desenvolvimento dos processos, proporcionando um maior alcance de 

metas e objetivos, além de favorecer as tomadas de decisões, e a ciência responsável por 

transmitir essas informações é a contabilidade. Com a constante evolução da contabilidade 

originou-se na Inglaterra a Auditoria Interna, oriunda da necessidade que as entidades 

encontraram em obter um maior controle interno das normas e procedimentos realizados, 

como forma de verificação interna periódica e tendo como finalidade a confirmação dos 

registros e demonstrações contábeis. Existem duas categorias de auditoria, a interna e a 

externa, uma voltada diretamente à administração interna das empresas e a outra direcionada a 

dar um parecer à entidade auditada.  A relevância deste estudo apoia-se ao fato de a auditoria 

interna contribuir na especificação de controles internos, possibilitando a correção preventiva 

de métodos e/ou normas a serem seguidos, agregando a organização uma administração 

segura e transparente. É evidente a importância de controles internos eficientes, que 

possibilitam oportunidades e estratégias resultando em crescimento para a organização, 

minimizando falhas e riscos que podem sofrer o negócio. O objetivo deste estudo é analisar 

como a auditoria interna pode contribuir para a manutenção dos controles internos da 

empresa. Para atender ao objetivo proposto coube: analisar a eficácia e importância da 

auditoria interna, evidenciar os tipos de auditoria existentes, evidenciar os objetivos da 

auditoria interna e sua função dentro das organizações e por fim avaliar os benefícios e 

contribuições garantidos por esta ferramenta. A metodologia utilizada neste estudo quanto à 

abordagem foi à pesquisa qualitativa, quanto aos objetivos foi utilizando o método 

exploratório, e quanto aos procedimentos esta pesquisa é do tipo estudo de caso e pesquisa 

bibliográfica. Sabendo que o Brasil esta entre os maiores produtores e exportadores de 

produtos agrícolas, perante este cenário é notável a importância de um componente chamado 
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fertilizante, desta maneira a pesquisa foi realizada em uma indústria de fertilizantes agrícolas, 

de médio porte e de natureza jurídica limitada, devido à significativa importância deste setor 

para a economia brasileira. Diante deste cenário surge à problemática: Como a Auditoria 

Interna pode auxiliar na manutenção do controle interno de uma organização. Os resultados 

obtidos possibilitaram compreender a importância da auditoria interna e os benefícios gerados 

por ela na gestão dos controles internos de uma entidade, evidenciando a contribuição da 

auditoria para correção dos controles internos, tornando-os eficientes para atender as 

necessidades da entidade. Possibilitou demonstrar que a auditoria interna é uma ferramenta 

propícia para o bom desenvolvimento da gestão e controle interno, fornecendo a entidade 

transparência e excelência no mercado em que atua, deixando assim evidente a importância de 

controles internos eficientes oriundos da auditoria interna. Onde a auditoria interna 

proporciona oportunidades e estratégias resultando crescimento para a organização, 

minimizando falhas e riscos que podem sofrer o negócio. Este tipo de auditoria beneficia não 

somente o controle das atividades internas, mas também auxilia nas tomadas de decisões, 

aperfeiçoando a gestão, obtendo um diferencial perante as demais empresas e garantindo um 

negócio de sucesso no mercado, para lidar com a competitividade atualmente inserida. 

Conclui-se que, a auditoria interna sustenta diretamente a manutenção dos controles internos, 

auxiliando a administração, proporcionando transparência e maior segurança para a gestão de 

riscos e tomada de decisão, proporcionando a organização o método mais adequado quando se 

trata de ação preventiva. A limitação deste estudo se concentra no fato de a empresa objeto de 

estudo não possuir em sua instalação um departamento de auditoria interna, devido ao seu 

porte. Sendo assim para futuras pesquisas recomenda-se o estudo com maior número de 

empresas possíveis que possuam este departamento, para melhor compreensão das 

dificuldades e benefícios que ela venha a trazer e assim análises com base em pesquisa 

quantitativa, expressadas graficamente. A contribuição deste estudo é devida a auditoria 

interna ser um recurso eficaz para a manutenção dos diversos controles internos, uma 

ferramenta capaz de aperfeiçoar a administração, desta forma é aconselhável para qualquer 

empresa, proporcionando maior segurança nas tomadas de decisões. 

 

Palavras-chave: auditoria interna, controle interno, administração, transparência. 

 

 

ABSTRACT 

 

For organizations, the information that circulates between their departments is very important 

in the proper development of processes, providing a greater scope of goals and objectives, 

besides favoring decision-making, and the science responsible for transmitting this 

information is accounting. With the constant evolution of accounting, the Internal Audit was 

originated in England, originating from the need that the entities found in obtaining a greater 

internal control of the norms and procedures carried out, as a form of periodic internal 

verification and aiming at the confirmation of the records and demonstrations accounting. 

There are two categories of internal and external audit, one directed directly at the internal 

management of companies and the other directed at giving an opinion to the audited entity. 

The relevance of this study is supported by the fact that internal auditing contributes to the 

specification of internal controls, enabling the preventive correction of methods and / or 

standards to be followed, adding to the organization a safe and transparent administration. 

The importance of effective internal controls is evident, enabling opportunities and strategies 

resulting in growth for the organization, minimizing flaws and risks that can undermine the 
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business. The objective of this study is to analyze how the internal audit can contribute to the 

maintenance of internal controls of the company. In order to meet the proposed objective, it 

was necessary to analyze the effectiveness and importance of internal auditing, to highlight 

the types of audits that exist, to highlight internal audit objectives and their role within 

organizations, and to evaluate the benefits and contributions guaranteed by this tool. The 

methodology used in this study regarding the approach was to the qualitative research, 

regarding the objectives was using the exploratory method, and regarding the procedures this 

research is of the type study of case and bibliographical research. Knowing that Brazil is 

among the largest producers and exporters of agricultural products, in view of this scenario is 

remarkable the importance of a component called fertilizer, in this way the research was 

carried out in an agricultural fertilizer industry, of medium size and limited legal nature, due 

to the significant importance of this sector to the Brazilian economy. Given this scenario, the 

problem arises: How Internal Audit can help in the maintenance of internal control of an 

organization. The results obtained made it possible to understand the importance of internal 

auditing and the benefits generated by it in the management of an entity's internal controls, 

evidencing the contribution of the audit to the correction of internal controls, making them 

efficient to meet the needs of the entity. It has demonstrated that internal auditing is a 

propitious tool for the proper development of internal management and control, providing the 

entity with transparency and excellence in the market in which it operates, thus making 

evident the importance of effective internal controls from internal auditing. Where internal 

auditing provides opportunities and strategies resulting in growth for the organization, 

minimizing failures and risks that can undermine the business. This type of audit benefits not 

only the control of internal activities, but also assists decision making, improving 

management, obtaining a differential over other companies and ensuring a successful business 

in the market, to deal with the competitiveness currently inserted. It is concluded that internal 

audit directly supports the maintenance of internal controls, assisting administration, 

providing transparency and greater security for risk management and decision making, 

providing the organization the most appropriate method when it comes to preventive action. 

The limitation of this study is the fact that the company under study does not have an internal 

audit department because of its size. Therefore, for future research it is recommended the 

study with a greater number of possible companies that have this department, for a better 

understanding of the difficulties and benefits that it will bring and thus analyzes based on 

quantitative research, expressed graphically. The contribution of this study is due to the 

internal audit being an effective resource for the maintenance of the various internal controls, 

a tool capable of improving the management, in this way it is advisable for any company, 

providing greater security in the decision making. 

Keywords: internal audit, internal control, administration, transparency. 
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Boca a Boca Negativo Online: Consumidores Empoderados Pelas Novas Tecnologias e Pelos 

Avanços da Internet 

 

Resumo  

 

O objetivo deste ensaio teórico é propor um modelo conceitual que permita explicar as 

características e cenários em que os consumidores aderem ao comportamento boca a boca 

negativo online, publicando nas redes suas experiências negativas de consumo. A existência 

de pontos de vista contraditórios quanto aos antecedentes do boca a boca negativo online 

intensifica a importância da realização de novos estudos, visando à compreensão e resolução 

dessas diferenças. O desenvolvimento da internet e o advento de tecnologias mais dinâmicas, 

como tablets e smartphones, possibilitaram aos consumidores acesso mais fácil a plataformas 

que incentivam as relações sociais online e o compartilhamento de informações. Assim, tal 

fenômeno potencializado pela tecnologia da informação vem despertando atenção das 

organizações por sua influência nas decisões de compra dos consumidores. Nesse contexto, 

pressupõe-se como antecedentes do boca a boca negativo online a insatisfação, a injustiça 

percebida em suas quatro dimensões (distributiva, processual, interacional e informacional) e 

o desejo de retaliar.  

 

Palavras Chave: Boca a Boca Negativo Online, Insatisfação de cliente, Injustiça Percebida, 

Retaliação de Cliente.  

 

Online Negative Word to Mouth: Empowered Consumers by New Technologies and Internet 

Advances 

 

Abstract 

 

This theoretical rehearsal intends to propose a conceptual model which allow to explain the 

characteristics and scenarios where consumers adopt online negative word of mouth 

behaviors, publishing on network their negative consuming experiences. The existence of 

contradictory points of view about the word of mouth antecedents intensifies the importance 

of developing new studies aiming its comprehension and resolutions. The internet 

development and the advent of more dynamic technologies such as tablets and smartphones 

provided easier access to platforms that stimulates online social interaction and information 

sharing. Therefore, this phenomenon, upscaled by the information technology, has been 

drawing organization’s attention due to its buying decision influence on consumers. At this 

context, it’s assumed as online negative word of mouth antecedents the dissatisfaction, 

perceived injustice as in its four dimensions (distributive, procedural, interactional and 

informational) and wish to retaliate. 
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1. INTRODUÇÃO 

A democratização da internet e o advento de tecnologias mais dinâmicas, como tablets e 

smartphones, contribuíram para que um número maior de usuários se conecte à internet, sem 

restrição de hora e lugar. O desenvolvimento de plataformas, como fóruns e comunidades, 

incentiva as relações sociais online e o compartilhamento de informações e experiências. 

Essas plataformas oferecem diferentes meios para que os usuários se apoiem mutuamente e 

participem da geração de conteúdo nas redes (Hajli, 2014).  

Percebe-se que há uma interferência da tecnologia da informação na atividade de 

comunicação organizacional e da mídia, pois o poder de comunicar, antes exclusivo de 

grandes corporações ou conglomerados de mídia, está se transferindo para as mãos de 

cidadãos comuns com acesso a web, que se expressam e compartilham conteúdos nas redes. O 

mercado vem dando sinais de que o papel dos consumidores está mudando, eles estão cada 

vez mais ativos e construtivos em suas relações com as empresas (Terra & Correa, 2002; 

Cova & Dalli, 2009).  

 O boca a boca negativo já desempenhava papel fundamental na mudança de atitudes e 

no comportamento dos consumidores, mas agora a disseminação de informações por 

consumidores acontece online e pode alcançar milhares de pessoas em pouco tempo. O boca a 

boca online não é um novo fenômeno, além de receber novas terminologias na literatura de 

marketing, o tradicional boca a boca apenas ganhou potência diante das novas tecnologias que 

contribuíram para o seu desenvolvimento (Katz & Lazarsfeld, 1955; Andrade, Mazzon & 

Katz, 2006).  

Tendo em vista o potencial que o boca a boca negativo online tem para influenciar a 

opinião dos outros sobre produtos ou serviços, faz-se necessário conhecer os antecedentes 

desse comportamento. Há evidências na literatura relacionada ao boca a boca negativo de que 

a satisfação está entre os fatores que antecedem esse comportamento do consumidor 

(Sweeney, Soutar & Mazzarol, 2005; Inocêncio & Marques, 2016). As experiências negativas 

resultam em insatisfação e provocam uma variedade de respostas negativas do consumidor 

(Richins, 1983), dessa forma, a satisfação está diretamente relacionada à comunicação boca a 

boca (Pires, 2003), pois clientes extremamente insatisfeitos aderem com maior facilidade a tal 

comportamento (Anderson, 1998). Dependendo das experiências de consumo, os 

consumidores expressam suas queixas de forma privada, reclamando diretamente à empresa, 

ou publicamente por meio dos diversos canais de comunicação disponíveis (Liang, Ekinci, 

Occhiocupo & Whyatt, 2013).  

A queixa do consumidor é um processo dinâmico. A princípio, o usuário insatisfeito 

busca, por meio da reclamação direta, a compensação ou solução para o problema que lhe 

causou insatisfação. Porém, a percepção de injustiça durante esse processo provoca reações 

negativas no consumidor, influenciando sua conduta após a reclamação direta. Tal conduta 

pode ser analisada sob a perspectiva da teoria da justiça, que coloca a percepção do 

consumidor quanto ao resultado obtido após a reclamação como determinante do 

comportamento vingativo. A opção por aderir ao boca a boca negativo ou relevar o dano 

causado pela empresa depende principalmente do nível de justiça percebida pelo reclamante 

(Blodgett 1993; Beachwati & Morrin, 2003; Rocha, Marins, Mota e Freitas, 2014).  

A insatisfação pode desencadear comportamentos retaliatórios no consumidor, entre 

eles a reclamação pública online. A retaliação online é motivada também pela percepção de 

injustiça em episódios pós-reclamação junto às empresas, que provoca sentimento de 

indignação e estimula o desejo de vingança para recuperar a justiça interpessoal 
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(Albuquerque, 2009; Andrade, Balassiano e Brandão, 2013). Nesse contexto, Verifica-se a 

existência de uma relação entre satisfação do consumidor, percepção de injustiça, desejo de 

retaliar e geração de conteúdo online pelos consumidores. Essa relação é construída no 

processo de consumo e se estende até o compartilhamento de informações, que pode ser 

caracterizado como um ato retaliatório por parte dos consumidores.  

 

2.   REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Satisfação do Consumidor   

  

É praticamente unânime na literatura de marketing a ideia de que a satisfação ou 

insatisfação do consumidor é uma resposta à experiência de consumo particular na avaliação 

da discrepância percebida entre expectativas anteriores e o desempenho real do produto ou 

serviço. Isto é, resultados acima do esperado geram satisfação enquanto resultados abaixo do 

esperado geram insatisfação. O consumidor cria diversas expectativas logo após se decidir 

sobre qual produto ou serviço irá adquirir. Essas expectativas são influenciadas por 

experiências anteriores relacionadas ao mesmo produto ou a produtos similares, pelo 

simbolismo vinculado ao produto ou pela performance associada à marca. As expectativas são 

impactadas também pela comunicação dos fabricantes, pelos comentários dos vendedores e 

por distorções cognitivas produzidas pela mente do próprio cliente (Oliver, 1980; Day, 1984). 

As expectativas e o desempenho afetam diretamente a satisfação e, em uma perspectiva 

dinâmica, a experiência dos clientes com produtos e serviços deve resultar num aumento geral 

da satisfação percebida. Esse aumento não pode ser explicado exclusivamente com base na 

não confirmação das expectativas, pois diferenças individuais e de categorias de produtos 

também podem influenciar a satisfação. Dessa forma, os efeitos das diferenças individuais e 

de categorias de produtos em julgamentos de satisfação devem ser mediados pelos 

antecedentes expectativa e percepção de desempenho (Johnson & Fornell; 1991). 

Também se podem considerar como antecedentes da satisfação do consumidor as 

expectativas relacionadas às opções de compra que não foram selecionadas na fase de 

avaliação das alternativas. Assim, quando as expectativas em relação ao produto adquirido 

são frustradas, o consumidor resgata as expectativas relacionadas aos produtos não 

escolhidos. Portanto, a insatisfação além de possuir um aspecto de descontentamento com o 

que foi comprado, possui também caráter de arrependimento por não ter optado pelo outro 

produto (Taylor, 1997). 

Fatores emocionais, especificamente durante as experiências de consumo, também 

podem interferir na satisfação do consumidor, de acordo com categorias distintivas de 

experiência emocional e expressão (alegria, raiva e medo, por exemplo) ou com dimensões 

estruturais subjacentes às categorias emocionais (prazer e desagrado, relaxamento e ação, 

calma e excitação, por exemplo). Assim, as avaliações dos clientes após o consumo são 

influenciadas pelas emoções despertadas durante o consumo. Logo, emoções positivas 

durante o uso do produto ou serviço contribuem para maiores índices de satisfação, enquanto 

emoções negativas são associadas a menores níveis de satisfação dos consumidores 

(Westbrook & Oliver, 1991).  

A equidade percebida está entre os antecedentes da satisfação do consumidor. Por ser 

uma variável endógena, ela reflete as percepções do comprador quanto aos resultados obtidos 

com o produto adquirido e quanto aos serviços do vendedor. Por sua vez, as percepções do 

cliente levam em consideração as comparações entre os resultados obtidos por ele e os obtidos 

por outros indivíduos que adquiriram produto ou serviço semelhante. Pode-se afirmar então 

que a satisfação é alcançada se há percepção de equidade na relação custo e beneficio (Oliver 

& Swan, 1989). 
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O grau de satisfação com o produto ou serviço será determinante no comportamento 

boca a boca negativo. Consumidores muito insatisfeitos têm maiores chances de se engajarem 

na comunicação boca a boca negativa, compartilhando com muitas outras pessoas sua aversão 

por uma empresa. Esse comportamento do consumidor é em grande parte emotivo ou 

conduzido por fortes emoções, como raiva frustração e irritação. Há evidências na literatura 

de que a insatisfação está entre os fatores que antecedem o comportamento boca a boca 

negativo, pois tal comportamento é em grande parte emotivo e conduzido por sentimentos 

como raiva, frustração e irritação (Richins, 1983; Anderson, 1998; Sweeney, Soutar & 

Mazzarol, 2005; Inocêncio & Marques, 2016).  

 

2.2 Injustiça Percebida pelo Consumidor 

 

A investigação do papel da equidade percebida tem sido importante na compreensão das 

atitudes dos clientes em relação ao gerenciamento do conflito entre comprador e vendedor, 

visto que a percepção de justiça por parte dos indivíduos afeta fortemente a forma como eles 

se sentem, pensam e se comportam em muitos aspectos. Baseada na psicologia social, a 

Teoria da Justiça fornece um modelo teórico pertinente para o estudo do consumidor 

insatisfeito, pós-reclamação, sendo frequentemente utilizada na literatura para explicar as 

reações de indivíduos a diversas situações de conflito, incluindo relações de consumo 

(Bagozzi, 1975; Bodgett, 1993; Tyler & Smith, 1998; Beachwati & Morrin, 2003). 

A justiça possui visão conceitual em três dimensões: a justiça distributiva, que lida com 

os resultados da decisão; a justiça processual, ligada aos procedimentos de tomada de decisão; 

e a justiça interacional, relacionada ao comportamento interpessoal na execução de 

procedimentos e entrega de resultados (Tax, Brown & Chandrashekaran, 1998). No contexto 

do comportamento do consumidor, a justiça distributiva está relacionada aos resultados 

tangíveis oferecidos pela empresa ao cliente reclamante; a justiça processual liga-se aos 

procedimentos adotados pela empresa, durante o processo de reclamação; e a justiça 

interacional, aos aspectos de interação entre reclamantes e representantes da organização 

(Santos, 2001). 

As pessoas têm grande preocupação com a equidade dos resultados em situações de 

conflito. O cliente que eventualmente sofre uma perda financeira espera, no mínimo, por 

compensação e um pedido de desculpas. O pedido de desculpas sugere que a restituição não é 

apenas pelo custo econômico, mas também pelos custos emocionais. No contexto do 

marketing, pode-se afirmar que há impacto da justiça distributiva percebida pelos clientes 

sobre a satisfação, qualidade percebida e fidelidade dos clientes (Adams, 1963; Tax, Brown & 

Chandrashekaran, 1998; Sinha & Batra, 1999; Vaidyanathan & Aggarwal, 2003). 

Fornecer informações precisas e garantir a conformidade com padrões éticos e morais 

são fatores indispensáveis quando se fala em justiça processual. No âmbito do marketing, a 

justiça processual reflete aspectos ligados à conveniência do cliente, o qual, por sua vez, 

valoriza a capacidade de respostas rápidas e espera que a empresa reclamada assuma a 

responsabilidade e demonstre confiabilidade. Essa dimensão da justiça tem sido bastante 

empregada, principalmente nas situações de encontros de serviço e tratamento de reclamações 

(Leventhal, 1980; Tax, Brown & Chandrashekaran, 1998; Lee, Joshi & Kim, 2011). 

A percepção do cliente no que tange a justiça interacional envolve aspectos de 

comunicação, honestidade, empatia e cortesia. A alta frequência de percepções desfavoráveis 

associadas aos referidos atributos mostra que as expectativas de clientes em relação ao 

tratamento interpessoal diante de uma falha em serviço são consideravelmente maiores. Em 

algumas abordagens, a justiça interacional é colocada como parte da justiça processual, mas é 

importante destacar sua independência dos dois outros tipos de justiça, haja vista que a 
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interação interpessoal entre compradores e vendedores é crítica para a resolução de 

reclamações (Tax, Brown & Chandrashekaran, 1998; Lee, Joshi & Kim, 2011). 

 Na literatura de psicologia, a justiça interacional foi dividida em justiça interacional e 

justiça informacional, sendo a primeira ligada à maneira como o indivíduo é tratado durante a 

solução do problema e a segunda relacionada ao repasse de explicações e informações quanto 

aos procedimentos adotados. Oferecer informações importantes aos clientes pode ser uma 

forma eficaz de aumentar sua percepção de justiça informacional no processo de recuperação 

de serviços. Compradores esperam informações que os ajudem a tomar melhores decisões, 

pois sem informações completas eles podem ter a percepção de que a transação é injusta 

(Colquitt, 2001; Mattila & Cranage, 2005). 

A estrutura de equidade composta por quatro fatores não é comum no contexto do 

marketing. Entretanto, acredita-se que os quatro tipos de justiça (distributiva, processual, 

interacional e informacional) provavelmente abordarão aspectos importantes de equidade, 

como, por exemplo: resultado, procedimento, tratamento interpessoal e informações 

relevantes durante a negociação. Assim, propôs-se a permanência da estrutura de equidade de 

quatro fatores também no contexto do marketing (Lee, Joshi & Kim, 2011). 

A percepção de justiça determina as reações do consumidor após o contato com a 

empresa. Essa percepção relacionada ao comportamento pós-reclamação pode desencadear 

emoções negativas, entre elas o envio de informações ao mercado. A injustiça percebida gera 

o sentimento de raiva, que está associado ao desejo de vingança e, nessas circunstâncias, a 

injustiça percebida leva consumidores reclamantes a se engajarem no comportamento boca a 

boca negativo (Blodgett, 1993; Campbell, 1999; Cota-Mckinley, Woody & Bell, 2001). 

 

2.3 Retaliação do Consumidor 

 

A retaliação é um tipo de comportamento agressivo, caracterizado pela intenção de 

reagir a uma experiência negativa nas relações de consumo, tornando-se uma questão de 

equidade psicológica. É uma grave consequência da insatisfação, pois não se trata apenas da 

exposição de um problema por um cliente, mas da criação de um problema para a empresa, 

além de custos adicionais. Entre os comportamentos de retaliação está o envolvimento no 

comportamento boca a boca negativo e até atos ilegais que levam os responsáveis a 

responderem processos criminais e ações judiciais (Huefner & Hunt, 2000).  

No consumo, a retaliação ocorre quando o cliente deseja revidar algum dano que lhe foi 

causado com o objetivo de punir a empresa ou até evitar que outros consumidores passem 

pela mesma situação negativa. Em algumas situações, as motivações dos consumidores para a 

retaliação se estendem para além de simplesmente ficarem quites com as empresas. Eles 

retaliam para dar um corretivo ao provedor de serviços ou por razões mais nobres como salvar 

outros do mesmo destino (Funches, Markley & Davis, 2008; Albuquerque, 2009). 

A retaliação de clientes é punitiva na essência, representa os esforços feitos por eles 

para punir e causar inconvenientes a uma empresa pelas perdas que ela motivou (Grégoire & 

Fisher, 2008). Ela pode ser direta e assumir forma de queixa se o cliente contatar a própria 

empresa para relatar uma inconveniência ou abuso de seus funcionários. Outros tipos de 

retaliação, como roubo, agressão física e vandalismo também são classificados como tipos de 

retaliações diretas, entretanto, são raramente utilizados pelos consumidores porque são ilegais 

(Huefner & Hunt, 2000; Hibbard, Kumar, & Stern, 2001).  

Já os esforços dos clientes para denegrir a imagem da empresa podem ser vistos como 

uma forma indireta de retaliação, dado que, ao compartilharem suas más experiências, eles 

esperam manchar a reputação da organização e influenciar os outros a evitá-la. Outra forma 

de retaliar indiretamente se dá por meio de terceiros, como as agências de consumidores, a 

mídia e os sites de reclamações (Wangenheim, 2005; Grégoire & Fisher, 2008).  
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Consumidores empoderados pelas novas tecnologias e motivados por experiências 

negativas com empresas se tornam hostis e fortemente determinados a causar estragos ao 

ofensor sem precisar se esforçar muito. Numa perspectiva diferente da que coloca a retaliação 

do cliente como um comportamento punitivo, cujo objetivo é somente revidar e manchar a 

imagem da marca, a retaliação pode ser vista como uma forma de restaurar a equidade e não 

exclusivamente prejudicar a marca (Kähr, Nyffenegger, Krohmer, & Hoyer, 2016).  

A raiva e o ressentimento são sentimentos associados a percepções de procedimentos 

injustos e podem incentivar indivíduos a se engajarem em comportamentos de retaliação. 

Níveis baixos de percepção de justiça distributiva e de justiça interacional maximizam a 

possibilidade desse tipo de comportamento. À medida que um relacionamento ganha força, 

uma violação da justiça leva a uma maior sensação de traição, que, por sua vez, faz com que 

os clientes com relacionamento mais forte retaliem a empresa com maior intensidade. Por 

outro lado, procedimentos vistos como justos moderam a ação de retaliação de um indivíduo 

(Bies, 1986; Skarlicki & Folger, 1997; Grégoire & Fisher, 2008). 

Consumidores que se sentem insatisfeitos com a prestação de serviços podem adotar 

medidas de retaliação contra o provedor de serviços. Além da intenção de retaliar, está entre 

os fatores que afetam o envolvimento em boca a boca negativo a percepção de que a 

reclamação entregue diretamente ao provedor de serviços não resultará num desfecho 

satisfatório (Mardhiyah, Dharmmesta & Purwanto, 2013). 

Após falhas no serviço, o consumidor descontente por não ter obtido êxito em sua 

reclamação pode tentar restaurar a equidade em sua relação com a empresa, exigindo 

reparação ou retaliando. Entre as formas de retaliar está a propagação do boca a boca 

negativo, quando o consumidor dissemina sua reclamação a terceiros (Albuquerque, Pereira & 

Bellini, 2011; Grégoire & Fisher, 2006). 

 

2.4 Boca a Boca Negativo Online 

 

 Antes de sua ampliação para o ambiente virtual, o conceito comunicação boca a boca já 

estava presente na literatura, descrito como uma comunicação oral entre pessoas em relação a 

uma marca, produto ou serviço, onde o comunicador é percebido como não comercial. Esse 

comportamento do consumidor pode ser definido também como comunicações informais 

direcionadas a outros consumidores sobre a posse, uso ou características de bens e serviços ou 

até sobre vendedores (Arndt, 1967; Westbrook, 1987). 

  Pode-se considerar boca a boca negativo online qualquer declaração negativa feita por 

clientes potenciais, reais ou anteriores sobre um produto ou empresa, exposta a uma 

infinidade de pessoas ou instituições por meio da internet. Esse fenômeno não envolve apenas 

o que foi comprado online, mas também o que foi adquirido off-line, em lojas físicas 

(Henning-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004; Mardhiyah, Dharmmesta & Purwanto, 

2013). 

  O desenvolvimento de tecnologias, especialmente as de informação e comunicação, 

facilitou a troca de informações entre as pessoas em qualquer lugar e a qualquer momento. Os 

consumidores expressam, eletronicamente, sua satisfação ou suas queixas relacionadas a bens 

e serviços adquiridos. Assim, não só as organizações podem atingir um público de escala sem 

precedentes e a baixo custo, mas também, pela primeira vez na história, os indivíduos podem 

ter seus pensamentos, reações e opiniões pessoais facilmente acessíveis pela comunidade 

global de usuários de internet. Com isso, o boca a boca está recebendo um novo significado 

por essa propriedade única da internet (Dellarocas, 2003; Mardhiyah, Dharmmesta & 

Purwanto, 2013). 

 Um dos principais meios utilizados pelos consumidores que desejam compartilhar suas 

experiências de consumo, as mídias sociais são ambientes favoráveis à propagação de 
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informações. As empresas e suas marcas, bem como políticos, instituições governamentais e 

até celebridades vêm enfrentando os impactos do comportamento boca a boca negativo. Em 

reação a qualquer situação que desagrade, os usuários de redes sociais podem criar enormes 

ondas de indignação online, em um curto espaço de tempo e os efeitos podem ser 

catastróficos para a reputação da empresa (Pfeffer, Zorbach & Carley, 2014). 

  O parecer de outras pessoas pode ser considerado um indicador de qualidade do 

produto ou serviço, garantindo maior confiança e auxiliando consumidores indecisos no 

momento da compra. Muitos deles frequentemente buscam esse auxílio em opiniões e 

informações de experiências de consumo publicadas na internet. A relevância do boca a boca 

online é cada vez maior, pois esse tipo de comunicação escrita influencia a decisão de compra 

do consumidor com mais intensidade do que a comunicação oral. Isso se agrava com a 

transparência das informações disseminadas nas redes e com o alcance dos sites de redes 

sociais. O Facebook, por exemplo, que já ultrapassou a marca de 1 bilhão de usuários no 

mundo inteiro e vem despertando interesse das organizações em busca de um novo tipo de 

relacionamento com seus clientes (Schubert & Ginsburg, 2000; Berger & Iyengar, 2013; 

Netto, Carneiro, Oliveira & Monteiro, 2016). 

 As organizações precisam perceber que existem meios alternativos utilizados pelos 

consumidores que desejam expressar sua insatisfação, identificar as causas dos problemas e 

evitá-los. É importante explorar as experiências compartilhadas nas redes e monitorar as 

interações nas comunidades online, visto que os consumidores no ambiente eletrônico são 

mais ativos e mais exigentes e podem fornecer valiosas informações culturais e de marketing. 

(Brown, Broderick & Lee, 2007; Mardhiyah, Dharmmesta & Purwanto, 2013). 

 

2.6 Modelo de Avaliação dos Antecedentes do Boca a Boca Negativo Online 

 

  Na figura 1, propõe-se um cenário de estudo dos antecedentes do boca a boca negativo 

online e como eles se relacionam. A satisfação é apresentada como resultante da confirmação 

das expectativas e da percepção positiva quanto ao desempenho do produto ou serviço durante 

a utilização. Por outro lado, expectativas não confirmadas ou a percepção negativa quanto ao 

desempenho do produto levarão à insatisfação do consumidor. Assim, o cliente insatisfeito, 

seja por não ter suas expectativas atendidas ou pelo desempenho insatisfatório do produto ou 

serviço, reclama diretamente à empresa. Dependendo do grau de insatisfação, o cliente adere 

ao boca a boca negativo, publicando sua experiência negativa em sites de reclamação, blogs 

ou mídias sociais, sem qualquer tentativa de comunicação direta com a empresa (Day, 1984; 

Liang, Ekinci, Occhiocupo & Whyatt, 2013).     

 Entre os consumidores que registram suas queixas junto à empresa, a percepção de 

justiça pós-reclamação pode desencadear o desejo de retaliar, que leva o cliente ao 

comportamento boca a boca online. Na figura 1, a percepção de injustiça aparece em suas 

quatro dimensões (Albuquerque, 2009; Albuquerque, Pereira & Bellini, 2011). Nesse 

contexto, o consumidor que não obtém êxito em sua reclamação busca justiça por meio da 

retaliação. 

 A geração de conteúdo negativo online, por consumidores não é motivada apenas pelo 

desejo de retaliar, mas também pela busca por compensação. Nessa perspectiva, o ambiente 

online é o canal de comunicação escolhido pelo cliente que espera reparação ao dano que lhe 

foi causado (Anitsal & Anitsal, 2007). Nesta proposição, o cliente movido pela necessidade 

de solucionar o problema compartilha sua insatisfação com outros consumidores por meio da 

internet.  
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 Figura 1 - Antecedentes do boca a boca negativo online 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A potencialização do boca a boca negativo online foi possibilitada pela democratização 

do acesso à internet e pela popularização de dispositivos que permitem o fácil acesso a 

diversas redes. Esse comportamento do consumidor se tornou uma ameaça indesejada pelas 

empresas, haja vista os impactos que informações negativas disseminadas nas redes podem 

causar nas decisões de compra do consumidor e até na reputação corporativa das 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3166



 

 

organizações. Salienta-se então a importância de compreender o fenômeno boca a boca 

negativo online e seus antecedentes.   

  O contexto de avaliação dos antecedentes do boca a boca negativo online, descrito 

neste ensaio teórico, visa explicar o percurso do cliente insatisfeito com o produto ou serviço. 

Entre os conceitos envolvidos, destaca-se como uma reação inicial do cliente insatisfeito o 

registro de reclamação direta. Entretanto, dependendo do grau de insatisfação, pode ocorrer o 

envio de informações ao mercado, por meio do boca a boca negativo online, sem que haja 

qualquer tentativa de busca por compensação junto à empresa ofensora.  

 Ao registar uma queixa, o consumidor espera uma solução satisfatória para o problema. 

Caso isso não ocorra, a situação pode ser agravada pela percepção de injustiça pós-

reclamação, que pode estar relacionada à solução oferecida pela empresa, à forma como o 

processo de reclamação foi conduzido, à cortesia da equipe que atendeu à reclamação ou até 

mesmo às informações concedidas pelos profissionais da empresa durante o processo.   

 A percepção de injustiça, pós-reclamação direta, pode desencadear no consumidor o 

desejo de retaliar, sendo o boca a boca negativo online um dos comportamentos retaliatórios 

que ocorrem com frequência considerável. Contudo, cabe destacar que nem sempre o cliente 

que obtém retorno insatisfatório da empresa, pós-reclamação direta, age movido pelo desejo 

de retaliar. Ele pode aderir ao comportamento boca a boca negativo online apenas como 

forma de recuperar a equidade na relação de consumo ou como um apelo, na tentativa de ter 

seu problema resolvido.  

 Baseado em experiências de outros consumidores, o conteúdo disseminado nas redes 

ganhou credibilidade, o que o torna uma fonte aceitável. Já existem sites especializados em 

reclamações de clientes, que divulgam rankings das empresas mais reclamadas com o objetivo 

de auxiliar aqueles que buscam informações antes de comprar um produto ou contratar um 

serviço. As organizações têm como desafio o gerenciamento dessas informações, o que inclui 

o monitoramento das redes, a fim de evitar exposições negativas. 
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Abstract 

With a financial crisis, politics and the most competitive labor market in Brazil, in 2016 

unemployment 22 million people. The development of new mass communication 

technologies and a communications facility, the potential for growth in the number of 

defaulters and the over-indebtedness of families. Given the context in the present paper, I 

want to answer the next question: Is it possible to create a model, to use systems dynamics, 

to design and predict how finances? The general objective of this work is to propose a 

model. Use System Dynamics to enable citizens to carry out projects on their finances. 

Specifically, we intend to: Develop a Systems Dynamics model as the main variables 

involved in controlling an individual and analyze the potential of using the model through 

simulation in different scenarios. As a result, one realizes that the model allows an analysis 

of the degree of influence that is a purchase or exchange of a good (car, home appliance, 

home or apartment) can have in their accounts at the end of the time. It was also possible to 

verify the impact of the development of the account, to allow the splitting of investments in 

the accounts, and consequently in the fixed income and variable income accounts. 

 

Keywords: System Dynamics, Predicting, Personal Finance 

 
Resumo 

Com a crise financeira, política e o mercado de trabalho mais competitivo, no brasil, em 

2016 o desemprego atingiu 22 milhões de pessoas. O desenvolvimento de novas 

tecnologias de comunicação em massa e a facilidade das comunicações sociais, 

potencializou o crescimento do número de inadimplentes e o superendividamento das 

famílias. Diante desse contexto o presente trabalho pretende responder à seguinte pergunta: 

É possível criar um modelo, utilizando dinâmica de sistemas, para projetar e predizer as 

finanças pessoais? O objetivo geral desse trabalho é propor um modelo utilizando a 

Dinâmica de Sistemas para possibilitar aos cidadãos, realizar projeções e predições de suas 

finanças. Especificamente, pretende-se: desenvolver de um modelo de Dinâmica de 

Sistemas com as principais variáveis envolvidas no controle financeiro de um indivíduo e 

analisar o potencial do uso do modelo por meio de simulação em diferentes cenários. 

Como resultado, percebe-se que o modelo permitiu a análise do grau de influência que a 

compra ou troca de um bem (carro, eletrodoméstico, casa ou apartamento) pode ter em 

suas contas ao decorrer do tempo. Também foi possível verificar que a análise da evolução 

da conta corrente possibilita equacionar os percentuais de investimento nas contas 

poupança, e consequentemente nas contas da renda fixa e renda variáveis.  
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Palavras-Chave: Dinâmica de Sistemas, Predição, Finanças Pessoais 

1 INTRODUÇÃO 

 

A crise financeira e política, além de um mercado de trabalho mais competitivo, sugere que 

as pessoas devem buscar o equilíbrio das suas finanças para garantir o sustento básico das 

suas famílias. Segundo Leite (2016), vivemos em uma sociedade de consumo que é 

permeada entre produtos e consumidores. A democratização do crédito associadas a 

necessidade social  

 

No Brasil, em 2016, o desemprego atingiu 22 milhões de pessoas, causando um retrocesso 

social, aumentando a pobreza e onerando cada vez mais o Estado - tendo em vista que a 

busca por benefícios assistências também aumentou (CORREIA, 2016). Sendo assim, 

diante da queda da produção industrial, o número de demissões cresceu acima das 

contratações, provocando desemprego e gerando uma escassez de oportunidades 

(POCHMANN, 2009).  

 

A publicidade das instituições financeiras, com ofertas irresistíveis de crédito, encoraja o 

consumidor a se endividar, na busca de um bem-estar maior, além de aumentar a sua 

autoestima.  Em razão disso, o endividamento torna-se um hábito frequente dos cidadãos 

brasileiros (LEITE, 2016). 

 

Considerando uma análise mais abrangente, as mudanças sociais e econômicas vistas no 

mundo e no Brasil foram impulsionadas pelos desenvolvimentos de novas tecnologias e de 

comunicação em massa. A democratização do crédito associada às necessidades sociais e à 

facilidade das comunicações sociais, potencializou o crescimento do número de 

inadimplentes e o superendividamento das famílias (JÚNIOR, 2016). 

 

Segundo Junior (2016), vivemos em uma sociedade de consumo onde os indivíduos se 

veem motivados a adquirir produtos e a contratar serviços, ainda que não possuam os 

recursos necessários para a realização dos pagamentos. O autor explica, ainda, que o 

direito econômico tem observado que o acesso ao crédito e a sua utilização estão crescendo 

mais rapidamente do que a renda dos indivíduos.  

 

Diante desse cenário, o presente trabalho pretende responder à seguinte pergunta: É 

possível criar um modelo, utilizando dinâmica de sistemas, para projetar e predizer as 

finanças pessoais? Dessa forma, o objetivo geral desse trabalho é propor um modelo 

utilizando a dinâmica de sistema para possibilitar aos cidadãos, realizar projeções e 

predições de suas finanças. Especificamente, pretende-se: desenvolver de um modelo de 

dinâmica de sistemas com as principais variáveis envolvidas no controle financeiro de um 

indivíduo e analisar o potencial do uso do modelo por meio de simulação em diferentes 

cenários. 

 

Na sequência, apresentam-se as seções de referencial teórico, metodologia, resultados, 

trabalhos relacionados e as considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
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A seção de referencial teórico aborda os conceitos de Modelagem e Simulação, Dinâmica 

de Sistemas e o Programa Computacional Vensim.  

 
 
 
 
2.1 Modelagem e Simulação 

 

A simulação pode ser definida como a imitação ou representação de uma operação, de um 

processo ou sistema do mundo real, ao longo de um determinado tempo (LAW & 

KELTON, 2000; BANKS, 1998; PRADO, 2008). Neste contexto, a simulação envolve a 

geração de um histórico artificial do sistema e a sua observação para direcionar inferência 

envolvendo as características do sistema real que estão sendo representadas. 

 

Para reproduzir o modelo é necessária a criação de hipóteses sobre seu funcionamento, 

formando, assim, as relações matemáticas ou lógicas que constituem o modelo do sistema. 

Desta forma, as relações que compõem o sistema são simples, sendo possível utilizar 

métodos matemáticos como álgebra, cálculo ou teoria da probabilidade para obter os 

resultados exatos. No entanto, a grande maioria dos sistemas do mundo real é complexa, ao 

ponto de não permitir a avaliação analítica, sendo necessário que estes modelos sejam 

estudados por meio de simulação (LAW, 2007). 

 

Segundo Freitas Filho (2008), apesar de as ferramentas de simulação serem excelentes para 

realização de análises, elas também apresentam vantagens e desvantagens, as quais são 

apresentadas a seguir. 

 

As principais vantagens são: 

 

- Depois de o modelo de simulação ter sido desenvolvido, ele pode ser utilizado várias 

vezes para avaliar projetos propostos; 

- As hipóteses sobre como ou por que determinados problemas ocorrem podem ser 

facilmente testadas para verificação; 

- Como os modelos de simulação podem ser quase tão detalhados quanto os sistemas 

reais, novas políticas e procedimentos operacionais, regras de decisão, fluxos de 

informação, dentre outras, podem ser avaliadas sem que o sistema real seja perturbado. 

Isso permite explorar questões do tipo: o que aconteceria se? 

- Permite o controle do tempo, tornando possível reproduzir os problemas de forma mais 

rápida ou mais lenta para melhor a sua avaliação; 

- Apresenta facilidade na aplicação do método em comparação a métodos analíticos. 

- Apresenta um nível de detalhes muito semelhante ao sistema real; 

- Apresenta facilidade na identificação de gargalos, facilitando a proposição de 

melhorias. 

 

Quanto às principais desvantagens, podemos listar: 

 

- Os resultados podem ser de difícil interpretação (processos aleatórios incluídos no 

modelo); 

- A modelagem e experimentação, associadas a modelos de simulação, consomem muitos 

recursos, principalmente tempo; 
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- Exigência de treinamento para construção de modelos, o que pode levar algum tempo. 

 
Uma das formas de modelagem e simulação é a Dinâmica de Sistemas. A Dinâmica de 

Sistemas é um método que busca estudar as estruturas de um sistema organizacional ou 

social, por meio da representação das relações causais entre seus elementos e busca 

também compreender o comportamento de sistema com o tempo (Forrester, 1961; Roberts 

et al., 1983; Pidd, 1998; Sterman, 2000). 

 

2.2  Dinâmica de Sistemas 

 

A Dinâmica de Sistemas (DS) foi desenvolvida originalmente na década de 1950 para 

ajudar os gestores corporativos a compreenderem os processos industriais (FORRESTER, 

1968). Segundo Sterman (2000), a DS é caracterizada como uma metodologia capaz de 

aperfeiçoar a compreensão de um sistema complexo, enquanto representa para o usuário os 

diagramas causais, malhas de realimentação (loops de feedback) e de fluxo. 

 

A dinâmica de sistemas pode, também, ser entendida como uma abordagem de 

pensamento, que toma uma perspectiva integrativa do sistema, cuja característica principal 

é o reconhecimento de processos inerentes de realimentação (feedback) na estrutura dos 

sistemas para os quais a modelagem está sendo desenvolvida (HELAL, 2008). 

 

Para modelar e simular usando Dinâmica de Sistemas é necessária a utilização de uma 

ferramenta computacional, disponível gratuitamente para estudantes: o Vensim PLE. Este 

programa permite conceituar, simular, analisar e otimizar os modelos desenvolvidos. 

 
2.3 Programa Computacional Vensim 

 

O Vensim é um programa computacional de simulação com seu próprio ambiente, no qual 

podem ser construídos ou estudados modelos de diagramas causais, diagramas de fluxos e 

simulação de modelos. Dessa forma, ele é uma ferramenta visual de modelagem que 

permite conceituar, documentar, simular, analisar e aperfeiçoar modelos de simulação, a 

partir de diagramas causais ou diagramas de fluxo. Portanto, nesse caso, não é necessário 

trabalhar com equações matemáticas (VENTANA SYSTEMS, 2017). 

 

A conexão estre as variáveis do sistema são realizadas por meio de setas que são 

reconhecidas como conexão causa-efeito. Essa informação é utilizada pelo editor de 

equação do Vensim para formular uma simulação completa do modelo. 

 

O modelo pode ser analisado por meio do seu processo de construção, observando as 

causas (variáveis que modificam a variável de interesse) e os usos (variáveis que são 

modificadas pela variável de interesse) de uma variável, e também os retornos (loops) 

envolvendo esta variável (VENTANA SYSTEMS, 2017). 

 
3 METODOLOGIA 

 

Esse trabalho foi dividido em duas etapas: desenvolvimento do modelo de dinâmica de 

sistema e a análise do uso do modelo proposto por meio de simulações feitas em diferentes 

cenários.  
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3.1 Desenvolvimento do modelo de dinâmica de sistemas (DS) 

  

A Dinâmica de Sistemas possibilita entender como o processo físico, os fluxos de 

informações e de gestão de política se interagem para criar a dinâmica das variáveis de 

interesse. Segundo Neto et. al. (2014), a simulação consiste em utilizar técnicas 

computacionais, por meio de modelos que permitem simular o comportamento de sistemas 

reais e conduzir experimentos com o objetivo de entender o comportamento de um sistema 

ou avaliar a sua operação. 

Para realizar o desenvolvimento inicial do modelo foram identificadas as principais 

variáveis, que seriam influenciadas ao longo do tempo. Paralelamente, foram estabelecidas 

as relações e dependências entre essas variáveis. 

 

Segundo Murthy et al. (2010), no desenvolvimento de um modelo de dinâmica de sistema, 

primeiro são identificadas as variáveis que podem ser modificadas ao decorrer do tempo. 

Ao mesmo tempo, devem ser identificadas as relações de dependências entre elas, ou seja, 

como uma mudança em uma variável afetará as outras variáveis, que continuarão a afetar 

as demais. Sendo assim, qualquer mudança em alguma variável do sistema pode 

influenciar seu comportamento no futuro. 

 

Em seguida, foi desenvolvido o modelo de Dinâmica de Sistemas e foram criados os 

diagramas de Estoque e Fluxo. A partir desse modelo foram identificadas as equações que 

irão determinar as interações e as regras de decisão do sistema que permitem a realização 

das simulações de diferentes cenários. 

 

3.2 Análise do uso do modelo proposto por meio de simulação de diferentes cenários  

 

Foram realizados experimentos no sistema, por meio de alterações das variáveis de 

decisão, e, dessa forma, foi possível avaliar o potencial do uso do modelo proposto.   

 

Os cenários apresentados foram baseados na média da distribuição dos rendimentos 

nominais mensais da renda per capita por unidade federativa, divulgadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), investigados pela Pesquisa Nacional por 

Amostragem de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). Segundo Hoffmann (2016), 

existe uma grande diferença entre os rendimentos médios entre as Unidades Federativas. O 

autor explica que o rendimento do Estado de São Paulo pode chegar a ser 2 ou 3 vezes 

maior que as Unidades Federativas do Nordeste. 

 

Mesmo utilizando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), algumas 

variáveis utilizadas na simulação, foram definidas de forma subjetiva e devem ser 

ajustadas por cada indivíduo ao utilizar o modelo.   

 

A tabela 1 lista os parâmetros utilizados no primeiro cenário: 

 

Tabela 1 – Variáveis do primeiro cenário 
Nome variável  Valor Observação 

Valor salário inicial 1.482,00 Rendimento nominal mensal domiciliar per capita da 

população residente em São Paulo (R$) 

Taxa de reajuste do salário 0,08 Valor anual do reajuste do salário  
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Valor taxa inflação 0,06 Taxa de inflação anual 

Taxa investimento de poupança 0,10 Taxa de investimento na poupança 

Seguro carro 150,00 Valor de seguro do veiculo 

Agua 120,00 Valor da conta de agua 

Luz 250,00 Valor da conta de luz 

Gás 30,00 Valor do gás  

Celular 50,00 Valor da conta de celular 

Supermercado 400,00 Valor gasto para consume mensal de alimentos 

Entretenimento 100,00 Gastos com diversão  

Gasolina 300,00 Gasto com combustível  

Seguro obrigatório do carro 50,00 Valor do seguro obrigatório pago anualmente 

IPVA 400,00 Valor do IPVA pago anualmente  

Licenciamento 96,00 Valor do licenciamento pago anualmente 

Manutenção carro 500,00 Valor da manutenção anual do carro 

 
As demais variáveis forma definidas com o valor 0 (zero) para não influenciar a simulação. 

 
Já o segundo cenário considerou o valor do salário inicial igual a R$ 509,00 que é 

rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente no estado do 

Maranhão. As demais variáveis foram definidas da mesma forma que no primeiro cenário. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Os resultados obtidos neste trabalho são apresentados e discutidos nessa sessão e, para 

facilitar o entendimento e a interpretação dos resultados, as análises seguiram as etapas 

definidas nos objetivos e descritas na metodologia. 

 
4.1 Desenvolvimento do modelo de Dinâmica de Sistemas (DS)  

 
O modelo de Dinâmica de Sistemas (DS) proposto neste trabalho abrange as principais 

variáveis do fluxo financeiro pessoal de um indivíduo. O diagrama causal apresentado na 

Figura 1, demostras as relações causa-efeito entre os componentes do modelo proposto. 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3176



 

 

 
Figura 1 – Diagrama casual do fluxo financeiro pessoal 

Fonte: Dados da Pesquisa 

O diagrama de estoque e fluxo, apresentado na Figura 2, representa o processo de controle 

financeiro pessoal de um indivíduo. Os elementos principais da dinâmica de sistema são:  

 

 Estoques: previdência suplementar, salário, fundo garantia, contas reajustadas, 

conta banco corrente, conta banco poupança, conta investimento renda variável, 

conta investimento renda fixa - consiste em recursos acumulativos do sistema; 

 Os fluxos: entrada previdência, entrada fundo, entradas conta corrente, 

pagamentos, entradas poupança, saída poupança, entrada renda variável, entradas 

renda fixa, saída renda fixa - são as funções que representam as decisões ou 

políticas das empresas em relações à acumulação dos estoques ou recursos; 

 As Variáveis simples: taxa empresa, valor taxa inflação, taxa contribuição, taxa 

inflação, valor salário inicial, taxa rendimento previdência, valor férias, valor 

décimo terceiro, férias, taxa de reajuste salário; entradas mensais, décimo terceiro, 

outras entradas, hora extra mensal, valor outras entradas anuais, entrada anuais, 

taxa rendimento de poupança, taxa investimento de poupança, investimento 

poupança, transferência corrente, transferência poupança, empréstimo, pagamento 

não esperado, taxa de investimento renda fixa, investimento renda fixa, taxa de 

investimento renda variável, investimento renda variável, seguro carro, escola, 

academia, remédio, outros gastos, TV internet telefone fixo, água, condomínio, luz, 

gás, celular, compra suplemento mensal, supermercado, carnes, convênio médico, 

gasolina, aluguel, animais, contas mensais, prestações mensais, carro, apartamento, 

cartão de crédito, aniversário familiares, viagem anual, IPVA, IPTU, seguro 

obrigatório carro, licenciamento, manutenção carro, natal, pagamentos anuais, 

número hora extra - São os elementos que influenciam nos valores dos fluxos 

responsáveis pela variação dos estoques. 

 

Observa-se que, para realizar a simulação e as predições, devem ser informadas as 

variáveis com os dados de entrada financeira e saída de recurso financeiro. Estas variáveis 

são:  
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 Variáveis obrigatórias: valor salário inicial ou outras entradas, valor taxa 

inflação - Estas variáveis devem ser informadas para realizar a simulação em 

todos os casos. 

 Variáveis não obrigatórias: número hora extra, valor outras entradas anuais, 

taxa investimento de poupança, taxa rendimento poupança, taxa rendimento da 

renda variável, taxa de investimento renda variável, taxa contribuição, taxa 

empresa, taxa fundo garantia, taxa variação fundo, valor taxa inflação, taxa 

rendimento de renda fixa, taxa rendimento previdência, taxa fundo garantia, 

taxa variação fundo, seguro carro, escola, academia, remédios, outros gastos, 

TV internet telefone fixo, água, condomínio, luz, gás, celular, supermercado, 

carnes, entretenimento, convênio médico, gasolina, aluguel, animais, carro, 

apartamento, cartão de crédito, empréstimo, aniversário familiares, viagem 

anuais, IPVA, IPTU, seguro obrigatório carro, licenciamento, manutenção 

carro, natal - não é necessário informar essas variáveis para realizar a 

simulação. Porém, as mesmas devem ser informadas caso influenciem no fluxo 

financeiro pessoal do caso estudado. 

 

 
Figura 2 – Diagrama de fluxo e estoque do controle financeiro pessoal 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Observa-se que, na Figura 2, o salário corresponde à principal entrada no fluxo e o mesmo 

é corrigido anualmente pela taxa de reajuste salarial. Também é possível definir cenários 

onde o salário não é informado. Nesses casos deve ser informada a variável – “outras 

entradas”. 

 

O salário é definido pela Fórmula 1, onde o mesmo é influenciado pela taxa de reajuste do 

salário que ocorre anualmente:  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3178



 

 

 (1) 

 A entrada de recurso financeiro na conta corrente é realizada pelo salário, horas extras e as 

transferências. Essa movimentação é representada pela Fórmula 2:  

 (2) 

O valor da conta corrente é definido pela Fórmula 3, e é influenciada pelos pagamentos 

realizados no mês:  

 (3) 

Os pagamentos são definidos por todas as despesas do mês e é representado pela Fórmula 

4:  

 (4) 

A entrada de recurso financeiro na conta poupança é definida pelos investimentos e pela 

variação mensal, conforme exibido pela Fórmula 5:  

 (5) 

Já o valor da conta poupança é definido pela Fórmula 6, e é influenciada pelos valores 

transferidos da conta poupança para a conta corrente:  

 (6) 

A saída de recurso financeiro da conta poupança é realizada por meio de investimentos em 

renda fixa e transferências para a conta poupança conforme demostrado na Fórmula 7: 

 (7) 

4.2 Análise do uso do modelo proposto através de simulação de diferentes cenários 

 
O primeiro cenário simulado, considerou o rendimento nominal mensal domiciliar per 

capita da população residente no estado de São Paulo, a Figura 3, apresenta o saldo da 

conta corrente. 

  

 
Figura 3 – Saldo em contato corrente – cenário 1 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Observa-se na Figura 3, que o saldo está negativo até o decimo terceiro mês simulado. 
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Já na Figura 4, pode-se observar o saldo da conta poupança. Nota-se que o saldo da conta 

poupança é igual a zero até o decimo terceiro mês, onde ocorre uma pequena variação. 

 

 
Figura 4 – Saldo conta-poupança – cenário 1 
Fonte: Dados da Pesquisa 

O segundo cenário simulado, considerou rendimento nominal mensal domiciliar per capita 

da população residente no estado do Maranhão, e apresenta o saldo da conta corrente 

(Figura 5). 

 

 
Figura 5 – Saldo conta corrente – cenário 2 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Observa-se, assim, que o saldo ficou negativo em todos os meses simulados. Por esse 

motivo não foram transferidos valores para a conta poupança.  

 
5 CONCLUSÕES 
 
O modelo de simulação de dinâmica de sistema proposto nesse trabalho permitiu analisar e 

realizar predições das principais variáveis do controle financeiro pessoal de um indivíduo. 

 

A principal contribuição desse trabalho é demostrar a necessidade de planejamento a longo 

prazo das finanças pessoais, para diminuir o superendividamento dos indivíduos, 
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possibilitando, assim, a realização de experimentos sem a necessidade de interferir com o 

controle financeiro real.  

 

O modelo proposto de Dinâmica de Sistemas, permitiu, por exemplo, a análise o grau de 

influência que a compra ou troca de um bem (carro, eletrodoméstico, casa ou apartamento) 

pode ter em suas contas ao decorrer do tempo. 

 

Outra característica do modelo proposto é possibilitar a realização de análises de evolução 

das contas de investimento como: poupanças, previdência, previdência suplementar, renda 

fixa e renda variável em relação aos percentuais de investimentos definidos pelo 

modelador. Observa-se também que a análise da evolução da conta corrente possibilita 

equacionar os percentuais de investimento nas contas poupança consequentemente nas 

contas da renda fixa e renda variáveis.  

 

Comparando os dados simulados para o Estado de São Paulo, com o Estado do Maranhão, 

e alterando somente o rendimento nominal mensal domiciliar per capita e mantendo os 

demais parâmetros sem considerado o custo de vida, foi possível constatar que existe uma 

grande desigualdade entre os Estados, sendo que, não seria possível manter os mesmos 

gastos entre os indivíduos do Estado de São Paulo e Maranhão. 

Por fim, observa-se que as técnicas de simulação de Dinâmica de Sistemas foram 

adequadas para o estudo do comportamento das contas financeira pessoal de um indivíduo. 

O modelo de simulação mostrou-se eficiente para predizer o comportamento das contas 

corrente e poupança ao longo do tempo. 

 

Como sugestão para trabalhos futuros, sugere-se a realização de um estudo mais 

detalhados das despesas entre os Estados, considerando o custo de vida, para ter um melhor 

equacionamento dos resultados. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BANKS, J. Handbook of Simulation. Atlanta: John Wiley & Sons, 1998. 

 

DE MENDONÇA, Mário Jorge Cardoso et al. Um estudo sobre o endividamento 

público no Brasil e implicações. Texto para Discussão, Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), 2016. 

 

CORREIA, Jéssica de Oliveira Alencar. A precarização das relações de trabalho em 

virtude da crise econômica em face dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Revista 

do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, v. 20, n. 2, p. 49-54, 2016. 

 

FREITAS FILHO, P. J. Introdução à modelagem e simulação de sistemas: com 

aplicações em Arena. Visual Books, 2008. 

 

FORRESTER, J. Road Maps: A Guideto Learning System Dynamics. 1968. Disponível 

em: <http://web.mit.edu/sysdyn/road-maps/home.html>. Acesso  em:  11 fev. 2017. 

 

FORRESTER, Jay Wright; FORRESTER, Jay W. Urban dynamics. Cambridge: MIt 

Press, 1969. 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3181



 

 

HAGE, Altahyde; ALEXANDRE, José. A possível mudança do centro dinâmico do 

capitalismo: A contribuição dos BRICS e os limites do Hemisfério Sul. OIKOS (Rio de 

Janeiro), v. 14, n. 2, 2017. 

 

HELAL, Magdy. A hybrid system dynamics-discrete event simulation approach to 

simulating the manufacturing enterprise. ProQuest, 2008. 

 

HOFFMANN, Rodolfo. A distribuição da renda no Brasil no período 1992-2001. 

Economia e Sociedade, v. 11, n. 2, p. 213-235, 2016. 

 

JÚNIOR, Waldir Leôncio Cordeiro Lopes; DE SIQUEIRA, Andreia Oliveira. 

SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO 

FENÔMENO NO ÂMBITO DO TJDFT. Revista de Doutrina e Jurisprudência, v. 107, 

n. 1, p. 10-31, 2016. 

 

LAW, A. M.; KELTON, W. D. Simulation modeling and analysis. Boston: McGraw 

Hill, 2000. 

LAW, A. M. Simulation Modeling & Analysis. 4. ed. Boston: Ed. McGraw-Hill, 2007. 

 

LEITE, Carla Vladiane Alves. A CRISE ECONÔMICA E O SUPERENDIVIDAMENTO 

DO BRASILEIRO: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO 

SOCIAL FÁCIL NO BRASIL DOI: http://dx. doi. org/10.18838/2318-8529/rdiet. 

v10n2p120-147. Revista de Direito Internacional Econômico e Tributário, v. 10, n. 2 

Jul/Dez, p. 120-147, 2016. 

 

MURTHY, Sahana; GUJRATI, Rohit; IYER, Sridhar. Using system dynamics to model 

and analyze a distance education program. In: Proceedings of the 4th ACM/IEEE 

International Conference on Information and Communication Technologies and 

Development. ACM, 2010. p. 27. 

 

NETO, Hilario Gomes; OLIVEIRA, J. B.; ANDRADE, CRF. Modelagem e Simulação 

Computacional em uma Empresa de Confecção de Roupas: Um Estudo sobre o 

Desempenho de um Processo Produtivo. XXXIV ENEGEP, 2014. 

 

PRADO, D. S. Usando o Arena em Simulação. 3. ed. Belo Horizonte: INDG Tecnologia 

e Serviços, 2008. 

 

PIDD, M. Modelagem Empresarial: Ferramentas para a tomada de decisão. Porto Alegre: 

Bookman, 1998. 

 

POCHMANN, Marcio et al. O trabalho na crise econômica no Brasil: primeiros sinais. 

estudos avançados, v. 23, n. 66, p. 41-52, 2009. 

 

ROBERTS, N.; ANDERSEN, D. F.; DEAL, R. M.; GARET, M. S.; SHAFFER, W. A. 

Introduction to computer simulation: A system Dynamics modeling approach. 

Massachusetts: Addison-Wesley, 1983. 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3182



 

 

STERMAN, John D. Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex 

world. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 2000. 

 

VENTANA SYSTEMS, Vensim User’s Guide, Ver. 1.62. Ventana Systems, Inc., 149 

Waverley Street, Belmont, MA 02178. Disponível em: < www.vensim.com> Acesso em: 

11 fev. 2017. 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3183

http://www.vensim.com/


 

 

DOI: 10.5748/9788599693148-15CONTECSI/PS-5823 

 

Information Security and Healthcare: a systematic review of the literature 

Segurança da Informação e a Área da Saúde: revisão sistemática da literatura 

 

Cristiana Fernandes De Muÿlder, 0000-0002-0813-0999, (Universidade FUMEC, MG, 

Brasil) - cristiana.muylder@fumec.br  

Jeferson Gonçalves de Oliveira, 0000-0003-4936-5820, (Universidade FUMEC, MG, 

Brasil) – jeferson.oliveirabh@gmail.com 

Cássio Luís Batista,  0000-0002-0278-2232,  (Universidade FUMEC, MG, Brasil) –

 batista@fumec.br 

Rodrigo Moreno Marques, 000-0002-6320-4874, (Universidade FUMEC, MG, Brasil) –

 rodrigo.marques@fumec.edu.br 

 

Abstract 

It is understood that information security is a critical problem in recent years regardless of 

area or business. Regarding the health area, it is related to the greater use of information 

systems containing patient data and treatments. In this context, we tried to answer the 

following problem: What are the main information security frameworks used in the health 

area? The objective of this article is to systematically review articles that address studies 

on health information security and to identify the main frameworks and focus of 

information security discussion cited in the literature. We selected articles in English, 

indexed as of year 2008, from the Web of Science, Scopus and Ebsco bases where some 

studies on the subject were found. More generic frameworks, such as the ISO / IEC 27001 

family, were the most cited and the lowest occurrence of those specific to the health area, 

such as ISO / IEC 27779 and HIPAA. Thus, there is a possible gap in the discussion of the 

relevance of information security in the area of health that instigates new studies. 

 

Keywords: Information, Security, Frameworks, Healthcare, Privacy 

 

Resumo 

Entende-se que a segurança da informação é um problema crítico nos últimos anos 

independente da área ou negócio. Com relação à área da saúde, a está relacionada a maior 

utilização de sistemas de informação contendo dados de pacientes e tratamentos. Neste 

contexto, buscou-se responder ao seguinte problema: Quais são os principais frameworks 

de segurança da informação utilizados na área de saúde? O objetivo deste artigo consiste 

em revisar sistematicamente artigos que abordam estudos sobre a segurança da informação 

na saúde e identificar os principais frameworks e focos de discussão de segurança da 

informação citados na literatura. Foram selecionados artigos em inglês, indexados a partir 

do ano de 2008, das bases Web of Science, Scopus e Ebsco onde alguns estudos sobre o 

tema foram encontrados. Frameworks mais genéricos, como a família ISO/IEC 27001, 

foram os mais citados e menor ocorrência daqueles específicos para a área de saúde, como 

o ISO/IEC 27779 e o HIPAA. Observa-se, assim, uma possível lacuna na discussão da 

relevância da segurança da informação na área da saúde que instiga novos estudos. 

Palavras-Chave: Informação, Segurança, Frameworks, Saúde, Privacidade 
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1. Introdução 

 

Com o desenvolvimento tecnológico e melhoria na utilização dos recursos da Internet, 

comunicação móvel, computação em nuvem, percebe-se que ocorre uma verdadeira 

explosão de informação em todas as áreas de conhecimento. 

 

Na área da saúde estes avanços permitiram gerar novas tecnologias e aplicações 

inovadoras. Entretanto, a informática em saúde apresenta algumas barreiras que dificultam 

sua adoção em larga escala. Destacam-se as questões associadas à privacidade e segurança 

da informação. 

 

A segurança da informação pode ser considerada um desafio para instituições de saúde que 

devem garantir a privacidade e confidencialidade dos dados do paciente e, ao mesmo 

tempo, proporcionar o registro, acesso e compartilhamento de informações entre 

profissionais, equipes e serviços de saúde. Um primeiro passo fundamental nesse sentido é 

definir uma Política de Segurança da Informação, descrevendo, por exemplo: os deveres 

dos usuários, como evitar infrações éticas e como as informações disponíveis podem ser 

utilizadas. 

 

Desde a edição de 2014, a pesquisa TIC Saúde (Comitê Gestor da Internet No Brasil, 

2015) vem investigando nos estabelecimentos de saúde brasileiros a adoção de ferramentas 

e processos voltados à segurança da informação, importantes para a garantia da integridade 

e sigilo dos dados tanto dos próprios estabelecimentos quanto dos pacientes atendidos. 

Dentre os estabelecimentos que usaram a Internet, 24% disseram possuir algum documento 

que define uma política de segurança da informação, sendo que esse tipo de documento foi 

mais encontrado entre os estabelecimentos privados (30%), os localizados em capitais 

(41%) e aqueles com mais de 50 leitos de internação (48%). Além disso, a proporção dos 

estabelecimentos com uma área de tecnologia da informação (TI) que disseram contar com 

um documento que define uma política de segurança da informação (45%) foi maior do 

que a daqueles que não possuem uma área ou departamento específico de TI (18%). 

 

Diante desse cenário, este trabalho objetiva apresentar uma revisão sistemática da literatura 

que permita responder à pergunta: quais são os principais frameworks de segurança da 

informação citados nos trabalhos para a área de saúde? A partir da análise dos trabalhos 

indexados sobre segurança da informação na saúde buscou-se: i) identificar os principais 

frameworks de segurança da informação que estão sendo utilizadas na área da saúde; ii) 

identificar o principal foco dos estudos em relação à segurança da informação. 

 

Como resultado, observa-se que a maioria dos estudos analisados citam frameworks mais 

genéricos, como a família ISO/IEC 27000, ao passo que normas específicas como a 

HIPAA e ISO/IEC 27779 são menos abordadas. Além disso, a “governança da segurança” 

e o fator “pessoas” revelam-se os principais focos dos estudos que compõem o corpus 

eleito pela presente pesquisa. Na sequência, apresentam-se as seções de referencial teórico, 

metodologia, resultados, trabalhos relacionados e as considerações finais. 

 

2. Referencial teórico 

 

A seção de referencial teórico aborda as legislações e frameworks de segurança da 

informação na saúde, os objetivos fundamentais da segurança da informação, a segurança 
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cibernética na saúde e a segurança da informação em soluções de nuvem e cliente-servidor.  

 

2.1. Legislação e Frameworks de Segurança de informação na Saúde 

 

Atualmente, há varias padronizações, ferramentas, frameworks e recomendações de 

melhores práticas para gerência e manutenção de serviços de Tecnologia da Informação 

que são aplicados a vários segmentos de negócio. As padronizações mais aplicadas são 

ISO/IEC 27002 em segurança da informação, COBIT, ISO 20000 e ITIL (Sahibudin, 

Sharifi, & Ayat, 2008). 

 

Conforme apresentado por Sahibudin et al. (2008), a norma ISO/IEC 27002 é caracterizada 

pela preservação da Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. No ITIL, a 

disponibilidade é relacionada a aspectos de qualidade tais como confiabilidade, 

manutenção, capacidade de manutenção e resiliência. Quando a ITIL é comparada ao 

COBIT, observa-se que eles possuem um alto grau de correspondência, especialmente 

quando os processos do COBIT são baseados no ITIL. 

 

De acordo com Orel e Bernik (2013), existe uma opinião geral que havia uma necessidade 

de mais especificidade na área de segurança da informação de saúde do que para outros 

domínios de informação. Posteriormente, a ISO 27799: 2008 (Informática em saúde - 

Gestão da segurança da informação na saúde usando ISO/IEC 27002) foi desenvolvida 

especificamente para ajudar as organizações de saúde a interpretar a padrão original 

ISO/IEC 27002: 2005.  

 

Em 2009, foi promulgado nos Estados Unidos o American Recovery and Reinvestment 

Act -ARRA (EEUU, 2009), que impactou significativamente o desenvolvimento das 

tecnologias de informação em saúde, particularmente os Sistemas de Registros Eletrônicos 

de Saúde. O ARRA apresenta cinco objetivos: melhorar a qualidade médica, a segurança 

do paciente, a eficiência do tratamento de saúde e a redução das disparidades na saúde; 

engajar os pacientes e familiares; melhorar a coordenação do tratamento; assegurar a 

adequada privacidade e segurança da informação de saúde pessoal; beneficiar a população 

e a saúde pública (Hoyt & Yoshihashi, 2014). 

 

Dentre as iniciativas importantes do ARRA, destacam-se as mudanças na privacidade e no 

ato da Portabilidade do Seguro de Saúde e Prestação de Contas (Health Insurance 

Portability & Accountability Act – HIPAA) criado em 1996. O HIPAA (EEUU, 1996) foi 

criado inicialmente para a portabilidade, privacidade e segurança da informação de saúde 

pessoal (Protect Health Information - PHI) que até então era principalmente registrada em 

fichas de papel. Em 2009 e 2013, a regulamentação passou por atualizações para cobrir 

melhor a transmissão eletrônica do PHI ou (ePHI). Este ato fez com que as organizações de 

saúde reavaliassem as questões que envolvem a privacidade e a segurança da informação 

em saúde. 

 

Nos últimos anos, têm surgido uma série de brechas e identidades roubadas em 

organizações de saúde, aumentando as preocupações em relação à segurança e privacidade 

de informação. Segundo (Drevin, Kruger, Bell, & Steyn, 2017), o HIPAA é a legislação 

mais conhecida sobre a segurança e privacidade da informação.  Nota-se que o HIPAA 

inclui cláusulas de proteção de direitos do usuário dos serviços de saúde como, por 

exemplo: ter acesso e obter cópia dos seus registros em saúde; corrigir ou complementar 
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suas informações; receber uma notificação que apresenta como a informação em saúde 

pode ser usada e compartilhada; ser consultado sobre a possibilidade de que suas 

informações sejam usadas ou compartilhadas para certos propósitos, tais como marketing; 

obter relatórios que informem quando e porque a informação em saúde foi compartilhada 

para certos propósitos; registrar uma reclamação com o provedor do serviço de saúde, 

seguradora de saúde e/ou Governo dos EEUU se os direitos são negados ou a informação 

em saúde não foi protegida. 

 

A regra de segurança da HIPAA (EEUU, 1996) e a Health Information Technology for 

Economic and Clinical Health, conhecido como HITECH (EEUU, 2009), são um passo em 

direção a padrões que assegurem a segurança e a integridade das informações dos 

pacientes armazenadas ou transmitidas eletronicamente. Da mesma forma, a Lei de 

Proteção de Informações Pessoais e Documentos Eletrônicos (PIPEDA) também recebeu 

Assentimento Real no Canadá em 13 de abril de 2000 (Canada, 2000). 

 

Já o padrão ISO 15026 introduz o conceito de um caso de garantia de segurança (He & 

Johnson, 2017). Pode ser definido como "um corpo de evidências documentado que 

fornece um argumento convincente e válido de que uma o sistema é adequadamente seguro 

para uma determinada aplicação em um dado meio ambiente".  

 

He e Johnson (2017) usaram as recomendações em duas falhas de segurança ocorridas no 

Departamento de Assuntos de Veteranos nos Estado Unidos e na China, onde as 

recomendações do VA estão ligadas aos controles de segurança do Federal Information 

Security Management Act – FISMA (EEUU, 2002) e as relacionadas à China estão ligadas 

ao controle de segurança do GB/T22239-2008 (China, 2008). 

 

O FISMA foi promulgado em lei em dezembro 17, 2002, como Título III do E-

Government Act de 2002 e definiu os três objetivos fundamentais de segurança, 

apresentados neste trabalho, mais à frente, para os sistemas de informação do governo 

federal americano: (1) Confidencialidade; (2) Integridade e (3) Disponibilidade. 

 

O GB/T22239-2008 (Information security technology - Baseline for classified protection 

of information system security) é uma padronização adotada na China a partir de 

1/11/2008, na qual se classificam cinco níveis de segurança para a garantia de segurança da 

informação. 

No Brasil, o acesso à informação pública é um direito fundamental do cidadão previsto na 

Constituição Federal e regulamentado pela Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 18 

de novembro de 2011). Segundo a lei brasileira, a todo cidadão deve ser franqueado o 

acesso a informações produzidas ou custodiadas pelo Estado. A lei admite apenas 

restrições ao acesso às informações classificadas como sigilosas (por razões de segurança, 

saúde pública e privacidade das pessoas). Esse aparato legislativo regulamenta o amplo 

direito ao acesso à informação pública e determina o dever de o Estado gerir de forma 

eficiente a documentação governamental ou sob sua guarda, e viabilizar a possibilidade de 

acesso a todos. A Lei no 12.527/2011 trata de forma especial as informações pessoais e 

estabelece uma cláusula segundo a qual somente quando houver "evidente interesse 

público ou geral" ou nos casos "previstos em lei" o acesso aos dados pessoais poderá ser 

autorizado sem o consentimento da pessoa (Ventura, 2013). 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3188



 

 

O uso de dados pessoais em pesquisas em saúde tem regulamentação nacional, do 

Conselho Nacional de Saúde, e internacional, como a da Associação Médica Internacional, 

que reafirmam a confidencialidade dos dados pessoais, e excepcionalmente autorizam o 

acesso sem o consentimento dos indivíduos, após análise por um comitê de ética em 

pesquisa (Ventura, 2013). 

 

A comissão especial de estudos em informática em saúde (ABNT/CEE-78IS, 2015), por 

ser um espelho do comitê ISO TC 215 – Health informatics, adota o mesmo escopo: 

“Padronização na área de informática em saúde para facilitar a troca e o uso consistente e 

coerente de dados, informação e conhecimento relacionados à saúde, para apoiar todos os 

aspectos de sistemas de saúde”. 

Da mesma forma, o GT4 dessa comissão – segurança da informação e do paciente - tem 

seu trabalho alinhado com o do WG4 – security, safety and privacy do comitê ISO TC 215 

– Health Informatics e possuem o mesmo escopo: 

 

“Padronização de métodos e sistemas para proteger e aumentar a 

confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação em 

saúde, evitar que sistemas de informação afetem adversamente a 

segurança do paciente, resguardar a privacidade das informações 

pessoais e relativas aos cuidados com a saúde, e assegurar a 

responsabilização dos usuários dos sistemas de informação de 

saúde” (ABNT/CEE-78IS, 2015). 

 

A Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS) define que o Sistema de Registros 

eletrônicos de Saúde (S-RES) é qualquer sistema que capture, armazene, apresente, 

transmita ou imprima informação identificada em saúde. Informação identificada em saúde 

é aquela atinente à atenção e gestão da saúde, que pode levar à identificação do cidadão. 

Segundo a Resolução 1821 do Conselho Federal de Medicina (CFM), toda informação em 

saúde identificada individualmente necessita de proteção em sua confidencialidade, por ser 

princípio basilar do exercício da medicina; ainda, os dados do prontuário pertencem ao 

paciente e só podem ser divulgados com sua autorização ou a de seu responsável, ou por 

dever legal ou justa causa (de Sá Leitão-Júnior, de Lucena, Braga, & Neira, 2016). Além 

dos documentos regulamentadores citados, os autores criaram uma tabela com outros 

documentos regulares, conforme encontrados em sua pesquisa, que são listados abaixo. 

 

 Código de Processo Civil (autenticidade de documentos), Lei 11419/2006 

(informatização de processo judicial); 

 Resoluções CFM (genericamente, legitimidade de RES), Constituição brasileira, 

Código penal brasileiro e Código de ética médica (confidencialidade); 

 ISO/IEC 27000 (sistemas de gestão de segurança da informação); 

 Constituição brasileira, Código penal brasileiro, Código de processo penal, Código 

civil brasileiro, Código de processo civil (confidencialidade), Código de ética 

médica (confidencialidade), Resolução CFM 1639/2002 (Revogada por CFM 

1821/2007), Manual de Certificação para SRES, ISO/IEC 17799/2005 (Código de 

prática para a gestão da segurança da informação), Resolução CREMESP 097/2001 

(Uso da Internet), Resolução CMF 1643/2002 (Telemedicina), Resoluções CFP 

002/1995, 003/2000, 006/2000 (Exercício da psicologia a distância); 

 Lei 6065/1981 (Confidencialidade), Resolução CFFa 427/2013 (Teles saúde em 

fonoaudiologia); 
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 Lei 8069/1990 (impressões planares e digitais); 

 Lei 12527/2011 (Acesso à informação), Lei 8080/1990 (Direito à saúde), Lei 

12527/2011(Acesso sem consentimento); 

 Medida provisória/2200-2/2001 (certificação digital). 

 

Apesar da regulamentação de segurança, o profissional da saúde é identificado como o 

elemento que traz mais vulnerabilidade para a segurança da informação de uma 

organização. A cultura de segurança de informação é reconhecida como a forma de 

influenciar o usuário a adotar os controles e políticas de segurança da informação nas 

organizações (Hassan & Ismail, 2016). 

 

Ghazvini e Shukur (2017) propõem um Framework para treinamento na difusão de cultura 

de segurança da informação – o Training Method Selection (TMS), baseado na avaliação 

de especialistas e profissionais. O TMS guia as organizações para a seleção do método de 

treinamento que preenchem as necessidades da organização, visando promover o 

engajamento dos empregados e aumentar seu interesse pelo tema.  

Atualmente, há uma proliferação de equipamentos de saúde baseados em computação 

ubíqua que requerem um framework de segurança para equipamentos de saúde. Son, Kim, 

Park, Cha, & Park (2013) apresentam requisitos de segurança para informação médica 

usada em equipamentos u-healthcare, baseado no j de padronização IEC 60601. 

 

2.2. Os Objetivos Fundamentais da Segurança da Informação 

 

A implementação da segurança da informação requer que três objetivos fundamentais 

sejam atendidos: confidencialidade, disponibilidade e integridade. A definição desses foi 

apresentada no guia oficial de certificação do (ISC)2 (Tipton, 2007). Outros artigos 

também apresentam estas definições (de Sá Leitão-Júnior et al., 2016) e (Haas et al., 2011) 

dentre outros. 

 

A Confidencialidade refere-se à prevenção de perda de dados é a categoria mais facilmente 

identificada com a privacidade e segurança no HIPAA dentro do ambiente de assistência 

em saúde. A adoção de nome de usuário e senha, além de criptografia, são medidas 

comumente implementadas para assegurar a confidencialidade e garantir que apenas 

remetente e destinatário pretendidos devem ter acesso ao conteúdo da mensagem.  

 

A disponibilidade refere-se à disponibilidade do sistema e à acessibilidade à rede. A perda 

de disponibilidade pode ser causada por: desastres naturais ou acidentais tais como 

tornados, terremotos e furacões ou fogo; cenários produzidos por ação humana, tais como 

ataques Denial of Service (DoS) ou uma infecção maliciosa que compromete a rede e evita 

o uso do sistema. Para reação a tais questões, geradores de backup, planejamento de 

continuidade de operação e equipamentos periféricos de segurança são usados para 

manutenção da disponibilidade dos sistemas e da infraestrutura de TI. 

 

A Integridade descreve a confiabilidade e consistência dos dados. No caso da saúde, se 

trata de uma garantia que os resultados de laboratório ou histórico médico de um paciente 

não sejam modificáveis por entidades não autorizadas ou corrompidas por processos 

pobremente projetados.  

 

Melhores práticas de base de dados, soluções contra perda de dados, realização periódica 
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de backup de dados, e uso de ferramentas de arquivamento devem ser práticas correntes.  

Adicionalmente, visando evitar manipulação indevida de informações, todas as alterações 

realizadas nas bases de dados devem ser detectáveis. 

 

2.3. Segurança Cibernética (Cyber Security) na Saúde 

 

Langer (2017) define os atores relacionados à segurança de computadores e, de forma mais 

genérica da Internet (incluindo a Internet de Todas as Coisas
1
), os quais denomina como 

Cast ou, elenco, incluindo o Black Hat (agentes humanos que procuram obter controle 

sobre computadores ou dispositivos de outras pessoas para usuários com fins nefastos) e os 

sumarizam em grupos, os quais são aplicados no campo da segurança cibernética na saúde: 

 

 Ataques criptográficos: seu propósito é revelar o conteúdo de transações 

criptografadas ou password de uma vítima. De forma alternativa, também se aplica 

aos crypto-attacker, os quais criptografam os arquivos do usuário, tornando-os 

incessíveis – os ataques ransomware. 

 Crime cibernético: é o termo usado para todos os crimes cometidos em 

computadores, mas inclui um significado mais específico: remover qualquer tipo de 

vestígio de um crime cometido. 

 Ataques de impedimento de serviço (denial-of-service – DOS): impedem o acesso a 

um determinado serviço ou máquina. No caso da saúde, este ataque é extremamente 

grave, pois compromete o suporte à manutenção de vidas. O ataque ransomware é 

um exemplo de ataque do tipo DOS. 

 Injection Exploits: usam intencionalmente dados falsos ou entrada de códigos em 

um serviço para subverte-lo. Geralmente, esta vulnerabilidade é resultado de 

validação insuficiente de um dado ou entrada; são mais utilizados contra servidores 

Web e bases de dados. 

 Malware, qualquer software instalado, sem a concessão do usuário, que altera o 

comportamento normal do computador, que o usuário não permitiria se soubesse. 

Normalmente, os usuários se infectam desapercebidamente através de e-mails 

maliciosos ou websites maliciosos. 

 Escalação de privilégios: o objetivo é converter uma conta de usuário normal em 

uma conta que possua direitos administrativos – geralmente, como um precursor da 

instalação do Malware. 

 Exploração da segurança web: normalmente, quando um usuário direciona seu 

navegador para um website, mais coisas são feitas, sem ciência do usuário. O 

servidor web pode obter informações do computador do usuário explorando 

brechas de segurança no navegador. O black hat pode até executar software 

arbitrário no computador do usuário. 

 

Para assegurar o armazenamento e a gerência de acesso aos S-RES, vários requisitos de 

segurança da informação devem ser levados em consideração (Chiuchisan, Balan, Geman, 

Chiuchisan, & Gordin, 2017): 

 

 Armazenagem dos registros eletrônicos de saúde (RES), onde o desafio está no 

                                                           
1 Internet de Todas as Coisas é o termo utilizado para a rede de objetos físicos ou “coisas” incorporadas em produtos 
eletrônicos, softwares, sensores e conectividade para habilitar objetos a trocar dados com o fabricante, o operador e/ou 
outros dispositivos conectados. 
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compromisso entre a velocidade e a segurança no acesso aos recursos; 

 Código Malicioso: proteção a ataques intrusivos, aplicações de antivírus, firewalls e 

atualizações de software são alguns dos requisitos para a proteção do sistema de 

informação; 

 Proteção ao acesso, onde a informação somente deve ser acessível ao usuário 

autorizado; 

 Dispositivos móveis devem habilitar acesso seguro e eficiente à infraestrutura de 

saúde; 

 Sistemas de proteção online, onde recursos humanos e de equipamento de 

segurança (firewalls, antivírus e dispositivos de filtragem de conteúdo) devem ser 

agregados na proteção de informação de saúde e atividades criminais na Internet. 

 Segurança física, humana e de TI, porque qualquer falha de segurança é uma porta 

para o vazamento de informação. 

 

Relatórios da indústria indicam que o número de incidentes de segurança em organização 

de saúde tem aumentado. Os relatórios da Symantec mostram que a indústria da saúde 

contabiliza 36% do total de incidentes de segurança no Reino Unido. Em 44%, a indústria 

da saúde continuava a ser o setor responsável pela maior porcentagem de divulgação 

indevida de dados (He & Johnson, 2017). 

 

Em 13 de maio de 2017, hackers começaram a espalhar um ransomware (um programa que 

bloqueia todos os arquivos em um sistema infectado) nos computadores de todo o mundo. 

De acordo com a Europol, mais de 200.000 computadores em 150 países foram vítimas do 

ataque cibernético que envolvia a requisição de resgate de 300 dólares para devolver o 

controle sobre os arquivos criptografados. No Reino Unido, o ataque cibernético afetou os 

sistemas de tecnologia de informação dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, 

resultando em operações canceladas, hospitais sendo colocados no status de transferência e 

os documentos como os registros de pacientes ficando indisponíveis na Inglaterra e na 

Escócia (Mattei, 2017).  

 

2.4. Segurança em Nuvem x Soluções Cliente-Servidor 

 

Tradicionalmente, hospitais e clínicas mantidos por um sistema de TI e equipamento local, 

trabalham com fornecedores para manutenção e aprimoramento dos softwares usados.  

 

Cloud Computing é um novo paradigma para computação distribuída que provê 

armazenagem, recursos de computação e software ou plataformas para desenvolvimento de 

software sob demanda ou, de outra forma, reservando recursos na nuvem. Cloud 

Computing preenche algumas das necessidades mais prementes da indústria da saúde: 

provê uma conveniência de armazenagem em grande escala, o que em geral não é viável 

nos softwares de tratamento de saúde legados (Fatima & Auti, 2017). As principais 

restrições em relação à nuvem estão associadas à integridade e privacidade da informação 

dos pacientes. No entanto, alegam os autores, o controle da informação pelos próprios 

pacientes traria os seguintes benefícios: 

 

 Compartilhamento dos RES entre médicos e centros de pesquisa em várias áreas 

distribuídas; 

 Provisão de acesso a clínicos para segunda opinião e referência; 

 Provê os direitos de autorização nas mãos dos pacientes melhoram a confiabilidade 
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na passagem de informação nos RES (com a própria governança da informação). 

 

Abbas, Maennel e Assar (2017) organizaram uma publicação que reuniu os resultados 

recentes de pesquisas sobre a computação em nuvem. Estes artigos incluem alguns 

conceitos importantes associados à segurança da informação em nuvem e propostas de 

frameworks para segurança na nuvem. 

 

O ataque DDoS (Distributed Denial of Service) é um dos mais notórios ataques na lista dos 

principais ataques recentes. Há um grande número de incidentes que fizeram os negócios 

baseados na internet indisponíveis ou em alto risco. Serviços e infraestrutura baseados em 

nuvem estão entre os alvos favoritos dos ataques DDoS (Somani, Gaur, Sanghi, Conti, & 

Buyya, 2017). 

 

Gbadeyan, Butakov e Aghili (2017) focou nas questões de computação na nuvem no 

Canadá. A pesquisa apresentou uma detalhada governança de TI e em uma abordagem de 

mitigação de risco para implementação em tecnologias de computação na nuvem. Áreas 

específicas para avaliação de risco em modelos de avaliação de implantação de 

computação na nuvem foram delineadas e mapeadas para componentes na arquitetura em 

nuvem. O COBIT 5 foi usado como a principal ferramenta para propor mitigação de risco e 

governança de IT e níveis de manutenção. 

 

Os serviços disponibilizados na nuvem ou software as a servisse (SaaS) têm crescido 

significativamente. Entretanto, segundo o (ISC)2 ((ISC)2, 2017), 36 por cento das 

aplicações críticas para o negócio estão alojadas na nuvem, mas os departamentos de TI 

não conseguem acompanhar todos eles.  

 

Além disso, 72 por cento dos profissionais de saúde consultados em uma pesquisa 

(Ponemon, 2014) acreditavam que seu provedor de serviços em nuvem (Cloud Service 

Provider – CSP) não os notificaria imediatamente se houvesse uma brecha de segurança 

envolvendo perda ou roubo de informação confidencial do negócio ou propriedade 

intelectual. 

 

3. Metodologia 

 

O presente estudo baseia-se no modelo de revisão sistemática da literatura (RSL) proposto 

por Kitchenham (2004) que basicamente divide-se em três etapas: o planejamento da 

revisão, a condução da revisão e a análise dos resultados. 

 

3.1. Planejamento da revisão sistemática 

 

Na fase de planejamento foi estabelecido o protocolo para a execução da RSL que seguiu 

as seguintes etapas: 

a. Descrição dos objetivos: tem como objetivo primário identificar os principais 

frameworks de segurança da informação apontados nos estudos e a distribuição dos 

mesmos pelas seguintes categorias: confidencialidade, integridade e 

disponibilidade. 

b. Elaboração da questão de pesquisa: o presente estudo considerou as seguintes 

questões para subsidiar o processo de busca: 

i) Questão de pesquisa 01: Quais são os principais frameworks de segurança 
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da informação utilizados na área de saúde descritos na literatura? 

ii) Questão de pesquisa 02: Quais são os principais focos dos estudos em 

relação à segurança da informação? 

c. Com relação à estratégia de busca, o presente estudo baseia-se nos seguintes 

critérios: 

i) Seleção das bases para a pesquisa: as bases de dados utilizadas no trabalho 

foram: Web of Science, Scopus e Ebsco. 

ii) Elaboração da string de pesquisa: foi elaborada uma string que continha as 

palavras “informação”, “segurança” e “saúde”. Esses termos foram 

traduzidos para a língua inglesa e resultou no seguinte: (“information” and 

“security” and (“healthcare” or “health care”)).  

d. Adoção de critérios para inclusão e exclusão de trabalhos: 

i) Para inclusão dos estudos: as publicações devem estar disponíveis na Web, 

especificamente nas bases selecionadas, na língua inglesa, abordando 

estudos sobre segurança da informação na área de saúde e respondendo a 

qualquer uma das questões de pesquisa. Além disso, os artigos devem ter a 

sua data de publicação a partir de 2008. 

ii) Para exclusão dos estudos: trabalhos duplicados, que não abordam o tema 

necessário, não respondam a nenhuma das questões de pesquisa ou possuem 

o ano de publicação anterior ao ano de 2008. 

 

3.2. Condução da revisão sistemática 

 

Na fase de condução da RSL foram executados os seguintes passos: a string de busca foi 

executada nas bases selecionadas; os estudos primários foram identificados e selecionados 

de acordo com os critérios de inclusão e exclusão; os trabalhos foram avaliados seguindo 

os critérios de qualidade estabelecidos durante o planejamento da revisão. 

 

3.2.1. Processo para recuperação dos estudos primários 

 

Após a recuperação dos estudos primários por meio da string de busca, os trabalhos foram 

organizados na ferramenta ENDNOTE X7 para facilitar a separação e o rastreamento de 

cada uma das fases e critérios de inclusão/exclusão (Figura 01). 
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Figura 01 – Utilização da ferramenta ENDNOTE X7 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Sendo assim, foram encontrados 123 estudos após a busca inicial nas bases. Com a 

remoção dos trabalhos que não eram artigos científicos (capítulos de livros, textos técnicos 

e etc.), restaram 97 estudos. Após a remoção dos duplicados, obteve-se um total de 60 

trabalhos. Destes, 8 não estavam disponíveis gratuitamente na Web e não puderam ser 

recuperados. Dos 52 artigos restantes, todos foram selecionados após a leitura dos 

resumos. Sendo assim, essa fase terminou com a seleção de 52 trabalhos conforme 

mostrado na Figura 02. 

 

 
Figura 02 – Processo de recuperação e pré-seleção 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

3.2.2 Processo de seleção dos estudos 

 

Após as fases de recuperação e pré-seleção, os artigos foram analisados por meio de uma 

leitura completa do seu conteúdo. Marconi e Lakatos (2003) citam que uma avaliação mais 

detalhada se faz necessária para garantir a qualidade dos estudos selecionados. Assim, os 

52 trabalhos selecionados na fase anterior foram analisados e todos foram mantidos. 

 

4. Resultados e Discussões 

 

O presente estudo elaborou uma revisão sistemática da literatura baseada no protocolo 

proposto por Kitchenham (2004) e após o processo de seleção final dos estudos chegou a 

um total de 52 trabalhos. Nestes, observa-se uma concentração de estudos nos anos de 

2012, 2013 e 2017 conforme a Figura 03. 
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Figura 03 – Distribuição dos 52 estudos por ano de publicação 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A distribuição dos artigos pelas bases pesquisadas mostra que, dos 52 estudos 

selecionados, 48 deles foram encontrados na base Scopus (Figura 4). A base Web of 

Science totalizou 31 artigos e a base Ebsco somente 14 trabalhos. A soma total resulta em 

mais de 52 artigos porque muitos deles foram encontrados em mais de uma base e foram 

removidos posteriormente. 

 

 
Figura 04 – Distribuição dos 52 estudos por base de pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os 52 artigos selecionados são descritos e categorizados, no Quadro 01, em ordem 

cronológica: 

  
Nº REFERÊNCIA 

 

FOCO DO ESTUDO 

1 Chi, H., et al. (2008) Controle de acesso 

2 Gottberg, H. and I. T. Pisa (2008) Governança da segurança 

3 Bava, M., et al. (2009) Governança da segurança 

4 Gleni, S., et al. (2009) Criptografia de dados 

5 Nemati, H. R. and M. Church (2009) Profissional de saúde 

2 
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7 
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48 
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14 
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6 Stockdale, R., et al. (2009) Governança da segurança 

7 Sumner, J., et al. (2009) Profissional de saúde 

8 Ferreira, A., et al. (2010) Controle de acesso 

9 Narayana Samy, G., et al. (2010) Governança da segurança 

10 Tyali, S. and D. Pottas (2010) Governança da segurança 

11 Williams, J. (2010) Redes sociais 

12 Adesina, A. A., et al. (2011) Criptografia de dados 

13 Kimura, E., et al. (2011) Controle de acesso 

14 Krens, R., et al. (2011) Profissional de saúde 

15 Ribas, C. E., et al. (2011) Governança da segurança 

16 Zineddine, M. (2011) Governança da segurança 

17 He, Y. and C. W. Johnson (2012) Notações 

18 Khansa, L., et al. (2012) Investimento em segurança 

19 Liu, C. H., et al. (2012) Infraestrutura de rede 

20 Ribas, C. E., et al. (2012) Governança da segurança 

21 Stahl, B. C., et al. (2012) Política de segurança 

22 Wang, J., et al. (2012) Ferramenta de buscas 

23 Zafar, H. and S. Sneha (2012) Sistemas de informação 

24 Alsalamah, S., et al. (2013) Controle de acesso 

25 Andreeva, E. (2013) Dispositivos de acesso 

26 Hameed, S. A. and H. Yuchoh (2013) Criptografia de dados 

27 Hassan, N. H., et al. (2013) Profissional de saúde 

28 Orel, A. and I. Bernik (2013) Governança da segurança 

29 Son, J., et al. (2013) Dispositivos médicos 

30 Van Deursen, N., et al. (2013) Profissional de saúde 

31 Agaku, I. T., et al. (2014) Percepção do paciente 

32 Huang, C. D., et al. (2014) Investimento em segurança 

33 Mahncke, R. J. and P. A. H. Williams (2014) Governança da segurança 

34 Vorakulpipat, C., et al. (2014) Segurança como serviço 

35 Chaitanya Krishna, B., et al. (2015) Gerenciamento de riscos 

36 Chen, H. and Z. Fu (2015) Dispositivos wireless 

37 Papoutsi, C., et al. (2015) Percepção do paciente 

38 Patel, V., et al. (2015) Infraestrutura de rede 

39 Chen, Q., et al. (2016) Infraestrutura de rede 

40 Agbele, K. K., et al. (2016) Infraestrutura de rede 

41 Ghazvini, A. and Z. Shukur (2016) Profissional de saúde 

42 Hassan, N. H. and Z. Ismail (2016) Profissional de saúde 

43 Sedlack, D. J. (2016) Profissional de saúde 

44 Uwizeyemungu, S. and P. Poba-Nzaou (2016) Governança da segurança 

45 Chiuchisan, I., et al. (2017) Infraestrutura de rede 

46 Drevin, L., et al. (2017) Vocabulário 

47 Ghazvini, A. and Z. Shukur (2017) Profissional de saúde 

48 Ghazvini, A. and Z. Shukur (2017b) Profissional de saúde 

49 He, Y. and C. Johnson (2017) Profissional de TI 

50 Langer, S. G. (2017) Governança da segurança 

51 Mattei, T. A. (2017) Lições aprendidas 

52 Naik, B. B., et al. (2017) Infraestrutura de rede 

Quadro 01: O principal foco dos 52 estudos selecionados 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Com relação ao enfoque dos trabalhos selecionados, nota-se que 12 artigos estão voltados 

para um aspecto mais completo de segurança na Governança de Tecnologia da Informação. 

A maioria desses estudos abordam frameworks (ou normas) mais abrangentes sobre 

segurança da informação. Já o enfoque no “profissional de saúde”, discutido em 10 

trabalhos, mostra como os estudos na área de segurança da informação em saúde têm sido 
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direcionados para disseminação da cultura de segurança para os profissionais da área, 

sendo que os mesmos são considerados uma parte crítica do processo. A segurança da 

infraestrutura de redes foi discutida em 6 trabalhos e controle de acesso em 4. Apenas 3 

trabalhos abordaram o uso de recursos de criptografia de dados e outros 2 trabalhos sobre 

investimentos em segurança também foram encontrados e devem ser mencionados. 

Em relação aos trabalhos que citam normas ou frameworks, observa-se abaixo a 

classificação, no Quadro 02. 

 
FRAMEWORK CITADO 

 

ENFOQUE ABRANGÊNCIA REFERÊNCIAS 

ISO/IEC 27001 Segurança da 

informação 

Internacional Bava et al. (2009); 

He e Johnson (2012); 

Narayana, Ahmad e Ismail 

(2010); 

Orel e Bernik (2013); 

Ribas et al. (2011); 

Ribas et al. (2012); 

Son et al. (2013); 

Tyali e Pottas (2010); 

Vorakulpipat, Siwamogsatham e  

Kawtrakul (2014);  

Zineddine (2011) 

 

ISO/IEC 27002 Segurança da 

informação 

Internacional Gottberg e Pisa (2008);  

He e Johnson (2012); 

Orel e Bernik (2013); 

Ribas et al. (2011); 

Ribas et al. (2012); 

Stockdale et al. (2009); 

Zineddine (2011) 

 

ISO/IEC 27799 Segurança da 

informação na saúde 

Internacional Bava et al. (2009); 

Gottberg e Pisa (2008); 

Narayana, Ahmad e Ismail 

(2010); 

Orel e Bernik (2013); 

Tyali e Pottas (2010) 

 

ISO/IEC 15026 Engenharia de 

sistemas e software 

Internacional He e Johnson (2012) 

 

Health Insurance Portability 

and Accountability (HIPAA) 

Segurança da 

informação na saúde 

Estados Unidos da 

América 

He e Johnson (2012); 

Khansa et al. (2012); 

Langer (2017); 

Nemati e Church (2009); 

Orel e Bernik (2013); 

Sedlack (2016); 

Son et al. (2013); 

Zineddine (2011) 

Promotion of Access to 

Information Act (PAIA) 

Direito de acesso à 

informação 

África do Sul Drevin et al. (2017) 

Protection of 

Personal Information (POPI) 

Segurança da 

informação pessoal 

África do Sul Drevin et al. (2017) 

GB/T22239 Segurança da 

informação 

China He e Johnson (2017) 

 

IEC 60601 Certificação de 

dispositivos 

eletromédicos 

Internacional Son et al. (2013) 
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Software Development Life 

Cicle (SDLC) 

Ciclo de vida de 

desenvolvimento de 

sistemas de 

informação 

Internacional Zafar e Sneha (2012) 

Personal Information 

Protection and Electronic 

Documents (PIPEDA) 

Segurança de 

informação pessoal 

Canadá Zineddine (2011) 

 

Quadro 02: Os principais frameworks identificados nos 52 estudos selecionados 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Nota-se que as normas da família ISO/IEC 27000 são citadas em 18 estudos. É importante 

salientar que essas normas são de aplicação geral e não possuem especificidades para a 

área de saúde. As normas HIPAA (com 8 citações) e ISO/IEC 27799 (com 5 citações) 

aparecem na terceira e quarta colocação em relação ao número de artigos. Essas duas 

normas são específicas para tratar da segurança da informação na área de saúde. 

 

Outros frameworks de alguns países como África do Sul, China e Canadá aparecem em 

artigos isolados. Observa-se, também, que normas criadas para o desenvolvimento de 

sistemas de informação, como o ISO/IEC 15026 e o SDLC são citadas em dois trabalhos 

onde são abordados aspectos de segurança para esse fim. 

 

5. Considerações finais 

 

Os estudos sobre a segurança da informação na área de saúde abordam um tema 

extremamente crítico para a sociedade atual. Alguns episódios como os problemas 

causados pelo ransomware WannaCry instiga a necessidade de novos estudos acerca da 

governança de segurança da informação na área da saúde, em especial. 

 

A partir desta afirmativa buscou-se com esta pesquisa, apresentar o cenário de artigos 

publicados nos últimos 10 anos em relação ao tema, permitindo uma análise do cenário 

mundial tratado pelos meios acadêmicos. Por meio de uma revisão sistemática da 

literatura, observou-se que existe uma preocupação com a governança da segurança, sob 

um aspecto mais abrangente de gestão. Outro ponto importante é o número de trabalhos 

que focam na capacitação dos profissionais de saúde, mostrando, assim, que existe um 

cuidado com a capacitação de fator “pessoas”, ativo importante da segurança da 

informação. Com isso, observa-se um cenário onde existe um enfoque mais distribuído, 

englobando a cultura e o treinamento dos profissionais que utilizam a infraestrutura de TI.  

 

A presente investigação mostra que os frameworks da família ISO 27000 são os mais 

abordados nos estudos selecionados. Essas normas preconizam diretrizes mais genéricas e 

não possuem especificidades para a área de saúde. A HIPAA e ISO/IEC 27799, específicas 

para a saúde, ficaram na terceira e quarta colocação no número de citações. Isso pode 

indicar um possível cenário de fragilidade na segurança da informação, visto que as 

normas como a ISO 27001 e ISO 27799 deveriam se complementar, pois a primeira 

estabelece requisitos de segurança para um sistema de gestão de segurança da informação e 

a segunda prevê a implementação de controles de segurança específicos para a área de 

saúde - a ISO 27002 o faz de forma genérica e não focada na saúde. 

 

Dessa forma, conclui-se que, nos últimos 10 anos, foram feitos alguns estudos sobre a 

segurança da informação na saúde (60 trabalhos encontrados), sendo que destes, notou-se 
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que frameworks específicos para a área de saúde são menos abordados que as normas mais 

genéricas de segurança da informação, podendo assim, não descrever ameaças específicas. 

 

O presente trabalho não buscou esgotar a discussão e contou ainda, como limitação, a 

possível subjetividade presente em uma das fases de seleção a RSL (inerente ao método) 

referente a escolha das bases de artigos acessadas. 

 

Como trabalho futuro, pretende-se descrever os frameworks aplicados a partir de survey 

em hospitais ou centros de saúde brasileiros. 
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Abstract 

The National Institute of Social Security (INSS), an agency of the Ministry of Social 

Security, directly linked to the Federal Government, is responsible for the payments of 

retirees and benefits, such as sick pay, accident aid, confinement, death, family wages and 

maternity wages. Seeking to understand this process as a whole is very important because of 

its scope, the number of people and the amount of financial resources involved. Managers, 

who do not have a systematic view of a whole, make relative decisions, considering only the 

present problem. By System Dynamics for simulation, it is possible to test different scenarios 

and solutions for the system, thus enabling the evaluation of the impact of decisions, without 

interfering with the real system. The analysis of the reports resulting from the simulations 

will enable managers to question administrative processes that are rarely perceived or 

difficult to quantify. 

 

Keywords: System Dynamics, Predicting, INSS 

 

 

Resumo 

O Instituto nacional do Seguro Social (INSS), órgão do Ministério da Previdência Social, 

ligado diretamente ao Governo Federal, é responsável pelos pagamentos dos aposentados e 

dos benefícios, tais como: auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, pensão por 

morte, salário-família e salário-maternidade. Buscar entender esse processo como um todo é 

muito importante devido à sua abrangência, ao número de pessoas e quantidade de recurso 

financeiro envolvido. Os gestores que não possuírem uma visão sistemática de um todo, 

tomam decisões relativas, considerando apenas o problema presente. Por meio do uso de 

Dinâmica de Sistema para simulação, é possível testar diferentes cenários e soluções para o 

sistema, possibilitando, assim, a avaliação do impacto de decisões, sem interferir no sistema 

real. A análise dos relatórios resultantes das simulações irá possibilitar aos gestores o 

questionamento de processos administrativos que, raramente, são percebidos ou difíceis de 

serem quantificados. 

 

Palavras-Chave: Dinâmica de Sistemas, Predição, INSS 
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1. Introdução 

O Instituto nacional do Seguro Social (INSS), órgão do Ministério da Previdência Social, está 

ligado diretamente ao Governo Federal. É responsável pelo pagamento aos aposentados e 

também aos pagamentos dos benefícios aos trabalhadores brasileiros que contribuem com a 

previdência social. 

O INSS garante as aposentadorias (PREVIDENCIA_SOCIAL, 2018) nas seguintes 

condições: 

1. Por idade. A aposentadoria por idade da pessoa é o benefício devido ao cidadão que 

comprovar o mínimo de 180 meses de trabalho, além da idade mínimo de 65 anos para os 

homens e 60 anos para mulheres; 

2. Por idade com deficiência. A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência é o 

benefício devido ao cidadão que comprovar o mínimo de 180 meses de trabalho, além da 

idade mínimo de 60 anos para os homens e 55 anos para mulheres; 

3. Por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição é o benefício 

devido ao cidadão que comprovar o tempo total de contribuição de 35 anos para homens 

e 30 anos para mulheres; 

4. Por tempo de contribuição com deficiência. A aposentadoria por tempo de 

contribuição da pessoa com deficiência é devida ao cidadão que comprovar o mínimo de 

180 meses de trabalho na condição de pessoa com deficiência. 

5. Por tempo de contribuição no caso de professor. A aposentadoria por tempo de 

contribuição do professor é um benefício devido ao professor que comprovar 30 anos de 

contribuição se homem e 25 anos de contribuição se mulher, exercidos exclusivamente 

em função de Magistério em um estabelecimento de educação básica. 

6. Por invalidez. A Aposentadoria por invalidez é um benefício devido ao trabalhador 

permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade e que também não possa ser 

reabilitado em outra profissão, de acordo com a avaliação da perícia médica do INSS. O 

benefício é pago enquanto persistir a incapacidade e pode ser reavaliado pelo INSS a 

cada dois anos. 

7. Especial por tempo de serviço. A Aposentadoria especial é um benefício concedido ao 

cidadão que trabalha exposto a agentes nocivos à saúde, como calor ou ruído, de forma 

contínua e ininterrupta, em níveis de exposição acima dos limites estabelecidos em 

legislação própria. 

 

O INSS também garante os seguintes benefícios: auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-

reclusão, pensão por morte, salário-família e salário-maternidade. Existem alguns benefícios 

assistenciais e de legislação especial: benefício de assistência ao idoso e à pessoa com 

deficiência, benefício de assistência ao trabalhador portuário avulso, pecúlio, pensão 

especial-hanseníase, pensão especial–talidomida, seguro desemprego do pescador artesanal 

(seguro-defeso). 

Conforme Bulla e Kaefer (2003), pensar em aposentadoria quer dizer preparar a população 

que está envelhecendo para mudança em suas atividades. Os idosos percebem a 

aposentadoria de diversas formas, que está relacionada com mudanças na vida social e no 
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mundo do trabalho. Esses mesmos autores constataram que o Brasil não está preparado de 

maneira adequada para atender as demandas da população idosa.  

Buscar entender e compreender esse processo como um todo é muito importante para os 

gestores, devido à sua abrangência, ao número de pessoas e montante de recurso financeiro 

envolvido no processo. A tomada de decisão é uma atividade importante e complexa para os 

gestores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A capacidade de compreender e 

entender o sistema como um todo é fundamental nas decisões dessa instituição. 

Segundo Coelho (2013), quando os gestores não possuem uma visão sistemática como um 

todo, ele toma decisões relativa, considerando apenas o problema presente, sem relacionar 

com o ambiente, com suas variáveis e com os demais fatores correlacionados.  

O uso de ferramenta para auxiliar os gestores em suas tomadas de decisão é essencial, 

possibilitando identificar riscos antes deles se materializarem (HERMSDORF, 2011). Duarte 

(2003) explica que quanto maior a complexidade do sistema menor será a sua preditibilidade, 

devido ao número de variáveis e ao número de inter-relações existentes. 

Conforme pesquisa realizada na literatura, não foram encontrados trabalhos que propusesse a 

utilização de Dinâmica de Sistema para modelar o processo do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS). Diante do exposto, pode-se inferir que a utilização de uma ferramenta de 

simulação, com base em modelo de Dinâmica de Sistema, pode possibilitar aos gestores do 

INSS tomarem decisões mais eficientes, considerando as principais variáveis envolvidas no 

processo. 

O objetivo geral desse trabalho será desenvolver um modelo de simulação do sistema 

financeiro do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). O modelo deve ser capaz de 

simular o saldo da conta financeira, o impacto do número de aposentados levando em 

consideração os tipos de aposentadoria e auxílio doença. Além de possibilitar a simulação de 

cenários hipotéticos que possam contribuir com administração financeira do INSS e com 

possíveis decisões gerenciais. Os objetivos específicos são: Desenvolver o modelo de 

dinâmica de sistema do INSS; Descrever possíveis combinações e cenários que possam ser 

realizadas com o modelo proposto. 

2. Revisão de literatura 

A revisão da literatura apresenta os fundamentos teóricos da pesquisa que constitui o foco 

deste trabalho, principalmente a respeito da abordagem da dinâmica de sistema e as suas 

principais características. 

2.1. Modelagem e Simulação 

A simulação é a imitação ou representação de uma operação de um processo ou sistema do 

mundo real ao longo de um determinado tempo (LAW & KELTON, 2000; BANKS, 1998; 

PRADO, 2008). Neste contexto a simulação envolve a geração de um histórico artificial do 

sistema e sua observação para direcionar inferência envolvendo as características do sistema 

real que estão sendo representadas. 

A principal vantagem da simulação é a possibilidade de manipular condições de operações 

das entidades modeladas quando, na prática, seriam difíceis de serem realizadas devido às 
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limitações de natureza diversas. Além de reduzir prejuízos causados por alterações do fluxo 

real, a simulação permite reduzir o tempo de observação dos efeitos de decisões, sendo que 

por meio de computadores, é possível simular em alguns minutos o comportamento de um 

processo ou sistema real (ROSA; LUZ, 2012; PRAIA; GOMES, 2015). 

Apesar de as ferramentas de simulação serem excelentes para realização de análises, elas 

também apresentam vantagens e desvantagens, as quais são apresentadas a seguir (Freitas 

Filho, 2008). 

Vantagens: 

a) Depois de o modelo de simulação ter sido desenvolvido, ele pode ser utilizado várias 

vezes para avaliar projetos propostos; 

b) As hipóteses sobre como ou por que determinados problemas ocorrem podem ser 

facilmente testadas para verificação; 

c) Como os modelos de simulação podem ser quase tão detalhados quanto os sistemas 

reais, novas políticas e procedimentos operacionais, regras de decisão, fluxos de 

informação, dentre outras, podem ser avaliadas, sem que o sistema real seja perturbado, 

podendo explorar questões do tipo: o que aconteceria se? 

d) Permite o controle do tempo, tornando possível reproduzir os problemas de forma mais 

rápida ou mais lenta para melhor a sua avaliação; 

e) Apresenta facilidade na aplicação do método em comparação a métodos analíticos; 

f) Apresenta nível de detalhes muito semelhante ao sistema real; 

g) Apresenta facilidade na identificação de gargalos, facilitando a proposição de melhorias, 

dentre outras. 

Desvantagens: 

a) Os resultados podem ser de difícil interpretação (processos aleatórios incluídos no 

modelo); 

b) A modelagem e experimentação, associadas a modelos de simulação, consomem muitos 

recursos, principalmente tempo; 

c) Exigência de treinamento para construção de modelos, o que pode levar algum tempo. 

A simulação pode ser aplicada em diversas áreas, tais como: sistemas computacionais 

(SHUANGSHUANG et al., 2016; SAMUTHIRA et al., 2016; ABDELKADER et al., 2016), 

logística (KHALEGHI et al., 2016; SUYABATMAZ et al., 2014; BOTTANI; 

MONTANARI, 2010), medicina (SANTALUCIA et al., 2015; ABUKHOUSA et al., 2014; 

MCGAGHIE et al., 2010; ISSEMBERG et al., 2005); educação (CLAPPER, 2016); 

engenharia (VICENTE et al., 2017). 

2.2. Dinâmica de sistema 
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A Dinâmica de Sistema (DS) é caracterizada como uma metodologia capaz de aprimorar a 

compreensão de um sistema complexo, enquanto representa para o usuário os diagramas 

causais, malhas de realimentação e de fluxo (STERMAN, 2000). 

A DS também pode ser entendida como uma abordagem de pensamento, que toma uma 

perspectiva integrativa do sistema, e cuja característica principal é o reconhecimento de 

processos inerentes de realimentação na estrutura dos sistemas para os quais a modelagem 

está sendo desenvolvida (HELAL, 2008). 

2.3. Programa computacional Vensim  

O Vensim é um programa computacional de simulação que utiliza o seu próprio ambiente, no 

qual pode ser construído ou estudado modelos de diagramas causais, diagramas de fluxos e 

permite realizar simulações dos modelos. 

O Vensim é uma ferramenta visual de modelagem que permite conceituar, documentar, 

simular, analisar e aperfeiçoar modelos de simulação, a partir de diagramas causais ou 

diagramas de fluxo. Portanto, não é necessário trabalhar com equações matemáticas 

(VENTANA SYSTEMS, 2018). 

A conexão estre as variáveis do sistema são realizadas por meio de setas que são reconhecidas 

como conexão causa-efeito. Essa informação é utilizada pelo editor de equação do Vensim 

para formular uma simulação completa do modelo. 

O modelo pode ser analisado realizadas por meio do seu processo de construção, observando 

as causas (variáveis que modificam a variável de interesse) e os usos (variáveis que são 

modificadas pela variável de interesse) de uma variável, e também os retornos (loops) 

envolvendo esta variável (VENTANA SYSTEMS, 2018). 

3. Metodologia 

O desenvolvimento desse trabalho será dividido em duas etapas. A primeira etapa 

(Desenvolvimento do modelo de dinâmica de sistema) será realizada com base nos dados 

divulgados pelo INSS, validados pelo Governo Federal e publicados em uma página pública 

da internet. A segunda etapa (Descrever as possíveis combinações que pode ser realizadas 

com o modelo proposto) tem como objetivo demonstrar possíveis análises e combinações que 

poderão ser realizadas ao utilizar o modelo proposto. 

3.1. Desenvolvimento do modelo de dinâmica de sistema 

Como ponto de partida foi desenvolvido o modelo causal apresentado na Figura 1, que 

representa as relações de causas-efeitos entre os componentes do fluxo do INSS. A utilização 

dessa técnica irá permitir o entendimento do processo físico, os fluxos de informação e de 

gestão política, que se interagem para criar a dinâmica das variáveis de interesse. 
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Figura 1. Modelo causal dos fluxos do INSS. 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

O modelo de dinâmica de sistema foi desenvolvido utilizando as ferramentas e o ambiente de 

simulação do programa computacional Vensim PLE 6.3, que irá possibilitar testar as 

diferentes políticas e soluções para operação do sistema, permitindo a compreensão e 

comparação dos resultados obtidos por meio de simulação com os dados reais. 

A dinâmica de sistema é um método que busca estudar as estruturas de um sistema 

organizacional ou social por meio de representações de relações causal, demostrando a 

evolução do sistema com o tempo (FORRESTER, 1961; ROBERTS et al., 1983; PIDD, 

1998; STERMAN, 2000). 

Utilizando essas ferramentas em um ambiente de simulação, é possível testar as diferentes 

políticas e soluções para a operação do sistema, possibilitando, assim, a avaliação do impacto 

de decisões e proporcionando um conjunto de ferramentas para compreensão da comunicação 

sobre o modelo da realidade (PIDD, 1998). 

A ideia fundamental da dinâmica de sistema é que o comportamento dinâmico do sistema 

obedeça a um princípio chamado de Princípio da Acumulação. Esse princípio afirma que a 

resposta desses sistemas decorre das transações dos valores dos recursos acumulados em 

estoques e mostra que essas transações são controladas por fluxos de entradas e saídas de 

recursos (STERMAN, 2000). 

Um método que pode ser utilizado para validar um modelo de simulação é fornecer os 

valores de entrada e analisar se esses valores processados correspondem às respostas no 

mundo real (BRATLEY, 2011). Este mesmo autor recomenda que somente os dados de 

entrada devam ser alterados e os demais devem permanecer constantes. 

Foi utilizado os dados publicados pelo INSS e validado pelo Governo Federal, obtidos em 

uma página oficial na internet. Esses dados serão comparados com os dados obtidos por meio 

de simulações. 
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Para demostrar a utilização do modelo foi empregado as taxas e valores fixos apresentados na 

Tabela 1. Foram apresentados os gráficos de evolução das principais variáveis do fluxo 

considerando um período de 100 anos. 

Variáveis Valores ou codificação no programa Vensim PLE 6.3 

Taxa crescimento RANDOM NORMAL( -0.00486 , 0.014 , 0.00385 , 0.00542 , 1 ) 

Taxa óbito RANDOM NORMAL( 0.00602 , 0.00667 , 0.00619 , 0.000206 , 1 ) 

Taxa aposentadoria invalidez direta 1e-005 

Taxa aposentadoria invalidez 0.076046 

Taxa população apta aposentadoria 0.154435 

Taxa aposentadoria por idade 0.25 

Taxa aposentadoria por tempo de contribuição 0.165804 

Taxa aposentadoria especial 0.080455 

Taxa termino aposentadoria óbito 0.9 

Salário mínimo 954.00 

Taxa crescimento novos ativos 0.440808 

Taxa de desemprego 0.13 

Taxa alíquota aposentadoria faixa 1 0.08 

Taxa alíquota aposentadoria faixa 2 0.09 

Taxa alíquota aposentadoria faixa 3 0.11 

Taxa aposentadoria faixa 1 0.5 

Taxa aposentadoria faixa 2 0.3 

Taxa aposentadoria faixa 3 0.2 

Valor salário médio faixa 1 RANDOM NORMAL(Salário mínimo, 1659.38, 1306.69 , 0 , 1 )*12 

Valor salário médio faixa 2 RANDOM NORMAL(1659.39, 2765.66 , 2212.53 , 0 , 1 ) *12 

Valor salário médio faixa 3 RANDOM NORMAL(2765.67,5531.31, 4148.49 , 0 , 1 ) *12 

Taxa investimento 0.06 

Taxa população licença maternidade 5e-005 

Taxa população auxilio reclusão 5e-005 

Taxa população auxilio acedente 5e-005 

Taxa população auxilio doença 5e-005 

Taxa pensão por morte 0.01 

Tabela 1. Taxas e valores utilizados na simulação do INSS 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

Os valores apresentados na Tabela 1, seguem o padrão do programa computacional Vensim 

PLE 6.3. 

3.2. Descrição das possíveis combinações que pode ser realizada com o modelo proposto 

É possível realizar uma análise quantitativa e qualitativa dos resultados, pois os relatórios 

fornecidos pelas ferramentas de simulação possibilitam o questionamento de muitos 

problemas nos processos administrativos que são, raramente, percebidos ou difíceis de serem 

quantificados. Dessa forma, os gestores poderão utilizar essa ferramenta para conduzir 
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experimentos, sem a necessidade de interferir com a produtividade dos recursos humanos do 

sistema. 

Segundo Law e Kelton (2000), a simulação tem sido implantada com sucesso em várias 

questões industriais particulares, dentre elas a análise do impacto na introdução ou 

modificações de produtos e análise do processo em geral (estoque, filas, programação, 

restrições, novos equipamentos, utilização de recursos, arranjo físico, etc.). Além disso, é uma 

ferramenta que auxilia os gestores na tarefa de se familiarizarem com os conceitos e 

peculiaridades dos sistemas empresariais (OLIVEIRA GAVIRA e SILVA, 2003). 

4. Resultados e discussão 

 

4.1. Desenvolvimento do modelo de dinâmica de sistema do INSS 

Seguindo o diagrama causal apresentado na Figura 2, foi desenvolvido o diagrama de estoque 

e fluxo apresentado na Figura 1. Esse diagrama representa o processo do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS).  

Observa-se na Figura 2, que o modelo proposto permite realizar simulações em relação à 

variação da população, variação do número da população apta para a aposentadoria, variação 

do número de aposentados, variação da população ativa e a variação do saldo do fundo que 

consiste em todas as entradas (contribuição) e as saídas (pagamentos dos benefícios e 

aposentadorias). Na Tabela 2 encontram-se todas as variáveis definidas no modelo proposto 

neste trabalho. 

Abreviação Descrição das variáveis do diagrama causal 

APS Aposentadoria 

APS_ESP Aposentadoria especial 

APS_INV Aposentadoria invalidez 

APS_INV_DRT Aposentadoria invalidez direta 

APS_POR_IDD Aposentadoria por idade 

APS_POR_TMP_CNT Aposentadoria por tempo de contribuição 

APT_APS Apta aposentadoria 

AXL_ACD Auxilio acidente 

AXL_DNC Auxilio doença 

AXL_RCR Auxilio reclusão 

CNC Concessão 

CNC_APS Concessão aposentadoria 

ENT_FND Entrada fundo 

LCN_MTR Licença maternidade 

NCA_PNS_POR_MRT Novas pensão por morte 

NSC Nascimento 

NVO_ATV Novos ativos 

OBT Óbito 

Tabela 2. Variáveis utilizadas no modelo. Continua .... 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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PGM_FXA_1 Pagamento faixa 1 

PGM_FXA_2 Pagamento faixa 2 

PGM_FXA_3 Pagamento faixa 3 

PNS_MRT Pensão morte 

PNS_POR_MRT Pensão por morte 

PPL População 

PPL_APT_PRA_APS População apta para aposentadoria 

PPL_ATV População ativa 

PPL_FXA_1 População faixa 1 

PPL_FXA_2 População faixa 2 

PPL_FXA_3 População faixa 3 

SDA_FND Saída fundo 

SDA_PNS_POR_MRT Saída pensão por morte 

SLD_FND Saldo fundo 

SLR_MNM Salário mínimo 

TRM_APS_OBT Termino aposentadoria óbito 

TX_ALQ_APS_FXA_1 Taxa alíquota aposentadoria faixa 1 

TX_ALQ_APS_FXA_2 Taxa alíquota aposentadoria faixa 2 

TX_ALQ_APS_FXA_3 Taxa alíquota aposentadoria faixa 3 

TX_APS_ESP Taxa aposentadoria especial 

TX_APS_FXA_1 Taxa aposentadoria faixa 1 

TX_APS_FXA_2 Taxa aposentadoria faixa 2 

TX_APS_FXA_3 Taxa aposentadoria faixa 3 

TX_APS_INV Taxa aposentadoria invalidez 

TX_APS_INV_DRT Taxa aposentadoria invalidez direta 

TX_APS_POR_IDD Taxa aposentadoria por idade 

TX_APS_POR_TMP_CNT Taxa aposentadoria por tempo de contribuição 

TX_CRS_NVO_ATV Taxa crescimento novos ativos 

TX_CRS_PPL Taxa de crescimento da população 

TX_DSM Taxa de desemprego 

TX_INV Taxa investimento 

TX_OBT Taxa óbito 

TX_PNS_POR_MRT Taxa pensão por morte 

TX_PPL_APT_APS Taxa população apta aposentadoria 

TX_PPL_AXL_ACD Taxa população auxilio acidente 

TX_PPL_AXL_DNC Taxa população auxilio doença 

TX_PPL_AXL_RCL Taxa população auxilio reclusão 

TX_PPL_LCN_MTR Taxa população licença maternidade 

TX_TRM_APS_OBT Taxa termino aposentadoria óbito 

VR_PSO_CNT_FXA_1 Valor piso de contribuição faixa 1 

VR_PSO_CNT_FXA_2 Valor piso de contribuição faixa 2 

VR_PSO_CNT_FXA_3 Valor piso de contribuição faixa 3 

VR_SLR_MDI_FXA_1 Valor salário médio faixa 1 

VR_SLR_MDI_FXA_2 Valor salário médio faixa 2 

VR_SLR_MDI_FXA_3 Valor salário médio faixa 3 

Tabela 2. Variáveis utilizadas no modelo. Continuação .... 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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Figura 2. Modelo de estoque e fluxos do INSS. 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Observa-se na Figura 2 que a população foi obtida em função do número de nascimentos e da 

quantidade de óbitos, por meio Equação 1 

 (1) 

 

A população apta para aposentadoria é obtida pela Equação 2. 

 (2) 

 

A concessão da aposentadoria é calculada pela soma de todos os tipos de aposentadoria 

usando a Equação 3. 
 (3) 

 

A aposentadoria é calculada pelo número de concessões realizadas e pelo número de óbitos, 

por meio da Equação 4. 

 (4) 

 

A Equação 5 é utilizada para obter a população ativa em função do número de pessoas em 

atividades do número de concessões de aposentadorias realizadas. 

 (5) 
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O saldo do fundo de aposentadoria é calculado em função dos valores de entrada do fundo, 

saída do fundo e pela taxa de investimento, utilizando a Equação 6. 

 (6) 

 

A Figura 3 apresenta o gráfico de evolução da população utilizado para calcular o número de 

benefícios concedidos e o número de benefícios cancelados. 

 

 

Figura 3. Evolução da população (PPL) 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

A população apta para aposentadoria é apresentada na Figura 4, que foi utilizado na simulação 

para obter o número de pessoas que estão aptos para solicitar a aposentadoria. 

 

Figura 4. Evolução da população apta para aposentadoria 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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Observa-se na Figura 5 a evolução da população ativa, que representa o número de pessoas 

que estão contribuindo para o fundo do INSS. 

 

 

Figura 5. Evolução da população ativa (PPL_ATV) 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Evolução do número de aposentados utilizado na simulação para definir o número de pessoas 

que estão aposentadas e recebendo o benefício encontra-se na Figura 6. 

 

 

Figura 6. Evolução do número de aposentados 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Observa-se na Figura 7 a evolução do saldo do fundo do INSS, em reais, calculado em função 

dos valores de contribuição, subtraindo-se os valores pagos das contribuições, para o ano de 

2018. 
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Figura 7. Evolução do saldo do fundo 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

4.2. Descrição das possíveis combinações que podem ser realizadas com o modelo proposto 

Por meio do modelo proposto apresentado na Figura 3, é possível realizar simulações de 

diversos cenários, alterando qualquer umas das variáveis: Taxa de aposentadoria por invalidez 

direta, Taxa de aposentadoria por invalidez, Taxa de população apta à aposentadoria, Taxa de 

aposentadoria por idade, Taxa de aposentadoria por tempo de contribuição, Taxa de 

aposentadoria especial, Taxa de término de aposentadoria por óbito, Salário mínimo, Taxa de 

crescimento de novos ativos, Taxa de desemprego, Taxa de alíquota de aposentadoria na faixa 

1, Taxa de alíquota de aposentadoria da faixa 2, Taxa de alíquota de aposentadoria da faixa 3, 

Taxa de aposentadoria da faixa 1, Taxa de aposentadoria da faixa 2, Taxa de aposentadoria da 

faixa 3, Taxa de investimento, Taxa da população em licença maternidade, Taxa da população 

em auxílio reclusão, Taxa de população em auxílio acidente, Taxa da população em auxílio 

doença, Taxa de pensão por morte. 

 

A partir dessas premissas, é possível que os gestores do programa definam cenários como: 

 Qual seria o impacto do aumento/diminuição do número de indivíduos sem emprego no 

saldo do fundo do INSS; 

 Qual seria o impacto com o aumento/diminuição do número de indivíduos ativos no saldo 

do fundo; 

 Qual seria o impacto da alteração das taxas de contribuição no fundo; 

 Qual seria o impacto com o aumento/diminuição do número de indivíduos que recebem a 

pensão por morte. 

5. Considerações finais 

Embora o processo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja um problema que 

envolve muitas variáveis dinâmicas e aleatória, foi possível desenvolver o modelo de predição 

utilizando dinâmica de sistema com o auxílio da ferramenta computacional Vensim PLE 6.3.  
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O modelo apresentado no trabalho permite aos gestores definir cenários considerando a 

situação atual ou de sua conveniência, sendo possível analisar o impacto da 

diminuição/aumento de variáveis, tais como: o número de desempregados, o número de 

pensões por morte ou o tempo de contribuição, que podem influenciar no saldo do fluxo do 

INSS. 

 

Outra característica do modelo proposto é a possibilidade de verificar o saldo do fundo em 

função da diminuição/aumento da idade para aposentadoria, possibilitando aso gestores tomar 

decisão com base em todas as variáveis envolvidas no processo.  

 

Observa-se também que as decisões devem ser tomadas com base em uma visão holística, 

considerando o tempo como uma variável importante, sendo que por meio do modelo 

proposto os gestores poderão verificar as relações temporais de causa e efeito, permitindo 

avaliações mais adequadas. 

 

As decisões e intervenção gerenciais poderão ser testadas e os resultados obtidos permitem 

analisar possíveis alterações no fluxo real, operacional ou gerencial. A análise dos relatórios 

obtidos utilizando os modelos de simulação possibilitam os questionamentos de muitos 

problemas nos processos administrativos que, normalmente, são raramente percebidos ou 

difíceis de serem quantificados. 

 

Portando o modelo de simulação de Dinâmica de Sistema proposto neste trabalho, 

desenvolvido para o INSS, tona-se uma ferramenta eficaz no apoio às decisões estratégicas 

dos gestores desse seguimento. 
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The present study had as objective to analyze the relationship between the public 

expenditures of the federal universities of Brazil and the performance indicators required 

by the TCU. The research, regarding the methodology, the education and the survey, 

regarding the approach is quantitative. There is no period from 2009 to 2016. To do this, 

use the OLS model for stacked data neglecting a cross-sectional nature and time series 

applying the conventional criteria of the model assumptions. The population comprises 63 

universities, and one sample, 54 universities, excluding 9 of them because there is no or no 

data dissemination without analyzed period. An increase in university expenditures was 

identified over time and it was found that the model can explain 58.27% of the changes in 

total cost and that 8 of the 9 management indicators explain how changes in expenditure 

occur. 

 

Keywords: Performance Indicators, Public spending, Federal Institutions of Higher 

Education 

 

Relação Entre Os Indicadores De Desempenho E As Despesas Públicas: Um Estudo Nas 

Universidades Públicas Federais Do Brasil 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar relação entre os gastos públicos das 

universidades federais do Brasil e os indicadores de desempenho exigidos pelo TCU. A 

pesquisa, com relação à metodologia, é descritiva e de levantamento, quanto à abordagem 

é quantitativa. Analisou-se então neste trabalho a relação das despesas públicas e 

indicadores de desempenho no período de 2009 a 2016. Para isso, utilizou-se do modelo de 

MQO para dados empilhados desprezando a natureza de corte transversal e séries 

temporais aplicando os critérios convencionais dos pressupostos do modelo. A população 

compreende as 63 universidades, e a amostra, 54 universidades, excluindo 9 delas por não 

existência ou não divulgação dos dados no período analisado. Identificou-se um aumento 

das despesas das universidades ao longo do tempo e constatou-se que o modelo consegue 

explicar 58,27% das variações do custo total e que 8 dos 9 indicadores de gestão explicam 

as variações que ocorrem nas despesas. 

 

Palavras-chave: Indicadores de Desempenho, Gastos Públicos, Instituições Federais de 

Ensino Superior 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O sistema de ensino superior do Brasil é de complexo entendimento devido à 

diversidade de sua estrutura e organização que se acentua pelo decurso do atual contexto 

da educação no Brasil, segundo Moraes (2017), caracterizado pela ausência de políticas 

públicas que promovam a educação de qualidade e de forma universalizada, como direito a 

ser garantido a todos os brasileiros. 

Apenas por meio de políticas e recursos públicos que viabilizem escolas bem 

equipadas, professores valorizados e com carreira e condições de trabalho e corpo técnico 

estável, além de um projeto pedagógico de base, serão alcançados padrões de qualidade 

educacionais elevados e bom desempenho dos estudantes (MORAES, 2017). 

 Portanto evidencia a necessidade de apresentar melhoras significativas na estrutura 

e organização da educação no Brasil. Destacando-se a importância de uma boa gestão de 

recursos e análise da incorporação das políticas públicas pela administração pública, a fim 

de alcançar melhores resultados no ensino.  

Levando em conta a necessidade de crescimento das universidades e os recursos 

públicos que são insuficientes para atender à demanda constante da sociedade, ressalta-se a 

importância da gestão de custos no setor público, que pode servir como base para o 

estabelecimento de padrões, orçamentos e formas de previsão para os gastos das 

instituições, e também para acompanhar se o realizado está de acordo com os valores 

preestabelecidos (MAGALHÃES, SILVEIRA, ABRANTES, & FERREIRA, 2010). 

O estudo de Hoff e Jaeger (2015) que buscou identificar a relação existente entre o 

custo, investimento e o desempenho acadêmico nas universidades públicas federais 

brasileiras, destacou que apesar das relações entre os padrões de custos, investimentos e o 

desempenho acadêmico representarem uma interação de difícil entendimento, pode se 

depreender que a forma que os recursos são aplicados no campo educacional possui a 

capacidade de exercer uma diferença na interação do aluno para com a instituição e 

consequentemente em seu desempenho. 

Para evidenciar os resultados das universidades, um conjunto de indicadores de 

desempenho tem se tornado produto de importância para vários usuários, que podem ser 

gestores da própria instituição, como também a sociedade e o Estado. Por meio desses 

indicadores objetivos e metas pré-determinadas poderão ser traçados, gastos e despesas 

controlados e recursos fiscalizados.  

Para ratificar essa necessidade de indicadores de desempenho, Schwartzman (1994) 

diz que a perspectiva de autonomia universitária cada vez mais presente e mais 

reivindicada pelas próprias universidades públicas exigirá, por parte do governo, um 

controle antes do produto, isto é, do resultado do ensino e da pesquisa, do que dos meios 

para atingi-los. Portanto a importância de se desenvolver indicadores de boa qualidade. 

Diante da necessidade de avaliar os desempenhos das Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES), o Tribunal de Contas da União (TCU), em parceria com Secretaria 

de Ensino Superior (SESu/MEC), e com a Secretaria de Finanças e Controle (SFC) 

expediu, então, a Decisão nº 408/2002 – TCU – Plenário, na qual as IFES deveriam incluir 

uma série de indicadores no Relatório de Gestão. O objetivo da inclusão desses dados nos 

relatórios de gestão era a construção de uma série histórica para acompanhar a evolução de 

aspectos relevantes do desempenho de todas as IFES e possivelmente verificar a 

necessidade de aperfeiçoamentos em áreas específicas de gestão das IFES (TCU, 2004). 

O estudo de Marques (2016) analisa se os indicadores de gestão determinados pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU) para as Instituições Federais de Ensino Superior 
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(IFES) explicam as variações nas despesas públicas totais ocorridas nas universidades 

federais da região Sudeste do Brasil. Os resultados desse estudo demonstraram que nem 

todos os indicadores de gestão explicam as variações que ocorrem nas despesas.  

Assumindo que os indicadores de desempenho do TCU referentes às universidades, 

divulgados por meio dos seus relatórios de gestão, são instrumentos capazes de fornecer 

informações importantes na avaliação de desempenho organizacional, e que a gestão dos 

gastos públicos está diretamente ligada à escolhas a respeito de aplicação de recursos esse 

estudo traz a seguinte problemática: Qual a relação entre os gastos públicos das 

Universidades Federais do Brasil e seus indicadores de desempenho exigidos pelo 

TCU? 

Para responder o questionamento da pesquisa, buscou-se neste trabalho analisar a 

influência das despesas das universidades públicas federais brasileiras no seu desempenho, 

verificado por meio dos indicadores apresentados por essas instituições.  

Para tanto foram traçados os seguintes objetivos específicos: Levantar os gastos das 

IFES por região; analisar as variações das despesas públicas das universidades federais no 

período de 2009 a 2016; verificar o desempenho das universidades por região no que diz 

respeito a Taxa de sucesso de graduação. 

O trabalho justifica-se por ter uma compreensão do controle e gerenciamento dos 

recursos públicos refletidos nos de indicadores do TCU, ou seja, a relação entre despesas e 

indicadores de desempenho, tanto dos acadêmicos como da instituição. Representando, de 

forma indireta, a gestão dos recursos públicos e seu resultado alcançado. E até mesmo se 

torna relevante na perspectiva de prestação de contas para a sociedade. 

Os relatórios de gestão representam uma importante fonte de pesquisa, uma vez que 

neles constarão informações acerca dos recursos gerenciados pela instituição ao longo de 

um exercício financeiro, bem como sobre a gestão dos programas e ações orçamentárias 

que estão sob sua responsabilidade. Contribui também para a accountability e para a 

transparência dos atos e fatos públicos, tornando-se o principal documento para a avaliação 

da gestão, pois os dados ali contidos foram a base para a realização do controle externo 

(FERREIRA, SANTOS, & PESSANHA, 2013). 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Gestão das Universidades Públicas Federais 

 

As Universidades Federais são entidades econômicas e necessitam de uma boa 

gestão financeira e orçamentária a fim de fornecer aos gestores informações importantes 

para tomada de decisão.  Segundo Queiroz, Queiroz e Hekis (2011), a gestão financeira e 

orçamentária das instituições de ensino superior deve ser realizada a fim de garantir a 

sustentabilidade da organização e de auxiliar os gestores educacionais na avaliação dos 

investimentos necessários ao bom funcionamento da organização. 

Essa importância atribuída à boa gestão de recursos públicos em uma IFES é 

abordada em vários estudos. Por exemplo, Costa, De Souza, Ramos e Da Silva (2012) 

dizem que o tema sobre como devem ser alocados os recursos públicos no setor de 

educação superior vem direcionando a grande maioria dos estudos para a mensuração da 

eficiência das IFES públicas. Ao longo dos anos, muitos estudos têm como objetivo 

mensurar a eficiência e ranquear as IFES públicas por meio de seu grau de eficiência.  

Uma gestão de custos nas IFES poderia ser ferramenta importante para a 

administração das universidades, contribuindo com o estabelecimento de padrões de 

comparação com outras instituições públicas, permitindo também, segundo Siviero (2009), 
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uma melhor visualização dos gastos, identificando as atividades envolvidas na prestação do 

serviço, exercendo uma ação eficaz de controle de custos. 

Uma forma talvez de estabelecer uma preocupação dos custos, é começar 

apresentar medidas de desempenho, logo, as IFES começaram a diagnosticar falhas ao 

processo, procurando uma forma de ligar recursos à preocupação com esses indicadores de 

desempenho. 

O governo Federal brasileiro realizou grandes investimentos no ensino superior nos 

últimos anos. O grande exemplo disso é o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais Brasileiras (REUNI). Com o REUNI, o Governo 

Federal adotou uma série de medidas a fim de retomar o crescimento do ensino superior 

público, criando um programa multidimensional e, ao mesmo tempo, acadêmico, político e 

estratégico. Os efeitos da iniciativa podem ser percebidos pelos expressivos números da 

expansão, iniciada em 2008 e prevista para concluir-se em 2012, e pela oportunidade que 

representou para a reestruturação acadêmica (BRASIL MEC, 2017). 

Dessa forma, para Silva (2015) as políticas públicas educacionais proporcionaram 

um aumento significativo do número de alunos de graduação e pós-graduação, número de 

professores, número de funcionários. Portanto essas políticas, como o REUNI, exerceram 

influência no aumento os gastos e despesas das instituições públicas no período que foram 

implantadas. Necessitando de um mecanismo de controle para verificar o desempenho 

dessas instituições em virtude do aumento dos gastos.  

 

2.2 Gestão das universidades sob enfoque da teoria da agência e teoria institucional. 

 

Nesse contexto de gestão das universidades federais, pode ser feito uma análise sob 

duas abordagens teóricas, a teoria da agência e a institucional.  A teoria da agência foca os 

contratos entre principal e o agente, e considera sistemas de controle externo e interno à 

organização como balizadores da ação gerencial. E a teoria institucional tem como base 

analítica a forma como regras e procedimentos são incorporados pelas organizações, em 

busca de legitimidade (FONTES FILHO, 2003). 

A teoria da agência analisa os custos resultantes da segregação entre a propriedade 

e a gestão. Porquanto nas universidades federais acontece a separação entre o principal, o 

governo, e o agente, os gestores das instituições. O relacionamento entre principal e agente 

é caracterizado pela existência de assimetria nas informações, o agente possui mais 

informações dos assuntos da organização do que o próprio principal, pois esse não possui 

precisão das ações e decisões tomadas pelos agentes. Segundo Martins (2015) esses 

conflitos e divergências de interesses entre principal e agente acarretam à geração de 

custos, no que diz respeito aos de acompanhamento das atividades dos agentes.  

Investigando meios para ajuste desses conflitos analisados na teoria da agência, o 

estudo realizado por Albuquerque, Andrade, Monteiro e Ribeiro (2007) concluíram que as 

práticas de accountability e transparência podem dirimir conflitos de agência como a 

assimetria informacional. O referido autor ainda concluiu que a desigualdade 

informacional dessa relação se dá pela negligencia do estado, com a ineficácia nos canais 

de informação, e a sociedade na sua posição de passividade não exercendo o controle 

social.  

Uma boa gestão favorece a diminuição de conflitos explicados pela teoria da 

agência.  A accountability e o direito público de acesso às informações são meios 

importantes de controlar o abuso de poder, promovendo certa harmonia entre o poder e a 

responsabilidade, pois obriga os gestores públicos a discutir abertamente com a sociedade 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3226



 

 

no que concerne aos que eles estão fazendo, como que estão gastando e como poderiam 

racionalizar esse gasto (ALBUQUERQUE ET. AL., 2007). 

Já uma análise sob a teoria institucional, explica-se a criação de instituições, e 

como elas estabilizam-se e são transformadas. De forma mais específica, pode-se 

considerar que a teoria institucional investiga como as práticas e os padrões adquirem 

condições de valores e são legitimados nas estruturas sociais, e suas consequências nos 

resultados alcançados (PEREIRA, 2011). 

Diante disso, os gestores precisam legitimar suas ações, quer seja por interesse 

próprio ou pela responsabilidade de apresentar ao governo e aos usuários do serviço 

ofertado um resultado adequado a suas expectativas. Então, Pereira (2011) diz que a teoria 

institucional pode contribuir para conhecer as pressões mais significativas para os gestores, 

que de forma intencional ou tácita irão direcionar suas ações. 

Conseguinte, gerenciar uma organização complexa como a universidade requer 

atenção a uma série de fatores. A teoria institucional permite elucidar os pontos 

importantes no processo de adaptação de uma instituição de ensino superior como o 

pioneirismo, crescimento, consolidação burocrática, transformação e expansão 

(ALPERSTEDT, MARTIGNAGO, & FIATES, 2006). 

Portanto, a teoria institucional possibilita a interpretação das influências e pressões 

sofridas pelos gestores na tomada de decisão, no tocante a gestão de recursos públicos, 

fundamentando-se nos resultados alcançados, refletidos nos indicadores de desempenho. 

Assim, estabelecendo uma relação entre os gastos e o desempenho.  

 

2.3 Custo Corrente e Despesas Públicas das Universidades Públicas Federais 

 

Nas universidades federais os principais gastos são as despesas de custeio e 

despesas de capital. Segundo a lei n° 4.320/1964, classificam-se como despesas de custeio 

as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a 

atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis. E como despesas de capital as 

dotações para investimentos ou inversões financeiras.  

A despesa é um processo que está presente em qualquer tipo de organização e deve 

receber a devida prioridade no processo de gestão, uma vez que impacta diretamente os 

desempenhos econômico-financeiros (PAIVA, MACÊDO, & SILVA, 2008). Nas 

universidades, assim como em qualquer outra área pública, recursos e as despesas devem 

ser administrados da melhor forma por se estar diante de recursos coletivos que devem ser 

dirigidos com transparência, eficiência e eficácia.  

Com efeito, a despesa pública tem que atender a uma necessidade da população, 

estar de acordo com a capacidade contributiva da sociedade, estar fundamentada no 

consentimento público, ser autorizada por lei, ser viável economicamente e acessível à 

sociedade (PAIVA, MACÊDO, & SILVA, 2008). 

As despesas e os custos correntes das universidades aumentaram nos últimos anos, 

criaram-se mais campi universitários, ampliou-se o número de alunos matriculados, 

contrataram-se mais professores, consequentemente ampliou-se as despesas públicas. 

Segundo Medeiros, Duarte e Lima (2014), o aumento do volume das despesas está 

diretamente ligado ao modelo de desenvolvimento seguido pelo país em virtude do 

crescimento das funções administrativas, crescimento das necessidades relacionadas ao 

bem-estar social e, a intervenção direta ou indireta no processo produtivo.  

A limitação de recursos diante do crescimento das despesas e custos promove uma 

atenção para a melhoria da gestão do serviço, dos recursos públicos e também para 

acompanhamento de seus resultados. Até porque, os projetos financiados com recursos de 

capital geram despesas continuadas às IFES concorrendo para um acréscimo constante de 
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tais despesas e que as despesas correntes sempre sofrerão aumento, pois assim funciona o 

mercado, os contratos são corrigidos por índices de reajuste definidos pelas convenções ou 

pelo próprio mercado (MEDEIROS, DUARTE, & LIMA, 2014). 

 

2.4 Indicadores da Decisão TCU n. º 408/2002 

 

Toda boa gestão necessita de ferramentas que possibilitem o alcance dos objetivos 

da instituição. Uma das ferramentas mais utilizadas para o desenvolvimento de gestão 

eficiente comprometida com os resultados é a mensuração e a avaliação da qualidade por 

meio de um conjunto de indicadores, que são organizados em banco de dados, permitindo 

assim o gerenciamento eficaz por meio de um sistema de informações (MULLER, 2001). 

Com a Decisão Plenária n° 408/2002 do TCU, as IFES foram determinadas a 

divulgar indicadores de desempenho em seus Relatórios Gestão, com o objetivo de 

construir uma série histórica para acompanhar a evolução de aspectos relevantes do 

desempenho de todas as IFES e possivelmente verificar a necessidade de aperfeiçoamentos 

em áreas específicas de gestão das IFES (TCU, 2004). 

Os indicadores de desempenho possuem grande importância para instituições 

educacionais. Muller (2001) fala sobre algumas vantagens dessas instituições ao utilizar-se 

de indicadores de desempenho. Entre elas é a viabilização da avaliação qualitativa e 

quantitativa do desempenho global da instituição por meio de seus principais programas e 

ou departamentos. Além de impulsionar um processo de transformações estruturais e 

funcionais que permitem eliminar inconsistências entre a missão institucional, sua estrutura 

e seus objetivos prioritários.  

Os indicadores de desempenho do TCU divulgados pelas Universidades estão 

dispostos no quadro 1 abaixo: 

 
Quadro 1: Indicadores do TCU                                      

Indicadores de desempenho da Decisão TCU n.º 408/2002 

Custo Corrente / Aluno Equivalente  

Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente 

Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente  

Funcionário Equivalente / Professor Equivalente  

Grau de Participação Estudantil (GPE) 

Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (CEPG) 

Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação 

Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) 

Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 

Fonte: TCU (2004) 

 

 Existem também os indicadores do desempenho exigidos pelo TCC que apresentam 

os dados como custos e quantidade de funcionários relacionados ao Hospital Universitário 

(HU) de cada instituição, como por exemplo: o custo corrente por aluno com custos do 

HU; e relação entre aluno tempo integral e funcionário equivalente com os funcionários do 

HU.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Coleta de Dados e composição da amostra. 

 

Para a realização desta pesquisa, a tipologia escolhida quanto aos objetivos foi a 

pesquisa descritiva. Pois, procurou-se descrever características da relação analisada a luz 

de uma nova abordagem, o desempenho das universidades federais em detrimento de suas 

despesas.  Segundo Del-Masso, Cotta e Santos (2007) a pesquisa descritiva tem por 

objetivo descrever as características do objeto que está sendo estudado e proporcionar uma 

nova visão sobre essa realidade já existente.  Quanto à abordagem do problema a pesquisa 

é predominantemente quantitativa, pois por meio de técnicas estatísticas os dados coletados 

foram classificados e analisados Quanto aos procedimentos, é uma pesquisa de 

levantamento. Pois foram coletados dados (custos correntes e indicadores de desempenho) 

sobre o objeto estudado. E a partir de uma análise quantitativa desses dados, obter-se 

conclusões.  

Para realização dessa pesquisa, a população escolhida são as universidades federais 

do Brasil reconhecidas pelo MEC, compreendendo as 63 universidades federais até a data 

da pesquisa.  A abrangência temporal da pesquisa compreende o período entre os anos 

2009 a 2016, tendo assim uma análise de 8 anos. A abrangência desse período se dá devido 

ao tempo necessário para as instituições se adequarem ao novo cenário após a implantação 

de políticas públicas, como o REUNI em 2007, que foi capaz de mudar panoramas no 

ensino superior e também pela disponibilidade dos dados em maior número de 

universidades.  

Foram excluídas da amostra as universidades que não existiam ou que não tiveram 

indicadores disponibilizados no ano de 2009. Entende-se como amostra as universidades 

que já existiam nesse período estudado, totalizando um número de 54 universidades, 

excluindo-se 9 delas: no Nordeste a Universidade Federal do Cariri (UFCA), Universidade 

Federal do Oeste da Bahia (UFOB), Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) e Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB); no 

Norte a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará  (UNIFESSPA) e Universidade do 

Oeste do Pará (UFOPA); e no Sul a Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

(UNILA), A Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) e Universidade Federal da 

Fronteira Sul(UFFS).  

A pesquisa delimita-se apenas às universidades federais do Brasil, entre os anos de 

2009 a 2016. Devido a indisponibilidade de dados divulgados referente ao ano de 2017 

esse não foi possível ser incluso no estudo. A amostra da pesquisa não se expande para 

outras instituições e outras universidades do país. Restringe-se aos indicadores exigidos 

pelo TCU, não incluindo variáveis e outros fatores que poderiam corroborar com o tema, 

variáveis como orçamento e receita dessas instituições. Ainda se restringe pelo fato dos 

indicadores do TCU não terem estabelecido uma medida para avaliar as despesas de capital 

(investimento), limitando-se às despesas correntes. 

 

3.2 Descrição do Modelo e das Variáveis 

 

Os dados levantados para realização desta pesquisa foram: os custos correntes e os 

indicadores de desempenho exigidos pelo TCU: Custo corrente / aluno equivalente (CCA); 

Aluno tempo integral / professor equivalente (AP); aluno tempo integral / funcionário 

equivalente (AF); funcionário equivalente / professor equivalente (FP); Grau de 

Participação Estudantil (GPE); Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação 
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(CEPG); Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação (CAPES); Índice de Qualificação 

do Corpo Docente (IQCD); e Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) das universidades 

analisadas, no período de 2009 a 2016.  

Utilizou-se então dos dados oferecidos pelas instituições nos seus relatórios de 

gestão divulgados por eles anualmente. Custo corrente e os indicadores de desempenho da 

decisão TCU n. º 408/2002. Segundo as Orientações para o cálculo dos Indicadores de 

gestão – TCU, versão revisada em 2004, o custo corrente e os indicadores de desempenho 

que foram utilizados na pesquisa são calculados e descritos conforme Quadro 2 abaixo: 

 

Quadro 2: Descrição e cálculo dos indicadores do TCU 

Calculo do custo corrente e de indicadores do TCU 

Custo corrente 

(+) O total de despesas da Universidade (conta SIAFI n. 

3300000)  

(-) 65% das despesas correntes do hospital universitário 

(-) menos aposentadorias e reformas (conta SIAFI n. 3319001) 

(-) menos pensões (conta SIAFI n. 3319003) 

(-) sentenças judiciais (conta SIAFI n. 3319091) 

(-) despesas com pessoal cedido (docentes e técnico–

administrativos) 

(-) despesas com afastamento país / exterior (docentes e 

técnico-administrativos) 

Custo corrente por aluno 

Relação entre o custo corrente e o número de aluno 

equivalente. 

 

Aluno equivalente = a soma dos alunos de graduação, com 

peso 1 e pós-graduação e residência, com pesos 2. 

Aluno / professor 

 

Relação entre o número de alunos tempo integral e professor 

equivalente. 

 

Professor equivalente =  

(+) total de professores em exercício efetivo 

(+) Professores substitutos e visitantes 

(-) Professores afastados para capacitação e cedidos a outros 

órgãos 

Professores com carga horária de 20 horas por semana com 

peso 0,5, e os demais com peso 1 

Aluno / Funcionário 

Relação entre o número de alunos tempo integral e funcionário 

equivalente. 

 

Funcionário equivalente =  

(+) servidores de tempo integral (que trabalha 40 horas / 

semana) com peso 1, (+) servidor que trabalha 30 horas / 

semana com peso 0,75  

(+) servidores que trabalham 20 horas / semana com peso 0,5.  

Funcionário / Professor Relação entre funcionário equivalente e professor equivalente. 

Grau de Participação Estudantil (GPE) 

O número de alunos da graduação em tempo integral dividido 

pelo número de alunos regularmente matriculados na 

graduação. 

Grau de Envolvimento Discente com Pós-

Graduação (GEPG) 

O número de alunos regularmente matriculados em curso de 

pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) na 

Instituição, dividido pela soma destes alunos com os alunos de 

graduação. 

Conceito CAPES/MEC para a Pós-

Graduação 

A soma dos conceitos de todos os cursos de pós-graduação 

stricto sensu, dividida pelo número de cursos.  
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Índice de Qualificação do Corpo Docente 

(IQCD) 

Considera-se a seguinte operação: ((5 x doutores) + (3 x 

mestres) + (2 x especialistas) + (1 x graduados)) / (doutores + 

mestres + especialistas + graduados).  

 

Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 

O número de diplomados no ano letivo dividido pelo número 

de alunos ingressantes, prevalecendo o ano do suposto 

ingresso destes, com base na duração prevista de cada curso. 

Fonte: TCU (2004) 

Com o objetivo de analisar a relação dos custos correntes das IFES do Brasil, e os 

indicadores de desempenho por elas divulgados, usou-se a estatística descritiva e estatística 

inferencial a partir da análise de regressão utilizando o modelo de regressão linear múltipla 

pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Para tanto, foi utilizado o 

software Gretl para realizar a análise de regressão do seguinte modelo econométrico, 

conforme Equação 1: 

 

CC= β0+ β1CCA + β2AP + β3AF + β4FP + β5GPE + β6GEPG +β7CAPES +β8 IQCD + 

β9TSG + ɛ i (1) 

  

As variáveis do modelo encontram-se descrita no quadro 3 abaixo: 

 
Quadro3: Variáveis utilizadas na pesquisa 

Variável Descrição 

CC Total das despesas da universidade 

CCA Relação: Custo corrente / aluno equivalente 

AP Relação: Aluno tempo integral / professor equivalente 

AF Relação: aluno tempo integral / funcionário equivalente 

FP Relação funcionário equivalente / professor equivalente 

GPE Grau de Participação Estudantil 

GEPG Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação 

CAPES Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação 

IQCD Índice de Qualificação do Corpo Docente 

TSG Taxa de Sucesso na Graduação 

Legenda: CC: custo corrente total; CCA: custo corrente por aluno; AP: relação aluno-professor; AF: relação 

aluno funcionário; FP: relação funcionário-Professor;  

Fonte: Elaboração Própria (2017). 

 

O que se espera nessa análise é captar os efeitos da variação dos gastos públicos do 

ensino superior no desempenho institucional, por meio dos indicadores do TCU. Não há 

um padrão de comportamento definido para as variáveis explicativas, pois elas estão 

relacionadas a peculiaridade de cada instituição e também das oscilações que ocorrerem no 

decorrer do exercício por fatores diversos. A expectativa é que os reflexos nas variações 

das despesas sejam percebidos também nas variações dos indicadores tanto para o aumento 

quanto para a diminuição de seus percentuais ou unidades de medidas (MARQUES, 2016). 

O CCA (custo corrente por aluno) tende a apresentar uma variação crescente no 

período analisado. Pois com o advento do REUNI ampliou-se o número de vagas e de 

cursos de graduação e consequentemente, ocorreu aumento dos custos e das despesas com 

pessoal e gasto em função do aumento de vagas. Entretanto, pode ocorrer de o número de 

alunos crescer e não ter inserção de recursos, acarretando na diminuição do CCA, que é a 

divisão dos custos correntes pelo número de alunos.  
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Medindo a proporção de alunos atendidos por professor e alunos por funcionários, 

o índice AP e AF, respectivamente, para acompanhar o crescimento do número de alunos, 

o número de docentes e funcionários também tem crescido, principalmente os 

terceirizados. Portanto, espera-se que esses índices apresentem um leve crescimento 

durante o período analisado.  

O FP (funcionário equivalente por professor equivalente) não apresenta uma 

tendência definida, pois o número de docentes e funcionários das instituições tente à 

estabilidade, pois existe o equilíbrio com novas contratações e aposentadorias, cargos em 

extinção que não há reposição e funcionários terceirizados.  

Já o GPE (grau de participação estudantil) que significa que quanto maior for o 

resultado desse indicador, maior é a regularidade dos alunos na sua formação. Ele 

representa o quantitativo que estão cursando regularmente seus cursos em relação ao total 

de alunos matriculados na graduação. Esse indicador pode vir a aumentar com o 

desenvolvimento de atividades e novas propostas para o envolvimento do aluno com o 

curso, o que também poderia refletir um aumento dos custos por apresentar a ofertas dessas 

novas atividades. Como também, esse indicador pode apresentar uma diminuição devido a 

matrícula de novos alunos.  

Para o GEPG (grau de envolvimento com pós-graduação) Freire, Crisóstomo e 

Castro (2007) dizem que uma pós-graduação forte implica mais laboratórios, bibliotecas, 

grupos e projetos de pesquisa ativos e bolsas, além da intensidade do intercâmbio de 

conhecimento, e também que isso tudo acaba envolvendo o ensino na graduação. Com isso 

o aumento desse índice pode representar um aumento nos gastos das universidades.  

Em relação ao indicador IQCD (índice de qualificação do corpo docente), ele 

também apresenta uma tendência de aumento. Pois ele mede o grau de titulação dos 

professores, e essa qualificação resulta numa progressão na carreira do servidor, 

aumentando despesas e custos. 

Da mesma forma, o índice CAPES apresenta tendência de crescimento junto com 

os gastos das instituições. A avaliação serve de instrumento para a comunidade 

universitária na busca de um padrão de excelência acadêmica para os mestrados e 

doutorados nacionais e de base para a formulação de políticas para a área de pós-

graduação, bem como para o dimensionamento das ações de fomento (bolsas de estudo, 

auxílios, apoios). Portanto, um aumento desse índice implica em maior despesas e 

investimentos em bolsas, auxílios, etc. 

Devido as políticas de expansão no ensino superior e consequentemente aumento 

no número de alunos ingressos, o índice TSG tem uma tendência negativa para o período 

analisado. Já que o número de alunos egressos não deve acompanhar esse crescimento.  

 

 

4 RESULTADOS 

Para cada varável da análise de regressão, a Tabela 1 apresenta os valores de 

colinearidade. A existência de multicolinearidade afetaria o modelo e variáveis deveriam 

ser descartadas. Utilizou-se para diagnosticar a possibilidade da correlação entre as 

variáveis o método denominado por VIF (Variance Inflation Factor), que indica problema 

quando assume valores maiores que 10,0. Este método pelo qual foi realizado o teste de 

colinearidade, não apresentou valores indicativos de que as variáveis demonstrem 

problemas de multicolinearidade. 
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Tabela 1: Variance Inflacion Factor (VIF) 

Colinearidade das variáveis 

CCA     1,524 

AP     3,074 

AF     4,425 

FP     3,965 

GPE 5,167 

CEPG     5,153 

CAPES     1,819 

IQCD     1,774 

TSG    1,208 

                            Fonte: Dados da pesquisa 

 

Estimou-se inicialmente o modelo de MQO para dados empilhados desprezando a 

natureza de corte transversal e séries temporais e aplicando os critérios convencionais dos 

pressupostos do modelo. Foi utilizado o software Gretl para realizar a análise de regressão. 

Os resultados obtidos por meio do modelo de regressão linear múltipla pelo método dos 

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) podem ser observados na Tabela 2 a seguir. 

 
Tabela 2: Resultados da regressão por MQO 

        Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const *** 15,3664 0,318843 48,19 <0,0001  

CCA*** 8,1681e-05 7,00117e-06 11,67 <0,0001  

AP*** 0,156932 0,0177385 8,847 <0,0001  

AF −0,00134442 0,0181513 −0,07407 0,9410  

FP** −0,230953 0,113371 −2,037 0,0423  

GPE** −0,0274332 0,0133172 −2,060 0,0400  

CEPG** 0,123717 0,0591778 2,091 0,0372  

CAPES*** 0,500632 0,0554757 9,024 <0,0001  

IQCD** −0,187678 0,0814200 −2,305 0,0216  

TSG**  0,00357536  0,00173185 2,064 0,0396  

N° de observações   432      R² 0,5827             R² ajustado 0,5738      *p<0.05; ** p<0.01 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A partir do resultado obtido no coeficiente de determinação da regressão R² 

(0,5827), conforme expresso na tabela 2observa-se que 58,27% das variações encontradas 

na variável dependente (CC) podem ser explicadas pelas variáveis independentes. Os 

resultados do modelo mostram significância estatística para as variáveis independentes 

CCA, AP e CAPES ao nível de 1%; e FP, GPE, CEPG, IQCD e TSG ao nível de 5%.Por 

outro lado, a variável AF, não apresentou significância estatística, ao nível de 1%, 5% e 

10%. 

 Os resultados de Marques (2016) demonstraram que o seu modelo tem um baixo 

poder de explicação, pois gerou em torno da média para os dois métodos aplicados de 

43,23% e apesar de não rejeitar a hipótese de que os indicadores de desempenho explicam 

a variação dos gastos públicos nas instituições federais de ensino superior, apenas para 3 

dos 9 índices disposto no modelo proposto explicam essa relação. O seu estudo concluiu 

que há uma relação baixa entre os indicadores de gestão e as variações das despesas 

públicas por apresentarem poucas variáveis que explicam o modelo. Diferentemente do 

presente estudo, no qual os resultados encontrados demonstram apenas um dos noves 

indicadores não apresentando significância.  
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Um dos objetivos deste estudo é analisar a variação das despesas das universidades 

públicas federais, no período de 2009 a 2016. Entende-se que todas as despesas são 

dependentes da execução orçamentária, logo são custeadas pelos recursos destinados às 

universidades. Sendo assim o gráfico 1 demonstra as variações ocorridas na média anual 

das despesas totais, representas pelo Custo Corrente sem os custos do Hospital 

Universitário (HU), por região e a média nacional no período de 2009 a 2016. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se que a média anual do custo corrente das universidades federais por 

região apresentou variações ao longo do tempo, com tendência de crescimento, o que 

representa um considerável aumento nos gastos públicos. Esse aumento pode ser 

consequência, em grande parte, dos efeitos do REUNI, verificado tanto no período de sua 

implantação, mas também no período após a medida que o planejamento da instituição se 

ajusta ao novo orçamento.  

O aumento dos gastos com a expansão do ensino superior vai além da demanda 

com os novos profissionais. Esse aumento se sucede também pelas despesas de caráter 

contínuo para o funcionamento de novas instalações, como limpeza, conservação, 

segurança, energia elétrica, água e material de consumo. Pois, segundo Silva (2015), as 

políticas públicas educacionais proporcionaram um aumento significativo do número de 

alunos de graduação e pós-graduação, número de professores, número de funcionários. 

Essa tendência de crescimento dos gastos, observados neste estudo, ratifica o 

estudo de Marques (2016). O qual constatou variações significativas nas despesas públicas 

das universidades, confirmando-se os reflexos da política de expansão do ensino superior, 

proposta pelo governo, em especial do programa REUNI. 

Segundo Brasil MEC (2017) os efeitos do REUNI seriam vistos entre os anos de 

2008 e previsto para concluir-se em 2012. Observa-se que não só nesse período, mas 

também nos anos subsequentes se apresentou um aumento significativo nas despesas 

públicas das universidades, que pode ser consequência da continuidade e manutenção das 

atividades desenvolvidas pelo referido programa.   

A média do CC das universidades por região mostra que as regiões Centro-Oeste e 

Sul foram as que tiveram maior CC em relação às demais regiões, nos anos da pesquisa. 
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Gráfico 1: Média do custo corrente das IFES por região 
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Destacando-se, nos anos de 2015 e 2016, a região Sul que apresentou maior aumento de 

gastos, apesar de três instituições da região não terem entrado na amostra. O valor elevado 

da região centro-oeste ocorre principalmente devido aos resultados apresentados pela UnB 

(CC maior que o dobro do custo de todas as outras instituições da região centro-oeste na 

maioria dos anos do estudo), elevando-se, dessa forma, a média da região. A região Norte, 

por sua vez, é a região com menor CC médio em todo o período analisado.  

Embora o estudo de Ferreira, Santos e Pessanha (2013) tenha mostrado que o 

conjunto de indicadores do TCU é suficiente para realização de análises comparativas, que 

determinam resultados consistentes os quais contribuem para a literatura nas áreas de 

controle e gestão, com fulcro na melhoria dos gastos públicos, se faz necessários 

indicadores adaptados a cada realidade do cenário o qual as instituições estão inseridas. 

O custo corrente por aluno, por sua vez apresentou uma tendência de crescimento 

em todo o período analisado. Pois os aumentos na despesa corrente das universidades 

influenciam na composição do CCA, pois este é calculado pela razão da despesa corrente e 

o número de alunos que ingressam nas universidades, que aumentando ou não na mesma 

proporção provocaram variações com tendência de aumento. 

Destaca-se, no entanto, que apenas a análise isolada do custo total e do indicador 

CCA das universidades não revela informação precisa da realidade. Pois um CCA baixo ou 

alto não retrata necessariamente o alcance dos objetivos das instituições de ensino, nem se 

seus resultados são bons e satisfatórios. É necessária a observação desse custo atrelado a 

outros indicadores de qualidade. 

Barbosa, Freire e Crisóstomo (2011) analisaram as possíveis relações entre 

indicadores de gestão e de desempenho discente de 52 IFES no período de 2008 a 2011, 

em seu estudo, eles verificaram que alguns indicadores de gestão são capazes de 

influenciar o desempenho dos discentes. Chegando à conclusão de que o custo por aluno 

apresenta um efeito positivo sobre o desempenho dos discentes no ENADE. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As variações da taxa de sucesso de graduação, por região, em sua maioria, 

apresentaram tendência de decréscimo ao longo do tempo.  Essa diminuição do indicador 

pode ser representada pelo grande número de alunos que ingressaram nas universidades 

Gráfico 2: Taxa de sucesso da graduação das IFES por região (em %) 
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nesse período devido as políticas de extensão. Contudo, o número de alunos egressos não 

acompanhou o número de ingressos.  

Os resultados acima corroboram com o estudo de Silva (2015), que analisou as 

universidades UnB, UFMG e UFRJ, verificando que mesmo com mais insumos e fatores 

de produções, essas universidades, não conseguiram maximizar seus resultados de forma 

expressiva. Sendo que em alguns casos houve uma piora nos resultados alcançados, como 

a taxa de sucesso na graduação, que diminuiu. 

A TSG também pode ser um indicador que possui relação com outras variáveis de 

desempenho não só da gestão da instituição, como também com variáveis referentes ao 

desempenho dos discentes. O estudo de Freire, Crisóstomo e Castro (2007) mostrou que os 

indicadores: grau de participação estudantil e a taxa de sucesso na graduação têm um efeito 

positivo no desempenho discente no ENADE. 

Nos primeiros anos da pesquisa havia uma maior diferença na TSG das regiões. 

Destaque para as regiões sudeste e centro-oeste que ficaram acima da média Nacional. Nos 

últimos anos da pesquisa houve uma equidade das regiões. Esse indicador apresentou em 

sua totalidade uma variação oposta à dos custos das instituições. Enquanto que o custo 

corrente das instituições e o custo corrente por aluno cresceram em sua maioria, a TSG 

diminuiu.  

Por meio do gráfico de dispersão abaixo pode-se observar qual foi a região que 

apresenta a melhor relação custo corrente por aluno e taxa de sucesso de graduação de todo 

o perídio do estudo.  

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Observa-se assim que a região sul apresentou a melhor relação entre a média do 

CCA e a média da TSG, de 2009 a 2016. Ou seja, as universidades da região atingiram a 

maior média da TSG, entretanto, apresentaram um média de custos correntes por aluno 

menor que outras regiões (Centro-oeste e Sudeste). As IFES do norte e nordeste 
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Gráfico 3: Custo corrente por aluno x taxa de sucesso de graduação 
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apresentaram uma média do indicador TSG equivalente, porém a primeira com maior 

CCA.  

 O gráfico 3 aponta que as IFES das regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste, 

apresentaram maior CCA em média e TSG maior que as regiões Norte e Nordeste que 

possuem um custo menor. Logo, entende-se que as IFES com maior custo por aluno, 

decorrentes, por exemplo, de melhores acomodações, corpo docente maior e mais 

qualificado, entre outros, apresentam maior capacidade para formar seus alunos, 

ratificando Freire, Crisóstomo e Castro (2007) que chegaram à conclusão que a 

infraestrutura física e de pessoal deve se traduzir em melhor formação. 

Entretanto, observa-se na tabela 3, que as universidades UNIFESP, UFRR, UFABC 

e UFPel apresentaram os maiores custos corrente por aluno da amostra, porém TSG média 

de 42,68%, 34,40%, 32,58% e 44,36% respectivamente. Já as universidades listadas na 

tabela 2, com as menores médias de CCA, obtiveram uma média de taxa de sucesso da 

graduação, em ordem crescente, de 71,20%, 74,82%, 76,43% e 77,14%. Verificando assim 

que existem outros fatores que influenciam na quantidade de formação dos alunos, além do 

custo.  

 
Tabela 3: Universidades com maior média do CCA 

IFES Média do CCA Média da TSG 

UNIFESP R$ 29.631,22 42,68 % 

UFRR R$ 21.934,16 34,40 % 

UFABC R$ 20.376,00 32,58 % 

UFPel R$ 20.327,82 44,36 % 

UnB R$ 19.929,38 50,60 % 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 4: Universidades com maior média de TSG 

IFES Média do CCA Média da TSG 

UFMG R$ 14.894,68 77,14 % 

UFPA R$ 13.154,88 76,43 % 

UFJF R$ 17.694,11 74,82 % 

UFCSPA R$ 13.842,59 71,20 % 

UFU R$ 14.694,68 64,61 % 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Esse resultado pode ser justificado devido a forma como as universidades realizam 

a gestão de seus recursos. Pois, segundo Freire, Crisóstomo e Castro (2007), a ausência do 

efeito positivo do custo, associada aos índices relacionados com a atividade discente, 

poderia ser resultado da aplicação dos recursos feita com alguma falha, ocasionando que 

não seja direcionada exatamente para pontos onde mais contribuiria para a formação 

discente em nível de graduação.  

Por outro lado, Hoff e Jaeger (2015) não encontraram evidências significativas de 

que os recursos financeiros aplicados no processo de ensino possam influenciar o 

desempenho acadêmico, concluindo que o custo e o investimento por si só não estão 

diretamente relacionados com o desempenho acadêmico. Entretanto os referidos autores 

entenderam que a alocação de recursos possui a capacidade de exercer uma diferença não 

trivial na interação do aluno para com a instituição e consequentemente em seu 

desempenho. 
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Analisou-se também se as universidades que apresentaram maior índice de 

qualificação do corpo docente obtiveram maior taxa de sucesso de graduação, observando 

a existência de uma possível relação entre a qualificação dos professores com a formação 

dos alunos. Verificou-se que não existe uma relação direta do IQCD com a TSG, 

universidades com o índice IQCD alto não necessariamente apresentaram uma TSG maior 

que a de instituições com o IQCD menor, como podemos observar na tabela 5 com as 

instituições de maiores IQDC. 

 
Tabela 5: Universidades com maiores IQCD 

IFES IQCD TSG 

UFABC 5,00 32,58 

UNIFESP 4,90 42,68 

UFLA 4,73 54,08 

UFSCar 4,71 58,28 

UFRGS 4,59 59,06 

UFMG 4,57 77,14 

UFRRJ 4,53 38,38 

UFCSPA 4,51 71,20 

UFSC 4,51 60,06 

UnB 4,50 50,60 

    Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou identificar e compreender a relação entre os indicadores 

de desempenho determinados pelo TCU e a variação nas despesas públicas nas 

universidades federais do Brasil. Para tanto foram analisadas 54 universidades no período 

compreendido entre o ano de 2010 e 2013. Atendendo os objetivos propostos, foi 

levantado os gastos das universidades e constatou-se que houve variações positivas 

significativas nos gastos, em sua maioria. Corroborando com Marques (2016), 

confirmando-se os reflexos da política de expansão do ensino superior, proposta pelo 

governo, em especial ao atendimento das metas do programa REUNI. 

Constatou-se que as regiões com maior média do custo corrente das universidades 

são Centro-Oeste e Sul. Entretanto, a média do CC da região centro-oeste ocorre 

principalmente devido aos resultados apresentado pela UnB. A região Norte, por sua vez, é 

a região com menor CC médio em todo o período. 

Por meio da análise dos indicadores CCA e TSG verificou-se que as universidades 

com maior custo por aluno não tiveram necessariamente uma taxa de sucesso de graduação 

maior que universidades com menor custo. Constatando-se assim que existem outros 

fatores que influenciam na quantidade de formação dos alunos, além do custo. Ao analisar 

se o índice de qualificação do corpo docente (IQCD) teria relação com a TSG verificou-se 

que não existe relação direta entre esses dois indicadores. 

Baseando-se nos resultados da pesquisa, verifica-se a existência da relação entre os 

custos correntes das universidades e os indicadores do TCU. Porquanto, 8 dos 9 

indicadores dispostos no modelo proposto explicam essa relação. Constatou-se também 

que o modelo consegue explicar 58,27% das variações do custo total. 

 Entretanto, assim como Hoff e Jaeger (2015) não encontraram evidências 

significativas de que os recursos financeiros aplicados no processo de ensino possam 
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influenciar o desempenho acadêmico, concluindo que o custo e o investimento por si só 

não estão diretamente relacionados com o desempenho acadêmico, nesse estudo constatou-

se, que não necessariamente se obtém melhores indicadores de desempenho com maiores 

gastos.  

 Ressalta-se também a importância dos indicadores relacionados os gastos das 

universidades e relacionado aos seus resultados.  Pois, Slomski e Peres (2011) concluíram 

que para alcançar os resultados almejados e cobrados pela sociedade é necessário um 

modelo de gestão com ferramentas de informação adaptadas à cada realidade regional 

brasileira, juntamente com o aumento do controle e da transparência sobre gastos públicos.  

 Assim sendo, é importante o incentivo em relação a realização de pesquisas futuras 

sobre a temática em foco, contribuindo para a construção de novos conhecimentos 

relativos a importância dos gastos das universidades e seus impactos nos resultados do 

ensino superior brasileiro. Para estudos futuros, sugere-se relacionar as variações das 

despesas com outros fatores, ou outros indicadores de desempenho como a nota do 

ENADE. 

 

REFERÊNCIAS 

 

Albuquerque, J. H. M., Andrade, C. S., Monteiro, G. B., & Ribeiro, J. C. (2007) Um estudo 

sob a óptica da teoria do agenciamento sobre a accountability e a relação Estado-

sociedade. Recuperado de  

http://www.congressousp.fipecafi.org/anais/artigos72007/660.pdf  

 

Alperstedt, G. D., Martignago, G., & Fiates, G. G. S. (2006) O processo de adaptação 

estratégica de uma instituição de ensino superior sob a ótica da Teoria Institucional; 

Revista de Ciências da Administração – v.8, n.15, jan/jun 2006, universidade Federal 

de Santa Catariana, SC, Brasil. Recuperado de 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/1675  

 

Barbosa, G. C., Freire, F. De S., & Crisóstomo, V. L. (2011) Análise dos indicadores de 

gestão das IFES e o desempenho discente no ENADE. Avaliação, Campinas; 

Sorocaba, SP, v. 16, n. 2, p. 317-344, jul. 2011. Recuperado de 

http://www.scielo.br/pdf/aval/v16n2/a05v16n2 

 

Brasil. Ministério da Educação. Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (Reuni). (2017) Recuperado de 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12261:pro

gramade-apoio-a-planos-de-reestruturacao-e-expansao-das-universidades-

federaisreuni&catid=245:reuni&Itemid=502 

 

Brasil. Tribunal de Contas da União - TCU; Secretaria de Educação Superior – 

SESu/MEC; Secretaria Federal de Controle Interno – SFC. (2004) Orientações para o 

cálculo dos indicadores de gestão: decisão TCU nº 408/2002 – plenário. Versão 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3239

http://www.congressousp.fipecafi.org/anais/artigos72007/660.pdf
https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/1675
http://www.scielo.br/pdf/aval/v16n2/a05v16n2


 

 

revisada em março de 2004. Recuperado de 

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/indicadores.pdf  

 

Costa, E. M., De Souza, H. R., Ramos, F, S., & Da Silva, J. L. M. (2012) Eficiência e 

Desempenho no Ensino Superior: Uma Análise da Fronteira de Produção Educacional 

das IFES Brasileiras. Revista de Economia Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 16, n. 3, 

p. 415-440, set-dez/2012. Recuperado de 

http://www.scielo.br/pdf/rec/v16n3/a03v16n3.pdf 

 

Del-Masso, M. C. S., Cotta, M. A. De C., & Santos, M. A. P. (2007) Ética em Pesquisa 

Científica: conceitos e finalidades. 2014. Recuperado de 

https://acervodigital.unesp.br/bitstream/unesp/155306/1/unesp-

nead_reei1_ei_d04_texto2.pdf  

 

Ferreira, M. C., Santos, W. J. L., & Pessanha, J. F. M (2013) Avaliação do Ensino 

Superior: Análise dos Indicadores Instituídos pelo TCU para as IFES.  Revista de 

Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ (online), Rio de Janeiro, 

v. 18, n.1, p. 104 - p. 124, jan./abr, 2013. Recuperado de 

http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.308/index.php/UERJ/article/viewArticle/1409 

 

Fontes Filho, J. R. (2013) Governança organizacional aplicada ao setor público. VIII 

Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración 

Pública, Panamá, 28-31 Oct. 2003. Recuperado de 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0047108.pdf  

 

Freire, F. De S., Crisóstomo, V. L., & Castro, J. E. G. De (2007) Análise do desempenho 

acadêmico e indicadores de gestão das IFES. XIV Congresso Brasileiro de Custos – 

João Pessoa, PB, Brasil, 05 a 07 de dezembro de 2007. Recuperado de 

https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/viewFile/1494/1494 

 

Hoff, J., & Jaeger, E. V. (2015). Custo, Investimento e Desempenho Acadêmico nas 

Universidades Públicas Federais Brasileiras. XXII Congresso Brasileiro de Custos, 

Foz do Iguaçu, PR, Brasil, 11 a 13 de novembro de 2015. Recuperado de 

https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/viewFile/3951/3952  

Lei N° 4.320, De 17 De Março De 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal. Recuperado de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320.htm  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3240

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/indicadores.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rec/v16n3/a03v16n3.pdf
https://acervodigital.unesp.br/bitstream/unesp/155306/1/unesp-nead_reei1_ei_d04_texto2.pdf
https://acervodigital.unesp.br/bitstream/unesp/155306/1/unesp-nead_reei1_ei_d04_texto2.pdf
http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.308/index.php/UERJ/article/viewArticle/1409
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0047108.pdf
https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/viewFile/1494/1494
https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/viewFile/3951/3952
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320.htm


 

 

 

Magalhães, E. A., Silveira, S. F. R., Abrantes, L. A., Ferreira, M. A. M., & Wakim, V. R. 

(2010). Custo do Ensino de Graduação em Instituições Federais de Ensino Superior: o 

caso da Universidade Federal de Viçosa. Revista de Administração Pública, v. 44, n. 

3, p. 637-666, maio/jun. 2010. Recuperado de 

http://www.scielo.br/pdf/rap/v44n3/05.pdf 

 

Marques, L. T. (2016) Análise da relação entre os indicadores de desempenho e as 

variações das despesas públicas em universidades federais de ensino superior. XXIII 

Congresso Brasileiro de Custos, Porto de Galinhas, PE, Brasil, 16 a 18 de novembro 

de 2016. Recuperado de https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/4129 

 

Martins, V. A., Bosio, Q. F. F., Jeremias Junior, J., & Enciso, L. F. (2015) Conflitos de 

agência, Governança Corporativa e o serviço público brasileiro: um ensaio teórico. 

Congresso de Contabilidade 2015, VI Congresso UFSC de Controladoria e Finanças, 

SC, Brasil. Recuperado de 

http://dvl.ccn.ufsc.br/congresso_internacional/anais/6CCF/81_16.pdf 

Medeiros, A. L., Duarte, M. T., & Lima, J. N. (2014) Perfil da Execução Orçamentária das 

Instituições Federais de Ensino Superior da Região Norte do Brasil no Período 2011-

2013. XXXVIII Encontro da ANPAD, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 13 a 17 de setembro 

de 2014. Recuperado de 

http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2014_EnANPAD_APB1394.pdf 

 

Moraes, C. S. V. (2017) O Ensino Médio e as Comparações 

Internacionais: Brasil, Inglaterra E Finlândia. Educ. Soc., Campinas, v. 38, nº. 139, 

p.405-429, abr.-jun., 2017. Recuperado de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302017000200405 

 

Muller, J. R. (2001) Desenvolvimento de Modelo e Gestão Aplicado à Universidade, 

Tendo Por Base o Balanced Scorecard. 2001. 164f. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 

2001. Recuperado de 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/82177/185333.pdf?seq  

 

Paiva, S. B., Macedo, A.C. P., & Da Silva, L. J. (2008) Uma discussão acerca da não-

definição de despesas públicas na legislação da área de Contabilidade Pública. Revista 

Brasileira de Contabilidade, n 171, maio/junho. 2008. Recuperado de 

http://rbc.cfc.org.br/index.php/rbc/article/view/804 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3241

http://www.scielo.br/pdf/rap/v44n3/05.pdf
https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/4129
http://dvl.ccn.ufsc.br/congresso_internacional/anais/6CCF/81_16.pdf
http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2014_EnANPAD_APB1394.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302017000200405
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/82177/185333.pdf?seq
http://rbc.cfc.org.br/index.php/rbc/article/view/804


 

 

 

Pereira, M., (2015) Desempenho Sustentável em empresas públicas: estudo de caso 

baseado na apropriação de indicadores da global reportingintiative; 2011. 169f. 

Dissertação (Mestrado em Tecnologia) - Centro Federal de Educação Tecnológica 

Celso Suckow da Fonseca CEFET/RJ, Rio de Janeiro. 2011. Recuperado de  

http://dippg.cefet-

rj.br/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=779&Itemid=168 

 

Queiroz, F. C. B. P., Queiroz, J. V., & Hékis, H. R. (2011) Gestão Estratégica e Financeira 

das Instituições de Ensino Superior: Um Estudo De Caso. IJIE – Iberoamerican 

Journal of Industrial Engineering, Florianópolis, SC, v. 3, n. 1, p. 98-117, Julho, 2011.  

Recuperado de http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/IJIE/article/view/504 

 

Schwartzman, J. (1994) Um Sistema de Indicadores para as Universidades Brasileiras. 

Série: Documentos de Trabalho. São Paulo: USP/NUPES, maio de 1994. Recuperado 

de: <http://nupps.usp.br/downloads/docs/dt9405.pdf  

 

Silva, A. R. G. (2015) Gestão das Universidades Federais Brasileiras: Um Estudo sobre a 

Eficiência do Ensino Superior no Brasil. 2015. 60f. Dissertação (Mestrado em 

Economia) – Universidade de Brasília, Brasília. 2015. Recuperado de 

http://repositorio.unb.br/handle/10482/20806  

 

Siviero, A. L. P. (2009) A importância da Gestão de Custos como instrumento de 

competitividade em Instituições de Ensino Superior: um estudo de caso no Centro 

Universitário Eurípides de Marília-Univem. 2009. Recuperado de 

http://aberto.univem.edu.br/handle/11077/525  

 

Slomski, R., & Peres, U. D. (2011) As despesas públicas no orçamento: gasto público 

eficiente e a modernização da gestão pública. In CONTI, José Mauricio; SCAFF, 

Fernando Facury (coords.). Orçamentos públicos e direito financeiro. São Paulo: RT, 

2011, pp. 911-932. Recuperado de 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fp-

SdxU8bNoJ:https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/369967/mod_folder/content/0/4.

O.5%2520SLOMSKI%253B%2520PERES.%2520Despesas%2520Publicas%2520no

%2520Orcamento.pdf%3Fforcedownload%3D1+&cd=1&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=br 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3242

http://dippg.cefet-rj.br/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=779&Itemid=168
http://dippg.cefet-rj.br/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=779&Itemid=168
http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/IJIE/article/view/504
http://nupps.usp.br/downloads/docs/dt9405.pdf
http://repositorio.unb.br/handle/10482/20806
http://aberto.univem.edu.br/handle/11077/525
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fp-SdxU8bNoJ:https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/369967/mod_folder/content/0/4.O.5%2520SLOMSKI%253B%2520PERES.%2520Despesas%2520Publicas%2520no%2520Orcamento.pdf%3Fforcedownload%3D1+&cd=1&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=br
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fp-SdxU8bNoJ:https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/369967/mod_folder/content/0/4.O.5%2520SLOMSKI%253B%2520PERES.%2520Despesas%2520Publicas%2520no%2520Orcamento.pdf%3Fforcedownload%3D1+&cd=1&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=br
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fp-SdxU8bNoJ:https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/369967/mod_folder/content/0/4.O.5%2520SLOMSKI%253B%2520PERES.%2520Despesas%2520Publicas%2520no%2520Orcamento.pdf%3Fforcedownload%3D1+&cd=1&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=br
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fp-SdxU8bNoJ:https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/369967/mod_folder/content/0/4.O.5%2520SLOMSKI%253B%2520PERES.%2520Despesas%2520Publicas%2520no%2520Orcamento.pdf%3Fforcedownload%3D1+&cd=1&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=br


 

 

DOI: 10.5748/9788599693148-15CONTECSI/PS-5826 

 

Alignment between Innovation and Strategic Information Systems: An empirical study 

of exploration, exploitation, and ambidexterity on  corporate performance 

 

Dr. Adilson Carlos Yoshikuni, Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getulio Vargas (EAESP-FGV), São Paulo, Brasil  - ayoshikuni@terra.com.br ; 

acyoshikuni@hotmail.com 

Ms. José Eduardo R. Favaretto, Escola  de Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getulio Vargas (EAESP-FGV), São Paulo, Brasil  - jose.favaretto@gvmail.br> 

Dr. Alberto Luis Albertin, Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas (EAESP-FGV), São Paulo, Brasil  - albertin@fgv.br 

Dr. Fernando de Souza Meirelles, Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getulio Vargas (EAESP-FGV), São Paulo, Brasil  - fernando.meirelles@fgv.br 

Agradecimento as instituições que apoiaram financeiramente a pesquisa: CAPES PNPD, 

centro de pesquisa GV pesquisa e centro de estudo GVCia. 

Abstract 

Over the last thirty years studies of alignment between business strategy and information 

systems confirm its influence on corporate performance. However, few research has 

investigated how alignment between innovation strategy and strategic information systems 

(SIS) in the exploration, exploitation, and ambidexterity approaches influences corporate 

performance. It was PLS-PM with a sample of 256 Brazilian companies from different 

sectors. The results indicated that all approaches of alignment between innovation and SIS 

have strong influence on corporate performance. The study identified that alignment between 

exploration innovation and SIS had a 47% higher contribution on performance, than  

alignment between exploitation innovation and SIS. The research revealed practical 

implications how organizations can use SIS in all phases of strategic planning enabling 

innovation and improve corporate performance. 
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Alinhamento entre a Inovação e os Sistemas de Informação Estratégicos: Um estudo 

empírico nas abordagens de exploration,  exploitation e ambidestralidade no desempenho 

corporativo 

 

Resumo 

Ao longo dos últimos trinta anos de estudos do alinhamento entre estratégia de negócios e SI 

ficou comprovado sua influência no desempenho do negócio. Contudo, poucas pesquisas 

investigaram como o alinhamento entre a estratégia de inovação e o Strategic Information 

Systems (SIS), ou sistemas de informação estratégicos nas abordagens da inovação de 

exploration, exploitation e ambidestralidade influenciam o desempenho corporativo. Utilizou-

se da técnica estatística de PLS-PM com uma amostra de 256 empresas brasileiras de 

diferentes setores. Os resultados indicaram que todas as abordagens de alinhamento da 

inovação e SIS influenciaram o desempenho corporativo. O estudo identificou que o 

alinhamento entre a inovação de exploration e SIS teve contribuição de 47% superior no 

desempenho, que o alinhamento na abordagem de inovação de exploitation. A pesquisa 

revelou implicações práticas de como as organizações podem utilizar das práticas 

administrativas do uso SIS nas etapas de seu planejamento estratégico, habilitando a Inovação 

para a melhoria do Desempenho Organizacional. 

 

Palavras-Chave  

Sistemas de Informação Estratégicos, inovação de exploration e exploitation, 

ambidestralidade, desempenho corporativo,  alinhamento como desvio de perfil, alinhamento 

como moderação. 

 

Introdução 

Ao longo dos últimos trinta anos têm sido estudados extensivamente por acadêmicos e 

profissionais a criação de valor dos diversos tipos de alinhamento entre a estratégia de 

negócio e a Tecnologia de Informação (TI) / Sistemas de Informação (SI) (Coltman, Tallon, 

Sharma, & Queiroz, 2015; Gerow, Grover, Thatcher, & Roth, 2015; Peppard, Galliers, & 

Thorogood, 2014; Sabherwal & Chan, 2001; Tallon, 2007).  

Pesquisas seminais sobre os Sistemas de Informação Estratégicos ou Strategic 

Information Systems (SIS), fundamentam estudos neste corpo teórico (Chan, 2002; Chan & 

Huff, 1992; King, 1978) com foco em esclarecer a contribuição do SIS no processo e 

conteúdo das estratégias de negócios (D. Q. Chen, Mocker, Preston, & Teubner, 2010; 

Newkirk & Lederer, 2006; Philip, 2007). Estudos recentes investigam a contribuição entre o 

alinhamento do SIS nas múltiplas perspectivas do desempenho organizacional (Marabelli & 

Galliers, 2017; Merali, Papadopoulos, & Nadkarni, 2012; Mikalef & Pateli, 2017; Peppard et 

al., 2014).  

Apesar da comprovação ampla e esparsa dos diversos estudos mostrarem que o 

alinhamento estratégico do TI/SI influência o desempenho financeiro (Coltman et al., 2015; 

Gerow et al., 2015). A academia se mostra carente por estudos empíricos que investiguem a 

contribuição entre o alinhamento do SIS e as estratégias de inovação sobre o desempenho 

corporativo.  

O estudo busca contribuir com a literatura sobre o alinhamento estratégico de TI/SI, e 

das implicações das estratégias de inovação pesquisadas por Jansen (2009), nas abordagens 

das estratégias de inovação de exploitaiton e exploration, adicionada a perspectiva de 

ambidestralidade (Duncan, 1976). Em seguida, examinou separadamente as implicações entre 

o alinhamento de cada abordagem da inovação e o SI no desempenho corporativo.  
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 O artigo esta estruturado nas seções de revisão teórica, modelo proposto e hipóteses, 

métodos de coleta e análise de dados, resultados da pesquisa, discussão e conclusão. 

  

Revisão teórica  

Desempenho Corporativo 

Recentes estudos destacam a necessidade de medir o desempenho organizacional em 

medidas financeiras ou não financeiras (Albertin & Albertin, 2012; Jääskeläinen & 

Luukkanen, 2017; Mithas, Ramasubbu, & Sambamurthy, 2011; Mostaghel, Oghazi, Beheshi, 

& Hultman, 2015; Reefke & Trocchi, 2013; Sen, Bingol, & Vayway, 2017). As medidas 

financeiras demostram a criação de valor monetário ao longo prazo do desempenho 

empresarial  (Atkinson, Kaplan, Matsumura, & Young, 2011; Kim, Shin, Kim, & Lee, 2011). 

O desempenho financeiro corresponde à eficácia organizacional nas medidas financeiras de 

lucro, produtividade, faturamento, rentabilidade, etc. (Gerow et al., 2015; Kaplan & Norton, 

2008; Ouakouak & Ouedraogo, 2013; Yoshikuni & Albertin, 2017).  

A necessidade de mensurar um dos principais stakeholders do negócio, ou seja, a 

satisfação do cliente torna-se imperativa para o sucesso do negócio (Kaplan & Norton, 2008). 

Assim, criar valor de longo prazo para os acionistas, significa entender as necessidades do 

cliente e as condições ambientais do negócio (Mithas et al., 2011; Yoshikuni & Albertin, 

2014). A qualidade dos produtos e serviços, relacionamentos e retenção de clientes, e imagem 

da marca são medidas para mensurar o desempenho do cliente (Gerow et al., 2015; Kaplan & 

Norton, 2008; León‐Soriano, Muñoz‐Torres, & Chalmeta‐Rosaleñ, 2010; Mostaghel et al., 

2015).  

 

Inovação de Exploration, Inovação de Exploitation e Ambidestralidade 

As organizações possuem desafios permanentes em atender as diversas demandas do 

mercado, por meio das estratégias de inovação, disseminando a visão de futuro da 

organização, no desenvolvimento de novos produtos/serviços, adequar os processos de 

negócios, implantando e acompanhando estratégias (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 2009; 

Porter, 1986).  

 A inovação pode ser classificada nas categorias de exploration e exploitation (Gupta, 

Smith, & Shalley, 2006; Jansen, J, Bosch, & Volberda, 2006; Scandelari & Cunha, 2013). 

Estudos seminais sobre inovação emergiram com March (1991) e posteriormente em outras 

disciplinas da administração, tais como: empreendedorismo, aprendizagem organizacional e 

estratégia (Jansen et al., 2006). 

No contexto do papel estratégico a abordagem da inovação de exploration relaciona-se 

na prospecção de novas ideias e soluções, e compreende em ações na identificação,  

descoberta, experimentação e assunção de riscos para  oferecer novos produtos e serviços ao 

mercado (Ho & Lu, 2015; March, 1991). A inovação de exploration apoia-se em ações 

organizacionais para atender novas demandas de produtos e serviços, num ciclo frequente de 

reinvenção do portfólio, desenvolvendo novos canais de distribuição, e novas unidades de 

negócios e linhas de produção com objetivo de alcançar vantagem competitiva (Jansen et al., 

2006). As práticas da inovação de exploration consistem em mapear frequentemente o 

ambiente externo geral com objetivo de identificar fatores que potencializam o lançamento de 

novos produtos e serviços, para diferenciarem-se dos competidores e estabelecerem-se como 

empresa de vanguarda (Benner & Tushman, 2003; Kaplan & Norton, 2008; Mintzberg et al., 

2009; Porter, 1986; Scandelari & Cunha, 2013).  

A inovação de exploitation  relaciona-se em utilizar os recursos e processos existentes 

em ações incrementais para atender as necessidades de clientes e mercados atuais (Benner & 

Tushman, 2003; S. Popadiuk, Franklin, Vidal, Miguel, & Prieto, 2010).  Assim, a naturalidade 

das ações estratégicas de exploitation está associada à melhoria contínua das competências, 
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tecnologias e paradigmas existentes (March, 1991). Desta forma, a inovação de exploitation 

tem o foco em aperfeiçoar os produtos e serviços existentes, com frequentes e pequenas 

adaptações no portfólio, para manter e (ou) expandir a participação no cliente e mercado atual 

(Jansen et al., 2006). As ações de exploitation consistem na capacidade da organização em 

aumentar a eficiência e eficácia produtiva pela racionalização do uso dos recursos e pelo 

incremento de inovações as estratégias atuais em aperfeiçoar os produtos e serviços existentes 

(Mintzberg et al., 2009; Porter, 1986), legitimando a padronização, a automatização da rotina, 

com forte apelo à estratégia produtiva por gerar ganhos de economia de escala (Gupta et al., 

2006). 

A abordagem de “Ambidextrous Organization” (ou organizações ambidestras) iniciou-

se em pesquisas seminais (Duncan, 1976; Tushman & O’Reilly, 1996), destacando como as 

empresas podem desenvolver capacidade simultânea para as atividades de inovação de 

exploration e exploitation. Diversos estudos empíricos demonstraram a efetividade das 

atividades de ambidestralidade em influenciar o desempenho organizacional. (He & Wong, 

2004; Leidner, Lo, & Preston, 2011; Silvio Popadiuk & Bido, 2016). Assim, os estudos de 

ambidexterity por diversas perspectivas conceituais, demonstraram que as organizações 

ambidestras são capazes de simultaneamente explorar competências já existentes 

(exploitation) e explorar novas oportunidades (exploration) (Benner & Tushman, 2003; Lavie, 

Stettner, & Tushman, 2010; Raisch, Birkinshaw, Probst, & Tushman, 2009; Scandelari & 

Cunha, 2013). 

 

Alinhamento entre a estratégia e TI/SI 

O estudo seminal de Henderson e Venkatraman (1993), há mais de três décadas, 

classificou o alinhamento entre negócio e TI/SI nas dimensões da estratégia do negócio, 

processo e infraestrutura da organização suportada pela TI/SI. Em ampla pesquisada de meta 

análise realizada por Gerow et al (2015), o alinhamento da TI/SI foi classificado como 

alinhamento estratégico ou intelectual em que a TI/SI suporta o processo e conteúdo da 

estratégia de negócio (Chan & Reich, 2007; Sabherwal & Chan, 2001); pelo alinhamento de 

integração interna entre os processos de negócios e infraestrutura de TI (Tallon, 2007); e por 

último o alinhamento de domínios que é definido como o grau de ajuste e integração entre 

empresas estratégia, estratégia de TI, infraestrutura de negócios e infraestrutura de TI (Chan 

& Reich, 2007). 

Visto a inviabilidade de pesquisar o alinhamento de TI/SI em todas abordagens, o 

estudo focou na abordagem do alinhamento estratégico (ou alinhamento intelectual)  do SIS 

que suporta o processo e conteúdo da estratégia de negócios, melhorando a vantagem 

competitiva e o desempenho da organização, mesmo em ambientes de alta competitividade 

(Y. Chen et al., 2014; Merali et al., 2012; Teubner, 2013). O SIS é definido como um 

conjunto de portfólio de aplicativos de TI/SI que coleta, processa, analisa, disponibiliza 

dados/informação para tomada de decisão e habita o conteúdo e processo da estratégia de 

negócio para atingir seus objetivos de negócios (Newkirk & Lederer, 2006; Segars & Grover, 

1998; Singh, Watson, & Watson, 2002; Yoshikuni & Jeronimo, 2013).  

Os estudos de SIS  (Merali et al., 2012; Newkirk & Lederer, 2006; Sabherwal & Chan, 

2001; Singh et al., 2002) demonstram que o alinhamento pelo SIS ocorre no suporte  do 

processo e conteúdo da estratégia nas etapas da disseminação dos objetivos/metas estratégicas 

para toda organização, na análise do ambiente ao mapear fatores positivos e negativos do 

ambiente externo, na formulação das estratégias de negócios frente aos desafios do ambiente 

geral; na execução e acompanhamento da estratégia de negócio ao suportar o processo de 

mudança, e execução e controle de planos de ação.  
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Modelo da pesquisa e desenvolvimento de hipóteses.  

A elaboração do modelo conceitual estudado na pesquisa – Figura 1 teve como base a 

literatura existente que identificou o alinhamento entre a inovação e o SIS e suas influências 

no desempenho corporativo, as quais serviram para formulação das respectivas hipóteses a 

serem testadas.  

 

Figura 1 – Modelo conceitual proposto  

  

Alinhamento entre a Inovação e SIS no Desempenho Corporativo 

As organizações possuem diferentes capacidades e competências para desenvolver as 

estratégias de inovação (Jansen et al., 2006). Segundo Gerow et al (2015), a estratégia 

organizacional procura a estabilidade do produto pela eficiência operacional (ou seja, ações de 

explotitaion), inovação e flexibilidade (ou seja, garimpeiros, ações de exploration) ou no 

desenvolvimento de capacidade simultânea para habilitar as estratégias de invocações 

incrementais e radicais, ou seja, a ambidestralidade.  Vários estudos demonstraram que a 

estratégias na abordagem da inovação de ações radicais e incrementais valorizam o 

alinhamento entre as estratégias de negócio e SIS e influenciam o desempenho (D. Q. Chen et 

al., 2010; Leidner et al., 2011; Marabelli & Galliers, 2017).  

 Em estudos de alinhamento entre estratégia de negócio e SIS  realizados por (Chan & 

Reich, 2007; Yayla & Hu, 2012) identificaram que as empresas que adotaram a abordagem da 

inovação de exploration  pela perspectiva do tipo de estratégia de prospectores de Miles e 

Snow (Miles, Snow, Meyer, & Coleman, 1978) tiveram influência no desempenho 

corporativo, enquanto as estratégias do tipo de defensores que adotam inovações incrementais 

(exploitation) não mostraram impacto no desempenho.  

Outros estudos do SIS (Albertin & Albertin, 2012; Philip, 2007; Yoshikuni & 

Albertin, 2017) demonstraram a contribuição do alinhamento entre estratégia de negócio e 

TI/SI para as atividades que melhoram a eficiência operacional por meio de inovações 

incrementais. As diversas pesquisas demonstram que o alinhamento pode depender da 
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estratégia adotada pela organização, e níveis altos de alinhamento entre a inovação de 

exploration, exploitation e ambidestralidade possuem diferentes impactos no desempenho 

(Gerow et al., 2015).  

Na abordagem da ambidestralidade, outras pesquisas identificaram que as empresas 

que adotaram a estratégia de inovação radicais e incrementais (Duncan, 1976; Tushman & 

O’Reilly, 1996) tiveram desempenho superior as estratégias focadas em exploration e 

exploitation. Vários estudos empíricos identificaram que a relação é positiva entre a 

ambidestria organizacional e o Desempenho Organizacional  (Gibson & Birkinshaw, 2004; 

He & Wong, 2004; Lubatkin, Simsek, Ling, & Veiga, 2006; Scandelari & Cunha, 2013). 

 Pressuposto que o alinhamento entre a estratégia de negócio e a TI/SI são 

desenvolvidas para aumentar a sustentabilidade econômica e financeira da empresa por meio 

do crescimento da receita e produtividade (Chan & Reich, 2007; Coltman et al., 2015; Gerow 

et al., 2015; Tallon, 2007; Yayla & Hu, 2012; Yoshikuni, Machado-da-silva, Albertin, & 

Meirelles, 2014), e baseado em estudos que a inovação nas abordagens de exploitaion, 

exploration e ambidestraldiade  influência o Desempenho  Organizacional (Fang & Levinthal, 

2009; He & Wong, 2004; Jansen et al., 2006; Scandelari & Cunha, 2013; Uotila, Maula, Keil, 

& Zahra, 2009), são propostas as seguintes hipóteses. 

H1: O alinhamento entre a inovação e o SIS está positivamente associado ao 

desempenho corporativo. 

H2: O alinhamento entre a inovação de exploration e o SIS está positivamente 

associado ao desempenho corporativo. 

H3: O alinhamento entre a inovação de exploitaiton e o SIS está positivamente 

associado ao desempenho corporativo. 

H4: O alinhamento entre a ambidestralidade e o SIS está positivamente associado ao 

desempenho corporativo. 

 

Metodologia 

Coleta e análise de dados 

O convite da pesquisa foi enviado por email para um total de 1353 gestores de 

organizações localizadas no Brasil, contendo um link para acesso ao questionário disponível 

via formulário on-line. O perfil dos gestores foi escolhido com base na sua posição, 

experiência e conhecimento profissional (Kim et al., 2011), sendo administradores de 

negócios seniores com conhecimento adequado de TI/SI e processos estratégicos de negócios 

da empresa. Foi obtido um número válido de 256 empresas respondentes, representando cerca 

de 19% do total dos convites enviados. A taxa de resposta está a par com pesquisas 

correspondentes em outros locais geográficos reportados na literatura de alinhamento de TI/SI 

(Tallon, 2007). Ficou identificado no perfil da amostra dos respondentes que: 39% possuíam 

os cargos de presidentes, diretores e superintendentes, 36% estavam na posição de gerentes e 

coordenadores e 25% como supervisores com poder de decisão.  

A Tabela 1 apresenta a amostra por setor em que operam as organizações respondentes 

e também quanto ao número de funcionários, identificando que 93% da amostra é 

representada por empresas pertencentes aos setores de serviços e manufatura, e 40% da 

amostra por organizações com mais de 500 funcionários. 

 

Tabela 1 – Dados demográficos da amostra – número de funcionários e setores 
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Escala 

As escalas para avaliação da inovação de exploration e exploitation são mensuradas 

por indicadores no nível da unidade organizacional propostos por Jansen e colegas (Jansen et 

al., 2006). A medida do SIS foi obtida da escala de Singh (2002) e Newkirk e Lederer (2006), 

e sua validação seguiu procedimentos recomendados na literatura acadêmica (Morgado, 

Meireles, Neves, Amaral, & Ferreira, 2018),  com a confiabilidade, validade  e parsimônia 

dos itens seguindo as recomendações de Wieland, Durach, Kembro e Treiblmaier  (2017). A 

mensuração do Desempenho Corporativo foi obtida dos estudos de Kaplan e Norton (2008) 

nas dimensões de desempenho financeiro e mercado. As escalas utilizaram a graduação Likert 

de 7 pontos, variando de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente). A escala completa 

com os construtos, as assertivas (variáveis / indicadores), e suas cargas fatoriais, está 

disponível no apêndice I. 

O questionário de pesquisa foi avaliado por especilistas (pesquisadores e professores) 

do campo de estratégia e SI com mais de 10 anos de experiência. O resultado da avaliação do 

instrumento foram positivos e demonstrou que o questionário retratou a percepção das 

variáveis usadas nas escalas. 

Mensuração do Alinhamento Estratégico 

Existem dois métodos para mensuração do alinhamento entre estratégia de negócio e 

TI/SI, como moderação e como desvio de perfil que representa o maior desafio de uma 

perspectiva de medição (Tallon, 2007). O alinhamento mensurado como moderação consiste 

no produto das variáveis de estratégia de negócio e TI/SI (Leidner et al., 2011), e neste estudo 

o alinhamento ocorreu nas variáveis de estratégia de inovação e SIS. O alinhamento 

mensurado como desvio de perfil consistiu em decidir o perfil ideal dos atributos do SIS na 

inovação de exploration,  exploitation e ambidestralidade. A pesquisa aplicou as duas técnicas 

de alinhamento entre a inovação e o SIS. Sabherwal e Chan (2001) analisaram o alinhamento 

estratégico do SIS como desvio de perfil das estratégicas de Miles e Snow (Miles et al., 1978) 

dos tipos defender, analyzer e prospector, classificados nas categorias do uso do SI para a 

flexibilidade (exploration), SIS para eficiência (exploitation) e SIS para compreensão 

simultânea de atividades de prospecção e defesa (ambidestralidade) baseado nos perfis ideais 

em uma interpretação da literatura. 

 O alinhamento entre inovação e SIS ocorreu ponderar os cinco itens do SIS 

(disseminação dos objetivos, análise ambiental, formulação, execução e controle da 

estratégia), os quais correspondem as etapas do processo de planejamento estratégico 

(Newkirk & Lederer, 2006; Segars & Grover, 1998; Singh et al., 2002; Yoshikuni & 

Jeronimo, 2013), além de determinar para cada atividade (item do SIS) se, com base em 

diferenças da estratégia de inovação de exploration, exploitation e ambidestralidade, se a 

contribuição na empresa deve estar acima da média, abaixo da média ou apenas na média.  

Assim, para cada etapa do planejamento estratégico foi valorizado a influência do SIS para as 

abordagens da inovação de exploration e exploitation e ambidestralidade,  se estavam inferior 

à média, na média ou acima da média para a organização,  baseado nos estudos de SIS 
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(Marabelli & Galliers, 2017; Merali et al., 2012; Philip, 2007; Sabherwal & Chan, 2001; 

Whittington, 2014; Yoshikuni & Jeronimo, 2013). 

Em consonância com os estudos de Sabherwal e Chan (2001) e Tallon (2007), foram 

atribuídos valores de 1 (acima da média), 0 (média) e (-1) abaixo da média, os quais podem 

ser interpretados como o número de desvios padrão de um nível médio do SIS (cinco itens da 

estratégia negócio versus três abordagens de inovação). Assim, se na etapa de disseminação 

dos objetivos estratégicos o uso intenso de SIS está acima da média em relação à abordagem 

de inovação de exploration, este foi classificado como ”1”. Dessa mesma forma, as 

organizações identificadas com a estratégia de exploitation foram consideradas as usuárias 

menos intensas (na média) de SIS no processo de disseminação dos objetivos estratégicos, 

foram pontuadas como "0". Este artifício de ponderação foi repetido para cada item do 

processo do planejamento estratégico especificado no construto do SIS, com a ponderação 

registrada em uma tabela de 5 × 3 posições (cinco itens do construto SIS e três abordagens de 

estratégia de inovação).  A Tabela 2 que mostra as ponderações modais para o painel geral. 

As colunas da Tabela 2 refletem um nível ideal do SIS para um processo especifico do 

planejamento estratégico classificados em dimensões de formulação e implantação propostas 

por Neis, Pereira e Maccari (2017). Na realidade, é improvável que as empresas busquem 

apenas uma atividade do planejamento estratégico (PE), mas sim alguma combinação de 

atividades do PE. Porter (1986) sugeriu que as empresas devem concentrar sua estratégia num 

posicionamento único na combinação das diversas atividades do planejamento estratégico, 

embora tendo competência para realizar as outras atividades.  Consequentemente, o perfil 

ideal do SIS de cada empresa é uma combinação ou média ponderada dos dados mostrados na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2. Ranking ou ponderação dos níveis de alinhamento entre as abordagens de inovação 

e as etapas do planejamento estratégico  

 
 

Diversas pesquisas de alinhamento (Coltman et al., 2015; Gerow et al., 2015) 

demonstraram que a maneira eficaz de obter desempenho organizacional superior ocorre por 

meio da compreensão compartilhada da estratégia das áreas de negócios e TI/SI. Assim, em 

linha com os estudos de Sabherwal e Chan (2001) e Tallon (2007), o alinhamento estratégico 

do desvio de perfil pode ser avaliado pela diferença euclidiana ou absoluta entre o perfil ideal 

do SIS de cada empresa e as medidas reais do SIS, conforme coletado pelos respondentes. 

Pequenos desvios apontam para alinhamento próximo (fit), enquanto grandes desvios 

apontam para desalinhamento. Para reverter essa escala foi subtraído o valor 1; e empresas 

com alinhamento absoluto tem o valor de 1; abaixo de 1 implica na medida de 

desalinhamento.  

As etapas usadas no desvio de perfil estão descritas na fórmula abaixo:  
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O Rij é o ranking (ponderação) da Tabela 2 para os itens do processo do planejamento 

estratégico i (atributos do SIS) e a estratégia de inovação j, e a SISi é a medida padronizada 

do uso real do SIS coletados nos questionários.  

O modelo estrutural analítico foi estimado por meio do método Partial Least Squares-

Path Modeling (PLS-PM), por analisar questões comuns que envolvem a análise simultânea 

de múltiplas variáveis, por exemplo, com distribuição de variáveis assimétricas ou dados 

limitados (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2016), com uso do programa SmartPLS 3.0 para 

realizar todas as análises (Ringle, Wende, & Becker, 2015). 

 

Resultados 

Modelo de mensuração 

As dimensões definidas a priori foram definidas a partir do referencial teórico e foi 

mantida para análise fatorial confirmatória. Eliminou-se dois itens que apresentaram carga 

fatorial igual ou abaixo de 0,5 e também cargas cruzadas altas (falta de validade 

discriminante), a validade convergente de todos os construtos foi considerada adequada, com 

os itens acima de 0,707 e todos os construtos apresentaram variância média extraída (AVE) 

acima de 0,5 (Hair, Sarstedt, Ringle, & Gudergan, 2018; Henseler, Ringle, & Sinkovics, 

2009; Ringle, Bido, & Da Silva, 2014). Observou-se que os valores na diagonal (raiz 

quadrada da variância média extraída) são maiores que os valores fora da diagonal 

(correlações), por isso, há validade discriminante (Hair et al., 2016). A confiabilidade também 

está adequada, com valores de confiabilidade composta superiores a 0,7 - ver Tabela 3 (Hair 

et al., 2016). 

 

Tabela 3: Matriz de correlações entre os construtos de primeira ordem 

 
 

Modelo Estrutural e avaliação das hipóteses  

A avaliação do modelo estrutural verificou a multicolinearidade, a significância e 

relevância das relações do modelo pelos coeficientes de caminho, os coeficientes de 

determinação pelos R
2
. Para verificar a presença de multicolinearidade no modelo, foram 

analisados os valores do fator de inflação variância (VIF) para o desempenho corporativo. Os 

valores VIFs não demostraram evidência de multicolinearidade entre os indicadores, com 

referência ao limite recomendado (<5) por Hair et al. (2018) - ver Tabela 4. 
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 Para mensuar o alinhamento entre inovação (exploration e exploitaiton) e SIS as bases 

de dados foram segmentadas em grupos de empresas que apresentaram maior presença da 

inovação de exploration ou inovação de exploitaiton. Utilizou-se o critério de maior maior 

valor médio na comparação das variáveis latentes de inovação de exploration (75 casos) e 

exploitation (181 casos). Para identificar a ambidestralidade, selecionou-se as empresas que 

possuem médias superiores a média da amostra das variáveis de inovação de exploitation e 

exploration, totalizando 95 empresas. A Tabela 4 mostra os coeficientes de caminho por 

técnica de alinhamento. 

 

Tabela 4: Coeficientes de regressão padronizados dos modelos estruturais 

 
Nota 1: A significância foi estimada por bootstrap com N= 256 casos e 1000 repetições no SmartPLS. 

A Tabela 4 resume os coeficientes estruturais das relações do alinhamento entre a 

inovação e SIS no desempenho corporativo. O alinhamento da inovação (total) e SIS (256 

casos) teve efeito de caminho significante estatisticamente (valor p < 0,001) para ambas as 

técnicas de alinhamento (desvio de perfil e moderação), suportando a hipótese H1. 

O alinhamento entre a inovação de exploration e o SIS também foi estatisticamente 

significativo ao desempenho corporativo para ambas as técnicas de alinhamento (valor p < 

0,001), fornecendo suporte para a Hipótese 2. Na perspectiva da inovação de exploitaton  a 

relação entre o alinhamento e desempenho corporativo apresentaram para ambas técnicas de 

alinhamento coeficientes estruturais positivos e significativos estatisticamente (valor p < 

0,001), indicando suporte a Hipótese 3. O alinhamento na perspectiva das empresas 

ambidestras apresentou coeficientes de caminho positivos e significativos estatisticamente 

(valor p > 0,05), suportando a Hipótese 4. 

Comparou-se pelo método PLS-MGA (Hair et al., 2018) a diferença dos efeitos de 

caminho entre as técnicas de alinhamento como desvio de perfil e moderação no desempenho 

corporativo.  A Tabela 5 mostra a diferença significativa estatisticamente (valor p < 0,05) de 

0,324 e 0,202 no alinhamento para as perspectivas de inovação (total de 256 casos) e 

exploitation (185 casos). Os coeficientes de caminho para ambas as técnicas de alinhamento 

nas perspectivas de exploration (71 casos) e ambidestralidade  (95 casos) não apresentaram 

diferença estatisticamente significativa (valor p > 0,05) na comparação entre as técnicas de 

alinhamento.  

Tabela 5 – Comparação entre os coeficientes estruturais do alinhamento pelas técnicas de 

desvio de perfil e moderação 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3252



 

 

 
 A partir dos dados realizou-se a comparação entre os coeficientes de caminho para 

verificar a existência de diferenças por técnica de alinhamento de desvio de perfil e 

moderação em todas as relações - ver Tabela 6. Apenas as relações do alinhamento de 

exploitation e exploration e SIS apresentou diferença nos coeficientes de caminho de 0,265 

(valor < 0,05) para técnica de alinhamento de desvio de perfil. Todas as outras relações nas 

técnicas de moderação e desvio de perfil não apresentaram diferença estatisticamente 

significante (valor p > 0,05). 

Tabela 6 – Comparação entre os coeficientes estruturais do alinhamento das abordagens de 

inovação de exploitaiton e exploration e ambidestralidade. 

 
Verificou-se a influência das variáveis de controle de setor e tamanho da empresa 

(número de funcionários) nas relações de alinhamento e desempenho corporativo e não 

identificou efeito estatístico significante (valor-p > 0,05) no construto de Desempenho 

Organizacional e foram extraídas do modelo como forma de remover seu efeito nas relações 

de interesse da pesquisa (Carlson & Wu, 2012). 

 

Discussão  

O teste da hipótese H1 verificou a influência do Alinhamento entre Inovação e SIS no  

Desempenho Corporativo, e confirmou-se que os sistemas de informação suportam as 

estratégias de inovação nas empresas. Em ambas as técnicas de alinhamento, de desvio de 

perfil e moderação, foram apresentadas efeitos de caminho fortes e positivos no desempenho 

corporativo. Contudo, o alinhamento na técnica de desvio de perfil apresentou uma diferença 

0,202 ao ponderar a intensidade do SIS nas etapas de formulação e implantação da estratégia.   

A hipótese H2 verificou a influência do alinhamento entre a Inovação de exploration e 

o SIS no Desempenho Corporativo e confirmou que o alinhamento do SIS pelas  atividades de 

criação da estratégia (disseminação de objetivos, análise ambiental e formulação) contribuem 

de forma forte e positiva na relação com o desempenho corporativo. Não foi verificada 

diferença estatisticamente significativa (valor p > 0,05) entre os efeitos de caminho das 

relações [de alinhamento entre inovação de exploration e desempenho] pelas técnicas de 

desvio de perfil e moderação.  

Verificou a hipótese H3 da influência do alinhamento entre a Inovação de exploitation 

e o SIS no Desempenho Corporativo, e confirmou que o alinhamento do SIS pelas  atividades 

de execução e controle da estratégia corroboram positivamente na relação com o desempenho 

corporativo. Apesar do estudo confirmar a forte influência na relação de alinhamento de 

exploitation e SIS no desempenho, ao comparar os efeitos de caminho entre as técnicas de 

desvio de perfil e moderação, identificou-se diferença estatisticamente significativa (valor p < 

0,001) de 0,324 para a técnica de alinhamento como moderação.  

A hipótese H4 foi suportada e confirmou que a ambidestralidade em ambas as técnicas 

de alinhamento, influenciou, de forma forte e positiva, o desempenho corporativo, 
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confirmando que o alinhamento do SIS suporta o desafio das organizações ambidestras na 

busca do desenvolvimento de capacidade simultânea de exploration e exploitation.   

Baseado nos dados foi possível comparar as diferenças dos efeitos de caminho das 

abordagens de inovação (inovação total, exploration, exploitation  e ambidestralidade) pelas 

técnicas de desvio de perfil e moderação. Identificou-se que a relação do alinhamento (com a 

técnica de desvio de perfil) entre a inovação de exploration e SIS no desempenho foi superior 

em 50% ao alinhamento entre a inovação de exploitation. A técnica de alinhamento como 

moderação não apresentou diferenças dos coeficientes de caminho entre as relações do 

alinhamento de inovação (inovação total, exploration, exploitation  e ambidestralidade) no 

desempenho corporativo. Como a técnica de alinhamento como desvio de perfil possui 

ponderações específicas nas atividades do SIS, credita-se maior precisão dos resultados da 

pesquisa e maiores contribuições do alinhamento entre a estratégia de inovação de exploration 

e o SIS para o desempenho corporativo.   

Conclusão 

O estudo confirmou a importância do Alinhamento entre a Inovação e o SIS para gerar 

diferentes impactos no Desempenho Corporativo pelos tipos de abordagens das estratégias de 

inovação de exploration, exploitation e ambidestralidade. A utilização da técnica estatística de 

PLS-PM, com uso do software SmartPLS demonstrou-se ser uma ferramenta apropriada para 

a análise do estudo.  

A principal contribuição teórica do estudo é apontar a importância do alinhamento 

entre as estratégias de Inovação (exploration e exploitaiton) e Ambidexterity na influência do 

Desempenho Corporativo. 

A contribuição prática é que o alinhamento do SIS as estratégias de inovação, por 

meio de um portfólio de aplicativos de TI/SI, habilita as organizações no desenvolvimento de 

atividades de ações radicais, incrementais e ambidestras focadas na flexibilidade, eficiência 

operacional e no desenvolvimento de capacidade ambidestra por práticas de ações simultâneas 

de exploration e exploitation.  

O estudo tem como limitação a forma que os dados foram coletados - não sendo uma 

amostra probabilística tais resultados obtidos para determinada população não podem ser 

generalizados. 
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Apêndice I – Construtos, indicadores e cargas fatoriais 

 

Strategic Information Systems (SIS) Carga 

fatorial 

Erro 

padrão 

Valor-t Valor-p 

SIS_1  - O SIS habilita a organização em disseminar e 

gerar consciência dos objetivos estratégicos. 

0,844 0,024 35,647 0,000 

SIS_2  - O SIS habilita a organização em mapear as 

oportunidades e ameaças do ambiente externo 

0,876 0,016 55,371 0,000 

SIS_3  - O SIS habilita a empresa em formular estratégias  

de negócios. 

0,918 0,010 90,839 0,000 

SIS_4 – O SIS habilita a empesas executar as estratégias 

de negócio. 

0,842 0,018 47,805 0,000 

SIS_5 - SIS habilita a empresa implantar e controlar os 

planos de ações estratégicos. 

0,865 0,019 44,997 0,000 

 

 
    

Inovação de Exploration Carga 

fatorial 

Erro 

padrão 

Valor-t Valor-p 

INEX_1 -  A empresa aceita demandas que vão além dos 

produtos e serviços existentes. 

(a)    

INEX_2 - Constantemente a empresa inventa novos 

produtos e serviços 

0,834 0,024 35,072 0,000 

INEX_3 - A empresa lança novos produtos e serviços para 

o mercado local. 

0,808 0,027 30,421 0,000 

INEX_4 - A empresa comercializa produtos e serviços 

que são completamente novos para a unidade local 

0,782 0,030 26,307 0,000 

INEX_5 - A empresa com frequência identifica novas 

oportunidades em novos mercados 

0,803 0,022 36,992 0,000 

INEX_6 - A empresa regularmente usa de novos canais de 

distribuição para seus produtos e serviços. 

 

0,762 0,029 25,882 0,000 

     

Inovação de Exploitation Carga 

fatorial 

Erro 

padrão 

Valor-t Valor-p 

INEP_1 - A empresa frequentemente aperfeiçoa os 

produtos e serviços existentes 

0,822 0,026 31,420 0,000 

INEP_2 - A empresa frequentemente implementa 

pequenas adaptações nos produtos e serviços existentes. 

0,725 0,043 17,089 0,000 

INEP_3 - A empresa introduz melhorias apenas nos 

produtos e serviços existentes do mercado local 

(a)    

INEP_4 - A empresa possui foco na eficiência operacional 

na produção dos produtos e (ou) entrega dos serviços. 

0,707 0,041 17,198 0,000 

INEP_5 - A empresa possui foco no aumento da 

participação de mercado dos produtos e serviços. 

0,773 0,036 21,515 0,000 

INEP_6 - A empresa possui foco em expandir produtos e 

serviços para clientes existentes 

0,775 0,036 21,541 0,000 

 
 

    

 

Desempenho Organizacional 
Carga 

fatorial 

Erro 

padrão 
Valor-t Valor-p 
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FI_1- Os acionistas e diretores estão satisfeitos com a 

ganho do negócio, ou seja, a empresa atinge as metas 

definidas de lucratividade, rentabilidade, EBITDA, EVA 

etc. 

0,880 0,022 40,272 0,000 

FI_2 - Os acionistas e diretores estão satisfeitos com o 

índice de produtividade da empresa, ou seja, o negócio é 

eficiente na gestão dos custos, despesas e investimento 

0,895 0,042 17,492 0,000 

FI_3 - Os acionistas e diretores estão satisfeitos com o 

crescimento da receita gerado pelo negócio, ou seja, a 

empresa atinge as metas definidas de faturamento 

0,886 0,024 37,335 0,000 

ME_1 - Os clientes estão satisfeitos com o valor 

entregue pela empresa (preço, prazo, qualidade, 

disponibilidade, etc.) dos produtos e (ou) serviços 

0,831 0,055 11,133 0,000 

ME_2 - Os clientes permanecem fiéis à empresa, ou 

seja, eles compram com frequência. 
0,753 0,051 14,902 0,000 

ME_3 - A imagem da empresa (marca) é reconhecida 

pelo mercado, pela qualidade dos serviços e (ou) produtos. 
0,767 0,052 12,281 0,000 

 
    

 

Nota 1: Os valores-p foram estimados por bootstrap (n = 256 e 1000 repetições). 
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ABSTRACT 

Demand for energy consumption has increased in the last years and energy generation 

does not offer a short time solution. Meanwhile, renewable resources are still in charge 

due the fact that there is still some development to be done in order to achieve its full 

potential. Despite all the investment in energy generation, solutions focused on energy 

efficiency has shown better results for the short time. In order to achieve the 

management of energy efficiency in a effective manner, it should be treated in a 

business level. Nowadays, evolve this software is hard due to impacts that changes on 

operational level causes on strategic level. This thesis has the goal of specify a business 

interoperability model on management of energy efficiency, that will support the 

evolution of the energy efficiency system. This model will act as a basis for the 

treatment of business interoperability. The results of this thesis will allow that 

heterogeneous systems focused on energy efficiency management interoperate in a 

business level. 

KEYWORDS 

Internet of things, smart enerngy, reference models, harmonization of models 

 

Um Modelo De Interoperabilidade De Negócios Na Gestão De Eficiência Energética 

RESUMO 

O aumento de demanda por energia tem crescido e o aumento da oferta não tem 

acompanhado no mesmo ritmo. Enquanto as fontes de energia não renováveis estão 

cada vez mais questionadas, as soluções que buscam usar fontes renováveis ainda estão 

em desenvolvimento. Apesar do investimento na geração de energia, o desenvolvimento 

de soluções na gestão de eficiência energética proverá maior benefício no curto prazo.  

Para alcançar a gestão da eficiência energética de maneira efetiva, a interoperabilidade 

entre os diferentes sistemas deve ser tratada em nível de negócios.  Atualmente, a 

evolução deste campo mudanças nos diferentes 

serviços causam em todo o contexto. Este trabalho propõe a especificação de um 

modelo de interoperabilidade de negócios na gestão de eficiência energética

apoiar a evolução dos sistemas de gestão de eficiência energética. Esse modelo  a 

base para o tratamento da interoperabilidade de negócios. O resultado deste trabalho 

permite que sistemas heterogêneos focados na gestão da eficiência energética possam 

interoperar em nível de negócio. 
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PALAVRAS-CHAVE  

Internet das coisas, redes elétricas inteligentes, modelos de referência, harmonização de 

modelos. 
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1. INTRODUÇÃO 

A preocupação com a gestão  pelo Ministério de Minas e 

Energia. O relatório apresentado por Tolmasquim et al. (2016) demonstra uma 

preocupação com o crescimento da demanda energética no Brasil e aponta dois 

principais caminhos a serem desenvolvidos: o gerenciamento pelo lado da demanda e a 

expansão da oferta. 

A expansão da oferta constitui em investimentos em grandes usinas geradoras de 

energia que, apesar de trazerem aumento de disponibilidade de energia, possuem 

capacidade limitada. Eichinger et al. (2012) destacam três

não renovável, não viável: 

1. Economicamente não viável, pois os recursos são finitos;  

2. Os prejuízos ao meio ambiente são altos;  

3. Os riscos são considerados altos, principalmente em casos de fontes nucleares. 

necessário um planejamento a longo 

prazo. Para o curto prazo, o investimento deve estar concentrado em projetos que 

promovam a eficiência energética. 

necessidades de um contexto, a energia gerada por diversas fontes (EI

redes elétricas inteligentes, pois, nesse contexto, a aplicação de tecnologias de 

informação e comunicação (ICT - Information and Communication Technologies) sob a 

rede de energia atua diretamente na gestão eficiência energética (ZHENG et al., 2012).  

Atualmente, consumidores e empresas encontram dificuldade na gestão da eficiência 

energética devido a complexidade na interoperabilidade entre os diversos sistemas 

(SANTO et al., 2015). Santo et al. (2015) ainda destacam que se faz necessário o 

desenvolvimento de modelos de informação interoperáveis para a gestão da eficiência 

energética. Esses modelos são a base para programas de controle e redução do consumo, 

além de permitir a comunicação bidirecional entre consumidores e outros atores do 

sistema de energia. 

foco no 

tratamento da interoperabilidade de negócios, procurando abstrair as complexidades dos 

serviços de negócio do sistema de gestão de eficiência em nível operacional para o 

sistema de gestão da eficiência energética em nível gerencial. 

O modelo especi

Modelo Arquitetural de Referência para IoT (ARM - Architecture Reference Model for 

IoT) (CARREZ et al., 2013), o Arcabouço do Modelo Arquitetural para Sistemas 

Inteligentes de Energia (SGAM Framework - Smart Grid Architecture Model 

Framework - -

definem os elementos necessários para a especificação do modelo de interoperabilidade 

de negócios na gestão de eficiência energética. 

Para compor o modelo de referência a partir dos quatro modelos citados, será utilizada a 

técnica de harmonização de modelos definida por Pardo et al. (2010). Essa técnica visa 

diminuir a complexidade de se trabalhar com múltiplos modelos e aumentar a coesão da 

relação entre os diferentes elementos dos diferentes modelos. 

O artigo está organizado em 5 seções. A seção 1 apresenta o contexto da pesquisa, a 

motivação e o objetivo. A seção 2 apresenta a base de conhecimento utilizada nesta 

pesquisa relacionados a IoT e as redes elétricas inteligentes, aos modelos de utilizados e 

a harmonização de modelos. A seção 3 apresenta o método de pesquisa utilizado e o 
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modelo conceitual. A seção 4 apresenta a aplicação do método e os resultados obtidos. 

Na seção 5, são apresentadas as conclusões e trabalhos futuros. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES 

As re

automação, controle, monitoração, prevenção a falhas e adaptação por parte desses 

sistemas de energia (VERMESAN; FRIESS, 2016). 

Santo et al. (2015) também trazem uma definição similar para as redes elétricas 

inteligentes. Os autores tratam das redes como a implantação de tecnologias de 

informação e comunicação na geração, na transmissão, na distribuição e no consumo de 

energia. Além disso, os autores ressaltam que as redes elétricas inteligentes trazem 

benefícios como melhoria da eficiência da rede, facilidade de operação, acomodação a 

fontes renováveis, entre outros. 

A eficiência energéti

passando das grandes usinas pa

tratar: 

1. Geração volátil: 

estações. A geração de energia, antes um processo centr

 

2. Geração distribuída: a rede energética era composta por grandes usinas e 

estações de geração de energia que forneciam energia para a rede num processo 

unidirecional. Agora, porém, tem-se residências e empresas produzindo energia 

localmente e fornecendo o excedente para a rede. A rede energética não mais 

depende de uma estação centralizada, mas sim de uma rede composto por outras 

redes menores, gerando energia de maneira distribuída; 

3. Novas fontes de consumo: o crescimento dos centros urbanos, novos produtos 

de consumo e a ascensão da classe média estão dentre os fatores por trás do 

crescente número de consumo de energia. Além disso, novos dispositivos, como 

sensores, atuadores e carros elétricos, irão exigir um aumento na geração de 

energia; 

4. Liberalização: atualmente o mercado em torno da rede energética cresceu e 

deixou de ser um monopólio de governos em muitos países. Isso torna complexo 

o cenário no qual deve-se reestruturar a rede energética. 

A gestão da eficiência energética tratada neste artigo tem impacto direto nas questões de 

geração volátil, geração distribuída e novas fontes de consumo. 

A participação mais ativa do consumidor-produtor de energia permite que, através de 

tecnologias de informa -

2015). Os novos atores têm permitido empresas prestadoras de serviços ofertarem novos 

produtos e serviços para os clientes (BLUMSACK; FERNANDEZ, 2012). Além disso, 
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a introdução de novas tecnologias de informação e comunicação tem possibilitado 

novas capacidades por diferentes atores do sistema de energia, como gestão de energia, 

mecanismos de controle de demanda, mecanismos de resposta ativa a demandas, entre 

outros (TUBALLA; ABUNDO, 2016). 

2.2 NCIA (ARM) PARA 

INTERNET DAS COISAS 

Com o objetivo de buscar a interoperabilidade entre as diversas iniciativas em torno da 

internet das coisas e definir uma base comum para pesquisa, o projeto Internet of Things 

- Architecture (IoT-A) foi criado como parte do programa de pesquisa chamado Seventh 

Framework Programme for Research and Technological Development (FP7) (FP7, 

2016). O IoT-A definiu, como resultado de seu trabalho, um Modelo Arquitetural de 

Referência para Internet das Coisas (ARM - Architecture Reference Model for Internet 

of Things) composto pelo modelo de referência para IoT, a arquitetura de referência 

para IoT e guias de implementação. Neste artigo, será descrito o modelo de referência 

para IoT do ARM. 

O modelo de referência estabelece os conceitos fundamentais para a internet das coisas. 

O objetivo desse modelo de referência

linguagem comum para sistemas e arquiteturas baseadas em IoT. 

O modelo de referência

especificação de arquiteturas para soluções no contexto da IoT. Esses modelos dão 

suporte a especificação das visões arquiteturais e perspectivas presentes no ARM. A 

Figura 1 apresenta os submodelos presentes do modelo de referência para IoT. 

 
Figura 1: Submodelos do modelo de referência para IoT do ARM. 

 
Fonte: (CARREZ et al., 2013), tradução nossa 
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O submodelo Domínio, o qual descreve todos os conceitos 

relevantes de uma solução de IoT. Este submodelo atua como base para todos os outros 

submodelos. 

O submodelo de informação do modelo de referência

domínio e representa a os elementos de informação de um sistema IoT e suas relações  

em um nível conceitual, agnóstico de qualquer tecnologia. 

abstrato para o entendimento dos principais 

grupos funcionais e suas interações. 

O submodelo a para o grupo funcional de 

comunicação e define os principais paradigmas de comunicação para a conectividade 

dos elementos. 

O submodelo de Confiança, Segurança e Privacidade trata das questões de confiança 

entre dois nós da rede, das questões de seguranças requeridas para troca de informação e 

do nível privacidade da informação enviada entre dois nós. 

O modelo de referência para IoT do ARM será o modelo base utilizado neste trabalho. 

 

2.3  

O Modelo Arquitetural para Redes Inteligentes de Energia (SGAM - Smart Grid 

Architectural Model - -  um grupo de 

trabalho para o Mandato M/490 (CEN-CENELEC-ETSI, 2017), o qual estabelece um 

modelo voltado para as redes elétricas inteligentes com o foco no atendimento das 

novas características dos sistemas de energia. 

O SGAM especifica um arcabouço para tratamento da interoperabilidade no contexto de 

redes elétricas inteligentes. Esse arcabouço está ilustrado na Figura 4. 

 
Figura 2: Ciclo de Vida do Projeto de BI. 

 
Fonte: (CEN-CENELEC-ETSI, 2012b), tradução nossa 
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O arcabouço para tratamento da interoperabilidade do SGAM consiste de domínios, 

zonas e camadas. 

usuário final. Esses domínios são o de geração, o de transmissão, o de distribuição, o de 

geração distribuída e o de consumo. 

As seis zonas do SGAM representam os diferentes níveis hierárquicos relacionado a 

gestão de informação dentro do sistema de energia. As zonas definidas pelo SGAM são 

a zona de processo, a zona de campo, a zona de estação, a zona de operação, a zona 

corporativa e a zona de mercado. 

O framework do SGAM utiliza o modelo de interoperabilidade do GWAC 

estabelecendo cinco camadas de interoperabilidade. Essas camadas são chamadas de 

camada de negócio, camada funcional, camada de informação, camada de comunicação 

e camada de componentes. 

 

2.4. MODELO FUNCIONAL DE RAZZAQUE ET AL. (2016) E MODELO DE 

INFORMAÇÃO DE  

O modelo funcional definido por Razzaque et al. (2016) define um conjunto de 

funcionalidades características de um middleware para IoT. Como este trabalho de 

pesquisa visa especificar um modelo para interoperabilidade de negócios na gestão de 

eficiência energética, as funcionalidades de middleware 

 

O modelo de informação

especificar as informações, e propriedades dessas informações, trocadas entre os 

diferentes atores e sistemas das redes elétricas inteligentes. Através desse modelo, um 

conjunto de objetos de informação são especificados e serão utilizados como base para 

o modelo para interoperabilidade de negócios na gestão de eficiência energética. 

3. MÉTODO DE PESQUISA 

Nesta seção,  apresentado o processo de especificação do modelo de 

interoperabilidade de negócio executado nesta pesquisa. Este processo foi todo 

executado por um ator, o pesquisador, teve como artefatos de entrada os modelos de 

referência e com artefato de saída o modelo harmonizado. 

O processo de especificação do modelo de interoperabilidade de negócio apli

três atividades. Essas atividades estão ilustradas na Figura 3 e 

consistem na harmonização dos modelos de referência (PARDO et al., 2010). 

 
Figura 3: Atividades do processo de harmonização. 
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Fonte: Puente, V. M., (2018) 

 

A descrição de cada atividade para a harmonização dos modelos está listada a seguir: 

1. Análise da relação dos modelos com a gestão de eficiência energética em IoT: 

nesta atividade, a relação

forma, a técnica para a harmonização  

2. Harmonização dos modelos: nesta atividade, a harmonização dos modelos

executadas. A harmonização três passos. Primeiro, 

os elementos dos modelos são homogeneizados utilizando como base um 

modelo abstrato comum, neste caso, o RM-ODP. Após a homogeneização

executada a comparação entre os elementos do mo

integração dos elementos para obter o 

elemento harmonizado. 

3. Revisão e documentação do modelo: após concluída a harmonização, a 

documentação tada. 

4. UM MODELO DE INTEROPERABILIDADE DE NEGÓCIOS NA GESTÃO 

DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA OBTIDO ATRAVÉS DA 

HARMONIZAÇÃO DE MODELOS DE REFERÊNCIA  

Nesta seção, será demonstrado como os modelos foram especificados executando-se as 

atividades descritas no método de pesquisa. 

4.1. ANÁLISE DOS MODELOS 

Com base às visões arquiteturais do RM-ODP, as quais foram utilizadas para especificar 

a arquitetura do middleware

Figura 4. 
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Figura 4: Análise das relações entre as visões arquiteturais do RM-ODP e as partes dos 

modelos de referência. 

 

 
 

Fonte: Puente V. M., (2018), tradução nossa 

 

4, as partes os modelos de referência utilizados foram 

categorizadas pelo pesquisador em três grupos de acordo com o propósito de cada parte. 

O grupo de domínio contém os modelos que descrevem os atores, os propósitos desses 

atores, os sistemas e outros elementos os quais compõem o contexto da pesquisa. Neste 

grupo de modelos estão os submodelos de domínio do ARM e a camada de negócios do 

SGAM. 

O grupo funcional contém os modelos que descrevem as funcionalidades dos sistemas e 

com as quais os atores interagem para interoperar. Neste grupo estão o submodelo 

funcional do ARM, a camada de interoperabilidade funcional do SGAM e o modelo 

funcional definido por Razzaque et al. (2016). 

O grupo de informação contém os modelos que descrevem as informações e o 

significado das informações trocadas entre os sistemas com a finalidade de interoperar. 

Neste grupo estão o submodelo de informação e o modelo de informação definido po

 

4.2. HOMOGENEIZAÇÃO DOS MODELOS 

Nesta etapa, os modelos de referência são abstraídos para um modelo mais abstrato com 

a finalidade de colocar os diferentes elementos dos diferentes modelos sob a mesma 

taxonomia (PARDO et al., 2012). Para isso, uma matriz de critérios foi elaborada como 

forma de guiar o trabalho de abstração dos elementos dos modelos utilizados para o 

modelo de referência RM-ODP. 

Seguindo a matriz de critérios para homogeneização, o resultado obtido foram os 

modelos homogeneizados. Para descrever os elementos neste processo de 

harmonização, foi utilizado a notação UML4ODP (LININGTON et al., 2011). 

Os elementos do grupo de domínio foram homogeneizados para os elementos da visão 

empresa. A partir do SGAM, foi selecionado um conjunto de atores relacionados ao 
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contexto social desta pesquisa. Esses atores estão relacionados ao grupo de atores 

Serviços de Energia e Usuários da Rede Elétrica. O ARM definiu atores no submodelo 

de domínio e esses atores também foram homogeneizados. Essa atividade resultou na 

homogeneização de 15 elementos ao todo, duas comunidades e 13 papéis. 

A homogeneização dos elementos do grupo funcional utilizou do modelo funcional de 

Razzaque et al. (2016), do modelo funcional definido no ARM (CARREZ et al., 2013) e 

do conjunto de funcionalidades SGAM (CEN-CENELEC-ETSI, 2012a). Cada elemento 

desses modelos funcionais foi classificado como objetos ações, o qual determina as 

ações que um sistema aplica sob a informação. Essa atividade resultou na 

homogeneização 43 elementos, sendo 9 grupos funcionais e 34 funcionalidades. Os 

grupos funcionais foram homogeneizados para objetos pacote e as funcionalidades para 

objetos ação. 

A homogeneização da visão informação utilizou do modelo de informação , 

Strasser e Kastner (2017) e do modelo de informação ARM (CARREZ et al., 2013). O 

SGAM (CEN-CENELEC-ETSI, 2012b) não foi considerado pois, apesar de conter uma 

camada específica para o tratamento da interoperabilidade de informação, não define 

nenhum modelo. O SGAM faz a recomendação de utilização dos modelos de 

informação existentes para o contexto social do trabalho. Além disso, o modelo de 

homogeneização de 35 elementos, sendo os 35 elementos informações. Esses elementos 

foram homogeneizados para objetos informação. 

4.3. COMPARAÇÃO DOS MODELOS 

Nesta etapa, os modelos homogeneizados são comparados a fim de se identificar quais 

elementos possuem similaridade semântica ou o mesmo significado em dois modelos 

distintos (PARDO et al., 2012). Ao final desta etapa, as intersecções entre os modelos e 

as relações entre elementos de distintos modelos são identificadas. 

A propriedade dos elementos considerada para a comparação foi o propósito. Dessa 

forma, elementos que possuem o mesmo propósito foram comparados a fim de 

identificar se esses elementos poderiam ser considerados o mesmo objeto. 

Nos modelos do grupo de domínio foram identificadas 2 comunidades, a comunidade de 

"Serviços de energia" e a comunidade de "Usuários da rede elétrica". Na comunidade de 

"Serviços de energia" foi identificado 7 papéis e definido um objetivo. Na comunidade 

de de "Usuários da rede elétrica" foram identificados 6 papéis e um objetivo. Não foram 

identificados elementos que definissem os processos dessas comunidades e nem 

politicas. 

Na execução da comparação dos elementos homogeneizados não foram encontrados 

elementos com o mesmo propósito. Dessa forma, a técnica a ser utilizada na atividade 

de integração  a técnica de "União". 

Nos modelos grupo funcional foram identificados 43 elementos. Desses 43 elementos, 9 

eram grupos funcionais e 34 eram funcionalidades. A comparação das funcionalidades 

identificou 4 conjuntos de funcionalidades com propósitos similares entre os elementos 

do modelo funcional do ARM e os elementos do modelo funcional de Razzaque et al. 

(2016). O modelo funcional do SGAM não tem elementos com propósitos similares. 

Para a integração desses modelos a técnica a ser utilizada  a técnica

abrangente. 

Nos modelos do grupo de informação foram identificados 35 elementos, sendo todos os 

35 elementos objetos informação. A comparação desses elementos identificou 4 

conjuntos de objetos informação com propósito similares entre os elementos do modelo 
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de informação do ARM e o modelos de informação

(2017). Dessa forma, a integração técnica de 

"Complemento", tendo como base o modelo de informação

e. 

4.4. INTEGRAÇÃO DOS MODELOS 

Nesta etapa, os modelos são integrados com base às comparações

desnecessários e mesclar os diferentes modelos a fim de se 

obter um modelo único (PARDO et al., 2012). A atividade integração

comparações executadas e aplicação das técnicas de união, intersecção e / ou 

complemento. De acordo com a análise da relação de cada modelo, uma das técnicas

aplicada. 

Para a integração dos modelos de referência deste trabalho de pesquisa, foram aplicadas 

as técnicas de "União" e "Complemento". 

Para a integração dos elementos dos modelos do grupo de domínio, a técnica de 

"União" foi utilizada. Devido ao fato de não haver similaridades entre os elementos dos 

modelos de referência

modelo mais completo. 

Para a integração dos elementos dos modelos do grupo funcional e do grupo de 

informação, a técnica utilizada foi o "Complemento". Devido ao fato de haver 

elementos com propósitos similares, a transformação de dois ou mais elementos 

similares em um permite uma maior simplicidade sem afetar a completude do modelo. 

resentado em 3 figuras. A Figura 5 ilustra o resultado da 

harmonização dos elementos do grupo de domínio. A Figura 6 ilustra o resultado da 

harmonização dos elementos do grupo funcional. Por fim, a Figura 7 ilustra o resultado 

da harmonização dos elementos do grupo de informação. 

 
Figura 5: Resultado da harmonização dos elementos do grupo de domínio. 

 
Fonte: Puente, V. M., (2018) 

 
Figura 6: Resultado da harmonização dos elementos do grupo funcional. 
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Fonte: Puente, V. M., (2018) 

 
Figura 7: Resultado da harmonização dos elementos do grupo de informação. 

 
Fonte: Puente, V. M., (2018) 
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4.5. VALIDAÇÃO DO MODELO HARMONIZADO 

O método de pesquisa utilizado será o mecanismo de experimento único (WIERINGA, 

2014). O método de pesquisa mecanismo de experimento de caso único tem por 

objetivo descrever e explicar o efeito da aplicação de um artefato sob um objeto de 

estudo. Na aplicação do mecanismo de experimento de caso único, o pesquisador tem 

acesso ao objeto de estudo e conhece sua arquitetura. 

O objetivo do experimento consiste na verificação da aplicabilidade do modelo de 

interoperabilidade de negócios na gestão da eficiência energética para a especificação 

de visões arquiteturais. 

A especificação das visões arquiteturais tem por objetivo validar o uso do modelo de 

interoperabilidade de negócio na gestão de eficiência energética. Pata tal, essa atividade 

de especificação teve como foco as visões arquiteturais relacionadas aos modelos 

obtidos. Dado o fato de o foco deste trabalho ser a interoperabilidade de negócio, as 

visões arquiteturais especificadas foram a visão empresa e a visão de informação. 

Na Figura 8, estão ilustrados os elementos da visão empresa, a comunidade do provedor 

de gestão de eficiência energética, a comunidade da agência bancária, o sistema 

gerencial de gestão de eficiência energética, um middleware de gestão de eficiência 

energética e o sistema de gestão de eficiência energética em nível operacional. Na 

especificação possível notar alguns elementos do modelo especificado neste 

trabalho, pois ambas as comunidades estão previstas no modelo. A comunidade 

provedor de gestão de eficiência energética nidade "Serviços 

de Energia".  a comunidade agência bancária Usuários da 

rede elétrica". Os sistemas não estavam previstos no modelo e foram modelados dado o 

contexto social. 

 
Figura 8: Visão empresa baseado no modelo de interoperabilidade de negócios. 
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Fonte: Puente, V. M., (2018) 

 

Na Figura 9, cada objeto ação representa uma funcionalidade para o tratamento da 

interoperabilidade de negócios na gestão da eficiência energética. Algumas dessas 

funcionalidade tem sua origem no modelo de referência, outras são composições de 

funcionalidades existentes no contexto da pesquisa. 

Dado o contexto, as funcionalidades "coletorDado

"coletor  e 

"coletorDadosClima"  da visão e não estavam 

pr

interoperabilidade. 

 
Figura 9: Visão informação com schema de ações baseado no modelo de 

interoperabilidade de negócios. 
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Fonte: Puente, V. M., (2018) 

 

ilustrado o detalhamento da especificação informação para as 

funções de gestão operacional de eficiência energética. 

possível notar na Figura 10, o único elemento que não foi possível especificar a 

partir do modelo de interoperabilidade de negócios foi o elemento "Sítio". Os demais 

elementos  estavam previstos no modelo. 

 
Figura 10: Visão informação baseado no modelo de interoperabilidade de negócios. 
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Fonte: Puente, V. M., (2018) 

4.6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Através do experimento conduzido foi possível validar o uso do modelo de 

interoperabilidade de negócios. Considerando comunidades, papéis, objetivos, pacotes, 

informações e ações, foram especificados no total 89 objetos no total. Durante o 

experimento, foram adicionados 9 objetos, sendo 1 objeto processo, 3 objetos sistemas, 

1 objeto informação e 4 objetos ação. Dessa forma, conclui-se que o modelo permitiu a 

especificação de visões arquiteturais para tratamento da interoperabilidade de negócios 

na gestão de eficiência energética. 

Porém referência não especificavam nenhum 

sistema. Na especificação da arquitetura, os sistemas de gestão de eficiência energética 

em nível gerencial, o middleware e o sistema de gestão de eficiência energética em 

nível operacional estão presentes. Também os processos de negócio possuem papel 

importante na definição do modelo de interoperabilidade e não havia especificação de 

processos nos modelos de referência. 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O modelo de interoperabilidade de negócios para gestão da eficiência energética oferece 

o conjunto de elementos, definições das relações entre os elementos e propriedades 

necessárias para a especificação de visões arquiteturais. 

Os modelos de referência utilizados são abrangentes e abstratos, sendo difícil sua 

utilização direta. Além disso, ambos modelos de referência atuam sobre um campo de 

pesquisa vasto, o que dificulta também sua utilização. 

A harmonização foi importante na definição do modelo de referência, pois tratou da 

complexidade dos modelos e possibilitou a simplificação do uso desses modelos. Ao 

final, tratar com um modelo unificado permitiu especificar visões arquiteturais de modo 

mais eficiente. 
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Dois trabalhos futuros são recomendados após este trabalho. A evolução do modelo de 

referência especificado através de novos pontos-de-vista e da utilização do modelo em 

um ambiente de sistemas de informação concreto. 

Outro trabalho é a harmonização dos modelos utilizando outras técnicas, parâmetros e 

uma nova matriz de decisão. Isso permitiria a identificação de elementos que 

permitissem acelerar o processo de harmonização. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

Andrén, F. P., Strasser, T. I., & Kastner, W. (2017). Engineering smart grids: Applying 

model-driven development from use case design to deployment. Energies, 10(3), 374. 

Blumsack, S., & Fernandez, A. (2012). Ready or not, here comes the smart grid! 

Energy, 37(1), 61-68. 

Carrez, F., Bauer, M., Boussard, M., Bui, N., Jardak, C., Loof, J., . . . others (2013, 

July). Final architectural reference model for the iot v3. 0, internet of things-architecture 

iot-a ec project. Internet of Things - Architecture Project Consortium, D1.5, 482. 

CEN-CENELEC-ETSI. (2012a, November). Smart grid reference architecture - group 

first set of standards (Technical report). CEN-CENELEC-ETSI Smart Grid Coordi- 

nation Group. 

CEN-CENELEC-ETSI. (2012b, November). Smart grid reference architecture - smart 

grid architecture model framework (Technical report). CEN-CENELEC-ETSI Smart 

Grid Coordination Group. 

CEN-CENELEC-ETSI. (2017, Janeiro). Mandate m/490. Retrieved Janeiro de 2017, às 

21 horas, from <http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=475> 

Di Santo, K. G., Kanashiro, E., Di Santo, S. G., & Saidel, M. A. (2015, Dec). A review 

on smart grids and experiences in brazil. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 

52, 1072–1082. 

Eichinger, F., Pathmaperuma, D., Vogt, H. ller, E. (2012). Data analysis chal- 

lenges in the future energy domain. Computational Intelligent Data Analysis for 

Sustainable Development, 181–242. 

o). Seventh framework programme for research and technological 

development. Retri o de 2016, from <https://ec.europa.eu/ 

research/fp7/> 

Gregoratti, D., & Matamoros, J. (2015, April). Distributed energy trading: The multiple- 

microgrid case. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 62(4), 2551–2559. 

Linington, P. F., Milosevic, Z., Tanaka, A., & Vallecillo, A. (2011). Building enterprise 

systems with odp: an introduction to open distributed processing. CRC Press. 

Pardo, C., Pino, F. J., García, F., Piattini, M., e Baldassarre, M. T. (2010). A process for 

driving the harmonization of models. In Proceedings of the 11th international 

conference on product focused software (pp. 51–54). 

Pardo, C., Pino, F. J., García, F., Piattini, M., & Baldassarre, M. T. (2012). An ontology 

for the harmonization of multiple standards and models. Computer Standards and 

Interfaces, 34(1), 48–59. 

Razzaque, M. A., Milojevic-Jevric, M., Palade, A., & Clarke, S. (2016, February). 

Middleware for internet of things: A survey. IEEE Internet of Things Journal, 3(1), 70-

95. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3277



 

 

Tolmasquim, M. T., Gorini, R., Guerreiro, A., & Serva, G. (2016, Janeiro). 

13/15 - demanda de energia 2050  

Tuballa, M. L., & Abundo, M. L. (2016). A review of the development of smart grid 

technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 59, 710–725. 

Versmesan, O., & Friess, P. (Eds.). (2015). Building the hyperconnected society: Iot 

research and innovation value chains, ecosystems and markets. River Publishers. 

Wieringa, R. J. (2014). Design science methodology for infomation systems and 

software engineering (1st ed.). Springer. 

Zheng, L., Chen, S., Xiang, S., & Hu, Y. (2012). Research of architecture and 

application of internet of things for smart grid. In Computer science & service system 

(csss), 2012 international conference on (p. 938-941) 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3278



 

 

DOI: 10.5748/9788599693148-15CONTECSI/PS-5830 

 

Artificial neural networks as an alternative psychometric method in Administration 

 

Abstract 

The emergence of a global, multicultural society, interconnected by information and 

communication technologies is, to many theorists, an indication of the end of the modern era. 

In its place is a playful experiment, often aesthetic and sensorial, that subverts the 

standardized mechanisms for reality understanding, especially in situations of consumption. 

Seeking to recognize, through measurable manifestations, traces of what has been called 

"postmodernity," this study investigates narcissism as one of its elements. The identification 

of individuals with a low narcissistic index, with healthy narcissism (subclinical) or 

pathological narcissism (Narcissistic Personality Inventory (NPI)) has been questioned as to 

its mechanism of differentiation between each diagnostic framework, based on the 

computation of scores. This article investigates the adequacy of artificial neural networks 

(RNA) as an alternative diagnostic method to total NPI scores. The findings offer an 

opportunity to observe postmodern phenomena and confirm RNA as a relevant technique for 

identifying patterns in organizational research. 

Keywords: narcisism; consumer behavior; information technology; artificial neural networks.  

 

Redes neurais artificiais como método psicométrico alternativo em Administração 

 

Resumo 
A emergência de uma sociedade global, multicultural, interconectada pelas tecnologias da 

informação e comunicação é um indício, para muitos teóricos, do fim da era moderna. O que 

se coloca no seu lugar é uma experimentação lúdica, muitas vezes estética e sensorial, que 

subverte os mecanismos padronizados de compreensão da realidade, principalmente em 

situações de consumo. Buscando reconhecer, por meio de manifestações mensuráveis, traços 

do que se convencionou chamar “pós-modernidade”, este estudo investiga o narcisismo como 

um dos seus elementos. A identificação de indivíduos com baixo índice narcisista, com 

narcisismo subclínico ou narcisismo patológico por meio de psicometria (Narcissistic 

Personality Inventory, NPI) tem sido questionada quanto ao seu mecanismo de diferenciação 

entre cada quadro diagnóstico, baseado no cômputo de escores de respostas. Este artigo 

investiga a adequação de redes neurais artificiais (RNA) como método de diagnóstico 

alternativo aos escores totais NPI. Os achados oferecem oportunidade de observação de 

fenômeno pós-moderno e confirmam a RNA como técnica relevante para identificação de 

padrões em pesquisas organizacionais. 

Palavras-chave: narcisismo; comportamento do consumidor; tecnologia da informação; redes 

neurais artificiais. 
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1. Introdução 
A contemporaneidade presencia a emergência de uma sociedade global e multicultural, 

facilitada pela difusão das novas tecnologias da informação e da comunicação (TIC). Embora 

persista discussão quanto à pertinência do termo “pós-modernidade” – em contraponto ao 

termo “modernidade” – para caracterizar a contemporaneidade, assume-se em estudos de 

marketing que as mudanças socioculturais ocorridas a partir de meados do século XX 

produziram alterações perceptíveis no comportamento do consumidor. Na pós-modernidade, 

o consumidor valoriza e aprecia o paradoxal e o lúdico, contrariamente ao comportamento 

esperado desde a tradição racional moderna, centrada na previsibilidade e utilitarismo.  

Nesta nova cultura de consumo, as pessoas cuidam da imagem do seu corpo, por exemplo, de 

forma instrumental, tendo em vista que o status e a aceitabilidade social dependem do que as 

pessoas aparentam (Featherstone, 2010). Percebem-se aqui aspectos característicos da fusão 

entre sujeito e objeto, reivindicados como indicadores pós-modernos. O fenômeno do 

narcisismo – empiricamente observável em manifestações rotineiras de autoretratação (ou 

selfies) e imediata publicação em redes sociais virtuais, por exemplo – ilustra um aspecto 

dessa nova cultura de consumo. O narcisismo tem sido tratado como uma expressão pós-

moderna, desde que deixa de ser considerado manifestação negativa de personalidade e passa 

a ser legitimado socialmente (Campbell, 2001). Curiosamente, observam-se índices crescentes 

de narcisismo entre estudantes universitários (Twenge et al., 2008) o que pode ser indicativo 

da maior aceitação (naturalidade) com que as pessoas lidam com o fenômeno. 

Para fins de identificação/diagnóstico de narcisismo, estudiosos têm empregado a escala 

psicométrica denominada Narcissistic Personality Inventory (NPI; Raskin & Terry, 1988). 

Esta escala mede níveis individuais de narcisismo (como um traço de personalidade) por meio 

de 40 itens observáveis, considerados suficientes para explicar o construto. Estes itens são 

expressos por meio de díades do tipo “I have a natural talent for influencing people” e “I am 

not good at influencing people” (Raskin & Terry, 1988). 

Contabiliza-se um ponto para cada questão na qual o indivíduo respondente fez a opção pela 

alternativa pró-nascisismo e nenhum ponto para a outra alternativa da díade (Corry et al., 

2008; Raskin & Terry, 1988) e os resultados NPI são computados por meio da soma 

aritmética dos pontos obtidos por cada respondente. Muitos especialistas concordam quanto à 

possibilidade de identificação de indivíduos com narcisismo subclínico (narcisismo saudável) 

e patológico (doentio) a partir desses resultados calculados, não obstante a falta de consenso 

quanto ao método mais apropriado para tratar os conteúdos subjacentes a esses cálculos 

(Corry et al., 2008; Cain et al, 2008) ou quanto à efetividade da simples agregação de 

respostas a todos os itens da escala (Ackerman et al., 2010) ou ainda quanto à dificuldade de 

interpretação dos escores totais (Trzesniewski et al., 2008). 

Considerando-se que técnicas de inteligência artificial (aprendizagem de máquina)  podem ser 

tão ou mais estáveis que técnicas estatísticas em situações em que os dados são incompletos 

(ou indisponíveis) ou não correspondem precisamente ao que se quer avaliar (Fei et al., 2017; 

Kalantar et al., 2018; Pereira, 2009), este estudo busca responder à seguinte questão de 

pesquisa: quais as diferenças entre resultados apresentados por técnicas estatísticas e de 

aprendizagem de máquina quando aplicados à identificação psicométrica do 

narcisismo?  
Para tal empreendimento, procedeu-se imersão na literatura que se ocupa dos fenômenos pós-

modernos e suas manifestações por meio de narcisismo. Realizou-se uma pesquisa survey 

com um grupo de adolescentes em faixa etária entre 16 e 18 anos e utilizou-se a tecnologia 

das Redes Neurais Artificiais (RNA) para análise dos dados coletados. Por fim, os resultados 

foram analisados e discutidos à luz dos conceitos empregados. 

 

2. Referencial teórico 
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O fenômeno de consumo explicado a partir das posturas, ações e da utilização do objeto 

consumido encontra respaldo na perspectiva experiencial. Aspectos emocionais, sensoriais e a 

própria imaginação complementam aspectos cognitivos no fenômeno de consumo e, assim, 

influenciam o marketing em direção ao atendimento às expectativas do mercado consumidor, 

abordando o fenômeno por outras vias, além do processo de decisão de compra (Holbrook & 

Hirschman, 1982; Torres, 2016). Considerando-se as temáticas abordadas, ou seja, consumo e 

pós-modernidade, este estudo adota a perspectiva experiencial como enfoque teórico, 

acreditando-se que, assim, o quadro de referência conceitual tem adequado embasamento. 

 

2.1. Pós-modernismo e Consumo 
A pós-modernidade emerge como um movimento filosófico e cultural, caracterizado pelo 

crescimento de consciência étnica e multicultural, pela difusão global da cultura de consumo e 

pelo rápido crescimento das TIC (Firat & Venkatesh, 1995). A filosofia pós-moderna é 

explorada como um conceito complexo, e nela emergem os estudos de comportamento do 

consumidor seguindo abordagem crítica (Nicolao & Larán, 2002). 

O consumo na pós-modernidade pode ocorrer alheio às necessidades a que busca satisfazer, já 

que os consumidores são envolvidos pelas imagens que os itens de consumo representam: a 

força do simbolismo e da autoimagem projetada, em voga na sociedade contemporânea 

(Wattanasuwan, 2005). Isso ocorre porque o pós-modernismo reconhece que todas as 

condições sociais humanas contemporâneas são construídas sobre simulações, que são 

atraentes e, portanto, comercializáveis, permitindo diferentes “realidades”, bem como a 

construção e vivência de diferentes mitos (Firat, Sherry & Venkatesh, 1994). São os ganhos 

simbólicos que dissolvem a separação entre o real e a simulação, o material e o imaginário, o 

produto e a imagem (Lengler & Cavedon, 2015; Torres, 2016). É atribuído a essa dissolução o 

engajamento ativo do consumidor nas experiências estéticas e sensoriais. Ou seja, os 

julgamentos estéticos baseiam-se na sensação de prazer e percepções de beleza, justificando-

se, portanto, a atração pela experiência estética (O’Shaughnessy & O’Shaughnessy, 2002). 

A sociedade contemporânea pode ser ainda descrita como a sociedade do espetáculo, em que 

“a realidade surge no espetáculo e só o espetáculo é real” (Debord apud Fiat & Venkatesh, 

1995, p. 251). Ou seja, o espetáculo circunscreve a realidade, e qualquer experiência ou 

discurso que se coloca dentro dela se torna um espetáculo. Ideias pós-modernistas têm 

avançado no momento em que as TIC contribuem para a espetacularização da realidade, 

favorecendo a exposição de indivíduos a um conjunto cada vez mais amplo de culturas, ideias 

e valores (Baudrillard, 1983). 

Na lógica modernista, valores, atitudes, classe social, ou seja, variáveis demográficas e 

psicográficas, por serem mais estáveis, oferecem maior capacidade de predição. No entanto, o 

mesmo não se observa na lógica pós-modernista em termos de manifestações ou 

comportamentos mensuráveis individuais e de grupo. O que então é passível de observação no 

comportamento pós-moderno? Quais manifestações comportamentais podem ser selecionadas 

a priori e atribuídas a um “padrão” pós-moderno?  

 

2.2. O Narcisismo e a Cultura de Consumo Pós-moderna 

O termo “narcisismo” descreve diversos fenômenos comportamentais autocentrados, como 

exibicionismo e enaltecimento incessante de si mesmo (Raskin & Terry, 1988). Ao tempo em 

que se observa o narcisismo como um traço de personalidade que tem implicações negativas 

sobre o indivíduo (Campbell, 2001), parece haver algo particular na contemporaneidade que a 

distingue como a era do narcisismo, já que observa-se aumento no número de indivíduos 

narcisistas (Emmons, 1987). Sendo ou não consequência da maior visibilidade proporcionada 

pelas TIC, o narcisismo na perspectiva pós-moderna perde a denotação negativa original, já 

que a imagem, seja de um produto, empresa ou indivíduo, passa a ser um valor central. 
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Na cultura de consumo, as pessoas cuidam da imagem do seu corpo de forma instrumental, 

tendo em vista que o status e a aceitabilidade social dependem da aparência (Featherstone, 

2010). Percebem-se aqui alguns aspectos característicos da fusão entre sujeito e objeto. O 

indivíduo é um produto inserido numa sociedade do espetáculo, em que os principais valores 

são a visibilidade e a fama (Santi, 2005). 

Para fins de identificação/diagnóstico de narcisismo, estudiosos têm empregado a escala 

psicométrica denominada Narcissistic Personality Inventory (NPI; Raskin & Terry, 1988). 

Esta escala mede níveis individuais de narcisismo (como um traço de personalidade) por meio 

de 40 itens observáveis, considerados suficientes para explicar o construto. Estes itens são 

expressos por meio de díades do tipo “I have a natural talent for influencing people” e “I am 

not good at influencing people” para as quais o respondente deve escolher uma das opções da 

díade (Raskin & Terry, 1988). 

Contabiliza-se um ponto para cada questão na qual o indivíduo respondente fez a opção pela 

alternativa pró-nascisismo e nenhum ponto para a outra alternativa da díade (Corry et al., 

2008). Os resultados NPI têm sido obtidos a partir do cômputo da soma aritmética dos pontos. 

Há, no entanto, discordância quanto ao método mais apropriado para tratar os conteúdos 

subjacentes a esses cálculos (Corry et al., 2008; Cain et al, 2008) ou quanto à efetividade da 

simples agregação de respostas a todos os itens da escala (Ackerman et al., 2010) ou ainda 

quanto à dificuldade de interpretação dos escores totais (Trzesniewski et al., 2008). 

Métodos alternativos à contagem aritmética de pontos com o intuito de substituir, 

complementar ou confirmar a força preditiva do NPI foram observados durante a revisão de 

literatura necessária a este estudo, com destaques para análise fatorial exploraria por 

componentes principais (Ackerman et al., 2010; Calhoun et al., 2000) e análise de regressão 

(Peebles, 2006; Fan et al., 2010). 

 

2.3. Redes Neurais Artificiais 

Redes neurais artificiais (RNA) foram concebidas a partir da representação matemática de 

neurônios, sinapses e estímulos com habilidade computacional de adaptação e aprendizagem. 

Essas habilidades foram inseridas nas RNAs por meio do conceito de neurônio com pesos 

sinápticos ajustáveis: o perceptron (Carpenter, 1989).  

Atualmente, RNAs com múltiplas camadas de neurônios (MLP) são empregadas em diversas 

áreas do conhecimento, em estudos e pesquisas científicas e em aplicações práticas. Nas 

Ciências Sociais, por exemplo, as RNAs podem ser utilizadas para fazer simulações sobre o 

comportamento do consumidor, face à oferta de novos produtos. Há demonstrações de que as 

RNAs mostram-se mais estáveis que métodos estatísticos quando se avaliam diferentes níveis 

de risco (ou de conteúdo) em situações em que os dados são incompletos (ou indisponíveis) 

ou não correspondem precisamente ao que se quer avaliar (vide Fei et al., 2017; Kalantar et 

al., 2018; Pereira, 2009). 

Uma RNA deve ser configurada de forma que a um determinado conjunto de dados de 

entrada corresponda um conjunto desejado de saídas (Kröse, 1993). Para que essa 

correspondência seja possível, a RNA precisa “aprender” a resolver o problema, ou seja, deve 

ser treinada a priori para que possa atuar autonomamente a posteriori. Uma RNA treinada 

possui os pesos das conexões entre os seus neurônios componentes ajustados e aí reside o 

“conhecimento” adquirido pela RNA durante a fase de aprendizagem. As RNAs podem ser 

treinadas por dois métodos: aprendizado associativo (supervisionado) ou auto-organização 

(aprendizado não supervisionado), em que, respectivamente, a RNA é treinada a partir de 

padrões correspondentes de entrada e saída, providos por uma entidade externa (pesquisador, 

especialista, base de dados) ou a RNA é treinada para responder estatisticamente a padrões 

(clusters of patterns) do conjunto de entrada. 
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3. Método 
Realizou-se coleta de dados por meio de survey com o instrumento (questionário) Narcissistic 

Personality Inventory (NPI; Raskin & Terry, 1988). Para análise dos dados coletados, optou-

se pelo uso de redes neurais artificiais (RNA) para validar a sua adequação como alternativa 

aos escores totais NPI e às técnicas estatísticas comumente adotadas.  

Optou-se neste estudo pela adoção do software de simulação JavaNNS
©

 (Java Neural 

Network Simulator) v1.1. A modelagem da RNA seguiu topologia MLP com quarenta 

neurônios (inputs) na camada de entrada, correspondendo cada input a uma resposta dada ao 

questionário NPI e um neurônio na camada de saída, indicando com o seu valor de output o 

resultado de cada avaliação individual. Para fins de normalização dos valores de entrada, 

convencionou-se a adoção do sistema de representação binário, em que o símbolo ‘1’ 

corresponde a uma resposta favorável ao teor narcísico do questionamento e o símbolo ‘0’ 

corresponde a uma resposta desfavorável (seguindo orientação de Ames et al., 2006). 

Considera-se que este processo de transformação e normalização dos dados não acarrete perda 

de informação ou mudança de seus significados. Assim, cada conjunto de respostas 

correspondente a um respondente individual pode ser representado como uma sequência de 

zeros ‘0’ e uns ‘1’, ou uma “palavra” computacional de 5 bytes (ou 40 bits).  

Antes da submissão dos dados obtidos com os questionários à avaliação da RNA, procedeu-se 

à etapa de treinamento da rede. Neste estudo, submeteu-se a RNA à estratégia de aprendizado 

supervisionado, considerando-se que havia domínio sobre os resultados esperados de saída, a 

partir das combinações possíveis dos dados de entrada. Os dados para o treinamento foram 

gerados aleatoriamente, com emprego de função randômica para geração das combinações 

binárias, através de programação computacional específica desenvolvida pelos pesquisadores, 

usando a linguagem de programação PL/SQL sobre uma implementação Oracle Express 

Edition
®
 10g. O treinamento foi realizado tomando-se por base cinco conjuntos de dados 

distintos, contendo, respectivamente, mil, dois mil, quatro mil, oito mil e dezesseis mil casos. 

Cada conjunto foi submetido a uma mesma implementação RNA, com os pesos das conexões 

inicializados randomicamente a cada submissão, via recurso oferecido pelo software 

JavaNNS
©

. Um primeiro conjunto de dados de teste foi gerado pelos pesquisadores, contendo 

vinte casos com resultados conhecidos a validar, e foi submetido à RNA imediatamente após 

cada etapa de treinamento, com os seguintes parâmetros (fixo para todos os casos): algoritmo 

de treinamento Backpropagation (n 0,2 / dmax 0,1), 100 Ciclos, 1 Steps e funções de ativação 

(logística) e de output (identidade) para todos os nodos, com seleção aleatória (shuffle) de 

casos por ciclo. Esperou-se, por definição dos pesquisadores, que a convergência da RNA se 

desse pelo output aproximado de valor ‘1’ para um indivíduo propenso ao narcisismo (NPI >= 

15); valor ‘0’ ou próximo para o indivíduo não propenso ao narcisismo (NPI < 15); e valor 

‘0,5’ para não convergência da RNA. Os dados obtidos com as saídas da RNA para cada caso 

de validação estão contidos na Tabela 1. 

A adoção do algoritmo backpropagation para o treinamento da RNA deu-se pela sua 

adequação a situações de treinamento supervisionado (Back et al., 2000), pela sua 

reconhecida funcionalidade e tradição de uso, apesar do risco de se prender em ótimos locais, 

perdendo, ocasionalmente, a oportunidade de encontrar o ótimo global. A medida do ajuste (o 

“fit” do modelo) é determinada pela combinação da precisão das classificações obtidas sobre 

os conjuntos de treinamento e teste da RNA (Abbass et al., 2002). 

 

 Output 

Test-ID NPI 
Score 1.000 2.000 4.000 8.000 16.000 

01 15 0,354 0,411 0,496 0,896 0,930 
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02 18 0,997 0,986 0,999 0,999 0,999 

03 03 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

04 19 0,995 0,999 0,999 0,999 1,000 

05 15 0,753 0,259 0,861 0,904 0,903 

06 24 0,999 0,999 0,999 1,000 1,000 

07 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

08 16 0,634 0,452 0,957 0,985 0,996 

09 00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 17 0,923 0,981 0,990 0,999 0,999 

11 15 0,114 0,231 0,599 0,868 0,916 

12 15 0,865 0,674 0,660 0,809 0,929 

13 14 0,297 0,004 0,019 0,105 0,068 

14 14 0,164 0,163 0,054 0,052 0,076 

15 16 0,972 0,827 0,984 0,994 0,998 

16 14 0,100 0,039 0,031 0,009 0,016 

17 01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

18 13 0,009 0,001 0,001 0,001 0,000 

19 40 0,999 1,000 1,000 1,000 1,000 

20 15 0,323 0,618 0,103 0,564 0,734 

Tabela 1. Resultados das etapas de treinamento e validação 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Observa-se a partir da Tabela 1, que o primeiro teste (com mil casos) falhou com o NPI 

esperado nos test-ID 1, 11 e 20 (Output < 0,5); o segundo teste (com dois mil casos) falhou 

com o NPI esperado nos testes 1, 5, 8 e 11; o terceiro teste (com quatro mil casos) falhou com 

o NPI esperado nos testes 1 e 20; o quarto e o quinto testes (com oito mil e dezesseis mil 

casos) não falharam para nenhuma saída NPI esperada.  

Recomenda-se que o treinamento seja encerrado quando o erro médio quadrático (SSE) 

atingir um valor inferior a 1.10
-3

 ou quando forem realizados 5.000 ciclos (Jorge, Cury & 

Carvalho, 1999). Neste caso, o treinamento poderia ter sido interrompido ainda com dois mil 

casos (SSE = 0,000 em 800 ciclos, em média), mas optou-se por prosseguir para avaliar em 

que ponto a RNA convergiria para todos os casos de teste.  

Para validar o overfitting, isto é, a capacidade que as RNA têm de decorar soluções, em vez 

de aprender, aplicou-se um segundo nível de testes, composto de 3 conjuntos de 100 casos 

aleatórios, cada um, à RNA treinada com 16.000 casos. Os erros médios encontrados foram, 

respectivamente 1,087%, 2,770% e 1,271%, o que corresponde à média de 98,8% de padrões 

classificados adequadamente (Valle, 2006). Considerando-se α = 0,05, deu-se o treinamento e 

os testes por satisfatórios. 

 

3.1. Aplicação da RNA 

Os questionários impressos NPI foram aplicados em um campus de uma universidade pública 

brasileira, por um dos pesquisadores. O público alvo foi composto por indivíduos jovens, na 
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faixa etária compreendida entre 16 e 18 anos, e sem distinção de gênero. A opção por este 

público advém da sua pretensa conformação a uma realidade de mundo integrada por meio 

das TICs. No momento da coleta, não houve indicação, por parte do pesquisador, de que se 

tratava de uma pesquisa envolvendo o narcisismo.  

Trinta e dois questionários foram obtidos. Não houve missing values e a análise preliminar 

dos dados não apontou a presença de outliers. As respostas contidas em cada questionário 

impresso respondido foram transformadas, por um dos pesquisadores, em sequências binárias, 

com o símbolo ‘1’ correspondendo a uma resposta favorável ao teor narcísico do 

questionamento e o símbolo ‘0’ equivalente a uma resposta favorável ao teor não narcísico do 

questionamento formulado pelo NPI, em consonância com o exposto em Ames et al. (2006). 

As sequências binárias foram então combinadas em um documento eletrônico, em formato 

texto plano (padrão .txt), que passou a representar o padrão a ser submetido à RNA, como um 

“pattern” do software JavaNNS
©

. 

 

3.2. Análise dos dados 

Os resultados obtidos, demonstrados na Tabela 2, apresentam convergência da RNA em 31 

dos 32 questionários submetidos, considerando-se Output < 0,5 para resultado esperado de 1. 

 

Case-ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

NPI 
Score 18 33 19 12 22 21 14 16 3 14 5 12 17 29 14 31 

Output 0,99
9 

1,00
0 

0,99
9 

0,00
0 

1,00
0 

1,00
0 

0,0
47 

0,99
9 

0,0
00 

0,0
74 

0,00
0 

0,00
0 

0,99
9 

1,00
0 

0,03
1 

1,0
00 

                 

Case-ID 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

NPI 
Score 8 10 9 12 17 12 18 22 15 29 17 24 16 15 14 16 

Output 0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,99
9 

0,00
0 

0,9
99 

1,00
0 

0,6
09 

1,0
00 

0,99
9 

1,00
0 

0,99
6 

0,40
2 

0,24
2 

0,9
68 

Tabela 2. Outputs da RNA após submissão dos dados coletados 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Assim como na etapa de treinamento e testes, procedeu-se à análise do erro médio, 

submetendo-se os padrões de entrada obtidos com os questionários às RNA treinadas com 

mil, dois mil, quatro mil, oito mil e dezesseis mil casos. Os resultados podem ser observados 

na Tabela 3. 

 

Case-ID NPI 
Score 

RNA 
16000 e% RNA 

1000 e% RNA 
2000 e% RNA 

4000 e% RNA 
8000 e% 

1 18 0,999 0,100 0,985 1,500 0,998 0,200 0,999 0,100 0,999 0,100 

2 33 1,000 0,000 0,999 0,100 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 

3 19 0,999 0,100 0,988 1,200 0,999 0,100 0,999 0,100 0,999 0,100 

4 12 0,000 0,000 0,011 1,089 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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5 22 1,000 0,000 0,999 0,100 0,999 0,100 0,999 0,100 1,000 0,000 

6 21 1,000 0,000 0,998 0,200 0,999 0,100 0,999 0,100 1,000 0,000 

7 14 0,047 4,653 0,052 5,148 0,073 7,227 0,041 4,059 0,083 8,217 

8 16 0,999 0,100 0,370 63,000 0,481 51,900 0,939 6,100 0,999 0,100 

9 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 14 0,074 7,326 0,052 5,148 0,399 39,501 0,005 0,495 0,043 4,257 

11 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

12 12 0,000 0,000 0,005 0,495 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13 17 0,999 0,100 0,946 5,400 0,964 3,600 0,996 0,400 0,999 0,100 

14 29 1,000 0,000 0,999 0,100 0,999 0,100 1,000 0,000 1,000 0,000 

15 14 0,031 3,069 0,059 5,841 0,067 6,633 0,096 9,504 0,034 3,366 

16 31 1,000 0,000 0,999 0,100 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 

17 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

18 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

19 9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

20 12 0,000 0,000 0,005 0,495 0,001 0,099 0,000 0,000 0,000 0,000 

21 17 0,999 0,100 0,935 6,500 0,998 0,200 0,994 0,600 0,999 0,100 

22 12 0,000 0,000 0,001 0,099 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

23 18 0,999 0,100 0,998 0,200 0,998 0,200 0,998 0,200 0,999 0,100 

24 22 1,000 0,000 0,999 0,100 0,999 0,100 0,999 0,100 1,000 0,000 

25 15 0,609 39,100 0,092 90,800 0,901 9,900 0,883 11,700 0,688 31,200 

26 29 1,000 0,000 0,999 0,100 0,999 0,100 1,000 0,000 1,000 0,000 

27 17 0,999 0,100 0,833 16,700 0,957 4,300 0,997 0,300 0,999 0,100 

28 24 1,000 0,000 0,999 0,100 0,999 0,100 1,000 0,000 1,000 0,000 
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29 16 0,996 0,400 0,821 17,900 0,722 27,800 0,958 4,200 0,999 0,100 

30 15 0,402 59,800 0,669 33,100 0,042 95,800 0,340 66,000 0,749 25,100 

31 14 0,242 23,958 0,395 39,105 0,140 13,860 0,783 77,517 0,587 58,113 

32 16 0,968 3,200 0,675 32,500 0,849 15,100 0,979 2,100 0,996 0,400 

   4,444  10,223  8,657  5,740  4,108 

Tabela 3. Erro médio para cada RNA submetida aos dados coletados 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As RNA apresentaram desempenho abaixo do esperado na aplicação com dados reais, como 

se pode observar na Tabela 3. A média do erro médio foi de 6,6%, enquanto nas etapas 

anteriores de treinamento e testes situou-se em 1,7%. 

Dentre as RNA implementadas, as que envolveram mais casos nos treinamentos, 

respectivamente 8.000 e 16.000 casos, foram as mais bem sucedidas, com apenas uma falha 

de convergência cada e erros médios de 4,108 e 4,444%. O padrão que gerou mais falhas das 

RNA foi o Case-ID 30 (destaque na Tabela 3), coincidentemente com NPI Score = 15 (a 

mesma pontuação que gerou mais falhas nos testes). 

Encontra-se na literatura vasto relato das taxas de sucesso obtidas com implementações RNA, 

a exemplo de: 98,8% (Valle, 2006), 98,1% (Guardado et al, 2001), 97,8% (Jorge et al 1999), 

96,0% (Nandi & Azzouz, 1998), 92,1% (Dimla, Lister & Leighton, 1997), 80,0% (Jensen, 

1992), 88,3% (Dutta & Shekkar, 1988). Comumente considera-se o sucesso da RNA, em 

relação a este aspecto (taxa de sucesso ou de acerto), a obtenção de um erro médio menor em 

comparação a outra técnica tradicional, o que significa dizer que uma taxa aceitável de 

sucesso é inerente ao problema em análise, não existindo uma heurística única para todas as 

condições de aplicação. 

Por meio dos escores NPI (Raskin & Terry, 1988), observou-se a presença de 19 casos de 

indivíduos respondentes com tendência ao narcisismo (NPI Score >= 15), enquanto 13 

indivíduos não demonstraram essa tendência (NPI Score < 15). A distribuição amostral destes 

indivíduos entre gênero e idade está descrita na Tabela 4. 

 

 Masculino Feminino 16 anos 17 anos 18 anos 

NPI Score >= 15 7 12 2 7 10 

NPI Score < 15 2 11 0 7 6 

Tabela 4. Distribuição amostral por gênero e idade 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4. À guisa de conclusão 
O maior número de indivíduos identificados com o narcisismo, encontrado na pesquisa, lança 

questionamentos quanto às possíveis implicações negativas desse traço de personalidade 

(Campbell, 2001), e reforça que a imagem, seja de um produto, de uma empresa ou de um 

indivíduo, é um dos valores centrais na perspectiva pós-moderna, não mais afetando o senso 

de estranhamento com atitudes não convencionais, o que ratifica a opção pela perspectiva 

experiencial como lastro teórico para condução deste estudo (Hirschman & Holbrook, 1982). 
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A maior distribuição percentual de indivíduos do sexo masculino com identificação pró-

narcisismo (77,77% dos indivíduos do sexo masculino contra 52,17% de indivíduos do sexo 

feminino com escores NPI >= 15), dado ratificado pelos escores NPI e pelas implementações 

RNA, corrobora o argumento de que o pós-modernismo emancipa os indivíduos para viverem 

múltiplas experiências e diferentes estilos de vida (Firat & Venkatesh, 1995), tomando por 

pressuposto que a realidade cultural da região geográfica na qual os questionários NPI foram 

aplicados seria mais inibidora que emancipadora, para que estes indivíduos (do sexo 

masculino) expressassem tendências narcísicas livremente. 

Do ponto de vista teórico, embora de forma incipiente, as “dificuldades” enfrentadas pela 

RNA em distinguir precisamente a diferença entre os indivíduos com escores NPI = 15, 

podem representar nuanças não perceptíveis na lacuna entre o que pode ser considerado 

narcisista e o que não pode. Esta percepção, embora incipiente, encontra respaldo na falta de 

consenso quanto ao método mais apropriado para tratar os conteúdos subjacentes aos escores 

NPI (Corry et al., 2008; Cain et al., 2008), quanto à efetividade da simples agregação de 

respostas a todos os itens da escala (Ackerman et al., 2010) ou ainda quanto à dificuldade de 

interpretação dos escores totais (Trzesniewski et al. 2008). 

Tal característica de aplicação das RNA reforça posição obtida por Toyoshima et al. (2003), 

cujos achados em pesquisa comparativa de resultados providos por RNA e análise 

multivariada discriminante, naquele caso específico, indicam maior adequação da RNA 

implementada, em função do elevado número de variáveis tratadas. De forma semelhante, 

Pereira (2009) encontra maior adequação das RNA, especificamente menos classificações 

erradas e consideração de ambiguidades, em processos classificatórios, em relação a técnicas 

estatísticas discriminantes, como as funções discriminantes de Fischer e Anderson, para 

alocação de indivíduos em grupos pré-estabelecidos. 

Do ponto de vista prático, espera-se que entendendo a pós-modernidade como um fenômeno 

real – objetivo implícito de pesquisas como esta – os praticantes de marketing possam focar o 

consumo em seus aspectos simbólicos, hedônicos e estéticos, atendendo às expectativas do 

consumidor, se é que se pode falar assim em um contexto pós-moderno. 

É relevante ainda destacar, quanto à aplicação da RNA neste estudo, que mesmo na hipótese 

de entradas corrompidas (esquecimento de uma ou mais questões NPI durante o 

preenchimento), a rede pode ser capaz de recuperar os padrões apreendidos com elevado grau 

de acerto, o que significa que a ausência de uma ou mais respostas NPI não necessariamente 

comprometeria a identificação de um padrão narcisista. Isso porque, uma vez construída, a 

RNA não depende mais da base de dados que lhe deu origem: o conhecimento adquirido 

reside nas conexões entre os neurônios e não na base de dados usada para o treinamento 

(Almeida, 1995; Toyoshima et al., 2003). 

  

4.1. Limitações e sugestões de estudos futuros 

Este estudo foi conduzido sobre uma amostra relativamente pequena de indivíduos e, mais 

que isso, concentrada em uma estreita faixa etária, o que não permitiu inferências sobre 

variações possíveis em função dessa condição. Estudos posteriores poderiam incluir variáveis 

demográficas, tais como gênero e idade, como inputs para a RNA, o que ofereceria a 

oportunidade de observação da sua influência na convergência dos padrões. Uma dificuldade 

com esta variante seria a obtenção de dados de treinamento. 

Sugere-se também para estudos posteriores, a adoção da estratégia de coleta de dados em 

grupos, em que um deles seria convidado a participar sem dispor da informação de que se 

trata de pesquisa sobre narcisismo, enquanto o outro disporia dessa informação. A 

comparação dos resultados ofereceria um olhar compreensivo sobre as possíveis implicações 

negativas do termo “narcisismo” (Campbell, 2001). 
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Por fim, a revisão de literatura empreendida para consecução deste estudo revelou emprego 

relativamente “tímido” das RNA como método de classificação ou reconhecimento de 

padrões em estudos de marketing, mais especificamente em comportamento do consumidor, 

que em áreas como educação, engenharia (civil, elétrica, mecânica), finanças, biologia ou 

medicina. Ao mesmo tempo em que Malhotra et al. (1999) destacam o emprego cada vez 

mais intenso de técnicas estatísticas como análise de variância, modelos de equações 

estruturais, modelos de regressão, análise discriminante e análise Bayesiana à pesquisa em 

marketing, estes mesmos autores incentivam o uso de técnicas inovadoras para lidar com 

dados confusos, perdidos e parciais. 
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Resumo 

Este artigo apresenta um estudo sobre o perfil do CIO em diferentes tipos de empresas. 

Com base no Grid Estratégico de Noal e McFarlan, CIO de 3 empresas localizadas em 

diferentes quadrantes do grid foram entrevistados. O roteiro de entrevista foi elaborado em 

função das listas de competências do CIO encontradas na literatura. A discurso dos 

entrevistados permitiu identificar diferentes comportamentos entre os CIO. Com base 

nisto, foi proposta uma tipologia de CIO em função do papel da TI na organização. Esta 

tipologia foi comparada com outras três encontradas na literatura. Os resultados 

observados também sugerem que o perfil e a atuação do CIO podem afetar o papel da TI 

na organização, e que o CIO pode adotar seus comportamentos para mudar sua posição 

dentro da organização. 

Palavras chave: Perfil do CIO; Importância da TI; Competências 
 
 
 

Chief Information Officer profile and Information Technology role: a 

qualitative approach 
 
Abstract 

This paper presents a study about the CIO profile in different organization types. Based on 

Strategic Grid of Nolan and McFarlan, CIO from three companies located in different 

quarters of the grid were interviewed. The interview script was based on CIO competency 

lists found in the literature review. The interviewees speech allowed us to identify different 

behaviours among the CIOs. Based on this, it is proposed a CIO typology based on the IT 

role in the organization. This typology was compared with other three found in the literature. 

The observed results also suggest that the CIO's profile and performance can affect the IT 

role in the organization and CIO can adopt his behaviours to change his position within the 

organization. 

Keywords: CIO profile, IT role, Competences 
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Introdução 
A  falta  de  evidências  empíricas  da  relação  entre  investimento  em  TI  e  desempenho 
organizacional (BRYNJOLFSSON, 1993; DREDICK, GURBAXINI e KRAEMER, 2003) 

gerou uma discussão sobre o papel estratégico da TI nas organizações (CARR, 2003). Uma 

das explicações para este paradoxo é a existência de um elemento interveniente da relação 

entre investimento em TI e desempenho organizacional e que não fora considerada em 

estudos anteriores. 

O conceito de capacidade de TI, proposto por Bharadwaj (2000), é uma aplicação da RBV- 

resource based view (BARNEY, 1991; GRANT, 1991) - na gestão da TI que explicaria como 

os investimentos em TI se transformam em desempenho organizacional (BHARADWAJ, 

2000; SANTHANAM e HARTONO, 2003; CHAKRAVARTY, GREWAL e 

SAMBAMURTHY, 2013; ARISTIZABAL e MORAES, 2013), e o perfil do Chief of 

Information Officer (CIO) tem sido relacionado, na forma de uma medida proxy, com a 

capacidade de TI da organização (BHARADWAJ, 2000; SANTHANAM e HARTONO, 

2003). 
Por outro lado, existe uma literatura sobre o perfil do Chief of Information Officer (CIO) 

que apresenta várias listas de competências desejadas e necessárias (EARL, 1996; 

PERIASAMY e SEOW, 1998; RAVARINI et al, 2003; KITZIS e BROADBENT, 2005; 

LANE e KORONIOS, 2007; VREULS e JOIA, 2012). Estes trabalhos não consideram as 

particularidades de cada empresa e como a importância da TI dentro da organização poderia 

afetar o perfil do CIO. Outros trabalhos procuraram analisar o impacto das características da 

organização no perfil do CIO (SOJER et al., 2006; PEPPARD et al., 2011). Nestes trabalhos 

diferentes dimensões da importância da informação e da tecnologia da informação dentro da 

empresa indicam qual seria o perfil mais adequado do CIO. 

O presente artigo apresenta um estudo sobre o perfil do CIO em função do da importância 

estratégica da TI para organização. A importância estratégica foi analisada através do Grid 

de Nolan e McFarlan (2005). Este modelo do papel da TI na organização foi escolhido por 

ser bastante conhecido e utilizado como componente mediador em vários trabalhos sobre a 

gestão da TI. 
 

 

Revisão da Bibliográfica 
O Chief of Information Officer (expressão que surgiu na década de 70 com o avanço da TI) 
é o executivo mais experiente na área de TI em uma organização, responsável por gerenciar 

os recursos de TI para suprir os objetivos da organização (LANE e KORONIOS, 2007) ou 

identificar informações e tecnologias necessária à empresa e implementá-las (VREULS e 

JOIA, 2012). 

O CIO propõe as tecnologias que podem resolver problemas e permitir que as metas de uma 

companhia possam ser atingidas, levando em conta o orçamento. Ele delega tarefas para seus 

funcionários, mais acostumados com detalhes, relacionadas com o planejamento e 

implantação de suas decisões (LANE e KORONIOS, 2007). 

Embora possua diversas nomenclaturas (diretor de TI, supervisor de TI, coordenador de TI), 

em função das particularidades e cultura das empresas, esse termo é utilizado de forma 

genérica (LEPORE, 2000 apud VREULS e JOIA, 2012). Nas últimas décadas do século 

vinte, a função desempenhada pelo CIO vem mudando nas organizações, apresentando 

novas missões e objetivos, que aumentam a importância desse personagem nas empresas 

(RAVARINI et al., 2003). 

Tradicionalmente, o CIO era visto como o maior conhecedor das tecnologias empregadas na 

empresa. Com o passar do tempo, a função do CIO deixou de ser meramente técnica e 

teórica, adquirindo funções relacionadas ao negócio e a gestão, ou seja, o CIO adquiriu 
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característica de “homem de negócios” (SYNNOTT, 1987; LANCIT, 2001 apud VREULS 

e JOIA, 2012). 

Os dois tipos básicos de atividades deste executivo de TI são: as de cunho operacional – que 

nunca deixaram de existir – e aquelas de cunho mais estratégico – característica do CIO 

(CHATTERJEE et al., 2001 apud VREULS e JOIA, 2012). 

Como o CIO apresenta funções cada vez mais similares a de executivos, ele deve atuar, 

primordialmente, num nível estratégico, com o papel de tomar decisões baseado em 

informações, direcionando as atividades do setor de TI para o suporte da empresa em sua 

estratégia (TAGLIAVINI et al., 2003). Para isso, ele deve ser um dos principais elementos 

de ligação entre o negócio e a TI em constante transformação (EARL, 1989). 

Ajustar a TI às necessidades do negócio, otimizar os custos e reduzir os riscos na adoção de 

tecnologias são os principais objetivos do CIO (BORITZ e LIM, 2007 apud VREULS e 

JOIA, 2012). Ele só conseguirá cumprir suas funções de forma eficiente se apresentar um 

equilíbrio entre duas vertentes: a técnica e gerencial (IGBARIA et al., 1991 apud VREULS 

e JOIA, 2012). Peppard (2010) atesta este equilíbrio de vertentes, apresentando trechos de 

entrevistas que ele realizou com indivíduos que já foram ou ainda são CIOs 

 
Um dos fatores mais influentes para o desempenho do CIO é sua relação com os demais 

executivos da empresa. O CIO é responsável pela gestão de recursos e deve manter boas 

relações com a alta administração para poder ser bem sucedido, visto que a posição do CIO 

na organização é um fator importante para o desempenho deste e para o uso da TI como 

arma estratégica para a organização (TAGLIAVINI et al., 2003). 

O papel e influência do CIO variam bastante entre organizações, devido a fatores como 

mercados de atuação e tamanho da empresa. Existem empresas em que seu papel é 

meramente técnico e empresas em que ele possui papel de gerência e grande influência na 

estratégia da organização (LEPORE, 2000 apud LANE e KORONIOS, 2007). Por exemplo, 

algumas companhias possuem um CTO (Chief Technology Officer), responsável pelo 

planejamento e implantação de tecnologias, dando ao CIO funções muito mais relacionadas 

à tomada de decisões, com ele participando do conselho de executivos de uma empresa 

(LANE e KORONIOS, 2007). 

Apesar desta importância estratégica atual do CIO, Peppard (2010) lembra que é muito 

importante para o CIO cuidar da estabilidade operacional da empresa: “Em geral, CIOs são 

julgados por não terem cometidos erros. A estabilidade operacional é fator chave.” 

Os CIOs são os alvos primários de culpa, se projetos estiverem atrasados ou ultrapassarem 

o orçamento estipulado, porém, se os projetos estiverem conforme o planejado, os CIOs não 

recebem o crédito necessário. 

O papel do CIO foi dividido em cinco funções principais (Figura 1): estrategista de negócios; 

agente de mudanças; estrategista de TI; promotor de tecnologias e líder funcional (CASH e 

PEARLSON, 2004 apud LAPLANTE e BAIN, 2005). As cinco funções principais são 

descritas pelo modelo de Laplante e Bain (2005). 
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Figura 1 – Cinco papéis fundamentais do CIO. 

Fonte: Laplante e Bain (2005) 

 
 Estrategista de negócios 

Na economia global atual, a diversidade de melhores práticas para o negócio vem 

diminuindo. O papel do CIO como estrategista do negócio consiste em identificar e 

aplicar essas melhores práticas para o negócio buscando aumentar benefícios e 

continuamente  reduzir  custos,  através  do  uso  da  TI.  Estes  avanços  devem  ser 

implementados de forma rápida para gerar vantagens à empresa, devido à pressão 

competitiva. Para otimizar a estratégia de negócios, o CIO deve promover e planejar 

iniciativas que auxiliem na criação de novos e melhores processos de negócios; não 

somente automatizar os processos existentes. Devido à necessidade de o CIO estar 

diretamente envolvido na reengenharia de processos de negócios, algumas empresas 

criam posições de atuação híbrida, misturando o papel do CIO com outro rico em 

processos. É o caso do chief administrative officer. 

 Estrategista de TI – O papel do CIO como estrategista de TI é fornecer soluções de TI 

para os problemas da organização, e comprovar a viabilidade destas soluções. O autor 

cita algumas questões chave relacionadas com esta função: Qual plataforma padrão 

devemos usar? Devemos usar software de código aberto ou não? Compramos ou 

desenvolvemos? 

 Agente de Mudanças – No fornecimento de suporte de TI para a organização, sempre 

existirão três alternativas: comprar soluções; criar e desenvolver soluções desde o 

começo; ou transformar a organização para que ela não necessite destes recursos de TI. 

O papel do CIO como agente de mudanças consiste em demonstrar o custo benefício de 

cada uma destas possíveis alternativas, para que o caminho mais viável seja seguido. 

O CIO não influencia mudanças somente em áreas diretamente relacionadas a TI, mas 

em diversas áreas da organização. Logo, nenhuma empresa deve tomar uma iniciativa 

de mudança sem ao menos consultar o CIO. 

 Promotor de Tecnologias – O papel do CIO como promotor de tecnologias consiste na 

capacidade que o CIO possui de implantar tecnologias na organização de forma 

inteligente. Para isso, o CIO muitas vezes deve defender religiosamente novas 

plataformas ou produtos, desenvolver e aplicar programas de treinamento para ampliar 

as habilidades de sua equipe ou atrair e reter talentos técnicos de alta qualidade. 
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O CIO não necessita ser um grande conhecedor técnico de tecnologias. Ele deve ser um 

grande líder, com habilidades similares a outros executivos, mas com uma base e proeza 

técnica. Muitas vezes, o CIO é criticado por outros funcionários de TI em posições 

inferiores por não possuir um grande conhecimento técnico. 

 Líder Funcional – O papel do CIO como líder funcional engloba a realização de 

atividades como contratar, avaliar, promover e demitir funcionários. Ele também é 

responsável por motivar e defender ações de membros de sua equipe, planejar projetos e 

gerir recursos, saber dizer não a iniciativas desonestas e identificar e remover processos 

irregulares. 

 
Competências ou atributos são conhecimentos e habilidades necessárias para o bom 

desempenho de uma função, sendo normalmente adquiridas por experiência. A garantia do 

alinhamento da TI com a estratégia corporativa deve guiar o desenvolvimento de 

competências relevantes ao desempenho profissional do CIO (GALAS e MARQUES, 2006 

apud VREULS e JOIA, 2012). Estes atributos podem ser intelectuais ou sociais. Os atributos 

intelectuais garantem a qualidade do alinhamento, validando métodos e estratégias. Os 

atributos sociais garantem as relações humanas necessárias a esse alinhamento (VREULS e 

JOIA, 2012). 

A este profissional de características originalmente técnicas, somaram-se novas 

competências relacionadas à gestão, liderança e, principalmente, à estratégia. Estas 

características têm se mantido ao longo dos últimos anos (SOJER et al., 2006, VREULS e 

JOIA, 2012). 

Diversos autores (RAVARINI et al., 2001; LANE e KORONIOS, 2007; VREULS e JOIA, 

2012) citaram e complementaram a divisão de competências inicialmente apresentada por 

Boyatzis (1982). De acordo com esta divisão, existem três bases de conhecimentos para o 

desenvolvimento dos atributos necessários ao CIO: (i) know what- conhecimento da 

empresa, de suas metodologias e do trabalho a ser desempenhado em seu contexto; (ii) know 

how- conhecimento técnico propriamente dito, necessário para a realização de tarefas; e (iii) 

know how to be-valores relacionados às relações pessoais, identidade pessoal, valores 

morais e bom censo. 

Ravarini et al. (2003) apresentaram 12 classes de competências e as relacionaram com os 

três grupos de conhecimentos: (i) know how to be – habilidades interpessoais, visão 

holística, perspicácia, liderança, propensão à inovação; (ii) know what – conhecimento de 

gestão, conhecimento teórico, compreensão interna de negócios, compreensão externa de 

negócios; (iii) know how – expertise técnica, capacidade de planejamento, capacidade de 

avaliar os impactos organizacionais. 

As competências são consideradas essenciais para o bom desempenho da função do CIO, o 

que instigou diversos autores a criarem modelos de competências (que serão apresentados) 

necessárias para que o CIO possa trazer benefícios à companhia. Porém, o alinhamento entre 

TI e negócio pressupõe tanto um esforço de TI para alinhar-se aos negócios, quanto do 

negócio em estar alinhado com a TI (LUFTMAN, 2000 apud VREULS e JOIA, 2012). 

Portanto, o sucesso do alinhamento TI-Negócio também depende das características 

corporativas e da sua estrutura organizacional. 

Peppard (2010) revelou que muitas empresas acreditam que se uma pessoa experiente e 

qualificada for colocada na posição de CIO, todos os problemas de TI da empresa serão 

resolvidos, ou seja, muita ênfase é dada a características individuais do CIO, enquanto pouca 

ênfase é dada ao ambiente de trabalho do CIO. Porém, outros fatores são importantes para a 

performance deste profissional, como: características da organização, mercado de atuação, 

nível de autonomia do CIO (VREULS e JOIA, 2012). 
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Peppard (2010) ressaltou a existência de casos de CIOs de grande reputação e desempenho 

que, ao trocar de empresa, sofrem dificuldades e apresentam desempenho inferior. Contratar 

um CIO com histórico de sucesso contribui para o bom desempenho do CIO, porém isto não 

é suficiente (PEPPARD, 2010). 

 
Um fator da organização que influencia no desempenho do CIO é o reconhecimento da pelo 

time de executivos. Este fator não está relacionado ao conhecimento dos CxOs de como usar 

tecnologias, mas sim ao reconhecimento dado por estes profissionais a área de TI, como 

ferramenta operacional e estratégica. Ele é influente na visão do conselho sobre a 

importância da TI para a empresa. Logo, influencia na capacidade do CIO de promover 

projetos e negociar expectativas (PEPPARD, 2010). Por exemplo, empresas que não 

apresentam este reconhecimento não enxergam a TI como área estratégica; a TI só é 

abordada no conselho quando algo não está funcionando ou quando os gastos são excessivos. 

O reconhecimento que os executivos têm da capacidade do CIO depende da empresa e do 

negócio. Empresas ligadas a mercados altamente tecnológicos, como telecomunicações, 

tendem dar mais importância da TI do que nas organizações que atuam em mercados menos 

dependentes da tecnologia (PEPPARD, 2010). Para maximizar o valor gerado pelos 

investimentos em TI, o reconhecimento da figura do CIO pelos executivos principais da 

empresa é crucial (PEPPARD, 2010). 

As expectativas dos CxOs em relação ao trabalho do CIO estão fortemente relacionadas à 

avaliação que eles fazem da importância dada TI. Estas expectativas definem as funções do 

CIO e o grau de engajamento dos CxOs com questões relacionadas a TI (PEPPARD, 2010). 

Peppard (2010) afirma que, atualmente, existem divergências nas expectativas do CIO e dos 

demais CxOs, em relação a sua função. Ao contratar o CIO, o conselho gestor espera 

determinado papel do CIO, que normalmente diverge das expectativas do CIO para este 

trabalho. 

 
O grid estratégico de Nolan e McFarlan (2005) classifica a importância da TI para 

organizações com base em duas dimensões/variáveis dicotômicas: (i) necessidade de novas 

aplicações de TI, que indica a importância estratégica das futuras aplicações de TI pata a 

organização; e (ii) a necessidade de confiabilidade da TI que se refere a importância 

estratégica das aplicações de TI em operação para organização. Dentre os vários estudos 

sobre gestão da TI que usaram o grid estratégico como variável mediador, está o de Sojer et 

al. (2006) que descrevem o perfil típico do CIO em cada um dos quadrantes do grid (Figura 

2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Perfil do CIO segundo o modelo de Sojet et al (2006) 

 
No quadrante Suporte o CIO tem como principal preocupação é o suporte e a manutenção 
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da infraestrutura de TI existente, e sua atuação se limita a questões operacionais da TI. Os 

autores utilizam o termo Gerente de Sistemas de Informação para o perfil neste quadrante. 

No quadrante Transição as organizações estão temporariamente nesta posição e caminham, 

no médio ou curto prazo, para o quadrante Fábrica ou Estratégico. Por isto, muitas vezes a 

posição de CIO pode ser ocupada por consultor externo neste momento da organização. A 

organização da área de TI e a implantação dos projetos de TI costumas ser responsabilidades 

mais relevantes aqui. Por este motivo, o perfil do CIO pode ser nominado de Cortador de 

Custos ou Gerente de Projetos. 

No quadrante Fábrica, o CIO é responsável pelo funcionamento confiável das aplicações 

atuais na organização. Ele não está envolvido com a criação ou revisão da estratégia da 

organização, apenas com utilização da TI na execução das estratégias e o termo usado para 

este perfil de CIO é Chief Technology Officer (CTO). 

Por fim, no quadrante estratégico o CIO se envolve tanto com questões ligadas a eficiência 

operacional de TI como no uso da TI na criação e revisão da estratégia. Mesmo que ainda 

tenha as responsabilidades características de quem está no quadrante Fábrica, a criação e 

implantação de aplicações de forte impacto estratégico fazem com que ele tenha um outro 

tipo de relação com os membros da diretoria da organização. O termo Direcionador é aqui 

usado porque o CIO tem participação ativa na construção da estratégia da empresa. Segundo 

os autores, o uso do termo CIO seria adequado apenas neste quadrante. 

 
Peppard et al (2011) também descrevem o perfil típico do CIO em função da importância da 

TI na organização. Eles usaram duas variáveis para caracterizar esta importância: o impacto 

da TI na diferenciação e a maturidade da TI na organização. Com isto, eles definem 5 

estágios da TI na organização com um perfil de CIO típico para cada um deles (Figura 3). 

As organizações normalmente precisam de um Diretor de Utilidade quando a quando o CIO 

consegue apenas fazer contribuições marginais para a estratégia. No segundo estágio, as 

organizações geralmente precisam de um CIO Evangelista que explica como a informação 

pode ser usada para criar diferenciação. No terceiro estágio, há um CIO Inovador que explora 

ativamente a informação para obter vantagem competitiva e melhorar significativamente as 

capacidades organizacionais de informação. No estágio seguinte, o perfil do CIO é o de um 

Facilitador para trabalhar com os líderes de negócios e de departamentos para aproveitar a 

maior vantagem possível da TI. No último estágio, a TI já está bastante integrada em todos 

os aspectos da organização, e as tecnologias emergentes agora podem ser orquestradas por 

um Diretor de Agilidade de TI. 

 
Neste modelo de Peppard et al (2011) as duas variáveis consideradas não são independentes, 

diferentemente do modelo de Sojet et al (2006). Assim as duas suas dimensões – o impacto 

da TI na diferenciação e a maturidade da TI na organização – representariam manifestações 

da importância da TI na organização (um constructo de ordem superior). Modelos 

unidimensionais, apesar do valor da simplicidade, tendem a ter um poder de representação 

da realidade mais limitado na medida que sugerem um sentido único de evolução do perfil 

do CIO e também da importância da TI. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3298



 

 

 

 
Figura 3 – Perfil do CIO segundo o modelo de Peppard et al (2011) 

 

 

Metodologia 
Foram feitos 3 estudos de caso em empresas localizadas em diferentes quadrantes do grid de 
Nolan e McFarlan – Suporte, Fábrica e Estratégico. Apenas no quadrante Transição 

(turnaround) não foi feito nenhum estudo de caso. Foram feitas entrevistas com os CIO 

destas três empresas. O roteiro de entrevista foi desenvolvido com base nas competências 

do CIO encontradas na literatura. Durante a entrevista pedia-se que o CIO falasse sobre a 

importância de certas competências e de como elas poderiam ser desenvolvidas. 

O roteiro de entrevista utilizado está no anexo 1. 

No referencial teórico apresentado foram identificadas 58 competências fundamentais ao 

desempenho profissional do CIO. Porém, estas competências possuem semelhanças e 

sobreposições, de forma que foram reduzidas em 21 competências (Quadro 1). Após a 

obtenção dessas competências. O critério utilizado para esta redução foi eliminar 

competências citadas por menos de três autores. 

De forma geral, todas as competências eram consideradas importantes, mas a forma como 

cada uma delas é importante para organização variou em cada caso de forma consistente 

com as características de cada quadrante do grid de Nolan e McFarlan. 

Para avaliar a qual quadrante a empresa pertence, foram analisadas as respostas de quadro 

quesitos: 

o Necessidade de confiabilidade sobre os sistemas de informação 
o Perdas financeiras em caso de falhas nos sistemas de informação 
o Impacto da TI na estratégia da organização 
o Gasto financeiro na busca de inovações de TI 

A análise do conteúdo das respostas, da forma como cada uma destas competências do CIO 
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é importante para organização, permitiu construir arquétipos de CIO que direcionam o 

desenvolvimento deste profissional nas empresas 

 
Quadro 1 – Competências do CIO 

 

 
Competências 

(grupos de competências encontradas 

na literatura) 

 

E
ar

l 

 

P
er

ia
sa

m
y
 e

 

S
eo

w
 

 

R
av

ar
in

i 
et

 

al
. 

 

K
it

zi
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e 

B
ro

ad
b
en

t 
 

L
an

e 
e 

K
o
ro

n
io

s 
 

V
re

u
ls

 e
 

Jo
ia

 
 

T
o
ta

l 

Liderança X X X X X X 6 

Conhecimento Técnico X X X  X X 5 

Networking Interno X X X  X X 5 

Capacidade de usar a TI 
Estrategicamente 

 

X 
 

X 
  

X 
 

X 
 

X 
 

5 

Conhecimento dos fundamentos do 
Negócio 

  

X 
 

X 
 

X 
  

X 
 

4 

Credibilidade X   X X X 4 

Capacidade de Planejamento X  X  X X 4 

Visão Inovadora de TI  X X  X X 4 

Conhecimento de Finanças   X X X X 4 

Linguagem de Negócios X   X  X 3 

Sensibilidade X X X    3 

Conhecimento Gerencial   X X X  3 

Networking Externo  X   X X 3 

Experiência X  X    2 

Segurança da Informação e 
Gerenciamento de Riscos 

    

X 
 

X 
  

2 

Governança    X X  2 

Gestão de Pessoal    X X  2 

Medição do valor agregado ao negócio     X  1 

Visão em longo prazo   X    1 

Relacionamento com o CEO X      1 

Relacionamento com fornecedores     X  1 
 
Dados colhidos 
A escolha dos entrevistados baseou-se no grid estratégico proposto por Nolan e McFarlan 
(2005). Para atingir o objetivo do estudo, era necessário avaliar a percepção de CIOs que 

trabalham em empresas dos diferentes quadrantes descritos no grid estratégico: suporte, 

fábrica, transição e estratégico. Com isso, foi possível poderemos identificar a importância 

das competências de uma forma mais geral, como também poderemos analisar as diferenças 

para cada modo. 

Aqui não foi analisado o perfil no quadrante Transição que, como Sojer et al (2006) 

observaram, refere-se a uma situação transitória que, inevitavelmente, levará a uma mudança 

do perfil do CIO no curto ou médio prazo. 

A Figura 4 mostra a posição de cada uma das empresas no grid estratégico. Em todas as 

empresas, o CIO tinha considerável experiência no cargo. 

O Anexo 2 mostra uma síntese das respostas dadas em relação a cada uma das 21 

competências identificadas na literatura e presentes no roteiro de entrevista 
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Figura 4 – Perfil dos casos estudados 
 

Quadrante Fábrica 

 
Empresa B – Bens de Consumo 

(Manufatura + Florestal) 
Tempo de experiência do CIO: 15 anos 

Quadrante Estratégico 

 
Empresa C – Telecomunicações/ Alta 

tecnologia (defesa aérea) / equipamentos de 

refrigeração. 

Tempo de experiência do CIO: 20 anos 

Quadrante Suporte 

 
Empresa A – Manufatura e serviços de 

equipamentos eletrônicos 

Tempo de experiência do CIO: 8 anos 

Quadrante Transição 

Necessidade de novas aplicações de TI 

 
No caso da empresa A, localizada no quadrante Suporte do grid, o CIO se mostra preocupado 

com a eficiência da TI, em que o conhecimento técnico e a aprovação nos níveis superiores 

têm importância maior, como sugerem as duas citações abaixo feitas durante a entrevista. 

Quando perguntado sobre quais novas tecnologias influenciam a performance do CIO, ele 

não descreveu os impactos de nenhuma delas na estratégia ou nos processos da organização. 
 

“Por exemplo, se as pessoas percebem que você não tem expertise sobre 

um assunto ou não conhece o ambiente de trabalho, uma atividade que 

pode ser executada em 3 semanas e que possui um prazo longo pode se 

arrastar por mais 2 semanas” (CIO da Empresa A quando perguntado 

sobre liderança e laços de confiança com a equipe) 
 

“Todos possuem chefe dentro da empresa (até mesmo o CEO), e caso não 

haja credibilidade, você certamente será substituído mais cedo ou mais 

tarde, provavelmente, em pouco tempo” (CIO da Empresa A quando 

perguntado sobre a importância de possui credibilidade para o CIO) 
 

Com relação a gestão da TI, as duas citações abaixo indicam que o CIO da empresa A está 

voltado a operação interna da TI e com a observância das metas financeiras estabelecidas 

para sua área. 
 

“Falando em planejamento, entram dois aspectos importantes: 

planejamento para novos desenvolvimentos (novos sistemas, nova 

infraestrutura) e planejamento de como suportar os sistemas legados” 

(CIO da Empresa A quando perguntado sobre a capacidade de 

planejamento da TI) 
 

“Um conceito de finanças que deve estar claro é o de CAPEX e OPEX 

assim como o que é investimento e despesa. Outro ponto fundamental é 

possuir um bom acompanhamento de budget, tanto para a área em geral 

(manutenção) como para o desenvolvimento de novos projetos. Ou seja, é 

importante possuir ferramentas para identificar desvios o mais rápido 

possível, e assim possuir tempo para atuar de forma corretiva” (CIO da 

Empresa A quando perguntado sobre conhecimento de finanças e a 

avaliação de impactos econômicos dos projetos de TI) 
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Estas posições são consistentes com a posição da TI na empresa – quadrante Suporte do grid 

de Nolan e McFarlan. O perfil do CIO deste quadrante fica nominado de eficiente executor 

de planos. 

 
A empresa B está localizada no quadrante Fábrica do grid, e seu CIO é devotado a mostrar 

para as áreas de negócio como a TI pode contribuir com o negócio. 
 

“A percepção de que a TI consegue administrar de forma competente sua 

carteira de pendências, traz segurança aos usuários e gestores. Para isso, 

acredito que é necessário criar métodos transparentes e divulgados para 

tratamento de demandas” (CIO da Empresa B quando perguntado sobre a 

capacidade de planejamento da TI) 
 

Ele procura obter o reconhecimento e suporte das áreas de negócio, mas em relação a alta 

direção, ele é mais orientado em relação às prioridades do que consultado sobre elas. 
 

“Qualquer Projeto de TI aplicado às áreas de negócio não faz sentido e 

tem poucas chances de ser um sucesso se a própria área de negócio não 

for a patrocinadora. ... No nível de direção e gestão, o contato é 

importante porque alinha planejamento e define prioridades de 

implantação” (CIO da Empresa B quando perguntado sobre construção de 

um networking interno) 
 

Aqui o CIO vê a TI como parte dos processos de negócio e não apenas como uma ferramenta 

de apoio dos processos. 
 

“Se o CIO quiser ser um vetor de mudança, ajudando a organização a 

aprimorar seus processos de negócio e aumentar sua competitividade, ele 

precisa ser um observador atento das melhores práticas e de novas 

tecnologias que podem ser aplicadas às áreas de negócio” (CIO da 

Empresa B quando perguntado sobre a capacidade de comunicação do 

CIO) 
 

Ele valoriza mais as competências técnicas da equipe do que as suas, e assume uma posição 

de gestor de um pool de competências. Isto sugere que, em sua condição, as competências 

gerencias são mais importantes do que as técnicas. 
 

“Se não for o próprio CIO, porque afinal ninguém é super-homem, ele 

precisa estar cercado de experts que o ajudem a montar as melhores 

soluções. Mais uma vez falamos de pessoas. Montar uma equipe 

diferenciada, com comprometimento em gerar valor é papel básico de 

qualquer executivo” (CIO da Empresa B quando perguntado sobre a 

necessidade de acompanhar as evoluções tecnológicas da área) 
 

“A TI hoje é estratégica para boa parte das organizações. As prioridades 

de TI devem sempre estar alinhadas com a direção, e portanto a 

aceleração ou desaceleração dos Projetos acaba acontecendo de forma 

natural. Já a sensibilidade sobre mudanças em processos de negócios em 

épocas adequadas ou inadequadas será obtida no momento que o CIO 

tiver seu network gerando as informações de temperatura e pressão que 

precisa” (CIO da Empresa B quando perguntado sobre a importância de 

conseguir entender o momento que a empresa enfrenta e tomar suas 

decisões baseadas nestas condições) 
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Ao falar sobre as novas tecnologias que podem influenciara performance do CIO, ele 

estabeleceu ligações de cada tecnologia citada com os processos de negócio exemplificando 

como cada delas uma está contribuindo ou pode contribuir com a competitividade da 

organização. 

Este CIO deseja alinhar a TI com os processos da organização de forma torna-la mais 

competitiva. Para isto, ele procura entender o negócio da empresa e alinhar as ações da TI 

com a estratégia da organização. Para obter o apoio necessário das partes envolvidas (áreas 

de negócio), ele trata as novas aplicações como parte da melhoria dos processos de negócio. 

Este tipo de CIO poderia ser chamando de facilitador na medida em que sua ação é bastante 

focada na melhoria de processos, mas também poderia ser chamado de evangelizador já que 

apresenta novas tecnologias dentro da empresa através dos impactos que elas poderiam 

trazer para a competitividade. 

 
O CIO da empresa C, que está no quadrante Estratégico, dedica muito de sua atenção às 

questões de negócio, mesmo que sob uma perspectiva da TI, que é a sua área de 

responsabilidade. Ele se envolve mais na concepção dos processos do que apenas no seu 

suporte ou automação. 
 

“Geralmente, as áreas procuram a TI para resolver algum problema, por 

exemplo, automatizar algum processo/rotina manual. Porém, já me 

deparei com situações em que se busca automatizar uma maneira ’errada’ 

de trabalho” (CIO da Empresa C ao falar da importância de conhecer os 

processos, atividades e o ambiente de negócios) 
 

Para este CIO o papel da TI vai além do suporte e a melhoria dos processos. Ela é parte do 

negócio e sua ação pode ser geradora de transformações do próprio negócio. 
 

“A TI é uma área que gera recursos para a empresa. Se a empresa está 

com caixa positivo e em fase de crescimento, a TI terá oportunidades de 

desenvolver projetos e implementar novas tecnologias. Quando as coisas 

não vão bem, a TI deve buscar estruturar e manter o que tem e buscar 

soluções alternativas” (CIO da Empresa C ao falar da importância de 

conseguir entender o momento que a empresa enfrenta e tomar suas 

decisões baseadas nestas condições) 
 

O conhecimento técnico é muito menos importante que suas competências gerenciais e inter- 

relacionais. 
 

“Na verdade, o CIO está muito afastado do dia-a-dia da TI 

(provavelmente já viveu está realidade no passado). Ele é muito mais um 

homem de negócios do que técnico de informática. Ele enxerga a TI como 

negócio e busca uma maneira de beneficiar a empresa. Ele tem apenas 

que conhecer tecnologia, ter uma visão geral” (CIO da Empresa C quando 

perguntado sobre a importância de conhecimentos e a habilidades 

técnicas) 
 

“Participar de confraternizações, happy hour e fazer amizades” (CIO da 

Empresa C quando perguntado sobre competências que não haviam sido 

abordadas na entrevista) 
 

Este CIO quando perguntado sobre novas tecnologias, ele as dividiu em duas categorias de 

tecnologias – infraestrutura e sistema. O que mostra um grau mais elevado de abstração de 

sua visão em relação ao papel da TI na organização. O perfil do CIO deste quadrante será 
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chamado de visionário. 

 
A Figura 5 mostra estes perfis de CIO nos quadrantes do grid de Nolan e McFarlan. Em 

síntese, no quadrante Suporte o CIO tem um perfil mais técnico que procura se manter 

atualizado em relação ás tecnologias emergentes para ser capaz de sugerir usos quando e se 

solicitado dentro da organização. Percebe que deve satisfazer sua chefia imediata e ter uma 

boa relação com as áreas de negócio para obter suporte nos projetos de TI. Suas 

competências devem habilita-lo a cumprir as metas que são estabelecidas para a TI. O CIO 

deve ser um eficiente executor de planos. No quadrante Fábrica, o CIO vê a TI como agente 

de mudanças e procura envolver as áreas de negócio no planejamento da TI e na composição 

da sua carteira de projetos. Ele se esforça para identificar formas de melhorar os processos 

contribuir para a competividade da organização e analisa as tecnologias emergentes em 

função das possíveis aplicações na organização. O CIO é uma combinação de evangelizador 

e facilitador. No quadrante Estratégico, o CIO está mais focado no negócio do que nos 

aspectos técnicos da TI. Sua atenção está no aumento da competividade através da TI e sua 

visão das tecnologias emergentes é baseada em um modelo conceitual da empresa e da TI. 

Ele trata a TI como um elemento da estratégia da organização e a construção desta estratégia 

se dá através de processos sociais com colegas dentro da empresa e parceiros externos. Aqui 

o CIO é um visionário. 

 

 
Figura 5 – Perfil do CIO no Grid Estratégico de Nolan e McFarlan 

 
O resultado encontrado possui algumas semelhanças em relação a trabalhos anteriores 

(Quadro 2). Com relação a tipologia de Laplante e Bain (2005), o perfil Líder Funcional 

corresponderia ao que foi chamado de Executor de Planos neste trabalho; analogamente, o 

perfil Estrategista de Negócios destes autores corresponderia ao o Visionário; e o perfil 

Promotor de Tecnologias, ao de Facilitador/Evangelizador. Os perfis Estrategista de TI e 

Agente de Mudanças aparecem aqui como atributos secundários, e combinados, do 

Visionário e Facilitador/Evangelizador. 

Quanto ao trabalho de Peppard et al (2011), o que estes autores chamam de Diretor de 

Utilidades equivale ao Líder Funcional, e Evangelista equivale a Facilitador/Evangelizador. 

Os outros três tipos de CIO – Inovador, Facilitador e Diretor de Agilidade – se equivalem 

ao perfil Visionário. 

O trabalho de Sojer et al (2006), por também ter usado o grid estratégico de Nolan e 

McFarlan, é o que possui maior semelhanças com este. Fica fácil de observar pelo Quadro 2 

as correspondências entre os perfis dos CIOs nos dois trabalhos. 
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A principal diferença é que a tipologia proposta se baseia mais nas implicações estratégicas 

da TI e sobre a TI, deixando de lado aspectos da eficiência operacional. O que não foi feito 

por Sojer et al (2006) e que consideraram na construção da tipologia do perfil do CIO 

elementos de duas dimensões – operacional e estratégica. Como o foco do grid estratégico, 

como o próprio nome sugere, é o papel estratégico da TI, e não o operacional. 

 
Quadro 2 – Comparação da tipologia proposta com outras da literatura 

 

Tipologia 
proposta 

 
Laplante e Bain (2005) 

 
Sojer et al (2006) 

 
Peppard et al (2011) 

Líder Funcional Líder Funcional Gerente de SI Diretor de 
Utilidades 

Facilitador/ 
Evangelizador 

Promotor de 
Tecnologias 

 
Agente de Mudanças 

Estrategista de TI 

CTO Evangelizador 

Visionário Agente de Mudanças 
Estrategista de TI 

 
Estrategista de negócios 

Direcionador Inovador 
Facilitador 

Diretor de 

Agilidade 

  Gerente de Projetos/ 
Cortador de Custos 

 

 

Um outro aspecto que merece destaque é que apesar dos CIOs mostrarem que há uma 

consistência entre o papel da TI de sua atuação, mostrada pelo próprio perfil do CIO. Há 

sinais de que a atuação do CIO é capaz de alterar o papel da TI dentro da organização. 

Conforme a importância da TI cresce na organização, o foco do CIO sobre novas tecnologias 

muda do domínio técnico para a aplicação nos processos de negócio e para os impactos na 

organização. Altera-se também a forma de relacionamento do CIO com as pessoas dentro da 

organização. Ele passa a discutir as aplicações e os futuros projetos de TI com as áreas de 

negócio de maneira a redesenhar os processos de negócio (no quadrante Fábrica) e a 

estratégia organizacional (no quadrante Estratégico). 

Isto sugere que o perfil do CIO, além de ser afetado pelo papel da TI, pode também afetar o 

papel da TI dentro da organização na medida em que sua performance profissional cria 

expectativas em relação aos impactos que a TI pode gerar. Assim, seria razoável supor que 

o CIO pode trabalhar nesta direção – de aumentar a importância da TI – tanto por motivos 

institucionais (aumentar a competitividade da organização) como também por motivos 

pessoais (aumentar seu status na organização). Para tanto, certas competências e 

comportamentos devem ser melhor desenvolvidos como visão de processos e estratégica do 

negócio. 

A mudança do papel da TI e do perfil adequado do CIO passa, obrigatoriamente, pela 

percepção do presidente (CEO – Chief Executive Officer) tem do potencial estratégico da 

TI na organização. Assim, mudar o papel da TI equivale a mudar a percepção do CEO sobre 

ela. Esta percepção é afetada pelos resultados apresentados pela área, pela conduta do CIO 

e sua relação com o CEO, e pela opinião do dos outros membros da alta gerência (C-team, 

CxO). O CIO que deseja mudar o papel da TI, e o seu próprio status, deve ter uma agenda 

que considere estes elementos. 

Assim, existe uma relação de dupla direção entre o perfil do CIO e o papel da TI na 

organização. Isto é, o papel do TI na organização é também resultado da própria atuação do 
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CIO, que depende de seu perfil. Assim, a evolução do perfil do CIO dentro da organização 

é um dos vetores do papel estratégico da TI nas empresas. 

 
Considerações Finais 
O trabalho avaliou o a relação entre o papel da TI, em termos do grid estratégico, e o perfil 
do CIO, como já fora notado por Sojer et al. (2006). Contudo, aqui a análise se concentrou 

no papel estratégico e não nas questões operacionais da TI, diferentemente do trabalho de 

Sojer et al. Foi também possível perceber sinais que a relação entre o papel da TI e o perfil 

do CIO tem um duplo sentido. Isto é, o perfil do CIO condiciona o papel da TI dentro da 

organização a partir de elementos como credibilidade e networking interno. Estas 

características parecem ser decorrentes de outras competências agrupadas aqui sob o rótulo 

de capacidade de entrega – liderança, capacidade de comunicação, conhecimento do 

negócio, conhecimento gerencial, capacidade de planejamento e conhecimentos de finanças. 

Esta relação – perfil do CIO sobre o papel da TI – é uma contribuição conceitual do trabalho. 

Do ponto de vista prático, este resultado sugere uma forma de atuação do CIO, ou roteiro 

para mudar de sua forma de atuação para fazer com que a TI possa fazer contribuições mais 

significativas para a organização. Se no momento em que alguém assume a posição de CIO 

ele encontra a TI com um determinado papel que vai exigir dele certos comportamentos 

associados a certas competências, o CIO pode mudar o papel da TI dentro da organização 

através do desenvolvimento de certas competências. 
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Anexo 1 – Roteiro de Entrevista 
 

 

1)  Comente sobre a importância de liderar, motivar e criar laços de confiança com a 

equipe de TI, para seu desempenho profissional como CIO. Como está competência 

pode ser desenvolvida? 

2)  Comente sobre a importância de criar e manter relações interpessoais com profissionais 

das demais áreas da organização, para seu desempenho profissional como CIO. Como 

esta competência pode ser desenvolvida? 

3)  Comente sobre a importância de criar e manter relações interpessoais fora da 

organização, para seu desempenho profissional como CIO. Como esta competência 

pode ser desenvolvida? 

4)  Comente sobre a importância de conseguir se comunicar em linguagem de negócios, 

para seu desempenho profissional como CIO. Como esta competência pode ser 

desenvolvida? 

5)  Comente sobre a importância de possuir credibilidade, para seu desempenho 

profissional como CIO. Como esta competência pode ser desenvolvida? 

6)  Comente sobre a importância de conhecer os processos, atividades e ambiente de 

negócios, para seu desempenho profissional como CIO. Como esta competência pode 

ser desenvolvida? 

7)  Comente sobre a importância de conhecer modelos e ferramentas de gestão, para seu 

desempenho profissional como CIO. Como esta competência pode ser desenvolvida? 

8)  Comente sobre a importância da capacidade de desenvolver um planejamento de TI 

capaz de auxiliar o negócio, para seu desempenho profissional como CIO. Como esta 

competência pode ser desenvolvida? 

9)  Comente sobre a importância de conhecer fundamentos de finanças e possuir a 

capacidade de avaliar os impactos econômicos dos projetos de TI, para seu 

desempenho profissional como CIO. Como esta competência pode ser desenvolvida? 

10) Comente sobre a importância de saber identificar o momento por qual a empresa passa 

e possuir a sensibilidade para ousar ou recuar de acordo com o momento, para seu 

desempenho profissional como CIO. Como esta competência pode ser desenvolvida? 

11) Comente sobre a importância de estar atento a novas tecnologias e as oportunidades 

oferecidas por elas, para seu desempenho profissional como CIO. Como esta 

competência pode ser desenvolvida? 

12) Comente sobre a importância de possuir a capacidade de usar a TI estrategicamente 

para o benefício do negócio, para seu desempenho profissional como CIO. Como esta 

competência pode ser desenvolvida? 

13) Quais são os conhecimentos e habilidades técnicas na área de TI que são importantes 

para seu desempenho profissional como CIO? Como estes conhecimentos e habilidades 

foram adquiridos? 

14) Existem outras competências fundamentais para seu desempenho profissional e que 

não foram mencionadas neste questionário? 

15) Quais são as tecnologias que mais estiveram presentes e que influenciaram sua 

performance na função de CIO? 
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Anexo 2 – Síntese dos dados colhidos nos casos estudados 
 

Questão A-Suporte B-Fábrica C-Estratégico 
1.   Liderança Competência que pode ser 

desenvolvida. 
Visão de (capacidade de) controle do 
trabalho 

Comprometer as pessoas com o 
trabalho. Melhorar o desempenho das 
pessoas. 

Atingir as metas propostas 

2.   Networking interno 
Relações interpessoais 
dentro da organização 

Troca de apoio. Apoias as áreas para 
que as áreas apoiem, quando 
necessário, a área de TI 

Apoio (patrocínio) das áreas de 
negócio para que a TI posso contribuir 
com a competitividade 

Identificar as necessidades e contribuir 
com elas 

3.   Networking externo 
Relações interpessoais 
fora da organização 

Com os fornecedores para apoiar os 
projetos internos 
(visão de eficiência operacional – da 
rotina) 

Semelhante ao interno. Boa relação 
com os fornecedores que podem 
trazer novas tecnologias para melhor 
competitividade. 

Monitoramento dos concorrentes e 
fornecedores para melhorar o 
desempenho dentro da empresa 

4.   Capacidade de 
comunicação em 
linguagem de negócio 

Exige experiência de campo para um 
relacionamento claro com as áreas 

Permite ter uma visão de negócios 
para melhorar os processos e a 
competitividade. Ajuda o CIO ser um 
vetor de mudança 

Importante para interagir com as 
demais áreas da empresa 

5.   Credibilidade Preocupado com a opinião do “chefe” 
sobre o desempenho do CIO. Vem da 
resolução de problemas dentro da 
própria área 

Visão dos pares. Experiências 
compartilhadas com os pares. 

Visão dos diretores. Ser transparente e 
realista em suas manifestações 

6.   Conhecimento dos 
fundamentos do 
negócio 

É pré-requisito para desenvolver 
networking interno. Permite entender 
e as necessidades das áreas de negócio 
e conversar com os pares. 

Se baseia na iteração com as áreas de 
negócio. A partir das demandas ele usa 
“sua prateleira de soluções de 
tecnologia” para gerar valor. 

Nem sempre a demanda do usuário á a 
resposta ao seu problema. Este 
conhecimento permite diagnosticar a 
situação e propor soluções. 

7.   Conhecimento 
Gerencial 

Visão de gestão de projetos. 
Provavelmente associada uma visão 
restrita de desempenho de projetos – 
observância a orçamento, prazos e 
qualidade 

Uso de metodologia estruturada de 
gestão de projetos. 

Fala de Gestão de projetos 
superficialmente como algo 
importante 
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Anexo 2 – Síntese dos dados colhidos nos casos estudados (continuação)  

 

 

8.   Capacidade de 
Planejamento 

Foco no desenvolvimento e suporte de 
sistemas/aplicações 

Foco nas necessidades/demandas de 
negócio, e no desenvolvimento de 
projetos alinhados com a estratégia da 
empresa (e não na construção da 
estratégia) 

Planejamento estratégico da TI. 
Diretrizes tecnológicas para a empresa. 
Direcionar os investimentos em TI 

9.   Conhecimento de 
Finanças 

Observância ao orçamento, apesar dos 
anglicismos: CAPEX (investimentos em 
bens de capita) e OPEX (despesas 
operacionais) 

Gestão orçamentaria dos projetos de 
TI de acordo com as orientações da 
área Financeira 

Fundamental para tomada de decisão, 
inclusive sobre projetos. 

10. Sensibilidade ao 
momento e ambiente 
da empresa 

Vem do networking interno e as ações 
da área de TI são limitadas pelo 
momento 

O momento da empresa afeta o ritmo 
(gastos) em projetos de TI e os 
processos de negócio 

A TI ajuda a explorar oportunidades 
em momentos/situações favoráveis, e 
em momentos negativos ela pode 
proteger contra ameaças 

11. Visão Inovadora da TI É preciso conhecer novas tecnologias, 
mesmo que não estejam sendo usadas 
na empresa, para poder responder a 
questionamentos/dúvidas das áreas de 
negócio. Importante para manter a 
credibilidade do CIO. Conhecimento/ 
atualização técnico 

Equipe com experts que conheçam 
novas tecnologias para auxiliar nas 
decisões/escolhas do CIO 

Avaliação de novas tecnologias 
(tecnologias emergentes) e sua 
adequação à empresa. 
Identificação de tecnologias que 
tragam melhorias e benefícios. 

12. Capacidade de usar TI 
estrategicamente 

Dentro desta organização é baixa. A TI 
(e sua contribuição) é mais ligada a 
aspectos operacionais (eficiência da 
operação) 

Preocupação em mostrar a 
contribuição estratégica da TI 
(sugestão de uso de modelo que deixe 
isto claro). Desejo de pôr a TI em outro 
nível dentro da organização? 

Esta capacidade é resultado da 
combinação de itens anteriores 

13. Conhecimento Técnico É preciso ter uma visão geral da 
infraestrutura, da arquitetura e de 
sistemas, mas não é preciso um 
conhecimento detalhado 

Visão abrangente de infraestrutura e 
aplicações, e das demandas legais e 
fiscais. 

Basta uma visão geral. O importante é 
a visão de negócios 
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Anexo 2 – Síntese dos dados colhidos nos casos estudados (continuação)  

 

 

14. Outras competências Nenhuma outra Gestão de pessoas 
Gestão de projetos 
Governança e 
Riscos 

Construção de relacionamentos 
 Participar de confraternizações 
 Happy hour 
 Fazer amizades 

15. Tecnologias ERP 
BI 
CRM 
Rede de dados 

 
Lista de tecnologias que são tidas 
como importantes no momento 

ERP – relevante para operação 
RFID – automação de processos 
Aplicações com uso intensivo de 
internet e mobilidade 
Big Data – informações para 
inteligência de negócio 

 
Lista de tecnologias associadas a 
possíveis aplicações na organização 

Infraestrutura – virtualização de 
servidores 
Sistema – ambiente aberto e 
desenvolvimento em Java 

 
Famílias/grupos de tecnologias 
aplicadas 
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Abstract 

For the literature innovation is pointed as key to the success of companies. This 

thought points out that many companies waste talent and ideas ie their employees and all their 

staff. This is because companies are not prepared to innovate because they do not have 

practices, nor principles nor even values that they have to help to innovate. In order to 

innovate, it is necessary, according to the literature, to have an organizational culture that 

allows the environment conducive for the members of the software teams to feel free to 

produce and present ideas to the team. However, it is presented in the literature the difficulty 

that companies have in relation to the innovation mentality. This affects several companies, 

especially the small ones that are pointed with great innovative potential. Therefore, with the 

help of management, maintenance and improvement of quality processes and software agility, 

we seek a process that embraces the practices, principles and values of innovation for small 

companies. 
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Qualidade, Agilidade e Inovação de Software um Tripé para Apoiar Pequenas Empresas a 

Explorar Todo Seu Potencial. 

 

Resumo 

Para a literatura a inovação é apontada como chave para o sucesso das empresas. Esse 

pensamento aponta que diversas empresas desperdiçam talentos e ideias isto é, de seus 

funcionários e toda sua equipe. Isso porque as empresas não estão preparadas para inovarem 

pois não possuem práticas, nem princípios nem mesmo valores que possuam ajudar a inovar. 

Para inovar é preciso, segundo a literatura, ter uma cultura organizacional que permita o 

ambiente propício para que os membros dos times de software sintam-se a vontade para 

produzirem e apresentarem ideias a equipe. Porém é apresentada pela literatura a dificuldade 

que as empresas tem com relação a mentalidade de inovação. Isso atinge diversas empresas 

sobretudo as pequenas que são apontadas com grande potencial inovador. Logo com auxílio 

da gestão, manutenção e melhoria de processos da qualidade e agilidade de software 

buscamos um processo que abrace as práticas, princípios e valores de inovação para pequenas 

empresas. 
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1. Introdução 

Nos últimos tempos tem surgido por parte das empresas uma preocupação com 

inovação de seus produtos, inovação essa como fator de diferencial para alcançar 

competitividade e sobrevivência no mercado. Isso se aplica aos mais diversos ramos e setores 

do mercado em especial ao de Tecnologia da Informação (T.I.) onde as empresas querem 

atrair mais clientes, expandir seus lucros e papéis de importância no mercado, é o que nos 

revela os órgãos brasileiros como SEBRAE. Surge então nesse pensamento a questão de 

como, quando e de que maneira trabalhar com inovação. A literatura revela que as empresas 

tem a vontade mas não sabem como fazê-lo. Em especial as pequenas empresas acabam 

desistindo por acreditarem antecipadamente que não são capazes mesmo entendendo a 

importância da inovação. Assim existem incentivos e padrões para que essas que tem mais 

dificuldades possam adotar a inovação. Entretanto essas abordagens são muito pesadas, ou 

com práticas que não se enquadram a realidade dessas pequenas empresas.  

Para inovação entrar em uma organização é necessário haver uma preparação e uma 

mudança na cultura organizacional. Para tal apresentamos as metodologias ágeis que já são 

utilizadas por diversas empresas em especiais as pequenas e a qualidade de software como 

recurso para gerenciar, controlar e melhorar de forma continuada o processo dessas empresas 

de software. Para assim reunir em um só tripé um processo que possa ter a leveza da 

agilidade, a melhoria da qualidade e os princípios e valores necessários para uma inovação.  

A inovação é: “a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um 

novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou 

nas relações externas” (OCDE, 2005, p. 55).  

Dentre as abordagens de inovação podemos destacar os seguintes: A TRIZ foi criada 

por Genrich Saulovich Altshuller, e teve o seu início de desenvolvimento na década de 1940, 

na extinta União Soviética fruto das tensões relacionadas ás guerras mundiais e as 

necessidades tanto de se inovar na corrida armamentista quanto na necessidade de se 

recuperar economias destruídas. Altshuller era engenheiro mecânico e juntamente com seu 

colega Rafael Shapiro, começaram a estudar uma maneira de sistematizar o que foi 

denominado de resolução de problemas do inventor (DEMARQUE, 2005, p. 26). O que 

tratava de mapear problemas e suas soluções. Apesar de ser apresentada como uma 

metodologia por ser formada a partir de vários métodos ao longo do tempo ou ainda com a 

existência de um algoritmo como é o caso da metodologia TRIZ, ela também pode ser 

considerada como um pensamento filosófico uma vez que ela se preocupa com a solução ideal 

para o problema dentro do campo de conhecimento atual e respeitando as limitações e 

limiares disponíveis; assim é possível termos uma evolução sistemática. Uma outra 

abordagem muito conceitual a nível internacional é o ISO 16501 (ABNT, 2011) que 

regulamenta todas as atividades de inovação para empresas em todos os níveis e com atenção 

para todas as fases de concepção e manutenção de inovação nas empresas. Por ser uma ISO 

essa abordagem garante certificação e é muito aceito internacionalmente.  

Com menção ainda relacionada a ISO existe a AENOR 166001/2006 (UNE,2006) 

mais simples que a ISO essa norma foi criada na Europa com o intuito de ajudar as empresas 

a inovarem com um grau um pouco menor de requisitos se comparada com a ISO que 

contempla a norma AENOR e mais. Essa proposta também tem crescido em números de 
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adeptos com escritórios de certificação em diversos países, isso se deve a sua flexibilização e 

aceitação no mercado internacional de software. Também tem ganhado espaço no mercado de 

inovação de softwares o GoInnovate que com seus princípios, valores e práticas tem 

conquistado cada vez mais adeptos que querem inovar em suas empresas de TI.  

Boria, Rubinstein e Rubinstein (2013) afirmam que a qualidade de software pode ser 

entendida como a própria melhoria de processos sendo assim a ferramenta que permite às 

organizações se entenderem profundamente, indo de um conhecimento intuitivo a um 

quantitativo, passando por etapas intermediárias que servem tanto para melhorar os resultados 

quanto para apoiar os passos seguintes. Gerando assim maturidade e capacidade. Dentre as 

abordagens de qualidade de software conhecidos damos destaques para dois que 

consideramos ser de grande relevância: O CMMI e o MPS-BR.SW. O CMMI é “uma 

abordagem de melhoria de processos que provê elementos essenciais para um processo 

efetivo com qualidade” (SEI, 2010, p. 3). Já o MPS.BR-SW é uma adaptação das práticas e 

recomendações do CMMI adaptas para o contexto das empresas do Brasil, segundo a sua 

idealizadora o MPS.BR-SW tem como objetivo definir uma metodologia de: “melhoria e 

avaliação de processo de software, preferencialmente para micro, pequenas e médias 

empresas, de forma a atender as suas necessidades de negócio e também, ser reconhecido 

nacional e internacionalmente como um modelo aplicável à indústria de software” (SOFTEX, 

2016, p. 4). 

Boria, Rubinstein e Rubinstein (2013) definem os métodos ágeis como sendo uma 

resposta às burocracias que ignoram as particularidades do desenvolvimento de software e 

que geralmente são executadas por metodologias tradicionais. Dentre as várias metodologias 

ágeis destacamos aqui as mais recomendadas em nosso acervo de literatura: o SCRUM,Xp e 

Lean. 

O fundamental está em fazer pequenos ajustes no nosso cotidiano para que o ambiente 

que nós trabalhamos esteja aberto a novas ideias. Temos que buscar pessoas abertas a 

mudanças, com muita vontade de transformar a nossa empresa em uma empresa inovadora 

(CARVALHO et. al, 2009, p. 6). 

No Brasil, as empresas têm inovado aquém da sua capacidade. Isso inclui também as 

pequenas. Temos que explorar mais esse potencial. Um desafio para todos nós é o de 

percebermos a inovação como fator chave para o desenvolvimento econômico, da nossa 

região e de nosso país. O número de empresas “acomodadas”, que não se preocupam ou que 

ainda não despertaram para a importância da inovação ainda é muito grande (CARVALHO et. 

al, 2009, p. 5). Assim é recomendado pelos próprio SEBRAE a flexibilização na adoção de 

tais práticas, flexibilização a inovação que é um de seus focos de pesquisa. 

Levando-se em consideração todo o conteúdo apresentado chegou-se a seguinte 

questão: “Como levar a inovação para pequenas empresas sabendo da realidade e da 

mentalidade vivida por elas, aproveitando os seus processos atuais e as recomendações 

existentes na literatura?” 

Assim esse trabalho tem como objetivo apresentar uma alternativa para pequenas 

empresas se adequarem as tendências de processos que contemplam inovação, englobando 

ainda qualidade de software e agilidade tão presentes no seu dia-a-dia e recomendados pela 

literatura. Formando assim um tripé contemplado em um processo de abordagem diferente 

com leveza. 

Além desde capítulo introdutório, outros 3 capítulos compõem este trabalho. O 

Capítulo 2 apresenta uma breve fundamentação teórica acerca dos temas abordados neste 

trabalho. O Capítulo 3 apresenta a metodologia empregada, além de fornecer maiores detalhes 
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sobre cada etapa da pesquisa. O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos pela pesquisa. Por 

fim, as referências bibliográficas. 

 

 

 

 

 

 

2. Revisão Teórica 

A inovação deixou de ser vista como um momento de inspiração ou como uma 

ocorrência descontínua e imprevisível, passando a ser encarada como uma atividade planeada 

e gerida, ou seja, a inovação como uma capacidade e não como um dom natural. As empresas 

estão a sentir cada vez mais a necessidade de inovação contínua e sistemática (LOPES,2015, 

p.18). 

As técnicas tradicionais de engenharia e gestão tornam-se insuficientes e/ou 

ineficientes quando se trata da introdução na prática de novidades cientifico-tecnológicas ou 

quando se pretende implementar alterações radicais em sistemas já existentes (LOPES, 2015, 

p. 19). 

Na atualidade, as empresas e organizações estão sujeitas a um mercado de 

características voláteis, e para se conseguirem manter de forma sustentada é imprescindível 

que tenham a capacidade de enfrentar grandes pressões e incorporar mudanças constantes e 

inovações de natureza bastante dinâmica e imprevisível. É portanto necessário que sejam 

ágeis e resilientes. É essencial a busca incessante por soluções dentro das mais variadas áreas 

da Engenharia, reunindo um conjunto de técnicas e conceitos que ajudem de forma 

organizada e sistemática a converter esta capacidade de resiliência em algo mais que um mero 

recurso ocasional, num traço marcado e intrínseco de inovação e adaptabilidade comum a 

todas as empresas e entidades que tenham como objetivo manter-se competitivas (LOPES, 

2015, p. 19). 

Sabe-se que, para se obter sucesso por meio da inovação, uma complexa gama de 

atividades deve acontecer de forma coordenada e sincronizada. Esse entendimento de que a 

inovação não é um simples evento, mas sim um processo, exige que ela seja gerenciada como 

tal (STEFANOVITZA; NAGANOB, 2014, p. 2). Assim podemos notar a necessidade de que 

a inovação é algo que precisa ser acompanhada para ter sucesso. 

Um processo de gestão da inovação deve no entendimento de Stefanovitza e Naganob 

(2014) envolver: a busca de uma abordagem estratégica para a inovação e para o desafio de 

sua gestão; o desenvolvimento de mecanismos e estruturas de implementação efetivos; o 

desenvolvimento de um contexto organizacional que suporte a inovação e a construção de 

interfaces externas efetivas. O que reflete a necessidade de se ter um processo e incluindo a 

agilidade e a qualidade estaremos atingindo essas recomendações. 

Associa-se à inovação certos riscos, como por exemplo, os altos investimentos e a 

focalização exagerada no processo de inovação não se lembrando dos produtos existentes e a 

recusa do mercado do novo produto. As barreiras podem ter origem de natureza sistémica, 

não há forte interação entre os vários atores (governo, instituições de ensino superior, 

unidades de investigação, organizações, associações empresariais, entre outros) (LOPES, 

2013, p. 34). 
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 Porém isso não significa que uma empresa não possa adotar as algumas ações de 

inovação e trabalhar dentro de um processo inovador sem necessariamente obter uma 

certificação. 

 

3. Metodologia 

Para este montar um processo sob o tripé da inovação, qualidade e agilidade de 

software foram executados as seguintes etapas: 

Levantamento Bibliográfico: 

Foi realizada uma revisão exploratória sobre o material disponível na literatura, 

(artigos, livros, surveys, teses, dissertações, normas técnicas, manuais e etc) referente à 

inovação para empresas de software com foco em pequenas empresas. A fim de levantar 

recomendações, valores, práticas e princípios da inovação. Assim podemos definir esse 

levantamento como exploratório onde, “Define-se pesquisa exploratória, na qualidade de 

parte integrante da pesquisa principal, como o estudo preliminar realizado com a finalidade de 

melhor adequar o instrumento de medida à realidade que se pretende conhecer. Em outras 

palavras, a pesquisa exploratória, ou estudo exploratório, tem por objetivo conhecer a variável 

de estudo tal como se apresenta, seu significado e o contexto onde ela se insere” 

(PIOVESAN; TEMPORINI, 1995, p.321). 

Análise da literatura: 

Em seguida foi mapeada em tabela as recomendações, as práticas, os valores e os 

princípios das abordagens estudadas, documentos e outros achados para se trabalhar com 

inovação em empresas de software em especial as pequenas empresas. A figura a seguir 

demonstra um dos resultado do mapeamento. 

 

Figura 1. Etapa de mapeamento de recomendações e foco no padrão da AENOR para o 

processo criado, dividido por fases e etapas após análise minuciosa para gerar uma base para 

atividades futuras. Fonte: o Autor. 

 

Elaboração do conteúdo de inovação. 

O conteúdo de inovação foi selecionado com base as convergências entre os achados 

da literatura. Essa convergência era comparada em tabela conforme anteriormente citado, 

assim sendo o conteúdo referenciado em pelo menos 3 abordagens seria considerado, isso 

sendo aplicado as práticas, aos valores e aos princípios e demais recomendações. 

Elaboração do conteúdo Qualidade e Agilidade: 

Para a qualidade e agilidade foram levantados métodos de qualidade do MPS.BR-SW 

níveis F e G (SOFTEX, 2016), e as principais práticas da metodologias ágeis de 

desenvolvimento de software recomendados através da literatura. Esses achados tanto de 

qualidade quanto de agilidade foram submetidos a avaliação de 8 especialistas de ambas as 

AENOR

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Recomendações Documentação Planejamento Orçamento e Custos Exportação de Resultados

1ª Documentar Projetos Aspectos Gerais Recursos necessários Identificação de um novo produto ou processo

2ª Objetivos e Planejamento Fases, tarefas e interações Estimativas de custos Definir mercado potencial

3ª Estudar o estado da arte Gestão de riscos Controle da documentação Proteção de resultados

4ª Avanços Cientificos Cultura organizacional Exportação economica

5ª Direitos Autorais Controle do programa Canais de exportação

6ª Legislação Benefícios do projeto
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áreas para avaliar quais eram mais prioritários para pequenas empresas que desejem trabalhar 

com qualidade e agilidade. Posteriormente essa avaliação dos especialistas serviu como base 

para apresentar, sobre a forma de um questionário que nada mais é que uma técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por 

escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas etc. (GIL, 2008), para 17 pessoas que atuam 

em desenvolvimento de softwares em pequenas empresas e/ou pequenos times das mesmas no 

Recife e região metropolitana entre outubro e dezembro de 2016. Para assim chegar as 

atividades e procedimentos que devem conter nesse processo final a ser gerado pelo trabalho. 

Síntese do processo. 

Com base nesses achados foi modelado na ferramenta Bizagi Modeler (LMTD, 2016) 

um processo contemplando 4 macro fases do desenvolvimento de uma empresa que quer ter 

inovação, qualidade e agilidade deve seguir. Assim cada etapa contemplaria as necessidades 

encontradas ao longo das etapas da metodologia.  

 

4. Resultados  

A seguir é apresentado o resultado central do trabalho um processo modelado de Inovação 

para pequenas empresas. 

 

Figura 2. Fluxo de processo, com inovação qualidade e agilidade, criado para pequenas 

empresas. Fonte: o Autor. 

 

Assim para a inovação foi criado um processo contemplando 4 fases. 

Etapa de Pensar a inovação: 

Essa fase concentra seus esforços em pensar maneiras de estimular e dar capacidade a 

empresa para ter inovação. Para trabalhar com inovação segundo as abordagens estudadas 

uma empresa precisa parar uma parcela de tempo e refletir a cada ciclo de desenvolvimento 

sobre os seguintes valores: 

Abertura para o novo: Ter uma mentalidade receptiva a novidades inclusive as radicais. 

Manter o Foco: Saber onde quer chegar, que produtos e ideias inovadoras pretende 

desenvolver ao final de um ou mais ciclos. 

Coragem, para encarar os desafios e se arriscar em novas ideias: Saber que é preciso abrir 

mão de algumas coisas e que o tempo e a energia gastos com a inovação são investimentos e 

não desperdícios.  

Integridade, na equipe, nos dados e no controle: Ter sempre transparência, registro controle e 

monitoramento de todas as informações do processo de desenvolvimento da empresa. 
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Leveza e Tranquilidade: Para tomar as melhores decisões manter a leveza e a tranquilidade 

são práticas importantes para diante as mais diversas situações encontrar a saída mais 

sustentável para os dilemas enfrentados. 

 

Como princípios norteadores para essa etapa é preciso a empresa ter: 

 

Criatividade com descoberta e reflexão: Isso pode ser feito através de reuniões de reflexões 

com auxílio de quadro de ideias, e utilizando uma tabela de custo x benefício. 

Apoio total a inovação desde a alta direção: Garantir que a alta direção abrace as ideias 

estimule o ambiente de trabalho propício onde os funcionários tenham liberdade de pensar de 

forma criativa. 

Ambiente e recursos adequados a criatividade e inovação: Promover além do ambiente 

ferramentas, recursos que estimulem o aprendizado e permitam registrar lacunas de 

oportunidades. 

Os resultados e a comercialização da inovação totalmente controlados pela empresa: 

Controlar efetivamente todo o conhecimento produzido em ideias, produtos e outros artefatos 

que possam vir a ser gerados. 

Os recursos bem gerenciados: Ter sempre todos os recursos humanos e físicos bem 

gerenciados e controlados através de processos auxiliares aqui serão complementado pela 

etapa de execução da inovação. 

 

Etapa de Preparar a Inovação: 

• Ter bem descrito o planejamento geral de todos os projetos incluindo as relações entre as 

diferentes fases e tarefas, o conteúdo do trabalho e os resultados esperados no final de cada 

fase. 

• Fases e tarefas, e suas interações, a estrutura e metodologia de gerenciamento de projetos 

descritos. Subdivididos em tarefas, ciclo de vida em uma sequência lógica. O número de fases 

e tarefas devem ser adequadas à complexidade do projeto, especificando responsabilidades 

em todas as fases e tarefas e os resultados esperados. 

• Especificado para cada conjunto de fase e tarefa, datas e prazos de execução previstos. 

• Identificar e gerenciar riscos e pontos críticos que possam afetar de modo relevante o 

projeto. 

• Definir habilidades e recursos físicos e humanos. 

• Controle de versão e gerência de configuração. 

• Estimar custos e necessidades do projeto de acordo com requisitos e todas as especificações 

atendendo sempre as possibilidades e limitações da empresa. 

• Possibilitar o registro e transparência de todos os custos. 

• Alocar recursos sob demanda evitando desperdícios e sempre justificando a alocação dos 

recursos, é ideal ter um sistema auxiliar de controle como de gestão de projetos. 

• Ter uma gestão de documentação para ter um mecanismo que permita registrar e 

documentar toda a documentação do projeto, atentando sempre para as normas em vigor. 

• Ao final do projeto preparar o documento de encerramento contendo todas as informações 

acerca de todo o ciclo de desenvolvimento com riqueza de detalhes contendo custos, prazos, 

escopo contemplado, resultados e discussões até alvos futuros. 
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Etapa de Execução da Inovação: 

• Resultados de Qualidade e Agilidade: 

Para executar as metas esperadas pelas recomendações no que diz respeito a gestão, controle, 

monitoramento e melhoria continua a agilidade e qualidade entra com um sub processo parte 

da etapa do ciclo de desenvolvimento da inovação. 

O resultado das melhores práticas de qualidade e agilidade estão reunidas no sub processo 

abaixo fruto de uma outra etapa da pesquisa, para assim contemplar as metas esperadas de 

uma empresa inovadora citadas nas seções anteriores e nas subsequentes do ponto 2. 

 

Figura 3. Sub processo de qualidade e agilidade para pequenas empresas. Fonte: (SILVA; 

SAMPAIO, 2017) 

As atividades presentes no processo são descritas a seguir contendo cada atividade uma 

descrição, entradas e saídas, envolvidos e passos de execução, como segue: 

 

Identificar as oportunidades de negócio 

Descrição: É necessário identificar quais são as oportunidades de negócio que o projeto pode 

trazer para o grupo, as necessidades que o projeto requer e os investimentos que serão 

necessários para execução do projeto. 

Entradas: Um Novo Projeto é solicitado a empresa. 

Saídas: A empresa tem conhecimento necessário sobre escopo do projeto, o que será 

necessário para executá-lo (tecnologias) e como seu desenvolvimento agrega valor para 

empresa. 

Passos: 

1 Reunir todos os envolvidos para definir o escopo 

2 Reunir todos o grupo e definir os recursos necessários. 

3 Reunir todo o grupo e definir os pontos positivos e negativos para a organização. 

Envolvidos: Líderes da empresa. 

 

Criar Plano Diretor Com Atividades de Apoio 

Descrição: É necessário criar um plano diretor que deverá nortear o ciclo de vida do projeto a 

ser executado. Nesse plano é importante que seja definido as atividades de apoio padrão para 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3319



 

 

todos os projetos incluindo um sistema de gerência da configuração de acordo com a 

realidade do grupo e como esse sistema deve ser mantido para controlar mudanças e variações 

do projeto ao longo do seu ciclo de vida sem perder a estabilidade do grupo. Esse plano 

também deve conter mecanismos de medição do desempenho da equipe, que pode ser número 

de atividades entregues, número de falhas em testes, número de horas trabalhadas, entre 

outros. Definir em que momento essa medição deve acontecer durante os dias de trabalho, e 

definir quem vai executar as tarefas de medição. 

Entradas: Um Novo Projeto é aprovado pelos líderes. 

Saídas: Um plano diretor é definido é guiará os pontos mais críticos de controle do projeto. 

Passos: 

1 Definir um sistema de gerência de configuração a ser adotado durante todo o projeto. 

2 Definir como o sistema de gerência de configuração será mantido será mantido e controlado 

durante todo o ciclo de vida do projeto. 

3 Definir mecanismos de medição do desempenho de toda equipe; 

4 Definir em que momento serão feitas as coletas de dados. 

Envolvidos: Líderes da empresa e das áreas de desenvolvimento. 

 

Criar um planejamento geral 

Descrição: O grupo deve procurar entender a necessidade do cliente, seus requisitos, a 

definição de pronto do produto e criar um backlog do produto do projeto que seja estimado de 

forma ágil, como planning poker entre outros, pelo grupo. Com base nas informações já 

obtidas para o projeto é necessário definir um orçamento, um cronograma e quem serão as 

pessoas alocadas para executar o projeto. Esse cronograma deve contemplar pequenas 

releases com integração de forma contínua e permitir flexibilidade para atender de forma 

rápida as mudanças que surgirem ao longo do ciclo de vida do projeto. Também é necessário 

definir uma ferramenta de apoio para gestão do projeto como trello, jira entre outros, e para 

gestão da configuração que seja integrada. É preciso também estabelecer formas de garantir a 

participação do cliente durante todo o desenvolvimento validando o produto, os requisitos e 

qualquer dúvida ou mudança. É preciso definir que a execução do projeto seja por sprints, que 

as equipes sejam auto gerenciáveis, e que ao término de cada sprint seja realizada uma 

reunião de revisão. 

Entradas: Plano do projeto estabelecido na atividade anterior 

Saídas: O planejamento do projeto criado e estabelecido. 

Passos: 

1 Entender junto ao cliente todos os requisitos, com uma documentação adequada e suficiente 

para o projeto. 

2 Definir um padrão e pronto para o produto a ser construído. 

3 Criar um backlog do projeto. 

4 Estimar o backlog de forma ágil. 

5 Definir o cronograma com pequenas releases e integração contínua. 

6 Definir a execução por sprints, com times auto gerenciáveis. 

7 Definir uma reunião de revisão a cada fechamento de ciclo. 

8 Flexibilizar o cronograma para atender a possíveis mudanças. 

9 Definir o orçamento do projeto. 
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10 Alocar as pessoas para executar o projeto 

11 Definir uma ferramenta de apoio para gestão do projeto. 

12 Definir uma ferramenta para gestão de configuração que seja integrada a outras 

ferramentas. 

13 Definir mecanismos que assegurem a participação e validação do cliente durante todo o 

projeto. 

Envolvidos: time de desenvolvimento de software. 

 

Garantir Comunicação 

Descrição: Durante o início até o fim da execução do projeto o grupo deve se preocupar com 

uma boa comunicação entre todos os envolvidos do projeto a fim de impedir não 

conformidades nos requisitos, nos itens de configuração e no produto como um todo. 

Entradas: Planejamento e plano do projeto. 

Saídas: Garantia da comunicação estabelecido e todos os envolvidos comunicam-se 

corretamente. 

Passos: 

1 Estabelecer mecanismos/ferramentas que proporcionem uma boa comunicação entre os 

envolvidos do projeto. 

2 Monitorar a efetividade da comunicação entre os membros dos times. 

3 Caso necessário tomar ações para solucionar não conformidades. 

Envolvidos: Time de desenvolvimento responsável pelo controle e monitoramento da 

comunicação. 

 

Controlar mudanças 

Descrição: Durante a execução do projeto toda a mudança que acontecer nos requisitos ou em 

qualquer item da configuração precisa ser identificada, comunicada aos interessados, se 

necessário tratada, e as informações armazenadas, e se necessário alguma ação de correção e 

controle deve ser tomada pelo grupo. 

Entradas: Ocorrência de mudança nos requisitos ou em itens de configuração 

Saídas: As mudanças no projeto são controladas e comunicadas. 

Passos: 

1 Identificar mudanças ocorridas ou solicitadas. 

2 Registrar as mudanças 

3 Comunicar aos interessados as mudanças 

4 Se necessário corrigir as mudanças indesejadas ao projeto. 

5 Se necessário tomar ações de prevenção e correção. 

6 Armazenar as informações registradas. 

Envolvidos: líder do time de desenvolvimento e time de desenvolvimento. 

 

Controlar entregas 
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Descrição: Durante a execução do projeto a entrega do que foi planejado para cada Sprint 

deve ser sempre monitorada para garantir a entrega isso pode ser feito através das métricas 

estabelecidas para o projeto e do acompanhamento de um quadro de tarefas/kanban. 

Entradas: Ocorrência de mudança nos requisitos ou itens de configuração 

Saídas: O cumprimento do cronograma de entregas é controlado. 

Passos: 

1 Monitorar conforme planejado as entregas das atividades. 

2 Registrar os dados. 

3 Comunicar os dados aos interessados. 

4 Caso necessário tomar ações para controle do cronograma de entregas. 

Envolvidos: líder do time de desenvolvimento e time de desenvolvimento. 

 

Gerenciar Times e Impedimentos 

Descrição: Todo impedimento, dificuldades até mesmo riscos que surgirem durante a 

execução deve ser registrado e tratado com os responsáveis, bem como os times e seus 

membros. 

Entradas: Planejamento e plano do projeto 

Saídas: Os impedimentos e os times são monitorados e controlados. 

Passos: 

1 Monitorar conforme planejado possíveis impedimentos com todos os envolvidos do projeto, 

em especial os times e seus membros. 

2 Registrar os dados. 

3 Comunicar os dados aos interessados. 

4 Caso necessário tomar ações para solucionar os impedimentos. 

Envolvidos: líder do time de desenvolvimento e time de desenvolvimento. 

 

Monitorar o envolvimento dos stakeholders 

Descrição: Durante a execução do projeto também é importante o grupo monitorar o 

envolvimento de todas as partes interessadas do projeto como cliente, gerente, 

desenvolvedores todos falando uma mesma língua garantindo no final a satisfação de todos. 

Entradas: Planejamento e plano do projeto 

Saídas: Todos os envolvidos estão participando ativamente do desenvolvimento do projeto. 

Passos: 

1 Monitorar conforme planejado se todas as partes envolvidas no projeto estão participando 

de todo processo. 

2 Registrar os dados. 

3 Comunicar os dados aos interessados. 

4 Caso necessário tomar ações para solucionar não conformidades 

Envolvidos: Líderes, clientes e time de desenvolvimento. 

 

Finalizar o projeto 
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Descrição: No final de cada ciclo o grupo para, reflete e avalia todo o projeto e aprende com o 

vivenciado. No final de cada ciclo do projeto o grupo deve realizar uma cerimônia de 

encerramento do ciclo que pode ser até a reunião de retrospectiva da sprint. Ao finalizar um 

ciclo todo os dados do processo devem ser armazenados e comunicados as partes interessadas. 

Entradas: Ciclo de desenvolvimento encerrado. 

Saídas: Ciclo do projeto encerrado produto entregue de modo incremental. 

Passos: 

1 Ao término de cada ciclo o time realiza a cerimônia de encerramento do ciclo. 

2 Ao final de cada ciclo o time reflete e avalia os pontos positivos e negativos. 

3 Ao finalizar o ciclo todos os dados, informações, documentos e outros são armazenados e 

comunicados as partes interessadas. 

Envolvidos: time de desenvolvimento e líderes. 

 

Etapa de Exportação e Comercialização dos Resultados: 

 

É preciso ter cuidado e controle na forma com que se divulga e comercializa o 

resultado dos produtos gerados. Os resultados devem ser apresentados e documentados de 

maneira que permitam avaliar o efetivo cumprimento dos objetivos estabelecidos através dos 

objetivos da empresa. Convém ter um responsável pela gestão da Inovação e estabelecer uma 

sistemática para divulgação dos resultados, considerando a disponibilidade de relatórios dos 

projetos, a proteção adequada da propriedade intelectual dos resultados obtidos, a 

disponibilidade de dados básicos, diagramas, a documentação de problemas e as soluções 

adotadas, e a avaliação crítica dos projetos que permitam melhorar as etapas no futuro. Tudo 

isso deve ser feito de modo sigiloso e preservando sempre a empresa com autoria de 

resultados. 

É importante ainda: 

• Proteger os dados: 

Ter dentro da gestão da inovação avaliação, a conveniência e a viabilidade de proteger 

a propriedade intelectual dos resultados obtidos, considerando a definição dos mecanismos de 

transferência de tecnologia, a identificação de alternativas para a proteção dos resultados da 

Inovação, o estabelecimento dos níveis de confidencialidade dos resultados, e a utilização de 

ferramentas que assegurem a gestão do conhecimento, visando futuras atividades. 

• Comercializar com Responsabilidade: 

Uma vez atingidos os resultados previstos, alcança-se a fase de comercialização. 

Convém que, neste momento, seja verificado como o novo desenvolvimento atende e satisfaz 

as partes interessadas. Havendo necessidade de novas alterações, recomenda-se verificar 

aspectos não considerados nas fases anteriores. 

Agora é o momento de explorar os produtos gerados através do processo. 

5. Conclusões 

Assim, através dos dados e informações obtidos, foram selecionadas as principais 

recomendações de inovação, apontadas pelas abordagens de inovação presentes na literatura, 

em junção com as melhores práticas de qualidade e de agilidade para apresentar um processo 
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mais flexível e simples ao nível de pequenas empresas, ao qual foi o foco deste trabalho. 

Trazendo assim um componente visto como novo para pequenas empresas que é a inovação 

apesar de ser bem explicitada a importância dela. As pequenas empresas já contam hoje com 

ajuda do SEBRAE e outros órgãos estimuladores além de contarem como abordagens mais 

flexíveis e a partir de agora poderão contar com um processo que reúne num só tripé a 

inovação, a qualidade e a agilidade. Conforme demonstrado em Silva e Sampaio (2017) no 

todo este processo consegue ainda atingir várias práticas de qualidade do MPS.BR-SW nos 

níveis F e G destinados a pequenas empresas, com índice alto à casa dos 80% de cobertura 

das atividades mencionadas, isso sem mencionar as práticas e princípios ágeis também 

inseridos no mesmo processo aqui tratado como parte do processo final. O que se revela sua 

atualidade e atenção para a realidade vivida por uma micro e pequena empresa apresentada na 

literatura. 

 

6. Recomendações 

O resultado deste trabalho o processo gerado foi pensado na realidade de pequenas 

empresas, de pequenos times, onde a falta de maturidade é alta e os desafios de gestão, 

monitoramento e controle de processos são muitos. Espera-se auxiliar qualquer pequeno time 

de até 15 pessoas que queiram trabalhar com agilidade, já amplamente difundido segundo a 

literatura, a qualidade incentivada pelos órgãos como SEBRAE porém ainda pouco inserida 

em pequenas empresas ou pequenos times, e por fim, a inovação que é apontada como fator 

chave de sucesso, de manutenção do mercado e de avanço para qualquer empresa não só as de 

TI. Apoiar esses pequenos times essas pequenas empresas é sinônimo de manutenção de 

empregos e de todo o capital gerado por elas no mercado Brasileiro, além de difundir a cultura 

da inovação, da qualidade e das metodologias ágeis nas organizações de software de pequeno 

porte. 

7. Referências Bibliográficas 

ABNT NBR. Diretrizes para sistemas de gestão da pesquisa, do desenvolvimento e da 

inovação (PD&l) - ISO 16501. Rio de Janeiro - RJ, 2011. Acesso em: 01/03/2017.  

 

BORIA, J. L.; RUBINSTEIN, V. L.; RUBINSTEIN, A. A História da Tahini-Tahini: 

Melhoria de Processos de Software com Métodos Ágeis e Modelo . 9. ed. Brasília: [s.n.], 

2013. ISSN 1679-1878. Disponível em: <https://www.softex.br/wp-

content/uploads/2015/11/Livro-PBQP-SW-Tahini-Tahini-PT-vFinal.pdf>. 

 

CARVALHO, H. G. [et al.] Inovação como estratégia competitiva da micro e pequena 

empresa. Brasília: SEBRAE, 2009. 23 p.: il. ISBN 978-85-7333-515-6 

INOVAÇÃO como estratégia competitiva da micro e pequena empresa. Brasília-DF, 2009. 

SEBRAE. ISBN 978-85-7333-515-6. Disponível em: < 

http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/A70245

605BDE684C832575EC004C3FAB/$File/NT00041B16.pdf >. Acesso em: 01/06/2017. 

 

DEMARQUE, E. TRIZ: teoria para a resolução de problemas inventivos aplicada ao 

planejamento de processos na indústria automotiva. 2005. 160 p. Dissertação (Engenharia 

Automotiva) — Escola Politécnica da USP, São Paulo- SP. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3149/tde-28102005-120800/pt-br.php>. Acesso 

em: 15/05/2017.  

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3324

https://www.softex.br/wp-content/uploads/2015/11/Livro-PBQP-SW-Tahini-Tahini-PT-vFinal.pdf
https://www.softex.br/wp-content/uploads/2015/11/Livro-PBQP-SW-Tahini-Tahini-PT-vFinal.pdf
http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/A70245605BDE684C832575EC004C3FAB/$File/NT00041B16.pdf
http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/A70245605BDE684C832575EC004C3FAB/$File/NT00041B16.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3149/tde-28102005-120800/pt-br.php


 

 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 1. ed. Rua Conselheiro Nébias, 1384 

(Campos Elísios) 01203-904 São Paulo (SP): Editora Atlas S.A, 2008. ISSN 978-85-224-

5142-5. Disponível em: <https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gil-a-c-mc3a9todos-

e-tc3a9cnicas-de-pesquisa-social.pdf>. 

 

LMTD, B. Bizagi Modeler. 2016. Desktop.Versão 3.1.0.011. Disponível em: 

<https://www.bizagi.com/>. Acesso em: 01/06/2016. 

 

LOPES, G. H. N. Modelo de Utilização Conjunta das Metodologias Lean e TRIZ. 2015. 112 

p. Dissertação (Engenharia e Gestão Industrial) — Universidade Nova de Lisboa, Lisboa -

Portugal, aparece nas colecções: FCT: DEMI - Dissertações de Mestrado. Disponível em: 

<http://hdl.handle.net/10362/17179>. Acesso em: 20/04/2017. 

 

LOPES, L. M. S. Investigação, Desenvolvimento e Inovação nas Empresas Portuguesas - Um 

Estudo de Caso. 2013. 130 p. Dissertação (Mestrado em Gestão Integrada da Qualidade, 

Ambiente e Segurança) — Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão, Cidade do Porto, aparece nas colecções: ESTGF - DM - Gestão Integrada da 

Qualidade, Ambiente e Segurança. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.22/6239>. 

Acesso em: 01/05/2017. 

 

OCDE, O. C. e D. E. Manual de Oslo: Proposta de diretrizes para coleta e interpretação de 

dados sobre inovação tecnológica - OCDE. Brasília -DF, 136p. 2005. Disponível em: 

<http://www.finep.gov.br/images/a-finep/biblioteca/manual_de_oslo.pdf>. Acesso em: 

01/06/2017. 

 

PIOVESAN, A.; TEMPORINI, E. R. Pesquisa exploratória: procedimento metodológico para 

o estudo de fatores humanos no campo da saúde pública. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 

29, n. 4, p. 318 – 325, Agosto 1995. ISSN 1518-8787. Vol.29 n.4 São Paulo Aug. 1995. 

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89101995000400010>.  

 

SEI. CMMI® for Development, Version 1.3: Improving processes for developing better 

products and services. 1.3. ed. USA 482p., 2010. Disponível em: 

<http://www.sei.cmu.edu/reports/10tr033.pdf>. 

 

SILVA, E. J.; SAMPAIO, S. C. B. Associating quality and agility: a process for small 

software development companies, in a context of crisis. Proceedings Of The 14th Contecsi 

International Conference On Information Systems And Technology Management, [s.l.], v. 14, 

p.2843-2856, 27 maio 2017. Anual. TECSI. http://dx.doi.org/10.5748/9788599693131-

14contecsi/comm-4724. 

 

SOFTEX. Guia Geral MPS de Software.1. ed. [S.l.], 57p.:il 2016. Disponível em:< 

http://www.softex.br/wp-content/uploads/2013/07/MPS.BR_Guia_Geral_Software_2016.pdf 

>. 

 

STEFANOVITZA, J. P.; NAGANOB, M. S. Gestão da inovação de produto: proposição de 

um modelo integrado. Revista Produção, EDUSP, São Carlos -SP, v. 24, n. 2, p. 462 –476, 

Junho 2014. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/prod/v24n2/aop_0752-12.pdf>. 

Acesso em: 03/04/2017. 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3325

https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gil-a-c-mc3a9todos-e-tc3a9cnicas-de-pesquisa-social.pdf
https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gil-a-c-mc3a9todos-e-tc3a9cnicas-de-pesquisa-social.pdf
https://www.bizagi.com/
http://hdl.handle.net/10362/17179
http://hdl.handle.net/10400.22/6239
http://www.finep.gov.br/images/a-finep/biblioteca/manual_de_oslo.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89101995000400010
http://www.sei.cmu.edu/reports/10tr033.pdf
http://dx.doi.org/10.5748/9788599693131-14contecsi/comm-4724
http://dx.doi.org/10.5748/9788599693131-14contecsi/comm-4724
http://www.softex.br/wp-content/uploads/2013/07/MPS.BR_Guia_Geral_Software_2016.pdf
http://www.scielo.br/pdf/prod/v24n2/aop_0752-12.pdf


 

 

UNE, A. E. N. AENOR 16601. Gestión de la I+D+i: Requisitos de un proyecto de I+D+i. 

Madrid – España, 2006. 10p.:il. Asociación Española de Normalización. Disponível em: < 
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0036137#.Wod

OMHxG3IU >. Acesso em: 06/04/2017. 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3326

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0036137#.WodOMHxG3IU
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0036137#.WodOMHxG3IU


 

 

DOI: 10.5748/9788599693148-15CONTECSI/PS-5834 

Defense Lines and the Performance Evaluation Index in the Brazilian State-Owned 

Federal Enterprises. 

Davi Jônatas Cunha Araújo, 0000-0002-7819-5691, (Universidade Federal da Paraíba, 

Paraíba, Brasil) – davijonatasss@gmail.com 

Paulo Roberto Nóbrega Cavalcante, 0000-0002-1702-0433, (Universidade Federal da 

Paraíba, Paraíba, Brasil) - paulocavalcante@ccsa.ufpb.br 

Wenner Glaucio Lopes Lucena, 0000-0002-2476-7383, (Universidade Federal da Paraíba, 

Paraíba, Brasil) – wdlucena@yahoo.com.br 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to verify the relationship between the functions of the 

Brazilian state-owned enterprises defense lines, according to the Three Lines of Defense 

model of IIA (2013) and the Federal States-owned Enterprises Performance Evaluation 

Index (IAVDESEMPEST) developed in this study. In order to achieve this, the combination 

of content analysis and multiple linear regression was used in a documentary research 

with the senior management, management and internal audit reports published on the 

websites of 25 federal state-owned enterprises in 2016. The significance test of the Senior 

Management was not related to IAVDESEMPEST (Y), as well as the Risk, Internal Control 

and Compliance and Internal Audit Lines. The content analysis showed that the reports 

presented "content aligned" between the three lines of defense. It was concluded that the 

functions of state defense lines were not related to IAVDESEMPEST, which indicates a 

lack of connection between the indicators used by the state enterprises to evaluate 

performance and the functions of the lines responsible for ensuring the performance 

evaluation process. 

Keywords: Performance Evaluation, Defense Lines, State-owned Enterprises. 

 

Linhas de Defesa e o Índice de Avaliação de Desempenho em Empresas Estatais Federais 

Brasileiras. 

RESUMO 

O objetivo desse estudo foi verificar qual a relação entre as funções das linhas de defesa de 

empresas estatais brasileiras, conforme modelo das Três Linhas de Defesa do IIA (2013) e 

o Índice de Avaliação de Desempenho de Empresas Estatais (IAVDESEMPEST) 

desenvolvido nesse estudo. Para alcança-lo, foi empregado a combinação da análise de 

conteúdo e da regressão linear múltipla, em uma pesquisa documental com os relatórios de 

administração, de gestão e da auditoria interna divulgados nos websites de 25 estatais 

federais em 2016. O teste de significância da Alta Administração, não apresentou relação 

com o IAVDESEMPEST (Y), assim como a Linha de Riscos, Controles Internos e 

Compliance e Auditoria Interna. A análise de conteúdo mostrou que os relatórios 

apresentaram um “conteúdo alinhado” entre as três linhas de defesa. Concluiu-se que as 
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funções das linhas de defesa das estatais não se relacionaram com o IAVDESEMPEST, o 

que indica falta de conexão entre os indicadores utilizados pelas estatais para avaliar 

desempenho e as funções das linhas responsáveis por assegurar o processo de avaliação de 

desempenho. 

 

Palavras-chave: Avaliação de desempenho, Linhas de Defesa, Empresas Estatais. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A incapacidade de assumir os riscos de forma adequada e a existência de conflitos 

entre as atividades que criam e mantém o valor da empresa pode impedir as organizações 

de alcançarem objetivos (ANDERSON; EUBANKS, 2015). A asseguração do desempenho 

sob a ótica do gerenciamento de riscos ocorre na medida em que as empresas alinham seus 

indicadores de risco aos indicadores de desempenho (ERNST; YOUNG, 2013).  

O controle dos riscos pelas linhas de defesa é dificultado quando a variedade e a 

complexidade dos riscos aumentam (IIA, 2013) e isto compromete a asseguração da 

avaliação de desempenho nessas organizações.  

Por outro lado, a dissociação entre as funções das linhas de defesa pode decorrer do 

interesse do gestor em assegurar a atuação do controle apenas com o intuito de tornar o 

funcionamento aparentemente legítimo, o que também pode comprometer a asseguração 

do desempenho. 

A Teoria Institucional explica que as organizações que institucionalizam 

procedimentos de controle por “pressões” do ambiente externo, em vez de 

institucionalizarem de acordo com suas demandas, tendem a manter a ação do controle 

apenas com o intuito de tornar o funcionamento aparentemente legítimo (MEYER; 

ROWAN,1977).  

O Instituto dos Auditores Internos (IIA) (2013) é uma associação responsável por 

orientar o funcionamento das unidades de governança nas organizações e propôs o modelo 

das três linhas de defesa com o objetivo de que as responsabilidades no gerenciamento dos 

riscos, controles internos e auditoria interna, como linhas de defesa, fossem esclarecidas 

nestas organizações. 

Mesmo em empresas em que não haja uma estrutura formal de gerenciamento de 

riscos, a proposta do IIA (2013) é que o modelo das Três Linhas de Defesa possa melhorar 

a clareza dos riscos e controles e ajude a manter a eficácia no funcionamento das linhas de 

defesa nessas organizações. 

As empresas estatais federais brasileiras estão submetidas às diretrizes do Ministério 

do Planejamento (MP) que segue as diretrizes do modelo das Três Linhas de Defesa 

proposto pelo IIA (2013). Destarte, as linhas de defesa das estatais devem funcionar de 

maneira adequada para que seus objetivos estratégicos sejam alcançados e o processo de 

avaliação de desempenho seja assegurado (MPDG, 2017). 

O isomorfismo institucional pode comprometer o funcionamento das linhas de defesa 

nas estatais se os processos organizacionais não tiverem seus riscos gerenciados de 

maneira adequada (MPDG, 2017). Se o gerenciamento de riscos for executado por linhas 

de defesa institucionalizadas de maneira isomórfica, estas não funcionarão de maneira 

alinhada, e consequentemente, o processo da avaliação de desempenho das estatais não 

estará assegurado, o que indica um funcionamento aparentemente legítimo das linhas de 
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defesa nestas organizações. Desse ponto, esta investigação é proposta por meio do seguinte 

questionamento: 

Qual a relação entre as funções das linhas de defesa de empresas estatais 

brasileiras e o Índice de Avaliação de Desempenho de Empresas Estatais 

(IAVDESEMPEST)? 

Esta questão será respondida por meio da relação entre as funções das três linhas de 

defesa e o Índice de Avaliação de Desempenho das Estatais – IAVDESEMPEST, 

calculado por meio da média ponderada de todos os indicadores apresentados nos 

relatórios divulgados pelas estatais, correspondentes as três linhas de defesa: Alta 

Administração (1ª Linha); Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance (2ª Linha); e 

Auditoria Interna (3ª Linha). 

Um modelo de regressão linear será utilizado para estudar esta relação, visto que a 

proposição teórica deste estudo sustenta que quanto mais adequado for o funcionamento 

das três linhas de defesa das estatais, mais bem avaliado será o desempenho destas 

organizações (MPDG, 2017). A quantidade de indicadores utilizado pelas estatais para 

avaliar o desempenho, agrupados para formar o IAVDESEMPEST como variável 

dependente (Y) foi a proxy selecionada para caracterizar o quanto mais bem avaliado será 

o desempenho das organizações do estudo.  

Destarte, cada linha de defesa das estatais representará uma variável independente 

(X) e será categorizada por meio de índices obtidos pela divisão entre o somatório do 

atendimento (1) ou não (0), das diretrizes recomendadas pelo IIA (2013) para cada linha de 

defesa e o total de diretrizes recomendadas.  

A análise de conteúdo por meio de software será efetuada para que seus resultados 

sejam comparados com os resultados obtidos por meio do cálculo da regressão linear. Na 

análise de conteúdo serão consideradas a classificação hierárquica das palavras por ordem 

de sentido, junto as palavras com maior significância e os contextos em que estas foram 

utilizadas, para que seja possível verificar como as organizações se reportaram as 

recomendações do IIA (2013) quanto ao funcionamento das linhas de defesa para assegurar 

o processo de avaliação de desempenho. 

O estudo proposto visa trazer uma nova perspectiva de debate para a temática 

referente a atuação das linhas de defesa, de modo que possibilite uma investigação entre o 

funcionamento dessas linhas e a asseguração do processo de avaliação de desempenho nas 

estatais, por meio de uma discussão sustentada pela Teoria Institucional. 

A pesquisa está estruturada em cinco seções que seguem a esta introdução. A 

segunda apresenta a fundamentação teórica do estudo, relacionando os fundamentos da 

Teoria Institucional com a abordagem do modelo das Três Linhas de Defesa. A terceira 

seção apresenta os procedimentos metodológicos da pesquisa. E no conseguinte, a quarta e 

quinta seção evidenciam, respectivamente, a análise dos resultados e as considerações 

finais, seguidos das referências do estudo. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Teoria Institucional engloba três vertentes do institucionalismo: A velha e a nova 

economia institucional e a nova sociologia institucional (MOLL, BURNS & MAJOR, 

2006). As abordagens da nova economia e da nova sociologia institucional contribuem 
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para o entendimento de mudanças nos arranjos estruturais das organizações (GUARIDO 

FILHO, MACHADO-DA-SILVA & GONÇALVES, 2010).  

Essas abordagens indicam que as empresas que operam em um mesmo ambiente, 

estão sujeitas a internalizarem decisões, concepção de estruturas e os procedimentos 

internos da organização que apresenta o “comportamento mais adequado” (MOLL, 

BURNS e MAJOR, 2006).  

A influência de regras ou procedimentos externos nos arranjos organizacionais das 

entidades define o processo do isomorfismo, que pode ser competitivo ou institucional 

(SCOTT, 1995) citado por (MOLL, BURNS & MAJOR, 2006). O competitivo define 

como “forças competitivas” levam as organizações a adotarem estruturas e práticas menos 

custosas e eficientes (MOLL, BURNS & MAJOR, 2006), enquanto que o isomorfismo 

institucional representa a homogeneização de procedimentos, que pode ocorrer de forma 

coercitiva, mimética e normativa (DIMAGGIO; POWELL, 2005). 

O modelo das Três Linhas de Defesa proposto pelo Instituto Interno dos Auditores 

em 2013, recomendou a existência de linhas de responsabilidade e asseguração com o 

objetivo de esclarecer e especificar as funções das unidades de defesa, para reduzir o risco 

de ações intencionais nas organizações. A implementação deste modelo deve ser racional e 

livre dos três tipos de isomorfismo institucional e ele não apresenta restrições quanto ao 

tamanho ou complexidade das organizações (IIA, 2013).  

As linhas de defesa não devem ser implementadas como procedimentos 

influenciados por outras organizações, como resposta às incertezas e nem devem existir 

como consequência da exigência por um órgão de classe profissional ou por uma categoria 

profissional dominante (DIMAGGIO; POWELL, 2005). 

Além de reduzir o risco de ações intencionais, a institucionalização do modelo do 

IIA (2013) deve concentrar-se no desempenho por unidade organizacional, de modo que as 

linhas de governança recebam informações imparciais sobre os riscos das estatais (IIA, 

2013), para investigar isto, a hipótese construída para o estudo afirmou que: 

HP: Existe relação positiva entre as linhas de defesa de empresas estatais brasileiras e 

o Índice de Avaliação de Desempenho de Empresas Estatais (IAVDESEMPEST). 

Em ambientes altamente institucionalizados, o modelo das Três Linhas de Defesa 

deve esclarecer a identificação dos riscos e dos controles, com o objetivo de aumentar a 

eficácia dos sistemas de gerenciamento dos riscos e controles nas empresas. O propósito do 

modelo em ambientes mais complexos é dirimir os conflitos que impedem o alcance dos 

objetivos organizacionais (ANDERSON; EUBANKS, 2015). 

As empresas estatais federais estão inseridas em um ambiente altamente 

institucionalizado, visto que estão submetidas às diretrizes do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (MPDG) para implementar procedimentos de gestão de riscos, 

controles internos e compliance. 

O MPDG (2017) recomendou a implementação do modelo das Três Linhas de 

Defesa do IIA (2013), com o apoio e a orientação do Comitê de Gestão Estratégica de 

Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (PGIRC). Este comitê deve 

viabilizar a implementação das linhas de defesa nas estatais, de modo que fosse garantido 

um gerenciamento mais efetivo de seus riscos orçamentários e financeiros. 

De acordo com o IIA (2013), a 1ª Linha de Defesa é representada pela Alta 

Administração, que deve gerir riscos e implementar ações corretivas para resolver 
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deficiências em processos e controles, de modo que estejam alinhados aos objetivos das 

empresas (MPDG, 2017). A 2ª Linha é representada pela Unidade de Gestão de Riscos, 

Controles Internos e Conformidade, e deve supervisionar os riscos e ajudar no 

monitoramento dos controles da primeira linha. Além disto, esta unidade deve apoiar as 

políticas de gestão e definir papéis e responsabilidades na organização como um todo. 

A 3ª Linha é ocupada pela Auditoria Interna que, dentre as três linhas, é a que deve 

possuir o maior nível de independência. A Auditoria interna deve avaliar a eficácia da 

governança, do gerenciamento de riscos e dos controles internos, incluindo a forma como a 

primeira e a segunda linhas de defesa alcançam seus objetivos (IIA, 2013). Nas estatais, a 

auditoria interna também é responsável pelas avaliações abrangentes e independentes sobre 

a eficácia da governança, do gerenciamento de riscos e controle. 

 

3 METODOLOGIA 

Para que o objetivo geral do estudo fosse alcançado, foi empregado a combinação da 

pesquisa qualitativa e quantitativa como abordagem investigativa, tendo como base uma 

pesquisa documental realizada nos relatórios de administração, de gestão de riscos, 

controles internos e conformidade e nos relatórios anuais de atividades da auditoria interna 

divulgados pelas estatais. 

A análise multivariada por meio de regressão linear múltipla foi utilizada como 

técnica quantitativa de análise, para verificar a relação entre as funções das linhas de 

defesa (X), como variáveis independentes, e o Índice de Avaliação de Desempenho das 

Empresas Estatais (IAVDESEMPEST) (Y), como variável dependente, conforme será 

apresentado na subseção 3.1. A análise de conteúdo foi efetuada como técnica qualitativa 

para verificar como as linhas de defesa divulgaram informações nos relatórios. 

As empresas estatais selecionadas para o estudo foram aquelas divulgadas na 

pesquisa “Perfil das empresas estatais federais”, publicada no ano de 2016, e desenvolvida 

anualmente pelo MPDG. Foram estudadas as empresas do setor produtivo e financeiro do 

governo federal pelo fato de prestarem serviço direto ao governo federal e por suas 

atividades estarem diretamente relacionadas a necessidades básicas da sociedade (MPDG, 

2016). 

No setor produtivo, participaram as empresas que atuam nos setores de produção de 

petróleo e derivados, geração e transmissão de energia elétrica. No Setor Financeiro, 

participaram as instituições que atuam no Sistema Financeiro Nacional. A amostra incluiu, 

inicialmente, as 78 estatais divulgadas na pesquisa “Perfil de Empresas Estatais – 2016”, 

porém como nem todas divulgaram os relatórios correspondentes às três linhas de defesa 

em seus websites, a amostra foi reduzida para 29 empresas.  

Das 29 estatais, cinco não divulgaram indicadores de desempenho em uma das 

dimensões financeira ou não financeira da avaliação de desempenho (Kaplan & Norton, 

1997) e também foram retiradas da amostra, visto que retornaram valor zero na média do 

cálculo do IAVDESEMPEST, permanecendo 24 estatais como amostra final do estudo. 

 

3.1Tratamento e Análise dos dados 

O IAVDESEMPEST foi construído com base no método de cálculo do Índice de 

Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), desenvolvido pela Agência Nacional de Saúde 
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(ANS) em 2015 para avaliar o desempenho das operadoras de saúde suplementar. O IDSS 

indica como as operadoras de saúde suplementar atuam quanto à conformidade aos 

parâmetros estabelecidos pela ANS (ANS, 2017).  

O método de cálculo do IDSS foi adaptado para construção do IAVDESEMPEST 

por este estudo verificar qual a relação entre a avaliação de desempenho das estatais com a 

conformidade de seus procedimentos de governança ao modelo das Três Linhas de Defesa 

(IIA, 2013). 

Os índices de desempenho por dimensão e por operadoras do IDSS foram 

substituídos pelos indicadores financeiros e não financeiros apontados nos três tipos de 

relatórios de cada empresa da amostra. Os indicadores que as empresas divulgaram nos 

relatórios de administração de 2016 foram mapeados e segregados entre as dimensões 

financeira e não financeira, conforme as próprias empresas afirmavam em seus relatórios, 

os quais totalizaram 61 indicadores financeiros e 59 não financeiros. 

Dentre o total de indicadores financeiros apresentados pelas empresas estiveram o 

retorno sobre os ativos, o endividamento a curto e a longo prazo, assim como a margem 

líquida e o percentual de execução dos investimentos. Dentre o total de indicadores não 

financeiros, estiveram a qualidade operacional, o índice de frequência e a satisfação do 

cliente.  

Os indicadores foram selecionados quando as empresas afirmavam que os utilizavam 

para avaliar o alcance das metas e dos objetivos estratégicos, visto que este é o mesmo 

objetivo do modelo das Três Linhas de Defesa (2013), quanto a assegurar o alcance de 

metas e objetivos das organizações. Os valores dos indicadores apresentados em 

percentuais foram convertidos em números decimais, a partir da divisão dos valores brutos 

por 100. 

Os pesos proporcionais de 0,5 para cada dimensão da avaliação de desempenho 

foram atribuídos, considerando a mesma distribuição dos pesos atribuídos aos índices de 

cada dimensão na avaliação de desempenho das operadoras de saúde suplementar, 

conforme método de cálculo do IDSS (2017), em que as somas dos pesos atribuídos a 

todas as dimensões consideradas na avaliação de desempenho das operadoras devem 

totalizar 1,0. 

A justificativa para atribuir o peso de 0,5 às dimensões se deu com base na 

abordagem de Kaplan & Norton (1997), visto que para se avaliar o desempenho integrado, 

as medidas financeiras e não financeiras devem possuir a mesma representatividade no 

processo de avaliação de desempenho. 

Os pesos atribuídos a cada dimensão foram divididos proporcionalmente pela 

quantidade de indicadores existentes em cada dimensão, para que o índice da avaliação de 

desempenho por dimensão financeira e não financeira fosse calculado inicialmente, 

conforme apresenta a fórmula (1), a seguir: 

 

 

Em que:           (1) 

I1= Valor do indicador 1 

P1 = Peso atribuído ao indicador 1 
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I2 = Valor do indicador 2 

P2 = Peso atribuído ao indicador 2 

In = Valor do indicador n 

Pn = Peso atribuído ao indicador n 

IAVDDFIN = Índice de Avaliação de Desempenho da Dimensão Financeira 

IAVDDÑFIN = Índice de Avaliação de Desempenho da Dimensão Não Financeira 

Depois de calcular o índice de avaliação de desempenho por cada dimensão, foi 

efetuada a soma das médias ponderadas desses índices, para que o IAVDESEMPEST 

pudesse ser obtido para cada estatal, por meio do cálculo apresentado na fórmula 2 a 

seguir: 

 

(2) 

O IAVDESEMPEST foi tratado como a variável dependente (Y) da regressão, após o 

cálculo de seu logaritmo, para que a distribuição dos valores obtidos pelas empresas neste 

índice fosse padronizada, conforme a abordagem de Girão (2016), que aplicou o logaritmo 

natural para padronizar os dados que definiram a variável dependente de seu estudo.  

Ainda segundo abordagem de Girão (2016), o logaritmo de cada índice foi somado a 

um (1), para assegurar que as empresas que não divulgaram indicadores nas duas 

dimensões pudessem permanecer na amostra. A interpretação para os valores obtidos pelo 

IAVDESEMPEST é dada da seguinte forma: Quanto maior o seu valor, mais a empresa se 

utilizou de indicadores para avaliar seu desempenho. Quanto menor, menos indicadores 

foram utilizados. 

As variáveis independentes foram categorizadas, inicialmente, por meio de variáveis 

dummies correspondentes ao atendimento (1) ou não (0) de cada diretriz recomendada pelo 

IIA (2013) em seu framework. A primeira linha de defesa do modelo do IIA (2013) 

(Gerência operacional) foi representada pelas seguintes diretrizes: (1) funções que 

gerenciam e têm propriedade sobre riscos, que supervisionam riscos (2) e que fornecem 

avaliações independentes (3). 

Para categorizar as funções da segunda linha de defesa (IIA, 2013), mapeou-se: 

Apoio as políticas de gestão, definição de papéis e responsabilidades e estabelecimento de 

metas para implementação destes papéis (1); Fornecimento de estruturas de gerenciamento 

de riscos (2); Identificação de questões atuais e emergentes (3); e identificação de 

mudanças no apetite ao risco implícito da organização (4); Auxilio à gerência para 

desenvolver processos e controles de gerenciamento de riscos e questões (5). 

Além destas, outras funções também foram mapeadas, quais foram: Fornecimento de 

orientações e treinamento sobre processos de gerenciamento de riscos (6); Monitoramento 

da implementação de práticas eficazes de gerenciamento de riscos por parte da gerência 

operacional (7); Alerta à gerência operacional sobre questões emergentes e  mudanças no 

cenário regulatório e de riscos (8); e monitoramento da adequação e da eficácia do controle 

interno, da precisão e da integridade do reporte, da conformidade com leis e regulamentos 

e da resolução oportuna de deficiências (9). 

Para categorizar as funções da terceira linha de defesa, foram investigadas as 

seguintes diretrizes: Atuação de acordo com as normas internacionais reconhecidas para a 
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prática de auditoria interna (1), reporte a um nível suficientemente alto na organização, de 

modo que suas responsabilidades sejam cumpridas de maneira independente (2); e (3) 

existência de uma linha de reporte ativa e eficaz aos órgãos de governança. 

Para se calcular os índices de atendimento das três linhas, a soma das pontuações 

correspondente a cada diretriz foi dividida pelo total de diretrizes recomendadas no 

framework do IIA (2013) para cada linha, para configurar como variáveis dummies na 

regressão. Destarte, cada variável dummy correspondente a um índice por linha de defesa 

foi tratada como variável explicativa no modelo de regressão, que será apresentado mais 

adiante. 

A análise descritiva da distribuição de frequência do IAVDESEMPEST e dos índices 

de atendimento às funções das três linhas de defesa foi o primeiro momento da análise dos 

dados. A análise descritiva se deu pelas análises das medidas de tendência, dispersão, 

assimetria e curtose, para verificar a viabilidade das proxies de pesquisa e para se analisar a 

viabilidade do modelo teórico por meio da regressão linear. 

Além destas, a análise da correlação de Spearman entre o IAVDESEMPEST e os 

índices das funções de cada linha de defesa foi realizada para se constatar o nível de 

correlação entre estas variáveis.  

Após análise da correlação, seguiu-se para análise por meio de regressão linear 

múltipla, em que a equação 1 construída para explicar a relação entre o IAVDESEMPEST 

e os índices de atendimento às diretrizes das três linhas de defesa é apresentado da seguinte 

forma: 

 

(1) 

Em que: 

Log IAVDEMPEST + 1 = Logaritmo natural do Σ das médias ponderadas dos índices 

de avaliação de desempenho da dimensão financeira (IAVDDFIN) e não financeira 

(IAVDDÑFIN); 

β0= Constante do modelo; 

β1 G.Operacional = Índice de atendimento às diretrizes da 1ª linha de defesa; 

β2 RiscosC.I. = Índice de atendimento às diretrizes da 2ª linha de defesa; 

β3 Audit.Interna = Índice de atendimento às diretrizes da 3ª linha de defesa; 

µ= Resíduos da regressão. 

A análise multivariada serviu para investigar a relação conceitual entre as linhas de 

defesa conforme modelo do IIA (2013), que representou o processo de governança das 

estatais e o IAVDESEMPEST, que representou o processo de avaliação de desempenho 

daquelas empresas. 

Os cinco pressupostos dos mínimos quadrados ordinários (MQO) da equação 1 

também foram testados com o objetivo de verificar se todos foram atendidos e se os 

resultados estimados foram válidos e possíveis para serem utilizados em inferências 

(FÁVERO, 2014). Foram efetuados os testes de Jarque-Bera, Breusch-Pagan e White para 
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testar a normalidade e a homocedasticidade dos dados e dos resíduos e para se comprovar a 

ausência de multicolinearidade, foi utilizado o teste Variance Inflation Factor (VIF). 

Por sua vez, a análise de conteúdo, com uso do Iramuteq, foi efetuada com o objetivo 

de comparar os resultados da análise quantitativa com a análise qualitativa. A análise 

fatorial foi utilizada, para investigar como o conteúdo dos relatórios de administração, 

como primeira linha de defesa, relacionou-se com as funções correspondentes a segunda e 

a terceira linha. 

Para constatar a maneira como estas informações foram evidenciadas nos relatórios, 

a análise das classes de sentido originadas pelo chi-quadrado (Khi2) e pelo p-valor das 

palavras extraídas dos relatórios de administração foram analisadas. 

A justificativa para se comparar os resultados da análise quantitativa com a 

qualitativa, está na importância de verificar se a forma com que o conteúdo foi apresentado 

pelas linhas de defesa nos relatórios está relacionado com o fato dessas linhas assegurarem 

um melhor processo de avaliação de desempenho nas estatais. 

 

4 RESULTADOS 

 

A análise das medidas de tendência, dispersão e os testes de assimetria e curtose são 

apresentados na Tabela 1, a seguir. Conforme Tabela 1, as empresas estatais apresentaram 

um IAVDESEMPEST médio de 0,82, com um desvio padrão de 0,9208, isto com base nos 

indicadores financeiros e não financeiros apresentados nos relatórios de administração 

divulgados pelas estatais.  

O alto distanciamento entre o valor máximo e mínimo do IAVDESEMPEST mostrou 

que a alta administração das estatais apresenta comportamentos díspares quanto ao uso de 

indicadores financeiros e não financeiros para avaliar seu desempenho. 

Tabela 1:  

Estatísticas Descritivas com dados dos relatórios de administração, de gestão e anuais da auditoria 

interna dos websites institucionais das estatais em 2016. 

 
Empresas Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo Assimetria Curtose 

P-valor 

IAVDESEMPEST 24 0,8200 0,9208 -1,4621 2,8260 0,8383 0,3247 0,5798 

Gerência 

Operacional  
24 0,7917 0,2917 0,3333 1,0000 0,0711 0,0700 0,0483** 

Riscos, Controles 

Internos e 

Conformidade 

24 0,8379 0,9255 0,6667 1,0000 0,3876 0,9287 0,6697 

Auditoria Interna 24 0,7638 0,2080 0,3333 1,0000 0,5319 0,6663 0,7392 

Nota. *Significativo ao nível de 10%, **Significativo ao nível de 5%; ***Significativo ao nível de 1%.  

Os índices de atendimento às diretrizes das Três Linhas de Defesa, apresentaram 

valores médios aproximados de, respectivamente, 0,7917, 0,8379 e 0,7638, para cada 

linha, o que indica um comportamento parecido das empresas quanto ao atendimento às 

diretrizes das Três Linhas (IIA, 2013) e diferente quando avaliam seu desempenho. 

As diretrizes da segunda linha de defesa foram as mais atendidas pelas estatais 

(0,8379), quando evidenciaram mais funções de risco, controles internos e conformidade 

nos relatórios de gestão, apesar do desvio padrão de 0,9255 indicar comportamento distinto 

de algumas empresas em atender as diretrizes das Unidades de Gestão de Risco, Controles 

Internos e Conformidade. 

O índice de atendimento às diretrizes da primeira e terceira linha apresentou valores 

médios aproximados. Uma possibilidade de entender estes resultados é admitir que, na 
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mesma medida com que a alta administração e a diretoria executiva das estatais atendem as 

recomendações do IIA (2013), a auditoria interna também atende. Diferente da segunda 

linha de defesa, os respectivos desvios de 0,2917 e 0,2080, da primeira e terceira linha, 

apontaram um menor distanciamento das estatais em atender diretrizes da gerência 

operacional e da auditoria interna. 

Os testes de assimetria e curtose do IAVDESEMPEST e dos índices correspondentes 

as Três Linhas de Defesa (IIA, 2013) foram efetuados para constatar a normalidade das 

variáveis do estudo. Inicialmente, o IAVDESEMPEST apresentou assimetria de 0,8383 e 

curtose de 0,3247, com p-valor de 0,5798. 

Considerando o limite significativo de 0,05, o índice apresentou distribuição 

simétrica de seus valores, sem excesso de curtose, o que confirma a normalidade dos 

valores do IAVDESEMPEST por estatal, proveniente do cálculo do logaritmo. 

A distância entre os valores máximos (2,8260) e mínimos (-1,4621) do 

IAVDESEMPEST, indica que os valores desse índice foram parecidos entre as estatais, 

apesar destas empresas apresentarem comportamentos distintos no uso dos indicadores 

para avaliar seu desempenho. Isto corrobora o fato de que estas estatais não possuem um 

padrão no uso de métricas para avaliar desempenho. 

Quanto aos testes de assimetria e curtose das três linhas de defesa, o índice da 

primeira linha apresentou assimetria de 0,0711 e curtose de 0,07, considerando o p-valor 

de 0,0483. Este resultado confirmou certo nível de assimetria e curtose no atendimento às 

diretrizes da gerência operacional pelas estatais. Isto implica que as linhas da gerência 

operacional não executam todas as diretrizes do IIA (2013) para a primeira linha de defesa. 

Além disto, a gerência operacional também não apresenta um padrão de procedimentos de 

controle e gestão de risco. 

Esse resultado vai de encontro ao que é estabelecido pelo MPDG (2016) sobre a 

gestão integrada que deve ser mantida pela alta administração para garantir o 

funcionamento adequado da primeira linha de defesa. Diferente do resultado do índice 

correspondente a primeira linha, os testes de assimetria e curtose da segunda e terceira 

linhas, apresentaram assimetrias de 0,3876 e 0,5319, com curtoses de 0,9287 e 0,6663, 

respectivamente.   

Ambos os resultados apontam que a Unidade de gestão de riscos e auditoria interna 

atendem às diretrizes recomendadas pelo IIA (2013). A ausência de assimetria e do 

excesso de curtose na distribuição dos valores destas unidades vai de encontro ao que 

preceitua o modelo do IIA (2013) quando recomenda o funcionamento integrado das três 

linhas de defesa para assegurar a avaliação de desempenho.  

A comparação entre este resultado e a análise das medidas de tendência e dispersão 

mostra que a unidade de gestão de riscos das estatais atende mais às diretrizes do IIA 

(2013) do que a auditoria interna. Uma justificativa para isto se dá pela auditoria interna ter 

apresentado um maior desvio padrão, quando comparado ao desvio da unidade de gestão 

de riscos e controle interno na análise descritiva. 

A análise da correlação de Spearman apresentada na Tabela 2, a seguir, evidenciará 

os níveis de correlação entre o IAVDESEMPEST por cada linha de defesa. A matriz de 

correlação também apresentará os níveis de correlação entre as linhas de defesa como 

variáveis explicativas, para verificar a relação entre essas linhas e o processo de avaliação 

de desempenho. 
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Tabela 2: 

Matriz de correlação de Spearman, com dados dos relatórios de administração, de gestão e anuais de 

auditoria interna dos websites institucionais das estatais em 2016. 

 

IAVDESEMPEST 
Gerência 

Operacional 

Riscos, Controles 

Internos e 

Conformidade 

Auditoria 

Interna 

IAVDESEMPEST 1,0000    

Gerência Operacional  0,1877 

(0,3798) 
1,0000   

Riscos, Controles 

Internos e Conformidade 

    0,4440** 

 (0,0298) 

0,0671 

(0,7555) 
1,0000  

Auditoria Interna 0,2713 

(0,1996) 

    0,5869** 

 (0,0026) 

0,2683 

(0,2049) 
1,0000 

Nota. *Significativo ao nível de 10%, **Significativo ao nível de 5%; ***Significativo ao nível de 1%.  

Conforme Tabela 2, as funções da gerência operacional (0,1877) e da auditoria 

interna (0,2713) não apresentaram correlação com o IAVDESEMPEST. Diferente da 

unidade de gestão de riscos, controles internos e conformidade, que esteve correlacionada 

(0,4440) com o índice de avaliação de desempenho. 

Este resultado corrobora certa divergência entre as funções da gerência operacional e 

da auditoria interna com o IAVDESEMPEST, o que vai de encontro ao que estabelece o 

MPDG (2016) e o IIA (2013). Este último estabelece que a função da gerência operacional 

deve ser desempenhada pela alta administração e essa função deve ser alinhada ao 

planejamento estratégico das estatais (MPDG, 2016), visto que é deste planejamento que 

decorre a necessidade de se avaliar desempenho. 

Diferente da alta administração e da auditoria interna, a unidade de riscos e controles 

internos foi a única que apresentou correlação (0,4440) com o IAVDESEMPEST. Este 

resultado pode ser justificado por dois motivos: O fato de que as funções da unidade de 

riscos e controles internos possuem uma maior abrangência de atuação nas estatais (IIA, 

2013) e pela maior quantidade de diretrizes atendidas por estas unidades quanto a 

asseguração dos procedimentos organizacionais, incluindo a avaliação de desempenho. 

Com base nas correlações da Tabela 2, verificou-se que as funções das unidades de 

gestão de riscos e controles internos não apresentou correlação com as funções da gerência 

operacional (0,0671) e da auditoria interna (0,2683). Sobre a interação entre estas linhas, o 

MPDG (2016) recomenda que a organização deve estar consciente dos riscos que 

envolvem o negócio e gerencie esses riscos, a partir de controles adequados, de modo que 

os objetivos estratégicos não venham a ser prejudicados. Os objetivos estratégicos das 

organizações devem estar alinhados a sua missão e visão, para que as empresas operem de 

forma conjunta e organizada. 

A análise da correlação entre o IAVDESEMPEST e as Três Linhas de Defesa 

mostrou que a alta administração e a auditoria interna estão mais relacionadas entre si e 

menos relacionada com a unidade de gestão de riscos e controle das estatais. Por sua vez, a 

segunda linha de defesa está mais relacionada ao índice de avaliação de desempenho das 

estatais do que a primeira e a terceira linha de defesa. 

Para que fosse possível comprovar alguma relação estatística de significância entre o 

IAVDESEMPEST e as linhas de defesa, a análise com regressão linear múltipla 

considerou o IAVDESEMPEST como variável dependente e as três linhas de defesa como 

variáveis explicativas, conforme apresenta a Tabela 3, a seguir. 

Tabela 3:  
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IAVDESEMPEST (Y) e Linhas de defesa (X) com dados dos relatórios de administração, de gestão e 

anuais de auditoria interna dos websites institucionais das estatais em 2016. 

IAVDESEMPEST (Y) 
Coeficiente Desvio padrão t P>|t| 

β0  -3,1926 1,6907 -1,89 0,074 

β1 Gerência Operacional 0,3152 0,7707 0,41 0,687 

β2 Riscos, Controles 

Internos e Conformidade 
4,0759 2,0422 2,00 0,060* 

β3 Auditoria Interna 0,4550 1,1196 0,41 0,689 

 Prob>F = 0,1503 R2= 0,2285 µ = 15,04  

R² ajustado 0,1128     VIF (média)  1,43  

 Teste F (3, 20) 0,1503**  White 0,6064** 

 Jarque-Bera 0,1215**   Breusch-Pagan 0,9538** 

Nota. *Significativo ao nível de 10%, **Significativo ao nível de 5%; ***Significativo ao nível de 1%.  

A Tabela 3 apresentou os resultados da regressão linear múltipla calculada para testar 

o modelo empírico definido nessa pesquisa. O R² de 0,2285 evidencia que as funções das 

três linhas de defesa do IIA (2013) explicam em aproximadamente 23% as variações 

ocorridas no índice de avaliação de desempenho das estatais. 

Quanto à análise do R² ajustado, o valor diferenciou-se do R² não ajustado em 

0,1128, o que implica dizer que, caso houvesse a inclusão de outras linhas de defesa no 

modelo além das três, as variáveis explicativas e a constante (β0) reduziriam seu poder de 

explicação sobre as variações no IAVDESEMPEST para 12%.  

Apesar do resultado apontado pelo R
2 

e R
2 

ajustado, de que existe certa influência das 

três linhas de defesa sobre o índice de avaliação de desempenho das estatais, os resultados 

obtidos pelo Teste F (Prob>F=0,1503), que analisa os parâmetros do modelo de maneira 

individual, apontou não significância dos betas correspondentes as três linhas, o que indica 

uma provável má especificação do modelo.  

Este resultado mostra que, quando se analisa a relação entre, apenas, uma função do 

modelo do IIA (2013) e o IAVDESEMPEST, uma linha de defesa, por si só, não 

influenciará o valor deste índice. De certa forma, este resultado corrobora a abordagem do 

IIA (2013) sobre a validade da atuação conjunta das três linhas de asseguração para 

influenciar o processo da avaliação de desempenho nas organizações. 

Para verificar se todos os pressupostos do estimador dos mínimos quadrados 

ordinários foram respeitados, o teste da normalidade de Jarque-Bera (0,1215) comprovou 

a normalidade da distribuição dos resíduos da regressão e o teste de Breusch-Pagan 

(0,9538) comprovou que essa distribuição, além de normal, também é homocedástica, o 

que garantiu a validade dos resultados estimados pela regressão linear.  

O resultado obtido pelo teste de White (0,6064) também comprovou que os dados 

não são heterocedásticos. Além disso, o teste das estatísticas VIF (1,43) apontou ausência 

de multicolinearidade entre os coeficientes das Três Linhas de Defesa, o que garantiu a 

permanência destas variáveis no modelo para inferências.  

Quanto ao teste de significância individual de β0 (P>t: 0,074), verificou-se que a 

constante do modelo não foi significativa, o que aponta para o fato de que o β0 (constante), 

por si só, também não explica as variações no IAVDESEMPEST, demandado a existência 

de outras linhas de defesa para tentar explicar as variações neste índice. 

O resultado do teste de significância do β1 (P>t: 0,687), que corresponde a Gerência 

Operacional, não apontou significância entre suas funções e o índice de avaliação de 

desempenho das estatais. Esse resultado vai de encontro aos conceitos estabelecidos pelo 

MPDG (2016) e pelo IIA (2013) quando atribuem a responsabilidade da definição de 
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metas e dos objetivos estratégicos à alta administração, inclusive a de assegurar a 

eficiência e a eficácia para se manter um bom desempenho. 

Os testes de significância de β2 (P>t:0,06) e β3 (P>t:0,689), correspondentes as 

funções de gerenciamento de riscos, controles internos e conformidade e auditoria interna, 

também não apontaram relação de significância com o IAVDESEMPEST.  Isto corrobora 

o fato de que as funções da linha de gerenciamento de riscos, controles e conformidade, 

apesar de apresentar correlação com o IAVDESEMPEST, não influenciam o processo de 

avaliação de desempenho das estatais. 

O mesmo ocorre com a função da auditoria interna, pois apesar da responsabilidade 

em avaliar a qualidade da execução dos planos, das metas e dos indicadores estratégicos, o 

resultado indica que a linha de defesa da auditoria não influencia a avaliação de 

desempenho das estatais, o que faz com que a possibilidade de asseguração desse processo 

seja desconsiderada. 

Este resultado aponta que as linhas do modelo das três linhas de defesa do IIA (2013) 

não se relacionam com o processo de avaliação de desempenho das estatais, apesar do que 

estabelece o IIA (2013) e o MPDG (2016) que as linhas de defesa devem funcionar de 

maneira integrada para assegurar o alcance de metas e de objetivos estratégicos, com a 

obtenção de resultados eficazes. 

Sob a ótica da Teoria Institucional, este resultado pode significar o reflexo de um 

isomorfismo normativo quando da institucionalização do modelo das Três Linhas de 

Defesa nas estatais, a partir do momento em que as empresas declaram ao Ministério 

Público estar de acordo com as diretrizes do modelo das três linhas de defesa (IIA, 2013), 

porém sem estar alinhado com o processo de avaliação de desempenho nas estatais. 

4.1 Interação entre as linhas de asseguração e responsabilidade do modelo das Três 

Linhas de Defesa. 

A estrutura das informações nos relatórios foi investigada por meio da análise de 

conteúdo, com o uso de software, das seções referente a gestão de riscos, controles internos 

e conformidade e da auditoria interna nos relatórios de administração. A justificativa para 

essa análise se deu pela necessidade de comparar os resultados oriundos da análise 

quantitativa com o conteúdo dos relatórios. 

Inicialmente, 66% do conteúdo dos relatórios foi considerado pelo software, em 

detrimento a 19% que foi desconsiderado, por conterem termos que não estavam alinhados 

a intenção de sentido das classes originadas pela análise da estrutura textual. A análise da 

estrutura textual deu origem a três classes, que agruparam as palavras que possuíam a 

mesma intenção de sentido, por meio do p-valor de cada uma dessas palavras. 

Considerando o nível de significância de 0,05, as palavras que apresentaram os 

maiores níveis de significância e foram agrupadas na classe 1 foram “plano” (p<0,0001), 

“deficiência” (p<0,00013) e “administração” (p<0,00017).  

Este resultado indicou que parte dos relatórios de administração apresentam as 

funções da primeira linha de defesa, quando os planos e as deficiências em sua execução, 

são evidenciados pela administração, conforme evidencia o trecho a seguir: “no âmbito do 

programa de remediação, ocorre a revisão [...]das deficiências identificadas no 

monitoramento dos prazos [...] para implementação do plano de ação[...]”. 
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As palavras agrupadas na classe 2 que apresentaram maiores níveis de significância 

consistiram em “risco” (p<0,0001), “política” (p<0,0001), “empresa” (p<0,00016) e 

“gestão de riscos” (p<0,00019). 

O agrupamento destas palavras mostra que parte dos relatórios de administração das 

estatais também evidenciou as funções desempenhadas pela segunda linha de defesa, 

quando apontou a existência de políticas de gestão de risco, conforme o trecho apresentado 

pelo software, a seguir: “O processo de gestão de riscos das empresas[...] é regido por 

uma política de gestão de riscos, corporativa e única, aprovada por seu Conselho de 

Administração [...]”. 

A classe 2 agrupou a maior quantidade de palavras, com os maiores níveis de 

significância nos textos. Esse resultado aponta para o fato de que as funções de 

gerenciamento de riscos, controles internos e conformidade, foram mais evidenciadas pela 

alta administração das estatais, o que corroborou os níveis de significância obtidos pela 

segunda linha de defesa na análise da correlação efetuada na análise descritiva. 

As palavras agrupadas na classe 3 que apresentaram os maiores níveis de 

significância foram “auditoria interna” (p<0,0001), “unidade” (p<0,0001) e “exercício” 

(p<0,0001). O agrupamento dessas palavras apontou que outra parte dos relatórios de 

administração evidenciaram funções da auditoria interna, conforme trecho a seguir: “a 

Auditoria Interna é subordinada ao Conselho de Administração e promove o exame das 

atividades desenvolvidas pelas unidades organizacionais com o objetivo de analisar a 

gestão das mesmas [...]”. 

A intenção de sentido de cada classe relacionou-se com uma função das três linhas 

de defesa. A análise da interação entre essas classes comprovou que elas foram 

evidenciadas na maior parte dos relatórios, porém sem uma padronização desses 

procedimentos, conforme análise fatorial apresentada na Figura 1, a seguir. 

 

 Figura 1: Análise fatorial das classes de sentidos que correspondem as Três Linhas de Defesa. 

Nota. Análise fatorial desenvolvida pelo Iramuteq com base no corpus textual preparado com 

relatórios de administração, de gestão e de auditoria interna. 
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Conforme Figura 1, a análise fatorial das classes de sentido apresentou certa simetria 

na distribuição das palavras no decorrer do plano cartesiano, em que 56,37% das palavras 

dos relatórios de administração concentraram-se no eixo das abcissas e 43,63% 

concentraram-se no eixo das coordenadas. 

As três classes apresentaram uma mesma extensão de uso das palavras nos textos, o 

que sustentou o fato dos relatórios das estatais, apesar de não apresentarem um padrão na 

forma com que as informações são divulgadas, evidenciarem um conteúdo parecido, visto 

que as palavras com maior nível de significância não apresentaram um nível alto de 

dispersão. 

A Figura 1 também mostra que apesar dos relatórios de administração evidenciarem 

as atividades desempenhadas por todas as linhas, as ações desempenhadas pela linha de 

gerenciamento de riscos, controles internos e conformidade foram evidenciadas pelas 

estatais em uma maior extensão, haja vista que a intenção de sentido correspondente à 

classe 2 (verde) esteve mais distribuída no eixo das abcissas. Este resultado está de acordo 

com o obtido pela análise da correlação de Spearman. 

A intersecção dos eixos corroborou o entendimento de que todos os relatórios das 

empresas divulgaram informações correspondentes às três linhas de defesa, porém sem 

uma mesma extensão de funcionamento nas estatais, o que na análise da regressão pode 

justificar o resultado das linhas do modelo do IIA (2013) não possuir relação com o 

IAVDESEMPEST. 

Esse resultado pode ser explicado por uma provável falta de “amarração” entre os 

instrumentos institucionais das estatais ou apenas, pelo fato de existir uma 

institucionalização cerimonial do modelo das três linhas de defesa (DIMAGGIO e 

POWELL, 2005), que faz com que as empresas apenas o evidenciem em seus relatórios de 

administração para cumprir as determinações do MPDG, sem possuir relação alguma entre 

essas linhas e o ambiente institucional das estatais. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo desse estudo foi verificar qual a relação entre as funções das linhas de 

defesa de empresas estatais brasileiras, conforme modelo das Três Linhas de Defesa, do 

Instituto Interno dos Auditores – IIA (2013) e o Índice de Avaliação de Desempenho de 

Empresas Estatais (IAVDESEMPEST) desenvolvido nesse estudo, para indicar o quanto as 

empresas estatais possuem seu desempenho avaliado. 

As linhas responsáveis pela avaliação de desempenho nas estatais não apresentaram 

procedimentos padrões institucionalizados nas estatais. Além dessa falta de padronização, 

a forma com que os indicadores foram utilizados mostrou desequilíbrio no processo de 

avaliação de desempenho, no momento em que os indicadores da dimensão financeira 

ainda são mais evidenciados pela administração, do que os indicadores da dimensão não 

financeira. Isto pode ser compreendido pelo fato de que os gestores não conseguem 

apresentar uma visão multidimensional das organizações, ou tomam decisões considerando 

outros fatores além das demandas das empresas. 

Apesar de estarem submetidas às regras do MPDG, a forma com que esses 

indicadores existem nas organizações e são utilizados para se avaliar o desempenho, pode 

ser explicado pela abordagem do isomorfismo normativo da Teoria Institucional, no 

momento em que ocorre uma evidenciação aleatória desses indicadores nos relatórios de 

administração, sem estarem vinculados às metas do desempenho das organizações. 
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As linhas da alta administração, da gestão de riscos, controles internos e 

conformidade, e da auditoria interna, por não apresentarem um alinhamento integrado no 

funcionamento de suas linhas de defesa, colocam o funcionamento do modelo nas estatais 

brasileiras em “xeque”. 

Além da falta de integração no funcionamento das linhas, o modelo não se relaciona 

e nem influencia a forma com que os indicadores de desempenho são utilizados para se 

avaliar as metas e os procedimentos das estatais. Pelas três linhas não apresentarem relação 

com o IAVDESEMPEST, o funcionamento desse modelo também não pode garantir a 

asseguração de um processo de avaliação de desempenho eficiente, considerando que este 

seria o resultado esperado com a hipótese proposta. 

5.1 RECOMENDAÇÕES 

Dentre as limitações do estudo, aponta-se a pouca quantidade de relatórios 

divulgados nos sites institucionais das empresas o que levou à redução da amostra, além 

das informações dos relatórios divulgados se mostrarem desalinhadas entre as linhas que 

representaram as funções. Para pesquisas futuras, recomenda-se a ampliação dos relatórios 

e do escopo de pesquisa, considerando a análise dos pressupostos da regressão ou outros 

modelos, que verifiquem a interação entre as linhas com a inserção de variáveis de 

controle.  

Além disso, recomenda-se uma comparação no conteúdo evidenciado pelas estatais 

de outros países para que se haja mais precisão na análise da viabilidade do modelo do IIA 

(2013), com a abordagem de outra lente teórica e, consequentemente, com a premissa de 

uma outra hipótese. 
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1 - Introdução 

Na atual fase da economia brasileira, praticamente todos os ramos de atividade tem sofrido 

com a crise que está sendo enfrentada. Seja no setor de bens de consumo ou serviços, 

percebe-se uma dificuldade em retomar o crescimento de atividades e até mesmo manter o 

ritmo de produção que se tinha há cerca de dois anos atrás. Uma busca constante na 

redução de custos e despesas tem sido a tônica no dia a dia das empresas e organizações. 

O mesmo ocorre no setor de serviços, uma vez que também os consumidores buscam 

adequar seus orçamentos à renda obtida. Observa-se que tudo aquilo que pode ser 

considerado supérfluo ou no mínimo não essencial é alvo de análise para se verificar se 

permanecem ou são descartados ou eventualmente adiados para um momento mais viável.  

Segundo Carvalho e Laurindo (2007), “um ponto que está na própria essência da estratégia 

é saber escolher o que fazer e o que não fazer. O desenvolvimento da estratégia 

competitiva tem, pois, um caráter amplo de como a empresa competirá, quais devem ser 

suas metas e quais as políticas necessárias para a consecução destas metas”. Conforme 

Nassif e Tanashiro (2008), com relação à estratégia de competitividade, visando se 

destacar frente às demais, as instituições de ensino superior vem adotando há muito tempo 

uma visão mais imediatista com foco dos investimentos em aspectos tecnológicos e físicos 

(extrínsecos), levando seus dirigentes a considerarem que a competitividade concentra-se 

em ganhar dos concorrentes, principalmente no fator mensalidade; saber acompanhar as 

mudanças, estar sempre atualizado, apresentar-se de forma diferente e mostrar algo 

inovador e de relevância para a sociedade. 

Conforme Tashizawa (2012), desde a virada do século, os modelos que tradicionalmente 

direcionavam a gestão das Instituições de Ensino Superior (IES) parecem caminhar para 

sua inviabilização. De um lado tem-se a formação humanística tradicional que visa 

proporcionar ao aluno uma visão geral mais enciclopédica de vários assuntos relacionados 

com a formação profissional e por outro lado as exigências de um mercado em constante 

mutação demandam que o aluno se familiarize com os conceitos e ferramentas utilizadas 

na prática do dia a dia. 

Nesse cenário, onde a competitividade é a regra, as IES tem que de qualquer forma adotar 

alguma estratégia que permita sobreviver e suplantar seus concorrentes. Este trabalho tenta 

entender como se dá a criação de estratégia em uma IES. 

 

2 - Ambiente competitivo para as IES 

Nas duas últimas décadas aconteceram muitas mudanças, seja em aspectos 

socioeconômicos, seja principalmente no que diz respeito à tecnologia da informação que 

impulsionou várias tendências culturais e avanços em muitas áreas de conhecimento. No 

Brasil, em especial, ocorreram avanços políticos e sociais que permitiram que as classes 

menos favorecidas tivessem acesso a uma série de bens tangíveis e intangíveis, dentre eles 

o maior acesso à educação e em especial ao ensino superior. Por conta dessa demanda, 

houve um aumento expressivo do número de IES proporcionando novas vagas, 

especialmente no que diz respeito às instituições particulares. Porém, esse aumento da 

oferta foi maior que a real demanda e com isso várias vagas ficaram ociosas. 
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O aumento do número de IES não levou a uma melhora qualitativa do sistema educacional 

brasileiro. Pelo contrário, a qualidade de muitas instituições decaiu bastante com o advento 

da competitividade. E a dificuldade do governo em cumprir sua missão de cuidar dessas 

instituições passou a ser um enorme desafio (SCAGLIONE, V.L.T. e COSTA, M. N., 

2011). 

Assim sendo, com um cenário altamente competitivo e globalizado, as IES particulares 

passaram a ter de se preocupar em manter vantagem competitiva, sem comprometer a 

qualidade dos serviços prestados e atender o estabelecido nas normas e regulamentos do 

governo. Dentro desse quadro, surge a questão de que as IES privadas, apesar de suas 

inquestionáveis particularidades, precisam ser tratadas como negócios, e como qualquer 

outro negócio deve valer-se de técnicas de gestão profissionais para obterem vantagem 

competitiva sustentável. Isto é, precisam buscar formas de se manterem viáveis econômico 

e financeiramente e atenderem seu objetivo básico de proporcionar uma formação 

profissional de qualidade. Um negócio que não se sustenta financeiramente tende também 

a não equacionar adequadamente a questão da qualidade. É necessário capital para que se 

consiga cumprir adequadamente seus objetivos e missões institucionais e projetar-se rumo 

ao futuro (SCAGLIONE, V.L.T. e COSTA, M. N., 2011). 

Ao se pensar em boas práticas de gestão, automaticamente remete-se à ideia da adoção de 

Planos Estratégicos como forma de execução. O pressuposto é que a estratégia é um 

raciocínio que liga a situação externa (oportunidades e ameaças) com a capacidade interna 

da instituição (pontos fortes e fracos). Como explica a literatura de planejamento 

estratégico: o primeiro momento da formulação estratégica considera as variáveis 

ambientais que influenciam a instituição, identificando aquelas que concorrem para sua 

vulnerabilidade interna e os pontos que possibilitam aproveitar as oportunidades. A fase 

seguinte é destinada à definição da estratégia apropriada para promover a sustentabilidade 

financeira e a vantagem competitiva esperada. Embora admita que as empresas encontrem 

muitas formas diferentes de concretizar isso, Porter (1989) aposta na existência de somente 

três estratégias bem-sucedidas para ter um desempenho superior aos demais. Essas 

estratégias genéricas são: liderança geral de custos, diferenciação e enfoque. Aconselha 

ainda que se adote apenas uma delas, caso contrário estaria condenado ao fracasso 

(SCAGLIONE, V.L.T. e COSTA, M. N., 2011). 

A inexistência de uma teoria própria de administração universitária tem feito com que as 

universidades busquem modelos e paradigmas gerenciais no setor empresarial. Assim, 

pode-se observar, atualmente, uma forte e crescente tendência entre as instituições privadas 

de educação superior em se identificarem como “empresa”. Esse tipo de argumentação tem 

justificado a incorporação de modelos de gestão empresarial nas práticas gerenciais, 

fenômeno este identificado como managerialism. Orientada por princípios de 

racionalidade, e tendo como foco maior a produtividade e a busca de resultados 

econômico-financeiros, a prática de modelos empresariais, além de resultados limitados, 

tende a distanciar as IES de seus objetivos e de sua missão institucional: o papel social e o 

educacional. Contudo, para que as universidades possam responder aos desafios que lhes 

impõem um novo contexto econômico, social e tecnológico e se manterem atuantes num 

ambiente competitivo, torna-se necessário que tais organizações estejam dotadas de uma 

gestão eficaz. A gestão dessas organizações deve, efetivamente, contribuir para a 

produção, aplicação e transmissão do conhecimento, tendo como principal beneficiário a 

própria sociedade que as mantém e legitima. (MEYER Jr., V.; PASCUCCI, L. e 

MANGOLIN, L., 2012). 
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Assim sendo, devido às características peculiares do serviço que prestam, dos objetivos a 

serem atingidos e considerando a regulação governamental à que estão submetidas, os 

modelos adotados pelas empresas para a formulação estratégica não podem ser livremente 

adotados pelas IES sem que se façam algumas considerações. 

 

3 – Estudo de caso e metodologias para análise estratégica em IES privadas 

Para este trabalho optou-se por utilizar a metodologia de estudo de caso, uma vez que se 

pretende investigar o “como” e o “por que” de um fenômeno, quando o controle que o 

investigador tem sobre os eventos é muito reduzido; ou quando o foco temporal está em 

fenômenos contemporâneos dentro do contexto de vida real. 

Conforme Yin (2015), o estudo de caso se aplica nas seguintes situações: 

a) Explicar ligações causais em intervenções ou situações da vida real que são 

complexas; 

b) Descrever um contexto de vida real no qual uma intervenção ocorreu; 

c) Avaliar uma intervenção em curso; 

d) Explorar aquelas situações nas quais a intervenção não tem clareza no 

conjunto de resultados 

Dentre as metodologias existentes que podem auxiliar em uma análise estratégica para uma 

organização, foram escolhidas o modelo das cinco forças de Michael Porter (PORTER, 

1979) e a análise SWOT. Isso se deve ao fato de que para elaborar uma estratégia 

adequada deve-se tentar conhecer ao máximo o ambiente externo onde a empresa exerce 

suas atividades, através do modelo de Porter, e ao mesmo tempo fazer um diagnóstico 

interno da própria empresa, utilizando a análise SWOT, para se chegar a um 

posicionamento estratégico adequado. 

A técnica de análise SWOT foi elaborada pelo norte-americano Albert Humphrey, durante 

o desenvolvimento de um projeto de pesquisa na Universidade de Stanford entre as 

décadas de 1960 e 1970, usando dados da Fortune 500, uma revista que compõe um 

ranking das maiores empresas americanas. Em uma análise da empresa, suas características 

devem ser enquadradas conforme segue: 

a) Strengths (forças) - vantagens internas da empresa em relação às 

concorrentes 

b) Weaknesses (fraquezas) - desvantagens internas da empresa em 

relação às concorrentes 

c) Opportunities (oportunidades) – aspectos externos positivos que 

podem potencializar a vantagem competitiva da empresa.  

d) Threats (ameaças) - aspectos externos negativos que podem por em 

risco a vantagem competitiva da empresa 
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Figura 1: Matriz SWOT, adaptado de Portal dos Administradores 

Os pontos fortes e as oportunidades devem ser buscados para maximizar os resultados, 

enquanto que os pontos fracos e ameaças também devem ser identificados para que se 

tome alguma medida no sentido de sanar ou minimizar qualquer fragilidade, como também 

planejar uma ação caso a ameaça venha a se concretizar. . Daí o recurso e planejamento 

com base na competência pode enriquecer a análise SWOT desenvolvendo a perspectiva 

interna mantendo as perspectivas internas e externas em foco simultaneamente (Dyson, 

2004). 

Com relação às cinco forças de Porter, trata-se de um modelo amplamente conhecido e 

adotado na formulação de estratégias para as organizações. A base de seu desenvolvimento 

está em analisar e compreender detalhadamente como opera o setor de atividade do qual a 

organização faz parte, bem como identificar a atuação das forças setoriais de modo que 

sejam aproveitadas para o posicionamento estratégico da empresa. Uma vez feita uma 

“auto avaliação” da empresa, cabe conhecer o ambiente no qual desenvolve suas atividades 

e assim já se tem condições de formular a estratégia mais adequada. Relembrando um dos 

ensinamentos milenares de Sun Tzu, em a Arte da Guerra: “Se você se conhece e ao 

inimigo, não precisa temer o resultado de uma centena de combates”. 

O modelo de Porter está baseado nas cinco forças, conforme segue: 

a) Rivalidade entre Concorrentes: é a concorrência habitual entre as 

empresas de um mesmo segmento, buscando sempre novos clientes e 

uma maior participação no mercado em que atuam; 

b) Ameaça de Novos Entrantes: uma vez que normalmente as empresas não 

trabalham em mercados fechados, é possível o surgimento de novos 

concorrentes ao mercado onde a empresa atua; 

c) Poder de Barganha dos Fornecedores: os fornecedores habitualmente 

tem algum poder de barganha junto às empresas para as quais fornecem. 

Esse poder aumenta se a quantidade de fornecedores para um item for 

baixa ou não existem muitas possibilidades de substituição do item; 
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d) Ameaça de Produtos Substitutos: pode-se definir como produto 

substituto aquele que não é exatamente o produto da empresa, mas 

atende a necessidade deste último; 

e) Poder de Barganha dos Clientes: nesse caso o poder aumenta 

inversamente à quantidade de clientes existentes, ou seja, para poucos 

clientes cada um deles terá um poder maior de barganha; 

 

 

Figura 2: As cinco forças de Porter, adaptado pelo autor 

 

Visando desenvolver um instrumento de pesquisa adequado que pudesse investigar o meio 

onde funcionam as IES privadas e também contemplar os aspectos estratégicos citados 

acima, através do modelo SWOT e da teoria das cinco forças de Porter, buscou-se preparar 

um grupo de questões que pudessem orientar as entrevistas junto às IES privadas 

selecionadas. 

Foi elaborado um questionário com cinco questões dissertativas para se pesquisar quais as 

estratégias competitivas de mercado para as IES privadas. O mesmo questionário foi 

submetido para as três instituições citadas acima. As questões são as seguintes: 

a) A atividade de análise estratégica é realizada formalmente para a sua 

universidade? Ela é considerada no planejamento das atividades? Com 

que frequência é realizada? Existe alguma área encarregada dessa 

atividade? 

b) Como a situação atual do mercado de ensino superior é percebida pela 

sua universidade? 

c) Considerando o modelo das cinco forças de Porter, adequado para a 

análise de ambiente, quais entidades representariam cada uma das cinco 

forças (Fornecedores, Clientes, Novos Entrantes, Produtos Substitutos e 

Concorrentes) no caso das universidades privadas? E no caso desta IES? 
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d) Considerando o modelo SWOT, voltado para uma análise interna de 

empresas, quais seriam os pontos: fortes, fracos, ameaças e 

oportunidades para a IES? 

e) Quais são as perspectivas do mercado de ensino superior? 

 

4 – Estudos de Caso IES privadas 

A fim de permitir uma análise e comparação adequadas, foram pesquisadas instituições 

que basicamente competem no mesmo nicho de mercado e com reconhecimento no 

segmento de educação. Ainda nesse aspecto, existe um núcleo comum de cursos para as 

IES privadas adotadas: todas as IES têm cursos de engenharia e administração de 

empresas. Três IES aceitaram participar da pesquisa e para que se tenha total liberdade 

para a resposta de questionários, as identidades das instituições serão preservadas e 

passamos a identifica-las como IES-A, IES-B e IES-C. 

 

4.1 IES-A 

A IES privada estudada é uma faculdade que possui quatro cursos de graduação: 

administração de empresas, contabilidade, engenharia de produção e engenharia civil; além 

de três cursos de pós-graduação nas áreas de: engenharia de produção, gestão empresarial e 

comunicação empresarial. Trata-se de uma instituição privada com fins lucrativos, de 

capital fechado, fundada em 2006 em São Paulo/SP, que pertence a um grande grupo 

educacional, com destacada atuação em cursos pré-vestibulares e no ensino médio. 

O curso de administração de empresas teve nota máxima na avaliação do ENADE em 

2015, que avaliou 1806 cursos de administração em todo o país. Nesta avaliação, apenas 

88 cursos alcançaram a nota máxima no ENADE, equivalendo a 4,9 % do total. 

Atualmente conta com cerca de 500 alunos, 26 colaboradores administrativos e 

aproximadamente 50 professores, sendo que mais de 80 % possui titulação de mestrado e 

doutorado. 

Em contato com a coordenadora de curso, a mesma respondeu o questionário conforme 

segue: 

a) Resposta: A atividade de análise estratégica não é realizada 

formalmente e de forma regular, não existindo uma área responsável 

pela atividade. Como a instituição é relativamente nova, nem todos os 

setores estão formalmente definidos. Normalmente a atividade de 

análise estratégica de médio e longo prazo é discutida em reuniões com 

a direção, porém não existe uma regularidade. 

b) Resposta: Nas palavras da própria coordenadora do curso: “A atual 

situação do mercado no ensino superior é bastante preocupante. Existem 

muitas instituições com baixa qualidade de ensino em todos os estados 

brasileiros. A IES é uma Faculdade recente e com foco na excelência da 

qualidade, ou seja, todos os cursos ofertados possuem rigor no ensino e 

na avaliação, porém o foco também é na formação completa do 

profissional. “Estamos preocupados em criar valores como ética e 

profissionalismo, valores esses que não são comuns nas instituições de 

ensino no Brasil”. A compra de instituições de ensino por grandes 

grupos financeiros também é uma preocupação, pois aparentemente, o 
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objetivo é simplesmente aumentar a participação no mercado. Existe 

uma multiplicação de cursos EAD de baixa qualidade.”; 

c) Resposta: Considerando o modelo das cinco forças de Porter, a 

coordenadora do curso identificou assim cada uma delas: 

i. Poder de Barganha dos Fornecedores: “podem ser os 

professores e pessoal administrativo (especificamente 

coordenação e média direção). O poder de negociação 

dos docentes (torna-se mais forte em relação ao valor da 

hora aula, ou seja, a valor deve ser atrativo para docentes 

com maior titulação e experiência. Os professores 

“melhores” querem ministrar aulas em faculdade mais 

conhecidas e respeitadas). O mesmo se aplica para as 

coordenações de curso e média direção”; 

ii. Poder de Barganha dos Clientes: “no caso seriam os 

alunos e seus pais. O poder de negociação dos mesmos 

(torna-se mais forte em relação ao valor da mensalidade e 

atuação dos professores / direção).”; 

iii. Ameaça de Novos Entrantes: “novas faculdades que 

buscam a excelência. Porém é uma atividade que exige 

grande investimento e experiência no setor, o que 

dificulta a entrada de novos entrantes.”; 

iv. Ameaça de Produtos Substitutos: “cursos EAD em 

instituições com menor reconhecimento que baixam os 

custos para atrair novos alunos”; 

v. Rivalidade entre Concorrentes: “outras faculdades de 

ensino forte como Insper, FGV, Fei e Mauá”; 

d) Resposta: Considerando o modelo SWOT, seus elementos assim foram 

identificados: 

i. Pontos fortes: “qualidade do ensino, professores, 

localização, ótima infraestrutura (salas de aula, 

laboratórios, equipamentos de informática, etc.) turmas 

reduzidas, cursos atualizados, atividade extra (visitas 

técnicas, iniciação científica, participação em congressos, 

etc.), excelentes notas no ENADE (comprovam a 

excelência da Faculdade), mensalidades adequadas e 

possibilidades de bolsas de estudo”; 

ii. Pontos fracos: “faculdade nova e pouco conhecida no 

mercado, necessidade de grande publicidade para 

divulgação, concorrência de outras instituições mais 

conhecidas, cursos EAD e a falta de histórico / reputação 

da faculdade.”; 

iii. Ameaças: “não conseguir formar turmas de entrada por 

não ser muito conhecida / reconhecida”. Um outro ponto 

foi voluntariamente destacado pela coordenadora, que 

pode ser caracterizado como “Influência 

Governamental”: “nas IES’s privadas a influência e 

interferência do governo são fatores de grande 

perturbação. A constante mudança nas regras, a pouca 

autonomia e a grande burocracia dificultam muito as 
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IES’s privadas, principalmente as menores ou novas.” 

Assim sendo, essa influência fica caracterizada como 

Ameaça; 

iv. Oportunidades: “como é uma faculdade com foco na 

qualidade do ensino, é possível que as pessoas 

interessadas em uma boa formação optem pela IES.”; 

e) Resposta: Com relação a perspectivas do mercado de ensino superior: 

“As perspectivas são desafiadoras e preocupantes. Creio que muitas 

instituições irão ter dificuldades financeiras (problemas no Fies / 

Prouni). Outra dificuldade é a economia brasileira passando por 

momentos difíceis. Muitas famílias estão com dificuldades em arcar 

com as mensalidades. Existe a necessidade de melhorar o desempenho 

das instituições de ensino, no sentido administrativo. Resumindo, as 

perspectivas do mercado são complexas e necessitarão de muita análise 

e planejamento. Existe também a necessidade da instalação de novos 

indicadores de qualidade, não somente os divulgados pelo Inep/MEC”; 

 

4.2 IES-B 

Esta IES é muito conhecida pelos seus cursos de engenharia e administração de empresas, 

sendo que iniciou suas atividades por este último curso em 1941. A iniciativa pioneira foi 

de um padre jesuíta de visão, pois no ano citado fundou o curso de administração de 

empresas nos moldes do curso de Graduate School of Business Administration da 

Universidade de Harvard, marcando assim o início deste curso no Brasil.  

Em 1946, o mesmo jesuíta, com apoios financeiros diversos, fundou o curso de engenharia 

química da IES-B. Em 1951, foi acrescentado a esta instituição o curso de engenharia 

mecânica e neste ano se graduaram os primeiros engenheiros químicos. Em 1961, o então 

presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira reconheceu oficialmente o curso de 

administração de empresas da IES-B como o primeiro curso nesta área no Brasil. 

A partir de então, os cursos de engenharia começaram a se proliferar e com o crescimento 

das instalações a IES-B foi transferida para um terreno maior em São Bernardo do Campo. 

Em 2002, com uma variedade maior de cursos, a instituição passou a ser um centro 

universitário.  

 

Com relação ao questionário aplicado na IES-A, este também foi utilizado na IES-B com 

as seguintes respostas: 

a) Resposta: A atividade de análise estratégica é feita pela mantenedora e 

reitoria, com consulta ao conselho, porém, não há divulgação na IES. 

Ela é um conjunto de ações definidas para médio e longo prazo, sendo 

realizada anualmente. Não existe uma área específica que cuida da 

análise estratégica; 

b) Resposta: Inicialmente, há a interpretação da situação atual que levou a 

uma queda na demanda e isso foi considerado como passageiro, 

similarmente a outras situações no passado. Igualmente, a situação atual 

do mercado foi percebida principalmente como uma indicação de 

necessidades de mudanças acadêmicas e organizacionais. Assim sendo, 

foi iniciada uma reforma curricular nos cursos existentes com foco em 
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novas metodologias educacionais, flexibilidade e inovação; bem como a 

busca por intensificar a relação com empresas por meio de projetos com 

envolvimento de alunos da graduação. Foi concebido um programa 

específico que dá o contexto para essas iniciativas; 

c) Resposta: embora o modelo das cinco forças de Porter não seja 

formalmente utilizado para a análise do ambiente externo, puderam-se 

inferir as seguintes respostas: 

i. Poder de Barganha dos Fornecedores: foi encarada 

como uma dimensão bastante pulverizada, o que diminui 

a influência; 

ii. Poder de Barganha dos Clientes: são dois - (i) a 

sociedade (empresas) que recebe os egressos e (ii) os 

alunos que usam os serviços educacionais; 

iii. Ameaça de Novos Entrantes: cursos cujo método está 

quase que totalmente baseado no ensino à distância 

(EAD); 

iv. Produtos Substitutos: novamente citados os cursos 

EAD e novas modalidades de cursos; 

v. Concorrentes: são as instituições de mesmo porte, com 

tradição semelhante e reconhecimento no mercado de 

trabalho; 

d) Considerando o modelo SWOT, foi feita a seguinte avaliação: 

i. Pontos Fortes: tradição, corpo docente, infraestrutura 

física, interação com empresas; 

ii. Pontos Fracos: a localização da IES, mais perto da área 

fabril do que residencial; 

iii. Ameaças: novos cursos, principalmente os de ensino à 

distância e multidisciplinares; 

iv. Oportunidades: fortalecimento da relação com as 

empresas por meio de projetos e convênios que 

beneficiam tanto o meio acadêmico como a própria 

organização conveniada; 

e) Perspectivas de mercado do ensino superior: nos próximos dez anos 

devem aparecer cursos com estrutura curricular mais enxuta, tendo a 

carga horária complementada com atividades de aplicação de 

conhecimentos do curso. 

 

4.3 – IES-C 

Fundada em 1961, esta IES é referência nas áreas de administração, design e de 

engenharia, seja na graduação, pós-graduação, seja no MBA. Conforme a consulta ao seu 

site, alguns aspectos deixam mais claras as prioridades desta instituição: 

 Missão: promover excelência em ensino, pesquisa e extensão, 

conduzindo sua comunidade a ações empreendedoras e inovadoras, 

proporcionando oportunidades para que seus integrantes sejam 

protagonistas de seu desenvolvimento profissional e pessoal, 

influenciando positivamente a sociedade; 
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 Visão: ser referência internacional e, pela integração de suas 

unidades e áreas de conhecimento; ser a primeira opção de estudo 

dentre as instituições de ensino privado, oferecendo o melhor 

ambiente e os melhores cursos, reconhecidos pela excelência na 

preparação dos estudantes para o mercado e inovação; 

 

Com relação ao questionário citado e aplicado anteriormente junto às IES-A e IES-B, as 

questões foram respondidas desta forma: 

a) Resposta: a IES-C foi criada e é mantida como uma instituição privada 

e sem fins lucrativos (terminologia para Instituições que tem que 

reinvestir seus resultados em sua operação) que estruturou sua estrutura 

organizacional como gestor de duas unidades, o Centro de Pesquisas e o 

Centro Universitário. A IES-C tem suas diretrizes e políticas 

institucionais definidas por uma Assembleia Geral e um Conselho 

Diretor.  A Gestão e Operação Executiva são exercidas por meio das 

Superintendências (Geral, Administrativa, Financeira e de 

Planejamento) que são responsáveis pelo planejamento, gestão e 

fornecimento de todos os serviços de suporte as duas unidades nas áreas 

Jurídica, Financeira, Suprimentos, RH, Comunicação e Marketing. O 

Planejamento Estratégico Institucional, em média a cada cinco anos, tem 

sido revisitado com apoio de Consultorias Externas visando 

identificação dos cenários externos, indicadores internos, SWOT, e 

alinhamento nas quatro dimensões do BSC para Instituição e que deve 

ser refletido pelas ações das unidades. 

b) Resposta: “o posicionamento de Branding e de Mercado é de buscar 

reconhecimento por elevada qualidade percebida na formação técnica, 

pessoal e social, com foco nas áreas de Engenharia, Administração e 

Design com visão da importância da atuação conjunta destes 

conhecimentos na elaboração de soluções consistentes e sustentáveis. O 

posicionamento de preço e imagem nos direciona para o posicionamento 

Premium de Nicho. O mercado de educação superior tem acompanhado 

diferentes e importantes movimentos no setor, EAD, FIES, PROUNI, 

Fusões e Aquisições de Grupos Nacionais e Estrangeiros, vivenciando 

uma fase de retração depois e forte expansão o que acirrou a 

competitividade e principalmente no mercado voltado ao 

posicionamento de varejo/conveniência também uma “guerra de 

preços”. A percepção é de que para recuperação de competitividade é 

necessário investimento em nossos diferenciais nos serviços em 

educação, infraestrutura e serviços de apoio para que a avaliação de 

qualidade pelos candidatos e alunos (além dos demais stakeholders) 

sejam capazes de transmitir valor percebido superior a nossa faixa de 

preço das mensalidades, que no caso dos cursos de Engenharia que são 

nossos principais públicos em relação a geração de receitas, está cerca 

de 20% acima dos principais concorrentes” 

c) Resposta: Fornecedores: Nossos “fornecedores de insumos” são em 

primeira análise os “colégios” de ensino médio: Neste caso 

segmentamos, conforme nosso posicionamento e público de interesse 

colégios com bom desempenho nas avaliações acadêmicas e ainda com 
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maior intensidade nos que possuem público com capacidade econômica 

compatível com nosso patamar de mensalidades. Há também uma ampla 

gama de fornecedores de serviços de suporte que devem ser igualmente 

bem gerenciados por impactarem diretamente na qualidade do serviço 

percebido pelos nossos públicos e também na composição dos custos de 

operação. Clientes: segmentamos como cliente foco a “cadeia 

“prospect” (alunos de segundo grau) alunos e ex-alunos, mas em um 

entendimento mais amplo entendemos como cliente final a Sociedade 

que deve ser beneficiada com a incorporação de recursos humanos 

altamente qualificados. Novos Entrantes: O mercado educacional passou 

recentemente por intenso movimento de aquisições e fusões com 

inserção de grupos internacionais no controle ou na participação da 

gestão dos grandes grupos educacionais, tornando o mercado bem mais 

competitivo nos esforços de captação e retenção dos alunos. Este 

movimento veio ao encontro, no caso dos grupos internacionais, de uma 

demanda crescente da atual geração por atividades voltadas a vivência 

e/ou aprendizado com atividades no exterior. Produtos substitutos: No 

caso das Instituições focadas no ensino presencial com tecnologias de 

suporte a atividade, que é o nosso caso, as novas tecnologias de 

produção e disseminação de conteúdo, bem como a “demanda” mais 

imediatista da geração atual são um desafio para a manutenção da 

atratividade de experiências voltadas para conteúdo mais aprofundados 

de aprendizado e de vivências. 

d) Considerando o modelo SWOT, foi feita a seguinte avaliação: 

i. Pontos Fortes: amplo reconhecimento no mercado, 

corpo docente qualificado, infraestrutura física 

diferenciada com laboratórios avançados e convênios 

com empresas para projetos de interesse mútuo; 

ii. Pontos Fracos: valor da mensalidade é alto em relação à 

média das universidades de mesmo porte e categoria; 

iii. Ameaças: novos cursos, principalmente os de ensino à 

distância e multidisciplinares; 

iv. Oportunidades: fortalecimento da relação com as 

empresas por meio de novos projetos e convênios que 

beneficiam tanto o meio acadêmico como a própria 

organização conveniada; 

 

 

5 – Análise dos casos estudados 

 

Com base nas informações obtidas junto as três IES analisadas, pode-se identificar alguns 

pontos em comum e chegar a algumas conclusões. Em primeiro lugar, observa-se que não 

existe uma área específica exclusivamente responsável por cuidar de assuntos estratégicos, 

estando essa atividade alocada nas áreas de planejamento das instituições. Da mesma 

forma, parece não haver uma frequência definida para tratar da estratégia das instituições e 

assim sendo, não se pode afirmar que este assunto é tratado rotineiramente.  
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Com relação à percepção do atual mercado de educação superior privado no país, observa-

se uma preocupação com as mudanças que o mercado vem sofrendo, com a proliferação 

generalizada de cursos superiores, muitos dos quais de qualidade bastante duvidosa e sem 

reconhecimento. Ao mesmo tempo, no caso das IES analisadas, é possível verificar que 

estas estão preocupadas em buscar pontos de diferenciação em relação às demais 

concorrentes de mercado, buscando atualização de estrutura física e convênios com as 

empresas privadas para oferecer um diferencial aos alunos. 

Com relação à análise SWOT, foi elaborado o quadro abaixo: 

 

Tabela 1: Análise SWOT aplicado para as Instituições de Ensino Superior, elaborado pelo 

autor 

Avaliando o quadro acima, percebem-se os seguintes pontos: 

 FORÇAS: tem-se como pontos comuns o diferencial de um corpo 

docente qualificado e uma boa estrutura física, muito importante para os 

cursos de engenharia; 

 FRAQUEZAS: são apontadas diferentes fraquezas conforme o porte e 

destaque da instituição – no caso da IES mais nova existe a preocupação 

de fazer uma maior divulgação da instituição para poder compensar de 

alguma forma o desconhecimento da instituição; 

 AMEAÇAS: um ponto citado por mais de uma vez é a existência de 

novos cursos, principalmente os “multidisciplinares” e os que utilizam 

preponderantemente o ensino à distância; 

 OPORTUNIDADES: os convênios com as empresas que permitem 

projetos conjuntos, envolvendo o meio acadêmico e as empresas 

privadas que no final das contas só trazem benefícios, tanto para a IES 

como para a instituição privada. 
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Com relação ao modelo das cinco forças competitivas de Porter, foi elaborado o quadro 

abaixo: 

 

 

Tabela 2: Análise do modelo das cinco forças competitivas de Porter aplicado para as 

Instituições de Ensino Superior, elaborado pelo autor 

 

Para o quadro apresentado, pode-se destacar os seguintes pontos: 

 CONCORRENTES: as instituições de mesmo porte e tradição 

 NOVOS ENTRANTES: no caso, tanto as IES que buscam os mesmos 

padrões de qualidade de ensino, como também os novos grandes grupos 

nacionais e internacionais que buscam o domínio do mercado de 

educação, utilizando principalmente das técnicas de ensino à distância 

 FORNECEDORES: esta é uma dimensão que foi encarada de formas 

bem diferentes por cada uma das instituições 

 CLIENTES: alunos, pais e responsáveis que utilizam o serviço prestado, 

como também a própria sociedade que recebe os egressos das IES 

 PRODUTOS SUBSTITUTOS: nesse caso foi citado novamente o 

ensino à distância (EAD) como um recurso que vem sendo bastante 

utilizado pelos grandes grupos educacionais 

 

6 - Conclusão 

 

Este trabalho pretendeu abordar o tema estratégia competitiva em instituições de ensino 

superior privadas. Este é um tema pouco abordado em publicações acadêmicas em geral, o 

que a princípio causou certa surpresa. No entanto, com o desenvolvimento da pesquisa, 

passou a ficar mais compreensível o porquê desta situação e nesse sentido poderia sugerir 

algumas razões: 
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a) O ambiente do ensino superior tem algumas características próprias que 

dificultam uma análise estratégica e eventuais adaptações de modelos 

existentes para essa análise. Por exemplo, o professor, que tem papel 

fundamental nessa área, é um “fornecedor” de serviços e ao mesmo 

tempo ator principal na execução dos mesmos; 

b) Outra questão identificada são os grandes grupos corporativos de ensino, 

muitos deles com capital aberto e que estão se destacando nesse 

mercado. Com essas corporações fica cada vez mais presente a figura do 

acionista, o que reforça a preocupação legítima com o resultado, 

especialmente o financeiro. Assim sendo, esse ponto acaba permeando 

as questões de cada instituição, com sua direção tendo preocupação 

ainda maior em cumprir metas de desempenho voltadas para este fim. É 

natural que qualquer empresa particular que vise lucro tenha de levar 

isso em conta e as IES privadas não são exceção, mas o ponto de 

equilíbrio entre esse objetivo e os demais é por vezes controverso; 

c) O produto, ou melhor, dizendo o serviço prestado é de difícil avaliação, 

seja pela qualidade ou pela eficácia na obtenção do resultado. Por suas 

próprias características intangíveis e variadas, torna mais complicada 

esta tarefa de mensuração, ainda que conte com instrumentos 

governamentais como o ENADE para isso; 

d) Há uma dificuldade em identificar se o “cliente”, sociedade, aluno ou 

responsável, realmente ficou satisfeito com o serviço prestado e se 

atendeu às ambições pretendidas; 

Dessa forma, o trabalho de levantamento de dados enfrentou vários obstáculos para a sua 

realização. Inicialmente apenas uma IES se dispôs a colaborar na pesquisa, mas dessa 

forma o resultado final se mostraria insuficiente. Uma vez contando com três instituições 

diferentes, mas pertencentes a um mesmo extrato do nicho de mercado de ensino superior, 

foi possível fazer uma análise visando descobrir como essas IES enxergavam o mercado 

onde atuam e quais as estratégias adotadas. 

Como proposta para trabalhos futuros, seria interessante se o estudo fosse ampliado para 

um maior número de IES, de tamanhos diferentes e com propostas distintas, pois isso 

levaria a comparações valiosas a respeito de como cada IES pratica sua estratégia 

competitiva. 
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Abstract:  
Integrated systems have brought more visibility and control to business processes. 

However, there is a shortage of research that demonstrates how these systems have 

repercussions, especially in governmental organizations and in the education area. This 

study aimed to analyze the impact of the implementation of an integrated management 

system in a public institution of higher education. For this, the Task-Technology Fit (TTF) 

model was used as the basis to analyze relations between the use of the systems and the 

performance of individuals. 111 students from the information technology area participated 

in the study, of which 62 were newcomers and 49 were veterans. The results provide 

evidence that the system has brought more positive impacts on functionality, usability, 

efficiency, and enhancement categories for all user profiles. The main contribution of this 

research resides in the analysis of the impact of the implementation of an integrated system 

in a public higher education institution and in the proposal of improvement 

recommendations, in view of the identified problems. 

 

Keywords: Integrated Management Systems, Public Institution, Higher Education, Impact, 

Students. 

 

Impacto de um sistema integrado de gestão em uma  

instituição pública de ensino superior na perspectiva dos estudantes 

 

Resumo: 
Os sistemas integrados têm trazido mais visibilidade e controle aos processos de negócio. 

Entretanto, há carência de pesquisas que demonstrem como esses sistemas têm repercutido, 

especialmente, em organizações governamentais e na área de educação. Este estudo teve 

como objetivo analisar o impacto da implantação de um sistema integrado de gestão em 

uma instituição pública de ensino superior. Para isso, foi utilizado como base o modelo 

Task-Technology Fit (TTF), que analisa as relações existentes entre o uso dos sistemas e o 

desempenho dos indivíduos. Participaram da pesquisa 111 graduandos da área de 

tecnologia da informação, sendo 62 ingressantes e 49 concluintes. Os resultados trazem 

evidências de que o sistema trouxe impactos mais positivos nas categorias funcionalidade, 

usabilidade, eficiência e melhorias para ambos os perfis de usuários. A principal 

contribuição dessa investigação reside na análise do impacto de implantação de um sistema 

integrado em uma instituição de ensino pública de ensino superior e na proposição de 

recomendações de melhoria, frente aos problemas identificados. 
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Impacto, Estudantes. 

1 – Introdução 

 

As corporações, cada vez mais, precisam organizar suas funções organizacionais de 

maneira integrada, para que assim possam ter maior visibilidade e controle sobre seus 

processos de negócio. Segundo Melão (2013), a evolução da Tecnologia da Informação 

(TI) tem contribuído significativamente, não só como um estímulo, mas também como 

uma ferramenta que possibilita essa mudança, permitindo empresas se prepararem para um 

futuro de incertezas. A solução que vem sendo adotada por grande parte das empresas é o 

sistema de gestão integrada ou Enterprise Resource Planning (ERP). Esse sistema ajuda a 

manter o controle e analisar toda a companhia, integrando-a e criando visões estratégicas.  

Segundo Mendes e Escrivão Filho (2000) com o avanço da Era da Informação, 

tornou-se primordial que uma empresa se estruture de forma integrada. A integração e 

comunicação dos setores, a organização dos registros e transações são itens de extrema 

importância. Neste sentido, o sistema ERP além de integrar a empresa, ajuda em todos os 

aspectos citados. A implantação de um sistema ERP é um desafio tanto tecnológico quanto 

social e, por conseguinte, faz com que se torne necessário uma visão diferenciada das 

inovações tecnológicas. As pequenas e médias empresas encontram dificuldades quando 

têm a intenção de implementar este tipo de sistema, em decorrência do consumo de 

recursos, custos elevados e adequações que precisariam ser feitas tipo de projeto estão 

envolvidos custos com a compra do software, que por si só já é bastante elevado, e 

consumo de homem/hora tanto de consultoria como dos profissionais internos, que no caso 

de uma implantação de longa duração é bastante relevante. Existe ainda a compra dos 

equipamentos necessários para a instalação do software (Fabra, 2006). Os ERP fazem com 

que os departamentos busquem a integração de toda a empresa ao invés de se preocuparem 

apenas com a otimização de suas atividades, o que gera esforços   coletivos   das   pessoas   

que   compõem   aquela organização (Souza & Zwicker, 2000) e segundo Fabra (2006) 

pode ocorrer problemas na integração e afetar os prazos da implantação do sistema.  

Existem inúmeros estudos que abordam o ERP e com diversos focos, desde a 

avaliação do impacto dos sistemas nas variáveis estratégicas de grandes empresas (Saccol, 

Pedron, Liberali Neto, Macadar, & Cazella, 2004), passando pelas escolhas e tempo de 

implantação (Padilha, Costa, Contador, & Marins, 2004) e abordando todas as etapas 

decisão e seleção, implementação e utilização ou seu ciclo de vida (Souza & Zwicker, 

2000). Por sua vez, este estudo se apoia nos achados da pesquisa de Oliveira, Alves e 

Almeida (2016), que realizaram uma revisão integrativa da produção científica sobre 

sistemas ERP na base de dados Scielo entre 2000 e 2015. A pesquisa identificou a 

oportunidade da realização de mais investigações no setor público, explorando as 

principais dificuldades de seleção e de implementação dos ERP. 

O objetivo geral deste estudo foi analisar o impacto da implantação de um sistema 

integrado em uma instituição pública de ensino superior sob a ótica dos alunos de 

tecnologia da informação. Os objetivos específicos da pesquisa foram: (1) avaliar o sistema 

sob a ótica dos alunos; (2) identificar os impactos da implantação do sistema sob a ótica 

dos alunos e, (3) sugerir alternativas para melhorar a satisfação dos alunos com o sistema 

da instituição. Em seguida, nas próximas seções, são apresentados: o referencial teórico, os 

procedimentos metodológicos, os resultados e as considerações finais do estudo. 
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2 – Referencial teórico 

 

Segundo Saccol et al. (2004) os sistemas integrados ERP são pacotes de aplicações 

computacionais que dão suporte à maior parte das necessidades de informação das 

organizações, sendo derivado dos sistemas Manufacturing Resource Planning (MRP). O 

ERP se diferencia dos demais sistemas pela integração das informações da empresa, por 

meio do uso de um banco de dados único para toda a organização. Ele é composto de 

módulos integrados que atendem a cada área funcional ou processo, como finanças, 

produção, custos, vendas, recursos humanos, etc. Yoshino (2010) caracteriza sistemas 

ERP, como softwares responsáveis pelo planejamento, gerenciamento e uso de todos os 

recursos de uma organização. O objetivo principal desse tipo de sistema é integrar todos os 

departamentos e fluxos de informação funcionais em um único sistema computacional que 

possa atender a todas as necessidades habituais. 

Para Oliveira e Hatakeyama. (2012), o ERP proporciona soluções que beneficiam e 

melhoram a eficiência, qualidade e produtividade da empresa, elevando como 

consequência a satisfação dos clientes. O ERP vai além das funções departamentais e 

oferece uma interface com todas as atividades de rotinas realizadas, desde o pedido de 

compra, incluindo a logística de entrega e até a pós-venda, com serviços ao cliente. 

A implementação é a segunda etapa do ciclo de vida dos sistemas ERP, composto 

por decisão e seleção, implementação e utilização (Souza & Zwicker, 2000).  Segundo 

Gambôa, Caputo e Bresciani Filho (2004) é na etapa de implementação que o sistema ERP 

é moldado para atender as necessidades da organização. Algumas técnicas são 

fundamentais para uma boa implementação: gestão de risco, análise de processo do 

negócio, gestão de mudanças, gestão de qualidade e gestão de riscos.  

Davenport (1998) considera um sistema integrado de gestão uma estrutura totalmente 

integrada, com sua anatomia representada por um banco de dados central que é acessado 

por diversos módulos, o que engloba tanto a relação entre empresa e clientes, mas também 

a relação com fornecedores. Hypolito e Pamplona (1999) afirmam que com o ERP, a 

redundância de informações é eliminada, pois ele faz com que todos os usuários olhem 

para uma única fonte de dados, independentemente das tarefas que realizam. Este banco de 

dados é único e, contém e integra todos os dados que a empresa manipula e mantém, 

interagindo com todas as aplicações no sistema. O acesso é feito por meio de módulos, que 

são subsistemas que ao mesmo tempo em que fragmentam o sistema em menores, 

apresentam uma relação de dependência, sendo capazes e trabalhar como um só. 

Para Holland e Light (1999) o fato de o ERP integrar os dados processados nas várias 

áreas funcionais da empresa, faz dele uma ferramenta capaz de garantir maior agilidade e 

possibilitar um tempo de resposta menor. Consequentemente, o ERP pode contribuir 

positivamente para melhorar a comunicação interna das unidades de negócio da 

organização e a comunicação entre essas unidades. 

As razões que levam a organizações a adotar um sistema ERP residem basicamente 

na sua maturidade e necessidade de informações para a tomada de decisão correta, ágil e 

em tempo real (Vecchia, 2011). Segundo Gomes e Vanalle (2001) sistemas integrados 

possuem custos elevados quando comparado a outros tipos de sistemas, pois nem sempre a 

organização está pronta para receber tal tecnologia. Gastos com aquisição de hardware, 

infraestrutura computacional, aquisição da própria licença do sistema, treinamento dos 

usuários, consultoria e suporte durante o processo de implantação, entre outros tantos 

fatores, devem ser considerados através de um processo que evita comportamentos de risco 

e que possam gerar prejuízos ao processo. 
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Para Saches, Lucena e Cruz (2013) o primeiro passo para a seleção de um sistema 

ERP é ter em vista todos os fatores críticos no processo de implantação e manutenção do 

sistema e definir como medir o sucesso da implantação do processo. A decisão de utilizar 

sistemas de gestão integrados traz para as organizações várias expectativas quanto aos 

benefícios a serem obtidos, como também das preocupações em relação aos potenciais 

problemas que se possa encontrar. Segundo Stair e Reynolds (2006) o desenvolvimento de 

um ERP é tido como de sucesso quando o produto entregue corresponde às necessidades 

da organização e dos usuários, sendo concluído dentro do prazo e do orçamento previstos. 

No entanto, outros fatores podem apresentar-se como críticos no processo de 

implantação de um ERP. Albertin (1999) aconselha que toda a companhia deve estar 

consciente da importância do projeto e ter conhecimento de informações relevantes para 

ser envolvida no esforço comum, seja por meio de treinamento ou reuniões. Segundo 

Ujihara, Cardoso e Chaves (2006) se os futuros usuários não souberem da mudança futura 

que os aguarda, quando se depararem com a mesma, tendem a ser mais resistente, ao invés 

de procurarem se adaptar ao novo sistema. Portanto, deve-se construir e disponibilizar, 

paulatinamente, uma visão do futuro, dando tempo para que todos interiorizem e comecem 

a identificar-se com a nova situação. 

Ainda na visão dos mesmos autores, na implantação de um sistema ERP, a 

customização é um compromisso entre os requisitos da organização e as funcionalidades 

disponíveis no sistema. No entanto, esse processo poderá onerar mais custos ao projeto de 

implantação do software. Se a empresa decide não customizar os processos críticos, os 

quais o sistema integrado não atende, poderá comprometer o sucesso final de todo o 

trabalho. Outro importante fator que contribui para o êxito desse tipo de projeto é a 

ponderação que as empresas devem fazer, desde o início da implantação, acerca dos 

impactos que a redefinição dos processos e a introdução do sistema terão na estrutura, 

cultura e estratégia da organização (Davenport, 1998). 

Laudon e Laudon (2007) complementam essa visão ao afirmar que para instalar com 

sucesso sistemas de informação, “deve-se dar mais atenção à avaliação completa e 

totalmente documentada do impacto organizacional durante o esforço de 

desenvolvimento”. A análise dos impactos na empresa esclarece como o novo sistema 

poderá afetar sua estrutura organizacional, as atitudes dos usuários e gestores, o processo 

decisório e suas operações. Alguns elementos diferenciadores na implantação de um ERP, 

os quais são: Equipe do projeto: deve ser composta por consultores experientes e 

conhecedores do negócio e por membros da própria organização; Tecnologia: integrar a 

tecnologia do ERP com as estratégias corporativas; Organização: pessoas, cultura e 

processos de trabalho têm que ser progressivamente moldados a uma nova situação; 

Avaliação de desempenho: é importante quantificar os ganhos conseguidos, seja em 

relação à situação anterior, seja em relação aos principais competidores. Apenas a análise 

da posição competitiva, com base na leitura de métricas acordadas a partida, é que pode 

afirmar se a implementação foi um sucesso, fracasso, ou que não influenciou a 

organização. 

Assim, a partir das observações efetuadas pelos diversos autores pode-se afirmar que 

a tríade pessoas-gestão-tecnologia é o pilar de uma boa implantação de sistema integrado 

ERP. Quanto maior confiabilidade existir, não só acerca das pessoas, porém também da 

tecnologia utilizada, mais previsível se torna cada fase do projeto (Lima & Almeida, 2010). 

Para Mendes e Escrivão Filho (2000), a adoção do sistema ERP deve passar pelas 

fases de planejamento, análise das funcionalidades da empresa e do sistema e estar de 

acordo com a sua orientação estratégica. O sucesso na implantação depende do 

alinhamento entre software, cultura e objetivos de negócio da empresa.  É necessário ter: 
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articulação entre os objetivos do projeto e expectativas de mudança da organização; boa 

gerência; comprometimento da alta administração e dos proprietários dos processos; e os 

usuários devem compreender a mudança. Na seleção deve-se avaliar o sistema mais 

adequado à empresa. Segundo Mendes e Escrivão Filho (2002) a implantação é um 

processo caro, demorado e obriga a corporação a repensar sua estrutura e processos. A 

equipe de implantação deve conhecer o sistema e os processos de negócio da empresa. 

Souza e Zwicker (2000) ressaltam esta etapa como a mais crítica, destacando a 

importância de checar: funcionalidades e adequação do sistema às particularidades da 

empresa e o fornecedor da solução. Mendes e Escrivão Filho (2002) ainda ressaltam que 

após a seleção, define-se um líder e a equipe de implantação. Ainda segundo os autores os 

fatores importantes na implantação são: experiência dos usuários com sistemas e 

conhecimento prévio sobre as discrepâncias entre o sistema e a empresa; 

comprometimento da alta direção; envolvimento das áreas usuárias e de tecnologia; e 

treinamento para os usuários finais. É um processo de mudança organizacional envolvendo 

mudança nas responsabilidades e tarefas das pessoas e nas relações entre os departamentos. 

Segundo Stamford (2000), o sucesso de um sistema desse porte é determinado pela 

previsão do impacto para a empresa. Na prática, muitas organizações não levam em 

consideração todas as mudanças necessárias, as quais envolvem estrutura, operação, 

estratégia e cultura da empresa. Na implantação é preciso determinar os objetivos a serem 

alcançados e como as funcionalidades do sistema podem ajudar nisso. Para Mendes e 

Escrivão Filho (2002) essa etapa deve contemplar a análise dos processos atuais, a 

possibilidade de modificá-los e o envolvimento do usuário. 

Mendes e Escrivão Filho (2002) destacam que a seleção pode ser demorada e 

complexa em razão do amplo espectro de funcionalidades do sistema a ser checado. Para a 

implantação, a empresa deve passar por treinamento conceitual e operacional, exploração 

do sistema, parametrização, redesenho dos processos e assimilação da nova cultura. É 

fundamental o envolvimento dos usuários nessa etapa. O princípio do sistema é simples, 

porém sua implantação é difícil. Por se tratar de um produto flexível, o cliente faz a 

adequação do sistema para suas necessidades e, assim, a implantação pode levar vários 

anos. Em geral, a implantação é conduzida por empresas de consultoria, elevando os custos 

do projeto. 

Para os mesmos autores, implantar um ERP requer cuidados como:  escolher o mais 

adequado às peculiaridades da organização e selecionar os parceiros envolvidos na 

implantação, como uma consultoria experiente no assunto. A implantação é a etapa mais 

complexa. Trata-se de um amplo processo de mudança organizacional que provoca 

impactos no modelo de gestão, na arquitetura organizacional, no estilo gerencial, nos 

processos de negócios e, principalmente, nas pessoas. Deve envolver equipes    

multidisciplinares    compostas    por especialistas   em   tecnologia   da   informação, 

analistas de negócios e consultores com capacitação em redesenho de processos. 

Na opinião de Corrêa, Gianesi e Caon (2001), o sucesso na adoção de um ERP se 

inicia na seleção. Deve-se realizar uma análise de adequação de funcionalidades para 

checar se as particularidades da empresa são atendidas. A implantação precisa ser 

gerenciada por pessoas que entendam de mudança organizacional e negócio, devendo ser 

conduzida por funcionários da empresa. Para Mendes e Escrivão Filho (2002) a adoção 

desses sistemas requer a análise dos processos executados pela empresa. O objetivo é 

avaliar se os processos devem ser modificados, modernizados ou mantidos.  A adequação 

das funcionalidades deve ser realizada na fase de seleção do sistema. O objetivo é checar 

se as funcionalidades   são   aderentes   às   particularidades   da empresa. O ideal é que, 

primeiramente, a empresa faça a análise de seus processos e, na sequência, verifique a 
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adequação das funcionalidades dos sistemas existentes.  Essas análises devem ser 

conduzidas antes da aquisição do sistema, pois o resultado terá reflexo em todo o processo 

de implantação, tendo consequências no tempo de duração da implantação, na contratação 

de consultoria externa, nas customizações a serem realizadas, na profundidade da 

mudança, no treinamento dos usuários e, principalmente, no custo final do projeto. 

Ainda segundo os autores o sucesso da implantação também está relacionado aos 

profissionais envolvidos, que além da competência técnica devem reunir bons 

conhecimentos do negócio.  O gerente de implantação   deve   acompanhar   os   prazos, 

auxiliar na definição do escopo das modificações e não perder o foco do projeto.  Os 

funcionários envolvidos devem ter bom conhecimento da empresa e das modificações que 

estão sendo introduzidas. 

Por fim, a implantação de um ERP é tida por vários autores como uma etapa crítica e 

demorada, pois é um sistema abrangente, complexo e que deve refletir a realidade da 

empresa. Pela complexidade e modificações no funcionamento e na estrutura da empresa 

decorrentes do ERP, ele não deve ser encarado como um projeto de implantação de sistema 

de informação, mas como um projeto de mudança organizacional. 

Um dos modelos clássicos no que diz respeito ao uso dos sistemas de informação é o 

modelo Task-Technology Fit (TTF) proposto por Goodhue e Thompson (1995). Segundo 

esses autores, o vínculo entre tarefa, tecnologia e desempenho individual tem sido uma 

preocupação constante nas pesquisas na área.  Esse modelo é coerente com o proposto por 

Delone e McLean (1992) apud Carvalho et al. (2008), já que tanto a utilização como as 

atitudes do usuário em relação à tecnologia geram impactos no desempenho. Ele extrapola 

o modelo de DeLone e McLean (1992) em dois aspectos: primeiro, realça a importância da 

adequação entre tarefa e tecnologia, explicando como a tecnologia gera impactos no 

desempenho do usuário; segundo, é mais explícito em relação aos vínculos entre os 

constructos, oferecendo uma base teórica mais apropriada sobre o que impacta realmente o 

desempenho. 

Segundo Carvalho, Pereira, Miranda, Jamil e Carvalho (2008) o impacto da TTF na 

utilização é proposto a partir do vínculo de adequação entre tarefa e tecnologia e das 

crenças sobre as consequências de se usar o sistema tecnológico. Isso ocorre porque a TTF 

deveria ser um determinante importante no caso de se acreditar que os sistemas são mais 

utilitários, mais relevantes ou trazem maior vantagem relativa. O modelo teórico analisa as 

relações existentes entre o uso dos sistemas e o desempenho dos indivíduos. Segundo o 

modelo, uma tecnologia tem um impacto positivo no desempenho quando é utilizada e 

quando se ajusta bem (good fit) com as tarefas que pretende apoiar. Os fatores TTF dizem 

respeito a um sistema de informação genérico ou a um conjunto de sistemas. De acordo 

com Goodhue e Thompson (1995), a teoria sobre utilização de sistemas é baseada 

principalmente nas teorias sobre atitudes e comportamentos informacionais dos usuários. O 

modelo TTF propõe que os sistemas de informação impactam positivamente o desempenho 

do usuário somente quando existe uma correspondência entre as funcionalidades do 

sistema e as necessidades informacionais vinculadas às tarefas dos usuários.  
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Figura 1 - Modelo Task-Technology Fit 

 
Fonte: Goodhue e Thompson (1995). 

 

Klopping e McKinney (2004) também identificaram que o modelo TTF afeta a 

percepção da facilidade de uso, entretanto, os autores apresentaram uma forte associação 

entre o modelo TTF e a percepção da utilidade, o que para Dishaw, Strong e Bandy (2002) 

não aparece com tanta significância no estudo realizado por estes. Os autores apresentam 

que esta diferença pode ser causada em virtude de estarem analisando tecnologias 

diferentes, pois sugerem que as percepções de utilidade no comércio eletrônico (Klopping 

& Mckinney, 2004) dependem do quão ajustada a tecnologia está para a realização da 

tarefa.  

O modelo integrado apresentado ajuda a compreender por que os indivíduos 

escolhem determinadas tecnologias para auxiliar em suas tarefas particulares, sendo esta 

compreensão importante para os profissionais da área de SI, além de ajudar a entender 

como as características da tecnologia e o seu ajuste com as características da tarefa levam o 

usuário a escolher determinada ferramenta (Dishaw et al., 2002).  

Cabe destacar ainda a norma ISO/IEC 25010 (2011) é atualmente um dos padrões de 

qualidade mais generalizada. Na sua forma atual, ela engloba modelos de qualidade e 

métricas para a qualidade de software. Devido à sua natureza genérica, alguns do conceitos 

apresentados devem ser refinados antes da utilização da norma em um projeto.  

Ainda segundo esta norma, a qualidade de um software pode ser avaliada de acordo 

com algumas funcionalidades, tais como: funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, 

eficiência, manutenibilidade e portabilidade.  

Caiçara Junior (2008) explica resumidamente as seis características analisadas para a 

avaliação:  

 Funcionalidade: As funções satisfazem as suas necessidades?  

 Confiabilidade: O software e capaz de lidar com erros?  

 Usabilidade: O software é de fácil de ser usado?  

 Eficiência: Os recursos e os tempos são compatíveis com o desempenho requerido?  

 Manutenibilidade:  é   fácil   fazer   alterações, atualizações   e correções no 

software?  

 Portabilidade: É possível usar o software em outras plataformas?  
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Segundo Tsukumo et al. (1997) as principais características de cada um dos tópicos 

dessa ISO são: Funcionalidade: evidencia que   o   conjunto   de   funções atendem    às    

necessidades   explícitas    e implícitas   para   a   finalidade   a   que   se destina o produto. 

Os principais pontos abordados são: adequação, acurácia, interoperabilidade, segurança de 

acesso e conformidade. Confiabilidade: evidencia que o desempenho se mantém ao longo 

do tempo e em condições estabelecidas. Os principais pontos abordados são: Maturidade, 

tolerância à falha, recuperabilidade e conformidade. Usabilidade: evidencia a facilidade 

para a utilização do software. Os principais pontos abordados são: inteligibilidade, 

apreensibilidade, operacionalidade, atratividade e conformidade. Eficiência: evidencia que 

os recursos e os tempos envolvidos são compatíveis com o nível de desempenho requerido 

para o produto. Os principais pontos abordados são: comportamento em relação ao tempo, 

utilização de recursos e conformidade. Manutenibilidade: evidencia que há facilidade para 

correções, atualizações e alterações no sistema. Os principais pontos abordados são: 

analisabilidade, modificabilidade, estabilidade, testabilidade e conformidade. 

Portabilidade: evidencia que é possível utilizar o produto em diversas plataformas com 

pequeno esforço de adaptação. Os principais pontos abordados são: adaptabilidade, 

capacidade de ser instalado e coexistência, capacidade para substituir e conformidade. 

 

3 – Procedimentos metodológicos 

 

Para Gil (2008), o delineamento da pesquisa refere-se ao seu planejamento em sua 

dimensão mais ampla, envolvendo tanto a sua diagramação quanto a previsão de análise e 

interpretação dos dados. Ele considera o ambiente em que são coletados os dados, bem 

como as formas de controle das variáveis envolvidas. Nesta pesquisa foi adotado 

delineamento survey (pesquisa de campo). As pesquisas deste tipo se caracterizam pela 

interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. São solicitadas 

informações a um grupo significativo de indivíduos acerca do problema estudado para que, 

em seguida, mediante análise quantitativa, se possa obter as conclusões correspondentes 

dos dados coletados. 

Tomando como base os fatores do modelo TTF, o referencial teórico sobre ERP, a 

relação de aspectos relevantes ao sucesso na implantação do ERP (Mendes & Escrivão 

Filho, 2002) e os fatores críticos de sucesso do ERP (Bergamaschi, 1999), foi possível 

identificar critérios importantes para a avaliação de sistemas integrados que foram 

operacionalizados em questões. O instrumento de coleta dessa pesquisa foi o questionário 

que utilizou a escala Likert, numerada de 1 a 5, onde o respondente, para cada afirmativa, 

indicou o grau de concordância ou discordância em relação a cada uma das 20 questões. 

O pré-teste foi realizado com 10 participantes em setembro de 2016 e teve como 

objetivo avaliar e testar e clareza de entendimento do instrumento de coleta de dados. Após 

a análise do pré-teste, foram realizados ajustes no instrumento e a coleta de dados ocorreu 

entre novembro e dezembro de 2016. Os participantes foram classificados como 

ingressantes ou concluintes a partir de auto declaração no questionário. Os participantes 

foram selecionados por acessibilidade dos pesquisadores aos mesmos. O questionário for 

aplicado em mídia física (papel). Em seguida, o tratamento dos dados foi realizado em um 

software de planilha eletrônica. 

Por questões de confidencialidade, a identidade da instituição pública de ensino 

superior não será revelada. Entretanto, ela se localiza na cidade de São Paulo e atende mais 

de 2500 alunos. O Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, aqui denominado AGIS (nome 

fictício), foi um sistema desenvolvido por uma equipe constituída por servidores docentes 

e administrativos da instituição, especificamente para atender as diversas necessidades e 
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peculiaridades acadêmicas, através de uma plataforma tecnológica central, com o objetivo 

fundamental de prover a padronização dos procedimentos das unidades de ensino, e 

melhorar a execução dos processos acadêmicos, bem como o acesso às informações 

gerenciais e estratégicas institucionais. 

O AGIS foi implantado na instituição a partir de agosto de 2016 com objetivo de 

melhorar a gestão e facilitar as rotinas dos alunos. O sistema vem sendo desenvolvido de 

acordo com as normas legais do ensino superior em vigor e sofrendo ajustes constantes 

para atender às evoluções dos processos. A equipe de desenvolvimento encontra-se 

disponível em caráter integral para o atendimento das demandas. O sistema foi idealizado 

para atender as necessidades das informações acadêmicas tanto para os estudantes quanto 

para a parte administrativa como a Secretaria. É por meio do AGIS que o aluno pode 

acompanhar suas notas, andamento nas disciplinas, situação de matrículas e outras 

informações que lhe sejam convenientes. Antes do sistema, essas informações não eram 

acessíveis, tarefas como: acompanhamento de notas e faltas, situação da matrícula, 

disciplinas cursadas e não cursadas, materiais online, bibliografias, ementas das disciplinas 

e avisos, por exemplo, eram tarefas que não eram controladas com um sistema eletrônico e 

cada aluno tinha que buscar essas informações por conta própria e em diversas fontes. No 

sistema cada aluno possui seu usuário e senha.  

 

4 – Resultados 

 

Esta seção apresenta os resultados da pesquisa. Para isso, serão apresentados: a 

avaliação do sistema pelos alunos, os impactos da implantação do sistema integrado sob a 

ótica dos alunos e a proposição de alternativas para melhorar a satisfação com o sistema 

integrado da instituição. 

 

4.1 – Avaliação do sistema integrado pelos alunos 

Esta seção demonstra o primeiro objetivo específico desta pesquisa, ou seja, avaliar 

o sistema integrado sob a ótica dos alunos. A seguir vamos analisar quais foram os 

resultados e informações obtidas com a aplicação do questionário, questão a questão, para 

o grupo de estudantes. 

Com relação aos alunos que responderam o questionário observou-se que, 56% 

(n=62) dos estudantes entrevistados eram ingressantes e 49 alunos (44%) alunos eram 

veteranos (concluintes), totalizando assim 111 (n=111) alunos participantes da pesquisa. 

Responderam o questionário alunos do curso de Informática, onde os classificados como 

ingressantes cursaram apenas um semestre do curso, ou seja, quando respondem estavam 

cursando o segundo semestre. Já os alunos classificados como veteranos (concluintes) são 

os alunos cursando o último semestre desse mesmo curso. Em seguida, são detalhados os 

resultados de cada questão respondida pelos alunos ingressantes e alunos veteranos. 

A respeito da primeira questão, sobre o sistema facilitar as rotinas dos alunos dentro 

da instituição, cerca de 43,55% (n=27) dos estudantes ingressantes concordam 

parcialmente e 20,97% (n=13) concordam totalmente. Já cerca de 36,73% (n=18) dos 

alunos veteranos concordam parcialmente com a afirmação apresentada e 26,53% (n=13) 

concordam totalmente. Dessa forma percebe-se há uma convergência entre as respostas dos 

alunos, evidenciando que de alguma forma o sistema facilita as rotinas dos estudantes na 

instituição. Além disso, há pouca discordância nesse aspecto, onde apenas 11,29% (n=7) 

dos iniciantes e 20,41% (n=10) dos veteranos discordaram somente parcialmente, seguindo 

também um tendência convergente. Nota-se também que não houve discordância total, 

onde o percentual foi de 0% (n=0) em ambos, iniciantes e veteranos, evidenciando que o 
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sistema não foi prejudicial à rotina dos alunos. E por fim, apenas 24,19% (n=15) dos 

ingressantes se sentiram indiferentes a esse aspecto do sistema, mostrando que entre alguns 

alunos não fica tão evidente a facilidade nas rotinas com a implantação do AGIS, enquanto 

entre os veteranos esse percentual foi de 16,33% (n=8) para essa mesma questão. 

A respeito da segunda questão, que diz que o sistema permite que o aluno realize 

tarefas mais rapidamente, cerca de 50% (n=31) dos estudantes ingressantes concordam 

parcialmente e 12,90% (n=8) concordam totalmente. Já cerca de 42,86% (n=21) dos alunos 

veteranos concordam parcialmente com a afirmação apresentada e 24,49% (n=6) 

concordam totalmente. Dessa forma percebe-se que há uma convergência entre as 

respostas dos alunos, evidenciando que boa parte sentiu que o sistema permite uma maior 

rapidez nas atividades. Além disso, há certa discordância nesse aspecto, onde 14,52% 

(n=9) dos iniciantes discordaram parcialmente e não houve discordância total por parte de 

nenhum iniciante, sendo 0% (n=0), enquanto entre os veteranos esses valores são de 

16,33% (n=8) dos que discordam parcialmente e 4,08% (n=2) dos que discordam 

totalmente. Seguindo também, de certa forma, um tendência semelhante, onde fica 

perceptível uma pequena insatisfação com a velocidade com que as tarefas podem ser 

executadas principalmente por parte dos veteranos. E por fim, apenas 22,58% (n=14) dos 

ingressantes se sentiram indiferentes a esse aspecto do sistema, mostrando que entre alguns 

alunos não fica tão evidente a melhoria da velocidade na execução das tarefas através do 

sistema, enquanto entre os veteranos esse número foi de 24,49% (n=12) para essa mesma 

questão. 

A respeito da terceira questão, que diz que o sistema permite que a instituição 

melhore a qualidade dos seus serviços, cerca de 37,10% (n=23) dos estudantes ingressantes 

concordam parcialmente e 17,34% (n=11) concordam totalmente. Já cerca de 32,65% 

(n=16) dos alunos veteranos concordam parcialmente com a afirmação apresentada e 

18,37% (n=9) concordam totalmente. Dessa forma percebe-se há uma convergência entre 

as respostas dos alunos, evidenciando que parte dos alunos veteranos notou certa melhoria 

na prestação dos serviços da instituição, já os iniciantes não chegaram a notar tanto, pois já 

estava em atividade a nova forma da instituição em atuar com o sistema quando 

ingressaram na mesma. Além disso, há uma baixa discordância nesse aspecto, onde 3,23% 

(n=2) dos iniciantes discordaram parcialmente e 1,61% (n=1) deles discordam totalmente, 

enquanto entre os veteranos esses valores são de 16,33% (n=8) dos que discordam 

parcialmente e 6,12% (n=3) dos que discordam totalmente. De certa forma, uma maior 

insatisfação entre os veteranos em relação à qualidade dos serviços prestados pela 

instituição através do sistema, já entre os ingressantes esse número chega a ser bem 

pequeno, divergindo dos veteranos, evidenciando menor resistência nesse grupo. E por 

fim, 40,32% (n=25) dos ingressantes se sentiram indiferentes a esse aspecto do sistema, 

indicando que entre alguns alunos não fica tão evidente a melhoria na qualidade dos 

serviços da instituição através do sistema, enquanto entre os veteranos esse número foi de 

26,53% (n=13) para essa mesma questão. 

A respeito da quarta questão, que diz que o sistema é muito útil para as atividades 

dos alunos na instituição, cerca de 32,26% (n=20) dos estudantes ingressantes concordam 

parcialmente e 17,74% (n=11) concordam totalmente. Já cerca de 38,78% (n=19) dos 

alunos veteranos concordam parcialmente com a afirmação apresentada e 16,33% (n=8) 

concordam totalmente. Dessa forma percebe-se há uma convergência entre as respostas dos 

alunos, evidenciando que parte dos alunos considera o sistema muito útil para suas 

atividades na instituição. Além disso, há uma pequena discordância nesse aspecto por parte 

de alguns alunos, onde 20,97% (n=13) dos iniciantes discordaram parcialmente e 1,61% 

(n=1) deles discordam totalmente, enquanto entre os veteranos esses valores são de 20,41% 
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(n=10) dos que discordam parcialmente e 6,12% (n=3) dos que discordam totalmente. De 

certa forma há uma maior insatisfação entre os veteranos em relação à utilidade do sistema 

para as suas atividades na instituição, já entre os ingressantes esse número chega a ser 

menor, divergindo dos veteranos e evidenciando que apesar de haver alguma resistência, 

ainda assim, os alunos consideram o sistema útil para a realização das atividades. E por 

fim, 27,42% (n=17) dos ingressantes se sentiram indiferentes a esse aspecto do sistema, 

indicando que entre alguns alunos não fica tão evidente a utilidade do sistema para as suas 

atividades na instituição, enquanto entre os veteranos esse número foi de 18,37% (n=7) 

para essa mesma questão. 

A respeito da quinta questão, que diz que é fácil e rápido aprender como usar o 

sistema, cerca de 39% (n=24) dos estudantes ingressantes concordam parcialmente e 23% 

(n=14) concordam totalmente. Já cerca de 29% (n=14) dos alunos veteranos concordam 

parcialmente com a afirmação apresentada e 18% (n=9) concordam totalmente. Dessa 

forma percebe-se há uma convergência entre as respostas dos alunos, evidenciando que 

parte dos alunos considera o sistema fácil para aprender a utilizar. Por outro, há uma 

perceptível discordância nesse aspecto por parte de alguns alunos, onde 19% (n=12) dos 

iniciantes discordaram parcialmente e 8% (n=5) deles discordam totalmente, enquanto 

entre os veteranos esses valores são maiores, 23% (n=11) dos que discordam parcialmente 

e 16% (n=8) dos que discordam totalmente. Mostrando que há de certa forma, uma notável 

insatisfação entre os alunos em relação à facilidade de aprender a utilizar o sistema. Porém 

entre os ingressantes esse número chega a ser menor, convergindo ainda assim com os 

resultados dos veteranos que evidenciam uma resistência maior no aprendizado. E por fim, 

11% (n=7) dos ingressantes se sentiram indiferentes a esse aspecto do sistema, indicando 

que entre alguns alunos não fica tão evidente que é fácil de aprender a utilizar o sistema 

para as suas atividades na instituição, enquanto entre os veteranos esse número foi de 14% 

(n=7) para essa mesma questão. 

A respeito da sexta questão, que diz que é fácil de utilizar o sistema, cerca de 

32,26% (n=20) dos estudantes ingressantes concordam parcialmente e 25,81% (n=16) 

concordam totalmente. Já cerca de 20,41% (n=10) dos alunos veteranos concordam 

parcialmente com a afirmação apresentada e 32,65% (n=16) concordam totalmente. Dessa 

forma percebe-se há uma convergência entre as respostas dos alunos, evidenciando que 

parte dos alunos considera o sistema fácil de utilizar. Por outro lado, há uma perceptível 

discordância nesse aspecto por parte de alguns alunos, onde 12,90% (n=8) dos iniciantes 

discordaram parcialmente e 4,84% (n=3) deles discordam totalmente, enquanto entre os 

veteranos esses valores são maiores, 16,33% (n=8) dos que discordam parcialmente e 

8,16% (n=4) dos que discordam totalmente. Mostrando que há de certa forma, uma 

insatisfação entre os alunos em relação à facilidade de utilizar o sistema. Porém entre os 

ingressantes esse número chega a ser menor, convergindo ainda assim com os resultados 

dos veteranos, que evidenciam uma resistência maior ao encontrar uma facilidade para 

utilizar o sistema. E por fim, 24,19% (n=15) dos ingressantes se sentiram indiferentes a 

esse aspecto do sistema, indicando que entre alguns alunos não fica tão evidente que é fácil 

utilizar o sistema, enquanto entre os veteranos esse número foi de 22,45% (n=11) para essa 

mesma questão. 

Na sétima questão, que diz que o sistema possui informações exatas, atualizadas e 

em um nível apropriado de detalhamento, cerca de 35,48% (n=22) dos estudantes 

ingressantes concordam parcialmente e 6,45% (n=4) concordam totalmente. Já cerca de 

28,57% (n=14) dos alunos veteranos concordam parcialmente com a afirmação 

apresentada e 4,08% (n=2) concordam totalmente. Dessa forma percebe-se há uma 

convergência entre as respostas dos alunos, evidenciando que parte dos alunos considera 
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que o sistema possui informações exatas, atualizadas e em um nível apropriado de 

detalhamento. Entretanto, por outro lado, temos bastante discordância nesse aspecto por 

parte de alguns alunos, onde 29,03% (n=18) dos iniciantes discordaram parcialmente e 

11,29% (n=7) deles discordam totalmente, enquanto entre os veteranos esses valores são 

maiores, 34,69% (n=17) dos que discordam parcialmente e 16,33% (n=8) dos que 

discordam totalmente. Mostrando que há insatisfação entre os alunos em relação às 

informações geradas pelo sistema. Porém entre os ingressantes esse número chega a ser 

menor, mas ainda convergindo com os resultados dos veteranos, que evidenciam que os 

alunos não estão muito contentes com as informações geradas pelo sistema (nos aspectos 

exatidão, detalhamento e atualização). E por fim, 17,74% (n=11) dos ingressantes se 

sentiram indiferentes a esse aspecto do sistema, entre os veteranos esse número foi de 

16,33% (n=8) para essa mesma questão. 

A respeito da oitava questão, que diz que é fácil localizar informações próprias do 

aluno no sistema, cerca de 41,94% (n=26) dos estudantes ingressantes concordam 

parcialmente e 19,35% (n=12) concordam totalmente. Já cerca de 40,82% (n=20) dos 

alunos veteranos concordam parcialmente com a afirmação apresentada e 16,33% (n=8) 

concordam totalmente. Dessa forma percebe-se há uma convergência entre as respostas dos 

alunos, evidenciando que consideram que é fácil localizar as informações no sistema. 

Entretanto, por outro lado, temos uma pequena discordância nesse aspecto, onde 12,90% 

(n=8) dos iniciantes discordaram parcialmente e 6,45% (n=4) deles discordam totalmente, 

enquanto entre os veteranos esses valores seguem a mesma tendência, 14,29% (n=7) dos 

que discordam parcialmente e 6,12% (n=3) dos que discordam totalmente, mostrando que 

há insatisfação entre os alunos em relação à localização das informações geradas pelo 

sistema. E por fim, 19,35% (n=12) dos ingressantes se sentiram indiferentes a esse aspecto 

do sistema, entre os veteranos esse número foi de 22,45% (n=11) para essa mesma questão. 

A respeito da nona questão, que diz que o significado de uma informação 

disponível no sistema é fácil de localizar ou então é óbvio, cerca de 40,32% (n=25) dos 

estudantes ingressantes concordam parcialmente e 8,06% (n=5) concordam totalmente. Já 

cerca de 30,61% (n=15) dos alunos veteranos concordam parcialmente com a afirmação 

apresentada e 10,20% (n=5) concordam totalmente. Dessa forma percebe-se há uma 

convergência entre as respostas dos alunos, evidenciando que para boa parte dos alunos 

considera que o é fácil entender o significado das informações, pois esse significado é fácil 

de encontrar. Entretanto, por outro lado, observamos bastante discordância nesse aspecto 

por parte de alguns alunos, onde 22,58% (n=14) dos iniciantes discordaram parcialmente e 

6,45% (n=4) deles discordam totalmente, enquanto entre os veteranos esses valores são 

maiores, 26,53% (n=13) dos que discordam parcialmente e 18,37% (n=9) dos que 

discordam totalmente, isso mostra que há insatisfação entre os alunos em relação ao 

significado das informações geradas pelo sistema. Porém entre os ingressantes esse número 

chega a ser menor, mas ainda convergindo com os resultados dos veteranos. E por fim, 

22,58% (n=14) dos ingressantes se sentiram indiferentes a esse aspecto do sistema, onde 

entre os veteranos esse número foi de 14,29% (n=7) para essa mesma questão. 

A respeito da décima questão, que diz que o sistema permite a comparação e 

consolidação das informações, sem gerar inconsistências, cerca de 32,26% (n=20) dos 

estudantes ingressantes concordam parcialmente e 16,13% (n=10) concordam totalmente. 

Já cerca de 36,73% (n=18) dos alunos veteranos concordam parcialmente com a afirmação 

apresentada e 16,33% (n=8) concordam totalmente. Dessa forma percebe-se há uma 

convergência entre as respostas dos alunos, evidenciando que boa parte dos alunos 

considera que o sistema permite gerar, consolidar e comparar informações de forma 

satisfatória. Entretanto, por outro lado, temos uma pequena discordância nesse aspecto por 
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parte de alguns alunos, onde 19,35% (n=12) dos iniciantes discordaram parcialmente e 

8,06% (n=5) deles discordam totalmente, enquanto entre os veteranos esses valores são 

semelhantes, 26,53% (n=13) dos que discordam parcialmente e 4,08% (n=2) dos que 

discordam totalmente, isso mostra que há insatisfação quanto à consolidação e comparação 

das informações. E por fim, 24,19% (n=15) dos ingressantes se sentiram indiferentes a esse 

aspecto do sistema, onde entre os veteranos esse percentual foi de 16,33% (n=8) para essa 

mesma questão. 

A respeito da décima primeira questão, que diz que a implantação do sistema gerou 

impactos positivos nas rotinas dos alunos na instituição, cerca de 30,65% (n=19) dos 

estudantes ingressantes concordam parcialmente e 17,74% (n=11) concordam totalmente. 

Já cerca de 14,29% (n=7) dos alunos veteranos concordam parcialmente com a afirmação 

apresentada e 22,45% (n=11) concordam totalmente. Dessa forma percebe-se há uma 

convergência entre as respostas dos alunos, evidenciando que o sistema gerou impactos 

positivos na rotina dos alunos. Entretanto, por outro lado, temos uma pequena discordância 

nesse aspecto por parte de alguns alunos, onde 11,29% (n=7) dos iniciantes discordaram 

parcialmente e não houve discordância total entre eles (n=0), mostrando que por mais que 

haja uma discordância, o sistema ainda é importante e ajuda na rotina dos alunos. Já com 

os veteranos esses valores são maiores, 12,24% (n=6) discordam parcialmente e 18,37% 

(n=9) dos que discordam totalmente, isso mostra que há maior insatisfação e impacto nos 

alunos veteranos, que se mostraram bem mais resistentes para se adaptar com as novas 

rotinas do AGIS. E por fim, houve também um número grande de alunos que se sentiram 

indiferentes aos impactos causados nas suas rotinas com o sistema, onde 40,32% (n=25) 

dos ingressantes e 32,65% (n=16) apresentaram essa mesma questão. 

A respeito da décima segunda questão, que diz que os relatórios gerados pelo 

sistema auxiliam bastante nas decisões que os alunos tomam, cerca de 30,65% (n=19) dos 

estudantes ingressantes concordam parcialmente e 24,19% (n=15) concordam totalmente. 

Já cerca de 28,57% (n=14) dos alunos veteranos concordam parcialmente com a afirmação 

apresentada e 22,45% (n=11) concordam totalmente. Dessa forma percebe-se há uma 

convergência entre as respostas dos alunos, evidenciando que o sistema auxilia na tomada 

de decisões dos alunos. Entretanto, por outro lado, temos uma pequena discordância nesse 

aspecto por parte de alguns alunos, onde 16,13% (n=10) dos iniciantes discordaram 

parcialmente e 6,45% (n=4) deles discordam totalmente, enquanto entre os veteranos esses 

valores são semelhantes, 22,45% (n=11) dos que discordam parcialmente e 8,16% (n=4) 

dos que discordam totalmente, isso mostra que há insatisfação quanto à tomada de decisões 

que o sistema permite aos alunos. E por fim, 24,19% (n=14) dos ingressantes se sentiram 

indiferentes a esse aspecto do sistema, onde entre os veteranos esse número foi de 16,33% 

(n=9) para essa mesma questão.  

A respeito da décima terceira questão, que diz que houve uma melhoria 

significativa nos controles internos da instituição gerada pelo sistema, cerca de 33,87% 

(n=21) dos estudantes ingressantes concordam parcialmente e 12,90% (n=8) concordam 

totalmente. Já cerca de 26,53% (n=13) dos alunos veteranos concordam parcialmente com 

a afirmação apresentada e 14,29% (n=7) concordam totalmente. Dessa forma percebe-se há 

uma convergência entre as respostas dos alunos, evidenciando que os esses alunos notaram 

uma melhoria interna na instituição. Entretanto, por outro lado, temos uma pequena 

discordância nesse aspecto por parte de outros alunos, onde 16,13% (n=10) dos iniciantes 

discordaram parcialmente e 4,84% (n=3) deles discordam totalmente, enquanto entre os 

veteranos esses valores são semelhantes, 22,45% (n=11) dos que discordam parcialmente e 

8,16% (n=4) dos que discordam totalmente, isso mostra que há insatisfação quanto à 

melhorias internas na instituição causadas pelo sistema. E por fim, 32,26% (n=20) dos 
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ingressantes se sentiram indiferentes a esse aspecto do sistema, onde entre os veteranos 

esse número foi de 28,57% (n=14) para essa mesma questão não chegando a notar se 

houveram ou não melhorias.  

A respeito da décima quarta questão, que diz que o sistema permite a integração de 

todas as informações do aluno nas diversas áreas da instituição, cerca de 27,42% (n=17) 

dos estudantes ingressantes concordam parcialmente e 27,42% (n=17) concordam 

totalmente. Já cerca de 28,57% (n=14) dos alunos veteranos concordam parcialmente com 

a afirmação apresentada e 28,57% (n=14) concordam totalmente. Dessa forma percebe-se 

há uma convergência entre as respostas dos alunos, evidenciando que de alguma forma os 

alunos chegaram a perceber que através do sistema, suas informações foram integradas em 

toda a instituição e de forma perceptível. Entretanto, por outro lado, temos uma pequena 

discordância nesse aspecto por parte de alguns alunos, onde 6,45% (n=4) dos iniciantes 

discordaram parcialmente e 3,43% (n=2) deles discordam totalmente, enquanto entre os 

veteranos esses valores são semelhantes, 14,29% (n=7) dos que discordam parcialmente e 

2,04% (n=1) dos que discordam totalmente, isso mostra que há uma Melhorias insatisfação 

por parte desses alunos quanto à integração das informações dos alunos no sistema. E por 

fim, 35,48% (n=22) dos ingressantes se sentiram indiferentes a esse aspecto do sistema, 

onde entre os veteranos esse número foi de 26,54% (n=13) para essa mesma questão.  

A respeito da décima quinta questão, que diz que o fluxo das informações entre os 

setores da instituição está mais organizado por causa do sistema, cerca de 24,19% (n=15) 

dos estudantes ingressantes concordam parcialmente e 11,29% (n=7) concordam 

totalmente. Já cerca de 16,33% (n=8) dos alunos veteranos concordam parcialmente com a 

afirmação apresentada e 12,24% (n=6) concordam totalmente. Dessa forma percebe-se que 

apesar de haver concordância dos alunos quanto a melhoria do fluxo das informações, esse 

valor não chega a ser alto, mostrando que de certa forma muitos deles não conhecem esse 

fluxo. Por outro lado, temos uma pequena discordância nesse aspecto por parte de alguns 

alunos, onde 9,68% (n=6) dos iniciantes discordaram parcialmente e 3,23% (n=2) deles 

discordam totalmente, enquanto entre os veteranos esses valores são semelhantes, 18,37% 

(n=9) dos que discordam parcialmente e 6,12% (n=3) dos que discordam totalmente, isso 

mostra que há pouca insatisfação também quanto ao fluxo das informações na instituição. 

E por fim, com maior destaque temos 51,61% (n=31) dos ingressantes que se sentiram 

indiferentes a esse aspecto do sistema, onde entre os veteranos esse número foi de 46,94% 

(n=23) para essa mesma questão, reforçando, através desse índice maior que o fluxo das 

informações não tão notado entre os alunos. 

A respeito da décima sexta questão, que diz que com o sistema foi possível 

minimizar o retrabalho a redundância das informações dos alunos, cerca de 30,65% (n=19) 

dos estudantes ingressantes concordam parcialmente e 16,13% (n=10) concordam 

totalmente. Já cerca de 20,41% (n=10) dos alunos veteranos concordam parcialmente com 

a afirmação apresentada e 22,45% (n=11) concordam totalmente. Dessa forma percebe-se 

que há concordância dos alunos e são convergentes quanto a diminuição do retrabalho e 

menor redundância com as informações, antigamente sem o sistema isso era bem comum 

de acontecer. Por outro lado, temos uma pequena discordância nesse aspecto por parte de 

alguns alunos, onde 12,90% (n=8) dos iniciantes discordaram parcialmente e 3,23% (n=2) 

deles discordam totalmente, enquanto entre os veteranos esses valores são semelhantes, 

12,24% (n=6) discordam parcialmente e 6,12% (n=3) discordam totalmente, isso mostra 

que há pouca insatisfação também quanto a minimização da redundância e retrabalho. E 

por fim, temos que 37,10% (n=23) dos ingressantes que se sentiram indiferentes a esse 

aspecto do sistema, onde entre os veteranos esse número foi de 38,78% (n=19) para essa 
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mesma questão, deixando transparecer que os alunos não chegaram a notar se houve ou 

não um retrabalho menor com suas informações. 

A respeito da décima sétima questão, que diz que é rápido obter informações 

próprias, pois o sistema é muito ágil, cerca de 41,94% (n=26) dos estudantes ingressantes 

concordam parcialmente e 4,84% (n=3) concordam totalmente. Já cerca de 24,49% (n=12) 

dos alunos veteranos concordam parcialmente com a afirmação apresentada e 6,12% (n=3) 

concordam totalmente. Dessa forma percebe-se que há concordância dos alunos e são 

convergentes os resultados quanto a agilidade na obtenção de informações no sistema, 

porém isso foi mais notado entre os ingressantes. Ainda assim temos uma pequena 

discordância nesse aspecto abordado por parte de alguns alunos, onde 27,42% (n=17) dos 

iniciantes discordaram parcialmente e 8,06% (n=5) deles discordam totalmente, enquanto 

entre os veteranos esses valores são semelhantes, 28,57% (n=14) discordam parcialmente e 

14,29% (n=7) discordam totalmente, isso mostra que há uma perceptível insatisfação 

também quanto a agilidade do sistema para que os alunos obtém informações. E por fim, 

temos que 17,74% (n=11) dos ingressantes que se sentiram indiferentes a esse aspecto do 

sistema, por outro, entre os veteranos esse número foi de 26,53% (n=13) para essa mesma 

questão, deixando transparecer que alguns dos alunos não chegaram a notar se o sistema 

traz as informações de forma ágil ou não. 

A respeito da décima oitava questão, que diz que o sistema atende plenamente as 

necessidades dos alunos, do curso e da instituição, cerca de 27,42% (n=17) dos estudantes 

ingressantes concordam parcialmente e 12,90% (n=8) concordam totalmente. Já cerca de 

22,45% (n=11) dos alunos veteranos concordam parcialmente com a afirmação 

apresentada e 16,33% (n=8) concordam totalmente. Dessa forma percebe-se que há 

concordância dos alunos e são convergentes quando se fala que o sistema atende 

plenamente as necessidades dos alunos, cursos e instituição. Por outro lado, temos uma 

considerável discordância nesse aspecto por parte dos alunos, onde 17,74% (n=11) dos 

iniciantes discordaram parcialmente e 11,29% (n=7) deles discordam totalmente, enquanto 

entre os veteranos esses valores são maiores, 32,65% (n=16) discordam parcialmente e 

12,24% (n=6) discordam totalmente, isso mostra que há grande insatisfação quanto a 

utilidade do sistema para a organização como um todo, além de ficar evidente uma maior 

resistência por parte dos veteranos. E por fim, temos que 30,65% (n=19) dos ingressantes 

que se sentiram indiferentes a esse aspecto do sistema, onde entre os veteranos esse 

número foi de 16,33% (n=8) para essa mesma questão, deixando transparecer que poucos 

não notaram melhorias ou novidades com o sistema. 

A respeito da décima nona questão, que diz que o aluno está plenamente satisfeito 

com o sistema implantado atualmente na instituição de ensino, cerca de 25,81% (n=16) dos 

estudantes ingressantes concordam parcialmente e 6,45% (n=4) concordam totalmente. Já 

cerca de 24,49% (n=12) dos alunos veteranos concordam parcialmente com a afirmação 

apresentada e 8,16% (n=4) concordam totalmente. Dessa forma percebe-se que há pequena 

concordância dos alunos e são convergentes quanto a satisfação com o sistema implantado. 

Por outro lado, temos uma rigorosa discordância nesse aspecto por parte de alguns alunos, 

onde 24,19% (n=15) dos iniciantes discordaram parcialmente e 17,74% (n=11) deles 

discordam totalmente, enquanto entre os veteranos esses valores são um pouco maiores, 

20,41% (n=10) discordam parcialmente e 26,53% (n=13) discordam totalmente, isso 

mostra que há grande insatisfação com a implantação do sistema na instituição, 

principalmente com os veteranos. E por fim, temos que 25,81% (n=16) dos ingressantes 

que se sentiram indiferentes a esse aspecto do sistema, onde entre os veteranos esse 

número foi de 20,41% (n=10) para essa mesma questão, deixando transparecer que alguns 

alunos não chegam a se sentir plenamente satisfeitos. 
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A respeito da vigésima questão, que diz que há aprovação integral quanto a opção 

da instituição em implantar o sistema, cerca de 16,13% (n=10) dos estudantes ingressantes 

concordam parcialmente e 41,94% (n=26) concordam totalmente. Já cerca de 14,29% 

(n=7) dos alunos veteranos concordam parcialmente com a afirmação apresentada e 

30,61% (n=15) concordam totalmente. Dessa forma percebe-se as respostas são 

convergentes e dessa forma fica evidente que os alunos concordam com a opção da 

instituição em implantar o sistema. Por outro lado, ainda temos uma discordância nesse 

aspecto por parte de alguns alunos, onde 11,29% (n=6) dos iniciantes discordaram 

parcialmente e 9,68% (n=7) deles discordam totalmente, enquanto entre os veteranos esses 

valores são semelhantes, 20,41% (n=10) discordam parcialmente e 14,29% (n=7) 

discordam totalmente, isso mostra que há pouca insatisfação quanto à opção da instituição 

em implantar o sistema, e seguindo o padrão das outras questões, houve uma resistência 

maior por parte dos veteranos. E por fim, temos que 20,97% (n=13) dos ingressantes que 

se sentiram indiferentes a essa opção da instituição em relação ao sistema, onde entre os 

veteranos esse número foi de 20,41% (n=10) para essa mesma questão. 

Após a descrição das 20 questões, podemos perceber que entre os ingressantes as 

questões nas quais eles apresentaram mais discordância foram a 19, 7 e 17, que 

respectivamente tratam sobre a satisfação com o sistema implantado, exatidão e o 

detalhamento das informações, e por fim, a velocidade para se obter as informações. Já 

entre os veteranos as questões que apresentam mais discordância desses estudantes são as 

questões 7, 19 e 18, respectivamente, questões que abordam sobre exatidão e o 

detalhamento das informações, satisfação com o sistema implantado e que o sistema atende 

plenamente as necessidades dos alunos, curso e instituição. Os resultados evidenciam uma 

convergência, principalmente em relação as questões 19 e 7. Isso nos mostra que o impacto 

negativo nos ingressantes foi perceptível no quesito de entendimento das informações 

geradas pelo sistema e há certo desagrado com o sistema implantado assim como para os 

veteranos que, além disso, boa parte dos alunos concluem que o sistema não atende 

plenamente as necessidades dos alunos, curso e instituição. 

Já as questões que os alunos apresentaram maior concordância em aspectos dos 

quais tiveram facilidade com o sistema (1, 2 e 5 entre os ingressantes), onde ficou evidente 

que houve satisfação em relação à facilidade que o sistema gerou na rotina dos alunos, a 

melhora da qualidade dos serviços da instituição e que o sistema é fácil de para aprender a 

utilizar. Já entre os veteranos as questões de destaque em relação à concordância foram às 

questões 1, 8 e 14, respectivamente, que tratam sobre a facilidade que o sistema gerou na 

rotina dos alunos, facilidade para localizar informações no sistema AGIS e sobre a 

integração das informações dos alunos dentro da universidade. Percebe-se que as respostas 

foram convergentes principalmente sobre a facilidade que o AGIS gerou na rotina dos 

alunos, e de forma geral aumentou a satisfação com os serviços oferecidos pela instituição 

e nas informações geradas pelo sistema. 

 

4.2 – Impactos da implantação do sistema integrado 

Esta seção apresenta o segundo objetivo específico desta pesquisa, ou seja, 

identificar os impactos da implantação do sistema integrado sob a ótica dos alunos. A 

seguir serão apresentados os impactos a partir das categorias: Funcionalidade, Usabilidade, 

Eficiência, Informação, Utilidade e Melhorias, identificadas a partir de Carvalho et al. 

(2008). Foram categorizadas cada uma das questões aplicadas aos estudantes com base na 

norma ISO/IEC 25010 (2011), conforme apresentado no Quadro 1: 
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Quadro 1 - Categorias de Qualidade de Software 

Categoria Questão 

Funcionalidade 1. O sistema AGIS facilita nas rotinas da Faculdade. 

3. O sistema AGIS permite que a Faculdade melhore a qualidade dos seus serviços. 

12. Os relatórios gerados pelo sistema AGIS auxiliam bastante nas decisões que tomo 

enquanto aluno. 

Usabilidade 6. Considero o sistema AGIS fácil de usar. 

8. É fácil localizar informações no sistema AGIS. 

Eficiência 2.  O sistema AGIS permite que eu realize tarefas mais rapidamente. 

5. É fácil e rápido aprender como usar o sistema AGIS. 

17. É rápido obter informações, pois o sistema AGIS é muito ágil. 

Informação 

 

 

 

7. O sistema AGIS possui informações exatas, atualizadas e em um nível apropriado de 

detalhamento. 

9. O significado de uma informação disponível no sistema AGIS é fácil de localizar ou 

então é óbvio. 

10. O sistema AGIS permite a comparação e consolidação de informações, sem gerar 

inconsistências. 

14. O sistema AGIS permite a integração de todas as informações das diversas áreas da 

Faculdade. 

Utilidade 4. Considero o sistema AGIS muito útil para minhas atividades na Faculdade. 

11. A implantação do Sistema AGIS gerou impactos positivos nas rotinas da Faculdade. 

18. O sistema AGIS atende plenamente as minhas necessidades, do meu curso e da 

Faculdade. 

19. Estou plenamente satisfeito com o sistema AGIS implantado atualmente na instituição 

de ensino. 

20. Aprovo integralmente a opção da Faculdade em implantar o sistema AGIS. 

Melhorias 13. Houve uma melhoria significativa nos controles internos da Faculdade gerada pelo 

sistema AGIS. 

15. O fluxo das informações entre os setores está mais organizado por causa do sistema 

AGIS. 

16. Com o sistema AGIS, foi possível  

minimizar o retrabalho a redundância de informações. 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

A partir da análise dos dados, podemos verificar os seguintes impactos da 

implantação do AGIS na instituição, classificando de acordo com as categorias 

apresentadas no Quadro 1: 

Na categoria Funcionalidade que é abordada pelas questões 1, 3 e 12, percebe-se 

que há uma convergência dos resultados onde a discordância é existente, porém não tão 

significativa, na qual entre os iniciantes se tem uma discordância de 11,29% (n=7), 4,84% 

(n=3) e 22,58% (n=14) respectivamente para as questões que abordam essa categoria, 

gerando uma média de aproximadamente 12,90% de discordância, ou insatisfação, entre os 

alunos ingressantes. Já para os veteranos esses valores seguiram a mesma tendência, onde 

20,41% (n=10), 22,45% (n=11) e 30,61% (n=15) dos estudantes, respectivamente 

discordaram dos pontos abordados, gerando uma média de aproximadamente 24,90% de 

discordância, ou insatisfação, entre os alunos veteranos. Quando se observa o percentual de 

concordância da Funcionalidade do sistema, percebe-se que 64,52% (n=40), 54,84% 
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(n=34) e 54,84% (n=34) dos estudantes iniciantes concordam com os aspectos abordados 

nas questões sobre funcionalidade, gerando uma média de aproximadamente 58,06% de 

concordância, ou satisfação, entre os alunos ingressantes. Enquanto entre os veteranos esse 

valor chega a ser bem semelhante, 63,57% (n=31), 51,02% (n=25) e 51,02% (n=25), 

respectivamente, concordam que o sistema se enquadra bem no quesito Funcionalidade, 

gerando uma média de aproximadamente 55,10% de concordância, ou satisfação, entre os 

alunos veteranos. E por fim houve uma parcela de alunos que se sentiram indiferentes 

quanto à Funcionalidade proporcionada pelo sistema, onde com os ingressantes 24,19% 

(n=15), 40,32% (n=25) e 22,58% (n=14) tiveram essa opinião não chegando a reparar o 

sistema quanto a esses aspectos, gerando uma média de aproximadamente 29,03% de 

indiferença entre os alunos ingressantes. Entre os veteranos esse valor foi de 16,33% (n=8), 

26,53% (n=13) e 18,37% (n=9), gerando uma média de aproximadamente 20,41% de 

indiferença, entre os alunos veteranos. Dessa forma, pode-se perceber que em relação à 

categoria Funcionalidade há convergência dos ingressantes e veteranos, que O AGIS é 

funcional e foi destacado que o sistema facilita as rotinas dos estudantes, permite uma 

melhoria na qualidade dos serviços da instituição e por fim, que os relatórios gerados 

ajudam na tomada de decisões, onde nesse último ponto, ainda se pôde notar que houve 

impacto negativo nos alunos veteranos, mas no geral a Funcionalidade teve impacto 

positivo. 

Na categoria Usabilidade que é abordada pelas questões 6 e 8, percebe-se que há 

uma convergência dos resultados onde a discordância é existente, porém não tão 

significativa, na qual entre os iniciantes se tem uma discordância de 17,74% (n=11) e 

19,35% (n=12) respectivamente para as questões que abordam essa categoria, gerando uma 

média de aproximadamente 18,55% de discordância, ou insatisfação, entre os alunos 

ingressantes. Já para os veteranos esses valores seguiram a mesma tendência, onde 24,49% 

(n=12) e 20,41% (n=10) dos estudantes, respectivamente discordaram dos pontos 

abordados, gerando uma média de aproximadamente 22,45% de discordância, ou 

insatisfação, entre os alunos veteranos. Quando se observa o percentual de aceitação da 

usabilidade do sistema, percebe-se que 58,06% (n=36) e 61,29% (n=38) dos estudantes 

iniciantes concordam com os aspectos abordados nas questões sobre usabilidade, gerando 

uma média de aproximadamente 59,68% de concordância, ou satisfação, entre os alunos 

ingressantes. Enquanto entre os veteranos esse valor chega a ser bem semelhante, 53,06% 

(n=26) e 57,14% (n=28), respectivamente, concordam que o sistema apresenta usabilidade, 

sendo fácil de utilizar e com informações de fácil acesso, gerando uma média de 

aproximadamente 55,10% de concordância, ou satisfação, entre os alunos veteranos. E por 

fim houve uma parcela de alunos que se sentiram indiferentes quanto à usabilidade 

proporcionada pelo sistema, onde com os ingressantes 24,19% (n=15) e 19,35% (n=12) 

tiveram essa opinião não chegando a reparar o sistema quanto a esses aspectos, gerando 

uma média de aproximadamente 21,77% de indiferença entre os alunos ingressantes. Entre 

os veteranos esse valor foi de 22,45% (n=11) e 22,45% (n=11), gerando uma média de 

aproximadamente 22,45% de indiferença, entre os alunos veteranos. Dessa forma, pode-se 

perceber que em relação à categoria usabilidade há convergência dos ingressantes e 

veteranos, que consideram o AGIS fácil de utilizar e gerando informações facilmente para 

os alunos, ou seja, o impacto dessa categoria foi positivo tanto para os ingressantes como 

para os veteranos. 

Na categoria Eficiência que é abordada pelas questões 2, 5 e 17, percebe-se que há 

uma divergência dos resultados onde a discordância é existente e notável, na qual entre os 

iniciantes se tem uma discordância de 14,52% (n=9), 27,42% (n=17) e 35,48% (n=22) 

respectivamente para as questões que abordam essa categoria, gerando uma média de 
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aproximadamente 25,81% de discordância, ou insatisfação, entre os alunos ingressantes. Já 

para os veteranos esses valores uma outra tendência, onde 20,41% (n=10), 38,78% (n=19) 

e 42,86% (n=21) dos estudantes, respectivamente discordaram dos pontos abordados, 

gerando uma média de aproximadamente 34,01% de discordância, ou insatisfação, entre os 

alunos veteranos, número relativamente maior que o dos ingressantes. Quando se observa o 

percentual de aceitação da Eficiência do sistema, percebe-se que 62,90% (n=39), 61,29% 

(n=38) e 46,77% (n=29) dos estudantes iniciantes concordam com os aspectos abordados 

nas questões sobre Eficiência, gerando uma média de aproximadamente 56,99% de 

concordância, ou satisfação, entre os alunos ingressantes. Enquanto entre os veteranos esse 

valor chega a ser, de certa forma, semelhante, onde temos que 55,10% (n=27), 46,94% 

(n=23) e 30,61% (n=15), respectivamente, gerando uma média de aproximadamente 

44,22% de concordância, ou satisfação, entre os alunos veteranos que concordam que o 

sistema se enquadra bem no quesito Eficiência, E por fim houve uma parcela de alunos que 

se sentiram indiferentes quanto à Eficiência proporcionada pelo sistema, onde com os 

ingressantes 22,58% (n=14), 11,29% (n=7) e 17,74% (n=11) tiveram essa opinião não 

chegando a reparar o sistema quanto a esses aspectos, gerando uma média de 

aproximadamente 17,20% de indiferença entre os alunos ingressantes. Entre os veteranos 

esse valor foi de 24,49% (n=12), 14,29% (n=7) e 26,53% (n=13), gerando uma média de 

aproximadamente 21,77% de indiferença, entre os alunos veteranos. Dessa forma, pode-se 

perceber que em relação à categoria Eficiência há divergência dos ingressantes e veteranos, 

que consideram o que o AGIS permite que o aluno tenha mais rapidez na execução de suas 

tarefas, rapidez para aprender a utilizar o sistema e é rápido para obter informações. Sendo 

assim, nota-se que o impacto foi positivo para esse aspecto, porém podemos notar uma 

resistência maior nos alunos veteranos, pois temos um alto índice de discordância nas 

questões 5 e 17, sendo assim para os veteranos houve maior impacto negativo. Mas de 

modo geral quando olhamos para todos os alunos percebemos que o impacto foi positivo. 

Na categoria Informação que é abordada pelas questões 7, 9, 10 e 14, percebe-se 

que há uma convergência dos resultados onde a discordância é existente, e significativa, na 

qual entre os iniciantes se tem uma discordância de 40,32% (n=25), 29,03% (n=18), 

27,42% (n=17) e 9,68% (n=6) respectivamente para as questões que abordam essa 

categoria, gerando uma média de aproximadamente 26,61% de discordância, ou 

insatisfação, entre os alunos ingressantes. Já para os veteranos esses valores seguiram a 

mesma tendência, onde 51,02% (n=25), 44,90% (n=22), 30,61% (n=15) e 16,33% (n=8) 

dos estudantes, respectivamente discordaram dos pontos abordados, gerando uma média de 

aproximadamente 35,71% de discordância, ou insatisfação, entre os alunos veteranos. 

Quando se observa o percentual de aceitação sobre a Informação do sistema, percebe-se 

que 41,94% (n=26), 48,39% (n=30), 48,39% (n=30) e 54,84% (n=34) dos estudantes 

iniciantes concordam com os aspectos abordados nas questões sobre as Informações, 

gerando uma média de aproximadamente 48,39% de concordância, ou satisfação, entre os 

alunos ingressantes. Enquanto entre os veteranos esse valor chega a ser bem semelhante, 

32,65% (n=16), 40,82% (n=20), 53,06% (n=26) e 57,14% (n=28), respectivamente, 

concordam que o sistema se destaca no quesito Informação, gerando uma média de 

aproximadamente 45,92% de concordância, ou satisfação, entre os alunos veteranos. E por 

fim houve uma parcela de alunos que se sentiram indiferentes quanto à Informação gerada 

pelo sistema, onde com os ingressantes 17,74% (n=11), 22,58% (n=14), 24,19% (n=15) e 

35,48% (n=22) tiveram essa opinião não chegando a reparar o sistema quanto a esses 

aspectos, gerando uma média de aproximadamente 25,00% de indiferença entre os alunos 

ingressantes. Entre os veteranos esse valor foi de 16,33% (n=8), 14,29% (n=7), 16,33% 

(n=8) e 26,53% (n=13), gerando uma média de aproximadamente 18,37% de indiferença, 
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entre os alunos veteranos. Dessa forma, pode-se perceber que em relação a categoria 

Informação há uma parcial convergência dos ingressantes e veteranos, onde o impacto 

dessa categoria foi negativo, pois ficou perceptível que houve uma insatisfação maior por 

parte dos alunos, principalmente com a exatidão das informações, significado dessas 

informações e consolidação das informações. Porém houve uma grande concordância 

quando se olha para a visão dos alunos quanto à integração das suas informações no 

sistema, tanto entre os ingressantes quanto entre os veteranos houve grande concordância, 

mesmo a categoria apresentando uma visão negativa. 

Na categoria Utilidade que é abordada pelas questões 4, 11, 18, 19 e 20, percebe-se 

que há uma convergência dos resultados onde a discordância é significativa, na qual entre 

os iniciantes se tem uma discordância de 22,58% (n=14), 11,29% (n=7), 29,03% (n=18), 

41,94% (n=26) e 20,97% (n=13) respectivamente para as questões que abordam essa 

categoria, gerando uma média de aproximadamente 25,16% de discordância, ou 

insatisfação, entre os alunos ingressantes. Já para os veteranos esses valores se destacam 

por apresentarem um número percentual maior de discordância, onde 26,53% (n=13), 

30,61% (n=15), 44,90% (n=22), 46,94% (n=23) e 34,69% (n=17) dos estudantes, 

respectivamente discordaram dos pontos abordados, gerando uma média de 

aproximadamente 36,73% de discordância, ou insatisfação, entre os alunos veteranos. 

Quando se observa o percentual de aceitação da Utilidade do sistema, percebe-se que 

50,00% (n=31), 48,39% (n=30), 40,32% (n=25), 32,26% (n=20) e 58,06% (n=36) dos 

estudantes iniciantes concordam, respectivamente, com os aspectos abordados nas questões 

sobre Utilidade, gerando uma média de aproximadamente 45,81% de concordância, ou 

satisfação, entre os alunos ingressantes. Enquanto entre os veteranos esse valor chega a ser 

bem semelhante, 55,10% (n=27), 36,73% (n=18), 38,78% (n=19), 32,65% (n=16) e 

44,90% (n=22), respectivamente, concordam que o sistema se enquadra bem no quesito 

Utilidade, gerando uma média de aproximadamente 41,63% de concordância, ou 

satisfação, entre os alunos veteranos. E por fim houve uma parcela de alunos que se 

sentiram indiferentes quanto à Utilidade proporcionada pelo sistema, onde com os 

ingressantes 27,42% (n=17), 40,32% (n=25), 30,65% (n=19), 25,81% (n=16) e 20,97% 

(n=13) tiveram essa opinião não chegando a reparar o sistema quanto a esses aspectos, 

gerando uma média de aproximadamente 29,03% de indiferença entre os alunos 

ingressantes. Entre os veteranos esse valor foi de 18,37% (n=9), 32,65% (n=16), 16,33% 

(n=8), 20,41% (n=10) e 20,41% (n=10), gerando uma média de aproximadamente 21,63% 

de indiferença, entre os alunos veteranos. Dessa forma, pode-se perceber que em relação à 

categoria Utilidade há convergência dos ingressantes e veteranos, que consideram o AGIS 

fácil de utilizar e gerando informações facilmente para os alunos, ou seja, o impacto dessa 

categoria foi positivo. No entanto ficou evidente uma maior resistência por parte dos 

veteranos em aceitar o sistema. 

Na categoria Melhorias que é abordada pelas questões 13, 15 e 16, percebe-se que 

há uma convergência dos resultados onde a discordância é existente, porém não tão 

significativa, na qual entre os iniciantes se tem uma discordância de 20,97% (n=13), 

12,90% (n=8) e 16,13% (n=10) respectivamente para as questões que abordam essa 

categoria, gerando uma média de aproximadamente 16,67% de discordância, ou 

insatisfação, entre os alunos ingressantes. Já para os veteranos esses valores seguiram a 

mesma tendência, onde 30,61% (n=15), 24,49% (n=12) e 18,37% (n=9) dos estudantes, 

respectivamente discordaram dos pontos abordados, gerando uma média de 

aproximadamente 24,49% de discordância, ou insatisfação, entre os alunos veteranos. 

Quando se observa o percentual de aceitação da Melhorias do sistema, percebe-se que 

46,77% (n=29), 35,48% (n=22) e 46,77% (n=29) dos estudantes iniciantes concordam com 
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os aspectos abordados na questões sobre Melhorias, gerando uma média de 

aproximadamente 43,01% de concordância, ou satisfação, entre os alunos ingressantes. 

Enquanto entre os veteranos esse valor chega a ser bem semelhante, 40,82% (n=20), 

28,57% (n=14) e 42,86% (n=21), respectivamente, concordam que o sistema se enquadra 

bem no quesito Melhorias, gerando uma média de aproximadamente 37,41% de 

concordância, ou satisfação, entre os alunos veteranos. Nota-se que esse é um percentual 

baixo se comparado com as outras categorias, fato que fica melhor evidente com o número 

de estudantes que não concordam e nem discordam. Por fim temos essa parcela de alunos 

que se sentiram indiferentes quanto às melhorias proporcionadas pelo sistema, onde com 

os ingressantes 32,26% (n=20), 51,61% (n=32) e 37,10% (n=23) tiveram essa opinião não 

chegando a reparar o sistema quanto a esses aspectos, gerando uma média de 

aproximadamente 40,32% de indiferença entre os alunos ingressantes. Entre os veteranos 

esse valor foi de 28,57% (n=14), 46,94% (n=23) e 38,78% (n=19), gerando uma média de 

aproximadamente 38,10% de indiferença, entre os alunos veteranos. Dessa forma, pode-se 

perceber que em relação a categoria Melhorias há convergência dos ingressantes e 

veteranos, que consideram o AGIS trouxe melhorias para a instituição, ou seja, o impacto 

dessa categoria foi positivo, porém, fica evidente que houve muita indiferença sobre esse 

aspecto no sistema, onde por falta de informação sobre essas melhorias, elas acabaram não 

sendo notadas de forma homogênea pelos veteranos e ingressantes. 

Percebeu-se que todas as categorias trouxeram um impacto positivo para os 

estudantes. Entretanto nota-se que os veteranos tiveram maior dificuldade com o sistema 

em todas as categorias, evidenciando que talvez a instituição não os tivesse preparado tanto 

para a implantação do AGIS, criando essa maior discordância nos aspectos abordados, fato 

que fica mais nítido quando olhamos as categorias Utilidade e Informação. Vemos que os 

índices de discordância são bem maiores entre os alunos veteranos principalmente com a 

categoria utilidade apresentando uma média de 36,76% de discordância com a utilidade e 

uma média de 35,71% de discordância com a categoria informação. Para os alunos 

ingressantes os índices de discordância também se destacaram nas mesmas categorias, 

porém houve uma resistência bem menor em relação aos veteranos, onde temos a média de 

25,16% para a Utilidade e 26,61% para Informação.  

Os pontos que trouxeram, nitidamente, impactos positivos foram as categorias 

Funcionalidade, Usabilidade, Eficiência e Melhorias, onde boa parte dos estudantes, 

ingressantes e veteranos, tiveram opiniões convergentes, sendo que a maior parte dos 

estudantes teve uma satisfação com os pontos apresentados, onde podemos ver que para a 

categoria Funcionalidade temos uma concordância média de 55,10% entre os alunos 

veteranos, enquanto para os ingressantes temos a média de 58,06% de concordância. Para a 

categoria Usabilidade temos uma concordância média de 55,10% entre os alunos 

veteranos, enquanto para os ingressantes temos a média de 59,68% de concordância. Para a 

categoria Eficiência temos uma concordância média de 44,22% entre os alunos veteranos, 

enquanto para os ingressantes temos a média de 56,99% de concordância. Por fim para a 

categoria Melhorias temos uma concordância média de 37,41% entre os alunos veteranos, 

enquanto para os ingressantes temos a média de 43,01% de concordância. Dessa forma, 

pode-se notar que de maneira geral, apesar dos pontos de discordância, o sistema impactou 

positivamente os alunos da instituição.  

Por fim, podemos analisar que houve uma quantidade significativa de alunos que se 

sentiram indiferentes em relação a diversos aspectos do sistema, essa indiferença pode ser 

vista como uma não satisfação, pois o aluno não esboçou uma reação. E quando olhamos 

para esse ponto o impacto negativo do sistema é bem maior. As categorias com maiores 

impactos negativos no sentido de indiferença foram as categorias Usabilidade, Utilidade e 
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Melhorias. Para a categoria Usabilidade temos uma média de 22,45% entre os alunos 

veteranos que se sentem indiferentes, enquanto para os ingressantes temos a média de 

21,77% de indiferentes. Para a categoria Utilidade temos uma média de 21,63% entre os 

alunos veteranos que se sentem indiferentes, enquanto para os ingressantes temos a média 

de 29,03% de indiferentes. Por fim para a categoria Melhorias temos uma média de 

38,10% entre os alunos veteranos que se sentem indiferentes, enquanto para os 

ingressantes temos a média de 40,32% de indiferentes. Dessa forma, pode-se notar que de 

maneira geral, apesar dos pontos de concordância, se focarmos nos indiferentes e nos 

alunos que discordam observamos que o sistema não foi tão bem visto e que literalmente, 

muitos alunos se sentem indiferentes ao AGIS, sendo um ponto de atenção para a 

instituição em questão, onde seria interessante a instituição buscar formas para melhorar a 

satisfação dos seus alunos com o sistema implantado. 

 

4.3 – Alternativas para melhorar a satisfação dos usuários 

Esta seção apresenta o terceiro objetivo específico desta pesquisa, ou seja, sugerir 

alternativas para melhorar a satisfação dos alunos com o sistema integrado da instituição. 

A seguir, são apresentadas sugestões relacionadas à funcionalidade, usabilidade, eficiência, 

informação, utilidade e melhorias. 

Em relação à categoria Funcionalidade, como os alunos apontaram maior 

discordância sobre o aspecto tomada de decisão baseada nos relatórios gerados pelo 

sistema AGIS, sugere-se que haja uma melhor forma de apresentação das informações nos 

relatórios para auxiliar de fato na tomada de decisão dos alunos, isso pode ser alcançado se 

as informações aparecem de forma mais dinâmica, utilizando de símbolos que mostram se 

há ou não aproveitamento nas atividades ou até mesmo criando notificações. Na categoria 

Usabilidade, como os alunos apontaram maior discordância sobre o aspecto o sistema 

AGIS é fácil de usar, sugere-se que haja uma prévia apresentação do sistema, mostrando 

suas principais funções para os alunos, isso pode ser alcançado através de vídeos ou até 

mesmo em algum momento específico no início das aulas, para que tenham uma 

familiaridade mínima antes de utilizar o sistema. 

Em relação a categoria Eficiência, como os alunos apontaram maior discordância 

sobre o aspecto rapidez para se obter informações, sugere-se que haja uma otimização na 

busca das informações e arquivos do sistema, isso pode ser alcançado buscando uma nova 

forma de gerar essas informações e arquivos para os alunos. Já na categoria Informação, 

como os alunos apontaram maior discordância sobre o aspecto informações exatas, 

atualizadas e em um nível apropriado de detalhamento que são geradas pelo sistema AGIS, 

sugere-se que se tenha atualização constante das informações e que isso fique nítido para 

os estudantes, isso pode ser alcançado criando notificações de atualizações e ter uma opção 

de detalhamento nos relatórios para se ter uma visão completa das informações. 

Em relação a categoria Utilidade, como os alunos apontaram maior discordância 

sobre o aspecto plena satisfação com a implantação do sistema AGIS na instituição, 

sugere-se que que a instituição incentive o uso do sistema e mostre o quão importante ele é 

tanto para o aluno quanto para a instituição, isso pode ser alcançado tornando o sistema 

mais presente na maioria das atividades e comunicar sempre da importância de se utilizar o 

sistema, para assim tornar o aluno satisfeito com o mesmo. Na categoria Melhorias, como 

os alunos apontaram maior discordância sobre o aspecto melhoria internas na instituição 

proporcionadas pelo sistema AGIS, sugere-se que a instituição sempre comunique os 

alunos a respeito das melhorias proporcionadas pelo sistema AGIS na instituição e o que 

isso mudou nas rotinas dos funcionários e alunos, isso pode ser alcançado criando vídeos 

institucionais e comunicação verbal nas salas ou palestras no início das aulas. 
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5 – Considerações finais 

 

Com o avanço da tecnologia e da era da informação, cada vez mais, o conhecimento 

poderá ser obtido e transmitido com maior velocidade. Dessa forma, é importante que os 

sistemas e as organizações evoluam. Ao final desse estudo, foi possível atingir seu objetivo 

geral, que consistiu em analisar o impacto da implantação de um sistema integrado em uma 

instituição pública de ensino superior sob a ótica dos alunos, através dos objetivos 

específicos que foram: (1) avaliar o sistema sob a ótica dos alunos; (2) identificar os 

impactos da implantação do sistema sob a ótica dos alunos e, (3) sugerir alternativas para 

melhorar a satisfação dos alunos com o sistema da instituição.  

Com a análise de resultados, foi possível perceber quais foram as questões que mais 

tiveram concordância por parte dos alunos e quais tiveram mais discordância, bem como 

buscou-se indicar se houve ou não convergência entre os alunos ingressantes e concluintes. 

Os resultados trazem evidências de que o sistema trouxe impactos mais positivos nas 

categorias funcionalidade, usabilidade, eficiência e melhorias para ambos os perfis de 

usuários.  

Este trabalho poderá ser aperfeiçoado futuramente, pois possui limitações, dentro as 

quais se destaca a realização da pesquisa somente com alunos de um curso da área de 

tecnologia da informação e de uma instituição. Dessa forma, os resultados não podem ser 

generalizados, ao contrário, devem servir de insumo para novas pesquisas. Em trabalhos 

futuros, o questionário poderia ser aplicado aos estudantes de todos os cursos ou até 

mesmo para os funcionários e outros colaboradores e outras instituições de ensino.  

Apesar das limitações, os objetivos propostos inicialmente foram plenamente 

alcançados, sendo que este estudo pode auxiliar para aperfeiçoar a utilização do sistema 

pela instituição de ensino, a partir das proposições de melhoria indicadas. A principal 

contribuição dessa investigação reside na análise do impacto de implantação de um sistema 

integrado em uma instituição de ensino pública de ensino superior e na proposição de 

recomendações de melhoria, frente aos problemas identificados, a partir da percepção dos 

estudantes. 

. 
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ABSTRACT 

Brazilian’s infrastructure directly implies its development as well as influencing its international 

market competitiveness in the face of different issues, including logistics bottlenecks that reduce 

the efficiency of operations and increase costs. Thus, understanding the role that investments in 

infrastructure bring to society, both economically and socially, becomes extremely important to 

develop research about this subject. This paper aims to evaluate the investments of the Brazilian 

PAC (Growth Acceleration Program – Progama de Aceleração do Crescimento) in logistics 

infrastructure and the improvements provided as a result of these investments due to the logistics 

infrastructure importance to Brazil country and the current moment of changes and uncertainties, 

both political and economics.This paper was developed through an exploratory research, with 

secondary systematic review of data and will be structured based on reports and researches that 

allow a comparison of the logistics infrastructure scenario in Brazil before and after the insertion of 

the economic growth governance plan - PAC to provide the researcher with more accurate 

knowledge about the subject. From the results obtained, it can be concluded that large investments 

were made in the contribution to Brazilian logistic infrastructure, but a long way is still to be taken 

to change the Brazilian scenario where infrastructure is represented as an obstacle to productivity 

and deficiency in the competitiveness and quality of life of the population.  

Keywords: Growth Acceleration Program (PAC); Infrastructure; Development; Investments; 

Logistics; Supply Chain. 

 

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO DO BRASIL EM 

INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 

RESUMO 

A infraestrutura em que o Brasil se encontra, implica diretamente no seu desenvolvimento, além de 

influenciar na sua competitividade do mercado internacional diante dos gargalos logísticos seus 

efeitos na eficácia das operações e aumentam os custos. Assim, compreender a papel que os 

investimentos na infraestrutura trazem para sociedade, tanto na forma econômica quanto social, 

torna-se de extrema importância. O objetivo deste trabalho é avaliar os investimentos do PAC na 

infraestrutura logística no Brasil e as melhorias proporcionadas como resultado desses 

investimentos em função da importância da infraestrutura logística para o país e o momento atual 

de mudanças e incertezas, tanto políticas como econômicas. O trabalho foi desenvolvido através de 

uma pesquisa exploratória, com revisão sistemática secundária de dados e será estruturado com 

base em relatórios e pesquisas que possibilitem uma comparação do cenário de infraestrutura 

logística no Brasil antes e após a inserção do plano de governo de crescimento econômico - PAC 

para promover ao pesquisador um conhecimento mais apurado sobre o assunto. Pelos resultados 

obtidos pode-se concluir que grandes investimentos foram feitos na contribuição da infraestrutura 

logística brasileira, porém, ainda se observa um caminho longo para mudar o cenário brasileiro 

onde traduz a infraestrutura como obstáculo da produtividade e deficiência na competitividade e 

qualidade de vida da população.  

Palavras-chave: Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); Infraestrutura; Desenvolvimento 

brasileiro; Logística; cadeia produtiva 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O Programa de Aceleração do Crescimento (chamado a partir daqui apenas por 

sua sigla, PAC) é um programa do Governo Federal que, desde 2007, visa melhorias na 

infraestrutura social, urbana, logística e energética do país. Dessa maneira, o Brasil retoma 

investimentos em setores estruturais e além disso, colabora com o aumento da oferta de 

empregos, o que garante uma maior renda e estabilidade para tempos de crise, como a de 

2008. 

De acordo com o LPI -  Logistic Performance Index (Banco Mundial, 2016), o 

Brasil ocupou o 55º lugar, atrás de países como Latvia, Grécia e Omã. O LPI leva em conta 

diversos indicadores para classificar a performance de cada país, e a infraestrutura é uma 

delas.  

O ranking mundial de LPI é liderado por países desenvolvidos, com alto nível de 

atividade econômica. Podemos assim concluir que para um país atingir um alto nível de 

atividade econômica e desenvolver-se, é necessária uma infraestrutura a nível de 

competitividade global. 

Sem uma boa infra-estrutura, não é possível ter sistema de transporte efetivo. “O 

transporte representa o elemento mais importante do custo logístico na maior parte das 

firmas” (BALLOU 1993, p.113). 

Portanto, o conhecimento em transporte e infraestrutura brasileira são essenciais, 

tanto dentro de empresas, como forma de estudar os gastos e como minimizá-los, quanto para 

o governo, que é o responsável por melhorar esse sistema a fim de atrair investimentos.  

Assim, identifica-se uma ótima oportunidade para avaliar de tal modo como foi 

idealizado o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) a fim de resolver as eventuais 

lacunas do sistema logístico do país e promover o progresso eficaz. Este trabalho apresenta a 

expectativa idealizada no projeto sobre o PAC e o que ele realmente gerou de obras 

finalizadas junto a ganhos representativos. 

O quanto o PAC efetivamente contribuiu para o aumento da infraestrutura 

logística do Brasil e o seu desempenho global? 

O objetivo deste trabalho é avaliar os investimentos do PAC na infraestrutura 

logística no Brasil e as melhorias proporcionadas como resultado desses investimentos em 

função da importância da infraestrutura logística para o país e o momento atual de mudanças 

e incertezas, tanto políticas como econômicas. 

 Este trabalho justifica-se pela necessidade de verificar a estratégia de crescimento 

econômico do Brasil, proporcionado pelos investimentos do PAC, em vista que o Brasil 

enfrenta um momento de crise no desenvolvimento da infraestrutura diretamente ligado ao 

crescimento do país. 

 

2.  MÉTODO 

 

Este estudo está baseado em evidências e sínteses dos resultados de pesquisa 

relacionado ao desenvolvimento e progresso da infraestrutura logística brasileira com a 

implantação do Programa de Aceleramento do Crescimento (PAC). 

O trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa exploratória, com revisão 

sistemática secundária de dados e será estruturado com base em relatórios e pesquisas que 

possibilitem uma comparação do cenário de infraestrutura logística no Brasil antes e após a 

inserção do plano de governo de crescimento econômico - PAC para promover ao pesquisador 

um conhecimento mais apurado sobre o assunto.  
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21.Procedimento de coleta de dados 

Foram coletadas informações entre sites, artigos e documentações baseados na 

infraestrutura logística do Brasil e no Programa de Aceleramento do Crescimento. Houve 

pesquisa bibliográfica (livros, periódicos, publicações e dados relacionados ao assunto em 

questão) e pesquisa documental (realizada, principalmente, por documentos expostos a 

público pelo governo).  

A pesquisa sistemática foi baseada na seleção de material, relevância e validade 

analisada de forma criteriosa. O objetivo trata-se da grande busca de pesquisas e na exaustão 

de avaliação dos critérios, qualidade metodológica e estatística. 

2.2. Procedimento de análise de dados 

Dentre as estratégias de pesquisa, encontra-se a coleta de dados antes, durante e 

após implantação do PAC para uma análise dos efeitos reais expostos ao país e, antes disso, 

na revisão da literatura, uma base sobre o assunto para introdução aos dados e análises feitas. 

Com o apoio bibliográfico, se pode complementar a análise em cima do que foi buscado. 

Frente ao encontrado como subsídios que forneçam uma boa base para 

argumentação e construção no cenário do desenvolvimento brasileiro, traz como objetivo os 

aspectos relevantes a serem considerados deste assunto e conclusão da eficiência do projeto - 

de acordo com os métodos de pesquisa utilizados. 

 

3.DESENVOLVIMENTO 
 

O desempenho do PAC é avaliado pelos períodos dos balanços publicados pelo governo 

federal brasileiro. 

 

3.1.PAC1 - Balanço 2007-2010 

O PAC teve início em 2007 com a proposta de fazer o Brasil crescer de forma 

acelerada e sustentável. Seu início foi durante o mandato do Presidente Luís Inácio Lula da 

Silva em uma época marcada pela instabilidade econômica. O PAC surgiu através da 

necessidade de uma infraestrutura melhor, retomando os investimentos nas fundações 

estruturais do país, visando a ampliação de novos empregos e investimentos, tanto privados 

como públicos. 

3.1.1.   Quadro macroeconômico 

O governo vigente durante a época do PAC 1 considerou os resultados bastante 

positivos, principalmente porque, nesse meio período, o mundo enfrentou a pior crise 

internacional em 80 anos. Mesmo diante desse cenário desvantajoso, a expansão média da 

economia foi de 4,6% (BRASIL,2012) ao ano no período de 2007 a 2010, maior do que a 

média dos anos anteriores. 

A geração de novos empregos foi uma consequência dos investimentos do PAC e 

colaborou para a estabilidade econômica durante a crise. Em outubro de 2010, o saldo líquido 

de geração de empregos bateu recorde com 2,24 milhões de novos empregos em 12 meses. A 

taxa de desemprego em outubro de 2010 foi de 6,1%, a menor registrada pelo IBGE até então 

(BRASIL, 2012). 

O PAC também incentivou os investimentos, que apresentaram um aumento de 

20%. Parte desse aumento deve-se a expansão do crédito bancário, principalmente no setor 

imobiliário e nos desembolsos do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento).  

O investimento previsto para o PAC 1 (2007 até 2010) inicialmente era de R$ 503,9 

bilhões, mais R$ 139,2 bilhões referente ao período após 2010. Em dezembro de 2008, o 

Governo aumentou o investimento previsto para R$ 636,2 bilhões e o último ajuste na 

previsão foi no 11º balanço do PAC, de R$ 657,4 (ZUANAZZI et al, 2015) 

Para analisar as Obras concluídas em valor, é necessário ressaltar que o Tribunal 

de Contas da União (TCU) analisa o valor das obras previstas no início do PAC (R$ 503,9 
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bilhões), naturalmente o percentual de obras concluídas é maior, 88,1% (ZUANAZZI et al, 

2015). Já o Governo Federal considera as obras incluídas durante o PAC 1, dessa maneira, 

94,1% das obras foram concluídas, isso equivale a R$ 619 bilhões investidos contra R$ 657,4 

bilhões previstos, distribuídas conforme ilustra a Figura 1. 

Figura 1: Ações do PAC I concluídas por eixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2012. 

 

Dos R$ 444 bilhões das ações concluídas até dezembro de 2010, R$ 65,4 bilhões 

foram em logística, R$148,5 bilhões em energia e R$ 230,1 bilhões em social e urbano. 

 

3.1.2. Infraestrutura logística: 

O balanço em Outubro de 2010 era de 1.651 ações monitoradas. Em valor, 73% 

das obras foram concluídas comparada com 70% em quantidade, distribuídas nas áreas 

ilustradas na Figura 2. 

 

Figura 2: Investimento por área - Logística 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por SILVA e TAKAHASHI (2017), adaptado de BRASIL, 2012. 

Do investimento em infraestrutura logística, é claro ver que o maior impacto foi 

em rodovias, pois as ações concluídas totalizam em R$ 42,9 bilhões, referente á 66% dos 

investimentos em infraestrutura logística, contra os R$ 22,5 bilhões investidos em ferrovias, 

portos, aeroportos e marinha mercante, referente a 34% dos investimentos. 

Na Tabela 2, uma análise foi feita a partir dos investimentos que constam no 

Balanço do PAC contra os investimentos divulgados pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU).  

 

Na Tabela 1,  coluna “Concluído” constam os dados do Balanço do PAC 

divulgados pelo Governo, e na coluna “Concluído Após Ressalva” são os dados divulgados 

pelo TCU. O mesmo considera apenas os investimentos já realizados, ao passo que o Governo 

considera o investimento previsto no momento do contrato de concessões, mesmo que esse 

seja realizado a longo prazo. 

A ressalva é uma ferramenta importante para medir a eficiência das evoluções das 

obras no PAC de maneira mais precisa. 
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Tabela 1: Evolução das obras sob os modais logísticos 
Área Previsão 

(Jan/2007) 

Concluído Evolução % Concluído 

(Após 

Ressalva) 

Evolução 

(Após 

Ressalva) 

Total 58,3 65,5 112,30% 40,3 69,13% 

Rodovia 33,4 43 128,70% 19 56,89% 

Ferrovia 7,9 3,4 43,00% 2,2 27,85% 

Porto 2,7 0,8 29,60% 0,8 29,63% 

Aeroporto 3,0 0,3 10,00% 0,3 10,00% 

Hidrovia 0,7 1 142,90% 1 142,90% 

Marinha Mercante 10,6 17 160,40% 8,8 83,00% 

Fonte: Adaptado  de BRASIL, 2012. 

 

3.1.3. Rodovias 

Em relação às rodovias, de acordo com o balanço publicado pelo Governo 

Federal, a primeira fase do PAC apresentou 6.377 Km de rodovias concluídas,1.592 Km em 

obras de duplicação em andamento, 3.524 em obras de construção e pavimentação em 

andamento, um investimento total de R$ 42,9 bilhões, (BRASIL, 2012). 

Somente 55% das obras previstas durante o PAC 1 foram de fato concluídas. A 

Tabela 1 apresentou que o valor concluído superou o valor provisionado em 28,70%, no 

entanto, é importante considerar ressalvas feitas pelo TCU em relação as fontes de 

investimento das obras. 

De acordo com o TCU, os investimentos realizados pelas concessões rodoviárias 

são contabilizados no momento da assinatura, porém o valor investido é realizado á longo 

prazo. Nesse caso, o Balanço do PAC atribuiu R$ 19 bilhões ás concessões rodoviárias, 

enquanto a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), relata que R$ 2,2 bilhões foi 

efetivamente investido pelas concessionárias (ZUANAZZI et al, 2015).  

Das 6.377 Km de obras concluídas, 1.306 Km foram em duplicação e adequação; 

1.789 Km em pavimentação e construção e 3.282 Km em concessão de rodovias. Ou seja, 

metade das obras são concessões de Rodovias que não tiveram todo investimento realizado 

até o final do PAC 1. 

 

3.1.4.     Ferrovias 

O investimento em ferrovias foi de 3,4 bilhões para estender a malha ferroviária 

em 909 Km. Foram 22 empreendimentos no sistema de bitola larga, apenas 6 desses 

empreendimentos foram concluídos, 15 obras em execução e 1 obra em licitação. Somente 

19% das obras previstas em ferrovias foram concluídas e 81% ainda ficaram em andamento. 

No caso das ferrovias, também houve o investimento de concessionárias. O total 

investido nas ferrovias após ressalva do TCU foi de R$ 3,4 bilhões para R$ 2,2 bilhões 

(ZUANAZZI et al, 2015). No sistema de bitola estreita, foram 9 empreendimentos, todos em 

execução. Apenas a Ferrovia Norte-Sul foi teve obras concluídas, porém a trecho completo 

não foi finalizado ainda, restando ainda obras com previsão para dezembro de 2102. A soma 

dos trechos concluídos totaliza em 896 Km de ferrovia que atravessa o país do Norte ao 

Sul.Dos 3.757 Km de obras em andamento, 1.133 Km ainda são trechos da Norte-Sul, 1.801 

Km da Ferrovia Nova Transnordestina, que são as principais obras a serem concluídas.  

 

3.1.5. Portos 

O investimento em portos foi de R$ 789,1 milhões.12 empreendimentos foram 

concluídos, entre eles, destacam-se: A potencialização do Terminal Salineiro de Areia Branca 

no Rio Grande do Norte, que ainda conta com mais um projeto de expansão ainda a ser 
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concluído; A construção da rampa Roll-On Roll-Off  em Vila do Conde - PA, que também 

conta com outro projeto em execução de ampliação do Pier principal; Dragagem de 

aprofundamento do canal de acesso em Itaguaí - RJ, fase 1 e 2 já concluídas; Avenida 

Perimetral Portuária margem direita em Santos -SP, trecho 1 e 2 concluídos; Recuperação do 

Berço 102 em Itaqui - MA concluído, e construção do Berço 108 em fase de ação 

preparatória; Construção do Cais para contêineres em Maceió - AL concluído em dezembro 

de 2010. 

Percebe-se, através dos focos de investimentos do PAC na área de Portos, que os 

canais para atracação de navios necessitavam de reparações, foi então necessário, antes de 

investir em novos portos, melhorar a infraestrutura portuária. Para isso foi nomeado o 

Programa Nacional de Dragagem (PND), que tinha o objetivo de reduzir os gargalos que 

impedem o acesso o acesso de navios aos portos brasileiros. Na primeira fase do PAC, apenas 

6 das 18 obras foram concluídas (Recife/PE, Aratu/BA, Salvador/BA, Itaguaí/RJ, Angra dos 

Reis/RJ e Rio Grande/RS). Ainda restavam 7 obras em fase de andamento, 4 obras em fase de 

licitação e 1 em ação preparatória. O investimento total estimado para essas obras foi de R$ 

1,6 milhões.  

 

3.1.6. Hidrovias 

Os investimentos em hidrovias totalizaram em R$ 965,5 milhões. A maioria das 

obras concluídas foram em terminais hidroviários, todos eles localizados na região Norte do 

país. No Amazonas, 10 terminais foram concluídos, 24 estão em execução e 1 está em 

licitação. No Pará, 3 obras estão em execução e em Rondônia 1 obra está em execução. Além 

dos terminais hidroviários, as eclusas de Tucuruí foram concluídas, a derrocagem da Hidrovia 

do Tocantins está em licitação e a dragagem do rio Tocantins e Paraguai - Paraná e 

derrocagem do rio Paraguai - Paraná está em fase de ação preparatória. 

 

3.1.7. Aeroportos 

Foram 12 empreendimentos concluídos (9 obras e 3 estudos/projetos) em 10 

aeroportos, e um investimento de R$ 281,9 milhões. Ainda se encontravam em execução 4 

projetos e 11 obras, 1 projeto e 3 obras em licitação, 4 projetos e 11 obras em ação 

preparatória.       

Dentre as principais obras concluídas, encontram-se: pista de pouso principal e 

terminal de passageiros em Congonhas/SP; terminal de passageiros em João Pessoa/PB; 

terminal de passageiros no aeroporto Santos Dumont/RJ; acesso viário em Salvador/BA; 

terminal de passageiros em Boa Vista/PR; Terminal de cargas e torre de controle em 

Fortaleza/CE; Ampliação e reforço da pista de pouso e decolagem em Parnaíba/PI; ampliação 

do estacionamento de veículos em Confins/MG. 

Projetos concluídos em quatro aeroportos: Curitiba/PR, ampliação do sistema de 

pátios; Confins/MG, projeto básico de ampliação do terminal de passageiros; Santarém/PA, 

projeto básico do novo terminal de passageiros; Galeão/RJ, projeto básico de modernização e 

revitalização do terminal de passageiros.  

 

3.2.PAC2 - BALANÇO 2011-2014 

 

A segunda parte do programa estende-se de 2011 até dezembro de 2014 com uma 

previsão orçamentária total de R$ 1.066,00 trilhões - o que significaria 72% a mais da quantia 

que foi investida no PAC1.  

Durante os primeiros anos do PAC, em 2007, e sua projeção para 2018, o setor 

mundial e nacional passaram por diversas situações econômicas – inclusive uma crise 

mundial no ano de 2009 no setor financeiro – onde levou o Brasil a realizar desdobramentos 
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para suportar a situação e a importância do planejamento para desenvolvimento na área da 

infraestrutura foi essencial, combinado às reservas internacionais e investimentos diretos 

estrangeiros elevados foram os principais responsáveis para a permanência estável do Brasil 

neste momento. Durante o período de concretização do PAC2, o país estava sofrendo os 

impactos do cenário mundial da crise de 2009 iniciada nos Estados Unidos pelo seu 

desequilíbrio financeiro. 

Por conta disso, ocorreu uma desaceleração no mercado brasileiro, porém, houve 

uma retomada dos avanços de forma modesta no último trimestre do mesmo ano – segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, também, conta que a variação positiva 

do produto Interno Bruto (PIB) foi devido à indústria e investimentos tratados pelo governo. 

A inflação no início de 2014 foi pressionada pelos efeitos climáticos que afetou o setor 

agropecuário e os custos elétricos. Para que essa inflação não se espalhasse, o Banco Central 

elevou a taxa Selic de 11,25% para 11,75% no final de 2014. Com todo esse cenário, foi 

atingido o comércio exterior do mercado brasileiro 

Pode ser agregada a essa desaceleração muitos fatores, dentre eles, destaca-se a 

pior seca já vista, redução dos dias úteis devido à Copa do mundo, desvalorização cambial 

pela política monetária norte-americana que impactou o poder de compra da população, 

impacto negativo direto no setor de crédito em meio às restrições monetárias a fim de 

combater a inflação pontual agrícola e energética, além de relacionar um ambiente global não 

recuperado totalmente da crise mundial. Mundialmente, segundo o FMI, a recuperação 

mundial estava se estruturando de forma frágil e desigual. Nos Estados Unidos, por exemplo, 

são vistos com esperanças melhores do que a perspectiva para o Japão que entrou em recessão 

após a elevação dos impostos sobre as vendas. 

Os esforços foram intensificados no setor educacional como uma forma de 

estratégia competitiva do Brasil. Essa competitividade foi baseada na estratégia de priorizar 

investimentos, desonerar tributos para fortalecer indústria e aumentar a produtividade com 

inovação e oferta de empregos. Houve, inclusive, a criação de 15 milhões de postos de 

trabalho devido aos investimentos do PAC. E incentivo aos programas de estudo como ao 

lançamento da segunda fase do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 

(PRONATEC) com 12 milhões de vagas a partir de 2015; Programa Universidade para Todos 

(PROUNI); Fundo de Financiamento Estudantil (FIES); E do Programa Ciência Sem 

Fronteiras. 

Neste cenário que o PAC2 se estabelece como forma de manter os investimentos 

junto ao desenvolvimento econômico e aumento da qualidade de vida da população brasileira. 

No âmbito do que foi feito, foram realizadas R$ 969,2 bilhões em valor de obras concluídas 

desde o início do projeto, dizendo que R$ 796,4 bilhões se refere às obras do PAC2 – a partir 

de 2011. 

Figura 3: Comparação de valores de investimento nos PAC’s 1 e 2. 
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Fonte: BRASIL, 2014, p.43. 

 

3.2.1.     Transportes 

 

No setor de transporte, foram construídas rodovias, ferrovias, aeroportos, portos e 

hidrovias no valor de R$ 66,9 bilhões. Já em energia, foram gastos R$ 253,3 bilhões. R$ 10,7 

bilhões em saneamento, pavimentação e mobilidade. As unidades básicas de saúde, UPAs e 

creches totalizaram em R$ 5,5 bilhões. Por fim, o programa Minha Casa, Minha Vida junto a 

água e luz para todos, somam em mais de R$ 460 bilhões, como ilustrado nas Figuras 4 e 5. 

 

Figura 4: Valores empregados nos grandes setores de investimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2014. 

 

Figura 5–Evolução da capacidade dos modais durante o PAC2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2014. 

 

3.2.1.1 Rodovias 

No setor de Transportes, os empreendimentos somaram um valor de R$ 66,9 

bilhões em todo o país. São 5.188 km em rodovias. Entre as obras finalizadas, destacam-se a 

duplicação da BR-060 (GO), de Goiânia a Jataí, com 315 km, o Arco do Rio de Janeiro - BR-

493 (RJ), a construção de 22 km da BR-448 (RS), a Rodovia do Parque, entre Porto Alegre e 

Sapucaia do Sul, a construção de 4,3 km da Via Expressa ao Porto de Salvador na BR-324 

(BA) e a duplicação de 249 km da BR-101 (SC), entre Palhoça e a divisa com o Rio Grande 

do Sul.Pode-se concluir através do gráfico que 59% das obras ainda estavam em andamento. 

Em números, isso significa 7.544 Km de rodovias não concluídas. 
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3.2.1.2 Ferrovias 

Em Ferrovias, já estão concluídos 1.088 km e entraram em operação 855 km da 

Ferrovia Norte- Sul (FNS), de Palmas (TO) a Anápolis (GO) e 247 km da Ferronorte, entre 

Alto Araguaia (MT) e Rondonópolis (MT).  Estão em andamento mais 2.677 km, como a 

Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul, de Ouro Verde (GO) a Estrela D’Oeste (SP), com 77% 

realizados e o trecho da Ferrovia de Integração Oeste Leste, de Caetité (BA) a Anápolis (GO), 

com 61% realizados. Como mostra o gráfico da Figura 16, o percentual de obras concluídas 

não chegou a 30% do previsto, repetindo o resultado do PAC 1. 

 

3.2.1.3 Portos 

Na área de Portos, o PAC 2 concluiu 30 empreendimentos como: a ampliação do 

Cais Comercial do Porto de Vitória, construção dos Terminais de Passageiros de Natal e 

Recife e dragagens de aprofundamento nos portos de Imbituba (SC), Santos (SP), Natal (RN), 

Fortaleza (CE), São Francisco do Sul (SC), Itajaí (SC), Rio de Janeiro (RJ) e Suape (PE).De 

acordo com o dados expostos no balanço, os obras nesse modal não concluíram 100% das 

metas, mas restaram poucas obras em execução. Das principais obras, restaram apenas 8 obras 

que ainda estão em andamento. Destaque para implementação da primeira fase do projeto 

Porto Sem Papel em Santos/SP, Vitória/ES e Rio de Janeiro/RJ. Esse projeto viabiliza um 

processo menos burocrático e mais rápido para atracação, liberação e desatracação. 

 

3.2.1.4 Aeroportos 

A capacidade dos aeroportos brasileiros foi ampliada em mais de 70 milhões de 

passageiros por ano, com a conclusão de 37 empreendimentos, como a concessão dos 

aeroportos de Brasília (DF), Campinas (SP), Guarulhos (SP) e São Gonçalo do Amarante 

(RN), a reforma do Terminal de Passageiros 2 do Galeão (RJ), a recuperação de pistas e 

pátios dos aeroportos de Foz do Iguaçu (PR) e Campo Grande (MS), e a construção do 

Terminal 4 - Guarulhos (SP). Nos aeroportos regionais foram concluídas 15 obras em 11 

cidades. Os empreendimentos em aeroportos foram bem sucedidos, levando em consideração 

que no balanço há apenas 3 obras em andamento. 

 

3.1.2.5 Hidrovias 

Em Hidrovias, são 19 empreendimentos concluídos, sendo deles: 16 terminais 

hidroviários, a dragagem do canal Igaraçu, Proteção dos Pilares da Ponte SP-255 e ampliação 

do vão da SP-333. Nesse modal, ressaltam-se os resultados alcançados em hidrovias, que não 

foram satisfatórias. Apenas 2 hidrovias (Madeira e Parnaíba) foram concluídas, enquanto 

outras 13 hidrovias ainda se encontravam em execução. 

 

 

3.3.PAC3 - Balanço 2014-2018 

 

No período corrente do PAC3 (2015 -2018) há a percepção do resultado da 

estratégia política abordada anteriormente de fomento à logística, aos programas sociais e 

científicos que trouxeram como demonstrativo a recuperação econômica e, logo, o impulso 

das obras estruturais para a retomada de crescimento e recuperação econômica de milhares de 

brasileiros. 

Em 2017, o programa sofreu ajustes orçamentários devido à instabilidade política 

em que o país mantinha, entretanto, até junho de 2017, foi realizado 65,6% do total 

provisionado até 2018.Até o momento do último balanço realizado em 30/08/2017, foram 

investidos R$ 200,9 bilhões (40,6% estimado para 2015-2018- R$ 494,6 bilhões). Sendo que 

já foram concluídos R$ 15,26 bilhões em logística, R$ 82,56 bilhões em Energia e R$ 103,09 
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bilhões no campo Social e Urbano. O valor total do que foi concluído até o momento soma-se 

em R$ 351,4 bilhões, sendo que, R$ 200,9 bilhões corresponde à terceira fase do Programa de 

Aceleramento do Crescimento. 

 

Figura 6 – Investimento concluído no PAC3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2017. 

 

 

3.3.1      Ações Concluídas 
 

3.3.1.1 Infraestrutura Logística - Rodovias 

Foram feitas obras de duplicação e manutenção em 3.337km e pavimentação e 

construção em 5.328km. Houve a ação em 18 empreendimentos que englobam a conclusão de 

525 KM em busca da melhoria de um grande gargalo logístico brasileiro, uma vez que é 

muito utilizado e com altas perdas logísticas ao longo do seu trajeto.  

Foram realizados 3.457 Km nas 3 principais ferrovias - FNS, FIOL e 

Transnordestina. A obra que está sendo realizada na Ferrovia Norte-Sul e encontra-se em fase 

de conclusão da concessão deste importante segmento logístico entre Nordeste, Centro-oeste e 

Sudeste. A Norte-Sul vem com a promessa de aumentar a capacidade logística férrea, como 

principal eixo que integra o país e suas extremidades. 

 

3.3.1.2 Hidrovias 

O objetivo central para as obras em recursos hídricos estabelece não apenas em 

recurso produtivo do modal, mas na segurança populacional na oferta de água e 

abastecimento humano. O desenvolvimento de modal hidroviário permite uma redução 

sustentável de gases poluentes como o gás carbônico além de proporcionar uma alternativa 

que seja eficaz para transportes e fretes a longa distância. 

Houve destaque para a formalização do contrato de derrocamento Pedral de Nova 

Avanhandava, na hidrovia Tietê-Paraná a fim de incrementar a navegabilidade da hidrovia 

mesmo com baixa incidência de chuvas. Também, foram finalizadas empreendimentos 

complementares dos terminais hidroviários de Guajará/AM, Ipixuna/AM e Itamarati/AM e 

Santarém/PA. De acordo com o Balanço Oficial do PAC3 realizado pelo Ministério do 

Planejamento, foram concluídos 59 empreendimentos enquanto 253 estão em execução, 

totalizando 312 empreendimentos. 
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3.3.1.3 Aeroportos 

Para garantir segurança na aviação brasileira, as atividades nos aeroportos 

continuam em andamento e, junto, tem a finalização das obras da pista do Aeroporto de 

Fernando de Noronha e da Estação de Serviços de Telecomunicações de Tráfego Aéreo – 

EPTA (aeroporto de Aracati), avanço nas obras em Vitória/ES e terminais em Rio Branco/AC 

e Macapá/AP. A Figura 7 destaca as obras aeroportuárias no PAC3. 

 

Figura 7 – Logística aeroportuárias no PAC3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2017. 

 

 

3.3.1.4 Portos 

De acordo com o balanço oficial do PAC realizado pelo Ministério do 

Planejamento, foram movimentadas meio bilhão de toneladas nos primeiros meses de 2017 

em meio a investimentos colocados sobre dragagens, acessos, cais e inteligência logística. 

Houve a finalização do projeto portuário de melhoria em Belém/PA que busca de melhoria na 

integração para dinamizar a relação entre o porto e a cidade para, além do mais, aumentar a 

qualidade de vida da população da região. 

Ao todo, no setor de drenagem são 11 obras e 14 projetos (sendo que apenas 1 de 

cada foi concluído); 17 ações sobre a inteligência logística (com 8 conclusões); 4 acessos 

terrestres (3 em execução). 19 empreendimentos de cais com 2 concluídos; 2 terminais de 

passageiros com apenas 1 finalizado. 

 

 

3.3.4.      Infraestrutura Global 

 

Mundialmente, as estratégias de infraestrutura são abordadas de diversas maneiras 

pensando, muitas vezes, de imediato no benefício econômico que faz com que o fluxo da 

cadeia logística funcione de forma eficiente e eficaz. Na Tabela 2 observa-se um ranking com 

os 10 melhores países em infraestrutura de transporte, porém, de acordo com o Fórum 

Econômico Mundial, mesmo sendo países desenvolvidos e estando em liderança no ranking, 

alguns países regrediram em relação a infraestrutura nos últimos anos com a crise financeira – 

como Estados Unidos, França e Alemanha – entretanto, mesmo com a queda ao longo dos 

últimos anos, estes países continuam entre os primeiros com uma infraestrutura de qualidade. 
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Tabela 2: Os 10 melhores países em infraestrutura de transporte 

Ranking País Nota 

1 Emirados Árabes Unidos 6,6 

2 Cingapura 6,6 

3 Hong Kong 6,5 

4 Países Baixos 6,3 

5 Japão 6,1 

6 Espanha 6,1 

7 Alemanha 6,0 

8 França 6,0 

9 Estados Unidos 5,8 

10 Coréia 5,7 

Fonte: World EconomicForum (2016) 

 

 

Em contrapartida, destaca-se Singapura com a qualidade no transporte aéreo e 

estrutura portuária e Espanha entre os 5 primeiros com a melhor malha ferroviária. Já o Japão 

lidera quanto à estrutura ferroviária, sendo referência mundial neste modal. O ambiente 

macroeconômico bem estruturado, com a infraestrutura altamente desenvolvida e instituições 

fortes servem como base para a liderança do Emirados Árabes Unidos no Ranking, assumindo 

seu prestígio nas estradas de sua área e coloca-se entre os melhores no transporte aéreo. 

Na questão portuária – de acordo com o Fórum Econômico Mundial, o Brasil 

destaca-se de forma pejorativa comparando com o restante dos países do BRICS, de acordo 

com o gráfico abaixo. O porto de Santos é o mais relevante no país, ocupando uma grande 

importância com suas movimentações de cargas e contêineres. Mesmo assim o principal porto 

brasileiro não alcança resultados suficientes para destacar-se em cima do restante dos países. 

Os gargalos existentes afetam, com certeza, a produtividade interna e o comércio 

internacional. Entretanto, o principal porto da China – em Shanghai – obtém saldos 

importantes pela eficiência logística mas, também, pelo intenso comércio de exportação de 

toda China. 

O modal ferroviário tende a aumentar a produtividade das empresas, 

principalmente em áreas com grande extensão. A China apresenta uma superfície de 

9.327.430 Km2, apresentado na tabela 4x, e uma produção para comércio internacional 

intensa, sendo assim, possui uma qualidade ferroviária de liderança uma vez que este modal 

apresenta uma competitividade positiva para grandes distâncias e menor custo de transporte e 

manutenção das linhas férreas. A Índia conta com 63 mil km de ferrovias, a China com 77 mil 

Km, a Rússia com 87 mil km e o Brasil com seus 30 mil Km, aproximadamente menos da 

metade da quilometragem construída comparado aos outros países mesmo com sua extensão 

territorial considerável. A Tabela 3 ilustra o ranking de competitividade dos modais 

brasileiros. 
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Tabela 3 - Qualidade dos Modais - Ranking de Competitividade 
 

País 

Qualidade de 

Infraestrutura 

rodoviária 

Qualidade 

de 

Infraestrutura 

ferroviária 

Qualidade 

de 

Infraestrutura 

portuária 

Qualidade 

de 

Infraestrutura 

aeroportuária 

Média da 

qualidade da 

infraestrutura 

Brasil 4,1 1,7 2,7 3,8 3,08 

Rússia 4,4 4,3 3,9 4,1 4,18 

Índia 4,3 4,1 4,2 4,3 4,23 

China 4,9 5,0 4,5 4,8 4,8 

África do Sul 4,4 3,6 4,9 5,9 4,7 

Média dos 

BRICS 

4,42 3,74 4,04 4,58 4,20 

Fonte: World Economic Forum (WEF) (2016). 

 

De acordo com o Fórum Econômico Mundial, apesar do Brasil ter a matriz 

rodoviária como a mais notável de sua área, assim como descreve na Figura 8 -  sua densidade 

é baixa - 24,8 km por 1.000 km2 - por conta de apenas 12,3% de sua extensão ser 

pavimentada. A Rússia, mesmo tendo uma porcentagem menor desta matriz, obtém quase o 

dobro da densidade brasileira - 54,3 km - enquanto a China e os Estados Unidos ficam 

disparados na densidade - 359,9 km e 438,1 km, respectivamente 

 

Figura 8 – Matriz de transporte brasileira em relação a países do WEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PNLT, 2007 e CNT, 2011 

 

Como apontado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), não há 

excelência na qualidade do trajeto rodoviário brasileiro que resultam num segurança menor 

para quem trafega e um custo operacional maior. Logo, ressaltado na Figura 9, 85% das 

rodovias brasileiras são classificadas entre regular e péssimo, ficando apenas 15% para a 

situação de ótimo e bom. 
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Figura 9 – Qualidade do trajeto rodoviário brasileiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa Rodoviária - CNT (2016)  
 

Analisando as 20 maiores potências do mundo, pode-se observar que as 5 

economias que apresentam maiores superfícies por Km² são as que investiram, também, nas 

maiores quilometragens em ferrovias. O Brasil apresenta uma extensão territorial próxima ao 

do Canadá, porém, com uma diferença de quase 20.000KM de malha ferroviária de diferença 

e sendo o país com a menor densidade ferroviária do ranking, como ilustrado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Densidade da malha ferroviária e rodoviária das vinte maiores economia 

Países Superfície 

(km²) 

Extensão de 

Ferrovias (km) 

Densidade de 

Ferrovias 

Extensão de 

Rodovias (km) 

Densidade de 

Rodovias 

Alemanha 348.950 47.210 0,1353 644.400 1,8467 

Suíça 40.000 4.583 0,1146 71.214 1,7804 

Bélgica 32.820 3.521 0,1073 150.567 4,5877 

Holanda 33.880 2.808 0,0829 126.100 3,7220 

Reino Unido 241.930 17.156 0,0709 387.674 1,6024 

Itália 294.110 19.459 0,0662 484.688 1,6480 

Japão 364.500 23.556 0,0646 1.177.278 3,2298 

França 550.100 29.085 0,0529 951.220 1,7292 

Coréia do 

Sul 

98.730 3.472 0,0352 100.279 1,0157 

Espanha 499.210 14.873 0,0298 666.292 1,3347 

Suécia 410.330 11.481 0,0280 424.947 1,0356 

Estados 

Unidos 

9.158.960 226.605 0,0247 6.433.272 0,7024 

Índia 2.973.190 63.230 0,0213 3.383.344 1,1380 

Turquia 769.630 8.697 0,113 426.906 0,5547 

México 1.908.690 17.562 0,0092 235.670 0,1235 

China 9.093.510 74.408 0,0080 1.870.661 0,2057 

Austrália 7.682.300 47.738 0,0062 810.641 0,1055 

Canadá 9.093.510 48.467 0,0053 1.408.900 0,1549 

Rússia 16.380.980 87.157 0,0053 871.000 0,0532 

Brasil 8.514.876 29.637 0,0035 1.610.081 0,1891 

Fonte: ANTT (2009)  

 

Liderando a extensão rodoviária encontra-se os Estados Unidos de forma 

disparada com 6.362.058KM a mais do que o último colocado, a Suíça. Mesmo os Estados 

Unidos sendo um dos maiores países, a sua densidade rodoviária não está com um índice 
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ruim, 0,7 (enquanto o do Brasil é aproximadamente 0,19), como descrito na Tabela 4. 

 

 

4. DISCUSSÃO 

A estratégia logística influencia diretamente nos resultados obtidos e no potencial 

da produção alcançado. O Brasil tem uma área territorial extensa e se comparado a países com 

extensões similares ou maiores, percebe- se que a infraestrutura logística é constituída de 

forma diferente. Enquanto o Brasil encontra-se entre os 5 países no ranking de extensão 

rodoviária o mesmo cai para 20º quando trata-se de densidade ferroviária. 

Sendo assim, é notável a prioridade inicial em investimentos em rodovias como 

a principal via para escoamento de carga e passageiros, porém, o problema vem no custo 

logístico que este modal traz consigo e põe em cheque a sua utilização de forma assídua como 

principal meio de transporte logístico. Por mais que tenha sido investida uma quantia 

significativa em infra brasileira, ainda não foi eficiente e suficiente para colocar o Brasil em 

um cenário com condições notáveis sobre qualidade e  competitividade no mercado 

internacional. 

Comparado com os países do BRICS, o Brasil tem os piores índices de 

infraestruturas logísticas. O país fica entre os 5 países com maior extensão territorial por 

Km2, uma notável característica na escolha da utilização do modal ferroviário além da 

necessidade de transporte do grande volume de cargas em longas distâncias. 

Porém, o Brasil está classificado em último entre os BRICS sobre a qualidade 

ferroviária. Sua malha concentra-se na região Sul e Sudeste e seus trilhos são diferentes de 

uma região a outra, impossibilitando o trajeto pelo país. Mais da metade das mercadorias 

viajam de caminhão, apesar de as distâncias serem imensas, enquanto, na Rússia, as grandes 

partes viajam de trem - mais barato e mais seguro para grandes quantidades e distâncias 

percorridas. 

Já a matriz brasileira mais utilizada seria a rodoviária, porém, a sua baixa 

densidade faz com que o país tenha perda em competitividade e sua qualidade também. A 

necessidade de políticas públicas ainda é uma realidade na precisão de investimentos mesmo 

com o que foi captado com o PAC, os gargalos em todo o país têm reflexos negativos na 

produtividade econômica e social, uma vez que as vias não estejam em ótimas condições, a 

segurança é colocada em cheque e o custo brasil se concretiza. O Custo Brasil é uma forma 

que exemplifica a perda de competitividade por conta da infraestrutura encarada de forma 

histórica no país. Um demonstrativo dos obstáculos que elevam os custos de investimentos no 

país.  

Neste setor observa-se a política de concessões de rodovias, o que se faz notar a 

consideração do governo do papel do setor privado e o seu crescente protagonismo de 

investimento sobre as dificuldades enfrentadas pelo planejamento e execução pública. Mesmo 

assim, o setor privado encara barreiras ao fazer investimentos em qual seja a área, pois, 

encara, entre outros, uma regulamentação tributária alta, eficiência na infraestrutura, 

burocracia, instabilidade política, falta de confiança na transparência do governo quanto à 

corrupção. 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) veio em um bom momento: de 

um lado, o mundo passava por uma crise que pressionava os países a se protegerem dela de 

alguma maneira, do outro lado, a precária infraestrutura social, urbana e logística impediam 

que o Brasil se tornasse atrativo para investimentos. 

O PAC começou com projetos ambiciosos que prometiam trazer melhorias para a 

população através de investimentos em infraestruturas básicas. Porém, logo no PAC 1, é 

possível observar grandes falhas na quantidade de projetos concluídos versus projetos em 

execução. Assim como o orçamento dos projetos, que começou em R$ 503, 9 bilhões e 
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terminou com uma previsão de R$ 657,4 bilhões. 

O orçamento previsto no início do PAC em 2007 era de R$ 503,9 bilhões. Até 

outubro de 2010 foram investidos R$ 444 bilhões e apenas 68% das obras haviam sido 

concluídas.  

Dessa forma, é possível concluir que a execução orçamentária dos projetos do 

PAC não contemplou de forma eficiente todos os investimentos necessários para a realização 

de todas as obras. Como consequência, foi necessário realizar correções sobre os valores dos 

investimentos, disparando para um valor de R$ 657, 4 bilhões, 30%  a mais do que o previsto 

em 2007. 

A Figura 10 apresenta o total de investimentos nos PAC’s 1, 2 e 3 

Toda análise das obras foi dificultada devido a não transparência dos dados 

publicados nos Balanços. Como o Tribunal de Contas da União (TCU) mesmo apontou, a 

contabilização dos investimentos é feita de outra forma pelo Governo. 

 

Figura 10 – Investimentos nos PAC’s 1, 2 e 3 

 

 
 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2017. 

 

De acordo com o que a governo expõe dos resultados obtidos, o PAC não foi só 

bem implementado como alcançou várias metas em uma proporção positiva comparada com 

cada etapa. Os bons resultados foram usados como uma forma de publicidade para os 

Governos estabelecidos durante sua gestão. O sucesso intitulado pelo Governo para o PAC 1 

impulsionou os investimentos para o PAC 2 e 3.  

Entretanto, tanto a previsão de investimentos como o realizado, não foram 

anunciados claramente. Além disso, houve muitos reajustes nos valores das obras, o que torna 

ainda mais difícil a análise de eficiência do Programa. Na Figura 11, são analisados os dados 

dos investimentos concluídos até o momento do Balanço, e é possível visualizar que não 

houve um investimento nivelado. No PAC 2, o investimento foi muito alto comparado as 

outras fases, e no PAC 3 houve uma redução drástica dos investimentos.  

O PAC 2 aproveitou o momento para impulsionar a eleição da Presidente Dilma 

Rouseff, enquanto o PAC 3 vivenciou momentos de instabilidade política no Brasil, e teve 

seus investimentos recuados. 
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Figura 11 – Investimentos por eixo nos PAC’s 1, 2 e 3 

 

 
 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2017. 

 

Apesar do PAC ser um programa voltado para melhoria na infraestrutura dos eixos 

logística, energia, social e urbana, é possível identificar que o Governo focou os 

investimentos no eixo Social e Urbano. Mais da metade dos investimentos observados no 

PAC 1, 2 e 3 foram voltados para melhoria desse eixo. Não fica claro no Balanço a 

estruturação e divisão dos recursos, mas é possível observar que o eixo Urbano é o que mais 

atrai investimentos privados devido aos empréstimos e financiamentos realizados através do 

Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. 

No requisito de transportes, o PAC passou longe de alcançar os resultados 

previstos. O Governo focou os investimentos em rodovias, que é o modal mais utilizado no 

Brasil. Mas um dos motivos, talvez o principal motivo que torne o transporte rodoviário tão 

utilizado no Brasil, é exatamente a carência em qualidade de outros modais, que, como já 

especificado, se encaixam melhor com o mercado brasileiro, e também trariam vantagens para 

investimentos no país.  

Apesar do alto investimento anunciado no primeiro balanço, a porcentagem de 

obras concluídas no eixo logística é muito baixa, um pouco mais que a metade das obras foi 

concluída a tempo. De um modo geral, nenhuma meta prevista para o eixo logístico foi de 

fato alcançada. Segundo o Governo, o investimento em hidrovias ultrapassou em 42,9 % da 

meta. No entanto, poucas obras previstas para o PAC 1 no setor hidroviário foram concluídas, 

o que indica uma falha na cotação e execução dos projetos.  

Os projetos em ferrovias, portos e aeroportos podem ser considerados um 

desastre: não chegaram a atingir nem 30% dos investimentos. O que se esperava do PAC 2 era 

que nessa fase não haveria os mesmos erros que o PAC 1 cometeu. A primeira impressão ao 

analisar o projeto é favorável: houve um investimento de R$ 1,5 bilhões a mais que na fase 

anterior. Os resultados, no entanto, foram muito similares ao PAC 1, mesmo com o 

investimento maior. 

No eixo rodoviário por exemplo, a primeira fase concluiu 6.377 Km com um 

investimento de R$ 42,9 bilhões. Na segunda fase o investimento de R$ 66,9 bilhões concluiu 

apenas 5.188 Km. Essa discrepância pode ser devido às concessões rodoviárias, como foi 

mencionado no PAC 1, o investimento feito pelas concessões foi na casa de R$ 19 bilhões, 

enquanto no PAC 2 foi de apenas R$ 10 bilhões. 

No eixo ferrovias, o PAC 2 repetiu o resultado do PAC 1, concluindo apenas 29% 

das obras previstas. Isso demonstra que há um desinteresse em desenvolver e melhorar esse 

modal, tanto público quanto privado. O investimento privado em ferrovias foi praticamente 

em função do trem de alta velocidade que ligará Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. Em 
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outras obras, há pouco investimento privado. 

O PAC 2 conseguiu melhorar os resultados que teve no PAC 1 no modal aéreo. O 

balanço do PAC 2 não disponibilizou o valor investido, no entanto é claro ver que a execução 

das obras teve uma melhor performance devido ao baixo número de obras ainda em 

andamento. O sucesso do PAC 2 no modal aéreo foi, em grande parte, devido a concessão dos 

aeroportos de Guarulhos/SP, Campinas/SP e Brasília/DF. O investimento de R$16,27 bilhões 

possibilitou a ampliação dos aeroportos. 

Os portos também alcançaram resultados melhores no PAC 2. Teve menos obras 

de dragagem e mais obras para terminal de passageiros e outras melhorias no porto. O 

destaque nas melhorias feitas nos portos foi a conclusão da primeira fase do projeto “Porto 

Sem Papel”, que é um sistema de dados portuários que possibilita, através do Janela Única, 

um processo de atracação, liberação e desatracação menos burocrático e mais rápido. Até 

então, esse sistema estava disponível nos portos de Santos/SP, Vitória/ES e Rio de Janeiro/RJ. 

O investimento em infraestrutura logística no PAC 3 caiu drasticamente. O 

investimento foi de apenas R$15,3 bilhões, contra R$ 66,9 bilhões no PAC 2 e R$ 65,4 

bilhões no PAC 1. Ou seja, cerca de 23% da média dos investimentos de 2007 a 2014. 

Naturalmente, os resultados alcançados no PAC 3 foram reduzidos. 

Em rodovias, que é o modal que mais atrai investimentos, foram concluídos 

somente 525 Km de rodovias. Nenhuma obra ferroviária foi concluída, mas havia extensa 

rede ferroviária em obras, mais precisamente, 3.457 Km de acordo com o último balanço do 

PAC 3. Nos portos, foram 4 obras concluídas e 22 em andamento. Nos aeroportos foram 20 

obras concluídas. Nas hidrovias, apenas 8 terminais hidroviários foram concluídos. 

O investimento no eixo de infraestrutura energética foi bastante alto no PAC 1 e 

2, sendo de R$ 148,5 bilhões e RS 253,3 bilhões, respectivamente. O investimento realizado 

no PAC 3 foi o menor de todos os PACs, sendo de R$ 82,3 bilhões. Assim como nos outros 

PACs, a maior parte de empreendimentos em energia está concentrada em exploração de 

petróleo e gás.  

Importante ressaltar que o Brasil tem vantagem em produzir energia renovável, 

pois, apresenta ambientes favoráveis. Se um dos objetivos do PAC era crescer de forma 

sustentável, baseando-se nos modelos futuros, essa meta não foi atingida no eixo energia. 

O projeto Luz para Todos foi o que programa mais coerente com o objetivo do 

PAC. Em função dele, cerca de 16 milhões de pessoas foram beneficiadas, sendo a energia 

hidrelétrica a principal fonte de energia. O projeto Luz para Todos leva mais conforto às 

famílias que ainda não tinham acesso a energia, um fator importante para igualar as diferenças 

sociais no país. Devido à sua alta importância, o Governo conseguiu bater as metas previstas 

no PAC 1, 2 e 3. 

O eixo infraestrutura Social e Urbana foi o setor que mais recebeu investimentos.  

No PAC 1, destaca-se o alto valor atribuído ao financiamento habitacional, no PAC 2 e 3 

também, nessas fases o programa passou a chamar-se Minha Casa Minha Vida e beneficiou 

11 milhões de pessoas. 

De forma geral, esse projeto foi um impulso que o Governo precisava para 

demonstrar o objetivo e o foco em melhorar estruturas essenciais a qualquer nação e nivelar a 

qualidade de vida em todo país. Os resultados deixaram muito a desejar, principalmente no 

foco do trabalho, que foi infraestrutura logística. O Programa de Aceleração do Crescimento 

começou investindo muito, porém os projetos foram executados lentamente e a altos custos. 

Além dos resultados insatisfatórios, o PAC investiu muito pouco em rodovias e hidrovias no 

interior do país; aliás, o investimento foi alto, porém o resultado em quilômetros concluídos 

foi relativamente baixo. 

O PAC 3 teve sua existência baseada nos programas Minha Casa Minha Vida e 

Luz para Todos praticamente, e desfocou dos três eixos básicos quando investiu em projetos 
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para defesa e Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

Apesar de poucas metas serem alcançadas, o resultado desfavorável é resultado de 

um plano ambicioso demais, que contava com mais investimentos privados do que poderia, o 

que levou a exigir mais dinheiro público, auxiliando o Brasil a um desequilíbrio no orçamento 

federal. 

 

5.   CONCLUSÃO 

Grandes investimentos foram feitos na contribuição da infraestrutura logística 

brasileira, porém, ainda se observa um caminho longo para mudar o cenário brasileiro onde 

traduz a infraestrutura como obstáculo da produtividade e deficiência na competitividade e 

qualidade de vida da população. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar os investimentos do PAC na 

infraestrutura logística no Brasil e as melhorias proporcionadas como resultado desses 

investimentos foi alcançado junto ao crescimento pessoal e importância acadêmica de analisar 

as políticas públicas em meio à turbulência histórica em que o país se encontra em meio à 

crise política. 

Dada à importância do assunto em meio ao cenário político vivenciado no país, o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) torna-se um expressivo passo ao 

desenvolvimento, no qual, engloba tanto a infraestrutura social quanto econômica. Além de 

apresentar uma importância expressiva que beneficia indiretamente e diretamente milhões de 

pessoas. 

Foram feitos investimentos expressivos em cima da área logística, da educação e 

saúde, lazer, comunicação, cultura e defesa nacional a fim de alcançar melhorias na 

competitividade brasileira e qualidade de vida da população. Em relação à população, houve 

uma geração de emprego e renda para as famílias proporcionada pelas obras e investimento 

de novos estabelecimentos que geram empregos a longo prazo, o que impulsionou a 

capacidade produtiva do país. 

O PAC alcançou, até 30 de junho de 2017, 65,6% do total previsto para o período 

2015-2018, o que significa um investimento de R$ 452,9 bilhões -– de acordo com o balanço 

oficial realizado pelo Ministério do Planejamento servindo de base para possíveis análises de 

o quanto foi importante e serviu de base nos próximos anos para os resultados e índices 

futuros de desenvolvimento do país. 

 Este trabalho contribui em um aspecto importante para compreensão do progresso de 

investimento ocorrido pelas etapas do PAC, permitindo  realizar análise de melhorias de 

mercado para investimentos e melhorias na competitividade do país e os efeitos na gestão dos 

recursos públicos. 
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Resumo 

Este relato tecnológico pretende identificar a relevância dos processos internos na geração 

das informações financeiras das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 

portuguesas. O estudo é desenvolvido baseado numa abordagem qualitativa e adota a 

pesquisa documental como instrumento de investigação, método que visa compreender o 

contexto real por meio da análise de documentos. Este método divide-se em duas etapas, a 

coleta de dados e a análise de conteúdo. No primeiro momento, o acesso à população, 

definição da amostra e colhimento das informações ocorre durante a realização de um 

estágio curricular em um escritório de contabilidade, situado em Portugal, onde se tem 

acesso a alguns documentos das IPSS, tais como Relatórios de Gestão, Demonstrações 

Contábeis, Orçamento Anual e estatutos. Aqui é possível observar o contexto destas 

instituições e sua complexidade, permitindo assim, uma observação direta. Quanto ao 

segundo momento, a análise do conteúdo destes documentos é feita a fim de interpretar as 

informações neles contidos e examinar os procedimentos adotados por estas entidades para 

a geração de suas informações financeiras. Os resultados da investigação apontam para 

uma alta relevância dos processos internos na geração das informações financeiras das 

IPSS, principalmente, mediante aos riscos implícitos a estas entidades. A pesquisa constata 

também o papel notoriamente significativo que as organizações sem fins lucrativos 

exercem não apenas na sociedade portuguesa como também no Brasil. Desta forma, este 

estudo contribui não apenas com a apreciação do meio financeiro e legislativo destas 

entidades, como também para a exposição de sua realidade.   

 

Palavras-chave: Processos Internos, IPSS, Informações Financeiras. 

 

Abstract 

This technological report intends to identify the relevance of the internal processes in the 

generation of the financial information of the Private Institutions of Social Solidarity 

(IPSS). The study is developed based on a qualitative approach and adopts documentary 

research as a research tool, a method that aims to understand the real context through 

document analysis. This method is divided into two steps, data collection and content 

analysis. At the first moment, access to the population, sample definition and collection of 

information occurs during a curricular internship in an accounting office located in 

Portugal, where access to some IPSS documents such as Management Reports, Financial 

Statements, Annual Budget, Bylaws. Here it is possible to observe the context of these 

institutions and their complexity, thus allowing a direct observation. As for the second 

moment, the content of these documents is analyzed in order to interpret the information 
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contained therein and to examine the procedures adopted by these entities for the 

generation of their financial information. The results of the investigation point to a high 

relevance of the internal processes in the generation of the financial information of the 

IPSS, mainly, through the implicit risks to these entities. The research also notes the 

notoriously significant role that non-profit organizations play not only in Portuguese 

society but also in Brazil. In this way, this study contributes not only to the assessment of 

the financial and legislative environment of these entities, but also to the exposition of their 

reality. 

 

Keywords: Internal processes, IPSS, Financial Information. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os Direitos Sociais estão presentes na Constituição do Brasil de 1988, sendo 

relacionados no Capítulo II, Art. 6º como “a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 

à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. ” Na década de 

1990, o Plano da Reforma do Estado, realizado pelo ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, 

sob a direção do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), 

concebe a chamada “publicização” que consiste em uma parceria entre Estado e sociedade 

e que “transfere-se para o setor público não estatal, o denominado terceiro setor, a 

produção dos serviços competitivos ou não-exclusivos de Estado” (Caderno MARE, 1998) 

e constitui por meio da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, as Organizações Sociais. 

Sendo assim, é possível entender o “Terceiro Setor” como conjunto de organizações sem 

fins lucrativos que auxiliam o Estado em questões sociais que tem por objetivo principal 

contribuir com políticas de bem-estar, ainda que não se trate de entidades públicas 

(Ferreira, 2009). Para regulamentar a parceria entre as organizações civis e o setor público 

e trazer maior transparência e controle desta relação, valorizando a presença e atuação 

destas entidades na sociedade foi aprovada a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, 

conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) que 

foi alterada posteriormente pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015. 

De acordo com dados da pesquisa realizada em 2002 pelo Instituto Brasileiro de 

Economia e Estatística (IBGE) e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

em parceria com a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (ABONG) 

e o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), no ano de 1996 havia oficialmente 

107 mil Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos (FASFIL) registradas no 

Brasil. Em 2010, um novo estudo realizado pelos mesmos órgãos apontou que esse número 

chegou a 290 mil unidades, o que representou um crescimento de 170%.  

O Terceiro Setor também se faz presente em Portugal e é descrito na Constituição 

da República Portuguesa, no Art. 82º como um setor “cooperativo e social”. O estudo 

Conta Satélite da Economia Social realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) 

em 2013, constatou que este setor era composto por aproximadamente 61.268 unidades, 

um crescimento de aproximadamente 34% em relação ao mesmo levantamento feito no 

ano de 2006. Este estudo apontou também que o terceiro setor representava 2,8% do Valor 

Acrescentado Bruto (VAB) de Portugal. Dentre as organizações presentes neste segmento, 

falaremos em especial, das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 

responsáveis por cerca de 43% do VAB gerado pelo terceiro setor no país no ano de 2013.  

O Decreto-Lei n° 119, de 25 de setembro de 1983, aprovou o Estatuto das 

Instituições de Solidariedade Social (EIPSS). No artigo 1º deste estatuto, as IPSS são 
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definidas como entidades “[…] constituídas, sem finalidade lucrativa, por iniciativa de 

particulares, com o propósito de dar expressão organizada ao dever moral de solidariedade 

e de justiça entre os indivíduos, que não sejam administradas pelo Estado ou por um corpo 

autárquico […]”. Sendo assim, estas entidades contam com a cooperação do setor privado 

e do Estado como parte da captação de recursos para prossecução de seus objetivos. Ainda 

que estas entidades não tenham como finalidade a obtenção de lucro, as IPSS devem visar 

ações que objetivam a gestão financeira acerca de seus processos e procedimentos a fim de 

resguardar seus ativos, validar suas informações contabilísticas e propiciar estímulo aos 

seus colaboradores e gestores na realização de seu objetivo (Costa, 2010). Nesse sentido, 

foi desenvolvido o Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social 

(PCIPSS) que foi publicado no Decreto-Lei nº 78, de 3 de março de 1989, onde destaca 

que: 
“objectivos fundamentais deste plano uniformizar critérios, normalizar 

procedimentos contabilísticos, dotar as Instituições de informação contabilística 

que tenha em conta as necessidades de gestão do sistema, possibilitando análises 

de custos relativas às várias actividades desenvolvidas, e contribuir para que as 

contas das IPSS se apresentem de mais fácil leitura, quer para os seus órgãos 

gestores, quer para os utilizadores dos seus serviços e entidades interessadas nos 

resultados da sua actividade.” 

 

Diante das exigências acerca dos dados financeiros que são apresentados e 

divulgados pelas IPSS, este estudo busca identificar qual é a relevância dos processos 

internos na geração das informações financeiras das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social portuguesas. 

Para tanto, propõe-se primeiramente, identificar o contexto e realidade na qual será 

baseada esta investigação, seguido do relato sobre o diagnóstico da situação-problema e 

quais os impactos e esforços demandados à empresa. Então, são apresentadas 

recomendações e propostas que possam colaborar na resolução do problema e, por fim, 

será feita uma exposição às contribuições que este estudo proporcionou a acerca do setor 

não lucrativo e suas vertentes. 

 

2. CONTEXTO E REALIDADE INVESTIGADA 

 

De acordo com dados da Segurança Social portuguesa, no ano de 2017, havia tum 

um total de 5.125 IPSS registradas no país, distribuídas por 18 distritos, estando divididas 

em cinco formas, sendo elas: Associações (65,13%), Centros Sociais Paroquiais (19,22%), 

Casas de Misericórdias (6,71%), Fundações (4,92%) e Institutos de Organização Religiosa 

(4,02%). Estas entidades atuam oferecendo respostas sociais à população, que, de acordo 

com o Decreto-Lei nº 64, de 14 de março de 2007, consistem em “actividades e serviços do 

âmbito da segurança social relativos a crianças, jovens, pessoas idosas ou pessoas com 

deficiência, bem como os destinados à prevenção e reparação das situações de carência, 

disfunção e marginalização social.” 

A realidade a ser exposta neste estudo é acerca das IPSS situadas no distrito da 

Guarda, ao norte de Portugal, onde encontram-se registradas um total de 342 unidades, 

disseminadas por 14 Concelhos, de acordo com o mesmo levantamento da Segurança 

Social em 2017. Este relato foi desenvolvido após a realização de um estágio curricular, 

que decorreu em um escritório de contabilidade situado na cidade da Guarda. Este 

escritório é responsável pelo tratamento contabilístico de 6 IPSS e também da UDIPSS  

(União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social da Guarda). A 

UDIPSS é uma entidade criada pela Confederação Nacional de Instituições de 
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Solidariedade (CNIS) em conjunto com as IPSS da região que tem como finalidade 

“representar, apoiar e preservar a identidade das instituições particulares de solidariedade 

social (doravante, também designadas IPSS) do distrito da Guarda, no âmbito da ação 

social junto dos mais carenciados e promover a solidariedade social e o voluntariado. ” 

(Art. 3º de seu Estatuto UDIPSS de 30 de outubro de 2015). 

As IPSS pelas quais o escritório é responsável atuam principalmente com dois tipos 

de respostas sociais, denominadas “valências”, sendo elas, o Serviço de Apoio 

Domiciliário e o Serviço Centro de Dia. O Apoio Domiciliário apresenta aos usuários e 

seus familiares um atendimento personalizado que é realizado em seu próprio domicílio. 

Geralmente, enquadram-se neste tipo de atendimento, os usuários que apresentam algum 

tipo de mobilidade reduzida ou necessidades especiais. Esse serviço tem como principais 

objetivos contribuir para uma melhora na qualidade de vida de seus usuários, 

possibilitando um ganho de autonomia e proporcionando aos familiares certa 

disponibilidade para cumprir com compromissos, como os profissionais, por exemplo. Já o 

Centro de Dia é uma resposta social, que tem como proposta a valorização pessoal e a 

troca de conhecimentos e experiências pessoais, proporcionando ainda durante o dia a 

resolução de problemas e atendimento de necessidades básicas pessoais, terapêuticas e 

sócio - culturais às pessoas afetadas por diferentes graus de dependência, contribuindo 

assim, para a manutenção da pessoa no seu meio familiar. 

 

3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 
 

3.1 As Regulamentações das IPSS 

 

A Constituição da República Portuguesa apoia a criação das IPSS em seu Art. 63º 

“[…] O Estado apoia e fiscaliza, nos termos da lei, a actividade e funcionamento das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social, …, com vista à prossecução de objectivos 

de solidariedade social”. Posteriormente, foram regulamentadas por meio de um estatuto 

publicado no Decreto-Lei nº 519 – G2, de 29 de Dezembro de 1979, que foi revisado pelo 

Decreto-Lei nº 119, de 25 de fevereiro de 1983, que fortaleceu seu caráter final, a 

prestação de serviços de "promoção e proteção da saúde, educação e formação e problemas 

habitacionais" (Art. 1º). 

Com relação às parcerias firmadas entre as entidades públicas e as IPSS, destacam-

se os órgãos da Segurança Social e da Autoridade Tributária e Aduaneira. A Segurança 

Social, por meio do Despacho Normativo nº 75, de 20 de maio de 1992, apresenta normas 

de apoio para com as IPSS, na forma de acordos de cooperação e acordos de gestão. Nesse 

sentido, Lopes (2009: 520) afirma que a cooperação é tida como o modelo que regula o 

vínculo entre o Estado e as instituições, ou seja, “os acordos de gestão e os acordos de 

cooperação constituem os seus instrumentos jurídicos disciplinadores”. Ainda sobre a 

participação da Segurança Social, a Lei nº 4, de 16 de janeiro de 2007, dispõe dos 

princípios da Ação Social que definem as bases do sistema de segurança social. 

No que diz respeito à Autoridade Tributária e Aduaneira, estas entidades apesar de 

serem identificadas como sujeito passivo de vários impostos relacionados ao rendimento, 

consumo e patrimônio, possuem o reconhecimento de sua contribuição ao Estado e a 

sociedade na prestação de serviços voltados à área social. Assim sendo, foram atribuídos 

benefícios fiscais distribuídos pelos códigos de cada imposto do país, como é o caso do 

Código do Imposto sobre Rendimento Coletivo (CIRC) que foi aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 442-B, de 30 de novembro de 1988, sendo republicado pela Lei nº 2, de 16 de janeiro de 

2014, que concede isenção presente no Art. 10º, nº 1, alínea b), e também do Código de 
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Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA) que foi aprovado pelo Decreto-Lei nº 394-B, 

de 26 de dezembro de 1984, e republicado pelo Decreto-Lei nº 102, de 20 de junho de 

2008, cuja isenção consta no Art. 9º. nº 6, 7 e 20. Destaca-se também o benefício da 

restituição parcial e total do IVA suportado pelas IPSS em algumas de suas operações de 

aquisições, nos termos do Decreto-Lei nº 20, de 13 de janeiro de 1990, atualizado mais 

recentemente pelo Decreto-Lei nº 84, de 21 de julho de 2017. 

Tendo em vista que a gestão dos recursos colocados à disposição da administração 

deve ser feita de forma eficaz e eficiente e o aperfeiçoamento dos processos internos deve 

ser constante a fim de atender as exigências dos stakeholders, e que dado interesse 

socioeconômico representado pelas entidades do setor não lucrativo, passou-se a requerer 

uma maior clareza na prestação de contas destas entidades. Deste modo, o Decreto-Lei nº 

36-A, de 09 de março de 2011, determinou a criação da Norma Contabilística e de Relato 

Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL), adotando regras 

contabilísticas próprias direcionadas a estas entidades e que passou a fazer parte integrante 

do Sistema de Normalização Contabilístico (SNC) de Portugal. Dentre as ações descritas 

nestes decreto, destaca-se a exigência da apresentação das demonstrações financeiras no n. 

1 do Art. 11º: “a) Balanço; b) Demonstração dos resultados por naturezas ou por funções; 

c) Demonstração dos fluxos de caixa e d) Anexo.” Posteriormente, o SNC foi atualizado 

por meio do Decreto-Lei nº 98/2015 de 2 de junho. Para Andrade e Franco (2007) a adoção 

de normas contabilísticas voltados a este setor visa tornar suas informações mais 

transparentes e a prestação de contas mais verdadeira e fiel. 

 

3.2 O Papel da Contabilidade nas Instituições Particulares de Solidariedade Social 

 

O processo de tomada de decisão nas organizações tem um alto grau de 

complexidade, principalmente devido aos vários componentes que influenciam o 

administrador no momento de guiar a organização através de escolhas estratégicas, assim 

como os investidores e os usuários externos. 

De acordo com o Decreto-Lei nº 36-A de 09 de março de 2011, face ao crescimento 

apresentado no número de entidades do setor não lucrativo e seu cunho de “interesse geral 

que transcendem a actividade produtiva e a venda de produtos ou prestação de serviços” 

viu-se a necessidade da adoção das NCRF-ESNL. Ressalta-se que nos termos do art. 10º as 

entidades que não ultrapassarem 150.000 (euros) nos dois últimos exercícios estão 

dispensadas da adoção a NCRF-ESNL. Para tal, o Art. 1º, n.2 da Portaria nº 105, de 14 de 

março de 2011, apresenta modelos de mapas financeiros que devem ser utilizados pelas 

entidades que optarem pela dispensa. Sendo eles: Mapa dos Pagamentos e Recebimentos, 

Patrimônio Fixo e Direitos e Obrigações. 

Como relatado por Franco et al. (2008), dada a competitividade existente no mundo 

atual, inclusive no terceiro setor, a continuidade das entidades do setor não lucrativo 

procede da competência com que será administrada e a forma com que seus recursos serão 

empregados, a fim de se atingir seu objetivo de criação, ou seja, é necessário comprovar, 

por meio de seus resultados, a devida utilização do financiamento feito pelo Estado e pela 

sociedade. Dessa forma, as responsabilidades impostas ao funcionamento das IPSS não se 

direcionam apenas no âmbito social, como também financeiro, dado o envolvimento de 

financiadores da esfera pública e privada, o que demanda a necessidade de se observar 

como elas são administradas, para garantir a gestão adequada dos recursos que abriga. 

 

3.3 O Controle Interno nas IPSS 
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O controle interno pode ser definido como um procedimento elaborado com o 

intuito de oferecer mais confiabilidade na finalidade da organização, envolvendo seus 

processos internos e as diversas áreas, tanto operacional, quanto estratégica, visando 

garantir o cumprimento das normas, como afirma Gina (2008). Para Pinheiro (2010: 103), 

o Controle Interno definir-se como “o conjunto de mecanismos ou práticas utilizadas para 

evitar ou detectar atividade não autorizada - na perspectiva da consecução dos objetivos 

traçados para a empresa.” Como descrito por Attie (2000: 119), “uma empresa necessita 

constituir, para si, sistemas que lhe garantam conhecer os atos e eventos ocorridos em cada 

um dos seus segmentos. ” Essas linhas de pensamentos demandam um olhar mais atento ao 

controle interno, levando em conta todos os meios de controles que são realizados nos 

processos e procedimentos, sejam os administrativos ou contábeis. 

De acordo com o Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) as entidades, no intuito de minorar os riscos e assegurar a realização 

de seus objetivos, propõem a adoção de ferramentas de controle a serem aplicadas em seus 

processos e procedimentos que se baseiam em cinco componentes: Ambiente de Controle, 

Avaliação de Riscos, Atividades de controle, Informação e Comunicação e por fim, 

Atividades de Monitoramento (2013). 

 

Atividades de Controle: Refere-se as normas e procedimentos adotados pela 

entidade com relação ao controle interno. Esta diretamente ligado aos valores éticos 

tomados como premissas para o cumprimento de seus objetivos. 

Avaliação de Riscos: Processo que consiste na identificação e qualificação dos 

riscos acerca da entidade, classificando seus impactos a fim de traçar meios de respostas. 

Atividades de Controle: Medidas que a entidade desempenha para minorar os 

riscos e preparar respostas mais eficientes. 

Informação e Comunicação: Consiste na circulação de informação em todos os 

níveis hierárquicos, sejam de fontes externas ou internas que tem o intuito de oferecer mais 

clareza as atividades da entidade, permitindo o cumprimento de suas responsabilidades. 

Atividades de Monitoramento: Trata da análise feita pela entidade sobre o 

desempenho do controle interno, a fim de identificar formas de melhorar sua eficácia. 

 

O COSO ainda indica que os riscos podem ser tanto internos quanto externos e são 

conceituados como “a possibilidade de que um evento ocorra e afete adversamente a 

realização dos objetivos” (2013: 7). 

De acordo com O Guia de Orientação para Gerenciamento de Riscos Corporativos 

elaborado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) em 2007, os riscos 

possuem três tipos de natureza: estratégico, operacional e financeiro. Destacam-se também 

os riscos legais. 

 

Riscos Estratégicos: estão ligados a governança e a forma como uma 

administração inadequada pode afetar a entidade e seu objetivo.  

 Riscos Financeiros: estão relacionados as operações financeiras da entidade, 

podem ocorrer quando há falha na aplicação dos recursos ou controle dos gastos da 

organização. 

 Riscos Operacionais: estão associados as deficiências nos processos e 

procedimentos cotidianos que são executados por pessoas ou sistemas, que podem 

acarretar em perdas de recursos para a entidade. 

 Riscos Legais: estão relacionados ao não cumprimento dos regulamentos e 

legislações as quais se aplicam, seja por falta de preparo ou organização. 
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4. METODOLOGIA 

 

Dadas as especificidades das IPSS e tendo como base o que foi exposto sobre os 

riscos corporativos é possível verificar uma correlação existente entre a eficácia do 

controle interno e a continuidade destas instituições. Com base nisso, este estudo optou por 

focar nos riscos operacionais que podem incorrer em perdas de ativos para a organização, 

mais precisamente, relacionados aos processos internos de controles financeiros que são 

praticados nas atividades relacionadas à Tesouraria, ao Contas a Pagar e ao Contas a 

Receber que, de acordo com o SEBRAE (2001), “[...] são os instrumentos que permitem ao 

administrador planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar os recursos financeiros de 

sua empresa em determinado período”.  

A Tesouraria é a área que está diretamente relacionada aos demais setores da 

entidade, uma vez efetua o tratamento em valores das ações que os demais fizeram e que 

acarretam em uma obrigação ou um direito (Hoji, 2000).  

O Contas a Pagar para Basso (2005) apresenta a posição das obrigações financeiras 

da organização e seus prazos para pagamento por um dado período de tempo. 

Por meio do Contas a Receber, também Basso (2005) aponta que é possível 

verificar  a conformidade dos recebimentos dos clientes e os valores a receber. 

O presente estudo buscou combinar a experiência obtida na observação direta dos 

procedimentos realizados pelas IPSS investigadas com os dados que foram coletados em 

alguns de seus documentos, no intuito de se verificar quais são os controles utilizados para 

registrar os processos operacionais realizados que geram as informações financeiras que 

são apresentadas e divulgadas por estas instituições. Foram utilizados documentos tais 

como os estatutos, as demonstrações contábeis, os relatórios de gestão do ano de 2016, o 

Orçamento Anual de 2016, o Fluxo de Caixa de 2016, além de cheques, notas fiscais, 

recibos, relatórios de mensalidades, dentre outros. Acredita-se que, por meio da análise 

destes documentos e da forma como são processados internamente, será possível alcançar 

o propósito deste estudo, pois como exposto pelo COSO (2007), os processos internos tem 

sua relevância, à medida que originam os dados financeiros que são apresentados e 

divulgados pela entidade. 

 

5. RESULTADOS  E RECOMENDAÇÕES 
 

Utilizando de meios científicos, pretende-se recorrer à análise documental para 

elaborar e desenvolver este estudo. Como exposto por Fonseca (2002) este método consiste 

na observação de diferentes documentos que não receberam tratamento analítico, como 

relatórios financeiros, dados estatísticos ou meios de comunicação. Neste método, ao valer-

se de documentos com o intuito de retirar informações, o pesquisador utiliza 

procedimentos e técnicas que contribuam com seu entendimento. No intuito de alcançar o 

objetivo deste estudo, utilizou-se uma abordagem qualitativa. A pesquisa documental é tida 

como uma técnica essencial na pesquisa qualitativa, seja adicionando dados adquiridos por 

outros meios, seja revelando novas informações para um tema ou problema. Para Minayo 

(2001), a pesquisa qualitativa aborda questões humanas onde não se aplicam no campo de 

cálculos matemáticos e que consistem nas relações construídas no meio social. 

Após a coleta dos dados contidos nos documentos e realizada a observação direta, 

foi feita uma análise dos processos de controle financeiro que são realizados pelas IPSS 

estudas para ser possível identificar seus riscos e propor sugestões de melhorias, conforme 

descrito pela figura 1: 
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Figura 1 – Processos de controles financeiros nas IPSS 

 
Fonte: elaborado pela autora na coleta de dados 

 

Contas a Receber: neste setor são realizados os registros das mensalidades devidas 

pelos usuários, bem como os recebimentos das contribuições e doações realizadas pelos 

setores público e privado. Para esta área, recomenda-se manter um controle da 

periodicidade das contribuições públicas, no intuito de se certificarem de que os 

recebimentos estão ocorrendo de forma ao que está estipulado. 

Contas a Pagar: esta área compõe a relação de pagamentos a serem realizados 

através das notas fiscais recebidas nas aquisições de estoque e uso e consumo, contratações 

de serviços, ativos e pelos documentos recebidos da contabilidade relacionados às 

obrigações trabalhistas e previdenciárias e ao Estado. Em seguida, é feita a solicitação de 

autorização de pagamento ao responsável pela gestão dos recursos. Nestes processos é 

possível recomendar algumas medidas, tais como a adoção de controle de estoque, 

evitando compras desnecessárias de insumos; a definição de datas fixas para solicitações 

de pagamentos, a fim de manter um controle organizado dos pagamentos a serem 

realizados e também a conferência periódica de quitação de débitos junto aos fornecedores. 

Tesouraria: esta área providencia os pagamentos que foram autorizados, onde, na 

maioria das vezes, é realizado por meio de cheque nominal e neste momento, é 

considerado como pago. Também recebe os valores previstos pelo Contas a Receber, 

controlando desta forma, o fluxo de caixa da entidade. Nestes processos é possível 

recomendar a adoção da ordem de pagamento de débito em conta bancária para as despesas 

usuais, tais como água, energia e telefone, onde a efetivação do pagamento só pode ser 

realizado pelo responsável da Gestão por meio do eletrônico junto ao banco, visando 

reduzir os pagamentos em duplicidade. Também é recomendada a adoção do procedimento 

de conciliação bancária para validação das baixa dos cheques emitidos para certificação da 

quitação do débito. 

Além da análise dos processos descritos e das recomendações apresentadas, 

buscou-se também, fazer uma análise dos componentes de controle interno apresetadas 

pela metodologia de COSO (2013) e aplicados ao contexto das IPSS, onde foi possível 

identificar algumas fragilidades, conforme descrito pela figura 2. 

  

Áreas Atividade Controle feito pelas entidades Riscos Implicitos

Mensalidades Relação de usuários por valência

Subsídios Entidades Públicas Cartas recebidas dos órgãos públicos

Donativos de Entidades 

Privadas
Por recebimento de valores mensais

Fornecedores Por recebimento de notas fiscais

Pessoal
Recibos de Vencimentos gerados pela 

Contabilidade

Estado
Guias de Recolhimentos gerados pela 

Contabilidade

Controle de Fluxo de Caixa Planilha de entradas e saídas de caixa

Pagamentos do Contas a Pagar Documentos autorizados para pagamento

Recebimentos do Contas a 

Receber
Recibos

Desvios ou usos 

inapropriados de 

recursos; duplicidade de 

pagamentos e divergência 

de valores.

Não recebimento

Compras fora do 

orçamento; Duplicidade 

de documentos

Contas a Receber

Contas a Pagar

Tesouraria

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3414



 

 

Figura 2 – Análise do Controle Interno nas IPSS 

 
 Fonte: elaborado pela autora na análise dos dados 

 

Este estudo também evidenciou o que foi relatado por Martins & Pinheiro (2012), 

que dada a estrutura organizacional enxuta que estas entidades apresentam, principalmente 

por conta dos recursos limitados, geralmente, os colaboradores desempenham mais de uma 

função e nem sempre estes colaborados ou até mesmo os órgãos de gestão apresentam os 

conhecimentos técnicos voltados a área da administração. 

 

6. CONCLUSÕES E CONTRIBUIÇÕES 

 

Esta investigação propôs identificar qual é relevância dos processos internos na 

geração das informações financeiras das Instituições Particulares de Solidariedade Social 

portuguesas, que são instituições do setor não lucrativo que desempenham significativo 

papel social em Portugal.  

O estudo foi baseado em informações acercas de algumas IPSS do distrito da 

Guarda, porém, dada estrutura financeira e legal similar entre elas, seus resultados podem 

ser comparados em sua maioria, como apontam algumas pesquisas relacionadas ao tema. 

Através dos procedimentos realizados por meio de análise documental, o estudo 

relacionou os processos internos executados pelas áreas da Tesouraria, Contas a Pagar e 

Contas a Receber, assinalou quais os riscos aos quais estão expostas e expôs a forma como 

eles podem refletir em perdas de ativos para a entidade, apontando assim, sua relevância na 

geração das informações financeiras que as IPSS apresentam e divulgam aos seus usuários 

externos. Após o exame destes riscos, apresentaram-se propostas de mudanças ou 

melhorias que objetivaram intensificar a fidedignidade das informações financeiras geradas 

nesses processos. 

Como contribuição, este relato intensificou a expressão que o controle interno tem 

na gestão corporativa e qual é o seu papel na continuidade operacional de uma 

organização, seja ela do setor lucrativo ou não lucrativo. 

Este trabalho colaborou também com a concepção acerca da função que as 

entidades do setor não lucrativo desempenham na sociedade atual, bem como o surgimento 

de regulamentações que foram criadas no intuito de normatizar seu funcionamento.  
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ABSTRACT 

This paper consists of a qualitative bibliographic research on Internet of Things (IoT), 

exploring the historical technological development that culminated in the definition of it’s 

concept. It addresses the purpose, characteristics and companies, succinctly, that market 

IoT solutions. The paper also presents sustainability issues in accordance with the 

guidelines of the World Economic Forum (WEF), which are presented afterwards. 
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DA INFORMAÇÃO À INTERNET DAS COISAS (IOT): Desenvolvimento histórico, 

Caracterização e Sustentabilidade 

 

RESUMO 

O presente artigo consiste em uma pesquisa bibliográfica qualitativa sobre Internet das 

Coisas (“Internet of Things” – IoT), versando sobre o desdobramento tecnológico histórico 

que culminou na definição do conceito. Aborda o propósito, as características e empresas, 

de maneira sucinta, que comercializam soluções de IoT. O trabalho ainda apresenta 

questões de sustentabilidade de acordo com as orientações do World Economic Forum 

(WEF), que são apresentadas em seguida. 
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1 Introdução 

 

A computação e demais Tecnologias de Informação (TI) proporcionam à sociedade e 

às organizações uma série de comodidades, estando ambos inseridas em diversos 

segmentos nas mais variadas formas e intensidades, resultando em aplicações volúveis. 

Atualmente, em meio a tantas discussões conceituais e especulativas, há um conceito que 

apresenta certo destaque tanto no mercado quanto no meio acadêmico. A Internet das 

Coisas (Internet of Things – IoT). 

Não há uma definição única e absoluta para IoT, como apontam Madakam, 

Ramaswamy e Tripathi (2015), no entanto, como afirmam Mattern e Floerkemeier (2010), 

representa uma visão na qual a Internet transcende o mundo virtual e se desdobra no 

mundo físico real, contemplando os mais variados objetos cotidianos, havendo uma 

atribuição de novas funcionalidades a esses objetos. A IoT, assim como as demais 

tecnologias, está correlacionada de maneira dependente à tecnologias e avanços do 

passado. 

Segundo Madakam et al. (2015), IoT representa uma nova revolução tecnológica no 

campo da computação e das comunicações, cujo desenvolvimento está intrinsicamente 

relacionado à pluralidade de inovações tecnológicas anteriores, principalmente, a 

conectividade de computadores às redes de naturezas diversas. 

Aqui, nesse artigo, almeja-se abordar o conceito não se limitando às afirmações de 

publicações recentes, mas compreendendo todo o desenvolvimento tecnológico histórico 

que culminou na expressão em questão e em sua ideação, contemplando características e 

seus benefícios, além da breve apresentação de algumas empresas atuantes no mercado. 

 

2 Procedimentos Metodológicos 

 

O presente artigo faz uso de uma pesquisa bibliográfica qualitativa exploratória e 

descritiva para estruturar todo o desenvolvimento tecnológico histórico, abordando desde 

antes das primeiras aplicações da computação nas organizações até à ideação do conceito 

em questão. No que diz respeito ao enredo histórico, são adotadas obras da autoria de 

Thomas Haigh como norteadoras. Demais autores são empregados com a finalidade de 

enriquecer a exploração com mais detalhes. 

Em seguida, o artigo explora o propósito e a caracterização da IoT, assim como as 

empresas destacadas. As empresas foram selecionadas de acordo com o “Panorama de IoT 

2018” de Mark Turck (a ser apresentado na seção 6 desse artigo), utilizando como critério 

os valores de marca apresentados pela Forbes (2018) em sua página “The World's Most 

Valuable Brands”. As informações das empresas foram retiradas de seus respetivos portais 

eletrônicos e os subdomínios dos mesmos. 

 

3 Da Informação às Redes de Computadores 

 

Embora computação e TI, hoje, sejam vistos como fortemente interligados, ressalta-

se que as TI devem incluir basicamente qualquer recurso empregado no processamento de 

informações, ou seja, compreende as antigas tábuas de argila, os papiros, os panfletos, as 

placas de rua, os livros, as bibliotecas, os mais diversos tipos de sistemas de informação 

etc. (Haigh, 2011). 

O termo “informação” apresenta e apresentou diversos significados, porém adquiriu 

uma nova perspectiva com a proposição da Teoria da Informação (Information Theory), 

uma abordagem científica da autoria de Claude Shannon, que foi apresentada em sua 
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publicação renomada “A Mathematical Theory of Communication” de 1948 (Haigh, 2001). 

Segundo Haigh (2001) e Shannon (1948), nessa publicação, expõe-se um processo 

estatístico para a transmissão de símbolos entre um emissor e receptor, introduzindo a ideia 

da informação como um conteúdo mensurável em bit. 

O uso da palavra “bit” como uma unidade de medida de informação está diretamente 

relacionada à expressão “bit of information” empregada por Shannon para abranger uma 

parte, parcela, fração – uma tradução da palavra bit da Língua Inglesa – da informação 

processada. É evidente que esta perspectiva da informação como um conteúdo mensurável 

está diretamente relacionada à concepção dos computadores atuais, uma vez que 

representam máquinas dotadas da capacidade de processar dados e informações das mais 

diversas formas, estejam esses insumos completos ou fracionados. 

No entanto, ainda na década de 1940, os primeiros computadores eram comumente 

compreendidos como calculadoras modernas, máquinas que basicamente realizam o 

cômputo de números. Os computadores foram vistos por décadas como um progresso 

tecnológico das calculadoras mecânicas e que estariam limitados a essa atribuição até 

mesmo por profissionais e acadêmicos da década de 1970, embora, já em 1949, Edmund 

Callis Berkeley tenha publicado um livro intitulado “Giant Brains, or Machines that 

Think”, no qual apresenta o mundo da computação como uma nova tecnologia sob a 

perspectiva de que computadores seriam grandes cérebros não pela capacidade cognitiva, 

mas por serem capazes de manejar informações com grande habilidade e maior velocidade. 

Nesse livro, Berkeley descreve computadores da época, como o Electronic Numerical 

Integrator and Calculator (ENAIC) e o Differential Analyzer do Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) ambos aplicados à realização de cálculos mais complexos (Haigh, 

2011). Apesar da visão de Berkeley, quanto ao potencial da tecnologia da computação, 

ainda assim os computadores por ele apresentados eram destinados à resolução de cálculos 

mais avançados. 

Paralelamente ao desenvolvimento das funcionalidades dos computadores, havia 

também o desenvolvimento de sistemas de controle automáticos de feedback. Segundo 

Bennett (1996), o desenvolvimento de sistemas de controle automáticos é divido em quatro 

grandes períodos, de tal forma que a década de 1940 representa uma transição entre o 

Período Pré-Clássico (1900-1940) e o Período Clássico (1940-1960). Nesse momento na 

história, as engenharias já empregavam e estudavam diversos tipos de sistemas e 

dispositivos de controles. O primeiro livro dedicado aos sistemas de controle foi 

“Automatic Control Engineering”, publicado em 1942 por Ed S. Smith, no entanto, os 

conceitos comtemplados na obra foram ofuscados pelas mudanças de abordagem oriundas 

da Segunda Guerra Mundial (Bennett, 1996). 

A Segunda Guerra Mundial induziu os trabalhos relacionados aos sistemas de 

controle a focarem em questões pontuais e específicas da própria guerra, destacando-se, 

entre eles, um sistema de controle para mira e disparo de armas antiaéreas desenvolvido 

por Norbert Wiener, na qual utiliza um servomecanismo para movimentar e disparar as 

armas de acordo com o processamento de informações obtidas pelos radares aéreos 

(Bennett, 1996). Norbert Wiener, segundo Haigh (2001), foi um matemático e filósofo 

precursor da Cibernética, um conceito relacionado à consequência de seus trabalhos com 

sistemas de controle automáticos, principalmente, o militar acima mencionado. 

Em 1948, Wiener publicou o livro “Cybernetics: Or Control and Communication in 

the Animal and the Machine”, evidenciando a relação entre a Teoria da Informação de 

Shannon (autor que inclusive auxiliou Wiener na elaboração de um dos capítulos deste 

livro) e seu emprego por computadores, a base do conceito da Cibernética, como se 

informação e computação estivessem inter-relacionados (Wiener, 1961)
1
. 
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Mesmo que Wiener tenha uma contribuição imensurável decorrente de seus trabalhos 

durante a Segunda Guerra, a aplicação de dispositivos e sistemas que redundam dos 

sistemas de controle automático de feedbacks já estava se disseminando em diversos 

segmentos, principalmente entre o Período Pré-Clássico e Clássico de Bennett (1996). Os 

sistemas dessa natureza já eram difundidos desde a década de 1930 e as indústrias 

buscavam adotá-los da maneira mais rápida possível tanto com finalidades relacionadas à 

otimização operacional quanto à comercialização da tecnologia em si. 

Segundo Bennett (1993), a inserção cada vez mais intensificada de maquinário nas 

indústrias, associadas a novos processos produtivos e um amadurecimento do 

gerenciamento, mais precisamente a partir da década de 1920, fez com que o uso de 

instrumentos e mecanismos de medição e controle se tornassem progressivamente 

presentes. As informações obtidas por esses dispositivos e sistemas passaram a influenciar 

nos planejamentos operacionais, havendo a utilização de sistemas de controle 

semiautomáticos e, em alguns casos, plenamente automáticos, refletindo um 

gerenciamento organizacional cada vez mais burocrático, de tal forma que um maior 

número de aspectos das operações passou a ser mais centralizado na gerência, 

principalmente, em virtude de um cenário criado com uma ênfase na padronização de 

produtos. 

A adoção ao princípio da padronização implica, intrinsicamente, na necessidade de 

controles mais fechados e mais rígidos. Em virtude dessa necessidade, passou-se a ter uma 

preferência por sistemas de controle automáticos. Segundo Rifkin (1995), em novembro de 

1946 a revista Fortune apresentou a chamada “A ameaça e a promessa das máquinas 

autônomas estão mais próximas que nunca”
2
 para o artigo provocativo “Machines Without 

Men” da autoria de J. J. Brown e E. W. Leaver, no qual são expostos os avanços da 

mecanização e o potencial da revolução eletrônica, confrontando o trabalho operário 

humano com o de máquinas dotadas de tecnologias de controle que transcenderiam as 

limitações humanas, como fadiga e a necessidade de repousar. 

O artigo de Brown e Leaver cria uma visão na qual empresas funcionariam 

automaticamente, sem a necessidade da presença humana decorrentes da evolução da 

tecnologia dos sistemas de controle no Século XX, culminando no desenvolvimento de 

uma nova teoria do design de máquinas, na qual o foco do design da máquina deixaria de 

ser o produto (bem) que opera e se tornando o conjunto de funcionalidades necessário à 

integração de toda manufatura (Noble, 2011). Já em abril de 1947, o vice-presidente da 

Ford Company Motors cria um “Departamento de Automação”, sendo esse momento a 

primeira vez que o substantivo “automação” é utilizado (Rifkin, 1995). 

Surgiu, então, um marco no desenvolvimento da computação. J. Presper Eckbert e 

John W Mauchly, os mesmos inventores do ENIAC – computador mencionado na obra de 

Berkeley, como mencionado anteriormente – contribuiram com a criação do Universal 

Automatic Computer I (UNIVAC I), possuindo como primeiro cliente comercial a agência 

estadunidense Census Bureau. A aquisição ocorrida em 1951 teve como finalidade a 

aplicação do UNIVAC I para auxiliar no cálculo de censos (Noble, 2011; Rifkin, 1995). O 

equipamento ganhou notória reputação ao prever com sucesso quem ganharia a corrida 

eleitoral presidencial entre Eisenhower e Adlai Stevenson (Rifkin, 1995). 

Na década de 1950, a automação, a adoção de sistemas de controles automáticos 

decorrentes da Cibernética e a aplicação de computadores se tornaram, bruscamente 

falando, a obstinação de muitas organizações lucrativas, pesquisadores e profissionais de 

negócios, fomentando a criação de diversas especulações e até teorias. Segundo Haigh 

(2001), na década em questão, havia uma atração intelectual dos negócios estadunidenses 
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já fascinados pelo desenvolvimento da mecanização, sendo a Cibernética e suas aplicações 

apresentados aos gerentes como um fim em si mesmo. 

O Lyons Electronic Office I (LEO I) se torna o primeiro computador usado 

comercialmente para executar aplicações de negócios, em 1951 (Haigh, 2011). Segundo 

Caminer (2001), o LEO I foi desenvolvido pela Lyons, uma firma conhecida por fornecer 

chá e deter pontos de venda, que decidiu construir um computador eletrônico para auxiliar 

no processamento de muitos papéis nos escritórios. 

A automação passou, então, a ser ainda mais propagada no início dessa década, 

principalmente por John Diebold. Diebold lançou o livro “Automation – The Advent of the 

Automatic Factory” em 1952, no qual apresentou várias ideias relacionadas à automação 

industrial, também correlacionando o desenvolvimento dos sistemas de controle à 

automação – como apresentado anteriormente – uma vez que esses sistemas possibilitam às 

máquinas a realização de autocorreções em suas próprias atividades, mudando 

drasticamente a forma como as máquinas, bens e informações são manejados. Nos 

capítulos intitulados “What will Automation Mean to Business” e “Some Social and 

Economic Effects on Automation”, Diebold aborda o impacto da automação nos negócios e 

os impactos sociais e econômicos redundantes da grande escalabilidade da automação, 

acreditando que as mudanças seriam graduais como forma de promover uma melhor 

adequação da coletividade às prováveis rupturas (Diebold, 1952). 

Finalmente, em 1954, a General Electric se torna a primeira companhia americana a 

computadorizar procedimentos administrativos mediante a aplicação do UNIVAC I. Os 

especialistas em sistemas de negócio da companhia em questão ficaram tão interessados 

nos benefícios proporcionados pela computação que decidiram desenvolver seus próprios 

computadores (Haigh, 2011). Em 1954, Peter Drucker, considerado um dos precursores da 

gestão contemporânea, publicou o icônico livro “The Practice of Management”, 

contribuindo com muitas mudanças de paradigmas nas organizações e na gestão 

empresarial em si. Nesse marco bibliográfico, Peter Drucker realiza uma breve explicação 

quanto ao conceito “automação” no terceiro capítulo da obra, “The Challenge to 

Management”, abrangendo os impactos desse conceito nas organizações – semelhante à 

abordagem de Diebold, no entanto com outro viés – com ênfase na gestão em si e 

ressaltando, ao longo da obra, a importância da informação como um grande recurso 

gerencial e operacional (Drucker, 2007). Embora Drucker tenha definido a informação 

como “a ferramenta do gestor”, uma vez que está relacionada à habilidade de comunicação 

dos gestores, até então a informação não estava vinculada à computação, nem mesmo a 

ideia de sistema de informação (Haigh, 2001). A informação ganhou uma perspectiva mais 

relevante nos negócios com a publicação de Howar S. Levin, em 1956, intitulada “Office 

Work and Automation”, na qual declarou que a informação é a base para as tomadas de 

decisão e que investir em informação é vital para a prosperidade dos negócios (Haigh, 

2001). 

Somente em 1958 que as expressões e conceitos “computação”, “informação”, 

“automação” e “gestão/gerenciamento” foram associados, tornando o computador uma 

tecnologia da informação (“information technology”). Expressão essa utilizada pelos 

professores Harold J. Leavitt e Thomas L. Whistler em sua publicação “Management in the 

1980s”, na Harvard Business Review (Haigh, 2001). 

Desde então, a década de 1960 foi marcada com um feroz desenvolvimento de TI e 

equipamentos computacionais, sejam eles computadores dotados de uma maior capacidade 

de processamento, ou máquinas com mais funcionalidades, ou ainda sistemas 

computacionais mais complexos (Campbell-Kelly, Aspray, Ensmenger, & Yost, 2014; 

Haigh, 2001; Noble, 2011; Rifkin, 1995). A primeira proposta de estabelecer uma conexão 
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entre computadores geograficamente distribuídos foi realizada por Joseph C. R. Licklider, 

em 1960, em seu artigo “Man-Computer Symbiosis”, apresentando a ideia de uma rede 

vasta de dispositivos interconectados chamada “Intergalatic Computer Network”, 

originando, a posteriori, a rede Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) 

(Campbell-Kelly et al., 2014). 

Um pouco antes da proposta de Licklider, o Project Lincoln – oriundo da década de 

1950 – trouxe como resultado o desenvolvimento de um sistema de defesa antiaéreo, o 

Semi-Automatic Ground Environment (SAGE), uma rede de vinte e três Centros de 

Direção distribuídos pelos Estados Unidos (Campbell-Kelly et al., 2014). O 

desenvolvimento do SAGE e do ARPANET contribuíram significativamente para o 

advento de novas tecnologias, como a própria Internet. 

 

4 Das Redes à Internet das Coisas 

  

O aprimoramento dos aparatos eletrônicos oriundos da Cibernética viabilizou a 

criação de diversos eletroeletrônicos e com a difusão e escalabilidade de suas aplicações, 

não demorou para que usuários realizassem modificações próprias em equipamentos 

amplamente comercializados. 

Foi na Carnegie Mellon University (CMU), em 1982, que estudantes optaram por 

conectar uma máquina de refrigerantes à Internet com a finalidade de monitorarem o 

inventário de garrafas e se as mesmas estavam em temperatura adequada para consumo. 

Vários estudantes, ao longo dos anos, realizaram modificações no sistema criado, de tal 

modo, que hoje é possível se conectar à várias máquinas de refrigerante e doces do 

departamento da universidade mediante o acesso a determinado Internet Protocol (IP), na 

qual é disponibilizado uma interface de uso (“The ‘Only’ Coke Machine on the Internet”, 

1982). Esse acontecimento representa a primeira vez – na qual se há um registro – que um 

dispositivo que não fosse propriamente um equipamento computacional ou de informática 

é conectado à Internet (Madakam et al., 2015). 

Na década de 1990 surgem discussões interessantes quanto ao desenvolvimento 

tecnológico da computação. Segundo Mattern e Floerkemeier (2010), um dos conceitos 

interessantes propostos no início dessa década é da autoria de Mark Weiser. Weiser, em 

1991, apresenta o paper “The Computer for the 21st Century”, na qual especula uma teoria 

relacionada a uma nova concepção quanto aos computadores, de tal forma que os 

computadores estariam imersos no ambiente humano, não perceptíveis da forma atual. 

Haveria uma transfiguração do equipamento em questão, de modo a estar tão integrado ao 

ambiente que não seria possível percebe-lo à primeira vista, como a fiação elétrica de uma 

casa, logo, em um mesmo cômodo, haveria diversos computadores integrados, 

possibilitando às pessoas utilizá-los de maneira inconsciente, enquanto realizam suas 

tarefas. A esse conceito, Weiser atribuiu a expressão Computação Ubíqua (“Ubiquitous 

Computing”) (Weiser, 1991). 

Weiser (1991) especula quanto às prováveis especificações técnicas que esses 

computadores teriam, como processadores, recursos de armazenamento e monitores 

(“displays”), no entanto, apresenta como principais impasses à ubiquidade aos softwares e 

às redes de interconexão. Quanto aos softwares, a pluralidade de equipamentos e a 

mobilidade das pessoas que os utilizam implica na necessidade de aplicações e sistemas de 

informação flexíveis, que se adaptem automaticamente ao dinamismo da ubiquidade sem 

que a reinicialização ou o desligamento dos equipamentos seja essencial, como nos 

sistemas da década em questão. 
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Quanto às redes, são expostos dois problemas previstos: As taxas de transmissão de 

dados, que devem ser aumentadas; A transparência das conexões cabeadas e wireless, uma 

vez que, com a finalidade de promover uma computação imperceptível, as conexões assim 

também devem ser, enquanto proporcionam aos equipamentos conectados a capacidade de 

mobilidade dentro dos e entre ambientes (Weiser, 1991). Ao final, Weiser (1991) simula 

como seria o dia-a-dia, a rotina, em um cenário ubíquo, concluindo que a Computação 

Ubíqua proporcionará uma maior imersão dos computadores em todos os grupos sociais, 

enfatizando a importância do conceito por proporcionar uma mudança de paradigma, na 

qual as máquinas se adequariam ao ambiente humano, ao invés de forçar humanos a 

entrarem nos ambientes das maquinais. 

Em 1994, Reza S. Raji publicou o artigo intitulado “Smart networks for control”, 

descrevendo um cenário na qual equipamentos dotados de microprocessadores embutidos 

logo obedecerão a comandos de uma rede distribuída. Raji exemplifica, logo na introdução 

do artigo, um prédio comercial aonde os funcionários entrariam utilizando um cartão de 

acesso que abriria as portas e utilizaria luzes para encaminhar pessoas as suas respectivas 

salas. Ao entrar na sala, a iluminação e a temperatura se ajustariam de acordo com as 

últimas configurações utilizadas por aquele funcionário, enquanto que uma rede de 

controle de processamento enviaria dados atualizados ao computador a ser utilizado (Raji, 

1994). Os sistemas de controle baseados em microprocessadores embutidos – uma 

evolução daqueles mencionados no capítulo anterior – se tornaram mais presentes na 

década de 1980, tanto em construções como instalações fabris, então Raji propõe uma rede 

de comandos na qual cada dispositivo representaria um nódulo “smart” autônomo e 

interdependente, quanto aos demais dispositivos da rede, com a finalidade de integrar e 

automatizar diversas tarefas (Raji, 1994). 

Essa tecnologia, segundo Raji (1994), demandaria o desenvolvimento de redes e 

protocolos diversos para aplicações específicas, listando e descrevendo as existentes 

naquela época. Esses protocolos seriam propícios a alguns mercados como “building 

automation” e controle de processos. 

No entanto, a expressão “Internet of Things” somente se tornou popular em 1999, 

quando o Kevin Ashton divulgou um dos trabalhos do Auto-ID Center do MIT (Madakam 

et al., 2015; Mattern & Floerkemeier, 2010). De acordo com Mattern e Floerkemeier 

(2010), o Auto-ID Center anunciou o desenvolvimento de uma estrutura de Radio-

frequency identification (RFID). 

Sanjay Sarma, David L. Brock e Kevin Ashton publicaram um white paper em 2000 

chamado “The Networked Physical World: Proposals for Engineering the Next Generation 

of Computing, Commerce & Automatic-Identification”, apresentando o fruto do resultado 

das pesquisas desenvolvidas pelo Auto-ID Center até aquele momento, consistindo na 

infraestrutura, recomendação de padrões e identificação de aplicações de identificação 

automática para redes físicas (Sarma, Brock, & Ashton, 2000). Os autores propuseram a 

inserção de “Tag Data” em objetos que continham uma identificação única, o Electronic 

Product Code (EPC), na qual seria possível armazenar os dados nessas tags de 

Electromagnetic Identification (EMID) empregando arquitetura e tecnologias de alta 

frequência para manusear esses dados (Sarma et al., 2000) 

Paralelamente a essa pesquisa, os princípios da IoT foram discutidos pela primeira 

vez por Neil A. Gershenfeld em 1999 no seu livro “When Things Start to Think” 

(Madakam et al., 2015; Mattern & Floerkemeier, 2010). No último capítulo, intitulado 

“Things That Think”, Gershenfeld apresenta alguns exemplos de objetos interconectados 

dentro de uma residência, como uma cafeteira conectada à cama e ao calendário, ou ainda 

móveis e pisos que podem detectar gestos eletromagneticamente controlados por 
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mecanismos que se organizariam entre si para formar redes adaptáveis de tal modo que as 

informações geradas seriam processadas, gerando relatórios e bancos de dados que 

acumulariam as experiências dos moradores (Gershenfeld, 1999). 

Segundo Madakam et al. (2015), no ano 2000, a empresa Lucky Goldstar (LG) 

anunciou um refrigerador que se conectaria a Internet; já entre 2003 e 2004, o RFID passa 

a ser empregado em massa escala pelo US Deparment of Defense. 

Em 2004, Hai Zhuge propõe em seu artigo “Future Interconnection Environment – 

Dream, Principle, Challenge and Practice” a existência de um ambiente em larga escala, 

autônomo, vivo, sustentável, inteligente e interconectado aonde todos os elementos, 

incluindo naturais, coexistem de maneira harmoniosa e se desenvolvam de maneira 

orgânica (Zhuge, 2004). Esse ambiente dinâmico proposto por Zhuge necessitaria de cinco 

variáveis, como Espaço e Relação, além de princípios, em razão de sua complexidade, 

como abertura e desenvolvimento incremental, representando um modelo futuro para um 

ambiente que contaria com uma arquitetura multi-instância de todos os recursos e 

elementos presentes nessa arquitetura, além de seus desafios de implementação (Zhuge, 

2004). 

O conceito, os princípios e os protocolos relacionados a IoT estavam ganhando tanta 

repercussão que até a International Telecommunication Union (ITU), agência vinculada às 

Organizações das Nações Unidas (ONU), publica em 2005 um relatório sobre IoT 

chamado “Overview of the Internet of Things”, no qual, assim como o nome do documento 

sugere, é apresentada uma visão geral de IoT, contemplando definições, conceitos, 

fundamentos, sugestões de modelos etc. (Madakam et al., 2015). 

 

5 Propósito e Caracterização da IoT 

 

A IoT é uma infraestrutura global que proporciona serviços avançados por meio da 

interconexão de coisas baseadas em tecnologias interoperáveis de informação e 

comunicação, na qual a expressão “coisas” remete a qualquer objeto físico ou virtual que é 

capaz de ser identificado e integrado à rede de comunicações. (ITU, 2012). 

Sensores e atuadores embutidos nesses objetos são conectados a redes cabeadas ou 

wireless, utilizando o mesmo IP para se conectarem a Internet para que um imenso volume 

de dados seja coletado e enviado a computadores (Madakam et al., 2015). 

De acordo com Barnaghi et al. (2012), o principal propósito de conectar todos esses 

dispositivos à Internet e os interconectar para que então seus dados sejam coletados e 

processados é criar situação de consciência, proporcionando às aplicações, às máquinas e 

aos seus usuários uma melhor compreensão do ambiente na qual estão inseridos. Esse 

propósito também é apontado por Mattern e Floerkemeier (2010), ao afirmarem que a 

conectividade diária de objetos pode ser utilizada para que, remotamente, esses objetos 

possam determinar seus respectivos estados de tal forma que um sistema de informação, ao 

processar esses dados, permita que diversos aspectos do mundo real sejam observados com 

um nível de detalhamento nunca antes alcançado e com custos ínfimos. 

Ao compreenderem uma situação ou contexto, as aplicações empregadas na rede, 

assim como os serviços a elas vinculadas, poderão realizar decisões mais inteligentes e 

responder ao dinamismo do ambiente de mais efetiva (Barnaghi et al., 2012). Tem-se um 

meio no qual é possível compreender sua complexidade e responder de maneira ágil 

(Madakam et al., 2015). 

De acordo com o relatório da ITU (2012), IoT apresenta cinco características 

fundamentais. São elas: 
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a) interconectividade: Qualquer dispositivo pode ser interconectado à 

infraestrutura de comunicação; 

b) serviços relacionados às coisas: A capacidade de proporcionar serviços de 

acordo com as respectivas restrições das coisas conectadas; 

c) heterogeneidade: A pluralidade de dispositivos e seus respectivos hardwares e 

plataformas devem poder interagir com outros dispositivos e plataformas de 

serviços diversos; 

d) mudanças dinâmicas: Os dispositivos conectados mudam de estado (ligado-

desligado, conectado-desconectado etc.) constantemente; e 

e) escala enorme: A quantidade de dispositivos conectados demanda uma gestão 

tanto dos dispositivos, como das informações geradas e suas interpretações. 

O mesmo relatório ainda aponta dez requisitos muito importantes para a IoT. 

Segundo ITU (2012), são eles: 

a) conectividade baseada na identificação: A identificação do dispositivo deve ser 

um critério de conexão à rede, possibilitando que os dados de cada dispositivo 

sejam indexados e processados corretamente; 

b) interoperabilidade: Em virtude de toda a heterogeneidade de dispositivos e 

plataformas, é necessário que haja trabalho conjunto para compartilhamento de 

informações de uma maneira mais eficiente; 

c) gerenciamento automático de conexão: Deve possibilitar que procedimentos de 

monitoramento, controle e manutenção sejam realizados de maneira 

automática, para que haja adaptações em caso de mudanças de domínio, 

ambiente etc.; 

d) provisão automática de serviços: Os serviços devem ser proporcionados de 

acordo com o processamento automático dos dados dos dispositivos, 

obedecendo-se às especificações dos provedores desses serviços; 

e) capacidades baseadas na localização: Em virtude das limitações impostas por 

leis e regulamentações locais, é necessário detectar a localização do dispositivo 

ou usuário de maneira automática; 

f) segurança: Os riscos de segurança devem ser gerenciados de acordo com a 

integração de políticas e técnicas; 

g) proteção de privacidade: Todo o processamento de dados e informações deve 

garantir a proteção de privacidade de instituições e pessoas; 

h) serviços relacionados à integridade humana: Serviços que zelem pela 

integridade da vida humana dever ser ofertados; 

i) plug and play: Os dispositivos devem se conectar aos ambientes com 

facilidade; e 

j) maneabilidade: A operação de todo o ambiente e das aplicações nela inseridas 

devem ser gerenciadas para garantir um funcionamento normal da rede. 

Essas capacidades e esses requisitos apresentados pela ITU (2012) se assemelham, 

de certa forma, aos apontados por Mattern e Floerkemeier (2010), no entanto os autores 

apresentaram alguns diferenciados, como a necessidade da presença de atuadores – objetos 

capazes de manipular o ambiente por meio da conversão de comandos elétricos ou digitais 

em movimentos mecânicos, por exemplo – e de interfaces para usuários, meio pelo qual as 

pessoas interagiram, direta ou indiretamente, com os dispositivos e o ambiente, podendo 

haver interações disruptivas. 

Madakam et al. (2015) apresentam, porém, a ausência de uma arquitetura universal 

para o desenvolvimento dessas capacidades e o atendimento desses requisitos, visto que o 
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conceito é muito amplo. Os autores apresentam de maneira bastante sucinta cinco 

arquiteturas que conseguiram identificar na revisão de literatura que fizeram, são elas: 

a) European FP7 Reserch Project; 

b) ITU Architecture; 

c) IoT Forum Architecture;  

d) Qian Xiaocong, Zhang Jidong Architecture; e 

e) Kun Han, Shurong Liu, Dacheng Zhang and Ying Han’s (2012)’s Architecture. 

Nesse artigo, será apresentado apenas a ITU Architecture, que consiste em um 

modelo de referência proposto pela própria ITU. Segundo a ITU (2012), o modelo 

proposto consiste em quatro níveis ou camadas associados à capacidade de gerenciamento 

e de segurança, conforme representado na Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

Cada camada possui atua como base para determinada finalidade. A “Application Layer” 

contém as aplicações; “Service support and application support layer” consiste na camada 

na qual proporciona suporte às aplicações e aos seus procedimentos, como processamentos 

de dados; “Network Layer” está relacionada às redes, à conectividade e ao fluxo de dados e 

informações; “Device layer” diz respeito às coisas, aos dispositivos conectados e à 

interconectividade entre eles, assim como está relacionado às interfaces de interação e aos 

protocolos empregados (ITU, 2012). 

 

Figura 1. Modelo de Referência ITU 
Fonte: Extraído de “Overview of the Internet of things. Series Y: Global information infrastructure, 

internet protocol aspects and next-generation networks - Frameworks and functional architecture 

models” de International Telecommunication Union, 2012, pg 13. Recuperado de 

http://handle.itu.int/11.1002/1000/11559-en?locatt=format:pdf&auth. 
 

O relatório proporciona, ainda, uma representação de como seria o ecossistema para 

modelos de negócio que atuassem nos diversos segmentos da IoT (ITU, 2012). A Erro! 

Fonte de referência não encontrada. representa o modelo, ressaltando que não representa 

todos os possíveis papéis relevantes e relações que podem se manifestar. 
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Figura 2. Ecosistema da IoT 

Fonte: Extraído de “Overview of the Internet of things. Series Y: Global information infrastructure, 

internet protocol aspects and next-generation networks - Frameworks and functional architecture 

models” de International Telecommunication Union, 2012, pg 16. Recuperado de 

http://handle.itu.int/11.1002/1000/11559-en?locatt=format:pdf&auth. 

 

6 Os Principais Desenvolvedores 

 

De acordo com Turck (2018), o mercado de IoT, assim como as empresas 

inseridas podem ser agrupadas em três grandes categorias: 

a) Aplicações: Que é subdividida em “Pessoal”, “Residencial”, “Veicular”, 

“Empresarial” e “Internet Industrial; 

b) Plataformas: Sendo subdividida em “Software”, “Segurança”, 

“Conectividade”, “Analíticas”, “Desenvolvedoras”, “Pagamentos e 

dinheiro” e “3D”; 

c) Construção de blocos: Subdividida em “Hardware”, “Infraestrutura”, 

“Conectividade” e “Parcerias”. 

A Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta essas categorias. 

Nota-se a grande quantidade de empresas já existentes no mercado. De acordo com 

Williams (2017), em seu artigo “IoT Platforms Company List 2017 Update” da IOT 

Analytics, a quantidade de empresas que comercializam plataformas de IoT chegou 

a 450 (quatrocentos e cinquenta) em junho de 2017, um aumento de 25% (vinte e 

cinco por cento) em relação ao ano passado. 
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Figura 3. Panomarama da IoT em 2018 

Fonte: Extraído de “Internet of Things Landscape 2018” de Turck, 2018. Recuperado de http://mattturck.com/wp-content/uploads/2018/01/Internet-of-Things-2018-

1.png. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3431

http://mattturck.com/wp-content/uploads/2018/01/Internet-of-Things-2018-1.png
http://mattturck.com/wp-content/uploads/2018/01/Internet-of-Things-2018-1.png


 

 

Aqui são apresentadas quatro das instituições atuantes no mercado. São elas: Google 

LLC, Microsoft Corporation (MS), Amazon.com Incorporation, General Electric (GE) e 

International Business Machines Corporation (IBM), ordenadas de acordo os valores das 

marcas obtidos da Forbes (2018), como mencionado nos Procedimentos Metodológicos 

deste trabalho. 

 

6.1 Google – US$ 101,8 Bilhões 

 

“Organizar as informações do mundo todo e torná-las universalmente acessíveis e 

úteis” essa é o propósito da Google, uma empresa pioneira na área de tecnologia, surgindo 

a partir da parceria entre Larry Page e Sergey Brin em uma garagem no subúrbio de Menlo 

Park, California. A organização foi fundada em 1998 e desde então tem impactado no 

mercado (Google, 2018b). Apresenta como principal solução relacionada a IoT o “Google 

Cloud Plataform” que consiste em uma infraestrutura nas nuvens, proporcionando 

processamento e análises de grandes volumes de dados, assim como Machine Learning 

(Google, 2018a). De acordo com o Panorama da Erro! Fonte de referência não 

encontrada., o Google Cloud Plataform está categorizado como uma solução de 

“Construção de blocos” do tipo “Infraestrutura”. 

 

6.2 MS – US$ 87 Bilhões 

 

Com o propósito de “empoderar cada pessoa e cada organização no planeta para 

realizar mais”, a Microsoft fui fundada em 1975 e conta com uma ampla variedade de 

soluções, sejam eles serviços, aplicações ou equipamentos (Microsoft, 2018a). Atualmente, 

a empresa apresenta diversas soluções relacionadas a IoT, como o conjunto de aplicações 

“Azure IoT Suite” e seus serviços como “Azure IoT Hub”, “Azure IoT Edge”, “Azure 

Machine Learning” e outros serviços dentro do Azure, além do “Microsoft IoT Center”, 

que representa uma solução Software-as-a-Service (SaaS) e o “Microsoft 10 IoT”, voltado 

para dispositivos smart (Microsoft, 2018b). O conjunto de soluções Azure está 

categorizado como solução de “Construção de blocos” do tipo “Infraestrutura” (Erro! 

Fonte de referência não encontrada.). 

 

6.3 Amazon – US$54,1 Bilhões 

 

Foi lançada com a missão de “ser a empresa mais centrada no cliente da Terra, onde 

os clientes podem encontrar e descobrir qualquer coisa que quiserem comprar on-line, 

além de se esforçar para oferecer a eles os preços mais baixos possíveis” em 1995 

(AMAZON, 2018b). Sua solução de IoT é uma plataforma chamada “AWS IoT” que 

proporciona alguns serviços, como “AWS IoT Core”, uma plataforma nas nuvens pra 

gerenciamento de dispositivos conectados; “AWS Greegass”, um programa que controla as 

comunicações e os fluxos de dados entre os dispositivos; “AWS IoT Analytics”, para a 

execução de análises; além de outros serviços modulares (AMAZON, 2018a). A 

plataforma da Amazon está categorizada como solução de “Construção de blocos” do tipo 

“Parcerias”, como visível na Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

 

6.4 GE – US$ 37,9 Bilhões 

 

Surgiu como um legado empreendedor de Thomas Edison na década de 1890, a GE 

atuou em diversos avanços tecnológicos ao longo das décadas, desde a comercialização de 
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lâmpadas de bulbo a soluções digitais (GE, 2018b). Sua atuação no panorama de IoT está 

na subcategoria “Internet Industrial” dentro de “Aplicações” (Erro! Fonte de referência 

não encontrada.). A aplicação ofertada pela GE é a plataforma de software “Predix 

Platform” que permite a coleta de dados e a integração de diversas aplicações industriais, 

além de proporcionar o desenvolvimento de ambientes industriais digitais para que os 

próprios clientes customizem ou criem aplicações específicas (GE, 2018a). 

 

6.5 IBM – US$ 33,3 Bilhões 

 

Emergida em 1911 como Computing- Tabulating- Recording Company (C-T-R), os 

integrantes da companhia já proporcionavam à sociedade inventos desde o final do século, 

como por exemplo, a invenção de equipamento capaz de calcular o preço de um item de 

acordo com o seu peso em 1885. A IBM sempre esteve atuante no desenvolvimento 

tecnológico do Século XX (IBM, 2018). Suas soluções relacionadas a IoT redundam do 

Watson, mais especificamente o “Watson IoT Platform” capaz de integrar soluções dentro 

das corporações (IBM, 2018b). O “Watson IoT Platform” está categorizado como 

“Construção de blocos” do tipo “Infraestrutura” (Erro! Fonte de referência não 

encontrada.). 

 

7 A sustentabilidade da tecnologia 

 

O World Economic Forum (WEF) divulgou o relatório “Internet of Things 

Guidelines for Sustainability” em 2018 no qual compartilha sua visão sustentável, 

inclusiva e confiável do futuro digital (WEF, 2018). O relatório apresenta onze orientações 

(guidelines) para a IoT, categorizadas como: 

a) modelos de colaboração e alinhamento de incentivos; 

b) modelos de negócio e de investimentos; e 

c) mensuração de impacto (WEF, 2018). 

Entre essas orientações, destacam-se três dentro da “Mensuração de impacto”, que 

segundo WEF (2018), são: 

a) orientação 9: Abraçar uma cultura de conscientização de sustentabilidade para 

responder à nova demanda geracional, aumentando a reputação da marca e 

atraindo os melhores talentos
3
; 

b) orientação 10: Adotar um modelo baseado nos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da ONU para avaliar potencial impacto e medir de 

resultados
4
; e 

c) orientação 11: Identificar potenciais ODS e alvos endereçáveis pelo seu projeto 

IoT e incorporá-los ao design comercial
5
. 

As ODS representam dezessete metas estabelecidas pela ONU, estando representadas 

na Erro! Fonte de referência não encontrada., na página seguinte. A orientação 9 diz 

respeito a criação de uma cultura que estimule a população com menos de trinta anos de 

idade, uma vez que esta é uma geração que busca reconhecimento, propósito e 

crescimento, logo, a criação de culturas organizacionais preocupadas com a 

sustentabilidade proporcionaria uma maior atração por jovens talentos para essas empresas. 

Já orientação 10 é estritamente focada no atingimento das ODS (WEF, 2018). 

Segundo WEF (2018), dos 84% (oitenta e quatro por cento) das 643 (seiscentos e 

quarenta e três) implantações de IoT suportam ou tem o potencial para suportar os ODS. 

Entre esses, 75% (setenta e cinco por cento) dessas implantações são focadas precisamente, 

em ordem decrescente, nos ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura); ODS 11 (Cidades 
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e comunidades sustentáveis); ODS 7 (Energia acessível e limpa); ODS 3 (Boa saúde e 

bem-estar); e ODS 12 (Consumo e produção responsáveis). Já a orientação 11 está 

relacionada à necessidade da constante análise para que se possa criar a melhoria de 

projetos de implantação de IoT (WEF, 2018). 

 

Figura 4. Os 17 Obetivos de Desenvolvimento Sustentável 
Fonte: Extraído de “Internet of Things: Guidelines for Sustainability” de World Economic Forum, 

2018, 

pg. 16. Recuperado de http://www3.weforum.org/docs/IoTGuidelinesforSustainability.pdf. 

 

8 Considerações Finais 

 

As implicações da IoT são enormes, não imagináveis no desenvolver histórico 

computacional pré-1940s. Seus benefícios podem ser bruscamente resumidos em dois: 

Monitoramento em tempo real e aumento da conscientização situacional. Ao promover 

uma maior conscientização tanto aos sistemas de informação quanto para aos demais entes 

do ambiente criado (humanos, dispositivos e outras coisas), é possível identificar potencias 

problemas, restrições, complicações no momento em que os primeiros indícios se 

manifestam, viabilizando assim a realização de ações preditivas dotadas de um mosaico de 

dados e informações de tamanho volume que essas mesmas ações terão, em sua 

formulação ou ideação, um viés dotado de criticidade e efetividade. 

Com a automatização, essas ações também serão dotadas de uma maior agilidade. 

Talvez somente assim seja possível lidar com todo o complexo dinamismo do tecido 

social. Haverá, da mesma forma, uma maior conscientização quanto ao consumo de 

recursos naturais – também em tempo real – possibilitando um consumo não apenas mais 

responsável como cônscio. Os desperdícios poderão ser efetivamente combatidos e os 

excedentes eficientemente realocados. 

No entanto, o atual desenvolvimento tecnológico ainda não proporciona 

implantações de IoT tão extensas quanto as idealizadas por pesquisadores. Os próprios 

fundamentos da IoT apresentados pela ITU (2012) ainda são desafios a serem superados. 

Talvez, entre todos os fundamentos, aquele que possa apresentar um desenvolvimento mais 

problemático seja a interconectividade, uma vez que demandará esforços conjuntos das 

esferas privadas e governamentais na tentativa de criar políticas e protocolos de 

interoperabilidade. 
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A latência da elaboração de políticas públicas pode representar um grande entrave. 

No caso do Brasil, o Sistema Bicameral composto pelas Casas Alta e Baixa e toda a 

complexidade operacional característica do sistema federativo brasileiro e de seus arranjos 

institucionais podem retardar as implantações de IoT no país 

De toda forma, a IoT representa um conjunto amplo e misto de tecnologias diversas, 

cuja a discussão ainda demanda um maior aprofundamento em virtude de toda a 

pluralidade existente a cerca do tema. 

 

Notas de Conteúdo 

 
1 

O livro atua como fundamento teórico para as discussões referentes a assuntos múltiplos, 

desde os servomecanismos à Inteligência Artificial (IA), realizando sugestões de 

investigações proveitosas, associando a Psicopatologia ao uso de cibernéticos, por 

exemplo, sob a ótica de uma analogia paralela entre o cérebro e um computador. 
2
 “the threat and promise of laborless machines is closer than ever” (FORTUNE, 1946 

apud RIFKIN, 1995, pg.66, tradução nossa). 
3
 “Embrace a sustainability awareness culture to respond to new generational demand, 

enhancing brand reputation and attracting top talent” (WEF, 2018, pg. 4, tradução nossa). 
4
 “Adopt a framework based on the UN Sustainable Development Goals to evaluate 

potential impact and measure results” (WEF, 2018, pg. 4, tradução nossa). 
5
 “Identify potential Sustainable Development Goals and targets addressable by your IoT 

project and incorporate them into the commercial design” (WEF, 2018, pg. 4, tradução 

nossa). 
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MOST INFLUENT LEADERSHIP STYLES IN THE FORMATION OF HIGH 

PERFORMANCE TEAMS: A case study at a multinational chemical company. 

Abstract 

The present research sought to identify which leadership styles were most used by leaders 

in the formation of high performance teams. Likewise, the research looked for which was 

one of the characteristics of the teams of high performance. The method adopted in this 

research was the case study developed in a multinational company that operates in the 

chemical industry present in several places of the world among them Brazil and the unit 

studied in this research is the cede in the municipality of Hortolândia in the Metropolitan 

Region of Campinas. The company's choice to study the subject is justified by the size 

(multinational) it has in its collaborating teams from different parts of the world. The 

survey heard through a structured questionnaire 30 leaders from all levels of the 

organizational structure and their respective teams from that company in the period from 

November 2017 to January 2018. The results pointed out that the styles of liberal and 

democratic leadership are the most used by company leaders in their team management. 

Keywords: Leadership Styles, High Performance Equipment, Team Development. 

ESTILOS DE LIDERANÇA MAIS INFLUENTES NA FORMAÇÃO DE EQUIPES DE 

ALTA PERFORMANCE: Um estudo de caso em uma empresa multinacional do setor 

químico.  

Resumo 

A pesquisa buscou identificar quais os estilos de liderança são mais utilizados pelos líderes 

na formação de equipes de alta performance. Simultaneamente a pesquisa procurou 

identificar qual era uma das características das equipes de alta performance. O método 

adotado nesta pesquisa foi o estudo de caso desenvolvido  em uma empresa multinacional 

que atua no ramo da indústria química presente em vários lugares do mund,  dentre eles 

Brasil,  a unidade estudada nessa pesquisa é a cede no município de Hortolândia, na 

Região Metropolitana de Campinas. A escolha da empresa para estudar o tema se justifica 

pelo tamanho (multinacional) que tem nas suas equipes colaboradores de diversos lugares 

do mundo.  A pesquisa ouviu por meio de um questionário estruturado, 30 líderes de todos 

os níveis da estrutura organizacional e as suas respectivas equipes da referida empresa no 

período de novembro de 2017 a janeiro de 2018.  Os resultados apontaram que os estilos 
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de liderança liberal e democrático são os mais usados pelos líderes da empresa na sua 

gestão de equipes. 

Palavras Chave: Estilos de Liderança, Equipes de alta performance, Desenvolvimento de 

equipes. 
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Versão Final 

Devido alta competitividade no mercado atual as organizações estão buscando cada vez 

mais criar equipes altamente qualificadas. Embora seja um conceito novo, sua prática tem 

demonstrado inúmeros benefícios para as organizações como, flexibilidade, alta 

produtividade e conhecimento organizacional. Ainda que qualquer outra equipe consiga 

obter características semelhantes, somente equipes de alta performance as desenvolvem de 

maneira adequada, segundo Tonet (2009), os integrantes das equipes de alto desempenho 

obtêm padrões de desempenho elevados, seus membros necessitam ter competências, 

habilidades e atitudes que se enquadrem com o propósito da equipe. O ambiente e a falta 

de recursos podem acabar interferindo diretamente no desempenho, porém, uma equipe de 

alto desempenho é desenvolvida para dispor de habilidades a fim de superar quaisquer 

dificuldades. 

 Diante dessa realidade, a presente pesquisa buscou identificar quais os estilos de liderança 

são mais utilizados pelos líderes na formação de equipes de alta performance, seguindo o 

conceito de Maximiano (2000), estilo de liderança está relacionado com a maneira que um 

líder convive com os membros do ambiente no qual atuam seus liderados, seja um 

relacionamento de forma individual ou em grupos. São eles: o autocrático, o democrático e 

o liberal, sendo definido pelo líder cada qual para atuação de sua equipe. Simultaneamente 

a pesquisa procurou identificar qual era uma das características das equipes de alta 
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performance.  O método adotado nesta pesquisa foi o estudo de caso desenvolvido  em 

uma empresa multinacional que atua no ramo da indústria química presente em vários 

lugares do mund,  dentre eles Brasil,  a unidade estudada nessa pesquisa é a cede no 

município de Hortolândia, na Região Metropolitana de Campinas. De acordo com Yin 

(2005), o estudo de caso busca identificar caracteristicas atuais em meio a ambientes da 

realidade que não são claramente definidos e evidênciados através de diversos fatores.  

A escolha da empresa para estudar o tema se justifica pelo tamanho (multinacional) que 

tem nas suas equipes colaboradores de diversos lugares do mundo.  A pesquisa ouviu por 

meio de um questionário estruturado, 30 líderes de todos os níveis da estrutura 

organizacional e as suas respectivas equipes da referida empresa no período de novembro 

de 2017 a janeiro de 2018.  Os resultados apontaram que os estilos de liderança liberal e 

democrático são os mais usados pelos líderes da empresa na sua gestão de equipes. Ao 

todo a grande maioria dos líderes em todos os três níveis da estrutura organizacional 

(estratégico, tático e operacional), 77% adotam o estilo liberal, ou seja, esses líderes dão 

liberdade e uma certa autonomia aos seus liderados para a tomada de decisão segundo 

Maximiano (2000),  23% se declararam praticantes de estilo democrático de liderança, que 

de acordo com SENAC (2015), informa que a liderança democrática incentiva o trabalho 

em equipe, no qual o líder toma decisões junto com os seus liderados, mas a palavra final é 

a do líder. Sendo os métodos adotados por todos os lideres, com exceção do estilo 

autocrático , que não foi usado devido a cultura da organização que preza pela ética, 

qualidade do ambiente de trabalho e participação dos membros da equipe nas tomadas de 

decisões. Seguindo a visão de Maximiano (2000), a forma autocrática de gerenciamento é 

definida pela autoridade, que demonstra a incompreensão dos subordinados do grupo. 

Limitado em estudo único à esta organização como mostra no gráfico 1. 
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Gráfico 1:  Estilo de liderança 

 

Fonte: Dados de campo. 

 Além disso, o estudo indicou ainda que 64% dos liderados sentem totalmente integrados e 

que a sua colaboração dentro da equipe é fundamental para o atingimento dos objetivos da 

empresa e em relação a competência e habilidade para as funções que exercem, segundo 

Parker (1994), ao desenvolver uma equipe de alto rendimento, seus membros deveram 

saber quais suas metas e obrigações dentro da equipe, pois desta forma conseguiram 

alcançar de maneira bem sucedida os desafios impostos a equipe. E 63% dos colaboradores 

declararam possuir estão aptos e muito instruídos para o desenvolvimento das suas funções 

dentro da empresa de acordo com os gráficos 2 e 3. 
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Gráfico 2: Clareza das expectativas 

 

Gráfico 3: Competências e habilidades 

 

Fonte: Dados de campo. 

A pesquisa evidenciou ainda que é fundamental no desenvolvimento de equipes de alta 

performance que os lideres desenvolvam uma relação transparente de confiança mutua 
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com os seus liderados. As limitações do estudo se relacionam a própria abordagem 

metodológica adotada (estudo de caso). Por isso, os resultados deste não poderão ser 

generalizados. E para estudos futuros, recomenda-se realização de estudo de carracter 

quantitativo com vista a levantar mais informações sobre o tema.  
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Behavioral Attributes And Information And Communication Technology: The Case Of Na 

IES 

 

 

ABSTRACT 

The present study aims to identify the behavioral attributes that impact on the use of 

information and communication technology tools in a higher education institution located 

in Santa Catarina. To do so, the quantitative approach was adopted, in a descriptive and 

causal survey, of survey method and cross-section. The data were analyzed by the multiple 

linear regression technique, to test the relationship between the variables. The results 

indicated that, given the sample, only volunteering implies the intention to use information 

and communication technology. However, the conditions of use and the intention to use do 

not imply the use of information and communication technologies in said faculty. In 

addition, the interviewees consider technology an important predictor for the 

communication of their professional activities. 

 

Keywords: Information and communication technology, Volunteering, Institution of higher 

education, Intention to use, Use of technologies. 

 

Atributos Comportamentais E Tecnologia Da Informação E Da Comunicação: O caso de 

uma IES 

 

RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo identificar quais os atributos comportamentais que 

impactam na utilização das ferramentas de tecnologia da informação e comunicação em 

uma instituição de ensino superior localizada em Santa Catarina. Para tanto, foi adotada a 

abordagem quantitativa, em uma pesquisa classificada como descritiva e causal, de método 

de levantamento e de corte transversal. Os dados foram analisados pela técnica de 

regressão linear múltipla, com intuito de testar a relação entre as variáveis. Os resultados 

indicaram que, dada a amostra, apenas o voluntariado implica na intenção de uso da 

tecnologia da informação e da comunicação. Já as condições de uso e a intenção de uso, 

não implicam no uso das tecnologias da informação e da comunicação na referida 

faculdade. Ademais, os entrevistados consideram a tecnologia um preditivo importante 

para a comunicação das suas atividades profissionais. 

 

Palavras-chave: Tecnologia da Informação e Comunicação, Voluntariado, Instituição de 

ensino superior, Intenção de uso, Uso de tecnologias. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A expressiva concorrência entre as Instituições de Ensino Superior – IES, aliadas 

com as exigências do MEC – Ministério da Educação e o CNE – Conselho Nacional da 

Educação, tem fortificado a necessidade de tais instituições buscarem vantagens 

competitivas sustentáveis frente aos seus concorrentes. Os escores mercadológicos 

apontam um significativo crescimento da oferta dos serviços de ensino superior e indicam 

um cenário competitivo para as IES privadas nos próximos anos (Catani, 1999; Pinto, 

2004). Esses preditivos se dão pelo contexto dinâmico de mercado, quando a prestação de 

serviços educacionais está se tornando um importante diferencial para o sucesso. Essa é 

uma das mais poderosas tendências que influenciam as estratégias de negócios 

educacionais (SILVA; PEREIRA, 2012). (Bisinoto & Almeida, 2017; Felix, Bertolin, & 

Polidori, 2017) 

 Ao consideramos os escores de inserção de pessoas nas IES, sejam elas privadas ou 

públicas, é possível perceber o significativo aumento de tais organizações no Brasil. O 

número de matrículas em cursos presenciais das IES públicas e privadas cresceu 129% nos 

últimos treze anos. Já para as matrículas de cursos à distância no período de 2009 a 2013, o 

crescimento registrou 37,5%. O número de IES no Brasil esteve em constante ascensão na 

última década com um crescimento de 102,6%, uma vez que hoje existem cerca de 2.368 

IES devidamente credenciadas e em funcionamento no Brasil, sendo que destas 87,4% das 

IES são privadas (Brasil, 2016). O número de matrículas supera 7,8 milhões de alunos no 

ensino superior, e com isso, as matrículas de graduação da rede privada, alcançaram em 

2014, a maior participação percentual dos últimos anos, 74,9%. 

 Com o crescimento de organizações voltadas ao ensino superior no país, têm-se as 

preocupações acerca de concorrência, qualidade no ensino e estratégias organizações para 

manter-se sustentáveis no mercado de atuação. As TICs – Tecnologias da Informação e da 

Comunicação são ferramentas capazes de facilitar as decisões de tais empresas. 

Atualmente, as tecnologias da informação e da comunicação podem contribuir para o 

acesso universal à educação, à equidade na educação, à entrega de aprendizagem e ensino 

de qualidade, ao desenvolvimento profissional dos professores e a uma gestão educacional, 

governança e administração mais eficientes. Além desses aspectos, tais ferramentas 

fornecem subsídio para as tomadas de decisões estratégicas dos gestores educacionais  

(Albino & Souza, 2016; Costa et al., 2017; Farias, 2013; Figueiredo et al., 2015). 

 Sabe-se da importância do uso dessas ferramentas, uma vez que diversos autores 

(Akarawang, Kidrakran, & Nuangchalerm, 2015; Farias, 2013; McGill, Koppi, & 

Armarego, 2014; Moreira et al., 2014; Sousa, 2016) já pesquisaram sobre o tema e 

apontaram tal eficácia no seu uso. Entretanto, pouco se sabe sobre a intenção de uso como 

fonte de informação e decisão estratégica organizacional, uma vez que tal intenção é capaz 

de entender e prever os planos e as ações futuras das pessoas e organizações. 

Nesse sentido, considerando a relevância de se estudar o uso das ferramentas de 

tecnologia  de informação e comunicação nas organizações, surge a seguinte questão 

problema: Quais os atributos comportamentais que impactam na utilização das 

ferramentas de tecnologia da informação e comunicação nas IES?E como objetivos 

específicos, têm-se: a) apontar quais são os preditivos relevantes que podem estimular o 

uso das TIC`s em uma IES privada de Santa Catarina e b) relatar quais são os indivíduos 

com maior propensão ao consumo de tais ferramentas para a tomada de decisão 

estratégica. Para solucionar essa questão, buscou-se estudos que auxiliassem a construção 

teórica e também um levantamento de campo para a compreensão empírica da pesquisa. 
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O artigo está estruturado, além desta introdução com mais cinco seções. A segunda 

apesenta-se o referencial teórico tratando-se dos conceitos das TIC`s. A terceira refere-se a 

metodologia. Quarta, tem-se os resultados e discussão e, por fim, quinta são feitas as 

considerações sobre o estudo. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação, conhecidas como TICs, consistem 

na utilização dos recursos tecnológicos na busca de um objetivo comum. Na era em que o 

mundo se encontra, onde a tecnologia só tende a avançar cada dia mais, todos os setores do 

mercado precisam aderir ao uso deste patrimônio que só tem a agregar. As TICs vêm 

modificando profundamente, ainda, os meios sociais e culturais, aderindo processos 

inovadores e diferentes de interação e aprendizagem, reformulando as estruturas e abrindo 

novas possibilidades e concepções pedagógicas (Galvão Filho, 2009). 

 Vale acrescentar, que para Juvencio (2013) a mesma, a aplicação deste canal 

facilita a comunicação, a aprendizagem, o lazer e o consumo de produtos e serviços, 

suprindo as necessidades de pessoas e empresa. E, para Silva (2010), no acirrado cenário 

no qual as empresas se encontram, o hábito de utilizar as TIC`s pode se tornar uma 

vantagem competitiva, auxiliando os gestores nas tomadas de decisões, servindo como 

ferramenta para conhecer melhor seus clientes e fornecedores e para solucionar problemas 

internos e externos. Mas, ele frisa que é preciso cuidado e flexibilidade para lidar com as 

mudanças e estereótipos. 

Araújo, Queiroz, Fernandes, Gomes, e Morais (2012) explicam que o uso da 

tecnologia tende a aumentar a eficiência dos processos e, consequentemente, há a redução 

de custos, aumento da produtividade e diminuição dos impactos ambientais. Tudo isso, 

pois a tecnologia torna o dia a dia mais eficiente e inteligente, diminuindo o uso de 

recursos e de tempo de resposta e para Graelm (2000, p. 17) “essas tecnologias permitem 

que as máquinas se encarreguem de tarefas antes apenas realizadas por humanos, sem 

desperdiçar tanta e energia e tempo”.  

Assim, complementam ainda Morigi e Pavan (2004) que as TIC`s influenciam 

diretamente nos processos de interação, criando e recriando novas identidades, hábitos e 

formas de sociabilidade. Não há mais fronteiras para a comunicação, não há mais 

necessidade do “cara a cara’, o diálogo ultrapassa as barreiras de tempo e espaço definidos 

e, este nova era que nos cerca pode ser denominada como era da informação, sociedade 

pós-industrial, era do virtual ou sociedade da informação e do conhecimento (Morigi & 

Pavan, 2004). 

Nesta perspectiva, Arana, Foutel, e Bianculli (2007) mostram que a necessidade de 

controlar as informações obtidas por uma empresa já era notada desde os anos 80, mas que 

naquela época, eram vistas como um subproduto que gerava muito burocratização e até 

mais custos do que benefícios. Porém, ressaltam que hoje em dia os gestores não podem se 

dar ao luxo de ignorar o fluxo de informações e que essa mudança se deve a dois fatores: a 

consolidação da economia global e pela transformação das instituições em busca do 

conhecimento e da informação. 

 Alguns autores preocuparam-se em discutir como é feito o uso das tecnologias da 

informação e da comunicação pelas instituições de ensino, bem como, como estas 

comportam-se em relação a adoção das mesmas. Um dos fatores desta preocupação é 

apontado por Bernardes e Abreu (2004) devido as tecnologias da informação e da 

comunicação serem encaradas como ferramenta e recurso organizacional que pode 

contribuir para a gestão estratégica também de instituições de ensino superior. 
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 Já no cenário das pesquisas considerando as tecnologias de informação e da 

comunicação no contexto das instituições de ensino superior, o modelo UTAUT vem 

sendo aplicado por alguns autores visando verificar a interação tecnológica, por meio de 

seu uso e intenção de uso relacionando a percepção dos atores das instituições de ensino.  

Para tanto, o modelo UTAUT, refere-se a um modelo composto pela junção de oito 

estudos publicados anteriores a ele, é dado como a Teoria Unificada de Aceitação e Uso de 

Tecnologia (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003). 

No contexto das instituições de ensino, encontram-se trabalhos voltadas a vários 

aspectos pertinentes as instituições de ensino superior, como por exemplo, a sua aplicação 

no EAD nos trabalhos de Farias, Pereira, Albuquerque, e Martins, (2015) e de Meirelles & 

Longo (2015) e, na aplicação com docentes como realizado por Ramos, Mondini, 

Domingues, e Soethe, (2014). 

Ao que corresponde a gestão universitária a aplicação do modelo UTAUT foi 

encontrada nos trabalhos de Saragoça (2013) e Saragoça e Domingues (2013) aplicados no 

contexto de uma universidade, buscando verificar a intenção de uso e o uso da tecnologia 

da informação e da comunicação pelos técnicos administrativos da referida universidade. 

Os resultados indicaram que no contexto em que a universidade foi pesquisada, os fatores 

determinantes da intenção de uso de tecnologia delimitaram-se como a expectativa de 

performance e influência social. Quanto aos fatores moderadores, encontrou-se a 

voluntariedade, o gênero e a experiência (Saragoça & Domingues, 2013). 

A próxima etapa corresponde aos procedimentos metodológicos utilizados na 

confecção do artigo. 

   

 

3 METODOLOGIA 

 

De acordo com os objetivos propostos nesse estudo, optou-se por aplicar pesquisas 

descritivas de abordagem quantitativa. Tal abordagem, que é enquadrada na visão 

positivista das ciências sociais, pode ser caracterizada por Hair, Wolfinbarger, Ortinau, e 

Bush (2010, p. 107), como aquela que “usa perguntas formais e opções de resposta pré-

determinadas em questionários administrados para grandes quantidades de respondentes”. 

Para isso, foi realizado um levantamento survey com questionário, que é compreendido por 

Malhotra (2012, p. 243) como uma “técnica estruturada para coleta de dados que consiste 

em uma série de perguntas, escritas ou orais, que um entrevistado deve responder”. Dessa 

forma, o instrumento de coleta quantitativo seguiu o método de questionário estruturado, 

autopreenchível, com perguntas abertas e fechadas. Essa intervenção permitiu extrair dos 

entrevistados melhor precisão matemática e estatística para responder os objetivos dessa 

pesquisa. 

Existiram processos até o encontro dos resultados, que foram divididas em sete 

etapas: i) Escolha do instrumento de coleta de dados, partindo do estudo de Venkatesh et 

al., (2003) e optando pela escala já utilizada e adaptada pelos estudos de Saragoça (2013) e 

Saragoça e Domingues (2013); ii) Pré-teste e aprovação do instrumento de pesquisa; iii) 

Treinamento dos entrevistadores envolvidos na coleta de informações; iv) Coleta de dados 

que respeitou diferentes gêneros, faixas etárias e que estavam inseridos no ambiente da 

pesquisa; v) Verificação dos instrumentos, do qual somente os questionários 100% 

preenchidos foram validados nessa pesquisa, cancelando-se os incompletos em função da 

desistência do entrevistado, os que evidenciaram sarcasmo nas respostas (estes em 

quantidade insignificante) e questionários rasurados; vi) Codificação e digitação das 
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respostas que foram realizadas no Excel com posterior transferência dos dados para o 

software SPSS 21, e por fim; vii) Elaboração e apresentação dos resultados. 

Essa pesquisa foi aplicada em uma faculdade privada do Vale do Itajaí, da qual 

atualmente, possui 19 cursos de graduação presenciais, cerca de 3.292 alunos regularmente 

matriculados, 192 colaboradores do corpo técnico e 393 docentes, distribuídos em: ensino 

médio, graduação e pós-graduação em nível lato censo. Para esse estudo, foram aplicados 

questionários – por meio de censo – todos os colaboradores do corpo técnico. No total, 

foram entrevistadas 189 pessoas em 5 diferentes tipos de cargos (gerentes, coordenadores, 

analistas, assistentes e auxiliares) dentro da faculdade. Somente três colaboradores não 

foram entrevistados pois estavam afastados da instituição durante o período de coleta. 

A Figura 1 apresenta as variáveis contidas no instrumento de coleta de dados.  

 
Dimensões Variáveis 

Contribuição das 

Tecnologias da 

Informação na 

realização das 

atividades  

Eu considero a tecnologia da informação e comunicação útil para minhas atividades 

profissionais. (PERF1) 

Utilizar a tecnologia da informação e comunicação me capacita a executar tarefas 

mais rapidamente. (PERF2) 

Utilizar a tecnologia da informação e comunicação aumenta a minha produtividade. 

(PERF3) 

O uso da tecnologia da informação e comunicação aumenta minhas chances de 

crescer profissionalmente. (PERF4) 

Facilidade associada à 

utilização das 

Tecnologias da 

Informação. 

compreensível. (ESFOR1) 

 

(ESFOR2) 

Eu considero a tecnologia da informação e comunicação fácil de usar. (ESFOR3) 

. 

(ESFOR4) 

Influência recebida de 

outros quanto a 

utilização das 

Tecnologias da 

Informação. 

Pessoas que influenciam meu comportamento pensam que eu deveria usar a 

tecnologia da informação e comunicação. (INFLUE1) 

Pessoas que são importantes para mim pensam que eu deveria usar a tecnologia da 

informação e comunicação. (INFLUE2) 

A reitoria e chefias de setores da Instituição têm cooperado no uso da tecnologia da 

informação e comunicação. (INFLUE3) 

Em geral, esta Instituição tem apoiado o uso da tecnologia da informação e 

comunicação. (INFLUE4) 

Condições facilitadoras 

quanto a utilização das 

Tecnologias da 

Informação 

Eu tenho os recursos necessários para usar a tecnologia da informação e 

comunicação. (CONDIC1) 

Eu tenho o conhecimento necessário para usar a tecnologia da informação e 

comunicação. (CONDIC2) 

A tecnologia da informação e comunicação desta 

outras tecnologias ou sistemas que eu utilizo. (CONDIC3) 

Uma pessoa específica (ou grupo) está disponível para dar assistência nas 

dificuldades com a tecnologia da informação. (CONDIC4) 

Voluntariedade na 

utilização das 

Tecnologias da 

Informação 

Meus superiores esperam que eu use a tecnologia da informação e comunicação. 

(VOLUNT1) 

Utilizo a tecnologia da informação e comunicação por vontade própria. (VOLUNT2) 

Os meus superiores não exigem que eu use a tecnologia da informação e 

comunicação. (VOLUNT3) 

atividades acadêmicas. (VOLUNT4) 

(Continua) 

 

 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3449



 

 

(Continuando) 

Intenção de utilização 

das Tecnologias da 

Informação 

Pretendo utilizar as ferramentas de TICs em minhas atividades. (INTENC1) 

Creio que eu deva utilizar mais as ferramentas de TICs em minhas atividades. 

(INTENC2) 

Estou planejando aumentar a utilização das ferramentas de TICs em minhas 

atividades. (INTENC3) 

Utilização das 

Tecnologias da 

Informação 

Utilizo as ferramentas de TICs disponibilizadas pela IES no desenvolvimento de 

minhas atividades profissionais. (UTILIZ1) 

Utilizo diariamente as ferramentas de TICs disponibilizadas pela IES no 

desenvolvimento de minhas atividades profissionais. (UTILIZ2) 

Figura 1. Variáveis do Instrumento de Coleta de Dados 

Fonte: Adaptado de Saragoça (2013). 

 

As escalas que mediram o construto nesse estudo foram baseadas na medida 

métrica, ou seja, escalas intervalares com sete itens no padrão Likert, partindo de discordo 

totalmente (nota 1) até concordo totalmente (nota 5). Demais dados foram avaliados por 

questões dicotômicas, nominais, numerais e textuais. Esse levantamento totalizou trinta e 

oito questionamentos, divididos em dois grandes blocos. Vale ressaltar neste momento 

que, as afirmativas das quais envolveram o uso de tecnologias da informação e 

comunicação foram misturadas, o que permitiu extrair dos pesquisados uma resposta sem 

uma avaliação mais criteriosa.  

A análise dos dados deu-se por duas etapas, uma por meio da estatística descritiva 

que objetivou conhecer o perfil da amostra, bem como, observar a média, desvio padrão e 

a variância dos dados de cada assertiva. A segunda etapa da análise deu-se pela técnica da 

regressão linear múltipla, que objetiva testar as relações existentes, utilizando-se de uma 

variável nominada como dependente e, as demais variáveis como independentes (Hair Jr., 

Anderson, Tatham, & Black, 2005). 

 

4 RESULTADOS 

 

Os resultados desse estudo foram divididos em três seções: caracterização da 

amostra, resultados descritivos e, o teste das relações que permeiam o modelo, utilizando-

se da técnica de regressão linear múltipla. 

 

4.1 Caracterização da amostra 

 

A idade média dos pesquisados foi de 31,2 anos completos e o tempo de contrato 

de trabalho com a faculdade é de 4,6 anos. As outras informações acerca do gênero, estado 

civil, escolaridade e setor de atuação estão dispostas na Tabela 1 que resume a 

característica da amostra que compõe o grupo de pesquisados.  
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Tabela 1:  

Característica da Amostra 
Variáveis F % 

Gênero 

Masculino 106 56,1% 

Feminino 83 43,9% 

Total 189 100% 

EstadoCivil 

Solteiros (as) 126 66,7% 

Casados (as) 63 33,3% 

Total 189 100% 

Escolaridade 

Superior Incompleto 77 40,7% 

Médio Completo 55 29,1% 

Superior Completo 35 18,5% 

Pós-Graduado (a) 22 11,6% 

Total 189 100% 

SetordeAtuação 

Secretaria Acadêmica 32 16,9% 

Financeiro 25 13,2% 

Coordenação de Curso 21 11,1% 

Compras e Finanças 19 10,1% 

Informática 19 10,1% 

Marketing e Comunicação 16 8,5% 

Administrativo 14 7,4% 

Apoio Pedagógico 14 7,4% 

Biblioteca 8 4,2% 

Almoxarifado 7 3,7% 

Arquivo 7 3,7% 

Recursos Humanos 7 3,7% 

Total 189 100% 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Conforme os dados descritos na Tabela 01, é possível perceber uma maior 

participação de homens (56,10%), solteiros (66,70%), com ensino superior incompleto 

(40,70%%). Em relação ao setor da faculdade, existe uma maior concentração de pessoas 

nos setores: Secretaria Acadêmica (16,90%), Financeiro (13,20%), Coordenação de Curso 

(11,10%), Compras e Finanças (10,10%) e Informática (10,10%). Os demais somados 

marcam 48,70% do escore. 

 

4.2 Análise Descritivas 

 

Após a apresentação da característica da amostra, são apresentados os valores 

descritivos encontrados com a pesquisa aplicada. Os dados são apresentados por meio das 

médias aritméticas, desvio padrão e as variâncias, conforme indicado na Tabela 2 a seguir. 
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Tabela 2 

Resultados Descritivos 

Dimensões Variáveis Média 
Desvio 

Padrão 
Variância 

Contribuição das 

TIC's 

Eu considero a tecnologia da informação e 

comunicação útil para minhas atividades profissionais. 
4,450 1,046 1,094 

Utilizar a tecnologia da informação e comunicação me 

capacita a executar tarefas mais rapidamente.  
4,767 0,616 0,380 

Utilizar a tecnologia da informação e comunicação 

aumenta a minha produtividade. 
3,661 1,481 2,192 

O uso da tecnologia da informação e comunicação 

aumenta minhas chances de crescer profissionalmente. 
4,122 1,415 2,001 

Facilidade no uso 

das TIC's 

 
3,545 1,762 3,105 

usar a tecnologia da 

informação e comunicação. 
3,593 1,529 2,337 

Eu considero a tecnologia da informação e 

comunicação fácil de usar. 
4,296 1,153 1,330 

 
4,333 1,117 1,249 

Influência 

Percebida 

Pessoas que influenciam meu comportamento pensam 

que eu deveria usar a tecnologia da informação e 

comunicação. 

3,825 1,405 1,975 

Pessoas que são importantes para mim pensam que eu 

deveria usar a tecnologia da informação e comunicação. 
4,280 1,141 1,302 

A reitoria e chefias de setores da Instituição têm 

cooperado no uso da tecnologia da informação e 

comunicação. 

4,455 1,021 1,042 

Em geral, esta Instituição tem apoiado o uso da 

tecnologia da informação e comunicação. 
4,587 0,902 0,814 

Condições 

Facilitadoras 

Eu tenho os recursos necessários para usar a tecnologia 

da informação e comunicação. 
4,825 0,510 0,261 

Eu tenho o conhecimento necessário para usar a 

tecnologia da informação e comunicação. 
2,307 1,418 2,012 

A

sistemas que eu utilizo. 

4,556 1,051 1,104 

Uma pessoa específica (ou grupo) está disponível para 

dar assistência nas dificuldades com a tecnologia da 

informação. 

4,423 0,855 0,731 

Voluntariedade na 

Utilização 

Meus superiores esperam que eu use a tecnologia da 

informação e comunicação. 
4,656 0,620 0,384 

Utilizo a tecnologia da informação e comunicação por 

vontade própria. 
4,476 0,935 0,874 

Os meus superiores não exigem que eu use a tecnologia 

da informação e comunicação. 
4,587 0,884 0,782 

 
4,127 1,253 1,571 

Intenção de Uso 

Pretendo utilizar as ferramentas de TICs em minhas 

atividades 
4,608 0,906 0,820 

Creio que eu deva utilizar mais as ferramentas de TICs 

em minhas atividades 
4,677 0,821 0,674 

Estou planejando aumentar a utilização das ferramentas 

de TICs em minhas atividades 
3,831 0,792 0,627 

(Continua) 
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(Continuando) 

Relacionadas a 

Utilização 

Utilizo as ferramentas de TICs disponibilizadas pela 

IES no desenvolvimento de minhas atividades 

profissionais 

4,063 0,407 0,165 

Utilizo diariamente as ferramentas de TICs 

disponibilizadas pela IES no desenvolvimento de 

minhas atividades profissionais 

3,772 0,774 0,599 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Os destaques em cinza identificam as maiores médias das dimensões, e a partir 

disso, pode-se observar que há uma pré-disposição da amostra em utilizar a tecnologia da 

informação e da comunicação nas suas atividades.  

No sentido da performance, os respondentes admitem que o uso de TICs auxilia 

quanto ao desenvolvimento de suas atividades no sentido de agilidade. Já quanto a 

facilidade, entende-se que estes não encontram dificuldades quanto a utilização. Assim, 

pressupõem-se que, dentre os respondentes há facilidade de utilização da tecnologia da 

informação e da comunicação. Esta questão pode estar relacionada com a média de idade 

destes respondentes, uma vez que ela foi de 31,2 anos, considerando a época da coleta de 

dados da pesquisa. 

Na influência percebida destaca-se o apoio da instituição para o uso de tecnologia 

da informação e da comunicação para o desempenho de suas tarefas. Quanto a 

voluntariedade, a amostra entende que há uma expectativa dos gestores em relação ao uso 

da tecnologia pelos demais empregados da instituição. 

Os aspectos anteriormente descritos refletem na intenção de uso, uma vez que há 

pretensão de utilizá-los, bem como, inserir mais ferramentas que sejam possíveis para o 

desempenho das atividades. Entretanto, em menor grau, tem-se que há a pretensão de 

aumentar a utilização destas também. 

Já para as condições facilitadoras, o maior percentual depositou-se que, há recursos 

para utilização, entretanto, há indícios que ocorre com baixo índice de conhecimento 

necessário, se considerar a média da assertiva CONDIC2, o que implica que a instituição 

de ensino pode não oferecer treinamentos que sejam pertinentes à utilização da tecnologia 

da informação e da comunicação dentro da instituição de ensino. Já pela média das demais 

assertivas desta dimensão subentende-se que o uso das tecnologias da informação e da 

comunicação é feita de forma instintiva pelos empregados, observada pela média da 

assertiva CONDIC3. 

 Já ao uso propriamente dito, tem-se que as ferramentas disponíveis relacionadas a 

tecnologia da informação e da comunicação são utilizadas e, em menor grau, mas mesmo 

assim, acima da média, tais ferramentas são utilizadas diariamente pelos empregados da 

instituição de ensino.  

A próxima etapa da análise refere-se a regressão linear múltipla. 

 

4.3 Regressão Linear Múltipla 

 

 De modo a testar as relações entre os construtos optou-se pela técnica de regressão 

linear múltipla. As dimensões utilizadas na análise foram extraídas pela rotação das 

assertivas da dimensão, com auxílio da análise fatorial exploratória, pela rotação tipo 

Promax, gerando um único escore fatorial para cada dimensão. A rotação Promax é 

indicada quando há correlação entre as variáveis (Hair Jr. et al., 2005). Este procedimento 

foi feito para as sete dimensões que compõe o instrumento de coleta de dados e, após os 

escores calculados, foi procedido com a técnica de regressão linear múltipla.  
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A primeira parte testada visa identificar quais fatores impactam na intenção de uso 

da tecnologia de informação e da comunicação. O resultado está disposto na Tabela 3: 

 

Tabela 3 

Regressão linear múltipla 

Resumo do modelo
b
 

R
a
 R²  R² ajustado Teste Anova 

0,581 0,337 0,323 0,000 

Modelo 

Coeficientes 

não 

padronizado 

Coeficientes 

padronizados T Sig 

Estatísticas de 

colinearidade 

B Beta Tolerância VIF 

(Constante) -1,007-E013  0,000 1,000   

PERFORMANCE 0,051 0,051 0,740 0,460 0,755 1,324 

ESFORCO 0,019 0,019 0,271 0,787 0,707 1,415 

INFLUENCIA 0,066 0,066 0,855 0,393 0,610 1,639 

VOLUNTARIEDADE 0,568 0,568 9,462 0,000 1,000 1,000 
Nota. a Preditores: VOLUNTARIEDADE, PERFORMANCE, ESFORCO, INFLUENCIA b Variável dependente: 

INTENCAO 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Dada a Tabela 3 observa-se que o teste ANOVA mostrou-se significante (p-value < 

0,001) indicando que o modelo utilizado para a regressão tem significância. Observou-se 

também os valores de VIF (1 a 0,10) e, os de Tolerância (1 a 10) (Corrar Filho, Paulo, & 

Dias, 2007) e, para a significância adotado o p-value< 0,05. Seguindo esses critérios, 

apenas a dimensão Voluntariedade implica na intenção de uso, relativo a amostra 

pesquisada.  

De modo a complementar a análise, novo teste de regressão linear múltiplo foi 

efetuado, utilizando-se somente a variável independente Voluntariedade, a única 

significante no teste anterior. O modelo depurado encontra-se na Tabela 4. 

 

Tabela 4 

Regressão Linear Múltipla – Modelo Depurado 

Resumo do modelo
b
 

R
a
 R²  R² ajustado Teste Anova 

0,570 0,324 0,321 0,000 

Modelo 

Coeficientes 

não 

padronizado 

Coeficientes 

padronizados T Sig 

Estatísticas de 

colinearidade 

B Beta Tolerância VIF 

(Constante) -1,007-E013  0,000 1,000   

VOLUNTARIEDADE 0,570 0,570 9,477 0,000 1,000 1,000 
Nota. a Preditores: VOLUNTARIEDADE b Variável dependente: INTENCAO 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

A Tabela 4, que buscou testar a relação entre a variável dependente Intenção de 

Uso e a independente Voluntariado, por meio do modelo depurado, apresentou teste 

ANOVA significativo, bem como, VIF, Tolerância e significância da dimensão. Já o R² de 

ambas os testes, Tabela 3 com 0,337 e, Tabela 4 com 0,324, apresentou pouca 

discrepância, indicando que, no modelo depurado o Voluntariado explica 32,4% da 

Intenção de Uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação. Dando 

prosseguimento ao teste das relações entre as variáveis procedeu-se com nova regressão 

linear múltipla, desta vez verificando os fatores que impactam no uso da tecnologia da 

informação e da comunicação. Os resultados são apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5 

Regressão Linear Múltipla 

Resumo do 

modelo
b
 

R
a
 R²  R² ajustado Teste Anova 

0,115 0,013 0,003 0,290 

Modelo 

Coeficientes 

não 

padronizado 

Coeficientes 

padronizados T Sig 

Estatísticas de 

colinearidade 

B Beta Tolerância VIF 

(Constante) 1,005E,-013  0,000 1,000   

CONDICOES -0,130 -0,130 -1,578 0,116 0,778 1,286 

INTENCAO 0,065 0,065 0,784 0,434 0,778 1,286 
Nota. a Preditores: INTENÇÃO, CONDIÇÕES b Variável dependente: USO 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Observa-se pela Tabela 5 que o teste ANOVA não se mostrou significante (p-value 

> 0,001), implicando na não significância do modelo de regressão. Em sentido 

complementar, embora os valores de VIF e de Tolerância mantiveram-se dentro dos 

padrões estabelecidos pela literatura (Corrar Filho et al., 2007) a significância das relações 

entre as variáveis também não foi observada.  

De acordo com Venkatesh et al., (2003) a aceitação tecnológica predispõe três 

etapas, sendo a primeira a reação individual dos usuários, a segunda a intenção de uso e, 

por fim, a terceira, o próprio uso da tecnologia. Neste estudo, apenas a voluntariedade 

impacta de forma positiva na intenção de uso (R² ajustado 0,321, p-value 0,000 e β 0,570) 

indicando que os empregados tendem a utilizar a tecnologia da informação e comunicação 

por vontade própria e não por possíveis normativas institucionais.  

Em sentido complementar, as médias obtidas nestes construtos quanto a estatística 

descritiva, mostrou um padrão de respostas relativamente alto, com baixa discrepância nos 

dados, que, pelo padrão de resposta também converge a este resultado. Sob outra 

perspectiva, é possível que a instituição forneça, além da própria tecnologia, as condições 

necessárias para que os funcionários possam utilizá-las, tornando-a por si só um atrativo, 

que faça com que a sua utilização ocorra de maneira voluntária e não impositiva. Um dos 

possíveis impactos desta situação é o aumento na eficiência dos processos, ocasionando 

maior produtividade (Araújo et al., 2012). 

Cabe ressaltar que esta situação implica a apenas na intenção de uso e, não no uso 

especifico da tecnologia da informação e da comunicação. Então, mesmo que haja 

voluntariado em utilizá-la, reflete apenas a intenção e não o uso específico. Estes 

resultados refletiram diferença se considerar o estudo realizado por Saragoça e Domingues 

(2013) também em uma instituição de ensino, que identificaram que, além da 

voluntariedade, os aspectos de performance e influencia social também impactam na 

intenção de uso.  

Tais diferenças em relação aos resultados podem ser advindos da natureza das 

instituições estudadas neste estudo e, nos estudos de Saragoça e Domingues (2013), uma 

vez que as autoras aplicaram seu estudo em uma universidade cuja natureza difere da 

instituição de ensino objeto deste estudo. Assim, entende-se que, de acordo com a natureza 

da instituição de ensino os atores tendem a ter comportamentos diferentes, podendo ser 

específicos de acordo com a própria natureza da instituição.  

Desta forma, cabe a gestão de cada instituição de ensino identificar os fatores que 

precisam ser trabalhados para que as ferramentas correspondentes a tecnologia da 

informação e da comunicação possam ser usadas como ferramentas estratégicas pelas 

referidas instituições e, que, além de armazenar dados, possam ser utilizadas para com a 

tomada de decisão, em forma de apoio. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo consistiu em identificar quais os aspectos que influenciam na 

intenção de uso e o uso de tecnologias da informação e da comunicação pelos funcionários 

de uma faculdade localizada em Santa Catarina. Foram aplicados questionários impressos 

e autopreenchíveis com 189 indivíduos regularmente contratados pela instituição de ensino 

superior. Para encontrar os resultados, foi aplicada a técnica de regressão linear múltipla de 

modo a testar as relações entre as variáveis.  

 Dentre os participantes da pesquisa, ocorreu predominância de homens (56,10%), 

solteiros (66,70%), com ensino superior incompleto (40,70%) e que atuavam na Secretaria 

Acadêmica (16,90%), Departamento Financeiro (13,20%) e nas Coordenações de Curso 

(11,10%). Dentre as unidades de análise, algumas dimensões indicaram maior relevância, 

quando comparada com outras. No aspecto de Contribuição das TICs, os entrevistados 

indicaram que consideram a tecnologia um preditivo importante para a comunicação das 

suas atividades profissionais. Já para a dimensão Facilidade de Uso, foi unanime a 

utilização e a habilidade dos recursos tecnológicos. Outras quatro dimensões também 

marcaram escores significativos em suas médias, como por exemplo a Influência 

Percebida, as Condições Facilitadoras, a Voluntariedade, a Intenção de Uso. 

 Esse resultado encontra-se discrepante ao estudo de Saragoça e Domingues (2013), 

podendo se decorrente ao perfil da amostra de ambos os estudos, uma vez que o estudo das 

autoras apresentava maior participação, embora com baixo percentual, de respondentes do 

gênero feminino. No referido estudo, o gênero encontrava-se como um fator que moderava 

a relação entre intenção de uso e uso de tecnologia. 

 Esses valores indicaram pouca discrepância nos dados, em relação a estatística 

descritiva, indicando que a tecnologia da informação e da comunicação é muito utilizada 

pelos empregados da instituição. Entretanto, quando analisados sob os aspectos de causa e 

efeito – pela técnica de regressão linear múltipla – tais resultados não demonstraram que 

apenas a voluntariedade impacta sob a intenção de uso. Quanto ao uso, dentre as assertivas 

testadas, intenção de uso e condições facilitadoras, não foi observado impacto. Assim, o 

uso de tecnologia da informação e da comunicação nesta instituição ocorre de forma 

espontânea e não via normativas, ou seja, as TICs são encaradas como ferramentas capazes 

de facilitar a rotina de trabalho desses indivíduos.  

 Como limitação deste estudo, tem-se a opção por realizar o estudo apenas de forma 

quantitativa, não havendo triangulação de dados ou observações de como funcionam as 

rotinas na instituição de ensino em que os dados foram coletados. Como contribuição do 

estudo há a variação da técnica estatística para análise de dados comumente utilizada para 

análise do modelo UTAUT, dada pela análise da regressão linear múltipla, uma vez que, o 

modelo UTAUT prevê que a análise seja feita via Modelagem de Equações Estruturais. 

 Para estudos futuros sugere-se um comparativo entre as instituições de ensino, 

considerando sua natureza, pública ou privada, bem como, analisar a amostra por setores 

específicos da instituição, afim de notar suas diferenças. Esses procedimentos poderão 

contribuir com outras informações relevantes para a ciência e a produção de conhecimento 

para as Tecnologias de Informação e Comunicação aplicadas a educação. Sugere-se 

também, para estudos futuros utilizar junto a escala de Venkatesh et al. (2003) a escala de 

desejabilidade social (Podsakoff, MacKenzie, Lee, & Podsakoff, 2003). 
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Abstract 

 

This research is focused on Information Technology Governance (ITG), and aims 

to propose an IT Governance Model (ITGM) for a private organization aligned with its 

culture and strategies. The research is characterized as exploratory-descriptive, and the 

single-case study was the used method. Data were collected through semi-structured 

interviews, document analysis and participant observation. Based on the data analysis and 

the use of the ITG Canvas it was possible to identify the Fundamentals, Drivers, 

Operationalization and Monitoring of Effectiveness suggested by the ITG Canvas, as well 

as to identify the culture of the organization. Consequently, it was possible to propose the 

ITGM to the organization, in line with its own culture and strategies. In this way, the work 

contributes to improve IT Governance in the studied organization, as well as studies on the 

subject. 

 

Keywords: Information Technology, Information Technology Governance, IT Governance 

Model, IT Governance Canvas. 

 

 

Proposta de um Modelo de Governança de Tecnologia da Informação para uma empresa 

privada de grande porte 

 

Resumo 

 

Este trabalho tem como tema a Governança de Tecnologia da Informação (GTI), e 

objetiva propor um Modelo de Governança de TI (MGTI) para uma organização privada 

que esteja alinhado à cultura e às estratégias da respectiva empresa. A pesquisa se 

caracteriza como exploratório-descritiva, e o estudo de caso único foi o método utilizado. 

Os dados foram coletados através de entrevista semiestruturada, análise de documentos e 

observação participante. A partir da análise dos dados e da utilização do Guia para a 

Discussão e Concepção de Modelo de GTI Organizacional, foi possível identificar os 

componentes do MGTI, quais sejam, Fundamentos, Drivers, Operacionalização e 

Monitoramento da Efetividade sugeridos pelo ITG Canvas, bem como identificar a cultura 

da organização. O MGTI para a organização foi definido de forma alinhada à sua própria 

cultura, do tipo Mercado, e estratégias. O trabalho contribui para aprimorar a GTI na 

organização estudada, bem como os estudos sobre o tema. 
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Palavras chave: Tecnologia da Informação, Governança de Tecnologia da Informação, 

Guia para Adoção de Governança de TI, Canvas de Governança de TI. 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Governança de Tecnologia da Informação (GTI) estimula, através da 

especificação dos direitos decisórios e do framework de responsabilidades, os 

comportamentos desejados na utilização da Tecnologia da Informação (WEILL & ROSS, 

2006). É criada, segundo Van Grembergen (2002), para que o conselho de administração, 

executivos e gestores de TI possam controlar a formulação e implementação da estratégia 

de TI, a fim de garantir o alinhamento entre o negócio e a TI. Para que haja uma 

Governança eficaz, deve-se tratar sobre quais decisões devem ser tomadas para garantir a 

gestão e o uso eficaz de TI, quem deve tomar essas decisões e como essas decisões serão 

tomadas e monitoradas (WEILL & ROSS, 2006).  

Em observância a este relevante tema, essa pesquisa aborda a discussão de um 

modelo de GTI em ambiente privado, mais especificamente em uma empresa de grande 

porte com sede em Porto Alegre/RS e pertencente a um grupo multinacional, focada em 

soluções para a gestão de despesas no que se refere à frota automotiva de seus clientes. 

Neste trabalho a organização será chamada de TKL. 

A escolha dos mecanismos de GTI, conforme Wiedenhöft, Luciano e Magnagnagno 

(2017), deve ser feita baseando-se no modelo de efetividade adotado pelas organizações, 

mas levando-se em consideração que, pela busca inconsciente de legitimação, os 

empreendimentos em muitos casos tomam decisões com base em estímulos subjetivos. Em 

paralelo a isso, esses mesmos autores evidenciam que existe falta de alinhamento entre a 

escolha dos mecanismos de Governança de TI, os objetivos da organização e os métodos 

de monitoramento utilizados para avaliar estes mecanismos. Isso gera, segundo Abreu e 

Maçada (2011), falta de percepção do valor da TI quando não é escolhida a melhor 

abordagem de arranjos e práticas de Governança. 

Wiedenhöft, Luciano e Magnagnagno (2017) sugerem que a construção de uma 

Governança de TI efetiva envolve um conjunto de práticas, processos e estruturas que 

tenham como objetivo a realização das expectativas em relação aos fatores críticos de 

sucesso para a organização. 

O fato de não possuir um Modelo de Governança de TI (MGTI) pode trazer 

prejuízo para a conformidade, desempenho e comportamento relacionados à TI, conforme 

explicado por Luciano e Testa (2013). Ademais, não basta simplesmente adotar um MGTI 

estruturado, praticado por outras organizações, mas sim, necessita adaptar-se à 

singularidade da empresa. 

Face às dificuldades mencionadas para a definição de um MGTI pelas 

organizações, definiu-se como foco responder a seguinte questão de pesquisa: qual o 

MGTI adequado para a TKL? Esse trabalho tem como objetivo propor um MGTI que 

possa ser aplicado na organização estudada, a partir da aplicação do Guia para a Discussão 

e Concepção do Modelo de GTI Organizacional, aqui também chamado de IT Governance 

Canvas (ITG Canvas). Para isso, o estudo irá identificar as necessidades da organização em 

relação à GTI, identificará o tipo de cultura organizacional e discutirá os componentes do 

MGTI na organização, tais como Problemas Comuns Relacionados à TI, Objetivos de GTI, 

Mecanismos de GTI, entre outros. 

A relevância do tema é observada por Peterson (2004), ao citar a busca por uma 

Governança de TI efetiva e transparente. Observa-se que os executivos têm experimentado 

muitos problemas e decepções ao unir o negócio e a TI, pois tinham a expectativa do 

aumento do valor estratégico da inovação gerada a partir dessa união. Entretanto, 
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vivenciaram cancelamentos de projetos, interrupções de negócios, aumento da rotatividade 

de clientes, diminuição do valor percebido pelos stakeholders e, além disso, a perda de 

empregos (PETERSON, 2004). Situação essa que melhorou ao logo dos últimos 13 anos, 

porém ainda notam-se ocorrências das situações elencadas pelo autor. 

Conforme explicado por Peterson (2004), a responsabilidade corporativa, a 

sustentabilidade dos negócios e a reforma da Governança estão na agenda estratégica de 

muitas empresas. Dessa forma, identifica-se a alta pertinência do tema no atual ambiente 

corporativo, tendo em vista que sem um modelo de Governança é fácil ter duplicidade de 

tecnologias e soluções, assim como, um aumento desnecessário na complexidade. E quanto 

maior a complexidade, maiores são os custos de transação, ou seja, maiores os custos de 

funcionamento de todo o sistema, como os custos de pesquisa e informação, os custos de 

negociação e decisão, e os custos de supervisão e execução (LUCIANO, MACADAR & 

WIEDENHÖFT, 2016). É importante que uma organização conte com um Modelo de GTI 

que reflita os seus objetivos em relação à Tecnologia da Informação e esteja alinhado com 

a cultura da empresa, que, segundo Janssen (2015), em algumas organizações há um 

desalinhamento entre esta e a adoção da Governança de TI. 

Este trabalho está estruturado em cinco seções. Subsequente à introdução presente 

na seção um, na segunda seção apresenta-se a revisão da literatura, que possui os conceitos 

e objetivos da GTI, a adoção de GTI, o conceito e aplicabilidade do ITG Canvas, os tipos e 

conceitos de cultura organizacional e os tipos de estrutura organizacional. Logo, na seção 

três, apresenta-se o método de pesquisa, e a seguir, na seção quatro, a análise de dados e 

interpretação dos resultados, concluindo-se então com a seção cinco, onde se realizam as 

considerações finais. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

O conceito de Governança de Tecnologia da Informação (GTI) que se conhece hoje 

surgiu nos anos 90, porém não possui de forma clara a data exata. Em 2003, pela primeira 

vez Gartner sustentou a ideia de “Melhorar a Governança de TI” como sendo uma das dez 

prioridades dos CIOs (VAN GREMBERGEN & DE HAES, 2012). Entretanto, este tema 

apresentou destaque na literatura somente no final da década de 1990, com a abordagem 

dos “frameworks de Governança de SI (Serviços de Informação)” e “frameworks de 

Governança de TI” por Brown (1997) e Sambamurthy e Zmud (1999). 

Além do que foi mencionado no parágrafo anterior, a Governança Corporativa tem 

uma contribuição fundamental e decisiva para a Governança de TI. Para Van Grembergen 

e De Haes (2009), a GTI é parte integral da Governança Corporativa, e aborda a 

implementação e a definição de processos, estruturas e mecanismos que permitem tanto 

profissionais de negócio quanto profissionais de TI executarem suas responsabilidades 

alinhados com o retorno do investimento de TI ao negócio. 

A Governança de Tecnologia da Informação, definida por Weill e Ross (2006), é 

uma estrutura onde se especifica os direitos decisórios e as responsabilidades que 

estimulam comportamentos desejáveis na utilização da TI. Ela não diz o que deve ser feito, 

mas determina quem toma as decisões e contribui para elas, com uma orientação ao 

negócio externa e orientação do tempo futura, diferente do que é a gestão de TI 

(PETERSON, 2004). Se não houver um sistema coeso de GTI, em vez de a TI ser 

considerada parte da estratégia, ela tem seus problemas mitigados e solucionados através 

de soluções táticas, tornando-se dependente dos CIOs. 
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Dadas as crescentes pressões internas do alinhamento entre TI e negócio, e o 

retorno sobre o investimento em TI, bem como as pressões externas da Lei Sarbanes-Oxley 

(SOX), que entrou em vigor em 2002 nos Estados Unidos visando coibir fraudes em 

grandes corporações, e a busca contínua do aumento de valor para o acionista, o 

gerenciamento corporativo está cada vez mais buscando o framework de GTI ideal para 

suas organizações atenderem seus objetivos, alicerçados nos seus princípios. 

 

2.2 ADOÇÃO DE GOVERNANÇA DE TI 

 

A Governança de TI é influenciada pelos princípios da Governança Corporativa, 

como a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa 

(SILVA, 2006). Para que essa influência seja aplicada, os setores da TI necessitam 

contribuir para que seus sistemas, sua infraestrutura e seus processos estejam aderentes a 

estes princípios (VAN GREMBERGEM & DE HAES, 2009). 

Luciano e Testa (2013) afirmam que a Governança de TI apresenta três enfoques: 

conformidade, desempenho e comportamento. O primeiro refere-se à organização estar 

apta para manter condição básica de funcionamento, com responsabilidade e garantia. O 

desempenho busca a utilização dos recursos e criação de valor através de mecanismos 

efetivos para a tomada de decisão da TI. O comportamento é o terceiro enfoque, que visa à 

adoção de comportamentos desejáveis e seguros no uso da TI. 

Weill e Ross (2006) definem as áreas de abrangências das principais decisões em 

TI como: Princípios de TI, Arquitetura de TI, Infraestrutura de TI, Necessidades de 

aplicações de negócio e Investimento e priorização de TI, conforme apresentados no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1: Tipos de decisões em TI 

Tipos de decisão Definição 

Princípios de TI 

São um conjunto de declarações de alto nível sobre como a Tecnologia da Informação 

é utilizada no negócio. Os princípios de TI têm como objetivo definir o 

comportamento desejável tanto de profissionais como para usuários da Tecnologia da 

Informação. É um esclarecedor do papel da TI. 

Arquitetura de TI 

É a organização lógica dos dados, aplicações e infraestrutura, definida a partir de um 

conjunto de políticas, relacionamentos e opções técnicas adotadas para obter a 

padronização e a integração técnicas e de negócio desejadas. Define requisitos de 

integração e padronização. 

Infraestrutura de TI 

São a base da capacidade planejada de TI disponível em todo o negócio, na forma de 

serviços compartilhados e confiáveis, utilizada por múltiplas aplicações. Determina 

serviços da TI. 

Necessidades de 

aplicações de 

negócio 

As necessidades de negócio propriamente específicas são as que geram valor 

diretamente. Especifica as necessidades de softwares de TI em relação ao negócio. 

Investimento e 

priorização de TI 
O investimento deve determinar quanto gastar em Tecnologia da Informação. 

Adaptado de: Weill e Ross (2006) 

 

Essas decisões citadas são tomadas por quem tem o chamado direito decisório ou 

de contribuição. Para descrever a relação dos decisores ou contribuintes em relação aos 

arquétipos da Governança de TI, Weill e Ross (2006) utilizam arquétipos políticos , quais 

sejam, Monarquia de Negócio, Monarquia de TI, Feudalismo, Federalismo, Duopólio de TI 

e Anarquia. 
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A forma de como as decisões são tomadas, garantindo o alinhamento entre a GTI e 

seus princípios, é definida pelos mecanismos de TI que são divididos, de acordo com Van 

Grembergen (2002), em de relacionamentos, de estruturas e de processos. A forma como 

esses mecanismos estão divididos é apresentada no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Mecanismos de Governança de TI 

Mecanismos de Estrutura Instância 

E01 - Comitê de análise de viabilidade de projetos de TI Arranjo 

E02 - Comitê de priorização de investimentos em TI Arranjo 

E03 - Comitê de auditoria de TI em nível de diretoria Arranjo 

E04 - Definição formal dos papéis e responsabilidades Arranjo 

E05 - CIO em nível executivo e no Conselho de Administração Arranjo 

Mecanismos de Processo Instância 

P01 - Planejamento Estratégico de TI/SI Prática 

P02 - Conjunto de práticas formais de Priorização de Investimentos de TI Prática 

P03 - Conjunto de práticas formais de Gestão de Processos Prática 

P04 - Métodos de avaliação de níveis de alinhamentos estratégico da TI Prática 

Mecanismos de Relacionamento Instância 

R01 - Compreensão compartilhada dos objetivos de TI e de negócios Prática 

R02 - Escritório de Governança de TI Arranjo 

Fonte: Wiedenhöft, Luciano e Magnagnagno (2017) 

 

Wiedenhöft, Luciano e Testa (2013) explicam que os mecanismos de Governança 

de TI são o conjunto de práticas utilizadas para operacionalizar os objetivos da GTI, 

respeitando seus princípios. Os autores Wiedenhöft e Klein (2013) relacionam o que 

influencia a adoção dos Mecanismos de Governança de TI e suas entregas, sendo eles 

orientados pelos princípios da Governança Corporativa e definidos pelos objetivos da 

Governança de TI, resultando na entrega de valor, prestação de contas, otimização de 

recursos, gestão dos riscos e alinhamento estratégico. 

De Haes e Van Grembergen (2008) complementam que cada organização deve, 

conforme suas características e momento de vida, selecionar seu próprio conjunto de 

mecanismos de Governança de TI, que esteja adequado ao setor de atuação, ao seu porte e 

à sua cultura. 

 

2.3 IT GOVERNANCE CANVAS 

 

Segundo Al Qassimi e Rusu (2015), organizações tanto públicas como privadas e 

auditorias nos Estados Unidos tem adotado a estrutura do COBIT (Control Objectives for 

Information and Related Technologies) como uma ferramenta para contribuir com a 

responsabilidade no setor privado, em virtude do risco associado à implementação de TI . 

Todavia, mais frameworks foram introduzidos, como a SAP (Systeme, Anwendungen und 

Produkte in der Datenverarbeitung), que define as conexões entre TI, negócios e diferentes 

funções em uma organização, e o Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 

que contribui para o planejamento e a entrega dos serviços de TI. Instituições 

internacionais, como a ISO (International Standardization Organization) também 

apresentaram um padrão em GTI chamado ISO/IEC 38500:2008, a qual a alta 

administração pode usar para governar a TI em suas organizações. 
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Logo, de forma aprimorada e especializada, para auxiliar as organizações a 

definirem o MGTI e sua adoção, a partir da verificação dos aspectos que necessitam de 

discussão, identificação da base da organização que oferece suporte para a GTI, criação e 

aumento do alinhamento entre TI e negócios e definição das variáveis, foi elaborado por 

Luciano et. al. (2017) o ITG Canvas, conforme exemplificado na Figura 1.  

 

Figura 1: IT Governance Canvas 

 
Fonte: Luciano et. al. (2017) 

 

Os autores do ITG Canvas apresentado na Figura 1 incluíram os numerais de 1 a 14 

nos componentes para facilitar sua compreensão, assim como as setas, que foram 

introduzidas para demonstrar a relação entre cada elemento. Esses elementos são 

explicados a seguir. 

 

2.3.1 Fundamentos 

 

Esse bloco diz respeito à base das organizações, dessa forma, serve de suporte e 

guia para o MGTI, sendo ele o único baseado totalmente na perspectiva de negócios. As 

informações desse bloco são identificadas nos modelos de Governança Corporativa ou 

Governança Organizacional, para, respectivamente, organizações privadas e públicas/sem 

fins lucrativos (LUCIANO et. al., 2017). Para os autores, é necessária a identificação de 

quatro tópicos: 

a) Necessidades do negócio: compreendem a operação, as estratégias, as metas e 

os planos da organização, definidas a partir dos Pilares de Gestão (JUIZ & 

TOOMEY, 2015 apud LUCIANO et. al., 2017); 

b) Pilares de gestão: diz respeito ao foco e esforços valorizados pela Gestão 

Organizacional (WEILL & ROSS, 2006); 

c) Princípios de Governança Corporativa: compreende o levantamento dos 

princípios da organização que estão baseados nas decisões e ações da 

organização (JUIZ et. al., 2014 apud LUCIANO et. al., 2017); 
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d) Regulatórios: compreendem a verificação das leis, normas, modelos de boas 

práticas e padrões necessários para a atuação da organização (WILKIN & 

CHENHALL, 2010 apud LUCIANO et. al., 2017). 

 

Os autores do Guia constatam a importância deste bloco ao salientar que é o único 

baseado sob a visão unicamente de negócios, logo, tem fundamental importância para a 

aplicação do MGTI. 

 

2.3.2 Drivers 

 

O bloco Drivers corresponde ao que motiva o processo de discussão do MGTI, sua 

implementação e avaliação de efetividade, alinhados aos resultados que a organização quer 

alcançar. As etapas restantes do processo sofrem grande influência das informações obtidas 

nesse bloco, que possui quatro componentes (LUCIANO et. al., 2017): 

a) Problemas comuns relacionados à TI: são os problemas que possuem relação 

com o planejamento, aquisição e uso de TI (ALI & GREEN, 2012 apud 

LUCIANO et. al., 2017); 

b) Necessidades de negócio relacionadas à TI: são as necessidades da organização 

que relacionam-se à TI nas questões de operação, estratégias e planos futuros 

(JUIZ & TOOMEY, 2015 apud LUCIANO et. al., 2017); 

c) Objetivos de Governança de TI: definidos com base nas Necessidades de 

Negócio e guiados pelos Princípios de GTI, compreendem o que se espera do 

processo de Governança de TI (WEILL & ROSS, 2006); 

d) Princípios de Governança da TI: representam o alicerce para todas as decisões e 

ações que possuem relação com a GTI (WEILL & ROSS, 2006). 

 

A identificação destes componentes, segundo os autores, permite que os envolvidos 

nessa análise exercitem o raciocínio e reflitam sobre a situação atual da organização, a fim 

de que a etapa de operacionalização seja bem sucedida. 

 

2.3.3 Operacionalização 

 

Esse bloco trata sobre a operacionalização dos princípios e os objetivos da GTI que 

foram identificados nos blocos anteriores. Para isso são abordados os componentes a seguir 

(LUCIANO et. al., 2017): 

a) Decisões-chave: lista de decisões que são de suma importância para o 

cumprimento dos objetivos de TI e para que a TI esteja alinhada ao negócio 

(WEILL & ROSS, 2006); 

b) Mecanismos: consideram as questões comuns relacionadas ao planejamento, 

aquisição e uso de TI, bem como são definidos a partir dos Objetivos de GTI. 

Contudo, devem cumprir os Objetivos de GTI respeitando os Princípios de GTI 

(WIEDENHÖFT, LUCIANO & TESTA, 2013); 

c) Estrutura organizacional: trata-se da relação de cargos, funções e 

responsabilidades de processo que precisam ser consideradas quando se discute 

um modelo de GTI (SAMBAMURTHY & ZMUD, 1999); 

d) Direitos decisórios: identifica quais os papeis que podem tomar as decisões-

chave. A partir dos Objetivos de TI e da Estrutura Organizacional, esses direitos 

decisórios são definidos (XIAO, XIE & HU, 2013 apud LUCIANO et. al., 

2017). 
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Conforme expõe Luciano et. al. (2017), assim que essa etapa e as anteriores 

estiverem concluídas, o próximo passo é a organização discutir e rever o modelo 

detalhadamente para, a parti daí seguir a implementação dos mecanismos ou estrutura de 

tomada de decisão. 

 

2.3.4 Monitoramento da Efetividade 

 

Segundo Luciano et. al. (2017), é por meio do uso de indicadores, que a efetividade 

de cada mecanismo e prática adotada deve ser monitorada. A seguir, dois aspectos que 

devem ser monitorados: 

a) Fatores críticos de sucesso: são os fatores indispensáveis para que a GTI seja 

efetiva (NFUKA & RUSU, 2011 apud LUCIANO et. al., 2017); 

b) Indicadores de efetividade: são indicadores que permitem o monitoramento da 

efetividade dos mecanismos e estruturas de decisão do MGTI (WIEDENHÖFT, 

LUCIANO & TESTA, 2013). 
 

É destacado por Luciano et. al. (2017) a importância de que ao implementar o 

MGTI leve-se em consideração a singularidade de cada organização, tais como a atividade 

de mercado, o porte e os aspectos políticos ou culturais. Como resultado da aplicação do 

MGTI desenvolvido com o guia proposto, deve-se alcançar os Objetivos de GTI alinhados 

ao que é orientado nos Princípios da Governança Corporativa. 
 

2.4 CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

A Cultura Organizacional (CO) surge a partir das histórias e experiências 

vivenciadas na própria empresa. Essa cultura é a diretriz de como os colaboradores 

pensam, sentem e agem (SCHEIN, 1996). Além disso, conforme mencionado por Janssen 

(2015), a CO influencia como a GTI é realizada pelas empresas, manifestando-se, 

inclusive, nos Mecanismos de GTI. 

Pelos modelos de perfis culturais com dimensões bipolares originam quatro tipos de 

cultura, chamados Clã, Hierarquia, Mercado e Adhocracia. Cameron e Quinn (1999) 

relacionam os tipos culturais aos valores organizacionais, como pode ser observado na 

Figura 2. 
 

Figura 2: Relação entre Tipos de Cultura, Dimensões Bipolares e Valores Organizacionais 
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Fonte: Cameron e Quinn (1999) 

Os papéis, as normas e os valores são os componentes principais de uma 

organização. Eles orientam e definem como funciona a empresa. Para Katz e Kahn (1978, 

p. 54), os papéis definem e prescrevem formas de comportamento associadas a 

determinadas tarefas, assim como diferenciam as funções e os cargos exercidos pelos 

indivíduos, as normas são expectativas transformadas em exigências e os valores “são as 

justificações e aspirações ideológicas mais generalizadas”. Inclusive, o sentimento de 

pertencer e o papel da liderança são importantes para a avaliação da relação entre a Cultura 

Organizacional e a Governança de TI (JANSSEN, 2015). 

 

2.5 TIPOS DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Quinn, Anderson e Finkelstein (2001) defendem que as fontes tradicionais que 

antes eram dominantes, tais como custos e qualidade, grande volume de dinheiro, know 

how e tempo, estão em declínio. Para os autores, a única vantagem duradoura é a 

habilidade de gerar novas vantagens, ou seja, a organização que desejar estar à frente das 

demais, deve desenvolver e disseminar o intelecto. 

A eficiência e a flexibilidade são características necessárias para as empresas que 

buscam serem bem-sucedidas, características essas que podem ser alcançadas através de, 

mas não somente, organizações em rede, onde os colaboradores de todos os níveis, com o 

uso da TI, poderão localizar e entrar em contato com qualquer outro colaborador ao qual se 

necessita de informação ou a realização de alguma demanda (QUINN, ANDERSON & 

FINKELSTEIN, 2001). 

Para servir de base às empresas, Quinn, Anderson e Finkelstein (2001) exploram 

cinco maneiras de organização em rede apresentadas no Quadro 3, onde pode-se observar a 

diferença entre as cinco formas apresentadas, que são melhores distinguidas nas quatro 

dimensões a seguir: 

a) Local do intelecto: principal local onde o vasto conhecimento reside; 

b) Local da novidade: principal local onde o intelecto se transforma em uma 

solução inovadora; 

c) Modo de ligação: trata-se da direção do fluxo de informações e de que 

modo o local do intelecto e o local da novidade se conectam; 
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d) Fonte de alavancagem: se refere à maneira com que a base de know how é 

alavancada na organização. 

 

Quadro 3: Esboço das cinco formas de organizar 

 
Infinitamente 

Plano 
Invertido 

Teia de 

Aranha 
Aglomerado Raios de Sol 

Definição de 

nódulo 
Individual Individual Individual Aglomerado 

Unidades de 

negócios 

Local do 

intelecto 
Centro Nódulos Nódulos Aglomerado Centro e nódulos 

Local da 

novidade 
Nódulos Nódulos Projeto Projeto Nódulos 

Modo de ligação 
Centro p/ 

nódulos 
Nenhum 

Nódulo p/ 

nódulo 

Aglomerado p/ 

projeto 
Centro p/ nódulos 

Fonte de 

alavancagem 
Multiplicativo Distributivo Exponencial Aditivo Sintético 

Problemas e 

desafios da 

administração 

- Falta de plano 

de carreira 

- Necessidade de 

pagamento com 

base no 

desempenho 

- Dependência 

de gerência 

profissionalizada 

- Necessidade de 

manter a 

flexibilidade do 

sistema 

- Perda de 

autoridade 

formal para 

gerentes de 

linha 

- 

Necessidade 

de delegar 

poder e 

controlar 

pessoal de 

contato nos 

nódulos 

- Necessidade 

de fomentar 

comunicações 

sem 

sobrecarregar 

o sistema 

- Administrar 

concorrência 

entre os 

nódulos 

- Indivíduos 

enfrentam 

pressão dual dos 

clientes e de 

equipes 

aglomeradas-

cruzadas 

- Dependência 

na qualidade da 

liderança, 

extensão do 

treinamento e 

motivação dos 

participantes 

- Necessidade de 

equilibrar 

autonomia e 

controle 

- Necessidade de 

gerar recursos 

significativos 

Exemplo 
Corretora de 

valores 
Hospitais Internet Staff empresarial 

Grande estúdio 

de cinema 

Fonte: Quinn, Anderson e Finkelstein (2001) 

 

Contudo, é enfatizado pelos autores que as organizações em hipercompetitividade 

têm cada vez mais a tendência de serem polifórmicas, inclusive com pelo menos um de 

seus componentes burocratizados, como resposta às pressões institucionais ou necessidades 

de negócio. 

 

3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Este estudo tem como objetivo propor um Modelo de Governança de TI para a 

TKL. Para isso, a entrevista semiestruturada, a observação participante e a análise de 

documentos constituem as técnicas de coleta de dados utilizadas. 

Quanto à natureza ou abordagem, este trabalho classifica-se como qualitativo, pois 

segundo Gerhardt e Silveira (2009), preocupa-se com o aprofundamento da compreensão 

de um grupo ou organização e não com a representatividade numérica, buscando explicar o 

porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, pois os dados analisados se devem a 

diferentes abordagens. 

Esta pesquisa adota uma estratégia exploratório-descritiva. Para Flick (2009), esse 

tipo de pesquisa tem como principal interesse o acesso do pesquisador a experiências e 

interações dos indivíduos, em seu contexto natural.  Conforme Poupart et. al. (2008), este 

tipo de pesquisa serve para descrever uma situação social circunscrita, o que permite 

familiarizar-se com as pessoas e suas preocupações. Já para Matias-Pereira (2012), esse 
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método baseia-se na descrição das características de determinada população ou fenômeno, 

bem como o estabelecimento de relações entre variáveis e fatos. 

O método com o qual esta pesquisa se identifica é o estudo de caso único, pois 

conforme Martins (2008, p. 11), este tipo de investigação ocorre “mediante um mergulho 

profundo e exaustivo em um objeto delimitado, o estudo de caso possibilita a penetração 

em uma realidade social, não conseguida plenamente por um levantamento amostral e 

avaliação exclusivamente quantitativa”. O que justifica a sua utilização nessa pesquisa é a 

orientação à reflexão sobre um ato, evento ou situação que esse método proporciona, além 

de conduzir, segundo Triviños (1987), a uma análise crítica que permite ao pesquisador 

tomar decisões e/ou propor ações transformadoras. 

Com o objetivo de identificar os Pilares de Gestão, Necessidades do Negócio, 

Princípios de Governança Corporativa, Regulatórios, Necessidades do Negócio 

Relacionadas à TI e Princípios de Governança de TI, foi realizada uma análise documental, 

que consiste em verificar e identificar documentos com determinado objetivo (MOREIRA, 

2005). No entanto, para identificar os Problemas Comuns Relacionados à TI, Objetivos de 

Governança de TI, Mecanismos de Governança de TI, Decisões-Chave e Direitos 

Decisórios utilizou-se entrevistas do tipo semiestruturada como técnica de coleta de dados. 

A sua utilização requer, no entanto, planejamento prévio e manutenção do componente 

ético, desde a escolha do participante, do entrevistador, do local, do modo ou mesmo do 

momento para sua realização (BICUDO, 2006). 

Como complemento à entrevista e à análise de documentos, e para compreender o 

Tipo de Estrutura Organizacional e a Cultura Organizacional, foi utilizado o método de 

observação do tipo participante. Essa técnica é uma solução para o estudo de fenômenos 

complexos e institucionalizados, quando o objetivo é o de realizar análises descritivas e 

exploratórias, ou até mesmo quando há a intenção de concluir sobre um fenômeno que 

remeta a determinadas regularidades, passíveis de generalizações (BECHKER, 1972 apud 

FERREIRA, TORRECILHA & MACHADO, 2012). Segundo Cano e Sampaio (2007), ela 

também permite detectar e obter informações que através de outros métodos não seriam 

possíveis. No entanto, são exigidos rigor e sistematização específicos. Ela se diferencia da 

observação informal e denomina-se observação científica, pois possui um objetivo 

específico e a questão de pesquisa pode percorrer diferentes contextos sociais e influência 

dos mesmos sobre as relações humanas. 

A fim de alcançar os objetivos propostos por este estudo, foi seguido um conjunto 

de etapas, as quais foram distribuídas em três fases. Essa estrutura pode ser observada no 

desenho de pesquisa, apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3: Desenho de pesquisa 
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Fonte: O Autor (2017) 

 

A primeira fase desta pesquisa foi dividida em três etapas, sendo a primeira o 

levantamento do referencial teórico através de ferramentas como: Research Gate, OMNIS 

e ProQuest, a fim de encontrar literaturas vinculadas ao tema dessa pesquisa. A segunda 

etapa serviu para analisar o referencial teórico considerado relevante para o estudo. No 

terceiro passo iniciou-se a pesquisa dos documentos da organização em estudo, para 

conhecer a qualidade e complexidade do mapeamento de processos e políticas da empresa. 

A segunda fase da pesquisa também foi dividida em três etapas. A primeira etapa 

envolveu a definição das técnicas de coleta de dados.  Na segunda etapa aplicaram-se dois 

procedimentos metodológicos, a análise de documentos e a observação, as quais serviram 

de base para a identificação dos melhores respondentes para a pesquisa. Na terceira etapa 

foi elaborado o roteiro para as entrevistas, que teve como alicerce a proposta de discussão 

dos componentes sugeridos no ITG Canvas, com perguntas tanto para responder de forma 

direta quanto para responder com base em elementos previamente definidos, sendo 

validado por dois experts na área, o que agregou rigor ao roteiro. Logo, ocorreu a aplicação 

das entrevistas aos colaboradores selecionados, sendo eles profissionais tanto de TI como 

da área de negócios que encaminhassem demandas de produtos ou projetos para a TI, 

assim como se buscou a diversificação de cargos e funções, a fim de identificar percepções 

de diferentes pontos de vista. A partir desses critérios, em outubro de 2017 foi possível 

entrevistar 14 pessoas por cerca de 45 minutos cada, identificadas nesse trabalho como R1 

à R14. 

Por fim, na terceira fase realizou-se a análise de conteúdo proposta por Bardin 

(1977 apud SILVA & FOSSÁ, 2013), a partir da leitura de todo o material coletado, 

seguido pela análise, recorte do material, estabelecimento de categorias que se diferenciam, 

agrupamento das unidades de registro, e finalmente a interpretação e apresentação do 

resultado, apoiada na revisão da literatura presente no item 2. 

 

4 ANÁLISE DE DADOS E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 
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O estudo trata da definição de um Modelo de Governança de TI (MGTI) para a 

empresa TKL, tendo como base a interpretação de seus colaboradores que trabalham tanto 

na TI como na área de negócios, em diferentes posições hierárquicas, conforme exposto na 

Tabela 1. Essa empresa atua na gestão de despesas de seus clientes, por meio de 

pagamentos digitais, focado na gestão de frotas automotivas, no que diz respeito à 

manutenção e abastecimento de veículos. Ela encontra-se em um momento peculiar de sua 

história, por ter surgido em 2016 a partir da Joint Venture (JV) entre duas empresas de 

grande porte e já consolidadas no mercado brasileiro, sendo uma brasileira e outra 

pertencente a um grupo francês. Hoje, a TKL encontra-se em fase de harmonização entre 

essas duas organizações, bem como sofre imposições do Banco Central (BACEN) para 

adoção de numerosas regras, como a aplicação de Governança de TI, tema alvo desse 

estudo. A TKL nasceu com 25 anos de experiência de mercado e possui 27 mil clientes 

corporativos, 01 milhão de veículos administrados e 36 mil estabelecimentos (oficinas, 

postos de combustíveis e distribuidores de autopeças) credenciados. 

O grupo de respondentes atua na criação de novos produtos, na manutenção dos 

sistemas e funcionalidades em atividade, e na resolução de problemas, que envolvem tanto 

os demais colabores desse empreendimento quanto os clientes externos. Eles estão 

caracterizados abaixo por cargo, nível de formação acadêmica e tempo no cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Caracterização dos respondentes 

Cargo na Organização 
Nível de Formação Acadêmica Tempo no Cargo (anos) 

Graduando Graduado Especialista Mestre 1 a 5 6 a 10 11 a 15 

Diretor da Manutenção*   1  1   

Diretor de TI e Operações     1       1 

Gerente de Sistemas   
 

1 1 
 

1 1 

Coordenador de Testes 1         1   

Coordenador de Capturas de Rede   1 
 

  1 
 

  

Analista de Sistemas     1   1     

Analista de Projetos   
 

1   1 
 

  

Analista de Produtos   3     2 1   

Analista de Processos de TI   
  

1 1 
 

  

Analista de Processos   1       1   

Analista de Negócios   1     1     

* Atual diretor da BU (Business Unit) Manutenção e diretor vice-presidente até ocorrer a Joint Venture 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

A escolha dos respondentes levou-se em consideração a estrutura organizacional; o 

perfil comportamental de cada colaborador; seus cargos/papéis na organização; e seu nível 

de envolvimento com o setor de TI, em diferentes etapas do processo e com necessidades 

distintas. 
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4.2 FUNDAMENTOS DO MODELO DE GOVERNANÇA DE TI 

 

4.2.1 Necessidades do Negócio 

 

Definidas a partir dos Pilares de Gestão, a TKL possui sua operação, estratégias, 

metas e planos com foco em obter benefícios, mitigar os riscos e otimizar os recursos. 

Essas necessidades de negócio visam melhorar a gestão de despesas para seus clientes, 

estabelecer uma relação de ganho mútuo com seus clientes, e retê-los em sua carteira. 

Atender à necessidade de obtenção de benefícios dos stakeholders impacta 

diretamente no desafio de haver ganho mútuo entre a TKL e seus clientes. Reflete a 

importância do que a organização precisa levar em consideração, ao estabelecer seus 

objetivos relacionados ao desenvolvimento da TI e das demais áreas. Os clientes esperam 

que com a aquisição dos serviços da TKL ocorra uma melhoria significativa em sua gestão 

de despesas, mais especificamente, no que está relacionado à gestão de frotas de veículos 

leves e pesados. 

A palavra “mitigar”, segundo o dicionário Aurélio (2016), significa abrandar, 

suavizar, atenuar. E é nesse sentido que a organização necessita atuar sobre os riscos. É 

fácil identificar o que a organização se refere ao expor a necessidade de mitigação dos 

riscos de seus clientes, dadas suas ações que impactam diretamente na mitigação dos riscos 

de natureza tanto financeira quanto operacional, ao realizar a gestão dos pagamentos de 

seus clientes (financeiro), e credenciamento e qualificação proativa dos estabelecimentos 

comerciais (operacional). 

Já a otimização dos recursos é sinônimo de eficiência. Essa eficiência está 

intimamente ligada à Tecnologia da Informação que, em conjunto com a otimização dos 

processos, possibilita aos clientes terem controle sobre seus recursos, o que viabiliza 

mensurá-los e monitorá-los, para a partir daí otimizá-los. Hoje, a TKL atende essa 

necessidade através de seus cartões eletrônicos e de sua operação informatizada. 

As Necessidades do Negócio apuradas servem para basear as ações que a 

organização deve tomar para obter sucesso em seu mercado, sem, de forma alguma, 

contrariar as diretrizes dos Pilares de Gestão.  

 

4.2.2 Pilares de Gestão 

 

A partir do documento chamado Plano Estratégico de TI (PETI) e da observação foi 

possível constatar o foco e os esforços valorizados pela Gestão Organizacional, sendo a 

TKL uma empresa que busca o desenvolvimento tecnológico e inovador para seus clientes. 

Portanto, como Pilares de Gestão foi possível identificar cinco pontos: a) o crescimento 

sustentável no mercado em que atua; b) espírito empreendedor; c) inovação; d) 

simplicidade; e e) compartilhamento. 

Com o objetivo de atingir o crescimento sustentável no mercado em que a TKL 

atua, estão colocados em prática diversos métodos e práticas comerciais e de marketing, 

tais como, mas não limitadas a: a) canais de venda e de distribuição adaptados em função 

do tamanho da empresa do cliente; b) diversificação dos suportes, em função das 

necessidades dos clientes; c) diferenciação de suas ofertas; d) favorecimento de vendas 

cruzadas entre categorias de soluções; e e) implementação de novos canais de distribuição 

das soluções. 

O desenvolvimento de novas oportunidades também segue esse pilar, com o 

objetivo de manter um crescimento forte e durável. Para isso, ela busca: a) fortalecer sua 

presença no mercado; b) desenvolver ofertas nos segmento de mercado de pagamento de 
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alto potencial, por meio de uma oferta simples dedicada a frotas leves e um oferta dedicada 

a frotas pesadas; e c) estudar a possibilidade de desenvolver nova linha de oferta de 

instrumentos de pagamento com desconto sistemático atrelado a uma rede de marca 

preferencial de combustível. 

A fim de explorar novas tecnologias visando um crescimento sustentável, a 

organização entende que o desenvolvimento tecnológico tem papel fundamental na 

implementação das estratégias de curto, médio e longo prazo da TKL. Nesse contexto, a 

Diretoria de Operações e Tecnologia da Informação tem papel fundamental na estratégia 

da TKL, respondendo pela aderência à estratégia corporativa, planejamento, 

desenvolvimento e revisão de sistemas, suportando processos, infraestrutura técnica, 

políticas de segurança da informação e definição de políticas, normas e procedimentos para 

todas as unidades, de acordo com as diretrizes corporativas, dentro dos critérios de custo, 

prazo, qualidade e risco, visando atender às necessidades da organização referente a 

sistemas informatizados. 

Outro pilar identificado é o espírito empreendedor, que se caracteriza pela atitude 

pioneira, que é a fonte do dinamismo da TKL. Sugere-se que os colaboradores adotem uma 

filosofia de melhorar continuamente os seus próprios conhecimentos sobre o negócio e 

suas atividades, a fim de identificar na TKL novos territórios e necessidades de atuação. 

Como complemento ao pilar anterior, verificou-se o pilar inovação, o qual propõe a busca 

de novas ideias para o desenvolvimento de novos serviços, transformando essas ideias em 

realidade para melhor servir seus clientes. 

Como quarto pilar, o de simplicidade foi identificado, que visa a constante busca 

por soluções simples e fáceis de usar. A TKL incentiva uma filosofia de gestão 

fundamentada nas relações naturais, que são pessoais e agradáveis. A partir dessa filosofia 

de gestão, observou-se o compartilhamento como pilar, que sugere o respeito mútuo 

profundo, consideração uns pelos outros e generosidade. A empresa acredita que o trabalho 

em rede incentiva o compartilhamento de ideias e experiências. 

Essa orientação corporativa é o que a TKL valoriza em seu dia-a-dia. A partir 

desses pilares está claro o que a organização e cada colaborador devem considerar em cada 

tomada de decisão, para manter a sinergia com o foco e esforços definidos.  

 

4.2.3 Princípios de Governança Corporativa 

 

Os Princípios de Governança Corporativa foram identificados através de 

observação e da análise do PETI. Dentre os princípios verificados, o atendimento às 

necessidades dos stakeholders é o que mais se destaca, e possivelmente esteja aí a 

“chave” não somente para a obtenção de clientes, mas principalmente para a retenção deles 

na carteira da TKL. Além deste, a transparência, a equidade, a prestação de contas 

(accountability) e a responsabilidade corporativa foram identificadas. 

O princípio de atender às necessidades dos stakeholders é observado também na 

cultura chamada pela empresa de Customer Inside, que tem como objetivo passar de 

prestador de serviços a parceiro referência para seus clientes, usuários e estabelecimentos 

comerciais credenciados, de maneira que todos passem a escolher e recomendar a TKL em 

função de sua excelência e diferenciação. 

 A transparência foi verificada ao observar na organização o interesse e empenho 

para que as informações sejam disponibilizadas aos interessados, algumas em real time e 

outras sob demanda. Para isso, a Tecnologia da Informação tem papel fundamental, através 

de software de Business Intelligence (BI), software para a plataforma operacional e, não 

menos importante, a qualificação dos profissionais que dedicam seus esforços para 
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otimizar e qualificar a extração e a análise de informações. Tal qual a criação de regras 

para abastecimento e utilização do cartão, garantindo o correto uso do dinheiro e evitando 

gastos desnecessários. Tal qual, relatórios com extrato das utilizações dos cartões para 

consulta em tempo real, apoiando decisões estratégicas da empresa. 

A equidade, que visa tratar de forma justa e igual todas as partes interessadas, 

também foi identificada como um dos princípios de governança da organização. Os 

executivos e agentes de governança também realizam a prestação de contas como 

princípio, realizando-a de forma clara e concisa, com diligência e responsabilidade em seus 

papeis. 

As leis, normas e regulamentações são respeitadas integralmente pela organização, 

o que sugere a conformidade como um de seus principais Pilares de Governança 

Corporativa. Assim como, o trabalho em criar ferramentas para que a mobilidade ocorra de 

forma inteligente, utilizando todos os recursos disponíveis de forma coerente é o que 

representa de maneira clara o princípio de responsabilidade corporativa adotado pela 

TKL. 
 

4.2.4 Regulatórios 
 

A empresa está sujeita à regulação do mercado de meios de pagamento, imposta 

pelo Banco Central (BACEN) a partir da lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013. Esta 

regulação do BACEN visa trazer mais segurança ao mercado, reduzindo a possibilidade de 

falência das instituições de pagamento, diminuição do risco de fraudes, entre outros 

procedimentos de controle que continuamente serão aplicados na TKL para atendimento ao 

BACEN e para aumento do nível de segurança da própria empresa. Todos estes 

procedimentos estão sendo implementados para que a TKL seja autorizada pelo BACEN a 

operar como instituição de pagamento. 

Outro regulatório ao qual a organização está sujeita é a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), ou Decreto-lei n.º 5 452, de 1º de maio de 1943, que regula as relações 

individuais e coletivas de trabalho. Ela trata do direito do trabalho e do direito processual 

do trabalho, menciona a identificação profissional, duração (jornada) do trabalho, salário-

mínimo, férias anuais, segurança e medicina do trabalho, proteção ao trabalho da mulher e 

do menor, previdência social e regulamentações de sindicatos das classes trabalhadoras. 

Tratando-se de direitos trabalhistas, para os colaboradores do Rio Grande do Sul a 

TKL também tem vínculo com o SEMAPI (Sindicato dos Empregados em Empresas de 

Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e de Fundações Estaduais do Rio 

Grande do Sul). Logo, para os colaboradores sediados em São Paulo, agrega-se a 

FETERCESP (Federação dos Trabalhadores em Empresas de Refeições Coletivas, 

Cozinhas Industriais e Afins do Estado de São Paulo). 

Os Fundamentos identificados na TKL estão relacionados abaixo, no Quadro 4, 

separados por cada componente.  

 

Quadro 4: Fundamentos do IT Governance CANVAS 

FUNDAMENTOS DO IT GOVERNANCE CANVAS 

Necessidade do 

Negócio 
Pilares de Gestão 

Princípios de Governança 

Corporativa 
Regulatórios 

Obter benefícios 
Crescimento 

sustentável 

Atendimento às necessidades dos 

stakeholders 

Banco Central 

(BACEN) 

Mitigar riscos 
Espírito 

empreendedor 
Transparência CLT 

Otimizar recursos Inovação Equidade SEMAPI 
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  Simplicidade Prestação de contas FETERCESP  

  Compartilhamento Responsabilidade corporativa   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

No próximo item serão analisados os Drivers para o ITG Canvas, que estão 

organizados por Problemas Comuns Relacionados à TI, Necessidades do Negócio 

Relacionadas à TI, Objetivos de GTI e Princípios de GTI.  

 

4.3 DRIVERS PARA O IT GOVERNANCE CANVAS 

 

4.3.1 Problemas Comuns Relacionados à TI 

 

A partir das entrevistas e observações realizadas, foram verificados diversos 

problemas comuns relacionados à TI. Para facilitar a compreensão e análise, agrupou-se 

em 08 (oito) grupos, conforme exposto abaixo:  

Planejamento Estratégico 

a) Indefinição ou falta de divulgação do Planejamento Estratégico claro em 

relação ao crescimento do negócio e sua expansão, tanto nacional quanto 

internacional, dificulta o planejamento da TI e a priorização dos projetos; 

b) Redução do orçamento da TI; 

c) A organização não promove a Governança de TI de maneira adequada. 

 

Pessoas 

a) Dificuldade na identificação da real necessidade do demandante, ou seja, há 

uma falta de capacitação por parte dos demandantes ou apenas uma falta de 

alinhamento entre as áreas de TI e negócios; 

b) Falta de relacionamento de determinadas áreas da TI (análise de 

negócio/sistemas) com clientes externos; 

c) Falta de planejamento detalhado das demandas enviadas para a TI; 

d) A gestão não está satisfatoriamente direcionada ao relacionamento interpessoal 

da equipe, motivação dos colaboradores e desenvolvimento de pessoas, como 

treinamentos e feedback; 

e) Relativa sobreposição de funções na área de TI, que aparentemente está sendo 

modificada para melhor; 

f) Centralização de discussões sobre as melhores soluções, não envolvendo 

colaboradores que poderiam agregar ao produto; 

g) Pouca integração entre as áreas de negócio e TI alocadas no Rio Grande do Sul 

com as equipes que ficam em São Paulo; 

h) Pouca integração entre as diferentes áreas da TI da mesma localidade; 

i) Problema de comunicação na gestão de projetos. 

 

Tecnologia 

a) Dificuldade de atualização tecnológica, devido ao representativo investimento 

de tempo e financeiro para substituição do legado; 

b) Utilização de ferramentas tecnologicamente ultrapassadas, como o que hoje é 

utilizado para Business Intelligence (BI); 

c) Insuficiente planejamento na aquisição de sistema robusto/complexo e que 

demande elevado investimento, ou seja, necessita-se de uma melhor avaliação 
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de escalabilidade, continuidade, arquitetura, reajuste de preço, propriedade 

intelectual e demais impactos. 

 

Gerenciamento de demandas e projetos de TI 

a) Direcionamento de esforços de TI para projetos/atividades pontuais e 

supostamente emergenciais, descoladas do planejamento estratégico, por reação 

ao mercado e às demandas de clientes; 

b) Falta de definição, especificação e acompanhamento de onde surge a demanda 

de TI (cliente externo/cliente interno/projeto/problema), ou seja, não há 

controle/mensuração do percentual de esforço/investimento utilizado por cada 

demandante; 

c) Muitos dos projetos para os próximos 03 (três) anos possuem somente detalhes 

superficiais, o que inviabiliza a assertividade quanto ao seu planejamento; 

d) Falta de maturidade da organização na execução de metodologias ágeis, devido 

à sua recente implementação. 

 

Gerenciamento dos recursos 

a) Atraso na disponibilização de softwares e hardwares para novos colaboradores; 

b) Por vezes, o dimensionamento da equipe é considerado insatisfatório. 

 

Gerenciamento financeiro 

a) Falta de mensuração do retorno do investimento realizado em TI, ou seja, falta 

mensurar se determinado projeto ou demanda trará um retorno financeiro para a 

empresa; 

b) Projetos com orçamentos mal planejados. 

 

 

Desempenho 

a) Prazo para desenvolvimento insatisfatório, do ponto de vista do demandante; 

b) Em alguns casos, ocorrem demandas provenientes de contratos com prazo 

muito curto para desenvolvimento; 

c) Falta de medição de desempenho dos serviços de TI e processos. 

 

Gestão do conhecimento 

a) Falta de disseminação do conhecimento sobre o negócio; 

b) Falta uma gestão do conhecimento centralizada (documentação do 

negócio/produto); 

c) Falta de documentação de sistemas/negócio relacionada aos produtos, que 

poderia trazer benefícios como: autonomia de decisões, decisões baseadas em 

processos documentados, menor tempo de curva de aprendizado e maior 

independência dos colaboradores recém-chegados. 

 

Os problemas relacionados acima servem para verificar se os Mecanismos de 

Governança de TI atendem às necessidades da organização. A correta escolha e execução 

dos mecanismos, de acordo com o porte e cultura da empresa, deverá evitar que estes 

problemas sejam recorrentes no longo prazo. 

 

4.3.2 Necessidades do Negócio Relacionadas à TI 
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As necessidades da TKL que se relacionam à TI foram identificadas por meio de 

observação participante e, principalmente, através da análise do PETI. Para melhor 

visualização e análise, a apresentação das necessidades da TI está baseada no modelo BSC 

(Balanced Scorecard). 

Perspectiva financeira 

a) Gerir os recursos orçamentários de TI: promover ações visando gerir os 

recursos orçamentários necessários para o alcance da estratégia de TI; 

b) Adequar as soluções tecnológicas para sustentar novas fusões e aquisições: 

flexibilizar os sistemas de forma a facilitar a absorção de carteiras e operações 

originadas em outras empresas, estabelecendo um processo estruturado e 

reutilizável para novas fusões e aquisições. 

 

Perspectiva clientes 

a) Aumentar a qualidade de integração entre a TKL e os clientes, usuários e 

estabelecimentos comerciais credenciados através de portais e outros meios 

eletrônicos: desenvolver e implementar soluções sistêmicas e tecnológicas que 

aumentem a qualidade dessa integração; 

b) Implementar sistemas e serviços que possibilitem a diversificação dos 

instrumentos de pagamentos eletrônicos: desenvolver e implementar soluções 

sistêmicas e tecnológicas que possibilitem a implementação de novos 

instrumentos de pagamentos eletrônicos e de receita. 

 

Perspectiva processos internos 

a) Atender os requisitos de regulação do Banco Central: adequar soluções 

sistêmicas, tecnológicas e documentais para atendimento à regulação; 

b) Padronizar e atualizar a plataforma tecnológica de negócios: promover a 

padronização e atualização da plataforma tecnológica de negócios, a fim de 

atender os objetivos de inovação perseguidos pela empresa, evitando 

obsolescência de componentes e diferenciação de processos;  

c) Prover maior nível de integração e automatização entre sistemas e operações: 

promover maior integração e automatização entre operações e sistemas, tanto 

internos como de clientes e parceiros, no intuito de aumentar a eficiência 

operacional e tática da empresa e mitigar riscos decorrentes de processos; 

d) Prover informações que garantam a execução da estratégia organizacional: 

prover informações gerenciais relativas a clientes e produtos que agreguem 

valor a tomada de decisões e garantam a execução da estratégia organizacional; 

e) Consolidar práticas de Governança de TI: consolidar a utilização das melhores 

práticas de Governança para todas as áreas provedoras de projetos e serviços de 

TI. 

 

Perspectiva aprendizado e crescimento 

a) Desenvolver competências gerenciais e técnicas visando a internalização do 

conhecimento e perenidade do negócio: promover o desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades e atitudes dos colaboradores de TI, a fim de que 

tenham condições de atuar para o alcance dos objetivos estratégicos do negócio, 

garantindo sua perenidade; 

b) Gerir o conhecimento dos colaboradores com relação às melhores práticas de 

Governança de TI: garantir a disponibilidade e a perenidade das informações e 
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práticas de Governança de TI necessárias à implementação, sustentação e 

continuidade das soluções tecnológicas. 

 

Através dessas perspectivas, em conjunto com as Necessidades do Negócio da 

organização, é possível discernir quais os objetivos de Governança de TI devem ser 

adotados, haja vista que são definidos tendo-os como base. 

 

4.3.3 Objetivos de Governança de TI 

 

Os Objetivos de Governança de TI adequados para a TKL foram identificados a 

partir de entrevista e observação participante. Definidos a partir das Necessidades de 

Negócio e guiados pelos Princípios de GTI, os Objetivos de GTI identificados foram: a) 

Articular o uso coordenado e eficiente dos recursos e contratos de TI; b) Velocidade e 

eficiência na resposta a mudanças; c) Apoiar a estratégia e a gestão da organização; d) 

Propor soluções tecnológicas para a gestão; e) Promover a análise de soluções tecnológicas 

com base em variáveis custo-benefício; f) Permitir soluções tecnológicas simples e 

eficazes; g) Promover a Governança de TI; h) Incentivar o uso de soluções tecnológicas 

inovadoras; i) Disseminar o conhecimento das TI e qualificar o gerenciamento de TI; e j) 

Propor a seleção, qualificação e gestão de pessoas. 

Em decorrência do contexto da organização, um dos objetivos propostos no roteiro 

da entrevista foi editado, o que menciona articular o uso coordenado e eficiente dos 

recursos e contratos de TI, a fim de esclarecer que além dos recursos de TI estarem 

coordenados, eles devem buscar a máxima eficiência, assim como os contratos de SLA 

(Service Level Agreement), que devem possuir profunda análise em relação à continuidade, 

suporte, escalabilidade, reajuste de preço e propriedade intelectual antes de qualquer 

aquisição. 

Quanto ao objetivo de permitir soluções tecnológicas simples e eficazes, é 

importante ressaltar que o “simples” deve ser para o usuário final, como sugerido por um 

respondente ao mencionar que, “de certa forma, essa solução simples ao usuário final 

poderá ser ainda mais complexa em termos de análise e desenvolvimento”. 

Além do objetivo editado, houve um incluído, sendo ele o objetivo de propor a 

seleção, qualificação e gestão de pessoas. Ele foi acrescentado em razão dos Problemas 

Comuns Relacionados à TI que envolvem diretamente as pessoas, tornando-se necessária 

sua inclusão nos Objetivos de GTI para serem resolvidos de forma concisa e a longo prazo, 

sem depender exclusivamente da gestão. 

 

4.3.4 Princípios de Governança de TI 

 

Os Princípios de Governança de TI, que derivam dos Princípios de Governança 

Corporativa e dos Pilares de Gestão, foram entendidos a partir de observação participante e 

da análise do PETI. Além de acumular os Princípios de Governança Corporativa, como: 

atendimento às necessidades dos stakeholders, transparência, equidade, prestação de 

contas e responsabilidade corporativa adotados, a TKL tem como princípio prover 

soluções tecnológicas eficazes totalmente alinhadas ao negócio, com o objetivo maior de 

atender à estratégia da TKL e ser fiel à sua missão. Assim como, visa ser uma unidade 

estratégica reconhecida por seus clientes pela excelência na qualidade dos serviços 

prestados dentro dos prazos e orçamentos negociados, pela busca de soluções inovadoras, e 

pela qualificação e comprometimento de seus colaboradores.  
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Os Drivers identificados na TKL estão relacionados abaixo, no Quadro 5, 
agrupados por cada um de seus componentes, sendo que, para facilitar a compreensão, 

terão os Problemas Comuns Relacionados à TI e as Necessidades do Negócio Relacionadas 

à TI apresentados de forma mais sintética em relação ao que foi exposto, respectivamente, 

nos itens 4.3.1 e 4.3.2.  

 

Quadro 5: Drivers para o IT Governance CANVAS 

DRIVERS PARA O IT GOVERNANCE CANVAS 

Necessidade do Negócio Relacionadas 

à TI 

Problemas Comuns 

Relacionados à TI 
Princípios de GTI Objetivos de GTI 

Gerir os recursos orçamentários de TI 
Planejamento 

Estratégico 

Atendimento às 

necessidades dos 

stakeholders 

Articular o uso 

coordenado e eficiente 

dos recursos e contratos 

de TI 

Adequar as soluções tecnológicas para 

sustentar novas fusões e aquisições 
Pessoas Transparência 

Velocidade e eficiência 

na resposta a mudanças 

Aumentar a qualidade de integração 

entre a TKL e os clientes, usuários e 

estabelecimentos credenciados através 

de portais e outros meios eletrônicos 

Tecnologia Equidade 
Apoiar a estratégia e a 

gestão da organização 

Implementar sistemas e serviços que 

possibilitem a diversificação dos 

instrumentos de pagamentos eletrônicos 

Gerenciamento de 

demandas e projetos de 

TI 

Prestação de contas 

Propor soluções 

tecnológicas para a 

gestão 

Atender os requisitos de regulação do 

Banco Central 

Gerenciamento dos 

recursos 

Responsabilidade 

corporativa 

Promover a análise de 

soluções tecnológicas 

com base no custo-

benefício 

Padronizar e atualizar a plataforma 

tecnológica de negócios 

Gerenciamento 

financeiro 
  

Permitir soluções 

tecnológicas simples e 

eficazes 

Prover maior nível de integração e 

automatização entre sistemas e 

operações 

Desempenho   
Promover a Governança 

de TI 

Prover informações que garantam a 

execução da estratégia organizacional 

Gestão do 

conhecimento 
  

Incentivar o uso de 

soluções tecnológicas 

inovadoras 

Consolidar práticas de Governança de 

TI 
   

Disseminar o 

conhecimento das TI e 

qualificar o 

gerenciamento de TI 

Desenvolver competências gerenciais e 

técnicas visando a internalização do 

conhecimento e perenidade do negócio 

   

Propor a seleção, 

qualificação e gestão de 

pessoas 

Gerir o conhecimento dos 

colaboradores com relação às melhores 

práticas de Governança de TI 

     

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

No próximo item será analisada a Operacionalização do ITG Canvas, que está 

organizada por Decisões-chave, Mecanismos de GTI, Estrutura Organizacional e Direitos 

decisórios.  
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4.4 OPERACIONALIZAÇÃO DO IT GOVERNANCE CANVAS 

 

4.4.1 Decisões-chave 

 

A partir de entrevista e observação participante, as Decisões-chave foram 

identificadas considerando-se o cumprimento dos Objetivos de TI e o alinhamento da TI ao 

negócio. Levado por esses princípios, identificou-se as seguintes Decisões-chave de 

Governança de TI adequadas a TKL e já aderidas pela organização: princípios de TI, 

arquitetura de TI, infraestrutura de TI, Necessidades de aplicações de negócio e 

investimentos e priorização de TI. 

 

4.4.2 Mecanismos de Governança de TI 

 

Os Mecanismos de Governança de TI foram identificados a partir de entrevista 

semiestruturada e observação participante, com a intenção de atenderem aos Objetivos de 

GTI respeitando os Princípios de GTI. 

 

Quadro 6: Mecanismos de Governança de TI 

 

Mecanismos 

M
ec

an
is

m
o

s 
d

e 
E

st
ru

tu
ra

 

Comitê Diretivo de TI 

Comitê de análise de viabilidade de projetos de TI 

Estrutura Organizacional da TI formalizada 

Comitê de priorização de investimentos em TI e demais áreas 

Conjunto de práticas formais para Análise de Riscos 

Comitê de auditoria de TI em nível de diretoria 

Definição formal dos papéis e responsabilidades 

Comitê de projetos da empresa 

CIO em nível executivo 

M
ec

an
is

m
o

s 
d

e 
P

ro
ce

ss
o

s 

Planejamento Estratégico de TI/SI 

Sistemas de medição de desempenho 

Definição de indicadores de desempenho de TI 

Conjunto de práticas formais de Controle e Mensuração da TI 

Conjunto de práticas formais de Priorização de Investimentos de TI 

Conjunto de práticas formais de Segurança da Informação 

Conjunto de práticas formais de Gestão de Processos 

Conjunto de práticas formais de Gestão de Serviços de TI 

Métodos de avaliação de níveis de alinhamentos estratégico da TI 

Conjunto de práticas formais de Gestão de Projetos 

Ética ou Cultura de Conformidade com políticas, diretrizes e procedimentos 

M
ec

an
is

m
o

s 
d

e 

R
el

ac
io

n
am

en
to

 Compreensão compartilhada dos objetivos de TI e de negócios 

Escritório de Governança de TI 

Conjunto de práticas formais para definição/comunicação do Valor da TI para as pessoas 

Co-location - alocação de pessoas de negócio em TI e de TI no negócio 

Conjunto de práticas (formais ou informais) de Comunicação 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

Os mecanismos expostos no roteiro da entrevista foram os apresentados por 

Wiedenhöft, Luciano e Testa (2013). Nenhum mecanismo foi excluído ou acrescentado, 
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entretanto, dois sofreram modificações para adaptar à realidade da organização em estudo, 

como o mecanismo comitê de priorização de investimentos em TI e demais áreas, 

alinhado ao sugerido por um respondente, pois, segundo ele, “constata-se que atualmente 

não convém a criação de um comitê específico para investimentos em TI, mas um comitê 

para investimento de toda a organização, incluindo TI”. 

O outro mecanismo editado seguiu uma similar alteração em relação ao mecanismo 

citado anteriormente, onde se tirou a especificação de comitê de projetos de TI e passou a 

ser chamado de comitê de projetos da empresa, também para dar um sentido mais 

abrangente, a fim de ampliar a sinergia nas áreas da organização. 

Enquanto que para um dos respondentes, o mecanismo co-location “pode ser 

identificado como um dos mais importantes e interessantes para agregar na sinergia entre 

as áreas e melhoria da comunicação, a fim de alcançar o objetivo da forma mais eficiente”. 
 

4.4.3 Estrutura Organizacional 
 

A Estrutura Organizacional foi identificada a partir de observação participante, 

conforme as formas de organização apresentadas por Quinn, Anderson e Finkelstein 

(2001), mencionadas no item 2.5 deste estudo. 

Em razão de a empresa ter recentemente realizado uma Joint Venture (JV), 

observa-se que sua forma de organização por vezes é de aglomerado, em momentos que é 

necessária a contribuição de pequenas e temporárias equipes para a resolução de problemas 

específicos. Entretanto, observa-se também que na maior parte das vezes há uma tendência 

na adoção da forma de organização de “raios de sol” por parte do grupo ao qual a TKL faz 

parte. Como referência a essa estrutura, a empresa adota a divisão por Business Units, onde 

cada uma tem sua independência, no que diz respeito a ações comerciais e operacionais, 

para atuar em seu mercado específico. 
 

 

 

 

4.4.4 Direitos decisórios 
 

Os Direitos decisórios apresentados no Quadro 7 foram identificados a partir de 

entrevista semiestruturada e observação participante e, para auxiliar, foi utilizada uma 

adaptação da RACI, realizada por Luciano et. al. (2017), conforme exposto abaixo:  

D) Decide: tem responsabilidade para tomar a decisão; 

P) Participa: é consultado ou participa em algum estágio da decisão-chave; 

I) Informado: é informado sobre alguma decisão tomada. 
 

Quadro 7: Direitos decisórios 

Cargos/papéis 
Princípios 

de TI 

Arquitetura 

de TI 

Infraestrutura 

de TI 

Necessidades de 

aplicações de 

negócio 

Investimentos 

e priorização 

de TI 

Dir. TI D D D P D 

Gerente TI P P P P P 

Coordenador TI I P P P P 

Arquiteto TI I D P P I 

Dir. Negócios - - - I D 

Ger. Produto I I I D P 

Analista TI I P I I I 
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Analista Produto I I I P P 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Quanto ao Gerente de TI e Coordenador de TI, é importante levar em consideração 

a área a qual ele é especialista. Como dito por um respondente, “cada Gerente de TI deve 

participar das decisões de acordo com a sua especialidade”. 

Vale ressaltar que na organização em estudo procura-se tomar decisões em 

conjunto, entre pessoas de diferentes especialidades, com o objetivo de tornar a decisão 

mais assertiva possível e não comprometer o trabalho de nenhuma área. Aliado a isso, é 

observado na organização o tipo de cultura de Mercado, devido ao seu foco encontrar-se na 

produtividade e nos resultados. Porém, em detrimento da JV e do que propõe o Grupo ao 

qual a organização faz parte, observam-se aparentes tentativas de adotar uma cultura do 

tipo Clã, que possui característica de maior flexibilidade. 

A Operacionalização identificada na TKL está relacionada abaixo, no Quadro 8, 

agrupados por cada componente. 

 

Quadro 8: Operacionalização do IT Governance CANVAS 

OPERACIONALIZAÇÃO DO IT GOVERNANCE CANVAS 

Decisões-

chave 
Mecanismos de GTI 

Estrutura 

Organizacional 

Direitos 

Decisórios 

Princípios de 

TI 
Comitê Diretivo de TI 

Conjunto de práticas formais 

de Priorização de 

Investimentos de TI 

Raios de sol Dir. TI 

Arquitetura 

de TI 

Comitê de análise de 

viabilidade de projetos de 

TI 

Conjunto de práticas formais 

de Segurança da Informação 
  

 Arquiteto 

TI 

Infraestrutura 

de TI 

Estrutura Organizacional 

da TI formalizada 

Conjunto de práticas formais 

de Gestão de Processos 
  

 Dir. 

Negócios 

Necessidades 

de aplicações 

de negócio 

Comitê de priorização de 

investimentos em TI e 

demais áreas 

Conjunto de práticas formais 

de Gestão de Serviços de TI 
  

 Ger. 

Produto 

Investimentos 

e priorização 

de TI 

Conjunto de práticas 

formais para Análise de 

Riscos 

Métodos de avaliação de níveis 

de alinhamentos estratégico da 

TI 

    

  
Comitê de auditoria de TI 

em nível de diretoria 

Conjunto de práticas formais 

de Gestão de Projetos 
    

  
Definição formal dos 

papéis e responsabilidades 

Ética ou Cultura de 

Conformidade com políticas, 

diretrizes e procedimentos 

    

  
Comitê de projetos da 

empresa 

Compreensão compartilhada 

dos objetivos de TI e de 

negócios 

    

  CIO em nível executivo Escritório de Governança de TI     

  
Planejamento Estratégico 

de TI/SI 

Conjunto de práticas formais 

para definição/comunicação do 

Valor da TI para as pessoas 

    

  
Sistemas de medição de 

desempenho 
Co-location     

  
Definição de indicadores 

de desempenho de TI 

Conjunto de práticas (formais 

ou informais) de comunicação 
    

  

Conjunto de práticas 

formais de Controle e 

Mensuração da TI 
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Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

No próximo item será analisado o Monitoramento da Efetividade do ITG Canvas, 

que está organizado por Fatores Críticos de Sucesso e Indicadores de Efetividade. 

 

4.5 MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DO IT GOVERNANCE CANVAS 

 

4.5.1 Fatores Críticos de Sucesso 

 

Fundamentado no documento PETI e na observação participante, foi possível 

apurar os fatores indispensáveis para que a Governança de TI seja efetiva. Dessa forma, os 

fatores que serão mencionados procuram atender, de maneira geral, os objetivos da 

organização, tendo em vista que os objetivos da TI devem estar, em essência, conectados 

aos da organização. 

 Como primeiro fator crítico de sucesso destaca-se o atendimento às necessidades 

dos stakeholders, principalmente no que diz respeito aos clientes externos e ao órgão 

regulador. Outro fator que é de suma importância ser atendido, a fim de mensurar o 

sucesso da GTI é a redução de 50% dos problemas comuns relacionados à TI que 

foram mapeados neste trabalho. 

O órgão Banco Central (BACEN) também necessita ser atendido em sua plenitude, 

ou seja, é um fator crítico de sucesso para a TKL o atendimento à regulação do BACEN, 

para que a TKL seja autorizada a operar como instituição de pagamento. Entretanto, essa 

formalidade deve estar aliada à capacidade de inovação da empresa, que se trata de um 

quarto fator crítico de sucesso. 

Para finalizar, é importante que todos os projetos estratégicos abertos tenham 

metas e indicadores claramente definidos e alinhados à estratégia organizacional. Isso 

caracteriza que a TI esteja, de maneira objetiva, com seus projetos em concordância com 

os objetivos da organização, em busca de seu sucesso. 

4.5.2 Indicadores de Efetividade 

 

Nas entrevistas identificaram-se os Problemas Comuns Relacionados à TI, que 

contribuíram para aumentar a percepção da Governança já implementada pela organização. 

Por exemplo: a indefinição ou falta de divulgação do Planejamento Estratégico claro em 

relação ao crescimento do negócio e sua expansão, tanto nacional quanto internacional, 

dificulta o planejamento da TI e a priorização dos projetos; A organização não promover a 

Governança de TI de maneira adequada; Problema de comunicação na gestão de projetos; 

Direcionamento de esforços de TI para projetos/atividades pontuais e supostamente 

emergenciais, descoladas do planejamento estratégico, por reação ao mercado e às 

demandas de clientes; Prazo para desenvolvimento insatisfatório, do ponto de vista do 

demandante; Falta de mensuração do retorno do investimento realizado em TI, ou seja, 

falta mensurar se determinado projeto ou demanda trará um retorno financeiro para a 

empresa; e a falta de medição de desempenho dos serviços de TI e processos. 

Este aumento da percepção contribuiu para identificar os Indicadores de 

Efetividade, que foram verificados com base na análise do documento chamado 

“Indicadores” e na observação participante. Estes indicadores, que se encontram 

detalhados nos Quadros de 9 a 14, permitem o monitoramento da efetividade dos 

mecanismos e estruturas de decisão do Modelo de Governança de TI proposto. 

 

Quadro 9: Indicador de percentual de projetos estratégicos em andamento 

Título Percentual de projetos estratégicos em andamento 
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Objetivo 
Identificar o percentual de projetos em andamento que estão alinhados com o plano 

estratégico da empresa 

Unidade de medida Percentual 

Meta >=80% 

Fórmula de cálculo 

Resultado = (quant. proj. estratégicos em andamento / quant. proj. total em 

andamento) * 100 

Projetos em Andamento não possuem os status: Não iniciado, Cancelado, Suspenso e 

Protocolado 

Fonte de dados Rational portfólio manager 

Periodicidade de 

apuração 
Mensal 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Quadro 10: Indicador de índice de capacitação em Governança de TI 

Título Índice de capacitação em Governança de TI 

Objetivo Capacitar 100% dos gestores nas melhores práticas de GTI 

Unidade de medida Percentual 

Meta 100% 

Fórmula de cálculo 
Resultado = número de gestores capacitados/número de gestores existentes x 

100 

Fonte de dados Recursos Humanos 

Periodicidade de 

apuração 
Trimestral 

Responsável Diretoria de TI 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

 

 

Quadro 11: Indicador do cronograma dos projetos 

Título Cronograma dos Projetos 

Objetivo 
Medir como está a eficiência dos prazos para os projetos comparando as datas 

propostas para os marcos de entregas com as datas reais das entregas dos projetos 

Tipo de medida Prazo 

Unidade de medida Dias 

Meta Dias = 0 

Fórmula de cálculo Data da primeira baseline - Data da última baseline 

Fonte de dados Rational portfólio manager 

Periodicidade de 

apuração 
Mensal 

Responsável Fábrica de Projetos de Software 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Quadro 12: Indicador do grau de eficiência no orçamento dos projetos 

Título Grau de Eficiência no Orçamento dos Projetos 

Objetivo 
Medir como está a eficiência dos orçamentos para os projetos comparando o 

estimado com o realizado 

Tipo de medida Projeto 

Unidade de medida Horas 

Meta Horas = 0 
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Fórmula de cálculo 
Grau de eficiência* = 1 - orçamento gasto / orçamento estimado 

*Quanto mais próximo de 0 (zero) melhor 

Fonte de dados Rational portfólio manager 

Periodicidade de apuração Mensal 

Responsável Fábrica de Projetos de Software 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Quadro 13: Indicador de segurança da informação 

Título Indicador de segurança da informação 

Objetivo Avaliar a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação 

Unidade de medida Percentual 

Meta >=90% 

Fórmula de cálculo Nº de projetos com menos de 2% de vulnerabilidade/nº total de projetos x 100 

Fonte de dados Projetos 

Periodicidade de 

apuração 
Mensal 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Quadro 14: Indicador de direitos decisórios 

Título Indicador de direitos decisórios 

Objetivo 
Pesquisar na área de TI a opinião anônima dos colaboradores a respeito dos direitos 

decisórios sobre as decisões-chave 

Unidade de medida Percentual 

Meta >=90% 

Fórmula de cálculo 
Resultado = quantidade de respostas iguais aos Direitos decisórios definidos / 

quantidade de respostas * 100 

Fonte de dados Pesquisa de opinião 

Periodicidade de 

apuração 
Semestral 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

O Monitoramento da Efetividade do ITG Canvas sugerido para a TKL está 

relacionado abaixo, no Quadro 15, agrupado por cada componente. 

 

Quadro 15: Monitoramento da Efetividade do IT Governance CANVAS 

MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DO ITG CANVAS 

Fatores Críticos de Sucesso Indicadores de Efetividade 

Atendimento às necessidades dos stakeholders 
Indicador de percentual de projetos 

estratégicos em andamento 

Redução dos problemas comuns relacionados à TI 
Indicador de índice de capacitação 

em Governança de TI 

Atendimento à regulação do BACEN 
Indicador do cronograma dos 

projetos 

Capacidade de inovação 
Indicador do grau de eficiência no 

orçamento dos projetos 

Os projetos estratégicos abertos devem ter metas e indicadores 

claramente definidos e alinhados à estratégia organizacional 

Indicador de segurança da 

informação 

 Indicador de direitos decisórios 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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Através dos indicadores citados, é possível monitorar a efetividade dos mecanismos 

e estruturas de decisão do Modelo de Governança de TI proposto. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral deste artigo foi propor um MGTI que possa ser aplicado na 

organização estudada, a partir da aplicação do ITG Canvas. A empresa, aqui chamada de 

TKL, possui uma estrutura robusta e complexa, principalmente no atual momento, em que 

passa pela fase de harmonização decorrente da JV (Joint Venture) ocorrida em meados de 

2016, mas que não foi um grande empecilho para a execução e conclusão deste trabalho. 

Logo, considera-se que o objetivo geral foi atendido em sua plenitude, tendo sido 

alcançado através do atingimento de cada objetivo específico, que estão descritos nos 

parágrafos subsequentes. 

Em relação ao objetivo específico de identificar as necessidades da organização em 

relação à GTI, principalmente através das entrevistas este assunto se salientou, e pode ser 

observado principalmente nos componentes Necessidades de Negócio Relacionadas à TI e 

Problemas Comuns Relacionados à TI. 

No que tange ao objetivo específico de identificar o tipo de cultura organizacional, 

é notória a cultura do tipo Mercado, que tem foco na produtividade e nos resultados, mas 

em paralelo há uma tendência que adotar o tipo Clã, que possui característica de maior 

flexibilidade, em decorrência da JV e do que propõe o Grupo controlador da TKL. 

Quanto ao terceiro objetivo específico, que propõe discutir os componentes do 

MGTI na organização, fica evidente a necessidade de diálogo sobre o tema no ambiente 

privado, tanto como uma forma de processo educativo como para aprimorar a qualidade e a 

percepção de qualidade da TI na organização, assim como para fomentar seu alinhamento 

ao plano estratégico organizacional. 

Dessa forma, tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos foram 

atendidos. Portanto, embora os resultados desse estudo não possam ser generalizados para 

outras empresas privadas, eles têm potencial para servirem como referência na aplicação 

de um MGTI em outras organizações. Ainda que, tenham sido evidenciados como limites 

de pesquisa o desconhecimento e a dificuldade de entendimento do tema Governança de TI 

por parte de alguns dos respondentes, bem como a diferenciação entre os temas 

Governança e Gestão. Somado a isto, o que também limitou a pesquisa foi o não aceite, 

por parte dos respondentes, em terem seus áudios gravados durante a entrevista, assim 

como a dificuldade de reunir os respondentes para aplicação do Focus Group. 

Como sugestão para trabalhos futuros, posterior a realização das entrevistas seria de 

grande valia a utilização da técnica de Focus Group, entre times de negócio entre si, times 

de TI entre si e, a seguir, entre times de negócio e TI. Outra sugestão é a aplicação da 

técnica dos porquês, a fim de identificar a causa raiz de cada Problema Comum 

Relacionado à TI. Para concluir, outra técnica relevante para aplicação na organização em 

estudo seria a 5W2H (What, Why, Who, When, Where, How, How Much), com a finalidade 

de montar um plano de ação para a aplicação do MGTI. 
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This work presents a research’s result that had the objective of analyzing the data of car 

robbery in São Paulo in a certain set of days, in order to identify a pattern among the 

robberies events presents in the data sample. For this, data were obtained from the São 

Paulo State Government’s  Transparency Portal and then the K-Means and Apriori 

algorithms were applied to classify and group  them. 

 

Keywords: Big Data, K-Means, Apriori, Car Robbery 

 

ANÁLISE EM LARGA ESCALA DOS ROUBOS DE VEÍCULOS DA CIDADE DE 

SÃO PAULO UTILIZANDO K-MÉDIAS E APRIORI 

 

Este trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa que teve como objetivo analisar os 

dados dos eventos de roubos de carros em São Paulo em um determinado intervalo de dias, 

a fim de identificar um padrão entre os roubos presentes na amostra de dados. Para isto, 

foram utilizados dados do Portal da Transparência do Governo do Estado de São Paulo e 

aplicados os algoritmos de K-Médias e Apriori para a classificação e agrupamento dos 

dados. 

Palavras-chave: Big Data, K-Means, Apriori, Roubo de carros 
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1.   Introdução 

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2016), mais de 509 mil de carros 

foram roubados ou furtados no Brasil no ano de 2015, resultando em uma média de 1 caso 

de furto ou roubo por minuto. Em valores absolutos, o Estado de São Paulo aparece como 

o maior estado brasileiro em números de roubos e furtos de carros, contando com 189 mil 

casos em 2015. 

Um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (2017) afirma que a violência e 

a criminalização são as principais barreiras do desenvolvimento da América Latina, com 

custos anuais equivalentes a 10,5% do PIB do Brasil. Para Madalozzo e Furtado (2011), o 

entendimento do que é um crime é essencial para que melhores práticas de combate e 

prevenção sejam implementadas para que haja redução das ocorrências e bem estar dos 

indivíduos. Nesse aspecto, o crime pode ser examinado de formas diferentes, considerando 

todas as modalidades de crime, incluindo de furto e roubo. 

A fim de disponibilizar publicamente dados de servidores públicos estaduais, o Governo 

do Estado de São Paulo (n.d.) possibilita visualizar dados de roubos e furtos de veículos 

filtrados por períodos de ano e mês através do Portal da Transparência, permitindo a 

exportação dos mesmos em um formato de planilha contendo registros dos Boletins de 

Ocorrência dos casos. 

Segundo o manual da Secretaria da Segurança Pública (2005), disponibilizado para avaliar 

corretamente a evolução da criminalidade e a atuação da Polícia, é preciso ter o 

entendimento correto da natureza dos crimes e para que estes façam parte das estatísticas 

oficiais, é preciso que três etapas sejam cumpridas: o crime deve ser detectado, notificado 

às autoridades policiais e por último registrado no boletim de ocorrência. O manual 

menciona ainda que pesquisas de vitimização realizadas no Brasil sugerem, em média, que 

apenas um terço dos crimes ocorridos são registrados. Todavia, de acordo com a UNICRI - 

Instituto Europeu de Criminologia da ONU, a taxa de notificação para roubos de carros no 

Brasil com mais de 100 mil habitantes possui um percentual significativo, conforme 

demonstrado pela Tabela 1. 

Tabela 1 - Taxa de notificação de cidades com mais de 100 mil habitantes. 

Descrição Inglat. Finlândia Esp. Itália C. Rica Brasil Argen. 

Roubo de carro 93,9 100 80,9 94,9 73,7 91,9 90,3 

Furto de dentro do 

carro 

74,3 5 29,2 40,1 22,1 18,3 53,8 

Vandalismo no 35,5 6,1 18,4 14,9 18,2 0,9 18,8 
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carro 

Roubo de moto 93,5 5,7 85,4 76,4 91,7 65 79,5 

Roubo de bicicleta 74,6 4,6 40,9 27,5 35,7 7,1 41,4 

Arrombamento 94,6 5 70,8 65,5 50,8 38,4 68,9 

Tentativa de 

arrombamento 

55,2 2,2 22,5 20,9 22,5 19,3 40,9 

Assalto 52,1 8,6 32,1 37,5 27,6 19,1 42 

Ofensas sexuais 16,4 1,2 3,6 4,3 9,3 9,8 43 

Agressão / ameaça 41,7 4,4 24,4 25,4 29,9 11,5 34,4 

Fonte: UNICRI / ILANUD 

 

2.   Objetivo 

Dado o cenário apresentado, o objetivo deste trabalho é analisar os dados de roubos de 

veículos da cidade de São Paulo a fim de identificar um padrão entre os roubos realizados 

dentro de um determinado período de dias. Para tal, são utilizadas técnicas de 

processamento de dados em larga escala em dados públicos de roubos de veículos 

coletados através do Portal da Transparência do Governo do Estado de São Paulo (n.d.) no 

mês de janeiro do ano de 2017. 

Através de uma análise investigativa realizada nos dados obtidos, a hipótese formulada por 

este trabalho é que existe uma homogeneidade de grupos de variáveis dentro do conjunto 

estudado considerando o bairro, período do dia e dia da semana da ocorrência. Para 

identificar esta hipótese, o algoritmo de K-Médias (Macqueen, 1967) são utilizados para o 

agrupamento dos registros e, em seguida, o algoritmo de classificação de Apriori (Agrawal 

e Srikant, 1994) é utilizado para identificar a relação entre os grupos identificados. 

 

3.   Metodologia 

 

A linguagem R (Ihaka e  Gentleman, 1996) foi utilizada para permitir um melhor 

tratamento nos dados coletados juntamente com a ferramenta RStudio
1
. Os itens a seguir 

                                                
1 https://www.rstudio.com/ 
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apresentam, passo a passo, os métodos utilizados com exemplos de aplicação na linguagem 

escolhida. 

3.1    Coleta 

Os dados coletados são de fontes secundárias disponíveis no Portal da Transparência do 

Governo do Estado de São Paulo (n.d.) e pelo Sistema Atlas Municipal (n.d.). A primeira 

amostra foi obtida aplicando-se os seguintes filtros: 

● Opção: Roubo de Veículos 
● Departamento: DECAP 
● Seccional: Todas 
● Período: 01/01/2017 - 31/01/2017 

O site disponibiliza a exportação de dados para formato excel (.xls) e foi necessário 

converter o arquivo exportado para o formato .csv com encoding UTF-8 para melhor 

interpretação da ferramenta RStudio e reconhecimento de caracteres com acentuação. 

A amostra complementar contendo os dados de IDH do ano de 2000 dos distritos da cidade 

de São Paulo foi extraída manualmente do Sistema Atlas Municipal (n.d.) 

 

Tabela 2 - Dados de roubos de carros importados para a ferramenta RStudio 

NR BO LOGRADOURO BAIRRO CEP CIDADE 

NA RUA GUILHOBEL SAUDE 4304020 S.PAULO 

NA RUA ITAJUIBE ITAIM 

PAULISTA 

8120470 S.PAULO 

NA RUA ITAJUIBE ITAIM 

PAULISTA 

8120470 S.PAULO 

NA RUA ITAJUIBE ITAIM 

PAULISTA 

8120470 S.PAULO 

NA RUA ITAJUIBE ITAIM 

PAULISTA 

8120470 S.PAULO 

NA AVENIDA 

COMENDADOR 

FEIZ ZARZUR 

PIRITUBA 2942000 S.PAULO 
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NA RUA LUIS 

CARLOS GENTILE 

DE LAET 

MANDAQUI 2378000 S.PAULO 

NA RUA LUIS 

CARLOS GENTILE 

DE LAET 

MANDAQUI 2378000 S.PAULO 

NA RUA LEONARDO 

VILAS BOAS 

SAO LUCAS 3240000 S.PAULO 

NA RUA CHAFARIZ 

DE PEDRA 

IGUATEMI 8341120 S.PAULO 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

3.2   Análise Exploratória 

Com os dados importados para a ferramenta RStudio, foi realizado uma análise 

exploratória a fim de identificar maiores detalhes sobre os dados a serem trabalhados, em 

conjunto foi utilizada a ferramenta OpenRefine
2
 para obter uma melhor visualização dos 

dados inicialmente. 

3.3   Estatística Descritiva 

A amostra selecionada compreende um conjunto de 3514 elementos com 51 variáveis 

(colunas), que representam o registro de boletins de ocorrência dos roubos de veículos. 

As 51 colunas estão distribuídas em variáveis quantitativas e qualitativas conforme 

mostrado na tabela abaixo (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Exemplo parcial de identificação das variáveis 

Coluna Tipo do dado Tipo da variável 

CORCUTIS character Não há dados para assumir o tipo de 

variável 

                                                
2 http://openrefine.org/ 
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BO_AUTORIA character Qualitativa Nominal 

FLAGRANTE character Qualitativa Nominal 

LOGRADOURO integer Qualitativa Nominal 

NUMERO integer Qualitativa Nominal 

BAIRRO character Qualitativa Nominal 

CIDADE character Qualitativa Nominal 

UF character Qualitativa Nominal 

DESCRICAOLOCAL character Qualitativa Nominal 

EXAME character Qualitativa Nominal 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Dado o objetivo do projeto em identificar uma relação entre as variáveis e os roubos de 

veículos na amostra selecionada, as seguintes colunas foram identificadas como as mais 

importantes para os resultados da pesquisa: 

● Data de Ocorrência: Data do registro da ocorrência, no formato de data 

DD/MM/YYYY 
● Período: Período da ocorrência, variando entre MANHÃ, TARDE e NOITE 
● Bairro: Texto identificando o bairro da ocorrência 

3.4   Pré-Processamento 

A etapa de pré-processamento é necessária para consolidar e transformar informações em 

um formato compreensível para os algoritmos durante a análise dos dados. 

3.4.1   Remoção de placas repetidas 

Foram identificados 280 registros de placas repetidas e registros sem placas que foram 

removidos da amostragem. 

3.4.2   Extração de colunas 

Com base na Análise Exploratória, as colunas com maior importância na base foram 

mantidas, enquanto as colunas com informações irrelevantes foram isoladas em um outro 

conjunto de dados. 
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Tabela 4 - Exemplo parcial das informações extraídas 

DATA OCORRENCIA PERIODO OCORRENCIA BAIRRO 

31/12/2016 A NOITE SAUDE 

31/12/2016 A NOITE ITAIM PAULISTA 

31/12/2016 A NOITE ITAIM PAULISTA 

31/12/2016 A NOITE ITAIM PAULISTA 

31/12/2016 A NOITE ITAIM PAULISTA 

01/01/2017 DE MADRUGADA PIRITUBA 

31/12/2016 A NOITE MANDAQUI 

01/01/2017 DE MADRUGADA SAO LUCAS 

01/01/2017 DE MADRUGADA IGUATEMI 

01/01/2017 PELA MANHÃ SOCORRO 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

3.4.3   Ajustes dos caracteres 

Todos os valores texto foram transformados para caixa alta e foram removidos caracteres 

com acentuação a fim de evitar coerção de dados. 

Tabela 5 - Exemplo parcial das informações extraídas 

DATA OCORRENCIA PERIODO OCORRENCIA BAIRRO 

31/12/2016 A NOITE SAUDE 

31/12/2016 A NOITE ITAIM PAULISTA 

31/12/2016 A NOITE ITAIM PAULISTA 
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31/12/2016 A NOITE ITAIM PAULISTA 

31/12/2016 A NOITE ITAIM PAULISTA 

01/01/2017 DE MADRUGADA PIRITUBA 

31/12/2016 A NOITE MANDAQUI 

01/01/2017 DE MADRUGADA SAO LUCAS 

01/01/2017 DE MADRUGADA IGUATEMI 

01/01/2017 PELA MANHÃ SOCORRO 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

3.4.4   Valores Nulos 

Para garantir a conformidade dos resultados dos algoritmos, foi necessário efetuar a 

limpeza dos dados verificando a existência de algum valor nulo em todos os registros do 

conjunto, descartando registros com uma única variável nula. 

Ao final deste processo, a base contou com 3040 registros, uma diferença de 199 registros 

da base original. 

● A NOITE: 87 registros excluídos 

● A TARDE: 39 registros excluídos 

● DE MADRUGADA: 31 registros excluídos 

● PELA MANHÃ: 37 registros excluídos 

3.4.5   Informações inconsistentes 

Durante a análise exploratória, foram identificados registros com a data da ocorrência fora 

do período estudado. Desta forma, foram filtrados os registros cuja a data de ocorrência era 

superior à 1 de janeiro de 2017. 

3.4.6   Conversão de variáveis 

Através da análise exploratória, foram identificadas colunas importantes para o resultado 

do processamento dos algoritmos. Considerando a diferença entre os tipos das variáveis, e 

a fim da execução de algoritmos de classificação, todas as variáveis foram convertidas para 

quantitativas discretas, conforme descritas nos itens abaixo. 

3.4.6.1   Bairro 
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Os dados da variável Bairro foram classificados utilizando os dados de Índice de 

Desenvolvimento Humano do IBGE
3
, classificando os bairros com IDH “Muito Elevado”, 

“Elevado” e “Médio” de acordo como apresentado o site Atlas Brasil
4
: 

● IDH Muito Elevado: a partir de 0,800 

● IDH Elevado: Entre 0,700 e 0,799 

● IDH Médio: Entre 0 e 0,699 

 

Tabela 5 - Exemplo parcial das informações após classificação por IDH 

DATA 

OCORRENCIA 

PERIODO 

OCORRENCIA BAIRRO BAIRRO IDH 

31/12/2016 A NOITE SAUDE MUITO 

ELEVADO 

31/12/2016 A NOITE ITAIM PAULISTA MEDIO 

31/12/2016 A NOITE ITAIM PAULISTA MEDIO 

31/12/2016 A NOITE ITAIM PAULISTA MEDIO 

31/12/2016 A NOITE ITAIM PAULISTA MEDIO 

01/01/2017 DE 

MADRUGADA 

PIRITUBA ELEVADO 

31/12/2016 A NOITE MANDAQUI ELEVADO 

01/01/2017 DE 

MADRUGADA 

SAO LUCAS ELEVADO 

01/01/2017 DE 

MADRUGADA 

IGUATEMI MEDIO 

01/01/2017 PELA MANHÃ SOCORRO ELEVADO 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

3.4.6.2   Data de Ocorrência 

                                                
3 https://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=355030&search=sao-paulo|sao-paulo 
4 http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/idhm/ 
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A coluna data de ocorrência foi classificada pelo seu dia da semana, variando de segunda-

feira à domingo. 

3.4.7   Transformação 

Para que os algoritmos de agrupamento tenham um resultado eficiente, foi necessário a 

transformação das variáveis selecionadas de qualitativas nominais para qualitativas 

discretas. 

 

Tabela 6 - Exemplo parcial das informações após transformação dos dados 

DIA_SEMANA PERIODO_OCORRENCIA IDH 

6 3 1 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

7 4 2 

6 3 2 

7 4 2 

7 4 3 

7 1 2 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

3.4.7.1   Normalização 

Com a classificação das variáveis, os dados foram então normalizados utilizando o método 

de Minmax (Hazewinkel, 1994) para cada coluna. 
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Tabela 7 - Exemplo parcial das informações normalizadas utilizando Minmax. 

DIA_SEMANA PERIODO_OCORRENCIA IDH 

0.8333333 0.50 0.0000000 

0.8333333 0.50 0.6666667 

0.8333333 0.50 0.6666667 

0.8333333 0.50 0.6666667 

0.8333333 0.50 0.6666667 

1.0000000 0.75 0.3333333 

0.8333333 0.50 0.3333333 

1.0000000 0.75 0.3333333 

1.0000000 0.75 0.6666667 

1.0000000 0.00 0.3333333 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

3.5 Agrupamento 

Após a normalização dos dados, foi possível utilizar os algoritmos de agrupamento na 

amostra selecionada. Utilizando o algoritmo de k-partições, foi possível identificar um k 

único representando o número de clusters da amostra no maior ponto de curvatura da 

parábola (Figura 1). 

 

Figura 1 - Plot da soma dos quadrados por grupo (clusters) 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

Utilizando k = 4, foi possível utilizar o algoritmo de k-médias, identificando assim os 

clusters e seus respectivos registros. Em seguida, os respectivos grupos foram identificados 

nos registros da amostra, conforme Tabela 8. 

 

Tabela 8 -  Informações parciais da clusterização 

BAIRRO 
BAIRRO 

IDH 
DIA 

SEMANA 

DIA 

SEMANA  

C 

PERIODO 

OCORREN

CIA C 
BAIRRO 

IDH_C 
CLUS

TER 

SAUDE MUITO 

ELEVAD

O 

sábado 6 3 1 4 

ITAIM 

PAULISTA 

MEDIO sábado 6 3 3 4 

ITAIM 

PAULISTA 

MEDIO sábado 6 3 3 4 

ITAIM 

PAULISTA 

MEDIO sábado 6 3 3 4 

ITAIM 

PAULISTA 

MEDIO sábado 6 3 3 4 

PIRITUBA ELEVAD

O 

domingo 7 4 2 4 

MANDAQUI ELEVAD

O 

sábado 6 3 2 4 
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SAO LUCAS ELEVAD

O 

domingo 7 4 2 4 

IGUATEMI MEDIO domingo 7 4 3 4 

SOCORRO ELEVAD

O 

domingo 7 1 2 3 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

3.6 Classificação 

Com os clusters identificados, foi necessário o uso do algoritmo de Apriori para identificar 

as variáveis de maior ocorrência dentro de cada cluster, identificando assim sua 

homogeneidade. 

Foram realizadas 3 interações do algoritmo, utilizando o parâmetro de suporte com os 

valores de 15%, 20% e 25%. 

 

Tabela 9 - Exemplo  de regras geradas utilizando suporte de 15% 

 

ID Rules Suport Confidence Lift 

1 {sábado , PELA MANHÃ , ELEVADO} 

=> {1} 

0.01513158 1 2.892483 

2 {segunda-feira , A NOITE , MEDIO} => 

{4} 

0.01513158 1 3.932730 

3 {segunda-feira , PELA MANHÃ , 

MEDIO} => {3} 

0.01546053 1 4.222222 

4 {quinta-feira , PELA MANHÃ , 

ELEVADO} => {3} 

0.01546053 1 4.222222 

5 {quarta-feira , A TARDE , ELEVADO} 

=> {3} 

0.01578947 1 4.222222 

6 {sábado , DE MADRUGADA , 

ELEVADO} => {2} 

0.01578947 1 6.092184 

7 {segunda-feira , PELA MANHÃ , 

ELEVADO} => {3} 

0.01611842 1 4.222222 

8 {domingo , A TARDE , ELEVADO} => 

{1} 

0.01644737 1 2.892483 

9 {terça-feira , A TARDE , ELEVADO} 

=> {3} 

0.01644737 1 4.222222 
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10 {domingo , DE MADRUGADA , 

MEDIO} => {1} 

0.01644737 1 2.892483 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

Tabela 10 - Exemplo  de regras geradas utilizando suporte de 20% 

 

ID Rules Suport Confidence Lift 

1 {terça-feira , A NOITE , MEDIO} => 

{4} 

0.02171053 1 3.932730 

2 {terça-feira , A NOITE , ELEVADO} => 

{4} 

0.02335526 1 3.932730 

3 {segunda-feira , A NOITE , ELEVADO} 

=> {4} 

0.02467105 1 3.932730 

4 {sexta-feira , A NOITE , MEDIO} => 

{1} 

0.02565789 1 2.892483 

5 {domingo , A NOITE , MEDIO} => {1} 0.02565789 1 2.892483 

6 {quinta-feira , A NOITE , ELEVADO} 

=> {2} 

0.02631579 1 6.092184 

7 {domingo , A NOITE , ELEVADO} => 

{1} 

0.02960526 1 2.892483 

8 {sábado , A NOITE , ELEVADO} => 

{1} 

0.03092105 1 2.892483 

9 {sábado , A NOITE , MEDIO} => {1} 0.03421053 1 2.892483 

10 {quarta-feira , A NOITE , ELEVADO} 

=> {4} 

0.03421053 1 3.932730 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

 

Tabela 11 - Exemplo  de regras geradas utilizando suporte de 25%  

 

ID Rules Suport Confidence Lift 

1 {sexta-feira , A NOITE , MEDIO} => {1} 0.02565789 1 2.892483 
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2 {domingo , A NOITE , MEDIO} => {1} 0.02565789 1 2.892483 

3 {quinta-feira , A NOITE , ELEVADO} 

=> {2} 

0.02631579 1 6.092184 

4 {domingo , A NOITE , ELEVADO} => 

{1} 

0.02960526 1 2.892483 

5 {sábado , A NOITE , ELEVADO} => {1} 0.03092105 1 2.892483 

6 {sábado , A NOITE , MEDIO} => {1} 0.03421053 1 2.892483 

7 {quarta-feira , A NOITE , ELEVADO} 

=> {4} 

0.03421053 1 3.932730 

8 {sexta-feira , A NOITE , ELEVADO} => 

{2} 

0.03453947 1 6.092184 

NA NA NA NA NA 

NA.1 NA NA NA NA 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

Figura 2 - Plot das regras com 15% de suporte 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Figura 3 - Plot das regras com 20% de suporte 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Figura 4 - Plot das regras com 25% de suporte 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

4.   Conclusão 
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Este trabalho propôs o uso de técnicas de análise de dados em larga escala para identificar 

uma homogeneidade entre variáveis de roubos de veículos na cidade São Paulo. Para tal, 

foram coletados dados do Governo do Estado de São Paulo (n.d.) e realizado a limpeza e 

transformação dos dados para, em seguida, utilizar o algoritmo de k-médias para agrupá-

los em k-clusters e o algoritmo de Apriori para classificar cada cluster pela maior relação 

de variáveis. 

Utilizando os gráficos formados a partir do agrupamento pelo algoritmo de Apriori, foi 

possível identificar a seguinte relação homogênea dentro dos 4 clusters obtidos: 

● No primeiro cluster, foi possível identificar uma maior densidade de casos 

ocorridos de sexta-feira a domingo à noite com predominância nos bairros de IDH 

classificados como Médio; 

● No segundo cluster, foi possível identificar uma densidade grande nas noites de 

quinta-feira e sexta-feira em bairros de IDH classificados como elevado; 

● No terceiro cluster, foi possível identificar uma densidade baixa de casos ocorridos 

durante a semana entre os períodos da manhã e tarde, com predominância entre 

bairros de IDH classificados como Elevado; 

● No quarto cluster, foi possível identificar uma densidade alta de casos ocorridos 

durante as quartas no período na noite entre bairros de IDH classificados como 

Elevado; 

A partir dos resultados obtidos, este trabalho sugere uma ação da polícia do estado de São 

Paulo de remanejamento de seus recursos da seguinte forma: 

● Remanejar o contingente para priorizar os bairros de IDH classificados como 

elevado durante os dias de semana, nos períodos de manhã e tarde; 

● Aumentar a contingência da polícia em bairros de IDH classificados como elevado 

entre as quintas-feiras e sextas-feiras à noite, e nos sábados de madrugada; também 

elevar o contingente em bairros de IDH classificados como elevado durante as 

quartas-feiras à noite; 

5.   Trabalhos futuros 

A partir dos resultados encontrados, sugere-se os seguintes trabalhos futuros para este 

projeto: 

● Adicionar o modelo veicular no modelo a fim de identificar uma relação de furtos 

com com a faixa do valor do automóvel; 

● Abranger o período para outros meses ainda na cidade de São Paulo e verificar se 

os resultados são alterados de acordo com o mês; 

● Identificar uma possível relação de geolocalização entre casos ocorridos no mesmo 

dia a fim de verificar casos relacionados (exemplo: identificar quadrilhas de roubo 

e receptação de veículos); 

● Adicionar variáveis de geo-localização no modelo e relacionar com 

estabelecimentos de grande circulação nas proximidades, como shoppings, 

universidades, supermercados, estádios e avenidas com maior circulação; 
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● Relacionar a evolução dos casos de roubo de veículos com casos de homicídios a 

partir da geo-localização e período da ocorrência 

● Identificar a proporção de flagrantes nas ocorrências de roubos e furtos 

● Identificar a proporção de apreensão de entorpecentes ou armas de fogo e verificar 

se casos de roubo ocorrem com maior frequência quando há a relação das duas 

variáveis; 
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ABSTRACT 

This study aimed to identify the impact of information technology on the perception of the 

individual worker, on the model of Doll and Torkzadeh (1999) and the study of Pereira 

(2003), according to the perception of officials of the agencies of the a state bank. Thus, in 

order to identify how the variables productivity, customer satisfaction, managerial control, 

innovation and decision-making process can measure the results of using the bank's IT 

environment, this study was characterized as descriptive. The research sample was 102 

employees and used a sample of 94 officials from nine agencies. The method for data 

collection was closed questionnaire with 35 questions was used to collect data and the 

results were analyzed using descriptive statistics. The study concluded that the perception 

of users is higher in relation to productivity, then customer satisfaction and management 

control, applications for the evaluation of IT-related research. 
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Impacto da Tecnologia da Informação sobre a Percepção do Trabalhador: Um Estudo nas 

Agências de um Banco Estadual 

 

 

RESUMO 

O presente trabalho objetivou identificar o impacto da tecnologia da informação sobre a 

percepção do trabalhador individual, segundo o modelo de Torkzadeh e Doll (1999) e o 

estudo de Pereira (2003), de acordo com a percepção dos funcionários de agências de um 

banco estadual. Dessa forma, a fim de identificar como as variáveis produtividade, 

satisfação dos clientes, controle gerencial, inovação e processo decisório podem medir os 

resultados da utilização da TI no ambiente do banco, este estudo foi caracterizado como 

descritivo. O universo da pesquisa foi de 102 funcionários e utilizou-se uma amostra de 94 

funcionários de 9 agências. Foi utilizado um questionário com 35 itens para a coleta de 

dados e os resultados foram analisados por meio de estatística descritiva. O estudo 

concluiu que a percepção dos usuários é maior em relação à produtividade, a satisfação dos 

clientes e o controle gerencial, para os aplicativos de avaliação de TI relacionados na 

pesquisa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Tecnologia de Informação (TI) é um dos componentes mais importantes do 

ambiente empresarial ao oferecer grandes oportunidades para as empresas alcançarem o 

sucesso no aproveitamento de seus benefícios, independente do seu segmento. O’Brien e 

Marakas (2013, p 2) reforçam que “sistemas e tecnologias de informação são componentes 

essenciais de negócios e organização bem-sucedidos, e alguns diriam que se trata de 

imperativos de negócios”. Nessa direção, os dados a serem trabalhados precisam ter como 

suporte recursos de tecnologia da informação adequados, a fim de disponibilizar as 

respostas de forma rápida e eficiente, para que a instituição possa se sobressair junto a um 

mercado altamente competitivo, onde a exigência de melhorias e novas tecnologias são 

constantes. 

O segmento bancário atual possui características próprias que o apontam como um 

dos que mais se utiliza da TI para sua operacionalização e estratégia competitiva.  Entre os 

bancos, os avanços tecnológicos que são utilizados estão sempre em um grau altamente 

ascendente, ficando o setor sempre em destaque. Segundo dados da Federação Brasileira 

de Bancos (Febraban & Deloitte, 2017), os investimentos dos bancos em tecnologia da 

informação totalizaram R$ 18,6 bilhões em 2016, com queda de 2,11% em relação aos R$ 

19 bilhões registrados em 2015. A pesquisa mostra que mesmo em tempos de crise, com 

menor apoio do governo, as novidades tecnológicas para os usuários não param e os 

bancos precisam investir, mesmo que em menor número. Nesse contexto, trabalhando com 

produtos e serviços muito similares, destaca-se a instituição bancária que oferece melhor 

nível de atendimento e eficiente prestação de serviços, tanto pessoal e principalmente 

informatizado, em função da acessibilidade e customizações realizadas pelos clientes, 

exigindo também dos funcionários um alto índice de reciclagem e aperfeiçoamento.  

Nesse aspecto, além da expectativa da instituição bancária de extrair bons resultados 

com seus investimentos, existe a identificação e o impacto que essas tecnologias aplicadas 

aos bancos causam em seus funcionários e na organização como um todo, uma vez que, 

quem move a TI são seus usuários. As transações bancárias, a captação de recursos, os 

serviços para os clientes, e sua organização interna, depende dessa interação.  

Dessa forma, para haver um acompanhamento da tecnologia que se inova de forma 

rápida, é indispensável que os funcionários estejam envolvidos com os processos 

demandados pela organização, para que utilizem o máximo possível dos sistemas, e da 

automação implantada nos bancos.  

Diversos estudos e modelos buscam medir os impactos da TI no indivíduo, seja 

usuário interno ou externo. Lucht, Hoppen e Maçada (2007) elencaram os modelos 

propostos por diversos autores mais utilizados para avaliar os impactos da TI: Mahmood e 

Soon (1991) utilizaram variáveis estratégicas organizacionais na sua pesquisa; Torkzadeh e 

Doll (1999) abordaram as variáveis: produtividade, inovação, satisfação dos clientes e 

controle gerencial, no processo de trabalho; Chin e Lee (2000) usaram variáveis de 

satisfação, expectativas e desejos do usuário; e Wixom e Todd (2005) empregaram as 

variáveis aceitação, utilidade e uso percebido. Dos modelos apresentados, a presente 

pesquisa utilizou o modelo de Torkzadeh e Doll (1999), acrescentando à variável processo 
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decisório, abordada no estudo de Pereira (2003), em um grande banco brasileiro, uma vez 

que, este modelo se adéqua com mais clareza ao propósito da pesquisa. 

O artigo tem como objetivo avaliar a percepção dos funcionários de um banco 

estadual em relação ao impacto da tecnologia da informação sobre o trabalho, de acordo 

com o instrumento de avaliação de Torkzadeh e Doll (1999), validado e adaptado por 

Pereira (2003). 

A escolha do banco estadual ocorreu em função do porte, da acessibilidade e dos 

diversos investimentos em TI que tais entidades precisam fazer para acompanhar o cenário 

nacional e mundial. Ademais, o banco selecionado é considerado no Estado de atuação 

modelo em inovação. De acordo com os dados da revista econômica Valor 1000 (2017), o 

Banco assumiu a 57ª posição entre os 100 maiores bancos do país, em 2017, saindo do 62º 

lugar, em 2016. Estando ainda na 4ª posição entre os 20 pequenos e médios bancos com 

melhor rentabilidade operacional em 2017. 

Tendo em vista essa situação, o problema de pesquisa é: qual o impacto da 

tecnologia da informação sobre o trabalho individual em um banco estadual? Para 

responder a essa pergunta aplicou-se o modelo citado e fundamentou o estudo conforme 

segue nas próximas seções. 

 

2 O AVANÇO DA TI NO SETOR BANCÁRIO 

 

O ambiente empresarial tem passado por profundas mudanças, as quais têm relação 

direta com o crescente uso da TI. Esta relação engloba desde o surgimento até a aplicação 

das novas tecnologias, que visam atender necessidades e criar novas oportunidades empre-

sariais (Albertin & Moura, 2002; Berisha-Shaqiri, 2015).  

De acordo com Castells (2001), os pioneiros e mais diretos beneficiários do desen-

volvimento da TI foram organizações de alta tecnologia e empresas financeiras, sendo que 

estas conseguiram maior integração global dos mercados financeiros. O capital pode hoje 

ser gerenciado 24 horas por dia em mercados financeiros funcionando em tempo real. A 

economia conseguiu se tornar global graças à TI, no final do século XX. 

O Setor Financeiro foi o primeiro a utilizar a TI nas soluções de auxílio à tomada de 

decisão, concentrando-se em análise de dados financeiros para administrar melhor os ne-

gócios. A demanda de informações de natureza financeira é enorme, principalmente pelos 

gestores, que precisam verificar tendências, variações e anomalias de desempenho de uma 

empresa com o mínimo de sacrifício possível (Kimball & Ross, 2001; Moraes & Campos, 

2004). 

Dentre as instituições financeiras que mais investem em TI podem se citar os bancos 

que investem grandes fortunas em sua modernização contínua visando maiores ganhos em 

termos de lucratividade, competitividade e valor para o cliente por meio da sua diversifica-

ção, oferecendo maior gama de produtos e serviços desenvolvidos e apoiados com o uso da 

TI (Ruben, Wainer & Dwyer, 2003; Leckson-Leckey, Osei & Harvey, 2011; Farouk & 

Dandago, 2015). Os bancos participam ativamente nas operações e processos dos demais 

setores, sendo também influenciados pelas transformações externas (Albertin, 1997).  

O setor bancário do Brasil é referência mundial em investimentos no campo da TI, 

sendo considerado uma das redes mais integradas mesmo com a grande extensão geográfi-

ca do país. Os bancos brasileiros também são reconhecidos em termos de qualidade e ino-

vação no que tange ao desenvolvimento e prestação de serviços aos seus clientes (Mainetti 

Júnior, Gramani & Barros, 2014).  
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De acordo com uma pesquisa da Federação brasileira de bancos (Febraban) o mon-

tante de investimentos em TI no setor bancário no ano de 2016 foi de R$ 18,6 bilhões, ha-

vendo um aumento significativo no total de despesas e investimentos com software (45%), 

tendo alcançando o topo em 2015, ultrapassando o percentual correspondente a hardware 

(35%) (Febraban & Deloitte, 2017). 

O tópico seguinte analisa o impacto da TI sobre as organizações e o trabalho indivi-

dual, no qual os temas produtividade, inovação, satisfação dos clientes, controle gerencial e 

processo decisório são definidos, envolvendo diretamente o foco desta pesquisa em relação 

à sua metodologia. 

  

3 IMPACTOS GERADOS PELA TI NA ORGANIZAÇÃO VERSUS TRABALHO 

INDIVIDUAL 

 

De acordo com Lucht, Hoppen e Maçada (2008), muito se tem investido em tecnolo-

gia da informação no âmbito das instituições públicas e privadas sem a devida averiguação 

real e concreta dos resultados que estão sendo alcançados. Entretanto, mensurar os impac-

tos da TI não é uma tarefa fácil de ser realizada. Tanto na academia quanto na prática é 

reconhecido que não existe uma única forma de se avaliar os impactos provocados pela 

implantação de TI em uma organização. 

A TI influencia fortemente os indivíduos e seu trabalho e, por consequência, a sua 

performance. Essa influência impacta o trabalho individual, sendo que esse impacto tem 

consequências diretas na organização como um todo, pois é ele que determina como os 

funcionários farão uso dos sistemas (Zanuz, 2015).  

Torkzadeh e Doll (1999) desenvolveram um instrumento composto de quatro dimen-

sões (produtividade, inovação, satisfação do usuário e controle gerencial) para medir o 

impacto da TI sobre o indivíduo para realizar uma tarefa, tal como mostra o quadro 1. 

  

Quadro 1 – Definição dos impactos da TI sobre o trabalho de indivíduos 

Dimensões Definição 

Produtividade Em que medida a aplicação interfere na produção do usuário em deter-

minada unidade de tempo. 

Inovação Em que medida a aplicação ajuda a criar ou tentar expressar novas idei-

as em seu trabalho. 

Satisfação do usuário Em que medida a aplicação ajuda o usuário a criar valor para os clientes 

internos e externos à organização. 

Controle gerencial Em que medida a aplicação ajuda a regular processos e desempenho. 

Fonte: Adaptado de Torkzadeh e Doll (1999) 

 

Lucht, Hoppen e Maçada (2008) reforçaram em sua pesquisa que essas quatro di-

mensões, juntas, determinam como uma aplicação de TI exerce impacto sobre os indiví-

duos dentro de um contexto organizacional.   

No que tange à dimensão produtividade, pode-se dizer que é a medida da razão entre 

os resultados obtidos em relação aos recursos utilizados para alcançar estes resultados 

(King, Lima & Costa, 2013).  Não significa trabalhar mais, mas trabalhar melhor, de modo 

mais eficiente e mais inteligente (Santos & Chamon, 2008; Gurovitz, 2003). Corroboram 

com essa ideia Albertin e Albertin (2005), os quais citam que a produtividade consiste em 

medidas de eficiência da utilização de recursos para os processos.   
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Para Ferreira e Ferreira (2008), a utilização efetiva da TI é considerada uma das 

grandes responsáveis pelo crescimento econômico, vantagem competitiva e produtividade. 

Cada vez mais as organizações têm investido uma grande gama de recursos financeiros em 

TI visando melhorar o desempenho organizacional.   

De acordo com Wainer (2003, p.18):  

  
Existem duas razões pelas quais a produtividade é uma medida de extrema 

importância. A primeira é que na economia clássica o aumento da produtividade 

é um dos limites para o crescimento real da economia. A segunda e talvez a mais 

importante razão para se falar em produtividade é que produtividade é a medida 

pela qual se deve julgar, comparar, e avaliar tecnologias. 

 

O aumento da produtividade nas organizações é constantemente questionado até 

hoje, em contraponto aos substanciais investimentos em TI. Dessa forma ainda não foi 

formulada uma conclusão totalmente aceita pelos mundos acadêmico e profissional sobre 

esta relação. Dessa forma, quando se investe em TI e o resultado não é satisfatório para as 

organizações, diz-se que há uma aparente incoerência, denominada paradoxo da 

produtividade (Roach, 1988; Souza et al., 2010; Paço & Pérez, 2015). 

Uma vez que a maior parte de investimento em TI é direcionado às atividades 

desenvolvidas pelo trabalhador nas organizações, a medida de produtividade envolvida no 

Paradoxo da Produtividade é a do trabalho, que na visão de Wainer (2003, p.16), 

generaliza a produtividade como sendo “o indicador que mede a eficiência na conversão de 

recursos em bens econômicos, isto é, a relação entre o que é produzido (bens e serviços) e 

os recursos que são usados para produzi-los”. 

A dimensão de inovação está associada à busca e exploração de ideias, tanto internas 

quanto externas à organização, resultando em novos produtos, novas técnicas e novas 

formas de organização do trabalho (Manu, 1992; Ruggiero & Godoy, 2006; Rosa et al., 

2017). Porter (1997) e Marcondes e Pires (2009) afirmam que a única forma de se obter 

uma vantagem competitiva é por meio da inovação e aperfeiçoamento, envolvendo uma 

direção estratégica visionária, pois a fonte desta vantagem está mais relacionada à 

habilidade de aplicar a tecnologia, o que torna necessário integrar todas elas.  

As empresas na sua totalidade necessitam de uma competência central: a da 

inovação; reitera Drucker (1999). Elas devem ser capazes de avaliar seu desempenho 

inovador, pois a inovação é considerada um dos elementos centrais responsáveis pela 

manutenção e/ou geração de uma fonte de diferenciação importante.  

Para Manu (1992) e Ruggiero e Godoy (2006), a maioria dos autores concorda que a 

inovação é uma estratégia de adaptação ao ambiente, pois está associada ao 

desenvolvimento e implantação de novas ideias ou comportamentos pela organização. Por 

fim, Torkzadeh e Doll (1999) corroboram com essa necessidade de mudança e afirmam 

que a análise do impacto da TI não é possível de ser estudada apenas sob o contexto do que 

os trabalhadores fazem, devendo essa apreciação ser ampliada para a mensuração do quão 

são inovadores no que fazem.  

Com relação à dimensão da satisfação Kotler (2000, p.55) define como “o 

sentimento de prazer ou de desapontamento resultante da comparação do desempenho 

esperado pelo produto (ou resultado) em relação às expectativas da pessoa, [...]”, ou seja, a 

satisfação é função do desempenho percebido e das expectativas.  

Detzel e Desatnick (1995) entendem que a satisfação do cliente é essencial para o 

sucesso de uma organização, onde classificam como o grau de felicidade experimentada 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3513



 

 

por ele. Ela é produzida por toda uma organização, por todos os departamentos, todas as 

funções e todas as pessoas. Entre os clientes se incluem consumidores de bens e serviços 

da organização, fornecedores, a comunidade local, funcionários, gerentes e supervisores e 

acionistas. A satisfação aliada ao bom atendimento é o fator que faz com que o cliente 

retorne. Por isso, a satisfação do cliente tem que ser o motivo maior, pois estes quando 

satisfeitos são mais do que simples consumidores ou clientes, tornando-se verdadeiros 

parceiros comerciais e advogados que defendem a empresa e fazem propaganda para 

amigos e familiares (Kotler, 2000). 

Davis, Aquilano e Chase (2001), alertam que os clientes estão exigindo cada vez 

mais elevados níveis de qualidade em serviços, além da personalização (customização) dos 

serviços prestados que evoluem, em parte, como resultado direto de avanços em 

tecnologia. Esses avanços permitem que as organizações identifiquem e forneçam bens e 

serviços adaptados aos seus clientes individuais. 

Bubadra, Maçada e Rios (2005), acrescentam que a satisfação do usuário em relação 

ao SI é fator determinante para que o investimento realizado seja convertido em ganhos 

reais para a organização. A partir da mensuração da satisfação do usuário final com relação 

ao SI nas múltiplas dimensões de utilização, é possível identificar os pontos de melhorias 

ao nível de sistemas, fluxos organizacionais, recursos humanos, e estruturas de apoio, com 

o objetivo de encontrar a melhor combinação destes recursos na intenção de maximizar os 

resultados da organização. 

Pereira (2003) afirma que a TI possibilita a informação e o conhecimento sobre 

tendências e oportunidades em relação à consumidores e mercados. A automação das 

operações de atendimento é conceituada pela autora como um aplicativo de grande ajuda 

na coleta de dados que suportarão e incrementarão as oportunidades de venda.   

No caso da dimensão do controle gerencial, Horngren, Datar e Foster (2005) indicam 

que um sistema desse tipo é um meio de agrupar e usar informações para auxiliar e 

coordenar as decisões de planejamento e controle no gerenciamento de uma organização e 

para direcionar o comportamento de gerentes e funcionários. Os dois fatores principais, 

que mais limitam a viabilidade dos controles são: conhecimento das ações desejáveis (para 

que o controle de ações específicas seja viável) e a capacidade de mensurar resultados nas 

dimensões importantes do desempenho (para que o controle de resultados seja viável) 

(Merchant, 1982; Alves, Silva & Fonseca, 2008).  

Dessa forma, existem várias táticas disponíveis para ajudar a atingir um controle efe-

tivo. Com base na classificação de Merchant (1982), há três categorias de acordo com o 

objeto do controle: sobre ações específicas, sobre os resultados ou sobre o pessoal. A pri-

meira categoria controla as ações durante as tarefas, para evitar perda de foco; a segunda 

foca a prestação de contas dos resultados e a terceira foca na união do grupo para realizar 

as tarefas, esclarecendo o papel de cada um.  

Além das quatro dimensões apresentadas, Pereira (2003) inseriu a variável processo 

decisório, baseada em Simon (1960), que se apresenta, principalmente, como uma função 

gerencial bastante suscetível ao uso da tecnologia da informação. Segundo Bazerman 

(2014), processo decisório envolve o julgamento racional dos indivíduos quando se tem 

mais de uma alternativa a ser escolhida, sendo que tal processo deve seguir uma ordem 

lógica de escolha ponderando-se as possíveis implicações futuras de cada opção.  

Nessa perspectiva, com base em Robbins e Decenzo (2004), espera-se que a tomada 

de decisão gerencial seja racional, no sentido de que os gerentes façam escolhas 
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consistentes, de valor maximizado. Dentro de restrições especificadas, um tomador de 

decisão perfeitamente racional é plenamente objetivo e lógico. 

De acordo com Simon (1960), em relação aos estágios da tomada de decisão, o 

processo decisório é tratado como um sinônimo de gerenciamento, o qual compreende não 

apenas o ato final de escolha entre as alternativas, mas também o processo completo de 

decisão. Segundo o autor, o processo decisório consiste em quatro principais fases que são 

realizadas em diferentes tempos: inteligência, concepção, escolha e implementação.  

Ainda, Laudon e Laudon (2001) observam que apesar da aparente linearidade do 

processo de tomada de decisão, as etapas mencionadas não são executadas ao mesmo 

tempo. Além disso, não necessariamente seguem um caminho padrão, ou seja, do estágio 

da inteligência para a concepção, escolha e implementação. Em qualquer ponto do 

processo, talvez tenha que se retornar ao ponto anterior. Portanto, conforme O’brien e 

Marakas (2013, p 352), “os sistemas de informação devem ser criados para produzir uma 

variedade de informações para atender às necessidades, que mudam constantemente, dos 

responsáveis pelas decisões de toda a organização”. 

Por fim, o estudo de Santos, Baruffi e Maçada (2004), demonstram que as organiza-

ções têm destinado grandes investimentos em TI, buscando melhorar em termos de desem-

penho e alcançar vantagens competitivas. O alinhamento entre as estratégias organizacio-

nais e de TI é essencial para alcançar as vantagens competitivas planejadas. No entanto, a 

avaliação desses investimentos ainda é de difícil mensuração, justamente por isso as em-

presas devem utilizar instrumentos efetivos de avaliação de TI em seus processos, sendo 

essenciais para análise de suas decisões em todas as fases.    

 

4   METODOLOGIA 

 

Este estudo caracteriza-se como descritivo à medida que busca a descrição e 

exposição de características de um determinado fenômeno, sendo realizada por meio da 

pesquisa de campo onde há a busca de informações em um grupo expressivo de indivíduos 

acerca do problema investigado (Vergara, 2007; Gil, 2010). Também faz-se uso de uma 

abordagem quantitativa ao empregar a quantificação na coleta e tratamento dos dados por 

meio de técnicas estatísticas (Richardson, 2009), no intuito de medir o impacto da TI nos 

funcionários das agências de um banco estadual, objetivo proposto por esta pesquisa. 

Nesse sentido, a população identificada compreende os 102 funcionários das 

dezoito agências municipais do banco escolhido, sendo utilizada uma amostra não-

probabilística por tipicidade de 94 respondentes de nove agências da cidade de Aracaju 

(SE), possibilitando uma maior representatividade do universo pesquisado. Os 

respondentes foram escolhidos tendo em vista o fornecimento de informações relevantes 

para medir o impacto da TI no cotidiano da agência e de acordo com o cargo exercido. 

No tangente a coleta de dados, foi utilizado como instrumento um questionário 

composto por 34 itens seccionados em quatro partes: caracterização sócio-funcional, 

aplicativos/softwares utilizados, variáveis do modelo de Torkzadeh e Doll (1999) e 

processo decisório baseado em Pereira (2003). A caracterização sócio-funcioal 

compreende os itens relacionados ao perfil da amostra, sendo os respondentes indagados 

quanto ao sexo, idade, escolaridade, tempo de trabalho no banco, setor de trabalho na 

agência e cargo. Os aplicativos/softwares utilizados representam as ferramentas 

tecnológicas utilizadas pelos funcionários na agência, tais como: SIC, Automação 

Bancária, Terminal de Caixa, Correio, Imagon, SAP, SCC, Banco Card, ECC, PEC, ADC, 
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CONVERGE, dentre outros. As variáveis do modelo de Torkzadeh e Doll (1999) foram 

subdividas em: Produtividade (3 itens), Satisfação dos Clientes (3 itens), Controle 

Gerencial (3 itens) e Inovação (3 itens), para investigação do impacto da TI juntamente 

com o processo decisório, segundo Pereira (2003), que foi mensurado por quatro 

subdimensões: Inteligência (4 itens), Concepção (4 itens), Implementação (4 itens) e 

Escolha (3 itens). Com exceção das duas primeiras partes do questionário, os demais itens 

foram mensurados por escala Likert de 1 (discordo plenamente) a 5 (concordo plenamente) 

pontos.  

Foi realizado um pré-teste com 5 funcionários a fim de verificar possíveis erros, 

visando melhorar e adequar o instrumento de coleta de dados. Após responderem o 

questionário, os funcionários disseram que este estava elaborado de forma bastante clara e 

compreensível de modo que não foram feitos grandes ajustes no instrumento final. A 

aplicação final do instrumento foi presencial, sendo efetuada por meio da visita dos 

pesquisadores a cada uma das nove agências no período de menor incidência de clientes, 

pois o instrumento foi respondido durante o horário de trabalho. A aplicação presencial 

impediu o recebimento de questionários incompletos, de modo que os 94 instrumentos 

recebidos foram tabulados e submetidos a análise de resultados. 

Consequentemente, para o tratamento dos dados coletados foram realizadas 

análises quantitativas baseadas em estatística descritiva por meio do software Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS), versão 20, que permitiu a geração de frequências 

absolutas e percentuais, medidas de tendência central e cruzamento dos dados. Os dados 

brutos gerados pelo SPSS foram organizados em gráficos e tabelas no Microsoft Excel e 

são apresentados na próxima seção buscando responder a problemática levantada e cumprir 

objetivo do estudo por meio da discussão dos resultados encontrados. 

 

5   ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção são apresentadas as informações coletadas através da aplicação dos 

questionários junto aos funcionários das agências do banco pesquisado. Dessa forma, são 

expostos os resultados encontrados com o auxílio de gráficos e tabelas condensados das 

questões levadas aos respondentes, obedecendo à ordem de variáveis definidas para esta 

pesquisa: caracterização sócio-funcional dos respondentes, aplicativos utilizados, variáveis 

do modelo de Torkzadeh e Doll (1999) e o processo decisório por Pereira (2003).  

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-FUNCIONAIL 

 

Participaram deste estudo 94 funcionários das agências de um banco estadual, 

sendo 62% dos respondentes do sexo feminino e 38% do sexo masculino. A faixa etária, 

predominante está entre 45 a 53 anos (43%) que somada ao percentual de funcionários com 

mais de 54 anos (14%) representam mais da metade da amostra (57%). As demais faixas 

consideradas foram: 40 a 44 anos (12%), 33 a 39 anos (15%), 18 a 32 anos (17%). Quanto 

ao grau de escolaridade, a maioria, ou seja, 64% (n = 60) dos pesquisados possuem o 

ensino superior completo, ou um nível a mais (pós graduação), sendo o segundo índice de 

maior incidência é o ensino superior incompleto (26%, n = 24), o terceiro ensino médio 

completo (11%, n = 10). 

Analisando a variável tempo de trabalho no banco, dentre os funcionários que 

responderam ao questionário, a maioria tem mais de 26 anos de trabalho (34%), ou está na 
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faixa dos 19 a 25 anos de trabalho (28%), demostrando que 62% dos funcionários tem 

larga experiência de banco, os demais tem entre 1 a 18 anos de trabalho (34%) ou não 

responderam (4%). Com relação ao setor de trabalho nas agências, a maioria dos 

respondentes trabalham nas gerências ou no caixa (33% e 32% respectivamente), sendo os 

demais setores identificados como recepção (15%), retaguarda (14%) e tesouraria (6%). Já 

sobre o nível ou tipo de cargo dos funcionários das agências, há, consequentemente, maior 

número de cargos gratificados (76%), tais como caixas executivos (31%), gerência média 

(negócios ou administrativa) (26%), coordenadorias (técnicos) (12%) e gerência geral 

(7%). Por último, mas com um percentual expressivo estão os cargos sem gratificação: 

técnicos bancários, agentes de serviços bancários e escriturários (23%), que desempenham 

as mesmas funções, os nomes dos cargos só mudam em decorrência das mudanças nas 

nomenclaturas com o passar dos anos, motivos pelos quais estão relacionados na política 

de pessoal da empresa. 

 

5.2 ESCOLHA DO APLICATIVO 

 

Neste item constava uma lista de aplicativos dos quais os respondentes poderiam 

escolher apenas um no intuito de terem uma referência para dar sequência aos demais itens 

do questionário. Assim, buscou-se identificar os impactos da TI no cotidiano dos 

funcionários de forma individual aproximando-se, posteriormente, do conceito mais amplo, 

o impacto organizacional. 

Os aplicativos escolhidos para esta pesquisa refletem a maior intensidade de 

utilização dos mesmos nas agências, de modo que a lista conta com 11 opções de 

sistemas/aplicativos: SIC, Automação Bancária, Terminal de Caixa, Correio, Imagon, 

SAP, SCC, Banco Card, ECC, PEC, ADC e Converge.  A figura 1 demonstra a intensidade 

de escolha dos funcionários em suas respostas quanto a utilização do aplicativo. 

 

Figura 1 - Percentual dos pesquisados quanto à escolha do aplicativo 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2018). 

 

 O gráfico permite averiguar que houve uma predominância de escolha do 

aplicativo SIC (41%) juntamente com a Automação Bancária (29%), sendo estes os 

aplicativos mais utilizados pelos funcionários das agências em todos os setores de trabalho. 

O SIC tem a função de gerar informações de todos os clientes sobre vários aspectos 

(histórico, situação em outras instituições, contas associadas, benefícios, procurações, 

aplicações, empréstimos, cartões de crédito e débito, entre outros), já a Automação 
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Bancária dá suporte aos usuários em relação a todos os aspectos financeiros dos clientes e 

da agência (movimentação, numerário, cheques, extratos, relatórios e escolha de 

atribuições dos funcionários), os dois aplicativos somados chegam a 70% do número de 

respondentes (n = 66).  

O terceiro aplicativo mais citado foi o Terminal de Caixa (15%) exclusivo para as 

funções de caixa executivo e tesouraria. O percentual identificado pode ser justificado pelo 

número expressivo de caixas executivos no quantitativo amostral. Os demais aplicativos 

apresentaram baixíssimos índices de escolha, onde todos somados chegaram apenas a 14% 

do total, sendo que o aplicativo ECC sequer foi escolhido. Percebe-se a escolha 

influenciada pela segmentação setorial em termos de utilização de um aplicativo, 

entretanto, os mais escolhidos SIC e Automação Bancária são utilizados pelos funcionários 

de todos os setores das agências. 

 

5.3 ANÁLISE DO IMPACTO DA TI SOBRE O PROCESSO DE TRABALHO 

INDIVIDUAL 

 

Para avaliar o impacto da TI, são analisados nas próximas subseções os quatro 

critérios de avaliação do modelo de Torkzadeh e Doll (1999): produtividade, satisfação dos 

clientes, controle gerencial e inovação. A análise destes critérios foi detalhada por meio da 

atribuição de médias ponderadas a cada fator pesquisado, revelando os aspectos 

importantes para análise do impacto da TI nos usuários e sua percepção quanto a este 

impacto. 

Foi convencionado, dentro dos níveis da escala Likert utilizada, que as respostas 

dos funcionários considerassem o cálculo da média ponderada, em uma escala de 0 a 10, 

obedecendo à seguinte conversão: 1 = Pouquíssimo (Média 0,0 a 2,0), 2 = Pouco ((Média 

2,1 a 4,0), 3 = Nem pouco, nem muito (Média 4,1 a 6,0), 4 = Muito (Média 6,1 a 8,0), 5 = 

Muitíssimo (Média 8,1 a 10,0). 

 

 

5.3.1 Produtividade 

 

Para a variável produtividade a média geral obtida foi de 7,42 e todos os itens 

receberam média acima de 7,0, demonstrando que os funcionários estão satisfeitos na 

utilização do aplicativo escolhido e a relação com sua produtividade, sendo que o 

aplicativo ajuda a economizar tempo, aumenta a produtividade, e principalmente facilita a 

realização de mais atividades no trabalho do que seria possível sem ele, conforme 

demonstrado na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Análise da Variável Produtividade 
Indicadores Média 

Este aplicativo me ajuda a economizar tempo. 7,21 

Este aplicativo aumenta minha produtividade. 7,32 

Este aplicativo me permite realizar mais trabalho do que seria possível sem ele. 7,74 

TOTAL 7,42 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 

Destaca-se ainda que o indicador “Este aplicativo permite que eu realize mais 

trabalho do que seria possível sem ele” obteve média 7,74, demonstrando o 
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reconhecimento que o aplicativo agiliza muito os processos de trabalho, e que sem ele o 

funcionário trabalharia bem mais para obter o mesmo resultado.  Resultados semelhantes 

são encontrados no estudo de Santos, Baruffi e Maçada (2004) em relação à produtividade, 

onde a variável também é muito representativa, coincidindo também no indicador que teve 

o maior índice nesta pesquisa. 
 

5.3.2 Satisfação dos clientes 
 

De acordo com a tabela 2, analisando os resultados obtidos para a variável 

satisfação dos clientes, observa-se uma média geral de 7,21, sinalizando também uma boa 

aceitação nas respostas dos funcionários das agências, em relação à utilização do aplicativo 

escolhido. 

 

Tabela 2 – Análise da Variável Satisfação dos Clientes  
Indicadores Média 

Este aplicativo melhora o serviço ao cliente. 7,43 

Este aplicativo melhora a satisfação do cliente. 6,83 

Este aplicativo me ajuda a satisfazer as necessidades do cliente. 7,38 

TOTAL 7,21 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

A maior média adquirida entre os itens foi de 7,43 “este aplicativo melhora o 

serviço ao cliente”, enquanto a menor média entre os itens foi de 6,83 para a afirmativa 

“este aplicativo melhora a satisfação do cliente”. Analisando o item com maior média por 

meio de frequências percentuais, pode-se perceber um percentual agregado de 70% para 

opiniões entre “muitíssimo” e “muito”, sendo que apenas 14% acharam que o aplicativo 

auxilia pouco na melhoria do serviço ao cliente e 14% dos respondentes são indiferentes ao 

questionamento e 2% optaram por não responder. Tais resultados permitem inferir que a TI 

bem planejada e desenvolvida, facilita a realização dos serviços de seus usuários, 

melhorando a satisfação e a interação com os aplicativos organizacionais e, 

consequentemente, a satisfação dos clientes que usufruem do serviço prestado.  

 

 

5.3.3 Controle gerencial 

 

A variável controle gerencial, de acordo com os funcionários questionados, obteve 

média geral satisfatória de 7,21, demonstrando que os respondentes analisaram 

positivamente o aplicativo escolhido, ou seja, na escala de intensidade eles se consideram 

muito satisfeitos em relação ao controle gerencial vivenciado. Percebe-se também que esta 

variável (controle gerencial) está entre as que obtiveram melhor resultado nesta pesquisa, 

demonstrando um alto índice para a amostra pesquisada.  
 

Tabela 3 – Análise da Variável Controle Gerencial  
Indicadores Média 

Este aplicativo ajuda a gerência a controlar o processo de trabalho. 7,15 

Este aplicativo ajuda a gerência no controle do desempenho. 7,04 

Este aplicativo melhora os controles gerenciais. 7,45 

TOTAL 7,21 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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O item que obteve a maior média foi “este aplicativo melhora os controles 

gerenciais”, com 7,45, e o menor destaque foi para o item “este aplicativo ajuda a gerência 

no controle do desempenho”, com média de 7,04. Analisando o item de maior média em 

termos percentuais, a maioria dos usuários do aplicativo (63%) consideram-se muito 

satisfeitos com as aplicações do sistema, e apenas 7% estão pouco satisfeitos, porém, o 

índice de usuários indiferentes foi de 28%, sendo considerado alto.   

Observou-se que em relação ao controle gerencial, a pesquisa demonstrou um 

empate na média com a variável anterior satisfação dos clientes, demonstrando que para a 

análise destas variáveis os funcionários das agências estão em sintonia, ou seja, o controle 

gerencial e a satisfação dos clientes estão bem avaliados e alinhados em relação ao impacto 

da TI no seu trabalho. A mensuração dos controles gerenciais, se bem estruturados através 

da TI, são fundamentais para a avaliação gerencial da organização. 

 

5.3.4 Inovação 

 

Conforme os dados extraídos na tabela 4, a média geral da variável inovação foi de 

5,97, sendo esta a menor média das variáveis avaliadas na pesquisa. Este resultado pode 

expressar que os funcionários das agências têm uma avaliação mediana do impacto da TI 

em relação à inovação, estando sua percepção indicando uma neutralidade em termos de 

satisfação (nem pouco, nem muito). 
 

Tabela 4 – Análise da Variável Inovação  
Indicadores Média 

Este aplicativo me ajuda a ter novas ideias. 6,11 

Este aplicativo me ajuda a explorar ideias inovadoras. 5,91 

Este aplicativo me ajuda a criar novas ideias. 5,89 

TOTAL 5,97 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Nesta variável nota-se que os três itens tiveram médias próximas, e também 

indicam neutralidade quanto a satisfação com o aplicativo, além de obterem as menores 

médias individuais em comparação com outros itens avaliados sobre o impacto da TI. Na 

percepção dos funcionários das agências, os aplicativos utilizados no cotidiano do banco 

são pouco inovadores.  

Este resultado demonstra que não é necessário apenas obter novas tecnologias, 

como automação e informatização para haver mudanças, e sim uma nova concepção no 

ambiente de trabalho do banco, fazendo com que os aplicativos não suprimam as ideias de 

seus funcionários com uma fórmula pronta, e sim, com a possibilidade de melhorias com a 

inserção de ideias dos próprios usuários nas funcionalidades dos aplicativos utilizados. 

Torkzadeh e Doll (1999) concordam com essa necessidade de mudança, e afirmam que a 

análise do impacto da TI não é possível de ser estudada apenas no contexto do que os 

trabalhadores fazem, devendo essa apreciação ser ampliada para a mensuração do quão são 

inovadores no que fazem. 

Em uma análise geral dos resultados obtidos para o impacto da TI por meio das 

variáveis investigadas, a maioria das variáveis foram superiores ao ponto médio da escala, 

conforme a tabela 5, a seguir.  
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Tabela 5 – Análise Geral das Variáveis de Impacto Da TI 
Variáveis Média 

Produtividade 7,42 

Satisfação dos clientes 7,21 

Controle gerencial 7,21 

Inovação 5,97 

TOTAL 6,95 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

As médias mais elevadas verificaram-se consecutivamente nas variáveis: 

produtividade (7,42), satisfação dos clientes (7,21) e controle gerencial (7,21), sendo estas 

bem avaliadas segundo os funcionários pesquisados, respondendo ao conceito “muito” da 

escala Likert. A média mais baixa apresentada foi para inovação (5,97), estando esta 

variável no conceito “nem muito, nem pouco” da escala Likert e refletindo uma indiferença 

e/ou pouca expressividade dos funcionários para este aspecto de impacto da TI.  

Conforme os dados apresentados na tabela 5, no geral os funcionários não podem 

ser considerados como plenamente satisfeitos no tangente aos aspectos abordados na 

pesquisa, visualizando a proximidade da média (6,95) com um nível intermediário de 

satisfação (“muito”), o que mostra uma boa aceitação dos aplicativos utilizados, mas não 

exclui a necessidade de melhorias para a atividade cotidiana dos respondentes. 

 

5.4 ANÁLISE DO IMPACTO DA TI SOBRE O PROCESSO DECISÓRIO 

 

O processo decisório, desde a tomada de decisão até a escolha final, consiste em 

quatro principais fases que são realizadas em diferentes tempos, sendo elas a inteligência, 

concepção, implementação e escolha (Laudon & Laudon, 2001; Pereira, 2003). De modo 

semelhante a análise dos impactos da TI, o processo decisório foi averiguado por meio dos 

resultados individuais por média ponderada, seguindo a mesma conversão indicada na 

seção anterior e revelando aspectos importantes para o impacto da TI nos usuários em 

relação à decisão e sua percepção do fenômeno. 

 

5.4.1 Inteligência 

 

Com relação a inteligência, a média geral obtida foi de 7,18, de acordo com a tabela 

6, onde demonstra que os funcionários estão muito satisfeitos em relação à inteligência da 

TI para o processo decisório. Os funcionários das agências têm a percepção positiva em 

relação aos aspectos que antecedem a construção dos aplicativos, mesmo que eles 

participem pouco desta etapa, sendo comumente conduzida e decidida pelos membros da 

administração de TI e a diretoria do banco. 
 

Tabela 6 – Análise da Inteligência no Processo Decisório 
Indicadores Média 

Este aplicativo me ajuda a ordenar os problemas identificados. 7,43 

Este aplicativo me ajuda a descrever as características dos problemas. 7,19 

Este aplicativo ajuda a identificar problemas que necessitem atenção. 7,23 

Este aplicativo me ajuda a definir os limites dos problemas.  6,87 

TOTAL 7,18 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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O item “este o aplicativo me ajuda a ordenar os problemas identificados” foi o mais 

bem avaliado, obtendo a maior média (7,43). Em termos percentuais, tal item apresenta 

68% de respostas satisfatórias (entre “muitíssimo” e “muito”), 14% estão pouco ou 

pouquíssimo satisfeitos, e 18% de funcionários são indiferentes.  

Pereira (2003) verificou que esta subvariável apresentou um índice regular no 

impacto sobre o processo decisório. De forma comparativa, a presente pesquisa apresentou 

índice superior para a subvariável inteligência, demonstrando uma relação mais favorável a 

inteligência do processo decisório para as agências pesquisadas.  O processo decisório na 

fase de inteligência, é a ampla coleta de informações existentes para informar os gerentes 

sobre o desempenho da organização e localizar problemas. Sistemas como o SIG (Sistema 

de Informação Gerencial), por exemplo, disponibilizam uma série de informações 

detalhadas que podem ajudar na identificação dos problemas, especialmente se o sistema 

comporta exceções. 

 

5.4.2 Concepção 

 

Observou-se que em relação a concepção, a média geral obtida foi de 7,07 de 

acordo com a tabela 7, demonstrando que os respondentes inferem uma avaliação positiva 

em relação aos aplicativos utilizados no processo decisório. 

 
Tabela 7 – Análise da Concepção no Processo Decisório 

Itens Média 

Este aplicativo me ajuda a descrever alternativas para a decisão. 7,17 

Este aplicativo ajuda a ponderar as alternativas de decisão. 7,19 

Este aplicativo ajuda na análise das alternativas de decisão. 7,04 

Este aplicativo ajuda a estabelecer critérios de desempenho das alternativas de decisão. 6,89 

TOTAL 7,07 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Analisando o indicador que obteve a melhor média (este aplicativo ajuda a ponderar 

as alternativas de decisão), foi identificado que 61% do funcionários demonstram estar 

“muito” satisfeitos, de modo que apenas 13% podem ser considerados usuários 

insatisfeitos e 26% se mantiveram indiferentes a discussão. Na fase de concepção, os 

funcionários das agências também pouco participam ativamente, mas, a informação dos 

sistemas é acompanhada pelo portal colaborativo do banco (Colaborando), sendo que todos 

os funcionários têm acesso a ele, o que influencia em seu cotidiano. 

 

 

5.4.3 Implementação 

 

Para a implementação, a média geral obtida foi de 6,67 demonstrando um menor 

grau de satisfação dos funcionários, mas que ainda de acordo com a escala convencionada 

encontra-se no conceito “muito”. Apesar disso, o resultado se aproxima do índice de 

indiferença em relação à TI, revelando que os funcionários das agências têm a percepção 

razoável em relação aos aspectos da implantação dos aplicativos. 
 

Tabela 8 – Análise da Implementação no Processo Decisório 
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Indicadores Média 

Este aplicativo ajuda a adaptar novas informações a uma decisão implementada. 6,47 

Este aplicativo ajuda na revisão de uma decisão implementada. 6,64 

Este aplicativo me ajuda a monitorar uma decisão implementada. 6,70 

Este aplicativo ajuda na implementação de uma decisão. 6,87 

TOTAL 6,67 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Como indicador que apresenta maior média (6,87), o item “este aplicativo ajuda na 

implementação de uma decisão”, obteve 54% de respostas entre “muito” e “muitíssimo”, 

16% de respostas entre “pouco” e “pouquíssimo”, e um percentual expressivo de 

neutralidade (30%), refletindo certo grau de indiferença com a implementação da TI no 

processo decisório nas agências e inferindo necessidade de melhorias para maior percepção 

de impacto. 

 

5.4.4 Escolha 

 

Verificou-se que em relação a escolha, a média geral obtida foi de 6,65 de acordo 

com a tabela 9, obtendo a menor média entre todas as subvariáveis do processo decisório 

da TI. Esta também apresenta resultados próximos a subvariável anterior (implementação). 

 

 

Tabela 9 – Análise da Escolha no Processo Decisório 
Indicadores Média 

Este aplicativo ajuda a selecionar a alternativa mais adequada para a solução do 

problema. 

6,60 

Este aplicativo me ajuda a escolher a melhor alternativa para a solução do problema. 6,74 

Este aplicativo ajuda a gerar diferentes alternativas para um mesmo problema. 6,62 

TOTAL 6,65 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Para o item “este aplicativo me ajuda a escolher a melhor alternativa para a solução 

do problema”, obteve-se a maior média (6,74), sendo que 56% dos respondentes 

concordam muito ou muitíssimo com a afirmação, 23% dos usuários concordam pouco ou 

pouquíssimo e 21% são indiferentes. Assim, a subvariável escolha parece enfraquecer a 

avaliação do processo decisório de TI por parte da amostra, sendo a percepção dos 

funcionários das agências baixa quanto ao seu impacto. 

De modo geral, a maioria das subvariáveis para o processo decisório obtiveram 

médias superiores ao ponto neutro da escala, conforme exposto na tabela 10. As médias 

mais elevadas verificam-se nas subvariáveis, inteligência (7,18) e concepção (7,07), sendo 

as mais bem avaliadas segundo os funcionários pesquisados, aderindo ao conceito “muito” 

do questionário e indicando satisfação. As médias mais baixas foram para as subvariáveis 

implementação (6,67) e escolha (6,65), estando estas também no conceito “muito” na 

avaliação dos funcionários em relação ao aplicativo escolhido para pesquisa. 

 
Tabela 10 – Análise Geral do Processo Decisório  

PROCESSO DECISÓRIO 

Subvariáveis Média 
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Inteligência 7,18 

Concepção 7,07 

Implementação 6,67 

Escolha 6,65 

TOTAL 6,89 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Ainda conforme os dados apresentados na tabela 11, a média geral obtida para o 

processo decisório foi de 6,89, sendo avaliado no conceito “muito” em relação ao 

aplicativo escolhido pelos funcionários das agências e demonstrando uma satisfação média 

para utilização da TI no processo decisório.  

Por fim, para uma visualização geral de todas as variáveis analisadas na presente 

pesquisa, a tabela 11 expõe um resumo comparativo das médias encontradas, distribuídas 

em ordem decrescente de valores. 

 
Tabela 11 - Resumo das Médias das Variáveis Pesquisadas 

Variáveis Média 

Produtividade 7,42 

Satisfação dos clientes 7,21 

Controle gerencial 7,21 

Processo decisório 6,89 

Inovação 5,97 

TOTAL 6,94 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Analisando o resumo dos dados, percebe-se que nenhuma das variáveis obteve dos 

funcionários o conceito “muitíssimo” (médias entre 8,1 e 10,0). As variáveis 

produtividade, satisfação dos clientes e controle gerencial tiveram o melhor índice 

satisfatório médio para o conceito “muito” da escala (médias entre 6,1 e 8,0). A variável 

processo decisório também alcançou índice satisfatório, mas com média menor perante as 

anteriores (6,89). Por fim, a variável inovação obteve a menor média de todas as variáveis 

da pesquisa (5,97), chegando a um nível indiferente de satisfação, mais próximo a 

neutralidade (médias entre 4,1 e 6,0), que remete a necessidade de maior impacto inovativo 

da TI para os funcionários participantes da pesquisa. 

Todos os funcionários ao utilizarem os aplicativos em seu cotidiano, verificam a 

eficácia de sua construção e implementação para o ambiente bancário, são os usuários que 

testam efetivamente se suas funcionalidades estão de acordo com as necessidades reais de 

trabalho. Aplicativos como SIC, automação bancária e terminal de caixa, são essenciais 

para tomada de decisão dos funcionários, eles refletem a base de todas as operações de 

destaque das agências. Ademais, os outros aplicativos com menor intensidade de escolha 

dos respondentes também são importantes, mais de uma forma mais segmentada. A 

inteligência, a concepção, a implementação e a escolha de um aplicativo são fases muito 

importantes da construção do processo decisório, que somente os usuários finais podem 

avaliar sua efetividade ou não no trabalho. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Esta pesquisa objetivou identificar os impactos da utilização de tecnologia da 

informação (TI) no setor bancário por meio da percepção dos colaboradores das agências 

de um banco estadual. Para tanto, o referencial teórico contextualizou o emprego da TI no 

ambiente bancário e seus impactos para o trabalhador e a organização em si, levando em 

consideração as propostas de Torkzadeh e Doll (1999) e Pereira (2003). Diante da 

discussão teórica, as escolhas metodológicas foram delineados para execução da pesquisa 

de campo. Os dados coletados foram quantitativamente analisados e a discussão dos 

resultados permitiu identificar as impressões dos respondentes em 50% das agências 

localizadas em Aracaju, já que a amostra é composta de funcionários de nove agências 

num total de dezoito.  

Em suma, averiguou-se que os funcionários estão satisfeitos especialmente com a 

produtividade proporcionada pela TI, sendo a variável que teve a maior média da pesquisa 

(7,42). Em seguida, verificou-se as variáveis satisfação dos clientes (7,21), controle 

gerencial (7,21), inovação (5,97) e o critério processo decisório (6,89), evidenciando tanto 

pontos positivos expressos pelos funcionários, como também deficiências e/ou grau 

mediano em alguns casos investigados na pesquisa. 

Atividades relacionadas à tecnologia da informação são uma realidade em todos os 

cargos do banco, de modo que o estudo do impacto da TI sob os funcionários foi 

fundamental para obtenção de maior entendimento sobre o processo tecnológico do 

contexto micro para o macro, proporcionando uma melhor percepção organizacional da 

realidade de trabalho. 

Na atualidade, a TI é essencial para o sistema bancário, sendo este um dos setores 

pioneiros na modernização dos processos de trabalho que envolvem avanços tecnológicos 

(Albertin, 1997; O’Brien & Marakas, 2013). Nesse sentido, os funcionários precisam estar 

inseridos no processo, não como coadjuvantes, mas sim como parceiros fundamentais para 

o sucesso da organização, já que estes lidam cotidianamente com os sistemas adotados. 

Consequentemente, infere-se que não é necessário apenas investir em novas tecnologias, 

como automação e/ou informatização, para dar maior efetividade aos processos de 

trabalho. Deve-se agregar a tais atualizações uma nova concepção dos usuários como 

atores, fazendo com que os aplicativos possibilitem a inserção de suas sugestões e 

percepções.  

Com relação as limitações deste estudo admite-se que os resultados obtidos não tem 

caráter generalista, de modo que são apresentadas restrições teóricas e empíricas. Desta 

forma, admite-se que o modelo teórico utilizado não permite esgotar as possibilidades de 

compreensão dos impactos da TI no trabalhador individual e os resultados obtidos não são 

adequados para a representação de outras realidades. Entretanto, o estudo permite o retrato 

da percepção de funcionários de um banco estadual de médio porte que investe em 

inovação, mas que emerge a necessidade do melhor uso dos sistemas para melhorar a 

realização das tarefas no tocante as variáveis estudadas, principalmente, inovação e 

processo decisório. 

Por fim, para futuras pesquisas pode ser considerado o envolvimento de 

profissionais de TI do banco, dentre outras categorias, ampliando o entendimento dos 

impactos da TI em áreas não abordadas nesta pesquisa. Além disso, há oportunidade de 

desenvolvimento de estudos comparativos com outros bancos estatais, particulares ou 

públicos, aumentando a percepção e a consistência de estudos sobre o setor.  
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The influence of reviews on expectations, and satisfactions of online consumers: an 

analysis based on Expectation Confirmation Theory (ECT). 

 

Abstract: Purchasing products and services online via Internet is more and more frequent 

and big companies are part of that sales channel. Customer satisfaction during his or her 

online shopping experience is a key factor for a new purchase at the same website. This 

paper intends to analyze the importance of reviews during online shopping, and understand 

how those reviews can affect purchase expectation, and customer satisfaction. To achieve 

this, we focus on Expectation Confirmation Theory (ECT) that explains expectations, and 

perceived performance leads to customer satisfaction or dissatisfaction, i.e., the effects can 

be positive or negative. A bibliographic study was developed based on ECT to understand 

the main concepts, applications, and evolution of this theory, and to identify the main 

academic papers related to it. From this research we found that previous studies were 

focused on positive expectations, although different authors started to consider the 

multidimensional nature of expectations, and it is important to notice that intentional 

actions can have several results, and must be considered as a complement of ECT. 

 

Key-words: expectation confirmation, satisfaction, online purchases. 

 

A influência das avaliações na expectativa e satisfação dos consumidores em compras 

digitais: uma análise com base na Expectation Confirmation Theory (ECT) 

 

Resumo: Efetuar compras de produtos e serviços pela Internet é algo cada vez mais 

frequente e as principais organizações estão presentes neste canal de venda. A satisfação 

do cliente em sua experiência de compra no ambiente virtual é fator decisivo para que ele 

faça uma nova compra no mesmo site. Este trabalho pretende analisar a importância das 

avaliações no processo de compras online e entender como as avaliações de usuários 

podem afetar a expectativa da compra e a satisfação do cliente. Para isto, será utilizada 

como base a Expectation Confirmation Theory (ECT) que diz que as expectativas, 

juntamente com o desempenho percebido, levam à satisfação ou insatisfação do cliente, ou 

seja, o efeito pode ser positivo ou negativo. Foi realizado um estudo bibliográfico baseado 

na ECT para entender os principais conceitos, aplicações e evolução desta teoria além de 

identificar os principais artigos relacionados com o tema desenvolvidos utilizando-se da 

mesma. O que percebemos a partir da pesquisa bibliométrica é que embora os diferentes 

autores estudados tenham começado a considerar a natureza multidimensional da 

expectativa, os estudos anteriores se concentraram em expectativas positivas, sendo 

importante notar que as ações intencionais podem conter vários resultados e devem ser 

levados em consideração complementando a ECT. 
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1. Introdução 

 

O avanço tecnológico tem afetado diretamente o processo de compra e o 

comportamento dos consumidores. Efetuar compras de produtos e serviços pela Internet é 

algo cada vez mais frequente e as principais organizações estão presentes neste canal de 

venda. Segundo dados divulgados pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em junho de 2017, comprar pela 

internet se tornou um hábito no Brasil, onde 89% dos internautas realizaram ao menos uma 

compra online nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa e apenas 4% das pessoas que 

têm acesso à internet admitiram nunca ter feito qualquer compra online. 

A concorrência é acirrada, pois a busca e a comparação entre fornecedores é rápida 

e simples no ambiente virtual. Efetuar pesquisas comparativas e compras em tempo real 

pela internet, participar de vários tipos de leilões, compartilhar informações e experiências

., são novas fontes de poder para os 

consumidores (Gurley, 1997).  

A satisfação do cliente em sua experiência de compra no ambiente virtual é fator 

decisivo para que ele faça uma nova compra no mesmo site. Lin, Wu e Tsai (2005) 

consideram que a lealdade é muito importante para a continuidade das empresas que 

operam em ambientes virtuais para que evoluam e se destaquem da concorrência. Além 

disso, clientes satisfeitos tendem a gerar boas avaliações, o que é considerado de extrema 

importância no comércio eletrônico, uma vez que muitos consumidores leem e consideram 

a avaliação de outros usuários antes de tomarem uma decisão de compra. Hoje, os 

chamados reviews ou avaliações são considerados uma ferramenta de venda fundamental 

para as lojas virtuais, porque podem ser determinantes na decisão de compra do 

consumidor. Segundo Chatterjee (2001), as avaliações online são uma fonte valiosa de 

informação

 

Este trabalho pretende analisar a importância das avaliações no processo de 

compras online e entender como as avaliações de usuários podem afetar a expectativa da 

compra e a satisfação do cliente. Para isto, será utilizada como base a Expectation 

Confirmation Theory (ECT) ou Teoria da Confirmação da Expectativa que diz que as 

expectativas, juntamente com o desempenho percebido, levam à satisfação ou insatisfação 

do cliente, ou seja, o efeito pode ser positivo ou negativo. Se um produto atende e supera 

as expectativas, o cliente ficará satisfeito. Se um produto não atende as expectativas, 

causará a insatisfação do cliente (Oliver, 1980; Spreng, MacKenzie, & Olshavsky, 1996).  

Foi realizado um estudo bibliográfico baseado na ECT para entender os principais 

conceitos, aplicações e evolução desta teoria além de identificar os principais artigos 

relacionados com o tema desenvolvidos utilizando-se da mesma. Através da análise 

bibliográfica, pretendeu-se identificar a relação entre as avaliações de usuários com as 

expectativas e com a satisfação dos clientes no processo de compra no mercado eletrônico 

sob a ótica da ECT, tais como estudadas na literatura. 

 

 

2. A teoria ECT 

 

A teoria ECT considera que a satisfação ocorre quando o consumidor compara o 

desempenho percebido do produto com as suas expectativas. Se o desempenho percebido 
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exceder a expectativa (desconfirmação positiva), o consumidor fica satisfeito. Porém, se o 

desempenho percebido for pior do que a expectativa (desconfirmação negativa), o 

consumidor ficará insatisfeito (Oliver, 1977, 1980). O diagrama conceitual da teoria está 

apresentado na figura 1 e contempla quatro construtos, segundo o autor: expectativa, na 

qual o indivíduo cria uma referência para um julgamento comparativo. Essa expectativa 

influi e é validada no desempenho percebido daquele produto ou serviço adquirido, 

levando a uma desconfirmação positiva ou negativa da expectativa inicial. Por 

consequência da comparação com a referência inicial criada, resulta, portanto, uma 

imediata decisão de satisfação. 

 

Figura 1: modelo da teoria da confirmação da expectativa (ECT) 

 
Fonte: adaptado de Oliver (1977, 1980). 

 

2.1 Artigos seminais e a origem da ECT 

 

A ECT foi inicialmente proposta por  Richard L. Oliver no artigo Effect of 

Expectation and Disconfirmation on Postexposure Product Evaluations: An Alternative 

Interpretation, de 1977. Os estudos anteriores sobre satisfação tinham definido que as 

expectativas e o desempenho do produto influenciavam sua avaliação. Neste artigo, Oliver 

propõe estudar de forma independente os efeitos da desconfirmação. Foi realizado um 

estudo de campo para avaliar as reações de um grupo de 243 estudantes em relação a um 

novo modelo de automóvel. Foi avaliado o efeito relativo do nível inicial de expectativa e 

o grau de desconfirmação positiva ou negativa no julgamento afetivo após a exposição ao 

produto. O nível de expectativa e a desconfirmação mostraram importância em relação aos 

julgamentos feitos sobre os produtos adquiridos e ajudaram a direcionar o foco dos 

esforços da área de marketing, principalmente em relação ao fornecimento de informações 

sobre a experiência pós compra. Os resultados mostraram que o efeito de desconfirmação 

implícita na expectativa de teorias sobre a satisfação do consumidor pode ser um preditor 

significativo da afiliação e intenção pós-exposição e pode ser visto independentemente das 

expectativas de desempenho do produto. O desempenho percebido é uma função positiva 

da expectativa e da desconfirmação quando todos os fatores são mantidos constantes.  

Em 1980, Richard L. Oliver publicou um segundo artigo chave sobre a ECT - A 

Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions - em que 

cria uma abordagem estruturada para tratar os conceitos relacionados à satisfação com base 

nas expectativas e na desconfirmação da expectativa. O autor coloca que, apesar de 

resultados óbvios determinando que há um aumento na satisfação conforme aumenta o 

desempenho do produto ou serviço adquirido, as decisões de satisfação são algo muito 

mais complexo. Ele compara à teoria de adaptação proposta na década de 1950 por Helson 

Expectativas

Desempenho	
percebido

Desconfirmação Satisfação
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que diz que as pessoas percebem um estímulo de forma relativa a um certo padrão. O 

padrão é uma função das percepções do estímulo em si, do contexto e de características 

fisiológicas e psicológicas do organismo. Uma vez estabelecido este padrão, haverá um 

nível de adaptação para as avaliações subsequentes que deverão estar próximas ao padrão 

inicial. Apenas grandes impactos à adaptação poderão modificar a avaliação final. Oliver 

coloca que a satisfação pode ser vista como uma função do nível de expectativa 

(adaptação) e das percepções da desconfirmação e que a atitude pós compra pode ser vista 

como uma função da atitude inicial e da influência do senso individual de 

satisfação/desconfirmação. A pesquisa realizada consistiu em um estudo mais robusto 

sobre as relações entre expectativa, desconfirmação, satisfação e os critérios tradicionais de 

atitude e intenção de compra. Para isto, foi realizada uma pesquisa com cerca de 600 

respostas sobre a utilização do programa de vacinação de gripe. As notas de satisfação pós-

utilização apareceram como uma função de uma combinação linear do nível do 

componente de adaptação (expectativas ou atitude anterior) e desconfirmação. A sequência 

satisfação, pós atitude e pós intenção foi comprovada e a relação entre atitude e satisfação 

mostrou-se a mais forte entre todas as variáveis. 

O terceiro artigo seminal sobre a ECT foi publicado em 1996 por Richard Spreng, 

Scott MacKenzie e Richard Olshavsky chamado de A Reexamination of the Determinants 

of Consumer Satisfaction. Os autores propõe uma evolução no modelo de formação da 

satisfação ampliando o paradigma da desconfirmação e incorporando o impacto da 

comunicação do marketing. Eles acreditam que o desejo em obter o produto também 

influencia na satisfação do cliente. O novo modelo propõe que os sentimentos de satisfação 

surgem quando os consumidores comparam suas percepções sobre o desempenho do 

produto ou serviço com suas expectativas e desejos. Além disso, considera também a 

satisfação pela comparação com a informação disponibilizada para gerar as suas 

expectativas sobre o produto ou serviço. O nível de satisfação do cliente depende, então, da 

avaliação sobre a informação recebida e sobre o desempenho do produto ou serviço em si. 

Para comprovar o modelo, foi realizada uma pesquisa com cerca de 220 pessoas sobre uma 

filmadora. Os resultados atingidos foram satisfatórios e comprovaram o modelo proposto. 

Existem algumas controvérsias em relação à ECT. Para alguns autores, esta teoria 

ignora as potenciais mudanças na expectativa do consumidor após sua experiência de 

consumo e o impacto dessas mudanças no processo cognitivo subsequente. A primeira 

experiência possui grande impacto nas expectativas. Portanto, nem sempre a expectativa 

pré compra e pós compra será a mesma. A expectativa pré compra é, na maioria das vezes, 

formada pela coleta de informações e opiniões sobre o produto e/ou serviço. A expectativa 

pós compra ocorre pela experiência vivida pelo consumidor. Além disso, o conceito de 

satisfação e expectativa não são utilizados da mesma forma nas pesquisas com ECT, 

gerando distorções na aplicação desta teoria. Alguns autores, por exemplo, consideram que 

satisfação é similar à atitude e emoção. Para outros, satisfação é um afeto relacionado a 

uma experiência específica. Apesar das ressalvas, a ECT é uma teoria bastante utilizada no 

campo de Administração e de Sistemas de Informação (Bhattacherjee, 2001).  

 

2.2 Utilização da ECT  

 

A ECT vem sendo utilizada em administração com ênfase em marketing e 

comportamento do consumidor para estudar satisfação e o comportamento pós compra (por 

exemplo, recompra e reclamação) (Bhattacherjee, 2001). Oliver (1980) inseriu o conceito 

de satisfação no contexto de consumo e do marketing como o resumo do estado 

psicológico quando a emoção em torno das expectativas de desconfirmação é alinhada com 
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os sentimentos anteriores do consumidor sobre sua experiência de consumo. A satisfação é 

vista como essencial para desenvolver a lealdade e um relacionamento de longo prazo com 

os consumidores (Anderson & Sullivan, 1993). A satisfação está relacionada à 

continuidade (Bhattacherjee, 2001). Vários estudos comprovam a importância da 

no desenvolvimento e no crescimento das empresas (Lima 

& Nique, 2002). E a ECT é bastante utilizada como modelo referencial para essas 

pesquisas, possuindo grande importância nesta área. 

Alguns exemplos da aplicação da ECT em Administração foram compilados na 

tabela I: 

 

Tabela I – Exemplos de aplicação da ECT em Administração  

Autores Ano Título Área de 

estudo 

Objetivo 

David K. Tse; 

Peter C. 

Wilton 

1988 Models of 

Consumer 

Satisfaction 

Formation: An 

Extension 

Marketing, 

satisfação do 

consumidor, 

desempenho 

do produto 

Examinar o desempenho 

percebido do produto com 

base em um modelo de 

satisfação investigando 

como conceitos 

alternativos de padrões de 

comparação e 

desconfirmação capturam 

a formação do processo de 

satisfação.  

Eugene W. 

Anderson; 

Mary W. 

Sullivan 

1993 The 

Antecedents 

and 

Consequences 

of Customer 

Satisfaction 

for Firms 

Marketing, 

satisfação do 

consumidor, 

recompra,  

Desenvolver um modelo 

para relacionar os 

antecedentes e as 

consequências da 

satisfação. 

Richard L. 

Oliver 

1993 Cognitive, 

Affective, and 

Attribute 

Bases of the 

Satisfaction 

Response 

Marketing, 

satisfação do 

consumidor, 

psicologia 

social e do 

consumidor 

Ampliar a pesquisa sobre 

comportamento pós 

compra para incluir os 

atributos de satisfação e 

insatisfação. 

Paul G. 

Patterson; 

Lester W. 

Johnson; 

Richard A. 

Spreng 

1997 Modeling the 

determinants 

of customer 

satisfaction for 

business-to-

business 

professional 

services 

Marketing 

de serviços, 

satisfação do 

consumidor 

Examinar os determinantes 

da satisfação e/ou da 

insatisfação no contexto 

dos serviços profissionais. 

Pratibha A. 

Dabholkar; C. 

David 

Shepherd; 

Dayle I. 

2000 A 

comprehensive 

framework for 

service 

quality: an 

Marketing 

de serviços, 

qualidade do 

serviço, 

satisfação do 

Buscar os fatores 

relevantes para qualidade 

do serviço e como a 

satisfação do consumidor 

media fortemente a 
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Thorpec investigation 

of critical 

conceptual and 

measurement 

issues through 

a longitudinal 

study 

consumidor qualidade do serviço sobre 

as suas intenções 

comportamentais. Discutir 

a aplicação de uma 

abordagem cronológica 

para entender e prever a 

qualidade do serviço e 

suas consequências.  

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Na década de 2000, a ECT começa a ser utilizada fortemente pela área de sistemas 

de informação (SI) com o advento da internet e a realização de compras no mercado 

digital. Porém, para ser utilizada em SI, foi necessária uma ampliação da abordagem 

teórica da ECT com a adição de outros construtos e teorias que deram mais robustez e 

aplicabilidade às pesquisas realizadas (Bhattacherjee, 2001).  

De acordo com Bhattacherjee (2001), na ECT, o processo pelo qual os 

consumidores chegam às intenções de recompra, caracteriza-se pelas seguintes etapas: 

1. Os consumidores formam uma expectativa inicial sobre um produto ou serviço 

específico, antes da compra. 

2. Eles aceitam e usam esse produto ou serviço. Após um período de consumo inicial, 

formam percepções sobre sua performance. 

3. Os consumidores avaliam a performance percebida do produto em relação a sua 

expectativa original e determinam o quão confirmada é sua expectativa 

(confirmation). 

4. Constroem uma satisfação ou afeto tendo como base seu nível de confirmação e 

expectativa cuja finalidade é de confrontar sua confirmação. 

5. Consumidores satisfeitos formam uma intenção de recompra, enquanto usuários 

insatisfeitos descontinuam seu uso. 

Em SI, existe uma preocupação com a continuidade de utilização/adoção de 

sistemas. A adoção inicial de um sistema ou uma única utilização de um site não são 

desejados. O ideal é que a utilização seja contínua e muitas pesquisas têm sido feitas para 

entender o comportamento dos usuários para conseguir promover esta continuidade 

(Alanazi, 2013). De forma análoga, em marketing, temos a recompra que é promovida pela 

satisfação do consumidor. Em SI, trata-se da continuidade da utilização dos serviços e/ou 

sites aprovados pela experiência do consumidor (Bhattacherjee, 2001). A ECT aplicada a 

SI ficou conhecida como ECM (expectation confirmation model) e foi introduzida por  

Bhattacherjee em 2001. O autor sugere que usabilidade percebida, confirmação da 

expectativa e satisfação antecedem a continuidade em SI. A ECT foi integrada com 

descobertas sobre o uso de SI para gerar o modelo de continuidade de SI com o objetivo de 

explicar que a intenção de continuidade ocorre inicialmente através da identificação da 

confirmação e da usabilidade percebida. Só então, ocorre a satisfação do usuário (Alanazi, 

2013).  

Além disso, Bhattacherjee e Premkumar (2004) criaram um modelo baseado nas 

teorias EDT/ECT (expectation disconfirmation/confirmation theory) para SI para explicar 

mudanças em crenças e atitudes em relação à utilização de TI (tecnologia de informação) 

que ficou conhecido como modelo B&P. Este modelo sugere formas de capturar e explicar 

expectativas, desconfirmação e demais construtos ao longo de múltiplos períodos com foco 

nas intenções de continuidade de utilização. O construto atitude é incorporado como o grau 

que uma pessoa gosta ou não gosta de um dado comportamento. O modelo B&P considera 
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que as expectativas preveem as atitudes e que as atitudes preveem satisfação. Portanto, as 

expectativas provavelmente preverão satisfação. Por fim, o modelo explica que a 

desconfirmação direciona crenças sobre o desempenho potencial o que aumenta as 

intenções de continuidade. Da mesma forma, uma crença positiva melhora a atitude e uma 

atitude positiva aumenta as intenções de continuidade (Lowry, Gaskin, & Moody, 2015).  

Alguns exemplos da aplicação da ECT em SI foram compilados na tabela II: 

 

Tabela II – Exemplos de aplicação da ECT e variações em SI  

Autores Ano Título Área de estudo Objetivo 

Anol 

Bhattacherjee 

2001 Understanding 

information 

systems 

continuance: an 

expectation 

confirmation 

model 

ECT, SI (uso, 

continuidade), 

Technology 

acceptance 

model (TAM), 

satisfação do 

usuário  

Utilizar a ECT em adição à 

teoria de utilização de SI 

para gerar um modelo de 

continuidade em SI. 

Au, N., Ngai, 

E., Cheng, E. 

2002 A Critical 

Review of End-

User 

Information 

System 

Satisfaction 

Research and a 

New Research 

Framework 

SI, satisfação, 

análise custo-

benefício 

Fazer uma revisão crítica 

sobre satisfação do usuário 

final em SI (EUISS). A 

literatura anterior utiliza 

fortemente a ECT. Propõe-

se um modelo conceitual 

integrado baseado nas 

teorias de equidade e 

necessidades.  

Erevelles, S., 

Srinivasan, S., 

& Rangel, S. 

2003 Consumer 

satisfaction for 

internet service 

providers: An 

analysis of 

underlying 

processes. 

SI, ISP, 

satisfação do 

consumidor 

Entender a satisfação do 

consumidor em relação a 

provedores de internet 

utilizando 4 modelos 

distintos de satisfação. 

Hsu, M.H., 

Chiu, C.M., & 

Ju, T.L 

2004 Determinants 

of continued 

use of the 

WWW: An 

integration of 

two theoretical 

models 

Satisfação do 

consumidor, 

www 

Utilizando a ECT e a teoria 

cognitiva social, este estudo 

buscar analisar a 

continuidade de utilização 

de SI. 

Lin, C.S., Wu, 

S., & Tsai, R.J 

2005 Integrating 

perceived 

playfulness into 

expectation-

confirmation 

model for web 

portal context 

ECT, 

interabilidade 

percebida, 

satisfação do 

consumidor 

Utilizar a ECT associada à 

interatividade percebida 

para analisar as intenções 

de reutilização de sites 

pelos usuários.  

Thong, J.Y.L., 

Hong S.-J., & 

Tam, K.Y. 

2006 The effects of 

post-adoption 

beliefs on the 

expectation-

confirmation 

model for 

information 

SI 

(continuidade), 

ECM, TAM 

O modelo de confirmação 

da expectativa (ECM) de 

continuidade em TI é um 

modelo para investigar o 

comportamento do uso 

contínuo em TI. Este estudo 

busca expandir um conjunto 
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technology 

continuance 

de crenças sobre pós adoção 

em ECM a fim de ampliar a 

aplicação do ECM.  

Paul Benjamin 

Lowry; James 

Eric Gaskin; 

Gregory D. 

Moody 

2015 Proposing the 

Multi-Motive 

Information 

Systems 

Continuance 

Model (MISC) 

to Better 

Explain End-

User System 

Evaluations and 

Continuance 

Intentions 

ECT, 

motivação, 

continuidade, 

expectativas, 

web design 

Utilizando o MISC, analisar 

como motivações 

intrínsecas e extrínsecas 

afetam a utilização de 

sistemas através do 

atingimento de expectativas 

e considerar as motivações 

dos usuários para desenhar 

sites. 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

3. Utilização da ECT no estudo da satisfação em compras digitais 

 

O relacionamento entre clientes e empresas vem passando por alterações diante da 

internet. Estas mudanças ocorrem tanto na produção ou seja, na forma de administrar os 

canais de marketing, quanto nas opções que são disponibilizadas aos usuários, num 

ambiente onde os clientes tem acesso direto a produtos e serviços. Para Nagakawa, Gouvea 

e Oliveira (2013), o ambiente online oferece oportunidades para o marketing one-to-one 

influenciar na satisfação e na lealdade. Entre os destaques encontra-se uma compra que 

pode ser realizada a qualquer momento, com praticidade e comodidade. De acordo com os 

autores,  

 
Outros benefícios incluem a redução da incerteza em relação a produtos digitais, 

além de agregar instantaneidade e flexibilidade ao processo da compra pela 

velocidade na consulta e por permitir comparações entre características e preços 

de produtos e fornecer suporte mais consistente à decisão de compra (Nagakawa 

et al., 2013: 11). 

 

Por ser uma teoria cognitiva que busca explicar a satisfação pós-compra em função 

das expectativas, a Expectation Confirmation Theory (ECT) é uma teoria adequada como 

referencial teórico para entender a relação entre as avaliações de usuários, expectativas e 

satisfação. Sua aplicabilidade ao tema enfatiza a relação expectativa e satisfação na 

contemporaneidade diante de um número cada vez maior de compras no meio digital.  

Retomando os estudos de Richard Oliver (1993), as expectativas referem-se aos 

atributos ou características que uma pessoa antecipa ou prediz em relação a um produto, 

serviço ou artefato tecnológico. Elas podem influenciar diretamente as percepções de 

desempenho e de desconfirmação de crenças. As referências bibliográficas da ECT 

sugerem que os consumidores têm expectativas sobre o nível de desempenho do produto. 

Pesquisas sobre o assunto sugerem

 Para Westbrook e 

Oliver (1991), 

 
As emoções do consumo referem-se ao conjunto de respostas emocionais 

elicitadas especificamente durante o uso de um produto ou experiências de 

consumo, como especificadas tanto pelas categorias distintivas da experiência e 

expressão emocional (por exemplo, prazer, raiva e medo) ou pelas dimensões 
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estruturais subjacentes às categorias emocionais, tais como prazer/desprazer, 

relaxamento/ativação. A emoção no consumo difere-se do fenômeno também 

relacionado às emoções - o humor - considerando-se que as emoções no 

consumo apresentam urgência psicológica, potência motivacional e 

especificidade a situações (p. 85).  

 

As percepções de uma pessoa referem-se ao desempenho real de um produto, 

serviço ou artefato. De acordo com a ECT, as percepções de desempenho são diretamente 

influenciadas pelas expectativas de pré compra que por sua vez influenciam diretamente na 

satisfação. A insatisfação refere-se aos julgamentos ou avaliações que uma pessoa faz. Isto 

é feito em comparação com as expectativas originais. Quando um produto, serviço ou 

artefato supera as expectativas originais da pessoa, a desconfirmação é positiva (gerando 

ou aumentando a satisfação pós-compra). Quando a experiência é negativa, diminui a 

satisfação pós-compra (gerando ou aumentando a insatisfação).  

A ECT também pode ser aplicada à satisfação da informação definida como a 

satisfação do julgamento subjetivo da informação utilizada para escolher o produto. 

Quando a expectativa é desconfirmada, uma pessoa pode ficar insatisfeita com a 

informação disponibilizada assim como com o produto ou serviço em si. Marketing provê 

informações que podem influenciar as expectativas dos consumidores e despertar diversos 

sentimentos a respeito. Se uma informação disponível promete um desempenho superior 

ao que o consumidor realmente obtém, provavelmente gerará desconfirmação negativa e 

insatisfação (Spreng et. al, 1996).  

A satisfação do consumidor é geralmente assumida como um determinante 

importante de recompra, boca-a-boca positivo e lealdade do consumidor (Garí - , 

Gijón, & Pérez-Amaral, & López, 2013). Clientes satisfeitos retornam e compram mais e 

contam para outras pessoas sobre suas experiências (Fornell, Johnson, Anderson, Cha, & 

Bryant, 1996).  

Além disso, clientes satisfeitos farão boas avaliações e recomendações do produto 

ou serviço adquirido o que pode afetar diretamente a expectativa de outros consumidores. 

Sobre os efeitos da expectativa em avaliações de produtos, Oliver (1997) apontou que a 

partir de um estudo envolvendo cinco estudos de marketing, se o produto já chega com 

uma avaliação boa tende a ser melhor avaliado.  

Clientes que desejam fazer compras na internet tendem a buscar informações e 

avaliações para tomar uma decisão mais segura de compra para diminuir os entraves do 

comércio digital, Anckar (2003 como citado em Nagakawa et al., 2013: 11) ou seja, a 

impossibilidade de sentir e de tocar o produto, além das questões relacionadas à segurança, 

como receio de fraudes e risco de perdas. 

De acordo com estudo do site E-Commerce News, ao pesquisar por produtos no 

ecommerce, muitos consumidores buscam a avaliação de outros usuários antes de se 

decidir pela compra. Hoje, os chamados reviews são importantes ferramentas de venda 

para as lojas virtuais, porque podem influenciar na decisão de compra de um determinado 

produto. A pesquisa indica também que 85% dos compradores leem reviews antes de fazer 

o checkout e 92% deles dão opiniões positivas sobre a loja após passar pela experiência de 

compra.  

Em um estudo realizado em mais de 50 países pela Nielsen (2009) sobre o nível de 

confiança dos consumidores em mais de 16 canais de marketing diferentes, foi constatado 

que, em primeiro lugar, estão as opiniões de conhecidos a respeito de determinado produto 

ou serviço, seguidas da confiança de consumidores em websites de marcas, opiniões de 

consumidores online, editoriais e patrocínios de marcas. O estudo enfatiza a importância 

das recomendações de conhecidos e consumidores online. 
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Com base no referencial teórico utilizado, conclui-se que as avaliações são 

importantes para a formação de expectativas de consumidores que efetuam compras online 

e, consequentemente, na satisfação do produto adquirido. 

 

4. Análise Bibliométrica a partir da Expectation Confirmation Theory (ECT) 

 

Para atingir o objetivo do presente estudo foi realizada uma análise bibliométrica a 

partir da ECT. A bibliometria é um campo da Ciência da Informação e da Biblioteconomia 

que aplica métodos quantitativos para análises estatísticas de publicações e atividades 

científicas. Visa a construção de indicadores sobre a dinâmica e evolução da informação 

científica e tecnológica de determinadas disciplinas, áreas, organizações ou países. Há um 

aumento da quantidade de informação científica publicada em revistas científicas, 

congressos, jornais especializados. Com isso, analisar estas produções tornou-se uma tarefa 

importante para a compreensão de como um determinado campo de saber vem se 

desenvolvendo. Segundo os pesquisadores Yoshiko Okubo (1997) e Ernesto Spinak (1998) 

os indicadores podem ser divididos em:  

 Indicadores de produção científica – construídos a partir da contagem do número 

de publicações por tipo de documentos (livros, artigos, publicações científicas, 

relatórios etc.) por instituição, área de conhecimento, país, etc;  

 Indicadores de citação – construídos pela contagem do número de citações 

recebidas por uma publicação de artigo em periódico, sendo essa a forma mais 

reconhecida de atribuir crédito ao autor. Reflete, potencialmente, o impacto dos 

artigos ou assuntos citados;  

 Indicadores de ligação – construídos pela ocorrência de coautorias, citações e 

palavras, sendo aplicados na elaboração de mapas de estrutura de conhecimento e 

redes de relacionamento entre pesquisadores, instituições e países empregando 

técnicas de análise estatística de agrupamentos. 

Neste estudo utilizamos a base de dados Web of Science (WoS)
1
,  anteriormente 

conhecida como Web of Knowledge. A WoS é um serviço de indexação de citações 

científicas baseada em assinatura, originalmente produzido pelo Institute for Scientific 

Information (ISI), agora mantido pela Clarivate Analytics.  A WoS fornece uma pesquisa 

abrangente de citação, dá acesso a múltiplos bancos de dados que fazem referência à 

pesquisa interdisciplinar, que permite a exploração aprofundada de sub-campos 

especializados dentro de uma disciplina acadêmica ou científica. Para geração de algumas 

visualizações de dados da Web of Science foi utilizado o InCites
2

comparativos a partir de dados da WoS. O acesso se deu pela VPN USPnet, da 

Universidade de São Paulo. A escolha do InCities ocorreu pela possibilidade de criar 

tabelas e gráficos personalizados, gerar, armazenar e exportar relatórios.  

Buscando o tópico Expectation Confirmation Theory, entre os anos de 1980 e 2017, 

foram encontradas 322 publicações
3
 (a maioria artigos, num total de 253) e 10144 citações 

da ECT
4
. No ano de 2016 há um pico com o registro de 1628 citações, o que coincide com 

o maior número de publicações que chegou a 31 na base de dados da Web of Science. As 

                                                        
1http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=4ECp4aUaVLIs

FzLN3Bb&preferencesSaved=  
2 https://incites.thomsonreuters.com/  
3 Disponível em: 

https://apps.webofknowledge.com/CitationReport.do?product=WOS&search_mode=CitationReport&SID=2EWMnEqnebdYwOIjFIe&p

age=1&cr_pqid=2&viewType=summary&colName=WOS . Acesso em 6 de novembro de 2017. 
4 A busca foi realizada em 06 de novembro de 2017. 
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áreas onde se concentram o maior número de publicações são: 72 em Computer Science 

Information System; 61 em Information Science Library Science; 55 em Management; 43 

em Business e 37 em Computer Science Interdisciplinary Applications. As figuras 2, 3 e 4 

apresentam os resultados da análise. 

No Brasil foram registradas dez produções entre 1980 e 2017, nove no Estado de 

São Paulo e uma no Espírito Santo. 

 

Figura 2 – Resultado da busca pelo tópico Expectation Confirmation Theory 

 
Fonte: Web of Science 

 

 

        Figura 3: Itens publicados por ano                          Figura 4: Citações em cada ano 

         
Fontes: Web of Science 

 
 

Na figura 5, os autores mais citados entre 1980 e 2017 são: 1
o
) Bhattacherjee, A. 

com 1530 citações; 2
o
) Thong, James Y. L. com 848 citações; 3

o
) Venkatesh, Viswanath. 

com 751; 4
o
) Compeau, D. com 579  e 5

o
) Huff, S. também com 579.  
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Figura 5 - Mais citados nas publicações do WoS na busca sobre ECT 

 
Fonte - Web of Science/Incities

5
 

 

Por outro lado, quem mais aparece citando o termo Expectation Confirmation Theory 

são: 

 James Y. L. Thong: 8 citações 

 Christy M K Cheung: 7 citações 

 Viswanath Venkates: 6 citações 

 Matthew K. O. Lee: 6 citações 

 D. H. Skin:   5 citações 

 

 

Após a busca sobre a presença da Expectation Confirmation Theory nas pesquisas 

entre 1980 e 2017, nosso objetivo foi identificar no estudo bibliométrico como a teoria se 

apresentou no últimos dois anos. Foram 78 publicações nas áreas de: Information Science 

Library Science (18); Computer Science Information System (17); Business (12); 

Management (11) e aparece a área de Psychology multidisciplinar (9) entre as cinco 

primeiras. 

Para aprofundar o levantamento, fizemos um recorte. Olhamos somente para os 

artigos que citaram a ECT nos anos de 2016 e 2017 nas áreas de Information Science 

Library Science, Business e Management o que totalizou 28 publicações. A relação 

completa encontra-se na tabela A1 no Anexo desta pesquisa. A partir da leitura dos 

resumos destes artigos, nossa meta foi identificar quem utilizou a Expectation 

Confirmation Theory em pesquisas relacionadas a compras online e quais associações 

foram feitas com outras teorias. Nos 28 resumos lidos há diversas associações entre a ECT 

com a adoção de tecnologias, continuidade de usos de smartphones, sistemas de 

informação, relação homem/computador, entre outros. Três publicações, no entanto, 

dialogam com a proposta deste estudo que é entender se as avaliações de usuários afetam a 

expectativa de compra e se influenciam na satisfação ou insatisfação do cliente no 

ambiente online. Os artigos destacados estão na tabela III: 

                                                        
5 Disponível em: https://incites.thomsonreuters.com/#/explore/751103b5-3919-4cf6-bdab-c9b7cef3b5e2/person// . Acesso em 6 de 
novembro de 2017. 
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Tabela III – Artigos que abordam a ECT em compras online (2016/2017) 

 
Autores Ano Título Área Objetivo e teorias 

correlacionadas 

Liao, Chechen; 

Lin, Hong-

Nan; Luo, 

Margaret 

Meiling; Chea, 

Sophea 

 

2017 Factors influencing online 

shoppers' repurchase 

intentions: The roles of 

satisfaction and regret 

Informati

on & 

Managem

ent 

 

O estudo adota a ECT e a 

teoria do arrependimento para 

investigar os efeitos de 

pontos de referência externos 

sobre os comportamentos de 

recompra e explorar como o 

esforço de pesquisa dos 

clientes influencia a 

satisfação e o 

arrependimento. 

Hu, Mingyao; 

Huang, Fang; 

Hou, Hanping; 

Chen, Yong; 

Bulysheva, 

Larissa 

2016 Customized logistics 

service and online 

shoppers' satisfaction: an 

empirical study 

Business Os varejistas online precisam 

melhorar o nível de satisfação 

dos compradores para 

fidelizá-los. Ao aplicar ECT, 

o objetivo deste trabalho é 

explorar como os serviços de 

logística personalizados 

(CLS) influenciam o nível de 

satisfação dos compradores 

online e se a relação entre 

eles é moderada pelo tipo de 

produto. 

 

Hsu, Hui-Mei; 

Hsu, Jack 

Shih-Chieh; 

Wang, Shih-

Yu; Chang, I-

Chiu 

 

2016 Exploring the effects of 

unexpected outcome on 

satisfaction and 

continuance intention 

 

Business 

 

De acordo com a ECT, a 

confirmação da expectativa é 

o principal determinante da 

satisfação, o que, por sua vez, 

afeta a intenção 

comportamental. No entanto, 

a maioria dos estudos neste 

fluxo de pesquisa considera 

apenas resultados positivos 

esperados. Este estudo separa 

os resultados em quatro tipos 

com base na desejabilidade e 

previsibilidade. 

     

Fonte: elaborado pelos autores 

 

 

Entre as palavras-chave dos textos, apenas a Expectation Confirmation Theory 

aparece em dois dos textos. Um ponto observado neste estudo foi o impacto dos periódicos 

onde os artigos foram publicados. O Impact Factor (IF) é a principal métrica utilizada para 

avaliar as revistas científicas ao contabilizar as citações recebidas. Eugene Garfield, o 

pioneiro da Cientometria foi quem idealizou o Science Citation Index e fundou o Institute 
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for Science Information (ISI), que desde 1992 pertence à Thomson Reuters. O ISI é um 

banco de dados com periódicos selecionados que compõe a análise quantitativa de 

referências feitas e, consequentemente, citações recebidas para o cálculo do IF. São com os 

periódicos que compõem o Web of Science que se calculam as diferentes estatísticas 

do Journal Citation Ranking (JCR)
6
, utilizado nesta pesquisa. A partir do Quartil, é 

possível comparar revistas de áreas temáticas distintas uma vez que atribui um parâmetro 

relativo à área temática. Um quartil é qualquer um dos três valores que divide o conjunto 

ordenado de dados em quatro partes iguais e, assim, cada parte representa 1/4 da amostra. 

Assim: Q1 =  é o valor aos 25% do topo da amostra ordenada; Q2 =  é o valor até ao qual 

se encontra 50% da amostra ordenada e Q3 =  valor a partir do qual se encontra 75% da 

amostra ordenada. 

De acordo com Journal Citation Ranking, o artigo Factors influencing online 

shoppers' repurchase intentions: The roles of satisfaction and regret, apareceu no quartil 

Q1. O artigo Exploring the effects of unexpected outcome on satisfaction and continuance 

intention, no quartil Q3 e o artigo Customized logistics service and online shoppers' 

satisfaction: an empirical study, nos quartis Q1 e Q2. 

 

Aplicação da Expectation Confirmation Theory 

 

Fizemos a leitura das três publicações para entender de forma mais aprofundada 

como Expectation Confirmation Theory foi utilizada em estudos recentes no contexto 

online. Sabemos que o comércio eletrônico vem crescendo rapidamente e que as empresas 

trabalham segmentos de nicho, promovem produtos e conduzem negócios de maneira 

eficiente através da Internet. No artigo Factors influencing online shoppers' repurchase 

intentions: The roles of satisfaction and regret (Liao, Lin, Luo, & Chea, 2017), os autores 

abordam os efeitos de referências externas sobre os comportamentos de recompra. A 

pesquisa da Forrester, citada no texto, apontou que as vendas nos EUA representaram 

quase 9% do mercado de varejo total, em 2013, o que girou em torno de US$ 3,2 trilhões. 

O varejo cresceu e as dificuldades, principalmente em fidelizar e atrair novos clientes, 

também. Entender porque os clientes estão dispostos a retornar para compras em um site 

B2C tornou-se, então, uma questão cada vez mais importante para empresas e 

pesquisadores. Os pesquisadores Liao, et al. (2017) adotaram a Expectation Confirmation 

Theory e a Regret Theory ou Teoria do Arrependimento em uma investigação que usou 

dados de 268 clientes de uma loja online, em Taiwan. Os sujeitos dos dados eram 

compradores online experientes. Das 48 respostas obtidas, 43 questionários foram válidos 

e integraram as análises. 

Como já falado, a Expectation Confirmation Theory tem sido adotada para estudar 

fidelização de clientes em marketing e sistemas de informação (IS), para examinar fatores 

que afetam o cliente. A intenção de recompra, segundo a teoria, se dá principalmente pela 

satisfação com o uso prévio do produto / serviço, onde é criada uma referência. A pesquisa 

de Liao, et al. (2017) aponta a existência de outro paradigma na fidelização de clientes. 

Estudos que se baseiam em pontos variáveis, em referências externas para explicar o 

comportamento de retenção do cliente. Processos de ajustes e avaliação contínua que são 

moldados pela comparação de múltiplos pontos de referência ao longo do processo de 

decisão de recompra. A ECT foi amplamente adotada para estudar a satisfação do cliente e 

continuidade comportamental, como por exemplo, recompra de produtos, continuidade de 

                                                        
6 O Fator de Impacto de uma revista científica é calculado somente entre as revistas que compõem a Web of Science. Há outras coleções, 

como a Scopus, que também calculam a abrangência de suas revistas indexadas por meio das citações, com nomes como Scimago 
Journal Ranking (SJC). 
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um serviço.  Com a ECT, a satisfação do cliente é conceituada em função da expectativa e 

da expectativa de confirmação / desconfirmação. No entanto, o nível de satisfação nem 

sempre fideliza os clientes a longo prazo. Isso ocorre porque a decisão de compra repetida 

(intenção de repatronagem) do mesmo revendedor nem sempre é apenas com base em 

avaliações do desempenho, mas também envolve a tomada de decisões contínuas à medida 

que os clientes escolhem entre a miríade de revendedores disponíveis. Isto sem o 

estabelecimento de um hábito, pois quando um hábito é formado, os clientes 

provavelmente tomarão decisões inconscientemente, e as decisões de compra tornam-se 

automatizadas. 

Embora a ECT ofereça um rigoroso fundamento para explicar o fenômeno da 

satisfação, os pesquisadores Liao, et al. (2017) optaram pela reexaminação do 

comportamento diante de fatores externos, como por exemplo, o arrependimento e 

atratividade diante das alternativas. A literatura existente sugere que a avaliação de 

produtos ou os serviços ocorrem na fase de pré-compra onde os clientes comparam o que 

eles sabem sobre diferentes produtos e marcas com o que eles consideram o mais 

importante para diminuir as alternativas antes da decisão final. As dissonâncias cognitivas 

ou arrependimento pós-compra aparecem neste estágio. Estes referentes externos 

desempenham papéis cruciais no processo de decisão de clientes em fase de recompra de 

produtos ou serviços. 

Ao falar sobre a Regret Theory, os pesquisadores abordam a visão do 

arrependimento a partir da Filosofia. Nestes estudos, o arrependimento é definido como 

uma emoção cognitivamente carregada ou cognitivamente determinada. É algo individual, 

onde o indivíduo busca evitar emoções negativas, como o arrependimento e busca 

resultados positivos, emoções (alegria ao tomar decisões). Na economia, o arrependimento 

é definido como uma reação à diferença entre os resultados de alternativas escolhidas e 

perdidas.  Na tomada de decisões, é esperada uma opção depende não apenas do cálculo da 

dor e do prazer associado com os resultados dessa opção, mas também com o 

arrependimento de uma pode experimentar quando os resultados dessa opção são 

comparados com os resultados de uma opção rejeitada.  

A satisfação é um passo necessário na formação de fidelidade, mas torna-se menos 

significativo à medida que a lealdade começa a se estabelecer através de outro 

mecanismos. Um desses mecanismos inclui fatores afetivos. Após a compra, os clientes 

experimentarão arrependimento ou alegria. A teoria do arrependimento desafia a pesquisa 

de satisfação do cliente, o que sugere que a satisfação depende apenas da qualidade do 

produto / serviço consumidor. Quanto maior o número de alternativas e restrições 

financeiras, mais provável a presença de pesquisas longas para encontrar um produto ou 

serviço que atenda a necessidade do cliente. A pesquisa é um componente importante da 

tomada de decisão em compras online; no entanto, pouco se sabe sobre a forma como a 

quantidade de pesquisa influencia nas construções do processo de decisão. Os resultados 

da análise sugerem que a confirmação da expectativa, esforço de busca e alternativas a 

atratividade é preditor de arrependimento, o que, por sua vez, influencia a satisfação e 

recompra. 

No artigo Customized logistics service and online shoppers' satisfaction: an 

empirical study, os autores Hu, Huang, Hou, Chen, & Bulysheva (2016) utilizam a 

Expectation Confirmation Theory para explorar como os serviços de logística 

personalizados (CLS) influenciam o nível de satisfação dos compradores online e se a 

relação entre eles é moderada pelo tipo de produto. Os dados foram coletados da empresa 

Tmall.com
7
, uma subsidiária da Alibaba, maior mercado online de B2C na China. A 

                                                        
7 http://www.tmall.com/  
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empresa tem mais de 400 milhões de compradores, 50 mil vendedores e 70 mil marcas. A 

escolha se deu pelo acesso aos dados diante de um mecanismo de avaliação único e da 

diversidade de vendedores e compradores que terminou por oferecer uma base sólida para 

estudar CLS. Inicialmente foi feita uma pesquisa exploratória com análise de variância 

para a análise dos dados. Diante de um mercado crescente e competitivo, os resultados 

indicaram que o CLS afeta positivamente o nível de satisfação dos compradores online, 

mas o tipo de produto não tem efeito positivo sobre a relação entre o serviço de logística 

personalizado e os compradores online. 

O mercado de varejo online permite aos comerciantes usar a internet como um 

novo canal para distribuir produtos e / ou serviços trazendo grandes oportunidades de 

negócios e crescimento da receita.  Também oferece aos clientes uma nova plataforma para 

fazer compras. De acordo como texto, na China, em 2013,  35,1% de todas as vendas no 

varejo provêm de compras online e os estudiosos identificaram alguns fatores que 

afetavam estes clientes tais como: características do produto, facilidade de uso, utilidade e 

prazer, traços de consumo, fatores situacionais, experiências anteriores de compras online, 

a confiança em compras anteriores.  A taxa de retenção de clientes tornou-se crucial para 

os revendedores online, porque se os clientes não estão satisfeitos não retornam. A 

satisfação do cliente é o fator mais importante que influencia o comportamento pós-

compra. Neste estudo, 360 varejistas que vendem livros ou computadores em Tmall foram 

selecionados aleatoriamente. Os dados primários sobre cada variável foram coletados 

primeiro através de um estudo de campo online, com visitas principalmente nas páginas 

que continham o feedback dos compradores. Foram priorizados sites nos quais os serviços 

de entrega são escolhidos pelos clientes.  

A pesquisa tem suas limitações, mas permite que hipóteses sejam aplicadas a outros 

estudos. Os pesquisadores Hu et al. (2016) se limitaram a compras no Tmall e a pessoas 

chinesas. Outro fator é que se os compradores não estão satisfeitos com o pedido ou 

serviço, o pagamento pode não ser feito. Se a transação não foi efetivada, não é possível a 

avaliação. Portanto, o estudo não envolveu as pessoas que cancelaram a transação. Mesmo 

assim, há indicativos que em outras compras online o consumidor venha a se comportar da 

mesma forma.  

No artigo Exploring the effects of unexpected outcome on satisfaction and 

continuance intention, os autores Hsu, Hsu, Wang, & Chang (2016) abordam que nos 

estudos de intenção de compra, entre eles a Expectation Confirmation Theory, são levados 

em consideração somente os resultados positivos esperados, isto é observado mesmo em 

alguns estudos recentes que tenham considerado a natureza multidimensional da 

expectativa. No estudo proposto pelos autores são trabalhados quatro tipos de resultados 

com base na desejabilidade e previsibilidade de compras. Ao usar blogs como um exemplo 

são demostrados elementos que influenciam na escolha dos usuários. Como alguns 

usuários, antes da compra real, têm conhecimento limitado sobre o produto ou serviço, 

algumas experiências podem estar fora de suas expectativas iniciais. Embora experiências 

positivas inesperadas possam aumentar a satisfação e a intenção de continuação, 

experiências negativas inesperadas podem reduzir a satisfação e a possibilidade de 

continuação do processo de compra ou recompra. E estes fatores, se não levados em 

consideração, limitam a nossa compreensão dos determinantes da satisfação e enfraquecem 

a ECT. 

Para adentrar nesta discussão, os pesquisadores olharam para blogs de médicos 

como prestadores de um produto/serviço no ambiente digital. Os blogs são um meio onde 

os indivíduos expressam suas opiniões, como uma proposta interativa, de troca de 

conhecimento. O termo "blogs médicos" refere-se a blogs de propriedade e manutenção de 
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médicos. Os médicos, em geral, possuem certas expectativas em relação a este novo canal 

de comunicação. Embora as expectativas positivas os levem a usar um blog, eles também 

podem esperar, potencialmente, alguns resultados. Por exemplo, escrever artigos e 

interagir com leitores é uma tarefa demorada. Além disso, o feedback negativo ou mesmo 

a crítica não são evitáveis, pois nem todos os leitores concordam com cada ponto expresso 

por um blogueiro. 

Merton (1936 como citado em Hsu et al., 2016) classificou os resultados da ação 

em previsíveis e imprevisíveis, e também propôs cinco principais razões pelas quais alguns 

resultados são imprevisíveis para os atores. Primeiro, um conhecimento ou experiência 

limitada bloqueia os atores de perceber a possibilidade de que alguns resultados 

imprevisíveis possam ocorrer. Em segundo lugar, os erros de predição levam os atores a 

ignorar a possibilidade de que alguns possíveis resultados “imprevisíveis” possam ocorrer. 

Em terceiro lugar, os indivíduos tendem a se concentrar apenas em alguns resultados 

preferíveis. Em quarto lugar, os valores ou crenças pessoais impedem os atores de 

considerar novas consequências. Em quinto lugar, qualquer decisão ou ação provocam 

mudanças e tornam os resultados diferentes dos previstos. Além disso, não importa se 

esses resultados são previsíveis ou não, eles podem ser desejáveis ou indesejáveis. Embora 

as ações intencionais realizadas por atores tenham como objetivo alcançar alguns 

resultados desejados, as ações também podem ter consequências indesejadas. Para os 

autores, a combinação de desejabilidade e imprevisibilidade gera quatro resultados 

diferentes, como mostrado na tabela IV: 

 

 

Tabela IV: Desejabilidade e Imprevisibilidade 

 
 Desejabilidade Imprevisibilidade 

Previsível Expectativa positiva Expectativa negativa  

Imprevisível  Resultados positivos 

inesperados 

Resultados negativos 

inesperados 

Fonte: Hsu et al. (2016: 242), tradução nossa. 

 

 

A escolha de estudar blogs de médicos, em Taiwan, se deu pela popularidade e 

pelos artigos se concentrarem em um tema específico: qualidade na saúde. Os blogs 

permitem que os médicos transmitam suas ideias e que haja interação com os leitores. Para 

a identificação dos  “blogueiros médicos” foi utilizada a palavra-chave "médico" no motor 

de busca fornecido pelos provedores Wretch, Yahoo, Pixnet, Yam, udn, Google Blogger e 

a plataforma de médicos Kingnet (National Network Hospital). Depois de filtrar 

veterinários, pseudo-médicos e médicos não identificáveis, foram selecionados 877 blogs 

de propriedade de médicos. Foram entregues questionários via email e mensagem convite 

para participar da pesquisa. A fim de aumentar a taxa de resposta, foi oferecido um 

presente de incentivo (USB com design especial), 128 médicos preencheram a pesquisa.  

A pesquisa concluiu que resultados positivos e inesperados têm um impacto maior 

do que os resultados negativos ou esperados. Foi constatado que há uma natureza 

multidimensional da expectativa que complementa os estudos de satisfação ou insatisfação. 

Os resultados positivos e negativos inesperados afetam a intenção de continuação. As 

magnitudes dos impactos desses dois tipos são semelhantes, enquanto, conforme previsto, 

suas direções se opõem. Portanto, os blogueiros podem querer prestar mais atenção a 

oferecer serviços que possam atender às expectativas positivas dos clientes, bem como 
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ajudar os clientes a obter resultados positivos que eles não esperavam inicialmente. O 

artigo se limitou a blogs de médicos, em Taiwan, onde a amostra foi prioritariamente 

masculina, com idade entre 30 e 39 anos. Como as expectativas e os resultados inesperados 

podem ser multidimensionais, há muitos caminhos a serem percorridos e desenvolvidos. 

 

5. Considerações Finais 
 

 
O relacionamento entre clientes e empresas vem passando por alterações diante da 

internet. Estas mudanças ocorrem tanto na produção (como nas formas de administrar 

canais de marketing), quanto nas opções disponibilizadas aos usuários. O objetivo deste 

ensaio foi analisar a relação entre as avaliações de usuários com as expectativas e com a 

satisfação dos clientes no processo de compra no mercado eletrônico. Optamos por um 

estudo bibliométrico tendo como base a Expectation Confirmation Theory (ECT) ou 

Teoria da Confirmação da Expectativa. Nosso desafio foi apresentar esta teoria da década 

de 80 e seu uso nas pesquisas contemporâneas. A ECT diz que as expectativas e o 

desempenho percebido levam à satisfação ou insatisfação do cliente. Tendo um efeito 

positivo ou negativo. Se um produto atende e supera as expectativas, o cliente ficará 

satisfeito. Se um produto não atende as expectativas é gerada a insatisfação. Percebemos 

que diante do ambiente digital houve um aumento de pesquisas que resgataram a ECT para 

explicar fenômenos contemporâneos. No entanto, os estudos aparecem dialogando com 

outras teorias como forma de abarcar a complexidade das relações contemporâneas. 

Neste ensaio utilizamos a base de dados Web of Science (WoS) buscando o tópico 

Expectation Confirmation Theory entre os anos de 1980 e 2017 para observar, de forma 

mais ampla, o uso da ECT nas diferentes áreas. Com o rápido desenvolvimento do 

comércio eletrônico, a teoria foi amplamente adotada em estudos de comportamento de 

compradores online, uma vez que diante do crescimento da World Wide Web, os clientes 

acessam grandes quantidades de produtos e serviços. Neste contexto, a satisfação do 

cliente é considerada um dos aspectos mais críticos do sucesso comercial porque está 

intimamente associada com a competitividade das empresas e lucratividade.  

Para observar de forma aprofundada seu uso, optamos pelo recorte de estudos entre 

os anos de 2016 e 2017 nas áreas de Information Science Library Science, Business e 

Management. Nos 28 resumos lidos há diversas associações entre a ECT com a adoção de 

tecnologias, continuidade de usos de smartphones, sistemas de informação, relação 

homem/computador, entre outros. Em Sistema de Informações (SI), existe uma 

preocupação com a continuidade de utilização/adoção de sistemas. A ECT aplicada a SI 

ficou conhecida como Expectation Confirmation Model (ECM). Percebemos que fatores 

como facilidade de pesquisa, disponibilidade de informações e baixo custo de busca podem 

motivar os clientes a se envolverem em pesquisas de compra e recompra.  

Para aprofundar o questionamento proposto, focamos em três pesquisas. A primeira 

delas adotou a ECT juntamente com a teoria do arrependimento para investigar os efeitos 

de pontos de referência externos sobre os comportamentos de recompra e explorar como o 

esforço de pesquisa dos clientes influencia a satisfação e o arrependimento. As buscas 

online aparecem como um componente importante da tomada de decisão. No entanto, 

pouco se sabe sobre a forma como a quantidade de pesquisa influencia nas construções do 

processo de decisão. Os resultados da análise sugerem que a confirmação da expectativa, 

esforço de busca e alternativas a atratividade é preditor de arrependimento, o que, por sua 

vez, influencia a satisfação e recompra. A segunda pesquisa apontou que os varejistas 

online precisam melhorar o nível de satisfação dos compradores para fidelizá-los. Ao 
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aplicar ECT, o objetivo do trabalho foi explorar como os serviços de logística 

personalizados (CLS) influenciam o nível de satisfação dos compradores online e se a 

relação entre eles é moderada pelo tipo de produto. A terceira pesquisa observada separou 

os resultados obtidos em quatro tipos com base na desejabilidade e previsibilidade do 

processo de compras. Saindo da visão que considera somente os resultados positivos, 

concluiu que resultados positivos e inesperados têm um impacto maior do que os 

resultados negativos ou esperados.  

O que percebemos a partir da pesquisa bibliométrica é que embora os diferentes 

autores estudados tenham começado a considerar a natureza multidimensional da 

expectativa, os estudos anteriores se concentraram em expectativas positivas. É importante 

notar que as ações intencionais podem conter vários resultados e devem ser levados em 

consideração complementando a ECT. Diversos estudos podem expandir o olhar aos 

processos de segmentação, levando em consideração elementos da cultura, de gênero e 

outras contextualizações que venham a interferir no processo de compra. A pesquisa de Hu 

et al. (2016), por exemplo, se limitou a compras no Tmall e a pessoas chinesas. Em outras 

culturas o processo provavelmente será diferente. 

Este ensaio nos mostra que o ecossistema que deve ser levado em conta na 

observação do grau de satisfação dos clientes. Sejam os elementos culturais ou os 

estruturais. Serviços terceirizados, como os de entrega, influenciam diretamente na 

expectativa de compra. Muitas empresas terceirizam os serviços de entrega e acabam não 

acompanhando o grau de satisfação dos seus clientes. Os dados coletados pelos 

pesquisadores Hsu et al. (2016) mostraram exatamente isto, que embora as 

desconfirmações das expectativas (positivas e negativas) tenham efeitos sobre a satisfação, 

resultados positivos inesperados têm um impacto ainda maior e resultados negativos 

inesperados têm um efeito moderadamente negativo na satisfação. 

O ambiente digital e conectado oferece diversas oportunidades para o marketing 

one-to-one e desta forma influenciar na satisfação. As compras podem ser realizadas a 

qualquer momento, com praticidade e comodidade. A satisfação é um caminho para a 

fidelização, mas torna-se menos significativa à medida que a lealdade começa a se 

estabelecer através de outros mecanismos, como os afetivos. Estudos que identifiquem 

estes elementos são de extrema relevância onde a satisfação não depende apenas da 

qualidade do produto e/ou serviço prestado. São caminhos a serem traçados para identificar 

um número maior de elementos que interferem na satisfação.  

Por fim, estudos que consigam abarcar outras fontes de dados também aparecem 

como relevantes em pesquisas futuras no que diz respeito a satisfação no comércio 

eletrônico. Diversas pesquisas se concentram nas fontes empresariais. Por exemplo, na 

base de dados de clientes que efetuaram compras, não sendo feitas pesquisas na base de 

dados de pessoas que não efetivaram (por alguma razão) a compra.  

Fato é que a satisfação do cliente pode levar a muitos benefícios, como a melhoria 

da empresa reputação e imagem, redução do volume de negócios do cliente, aumento da 

atenção às necessidades dos clientes no planejamento de gerenciamento de qualidade, 

redução de custos de marketing, custos de transação e custos relacionados a falhas no 

produto / serviço e, finalmente, maior satisfação entre pessoal e maior estabilidade da força 

de trabalho. Sendo os diferentes estudos na área cada vez mais preciosos para o comércio 

eletrônico. 

 

 

 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3548



 

 

 

 

6. Referências Bibliográficas 

 

 

Alanazi, J. (2013). E-government continuance from an expectation confirmation theory 

perspective: survey research on citizen experience. Doctor of Philosophy thesis, School of 

Information Systems and Technology, University of Wollongong. 

 

Anderson, E. W., & Sullivan, M. W. (1993). The Antecedents and Consequences of 

Customer Satisfaction for Firms. Marketing Science, 12(2), 125-143. 

 

Au, N., Ngai, E., & Cheng, E. (2002). A Critical Review of End-User Information System 

Satisfaction Research and a New Research Framework. Omega, 30, 451-478. 

 

Bhattacherjee, A. (2001). Understanding information systems continuance: an expectation-

confirmation model. MIS Quarterly, 25(3), 351-370.  

 

Bhattacherjee, A. & Premkumar, G. (2004). Understanding changes in belief and attitude 

toward information technology usage: A theoretical model and longitudinal test. MIS 

Quarterly, 28(2), 229-254. 

 

Chatterjee, P. (2001). Online Reviews: Do Consumers Use Them? NA - Advances in 

Consumer Research, 28, eds. Mary C. Gilly and Joan Meyers-Levy, Valdosta, GA: 

Association for Consumer Research, 129-133. 

 

CNDL Brasil (2017, 21 de junho). 89% dos internautas fizeram compras online no último 

ano, aponta estudo do SPC Brasil e CNDL. http://cdls.org.br/89-dos-internautas-fizeram-

compras-online-no-ultimo-ano-aponta-estudo-do-spc-brasil-e-cndl.   

 

Dabholkar, P., Shepherd, C. D., & Thorpe, D. I. (2000). A comprehensive framework for 

service quality: an investigation of critical conceptual and measurement issues through a 

longitudinal study. Journal of Retailing, 76(2), 139-173. 

 

E-Commerce News. (2017, 28 de setembro). Por que investir em reviews dá certo no e-

commerce? https://ecommercenews.com.br.  

 

Erevelles, S., Srinivasan, S., & Rangel, S. (2003). Consumer satisfaction for internet 

service providers: An analysis of underlying processes. Information Technology and 

Management, 4(1), 69. 

 

Fornell, C., Johnson, M. D., Anderson, E. W., Cha, J., & Bryant, B. E. (1996). The 

American Customer Satisfaction Index: Nature, Purpose, and Findings. Journal of 

Marketing 60(4), 7. http://dx.doi.org/10.2307/1251898.  

 

Garín-Muñoz, T.; Gijón, C.; Pérez-Amaral, T., & López, R. (2013). Customer Satisfaction 

of Mobile-Internet-Users: An Empirical Approximation for the Case of Spain. Journal of 

Reviews on Global Economics, 2, 442-454. 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3549

http://cdls.org.br/89-dos-internautas-fizeram-compras-online-no-ultimo-ano-aponta-estudo-do-spc-brasil-e-cndl
http://cdls.org.br/89-dos-internautas-fizeram-compras-online-no-ultimo-ano-aponta-estudo-do-spc-brasil-e-cndl
https://ecommercenews.com.br/
http://dx.doi.org/10.2307/1251898


 

 

Gurley, W. J. (1997, novembro). Seller, beware: the buyers rule e-commerce. Fortune,  

136(9), 234-236. 

 

Hsu, M. H., Chiu, C. M., & Ju, T. L. (2004). Determinants of continued use of the WWW: 

An integration of two theoretical models. Industrial Management & Data Systems, 104(9), 

766. 

 

Hsu, H. M., Hsu, J. S., Wang, S., & Chang, I. (2016) Exploring the effects of unexpected 

outcome on satisfaction and continuance intention. Journal of Electronic Commerce 

Research, 17(3), 239-255. 

 

Hu, M., Huang, F., Hou, H., Chen, Y., & Bulysheva, L. (2016) Customized logistics 

service and online shoppers' satisfaction: an empirical study. Internet Research, 26(2), 

484-497. 

 

Liao, C., Lin, H., Luo, M. M., & Chea, S. (2017, July). Factors influencing online 

shoppers' repurchase intentions: The roles of satisfaction and regret. Information & 

Management, 54(5), 651-668.  

 

Lima, M. R. S., & Nique, W. M.

Anais do Encontro Nacional da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, Salvador, Bahia, 

Brasil, 26. 

 

Lin, C. S., Wu, S., & Tsai, R. J. (2005). Integrating perceived playfulness into expectation-

confirmation model for web portal context. Information & Management, 42, 683. 

 

Lowry, P. B.; Gaskin, J. E.; Moody, G. D. (2015). Proposing the multimotive information 

systems continuance model (MISC) to better explain end-user system evaluations and 

continuance intentions. Journal of the Association for Information Systems (JAIS), 16(7), 

515–579. 

 

Nagakawa, S. S. Y., Gouvea, M. A., & Oliveira, B. (2013). A lealdade ao canal de 

comercialização e ao fornecedor nas compras em ambientes físico e online. Revista de 

Administração e Inovação, 10(4), 6-37. 

 

Nielsen. (2009). ncias e a, Valor e Envolvimento com 

Publicidade. http://br.nielsen.com/reports/documents/Confianca_Publicidade.pdf.  

 

Okubo, Y. (1997). Bibliometric indicators and analysis of research systems: methods and 

examples. Paris: OECD. 

 

Oliver R. L. (1977). Effect of Expectation and Disconfirmation on Postexposure Product 

Evaluations - an Alternative Interpretation. Journal of Applied Psychology, 62(4), 480. 

 

Oliver, R. L. (1980, Novembro). A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences 

of Satisfaction Decisions. JMR, Journal of Marketing Research,17(4), 460-469. 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3550

http://br.nielsen.com/reports/documents/Confianca_Publicidade.pdf


 

 

Oliver, R. L. (1993, Dezembro). Cognitive, Affective, and Attribute Bases of the 

Satisfaction Response. Journal of Consumer Research, 20, 418-430. 

 

Patterson, P. G., Johnson, L. W., & Spreng, R.A. (1997) Journal of the Academy of 

Marketing Science, 25(4), https://doi.org/10.1007/BF02894505.  

 

Spinak, E. (1998), Indicadores cienciométricos. Ciência da Informação, 27(2), 141-148. 

 

Spreng, R. A., MacKenzie, S. B., & Olshavsky, R. W. (1996). A reexamination of the 

determinants of consumer satisfaction. Journal of Marketing, 60(3), 15. 

 

Thong, J. Y. L., Hong S. J., & Tam, K. Y. (2006). The effects of post-adoption beliefs on 

the expectation-confirmation model for information technology continuance. International 

Journal of Human-Computer Studies, 64, 799-810. 

 

Tse, D. K., & Wilton, P. C. (1988, Maio). Models of Consumer Satisfaction: An 

Extension. Journal of Marketing Research, 25, 204- 212. 

 

Westbrook, R. A., & Oliver, R. L. (1991). The dimensionality of consumption emotion 

patterns and consumer satisfaction. Journal of Consumer Research, 18, 84-91. 

 

 

 

 

7. Anexo 

 

 

Tabela A1– Artigos nas áreas de Information Science Library Science, Business e 

Management nos anos de 2016 e 2017 

 
Autores Ano Título 

Coursaris, 

Constantinos K.; van 

Osch, Wietske 

 

2016  

A Cognitive-Affective Model of Perceived User Satisfaction (CAMPUS): 

The complementary effects and interdependence of usability and 

aesthetics in IS design 

Kim, Keesung; 

Hwang, Jiyeon; Zo, 

Hangjung; Lee, 

Hwansoo 

 

2016 

 

Understanding users' continuance intention toward smartphone augmented 

reality applications 

Sun, Yongqiang; 

Shen, Xiao-Liang; 

Wang, Nan 

 

2016 

 

Standardization or adaptation during the web – mobile service transition: 

understanding the moderating role of gender  

Sun, Heshan; Fang, 

Yulin; Zou, Haiyun 

(Melody) 

 

2016 

Choosing a Fit Technology: Understanding Mindfulness in Technology 

Adoption and Continuance 

Lankton, Nancy K.; 

McKnight, D. 

Harrison; Wright, 

2016 

Using Expectation Disconfirmation Theory and Polynomial Modeling to 

Understand Trust in Technology 
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Ryan T.; Thatcher, 

Jason Bennett 

 

Seol, Seyoung; Lee, 

Hwansoo; Yu, Jieun; 

Zo, Hangjung 

 

2016 

Continuance usage of corporate SNS pages: A communicative ecology 

perspective 

Joo, Soohyung; 

Choi, Namjoo 

 

2016 

Understanding users' continuance intention to use online library resources 

based on an extended expectation-confirmation model 

Tri-Agif, I.; 

Noorhidawati, A.; 

Ghalebandi, S. 

Ghazal 

 

2016 

Continuance intention of using e-book among higher education students 

Hu, Mingyao; 

Huang, Fang; Hou, 

Hanping; Chen, 

Yong; Bulysheva, 

Larissa 

2016 

Customized logistics service and online shoppers' satisfaction: an 

empirical study 

Hsu, Hui-Mei; Hsu, 

Jack Shih-Chieh; 

Wang, Shih-Yu; 

Chang, I-Chiu 

 

2016 

Exploring the effects of unexpected outcome on satisfaction and 

continuance intention 

 

Arsov, Sasho; 

Naumoski, 

Aleksandar 

 

2016 

Determinants of capital structure: An empirical study of companies from 

selected post-transition economies 

 

Liu, Dongsheng; 

Tong, Chengqin; 

Liu, Yanni; Yuan, 

Yufei; Ju, Chunhua 

2016 

Examining the adoption and continuous usage of context-aware services: 

An empirical study on the use of an intelligent tourist guide 

Hew, Jun-Jie; Tan, 

Garry Wei-Han; Lin, 

Binshan; Ooi, Keng-

Boon 

 

2017 

Generating travel-related contents through mobile social tourism: Does 

privacy paradox persist? 

 

Sun, Jonghak; Teng, 

James T. C. 

 

2017 

The construct of information systems use benefits: Theoretical explication 

of its underlying dimensions and the development of a measurement scale 

Sedera, Darshana; 

Lokuge, Sachithra; 

Atapattu, Maura; 

Gretzel, Ulrike 

 

2017 

Likes-The key to my happiness: The moderating effect of social influence 

on travel experience 

Liao, Chechen; Lin, 

Hong-Nan; Luo, 

Margaret Meiling; 

Chea, Sophea 

 

2017 

Factors influencing online shoppers' repurchase intentions: The roles of 

satisfaction and regret 

Huang, Chi-Cheng 

 

2017  

Cognitive factors in predicting continued use of information systems with 
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technology adoption models 

Carillo, Kevin; 

Scornavacca, 

Eusebio; Za, Stefano 

 

2017 

The role of media dependency in predicting continuance intention to use 

ubiquitous media systems 

Diegmann, Phil; 

Basten, Dirk; 

Pankratz, Oleg 

 

2017 

 

Influence of Communication on Client Satisfaction in Information System 

Projects: A Quantitative Field Study 

Hao, L.; Arsiah, B.; 

Awangku, H. B. P. 

B. 

 

2017  

Social support change as moderator and organizational commitment as a 

moderator between pre-entry expectation and turnover intention: a study 

among life insurance agents in Tianjin, China. 

 

Parvin, Shehely; 

Wang, Paul Z.; 

Uddin, Jashim 

 

2017 

Assessing two consumer behavioural intention models in a service 

environment 

 

Lee, Sangjae; Kim, 

Byung Gon 

 

2017 The impact of qualities of social network service on the continuance usage 

intention 

 

Xu, Fang; Tian, 

Meng; Xu, Guohu; 

Ayala, Brenda 

Reyes; Shen, Wen 

 

2017 

Understanding Chinese users' switching behaviour of cloud storage 

services 

 

Roldan Bravo, Maria 

Isabel; Llorens 

Montes, Francisco 

Javier; Ruiz Moreno, 

Antonia 

 

2017 

Open innovation in supply networks: an expectation disconfirmation 

theory perspective 

 

Xu, Xin; Thong, 

James Y. L.; Tam, 

Kar Yan 

 

2017 

Winning Back Technology Disadopters: Testing a Technology 

Readoption Model in the Context of Mobile Internet Services 

 

Chang, Shing-Wan; 

Fan, Shih-Heng 

 

2017 

Cultivating the brand-customer relationship in Facebook fan pages 

 

Shen, Kathy Ning; 

Zhao, Fang; Khalifa, 

Mohamed 

 

2017 

Dural identity process for virtual community participation and impact of 

gender composition 

 

Sun, Jianjun; Sheng, 

Dongfang; Gu, 

Dongxiao; Du, Jia 

Tina; Min, Chao 

2017 

Understanding link sharing tools continuance behavior in social media 

 

Fonte: elaborado pelos autores 
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Abstract 

 

This article deals with the maturity and style of leadership in project management, whose 

relation is little explored in the literature. Within this context, this research aims to analyze the 

relationship between maturity and leadership style in project management. The theoretical 

basis of the research was based on a literature review on maturity in project management and 

leadership. It is a quantitative research with a sample of 256 IT project management 

professionals who work in Brazilian public and private organizations. The data were collected 

in the first half of 2017, and among the results obtained, it was verified that the most effective 

leadership styles in project management were associated with higher levels of project 

management maturity; and maturity levels were also associated with organization's size and 

the organizational structure used. 

 

Keywords: Leadership, Project Management Maturity, Survey. 

 

 

Estilo de Liderança e Maturidade no Gerenciamento de Projetos de TI 

 

Resumo 

 

Este artigo trata da maturidade e do estilo de liderança no gerenciamento de projetos, cuja 

relação é muito pouco explorada na literatura. Dentro desse contexto esta pesquisa tem como 

objetivo analisar a relação entre a maturidade e o estilo de liderança no gerenciamento de 

projetos. A fundamentação teórica da pesquisa foi baseada em uma revisão da literatura sobre 

maturidade no gerenciamento de projetos e liderança. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, 

que contou com uma amostra de 256 profissionais de tecnologia da informação (TI) que 

atuam no gerenciamento de projetos em organizações brasileiras públicas e privadas. Os 

dados foram coletados no primeiro semestre de 2017, e entre os resultados obtidos destacam-

se: foi verificado que os estilos de liderança mais eficazes no gerenciamento de projetos 

foram associados a níveis mais elevados de maturidade no gerenciamento de projetos; e os 

níveis de maturidade se associaram também ao porte da organizacionais e às estruturas 

organizacionais utilizadas. 

 

Palavras-chave: Liderança, Maturidade no Gerenciamento de Projetos, Survey. 
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1 INTRODUÇÃO 

O gerenciamento de projetos vem ocupando um papel de destaque nas organizações. Por essa 

razão, os projetos precisam ser administrados de forma eficaz e eficiente para agregarem valor 

aos negócios. Além disso, quanto maior for o nível de maturidade na gestão de projetos de 

uma organização, maiores serão as chances de sucesso na execução de projetos (Costa & 

Ramos, 2013). 

Por outro lado, o tipo de liderança exercida em um projeto influencia o seu sucesso (Shenhar 

et al., 2002). Como consequência, a liderança possui importância significativa dentro do 

contexto atual das organizações. Ela é uma das principais causas do sucesso dos projetos. Por 

essa razão, o gerente de projetos deve ser um líder, ou seja, deve fazer com que os membros 

da equipe façam o trabalho que precisa ser feito. Ou seja, o líder precisa coordenar os 

membros da equipe a fim de que os objetivos do projeto sejam alcançados.  

Uma das principais habilidades de um líder reside no seu estilo de liderança. Existem diversos 

estilos de liderança e cada um deles se mostra vantajoso em determinada situação. Um estilo 

de liderança que seja eficaz tem que se ajustar ao contexto do projeto. Além disso, posturas e 

atitudes negativas do líder podem prejudicar o andamento do projeto. 

Existem muito poucas pesquisas empíricas que tratam da relação entre estilo de liderança e 

maturidade no gerenciamento de projetos. Uma pesquisa na base de dados da CAPES 

apresentou 99 artigos que tratam de maturidade em projetos e de estilo de liderança, mas 

nenhum relacionando ambos os conceitos por meio de uma pesquisa empírica. Dentro desse 

contexto este estudo busca responder a seguinte pergunta de pesquisa: qual a relação entre 

estilo de liderança e maturidade no gerenciamento de projetos? Para responder a essa 

pergunta de pesquisa, foi definido como objetivo geral da pesquisa analisar a relação entre 

estilo de liderança e maturidade no gerenciamento de projetos. Esse objetivo geral foi 

alcançado por meio de três objetivos específicos: (1) identificar na literatura os estilos de 

liderança no gerenciamento de projetos; (2) identificar na literatura as características da 

maturidade no gerenciamento de projetos; e (3) analisar a relação entre a os estilos de 

liderança a maturidade no gerenciamento de projetos. 

No que se refere à estrutura do artigo, primeiramente, a seção 2 sumariza a fundamentação 

teórica sobre estilos de liderança e maturidade no gerenciamento de projetos. Em seguida, os 

procedimentos metodológicos empregados na pesquisa são descritos na seção 3, formando a 

base para a apresentação e análise dos resultados (seções 4 e 5). A seção 6 encerra o artigo 

com as conclusões. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação foi elaborada a partir de uma revisão bibliográfica da literatura e é 

composta por dois tópicos. O primeiro trata da liderança no gerenciamento de projetos, no 

qual foram destacados os estilos de liderança e o contexto do gerenciamento de projetos, e o 

segundo tópico trata de modelos de maturidade no gerenciamento de projetos. 

2.1 Liderança e o Gerenciamento de Projetos 

Liderança é um tema que faz parte dos estudos de comportamento organizacional. Ela 

envolve o estudo do comportamento de indivíduos e grupos no contexto organizacional 

(Siqueira, 2002). Há vários conceitos de liderança na literatura. House e Podsakoff (1994) 

analisaram várias definições de liderança e sugeriram que ela é um processo de influência na 

qual os líderes, por meio de suas ações, facilitam o movimento de um grupo de pessoas rumo 
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a uma meta comum ou compartilhada. Os conceitos de líder e de liderança são distintos. O 

líder é o indivíduo e a liderança é a atividade que o líder executa. Cabe destacar ainda que 

dispor de um líder não significa ter uma liderança eficaz (Kirkpatricki & Locke, 1991). 

Dois aspectos importantes para esta pesquisa sobre o tema de liderança são: os estilos de 

liderança e o contexto da liderança no gerenciamento de projetos. Estes dois tópicos são 

abordados a seguir. 

 

2.1.1 Estilo de Liderança 

Um dos trabalhos mais referenciados na literatura sobre estilo de liderança é o trabalho de 

Blake et al. (1964). Estes autores realizaram uma pesquisa para determinar o estilo de 

liderança e constataram a existência de duas dimensões de análise: pessoas e tarefas.  A 

dimensão orientada para pessoas abrange ações como desenvolver boas relações interpessoais, 

ser amistosos e acessível e preocupado com os problemas pessoais dos subordinados.  A 

dimensão orientada para tarefas refere-se a ações de realização das metas em grupo, definir e 

estruturar atribuições de trabalho dos membros do grupo e enfatizar o cumprimento dos 

prazos finais.  

Este trabalho resultou em um gráfico denominado Grade Gerencial – uma matriz nove-por-

nove que define 81 estilos de liderança.  Essa grade descreve a preocupação com pessoas e 

tarefas e tem nove posições possíveis ao longo de cada eixo, criando 81 células diferentes que 

identificam o estilo de um líder.  Blake et at. (1964) concentraram sua atenção nos extremos 

da grade – 1.1, 1.9, 9.1 e 9.9 – e afirmaram que os líderes mais eficazes adotam o estilo 9.9. 

Caso um estilo de liderança seja menor que 9.9, é necessário trabalhar o indivíduo para 

alcançar o estilo 9.9. A figura 1 mostra uma representação da Grade Gerencial. 
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 Preocupação com o resultado 

Figura 1. Grade Gerencial 

Fonte: adaptado de Blake et al. (1964), p. 136 

 

O significado das células extremas e do centro são: 

(1,1) Administração empobrecida ou laissez-faire (deixa fazer). Empenho de esforço 

mínimo para conseguir realizar o trabalho exigido e apropriado para manter os membros 

da organização 

(5,5) Administração em cima do muro ou moderada. O desempenho adequado da 

organização é possível graças ao equilíbrio entre a necessidade de realizar trabalho e 

manter o moral das pessoas em um nível satisfatório.  

(1,9) Administração clube de campo. Atenção cuidadosa às necessidades das pessoas de um 

relacionamento satisfatório, resultando em ambiente e ritmo de trabalho despreocupado 

e amistoso 
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(9,1) Administração autoritária. A eficiência nas operações resulta da organização de 

condições de trabalho de tal forma que os elementos humanos interferem em grau 

mínimo. 

(9,9) Administração democrática. O trabalho realizado advém de pessoas dedicadas. 

Interdependência em função de uma aposta comum no objetivo da organização resulta 

em relações de confiança e respeito. 

 

2.1.2 Papel da Liderança no Contexto do Gerenciamento de Projetos 

As organizações têm investido na formação do gerente de projetos, pois este assume um papel 

crucial no alinhamento do projeto com as estratégias organizacionais. Seu papel é estar no 

centro do comando na gestão do projeto e envolver as partes interessadas, ou seja, pessoas ou 

organizações ativamente envolvidas no projeto que podem influenciar a condução do mesmo 

de forma negativa ou positiva. As partes interessadas no projeto incluem: clientes ou usuários; 

patrocinador do projeto; gerente de portfólios, programas ou projetos; equipe do projeto; 

gerentes funcionais e de operações; entre outros (Mancini, 2014). 

A importância da liderança no contexto do gerenciamento de projetos foi reconhecida também 

pelo Project Management Institute (PMI, 2017), que divulgou um conjunto de habilidades 

críticas que as organizações globais têm demandado dos gestores de projetos. Este conjunto 

de habilidades críticas, denominado de Triângulo de Talentos do PMI, possui três áreas de 

habilidades e uma delas refere-se à liderança, como ilustra a figura 2. As três áreas de 

habilidades são: 

(1) Gerenciamento Técnico de Projetos. Conhecimento das ferramentas e técnicas em 

gerenciamento de projetos. 

(2) Liderança:  Saber liderar, influenciar e inspirar pessoas. 

(3) Gerenciamento Estratégico e de Negócios.  Conhecimento do negócio e do 

planejamento estratégico materializado em forma de projeto, programa ou portfólio. 

 

 

Liderança

• Brainstorming • Coaching e Mentoring

• Gerenciamento de conflitos • Inteligência emocional

• Influenciar • Habilidades interpessoais

• Habilidades de ouvir • Negociação

• Resolução de problemas • Desenvolvimento de equipes
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Figura 2. Competências requeridas das dimensões do Triângulo de Talentos do PMI 

Fonte: adaptado de PMI (2017) 

 

Segundo o PMI (2017), a liderança no gerenciamento de projetos consiste em concentrar 

esforços da equipe em direção a um objetivo comum, tornando-a uma equipe de trabalho. As 

habilidades necessárias para o exercício dessa liderança são:    

(1) Brainstorming. Técnica usada para estimular o pensamento criativo e gerar novas ideias, 

podendo se um processo formal estruturado ou não. Seu principal objetivo é gerar um 

alto número de ideias de modo criativo e eficiente e principalmente, livre de críticas. É 

muito usado na identificação de riscos e resolução de problemas.  

(2) Mentoring e coaching. Desenvolver a equipe do projeto em suas competências e 

desempenho, motivando a equipe. 

(3) Gerenciamento de conflitos. Identificar as causas dos conflitos e gerenciar ativamente o 

conflito, minimizando seu impacto negativo no projeto.  

(4) Inteligência emocional.  Quando o gerente de projetos consegue utilizar essa habilidade 

ele aumenta as chances de se tornar um líder bem-sucedido. Ela permite uma 

comunicação mais eficaz, melhoria no relacionamento com a equipe e as partes 

interessadas do projeto, contribuindo para alcançar os resultados esperados. 

(5) Influência. É uma estratégia de compartilhar ou dividir o poder nas habilidades 

interpessoais para fazer com que outros cooperem para alcançar os objetivos comuns.  

(6) Habilidades interpessoais. São habilidades pessoais do gerente de projetos para 

conduzir e gerenciar sua equipe e as expectativas das partes interessadas, por meio de 

comunicação eficaz e eficiente, motivação, entre outras habilidades. 

(7) Habilidade de ouvir. Com uma boa comunicação e com a capacidade de ouvir um 

membro da equipe, o gerente de projetos consegue identificar detalhes importantes do 

projeto que contribuem para o seu sucesso, além de aprimorar sua imagem profissional.   

(8) Negociação. É uma estratégia que envolve as partes interessadas sobre seus interesses em 

comum ou divergentes, visando o compromisso de se chegar a um acordo.   

(9) Resolução de problemas. Capacidade de entender o problema, distinguindo as causas, 

os sintomas e a tomada de decisão. Os problemas podem ser internos ou externos, 

técnicos, gerenciais ou interpessoais. A tomada de decisão inclui analisar o problema, 

identificar soluções viáveis e escolher uma das soluções.  

(10) Desenvolvimento da equipe. Auxiliar a equipe, unida por uma visão comum e 

compartilhada, a trabalhar de modo interdependente com o líder, partes interessadas 

externas e a organização. As atividades do desenvolvimento da equipe consistem em 

tarefas e processos, e o papel do gerente do projeto é estimular constantemente a 

integração da equipe e a melhoria contínua.  

Por fim, cabe destacar que o papel do gerente de projetos é de suma importância no 

gerenciamento do projeto, pois ele é o maior responsável pelo sucesso ou fracasso na sua 

condução. Suas habilidades de liderança, visão estratégica e de negócios, e conhecimentos 

técnicos ditam o rumo do projeto. São por meio dessas habilidades que as empresas buscam 

traduzir suas diretrizes estratégicas em projetos que promovem a eficiência e a eficácia nos 

resultados de seus negócios (Mancini, 2014). 

2.2 Modelos de Maturidade no Gerenciamento de Projetos 

O conceito de maturidade em gerenciamento de projetos está relacionado a capacidade da 

organização de gerenciar seus projetos com sucesso (Kerzner, 1999).  Dessa forma, um 

modelo de maturidade permite avaliar a capacidade que uma organização tem de gerenciar 

projetos com sucesso e auxilia o estabelecimento de um plano de crescimento para a 

organização (Barcaui, 2012). Entre os diversos modelos de maturidade existentes na 
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literatura, três deles receberem destaque nesta pesquisa. Os três modelos possuem 

similaridades, sendo que dois deles possuem abordagens conceituais e teóricas amplamente 

usadas na literatura e um deles apresenta grande aceitação entre as organizações e os 

profissionais de gerenciamento de projetos no Brasil. 

2.2.1 Modelo KPMMM 

A avaliação dos modelos de maturidade em gerenciamento de projetos tem seguido o conceito 

de níveis de maturidade incialmente divulgado pelo Capability Maturity Model (CMMI 

Institute, 2018). Um dos primeiros autores a propor um modelo foi Kerzner (1999), que 

propôs cinco níveis de maturidade para uma empresa alcançar a excelência em gerenciamento 

de projetos.  

(1) Linguagem comum. É aquele em que a organização reconhece a importância do 

gerenciamento de projetos como método útil para atingir o sucesso em projetos.  

(2) Processos comuns. Refere-se ao reconhecimento da organização sobre a necessidade de 

estabelecimento de processos comuns para projetos com o objetivo de repetir o sucesso 

obtido em um projeto para todos os outros projetos da organização. 

(3) Método singular. A organização reconhece a possibilidade de obter sinergia devido à 

combinação de diversas metodologias em uma única, sendo que seu eixo central é o 

gerenciamento de projetos. 

(4) Benchmarking. Processo contínuo de comparação das práticas de gerenciamento de 

projetos desenvolvido pela organização com suas concorrentes. O objetivo é a obtenção 

de informações que ajudem a organização a melhorar seu desempenho. 

(5) Melhoramento contínuo. Aproveitada a informação aprendida no nível anterior para 

implementar as mudanças necessárias visando o melhoramento contínuo nos processos 

de gerenciamento de projetos. 

2.2.2 OPM3® – Organizational Project Management Maturity Model 

O método OPM3® é uma iniciativa do PMI® para desenvolver um modelo de maturidade em 

gerenciamento de projetos. Para avaliação da maturidade em gerenciamento de projetos, o 

OPM3® possui três dimensões: portfolio, programas e projetos. Por meio de um Comitê de 

Padrões foram discutidas as principais capacitações inerentes a um gerenciamento de projetos 

organizacional (Schlichter, 2001). Essas capacitações são destacadas por Rabechini Junior e 

Pessoa (2005, p. 36): 

(1) Padronização e integração de métodos e processos. Esta área foi proposta visando o 

estabelecimento de uma linguagem comum a ser praticada por todos os envolvidos com 

gerenciamento de projetos, que será conseguida através da padronização de conceitos, 

termos, relatórios, gráficos, etc. 

(2) Desempenho e métricas. Esta área propõe o desenvolvimento de medidas de 

desempenho para os projetos, enfatizando os aspectos do trinômio prazo / custo / 

qualidade. 

(3) Comprometimento com procedimentos de gerenciamento de projetos. Esta área 

propõe o estabelecimento de políticas de gerenciamento de projetos acompanhado de 

metas específicas. 

(4) Priorização de projetos e alinhamento estratégico. Esta área caracteriza-se pela 

possibilidade de gerar um conjunto de projetos que suportem as estratégias 

organizacionais. 

(5) Melhoramento contínuo. Esta área visa garantir que as informações das lições 

aprendidas sejam armazenadas e acessíveis por equipes para minimizar e evitar as 

possíveis falhas em projetos. 
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(6) Estabelecimento de critérios de sucesso. Esta área busca identificar os projetos com 

adequação de valor para as estratégias organizacionais. 

(7) Pessoas e suas competências. Esta área visa criar mecanismos formais para avaliação de 

competências dos recursos das equipes de projetos. 

(8) Alocação pessoal. Esta área deverá interpretar as priorizações dos projetos segundo as 

estratégias organizacionais para alocação adequada de recursos. 

(9) Aspectos organizacionais. Esta área propõe a estruturação das equipes de projetos 

considerando-se as formas organizacionais existentes. 

(10) Equipes. Esta área envolve a formação de uma cultura baseada em equipes de projetos, 

considerando-se o estabelecimento de níveis de inovação e criatividade de trabalhos 

conjuntos. 

2.2.3 O Modelo Prado-MMGP 

O modelo Prado-MMGP (Prado, 2016) – Modelo de Maturidade em Gerenciamento de 

Projetos – permite avaliar a maturidade no gerenciamento de projetos de um setor da 

organização e é aderente ao Guia PMBOK® e ao Referencial Brasileiro de Competências 

IPMA® Brasil (Fernandes & Abreu, 2012).  O modelo possui seis dimensões:  

(1) Metodologia. Esta área propõe a estruturação das equipes de projetos considerando-se as 

formas organizacionais existentes. 

(2) Informatização. Os aspectos importantes da metodologia necessitam ser informatizados, 

utilizando um sistema que atenda ao modelo de gestão de gerenciamento utilizado e que 

seja de fácil uso, proporcionando informações corretas para tomada de decisão. 

(3) Estrutura organizacional de governança. Essa estrutura deverá estar em uso e envolve 

gerente de projetos, PMO, patrocinador e comitês. Deve normatizar a relação de 

autoridade e poder entre os gerentes de projetos das diversas áreas da organização. 

(4) Competência em gerenciamento de projetos em aspectos contextuais. Os envolvidos 

no gerenciamento de projetos deverão ser competentes (conhecimento e experiência) em 

gestão de projetos e nos negócios da organização. O nível de competência depende da 

função exercida por cada um. 

(5) Competência organizacional. Os profissionais envolvidos no gerenciamento de projetos 

precisam ter conhecimento e experiência nos aspectos comportamentais: liderança, 

organização, motivação, negociação. 

(6) Alinhamento Estratégico. Projetos alinhados totalmente com as estratégias 

organizacionais. O setor participa da definição das estratégias que o afetam. Os processos 

de gestão de portfólio estão aderentes aos processos de gerenciamento de projetos. 
 

Esse conjunto de seis dimensões recebe o nome de Plataforma. Além dessas dimensões, que 

caracterizam o modelo, este também é constituído por níveis de maturidade. Esses níveis de 

maturidade, no modelo Prado-MMGP, estão totalmente relacionados ao nível de sucesso, 

conforme ilustra a figura 3. Os cinco níveis de maturidade deste modelo estão descritos a 

seguir: 

Inicial Baixo conhecimento do assunto e inexistência de um modelo de gerenciamento 

de projetos. Uso da intuição no gerenciamento de projetos. Os projetos são 

executados isoladamente por meio de iniciativas individuais. Principais 

características: nível de conhecimento não uniforme na equipe do projeto, 

inexistência de metodologia e uso incompleto de métodos, técnicas e 

ferramentas computacionais, estrutura organizacional inadequada, existência de 

conflitos e não alinhamento do projeto com o plano estratégico organizacional. 

Nível de sucesso: muito baixo. 
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Conhecido Aumento do conhecimento sobre gestão de projetos. Ocorrem iniciativas 

isoladas e adequadas. 

Nível de sucesso: baixo. 

Padronizado Há uma plataforma padronizada para o gerenciamento de projetos que está em 

uso pelos principais envolvidos: estrutura organizacional de governança, 

metodologia, informatização e alinhamento estratégico. Neste nível também 

ocorre o desenvolvimento de competências. 

Nível de sucesso: melhora significativa. 

Gerenciado Ocorreu um aperfeiçoamento da plataforma: os padrões implantados realmente 

funcionam e estão em uso frequente pelos principais envolvidos. As anomalias 

são identificadas e eliminadas e há uma forte evolução nas competências 

técnicas e comportamentais.  Há uma consolidação do alinhamento com as 

estratégias de negócios da organização. 

Nível de sucesso: acima de 80%. 

Otimizado A organização atinge um nível de excelência em todas as atividades 

relacionadas ao gerenciamento de projetos iniciadas nos níveis anteriores. Os 

projetos podem ser realizados em menor prazo e custo, e com maior qualidade. 

O modelo está otimizado e adequado à organização e há uma cultura de 

gerenciamento amplamente disseminada e praticada. Existe um uso eficiente e 

eficaz da metodologia de gerenciamento de projetos, a estrutura organizacional 

é adequada, a harmonia e a produtividade nos relacionamentos humanos são 

praticadas e há um total alinhamento com os negócios da empresa e 

consequentemente maior sucesso nas entregas dos projetos. 

Nível de sucesso: próximo de 100%. 

Figura 3. Modelo Prado-MMGP 

Fonte: adaptado de Fernandes e Abreu (2012) 

3 Método da Pesquisa 

Esta seção apresenta os procedimentos metodológicos que foram aplicados à pesquisa. A 

pesquisa proposta neste trabalho se caracteriza por ser um estudo descritivo (Wrightman, 

Cook & Selltiz, 1976). Este tipo de estudo tem como objetivo verificar a frequência com que 

algo ocorre e descobrir ou verificar a ligação entre determinadas variáveis. Trata-se de uma 

pesquisa quantitativa e transversal do tipo único, pois a coleta de informação foi feita uma 

única vez. 
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3.1 Modelo de Referência da Pesquisa 

O modelo de referência para análise da relação entre liderança e maturidade no gerenciamento 

de projetos está apresentado na figura 4 e foi concebido para atender ao objetivo desta 

pesquisa. Os construtos presentes no modelo de pesquisa foram definidos a partir da revisão 

bibliográfica citada na seção dois deste trabalho e visam fornecer uma definição conceitual e 

operacional, que permita a mensuração das variáveis. O modelo é composto por dois 

construtos: 

(1) Estilo de Liderança. Representa a combinação das duas dimensões do estilo de 

liderança no gerenciamento de projetos baseados no modelo de Blake et al. (1964): foco 

em resultado e foco em pessoas. A combinação dessas dimensões deu origem a quatro 

categorias: 

Carência de liderança. O estilo de liderança possui baixo foco em pessoas e baixo foco 

em resultados (baixo: níveis 1 a 5; alto: níveis de 6 a 9); 

Liderança com foco em resultados. O estilo de liderança possui baixo foco em pessoas 

e alto foco em resultados (baixo: níveis 1 a 5; alto: níveis de 6 a 9); 

Liderança com foco em pessoas. O estilo de liderança possui alto foco em pessoas e 

baixo foco em resultados (baixo: níveis 1 a 5; alto: níveis de 6 a 9); 

Excelência em liderança. O estilo de liderança possui alto foco em pessoas e alto foco 

em resultados (baixo: níveis 1 a 5; alto: níveis de 6 a 9). 

 (2) Maturidade. O nível de maturidade possui cinco níveis, conforme modelo Prado-

MMGP (Prado, 2016). 

 

 
Figura 4. Modelo da referência da pesquisa 

 

Com base no modelo de pesquisa foi enunciada a hipótese de pesquisa: 

(H1) Relaciona o estilo de liderança no gerenciamento de projetos com o nível de 

maturidade da empresa no gerenciamento de projetos e apresenta o seguinte 

enunciado: “estilos de liderança mais eficazes no gerenciamento de projetos estão 

associados a níveis mais elevados de maturidade no gerenciamento de projetos”.  

Estilo de Liderança Maturidade
H1(*)

Legenda: (*) H1 é a hipótese da pesquisa

Inicial

Conhecido

Padronizado

Gerenciado

Otimizado

Carência de liderança

Liderança com foco em resultados

Liderança com foco em pessoas

Excelência em liderança
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Esta hipótese foi estabelecida com base na literatura de gerenciamento de projetos que aponta 

o estilo de liderança como um fator relacionado a bons resultados no projeto. Muller e Turner 

(2007) destacam que as competências da liderança estão relacionadas com o sucesso do 

projeto em termos de custo, prazo e tempo. Por outro lado, uma pesquisa na área de software 

sobre maturidade em gerenciamento de projetos e a obtenção de sucesso nos projetos mostrou 

um alinhamento do sucesso em projetos de TI com a melhoria nos níveis de maturidade 

(MPCM, 2010). Com base nesses resultados da literatura, este estudo procura, por meio de 

uma pesquisa empírica, verificar a relação entre liderança e maturidade no gerenciamento de 

projetos. 

 

3.2 Fases da Pesquisa 

Esta pesquisa foi desenvolvida em quatro fases. A primeira fase constituiu o levantamento 

bibliográfico apresentado na Seção 2. Esse levantamento considerou as características do 

estilo de liderança e da maturidade no gerenciamento de projetos. 

A segunda fase definiu um modelo de referência da pesquisa para análise do estilo de 

liderança e sua relação com a maturidade no gerenciamento de projetos. A construção desse 

modelo partiu dos conceitos apresentados na revisão bibliográfica e o modelo está 

apresentado na seção 3.1. 

Na terceira fase, foi realizada uma survey com 256 profissionais que atuam na área de 

projetos. As perguntas foram agrupadas, com base no seu conteúdo, em diferentes estilos de 

liderança e níveis de maturidade. 

Na quarta fase, os dados sobre as características dos respondentes foram apresentados, bem 

como as análises dos estilos de liderança e dos níveis de maturidade. Os resultados obtidos e 

as conclusões da pesquisa estão apresentadas nas seções 4 e 5 respectivamente. 

 

3.3 População e Amostra 

As unidades de análise desta pesquisa são o estilo de liderança e o nível de maturidade no 

gerenciamento de projetos. As unidades de observação são as organizações na qual atuam os 

profissionais de gerenciamento de projetos pesquisados e o escopo da pesquisa abrangeu 

organizações brasileiras públicas e privadas. 

Optou-se por uma amostra não probabilística, com procedimento de amostragem por 

conveniência, pois essas características são adequadas para a obtenção de informações com 

custo menor (Aaker, Kumar & Day, 2004). Obteve-se uma amostra com 256 profissionais que 

atuam na área de projetos. 

 

3.4 Coleta e Análise dos Dados 

Os dados coletados são do tipo primário, ou seja, são aqueles que não foram antes coletados. 

Adotou-se nesta pesquisa o questionário estruturado como instrumento de coleta de dados. A 

vantagem desse instrumento está no custo de aplicação e na uniformidade de mensuração. 

Além de ser a melhor forma de coletar informações de um grande número de respondentes 

(Aaker, Kumar & Day, 2004). Os dados foram coletados no primeiro semestre de 2017, por 

meio de questionário disponibilizado na internet. O questionário foi encaminhado a 440 

profissionais da área de projeto, que mantém relações com os autores desta pesquisa, por meio 

de entidades que congregam profissionais de gerenciamento de projetos. 

A análise de dados foi realizada em duas etapas. Na primeira etapa foram utilizadas 

estatísticas descritivas. O objetivo dessa etapa foi descrever a amostra e conhecer as 
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características das variáveis apresentadas no modelo de pesquisa. Na segunda e última etapa 

utilizou-se a medida de associação Gama, voltada para variáveis ordinais, com o objetivo de 

verificar a hipótese de pesquisa. 

 

4 Análise e Resultados 

A análise dos dados e os resultados estão apresentados em cinco tópicos: (1) Características 

das Amostra; (2) Estilo de Liderança em Projetos; (3) Maturidade no Gerenciamento de 

Projetos; (4) Relações entre Estilo de Liderança e Maturidade no Gerenciamento de Projetos; 

e (5) Características da Organização e a Maturidade no Gerenciamento de Projetos. A amostra 

inicialmente obtida foi de 400 profissionais. Porém, na fase de verificação dos dados 134 

casos foram eliminados por não terem dados completos, ou não atenderem à critérios de 

qualidade, restando uma amostra de 256 profissionais. 

 

4.1 Características da Amostra 

A análise das características organizacionais das empresas foi feita em relação as quatro 

variáveis do modelo de pesquisa. Os resultados estão apresentados na Tabela 1. Em relação ao 

setor de atuação das empresas da amostra, pode-se observar que a maioria (75,8%) pertence 

ao setor de serviço, seguido pelo setor industrial (18,4%). Além disso, a maioria das empresas 

(61,7%) são de grande porte, porém 30,5% delas são de pequeno porte. Esse resultado indica 

que a amostra se assemelha a população de empresas de TI, pois a maioria é do setor de 

serviço e dividem-se entre empresas de grande e pequeno porte, tendo poucas empresas de 

médio porte (7,8%). 

Tabela 1. Características da amostra 

 

Setor

Nível % Categoria % Nível %

Comércio Pequeno 12,5 Funcional 28,6 Não tem 25,0

8 Médio 0,0 Matricial 71,4 Centro de excelência 12,5

(3,1%) Grande 87,5 Projetizada 0,0 Escritório de apoio / projetos
 25,0

Escritório de programa / executivo 37,5

Indústria Pequeno 19,1 Funcional 29,5 Não tem 55,3

47 Médio 21,3 Matricial 65,9 Centro de excelência 2,1

(18,4%) Grande 59,6 Projetizada 4,5 Escritório de apoio / projetos
 31,9

Escritório de programa / executivo 10,6

Serviço Pequeno 35,1 Funcional 17,3 Não tem 39,5

194 Médio 5,2 Matricial 56,2 Centro de excelência 7,9

(75,8%) Grande 59,8 Projetizada 26,5 Escritório de apoio / projetos
 35,3

Escritório de programa / executivo 17,4

Governo Pequeno 0,0 Funcional 33,3 Não tem 28,6

7 Médio 0,0 Matricial 66,7 Centro de excelência 14,3

(2,7%) Grande 100,0 Projetizada 0,0 Escritório de apoio / projetos
 42,9

Escritório de programa / executivo 14,3

Total Pequeno 30,5 Funcional 20,2 Não tem 41,7

256 Médio 7,8 Matricial 58,7 Centro de excelência 7,1

(100,0%) Grande 61,7 Projetizada 21,1 Escritório de apoio / projetos
 34,5

Escritório de programa / executivo 16,7

Porte Estrutura organizacional PMO
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Fonte: próprio autor 

A maioria das empresas apresentaram estrutura organizacional matricial (58,7%). Esse 

resultado vai ao encontro do senso comum sobre empresas de TI, ou seja, que empresas de 

tecnologia adotam estruturas matriciais ou projetizadas em função da natureza de suas 

atividades. Foi interessante perceber que a maior parte das organizações da amostra não 

possuem um PMO, apesar do reconhecimento da importância dessa área pelos profissionais 

de gerenciamento de projetos, principalmente em empresas voltadas para projetos ou que 

atuam em um negócio relacionado à tecnologia. Além disso, o PMO do tipo centro de 

excelência foi o que apareceu com menos frequência (7,1%). Isto mostra uma situação 

igualmente interessante: uma boa parte da amostra não tem PMO (41,7%), e outra boa parte 

da amostra (51,2% = 34,5% + 16,7%) tem PMO com maior nível de maturidade. Ou seja, há 

muito pouco PMO em processo de amadurecimento (centro de excelência), restando apenas as 

empresas nas quais não há PMO, ou empresas nas quais o PMO já tem certo grau de 

maturidade. 

 

4.2 Estilo de Liderança em Projetos 

Os respondentes classificaram o estilo de liderança existente na empresa em que atuam. Os 

resultados estão apresentados na tabela 2 e apresentaram dois extremos. Em um deles, a 

maioria dos respondentes (32,4%) classificou o estilo de liderança como não tendo foco nem 

empessoas e nem em resultado. Este estilo de liderança carece de aprimoramento, pois foi 

classificado por Blake et al. (1964) de liderança empobrecida. No outro extremo, 35,2% dos 

respondentes classificaram o estilo de liderança das empresas em que atuam como tendo foco 

em pessoas e resultados, ou seja, classificaram como tendo o estilo democrático, que segundo 

Blake et al. (1964) trata-se de um estilo de excelência em liderança.  

Tabela 2. Estilo de liderança 

 
                  Legenda: valores em negrito possuem nível de significância estatística menor ou igual a 5% 

Fonte: próprio autor 

Empresas com foco apenas em resultado ou apenas em pessoas tiveram uma frequência 

menor, tendo respectivamente 9,8% e 22,7%. Além disso, é surpreendente constatar que 

apenas 45,0% (9,8%+35,2%) das empresas têm estilo de liderança com foco em resultado. 

Isso indica que as empresas têm necessidade e oportunidade para promover melhoria em seus 

estilos de liderança. 

O estilo de liderança também foi analisado em relação ao porte das organizações. As 

empresas de porte médio tiveram uma associação positiva com estilo de liderança com foco 

em resultados. Elas apresentaram uma frequência de 16,0% no grupo de empresa com foco só 

em resultado contra uma frequência 7,8% para toda a amostra. Nas empresas de porte grande 

e pequeno, que são a maioria na amostra, não houve associação com nenhum estilo de 

liderança.  

 

4.3 Maturidade no Gerenciamento de Projetos 

Categoria Qtde % Pequeno Médio Grande

Carência em Liderança 83 32,4     32,5 6,0 61,4

Liderança com foco só em resultados 25 9,8       28,0 16,0 56,0

Liderança com foco só em pessoas 58 22,7     34,5 6,9 58,6

Excelência em liderança 90 35,2     26,7 7,8 65,6

Total 256 100,0   30,5 7,8 61,7

Estilo de liderança Porte da empresa
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Os respondentes classificaram o nível de maturidade no gerenciamento de projetos na 

empresa em que atuam. Os resultados estão apresentados na tabela 3. O nível de maturidade 

mais elevado (Otimizado) esteve presente em muito poucas empresas (4,3%). As demais 

empresas da amostra se distribuíram de forma similar entre os quatro primeiros níveis de 

maturidade, com destaque apenas para o nível padronizado, que foi o de maior frequência 

com 30,9%. 

O nível de maturidade também foi analisado em relação ao porte das organizações. As 

empresas de porte médio apresentaram os níveis mais baixos de maturidade – Nível Inicial 

com frequência de 15,7% e Nível Conhecido com 13,2% contra uma frequência de apenas 

7,8% da amostra. Por outro lado, as empresas de pequeno porte foram as que tiveram maior 

frequência do nível mais elevado de maturidade – Nível Otimizado com frequência de 45,5% 

contra uma frequência de 30,5% da amostra. Por último, as empresas de grande porte 

apresentaram maior frequência no Nível Padronizado (69,6%) e menor frequência no Nível 

Inicial (49,0%). 

 

 

 

Tabela 3. Nível de maturidade das organizações 

 
Fonte: próprio autor 

 

4.4 Relações entre Estilo de Liderança e Maturidade no Gerenciamento de Projetos 

A análise da relação entre estilo de liderança e maturidade no gerenciamento de projetos foi 

feita por meio da análise da hipótese de pesquisa (H1). A hipótese foi verificada pela 

aplicação do teste de Qui-Quadrado e só foram consideradas as relações com nível de 

significância estatística menor ou igual a 5% ou menor ou igual a 10%, conforme indicado na 

tabela 4. A hipótese de pesquisa foi verificada, ou seja, foi constatada uma associação positiva 

entre o estilo de liderança e a maturidade no gerenciamento de projetos.  

A associação foi muito alta. O nível mais baixo de maturidade (inicial) teve uma associação 

com o nível mais baixo de estilo de liderança (carência em liderança) e essa associação teve 

nível de significância de 5%. Da mesma forma, o nível mais alto de maturidade (otimizado) 

teve uma associação com o nível mais alto de estilo de liderança (excelência em liderança) e 

essa associação teve nível de significância de 5%. Por último, níveis intermediários de 

maturidade tiveram associação com níveis intermediários de estilo de liderança – nível 

gerenciado de maturidade com liderança com foco em resultados e com liderança com foco 

em pessoas. 

Níveis Qtde % Pequeno Médio Grande

Incial 51 19,9   35,3 15,7 49,0

Conhecido 53 20,7   28,3 13,2 58,5

Padronizado 79 30,9   25,3 5,1 69,6

Gerenciado 62 24,2   32,3 1,6 66,1

Otimizado 11 4,3     45,5 0,0 54,5

Total 256 100,0 30,5 7,8 61,7

Maturidade no gerenciamento de projetos Porte da empresa
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Tabela 4. Relação entre estilo de liderança e maturidade 

 
Fonte: próprio autor 

4.5 Características da Organização e a Maturidade no Gerenciamento de Projetos 

Esta análise visa identificar grupos de empresas em função do nível de maturidade no 

gerenciamento de projetos, descrever as características organizacionais de cada grupo 

identificado, e verificar quais características organizacionais distinguem cada grupo dos 

demais. 

4.5.1 Identificação dos grupos 

Com o uso da técnica estatística de Análise de Grupos foram geradas quatro possíveis 

soluções contendo de dois a quatro grupos. A Tabela 5 apresenta as soluções geradas. Foi 

utilizado o teste de Qui-Quadrado para verificar a independência das características 

organizacionais entre os grupos formados, com nível de significância estatística de 5%. O 

resultado mostrou que a melhor solução é a de três grupos, uma vez que a criação de um 

quarto grupo não aumentou a quantidade de características organizacionais com dependência 

entre os grupos. 

Tabela 5. Identificação do número de grupos 

 

4.5.2 Distinção Entre os Grupos  

Esta análise tem como objetivo descrever as características das empresas que compõem cada 

grupo, e verificar aquelas que distinguem determinado grupo dos demais. Para efetuar essa 

distinção utilizou-se o teste de Qui-Quadrado. Os valores das frequências estão apresentados 

na Tabela 4.  

Maturidade

Carência em Liderança com foco Liderança com foco Excelência em 

Liderança só em resultado só em pessoas liderança

Inicial 34,8 17,4 0,0 47,8

Conhecido 19,0 9,5 0,0 71,4

Padronizado 25,8 19,4 0,0 54,8

Gerenciado 3,8 30,8 3,8 61,5

Otimizado 0,0 0,0 0,0 100,0

Legenda: (*) valores com p value <= 0,05; (**) valores com p values <= 0,10

Estilo de liderança

*

**
*

**

No. de grupos
Qtde 

b

1 2 3 4 Porte EO PMO

2 126 86    0,00 
a

0,13 0,00 2

3 57 57 98 0,00 0,02 0,00 3

4 50 26 87 49 0,00 0,01 0,00 3

Legenda: (a) p value para o teste de hipótese H0: características organizacioanais são independente dos grupos

Legenda: (b) quantidade de motivaçoes com p value <= 0,05

Quantidade de Membros por grupo Características organizacionais
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Tabela 5. Frequência das características organizacionais por grupo 

 

As três variáveis organizacionais – porte das organizações, estrutura organizacional e 

escritório de projetos – contribuíram para distinguir os grupos. Foram formados três grupos 

que apresentaram as seguintes características: 

● Grupo 1 – Empresas com baixo grau de maturidade. Neste grupo, a porcentagem de 

empresas com nível de maturidade baixo (inicial) foi de 54,8%, significativamente maior 

do que a porcentagem da amostra. Este grupo se caracteriza por apresentar empresas de 

porte médio e grande, com estrutura organizacional do tipo funcional, e sem escritório de 

projetos ou com escritório com baixo nível de maturidade (centro de excelência). 

● Grupo 2 – Empresas com grau médio de maturidade. Neste grupo, a porcentagem de 

empresas com nível de maturidade médio (padronizado) foi de 60,3%, também 

significativamente maior do que a porcentagem da amostra. Este grupo se caracteriza por 

apresentar empresas de grande porte, com estrutura organizacional do tipo matricial, e com 

escritório de projetos de maior nível de maturidade (escritório de apoio, de projeto, 

programa ou executivo). 

● Grupo 3 – Empresas sem distinção do grau de maturidade. Neste grupo, não houve 

nível de maturidade que se destaca entre as empresas. Trata-se de um grupo formado 

predominantemente por empresa de pequeno porte e sem empresas de grande porte. 

Apresenta também, com mais frequência, a estrutura organizacional projetizada e sem 

escritório de projeto. 

 

5 Conclusão 

O objetivo deste trabalho foi analisar a relação entre estilo de liderança e maturidade no 

gerenciamento de projetos. Para isso, foi realizado um survey envolvendo 256 profissionais de 

gerenciamento de projetos. A pesquisa tem limitações das quais podem ser destacadas: (1) a 

amostra não é aleatória e, portanto, os resultados não podem ser generalizados; e (2) a análise 

Características organizacionais

1 2 3

Porte das Pequeno 0,0 11,5        88,5 *

organizações Médio       63,2 * 21,1 15,8

Grande       34,1 *       65,9 * 0,0

Estrutura Funcional       39,5 * 30,2 30,2

organizacional Matricial 27,3       54,5 * 18,2

Projetizada 14,6 39,6       45,8 *

Escritório de Não tem       51,8 * 0,0       48,2 *

projetos (PMO) Centro de excelência       92,9 * 0,0 7,1

Escritório de apoio ou de projeto 0,0        81,0 * 19,0

Escritório de programa ou executivo 0,0       100,0* 0,0

Maturidade Inicial       54,8 * 19,0 26,2

Conhecido 27,3 40,9 31,8

Padronizado 14,7       60,3 * 25,0

Gerenciado 20,4 53,1 26,5

Otimizado 22,2 55,6 22,2

Total da amostra 26,9 46,2 26,9

Legenda: (*) valores com nível de significância estatística de 5%

Grupos
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do nível de maturidade e dos estilos de liderança no gerenciamento de projetos foi feita a 

partir das percepções dos profissionais pesquisados e, portanto, apresenta subjetividade. 

A hipótese de pesquisa foi verificada, ou seja, estilos de liderança mais eficazes no 

gerenciamento de projetos foram associados a níveis mais elevados de maturidade no 

gerenciamento de projetos. O nível mais baixo de liderança (Carência em Liderança) ficou 

associado ao nível mais baixo de maturidade (Inicial). Da mesma forma o nível mais elevado 

de liderança (Excelência em Liderança) ficou associado ao nível mais elevado de maturidade 

(Otimizado). Nível intermediários de liderança se associaram a níveis intermediários de 

maturidade. 

O nível de maturidade também apresentou resultados interessantes em relação às 

características organizacionais. Foram caracterizados três grupos e todos em relação a 

empresas de grande porte. Empresas de grande porte com estrutura organizacional funcional 

tiveram baixo nível de maturidade. Por outro lado, o grupo de empresas de grande porte com 

estrutura organizacional matricial apresentou nível de maturidade mais elevado. Pode se 

inferir que o tipo de estrutura organizacional está associado ao nível de maturidade em 

gerenciamento de projetos. Por último, o terceiro grupo no qual não houve distinção do nível 

de maturidade, foi o grupo que não apresentou empresas de grande porte. Pode-se inferir que 

os resultados obtidos nesta pesquisa se associam a empresas de grande porte. 

A próxima etapa da pesquisa pretende analisar o nível de maturidade e o tipo de estrutura 

organizacional a partir da relação identificada nesta pesquisa. O objetivo é analisar o quanto 

as novas estruturas organizacionais, tais como estrutura em rede, organizações virtuais, 

consórcios, entre outros, se associam aos níveis de maturidade no gerenciamento de projetos. 
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ABSTRACT: With the growth of the market related to the software development sector, it 

is necessary to adopt practices that help in a more agile way in this context. The adoption 

of these practices can help the management of activities related to software acquisition to 

be defined more effectively, both for those who provide the system and for those who 

acquire it. This work proposes a good practice approach using agile principles and 

practices to manage the procurement process in the context of software development 

companies, based on the Supplier Agreement Management process area included in 

CMMI-DEV and the Acquisition process included in MR-MPS-SW. The purpose of this 

approach is to support software organizations in defining and implementing the supplier 

management process, as well as helping to minimize the gap between customers and 

suppliers. This approach was reviewed and evaluated by the peer review technique, which 

was supported by a specialist in the Software Engineering area with knowledge on 

software process improvements models and implementation of agile methodologies. 

Keywords: supplier management, agile methods, approach, software quality. 

Uma Abordagem para a Implementação do Processo de Gestão do Fornecedor usando 

Práticas e Princípios Ágeis 

RESUMO: Com o crescimento do mercado relacionado ao setor de desenvolvimento de 

software, faz-se necessária a adoção de práticas que auxiliem de forma mais ágil esse 

contexto. A adoção dessas práticas pode apoiar para que a gestão das atividades 

relacionadas à aquisição de software seja definida de forma mais efetiva, tanto para 

aqueles que fornecem o sistema como para aqueles que o adquirem. Assim, este trabalho 

propõe uma abordagem de boas práticas utilizando princípios e práticas ágeis para 

gerenciar o procedimento de aquisição no contexto de empresas de desenvolvimento de 

software, baseado na área de processo Supplier Agreement Management do CMMI-DEV e 

no processo de Aquisição do MR-MPS-SW. O objetivo desta abordagem é apoiar as 

organizações de software na definição e implementação do processo de gestão do 

fornecedor, bem como, contribuir para minimizar a lacuna existente entre clientes e 

fornecedores. Esta abordagem foi revisada e avaliada por meio da técnica de revisão por 

pares, a qual contou com a colaboração de um especialista da área de Engenharia de 

software com conhecimento em modelos de melhorias de processo de software e 

implementação de metodologias ágeis. 

Palavras-chave: gerência do fornecedor, métodos ágeis, abordagem, qualidade de software. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Engenharia de Software trata-se de uma disciplina que tem por intuito proporcionar 

produtividade ao processo de desenvolvimento de software, bem como, qualidade ao 

produto gerado com a execução do referido processo (PRESSMAN, 2010). Nesse sentido, 

existem diversas propostas de soluções que convergem e contribuem para auxiliar na 

qualidade de software, tais como modelos, padrões ou metodologias. 

As organizações estão trabalhando em um ambiente global, e precisam responder 

de forma rápida às necessidades dos novos mercados e oportunidades que venham surgir. 

Nesse contexto, o software está cada vez mais presente neste tipo de ambiente, mas à 

medida que as empresas tornam-se cada vez mais dependentes da indústria do software, 

ficam mais evidentes os problemas relacionados ao processo de desenvolvimento de 

sistemas, tais como: alto custo, alta complexidade, dificuldade de manutenção, e requisitos 

que não condizem com as reais especificações de seus clientes (SOMMERVILLE, 2011). 

Para as empresas de desenvolvimento de software, especialmente as pequenas e 

médias, a justificativa para os investimentos necessários para melhorar o processo em um 

contexto de negócios em que concorrentes maiores, de escala global, que desenvolvem 

ações semelhantes, e cuja maior estrutura, os torna capazes de absorver melhor os efeitos 

da melhoria de processo, tem sido um grande dilema para estas organizações. Uma vez que 

devem considerar ainda os concorrentes do mesmo tamanho que não introduziram 

melhorias significativas em seus processos e desfrutam de uma vantagem competitiva em 

curto prazo (COLLA e MONTAGNA, 2008). 

Para isso, os praticantes e pesquisadores da Engenharia de Software têm promovido 

por anos a Melhoria de processos de software (MPS), com o objetivo de ajudar 

organizações a desenvolver softwares de alta qualidade e de maneira mais eficiente 

(STAPLE et al., 2007). Dentre os modelos de melhoria de processos de software mais 

utilizados no Brasil destacam-se o MR-MPS-SW, do Programa Brasileiro de Melhoria de 

Processos de Software (MPS.BR) (SOFTEX, 2016), e o CMMI-DEV - Capability 

Maturity Model Integration for Development (SEI, 2010). 

Para SANTANA (2012) é exatamente neste contexto que se encontram uma parcela 

significativa das empresas brasileiras, elas necessitam se tornar competitivas no mercado. 

E de acordo com ROCHA e OLIVEIRA (2015), atualmente a produção de bens e serviços 

está sujeita ao atendimento às expectativas dos clientes, que mudam frequentemente; ao 

alcance das metas estabelecidas, que depende das estratégias adotadas por si e pelos 

concorrentes; e às variações do ambiente. Tudo isso requer uma maior flexibilidade e 

capacidade para lidar com as mudanças. 

Uma forma de tentar tratar esse problema é a utilização da abordagem ágil para a 

melhoria de processos relacionados ao desenvolvimento de software, uma vez que esta é 

uma metodologia flexível às necessidades locais, que possibilita a estimulação da inovação 

em processo, incentivando a auto-organização de equipes competentes e promovendo o 

desenvolvimento sustentável dos processos (ALLISON, 2005). A filosofia ágil tem como 

foco as relações humanas inerentes ao desenvolvimento de sistemas e não só nos artefatos 

e documentos burocráticos preconizados pelas metodologias tradicionais (BECK et al., 

2001). 

A adoção de práticas ágeis no desenvolvimento de software tem se tornado uma 

resposta à necessidade de se produzir um software com qualidade, de forma mais rápida, e 

que satisfaça às necessidades do usuário. A pesquisa de CONDACK (2011) fala que os 

projetos de software exigem frequentemente essa rapidez e produtividade, para atender as 

demandas e os desafios que o mercado exigir. Isto faz com que áreas de Tecnologia da 
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Informação invistam em qualidade, capacidade de monitoramento e governança, de forma 

a garantir flexibilidade e velocidade para tais demandas.  

O propósito do processo de aquisição é obter S&SC que satisfaçam a necessidade 

expressa pelo cliente. Este processo inicia com a identificação da necessidade do cliente e 

encerra com a aceitação do produto ou serviço (SOFTEX, 2013). 

Neste sentido, outra prática que pode ser utilizada é a subcontratação de fornecedor 

para o desenvolvimento de parte do produto de software a ser entregue, com a utilização 

do processo de aquisição de software. A realização das atividades inerentes a este processo 

tem objetivos e metas bem definidos, cuja execução envolve a capacidade e habilidade dos 

recursos da organização e o comprometimento das áreas envolvidas (FERREIRA et al., 

2008). 

Em um processo de aquisição de software, todos os requisitos necessários precisam 

ser claramente definidos e as condições contempladas na contratação devidamente 

acordadas. É preciso entender as necessidades de cada organização e formalizar em 

contrato os indicadores que representam a qualidade esperada, bem como, forma de 

aceitação, gestão de mudanças, artefatos esperados, prazo e custo (NUNES et al., 2012). 

Desta forma, faz-se necessário encontrar novas interpretações para as boas práticas 

de engenharia de software, utilizando formas mais ágeis e colaborativas de trabalho com 

qualidade. E como organizações de desenvolvimento de software têm obtidos resultados 

concretos com a utilização de práticas ágeis, o número de adeptos à metodologia ágil tem 

crescido significativamente (CARVALHO, 2013). 

Este trabalho possui como objetivo geral o desenvolvimento e avaliação de uma 

Abordagem Ágil, baseada em boas práticas e princípios ágeis para a implementação do 

processo de Gestão do Fornecedor no contexto de Empresas desenvolvedoras de software, 

em conformidade com as orientações fornecidas pelos Modelos CMMI-DEV e MR.MPS-

SW.  Com isto pretende-se fornecer uma solução de apoio às organizações de software que 

possa contribuir com a agilidade, redução de custo e tempo para implementação do 

processo de Gestão do Fornecedor. 

 O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2 é apresentada 

todo o detalhamento da abordagem de implementação ágil das atividades constantes no 

framework de Aquisição proposto por FUTRADO (2011), contemplando os papéis, 

artefatos e cerimônias; um relato de como ocorreu a avaliação da abordagem ágil de 

Aquisição é apresentado na Seção 3; e, por fim, na Seção 4 são apresentadas as conclusões 

deste trabalho, bem como suas limitações e alguns trabalhos futuros à continuidade da 

pesquisa. 
 

2. A ABORDAGEM ÁGIL DE GPP 

A pesquisa identificou as melhores práticas definidas para o processo de aquisição de 

software, a fim de apoiar as empresas que desenvolvem contratos de aquisição com base 

em práticas ágeis. O fluxo é composto pelas 4 (quatro) fases, baseadas na proposta de 

FURTADO e OLIVEIRA (2011) e são as seguintes: (1) Preparação da Aquisição; (2) 

Seleção do Fornecedor; (3) Monitoramento da Aquisição; e (4) Aceitação do Produto 

Adquirido. Para cada atividade destas fases, foram sugeridas práticas e/ou princípios ágeis 

para sua implementação, com a especificação das seguintes questões: (i) O que será feito 

na atividade?; (ii) Como será feito? e (iii) O que será gerado? Este detalhamento é 

mostrado nas subseções a seguir. 

 

 

2.1 Atividades da Fase de Preparação 
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Nesta fase são desenvolvidas as tarefas de planejamento da aquisição, cujas atividades são 

as seguintes: Estabelecer as necessidades e resultados pretendidos; Definir os interessados 

no projeto; Definir e priorizar os requisitos dos interessados; Revisar os requisitos; 

Realizar análise de viabilidade técnica; Desenvolver uma estratégia de aquisição; Definir e 

acordar o cronograma da Aquisição; Definir os critérios para aceitação do Produto; Definir 

critérios de seleção do fornecedor; Elaborar e aprovar o plano de aquisição; e Identificar 

potenciais fornecedores. 

Na atividade Estabelecer as necessidades e resultados pretendidos, deve-se 

realizar uma reunião para discussão e levantamento das necessidades e os resultados 

pretendidos com a aquisição. Durante a reunião serão levantados os questionamentos sobre 

os motivos para a aquisição, e a descrição de quais as necessidades devem ser 

solucionadas. Com base na metodologia ágil Scrum, propõe-se a elaboração de uma lista 

sobre as necessidades a serem atendidas com o produto, contendo as especificações dos 

itens necessários para o produto, bem como, a identificação para cada necessidade, os 

objetivos estratégicos que essas irão atender, e os resultados esperados pelo atendimento 

dessas necessidades e objetivos, conforme exemplificado na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Necessidades do Produto 

Necessidade a ser 

atendida 

Descrição Atende ao 

Objetivo 

Estratégico 

Resultados Esperados 

N1: Realização de 

reserva 

Melhorar o processo 

de reserva de 

apartamento 

OB1, OB2 Mais autonomia para os 

clientes no processo de 

reserva 

N2: Divulgar as 

Promoções sobre o 

produto 

Os clientes poderão 

ver as informações de 

promoções. 

OB1 Divulgação das promoções 

de reservas. 

N3: Trabalhar o 

relacionamento com 

o cliente 

Os clientes poderão 

fazer comentários, 

sugestões e críticas. 

OB2 Feedback dos serviços. 

N4: (...)    

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Com relação à coluna “Atende ao Objetivo Estratégico”, os objetivos estratégicos 

são identificados com a sigla OB (que inicia em 1), e são informações particulares das 

organizações, uma vez que cada empresa possui os seus objetivos a serem cumpridos. 

Durante a segunda atividade Definir os Interessados no Projeto será realizada 

uma reunião para a definição dos stakeholders do projeto. Então, para a identificação dos 

stakeholders durante a reunião serão verificados os seguintes pontos:  

 Quem são os interessados que podem influenciar (diretamente, indiretamente, 

positivamente ou negativamente) nos resultados do projeto? 

 Quem são os interessados que podem afetar ou ser afetados pelos resultados do 

projeto? 

 Qual a responsabilidade no projeto? 

 Como cada interessado pode ajudar (Fator Positivo) e atrapalhar (Fator Negativo) 

na aquisição? 

 Quais os graus de influência de cada interessado? 

Tais informações são necessárias para o preenchimento do Quadro de Stakeholders, 

que contém suas especificações identificadas durante a reunião, conforme mostra Tabela 2. 
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Tabela 2 – Quadro Stakeholders 

Stakeholders Responsabilidade Influência Positiva 
Influência 

Negativa 

Grau de 

Influência 

Patrocinador Gerenciar a Aquisição 
Apoio político e 

financeiro 

Excesso de 

Pressão 
10 

Fornecedor 
Informar sobre andamento 

do projeto 

Entregas no Prazo e 

de acordo com as 

especificações 

Entregas com 

defeitos ou com 

especificações 

não requeridas 

9 

Usuários 

Podem dar suporte com 

relação às informações 

referentes ao produto e 

sugerir alterações. 

Apoio 

Recorrentes 

solicitações de 

alterações 
8 

Equipe 

Deve monitorar o 

fornecedor, e ficar 

satisfeita com o trabalho 

deste. 

Bom ambiente de 

trabalho e 

cooperação entre os 

membros da equipe 

Disputas 

internas e 

sabotagem nas 

atividades 

7 

Concorrentes Precisam ser monitorados. 
Concorrência 

saudável 

Concorrência 

por recursos e 

prioridade 
6 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Para a atividade Definir e Priorizar os Requisitos dos Interessados propõe-se a 

realização de reunião para a definição e priorização dos requisitos. Nesta reunião serão 

levantados os requisitos de stakeholders, sistema, software, projeto, manutenção, 

implantação, etc., e restrições do produto a ser adquirido. Com base na metodologia ágil 

Scrum será elaborado o Backlog do Produto (lista de requisitos), contendo as 

especificações dos itens necessários para o produto, identificação de cada requisito, 

contendo a especificação de qual necessidade está sendo atendida (Ex.: R1: N1) com cada 

requisito, bem como uma descrição do item, conforme exemplificado na Tabela 3. Vale 

ressaltar que esta tabela está diretamente ligada com a Tabela 1, uma vez que nesta última 

as necessidades são identificadas e servem como base para a definição dos requisitos, ou 

seja, tem-se a relação de que cada requisito foi elaborado para atender uma necessidade.  

Outra coluna que faz parte da Tabela 3 tem a denominação “Valor da Prioridade”, 

cujo intuito é a identificação da prioridade de acordo com seu grau de importância para o 

projeto, e está compreendida no intervalo de 1 a 10, classificado da seguinte forma e pode 

ser vista na Figura 1. 

 1 – 3: Prioridade Baixa; 

 – 6: Prioridade Média; 

 7 – 10: Prioridade Alta. 

Após a classificação desse valor (Baixa, Média ou Alta), conforme mostrado na 

Figura 1, pode-se definir o grau de “Prioridade” de cada item que compõe o Backlog, uma 

vez que este é representado de forma crescente, sendo “1” o item de maior 

representatividade (Prioridade Alta) dentro de um projeto. Desta forma, será possível 

identificar quais as funcionalidades necessitam de uma maior atenção para o seu 

atendimento. 
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Figura 1 – Valor da Prioridade 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Desta forma, em posse das informações levantadas, ao final da atividade gera-se o 

Quadro de priorização do Backlog do Produto, e este ficará exposto para conhecimento da 

equipe envolvida.  

 

Tabela 3 – Priorização do Backlog do Produto 

Requisito Descrição 
Valor da 

Prioridade 
Prioridade 

R1: N1: Reserva Os clientes poderão fazer a reserva 

de apartamento. 

Alta 
1 

R2: N2: Promoções Os clientes poderão ver as 

informações de promoções. 

Alta 
2 

R3:N3:relacionamento 

com o cliente 

Os clientes poderão fazer 

comentários, sugestões e críticas. 

Média 
3 

R4: N3: Programa de 

Fidelidade 

Cadastrar e manter os dados do 

programa de fidelidade. 

Média 
4 

R5: N3: Tour virtual Os clientes poderão poder fazer um 

“Tour” virtual pelo hotel e 

visualizar os apartamentos. 

Baixa 

5 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Na quarta atividade, Revisar os Requisitos, propõe-se a realização de uma reunião 

para a revisão dos requisitos. Após a definição dos requisitos da aquisição, deve ser feita a 

revisão deste para verificar se todos os itens listados no Backlog estão em conformidade 

com as necessidades dos interessados, bem como, para identificar inconsistências, conflitos 

e relação custo-benefício de cada item. Esta atividade é baseada na prática ágil de Scrum, 

chamada Review da Sprint, e pode ser feita a cada ciclo desenvolvido pelo fornecedor 

como uma forma de verificar se as necessidades do adquirente estão sendo de fato 

atendidas e quais alterações podem ser requeridas sempre que necessário.  

O detalhamento de cada item do Backlog será feito em cartão, que será composto 

pela identificação única (Id), nome do item e sua descrição. O Id faz-se importante em 

decorrência de sua utilização durante a revisão de cada item, uma vez que, se verificada a 

inconsistência, esta identificação será usada em um cartão de “inconsistência” que será 

composto pelo Id do item revisado, descrição do problema identificado e alteração 

requerida para corrigir o problema. Estes modelos de cartão são exemplificados na Figura 

2. Assim, ao final da atividade todos os cartões ficarão expostos em um quadro para a 

identificação de atendimento de itens do backlog, e caso não seja identificado problema no 

item do backlog, este será marcado como checked (√), conforme mostrado na Figura 3. 
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Figura 2 – Verificação de Inconsistência 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

Figura 3 – Quadro de Atendimento do Backlog 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

  

Em Realizar Análise de Viabilidade Técnica, ocorrerá uma reunião para 

verificação de viabilidade técnica e elaboração do Quadro de Viabilidade. Durante a 

reunião serão verificadas as seguintes questões:  

 A solução ou a tecnologia proposta é prática?  

 Já se possui a tecnologia necessária?  

 Já se possui o conhecimento técnico necessário?  

 O cronograma está razoável? 

Tais questões serão analisadas, considerando os recursos disponíveis, restrições 

existentes para o projeto, a qualidade e o prazo necessários para o projeto. Como resultado 

será gerado o Quadro de Viabilidade, conforme modelo especificado na Tabela 4. O 

referido quadro será composto: pelas questões a serem analisadas no projeto; o resultado 

da análise, isto é, uma descrição do que será feito para tal fim; e um parecer da análise, o 

qual será especificado somente “sim” ou “não” sobre a questão. 
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Tabela 4 – Análise de Viabilidade Técnica 

Questões para análise Resultado da Análise Parecer 

Identificar e caracterizar os recursos 

necessarios (hardware e software) 

  

Avaliar disponibilidade   

Custos totais por ciclo de desenvolvedores   

Investimentos (Preços e condições de 

pagamento) 

  

Treinamento e manutenção   

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Durante a sexta atividade, Desenvolver uma Estratégia de Aquisição, deverá ser 

realizada uma reunião para discussão e definição da melhor estratégia para a aquisição. 

Nesta atividade será elaborada uma estratégia de aquisição com base na atividade 

“Realizar Análise de Viabilidade Técnica”, pois os resultados obtidos nesta atividade 

fornecem os subsídios necessários para o planejamento de uma estratégia compatível com 

as necessidades da aquisição, considerando as opções viáveis, analisando riscos, custos e 

benefícios de cada opção. O resultado desta atividade será exposto em quadro, o qual 

especificará a estratégia de aquisição a ser adotada, e será gerado o Quadro com a 

Estratégia de Aquisição, exibido na Figura 4.  

O quadro gerado é composto da seguinte forma: (i) item “Fases” com detalhamento 

das tarefas a serem desenvolvidas, com informações sobre data de início e término da 

tarefa e definição do responsável; (ii) item “Gerenciamento de Riscos” com a descrição 

dos riscos que podem surgir, suas formas de contingência e mitigação, onde cada risco 

comporá a matriz que relaciona o impacto e a probabilidade de ocorrência do risco,  em 

escala de ocorrência baixa, média e alta; (iii) item “Viabilidade técnica”, que utiliza o 

produto especificado na tarefa anterior “Realizar Análise de Viabilidade Técnica”; (iv) 

item “Benefícios”, que contém a especificação dos critérios que precisam ser avaliados 

sobre a Aquisição, os benefícios que podem ser gerados e a descrição sobre a obtenção 

desse benefício. 

 
Figura 4 – Quadro Estratégia de Aquisição 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Na atividade Definir e Acordar o Cronograma da Aquisição será feita uma 

reunião para definição do cronograma da Aquisição. Assim, os pontos de revisão da 

aquisição serão definidos e acompanhados. Nesta reunião deve-se definir o dia de cada 

mês em que serão realizadas essas revisões. Também serão definidos os horários das 

reuniões diárias e/ou semanais, uma vez que são importantes para a verificação do 

andamento das atividades contempladas durante o projeto de aquisição, em todas suas 

fases; tais datas devem ser definidas e acordadas entre os interessados. 

O produto gerado nesta atividade será um Cronograma de atividades da Aquisição, 

que será exposto em Quadro de Trabalho, com a especificação das atividades, responsáveis 

pela execução e datas para sua realização, e status dessa execução, conforme 

exemplificado na Figura 5. Para cada atividade concluída um Checked ( √ ) é inserido na 

coluna execução. 

 

Figura 5 – Cronograma da Aquisição 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Em Definir os Critérios para Aceitação do Software & Serviço Correlato, será 

realizada uma reunião para tratar sobre os critérios de aceitação do produto. Durante a 

reunião deverá ser confeccionada uma lista com as tarefas e os produtos de trabalho do 

projeto que devem ser entregues ao final deste projeto, isto é, um checklist das 

especificações requeridas para o produto que precisam ser atendidas, conforme Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Critérios para Aceitação do S&SC 

Critérios para aceitação Como podem ser obtidos Atendimento Justificativa 

Tarefas de testes realizadas     

Necessidades de ambientes     

Integração entre as partes do 

produto 

    

Recursos e alocação     

Treinamento  X  

Cronograma seguido     

Estimativas e custos atendido  X  

Satisfação do usuário final     

 Atendido 

X   Não atendido ou atendido parcialmente 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Na atividade Definir Critérios de Seleção do Fornecedor será feita uma reunião 

de planejamento para a escolha dos critérios a serem utilizados na seleção do fornecedor. 

Nesta reunião estarão presentes os responsáveis pelo gerenciamento da aquisição, e serão 

discutidos os critérios relevantes a serem considerados ao se escolher um fornecedor, tais 

como: orçamento, cronograma para elaboração do produto, conhecimento necessário para 

execução do projeto e experiência em projetos anteriores. O produto gerado nesta atividade 

é a Lista de Critérios de seleção do fornecedor, mostrada na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Critérios de seleção do Fornecedor 

Critérios de Seleção do 

Fornecedor 

Como podem ser 

obtidos 

Atendimento Justificativa 

Qualidade Certificada Certificados   Apresentou 

certificação 

Rapidez na entrega de ciclos 

do produto 

Definição de 

Cronograma de entrega 

de ciclos 

  Apresentou 

cronograma 

satisfatório 

Preço do trabalho Valor do projeto   Valor dentro do 

orçamento previsto. 

Capacidade de execução do 

projeto de acordo com o 

cronograma proposto 

Relatório de execução 

do trabalho 
  Apresentou relatório 

Experiências positivas em 

projetos similares anteriores 

Histórico de entrega de 

produtos 

X Histórico de entrega 

não satisfatório. 

Situação econômico-

financeira 

Apresentar documento 

contábil que comprove 

a situação da empresa.  

  Apresentou Balanço 

Patrimonial 

Viabilidade técnica para a 

execução do projeto 

Relatório de 

viabilidade Técnica 
  Apresentou 

Relatório de 

Viabilidade 

Técnica. 

 Atendido 

X   Não atendido ou atendido parcialmente 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Na décima atividade Elaborar e Aprovar o Plano de Aquisição será realizada 

reunião para elaboração e aprovação do Plano de Aquisição. Nesta reunião serão utilizados 

alguns artefatos gerados em outras atividades, tais como: o cronograma, os critérios de 

seleção do fornecedor, critérios de aceitação do S&SC. Também deverá ser elaborada uma 

lista de produtos a serem fornecidos, bem como, definidas as responsabilidades dos 

envolvidos para com o procedimento de aquisição. A partir dessas informações, será 

confeccionado o Plano de Aquisição, o qual especificará a melhor forma para proceder 

com a aquisição. Este plano será afixado ao Quadro de Trabalho para conhecimento dos 

envolvidos.  

 

2.2 Atividades da Fase Seleção do Fornecedor 

Esta fase tem por intuito a identificação e a seleção do fornecedor que melhor atende as 

expectativas da aquisição, e é composta das seguintes tarefas: Receber propostas; Emitir 

parecer operacional; Emitir parecer técnico; Selecionar o fornecedor; Preparar e negociar 

um contrato; Garantir o bom entendimento dos termos contratuais; e Emitir o contrato. 
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A primeira atividade desta fase é Identificar Potenciais Fornecedores, onde será 

realizado um levantamento de informações sobre os fornecedores e uma reunião para 

discutir as informações e identificar os potenciais fornecedores.  

Primeiramente será feito um levantamento das informações dos fornecedores, tais 

como os critérios listados em quadro de trabalho, para facilitar a visualização dos 

fornecedores analisados por parte dos envolvidos nesta atividade. Com isso os 

fornecedores mais aptos ao projeto serão identificados. Cada característica terá uma 

identificação, e esta será utilizada como referência para mostrar quais os fornecedores que 

atendem cada uma destas características requeridas. Já na última coluna ficarão dispostos 

os fornecedores que mais atenderam os critérios requeridos, logo, são os potenciais 

fornecedores. Assim, o produto gerado na atividade será o Checklist de características dos 

fornecedores e lista dos potenciais fornecedores identificados (Fornecedores x 

características requeridas x características atendidas), mostrado na Figura 6. 

 
Figura 6 – Quadro com Checklist dos Potenciais Fornecedores 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Na atividade Receber Propostas são recebidas as propostas enviadas pelos 

fornecedores. Tais propostas serão enviadas por e-mail para o responsável pelo projeto de 

aquisição, o qual avaliará seus conteúdos, já identificando os fornecedores com melhores 

propostas e expondo em quadro de trabalho.  

Desta forma, será gerado o Quadro com a Lista de propostas dos fornecedores, 

composto da seguinte forma: (i) proposta de cada fornecedor que será avaliado; (ii) 

detalhamento dos critérios que serão considerados para análise de cada proposta 

submetida; (iii) detalhamento sobre os critérios atendidos por cada fornecedor, bem como, 

a especificação da forma de comprovação dos critérios requeridos; e (iv) identificação dos 

fornecedores que não atenderam critérios, bem como, o detalhamento dos critérios que não 

foram atendidos e a justificativa para tal avaliação.  O quadro gerado durante esta atividade 

é mostrado na Figura 7. 

Em Emitir Parecer Operacional, será elaborado parecer operacional sobre as 

propostas dos fornecedores, que será discutida em reunião para a elaboração do referido 

documento. Esta reunião contará com a presença da equipe de gerenciamento da aquisição 
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e consiste na análise da proposta confrontando as características do fornecedor e se sua 

solução proposta de fato funcionará. 

A emissão de parecer tomará por base a Estrutura de Avaliação Operacional 

PIECES definida por CARVALHO e CHIOSSI (2001), uma técnica fornece um conjunto 

de categorias de problemas que podem ajudar a estruturar o processo de extração de 

informações e ajuda a lidar com dificuldades de articulação do problema e comunicação. 

Esta técnica considera Performance, Informação, Economia, Controle, Eficiência e 

Serviços, este itens são verificados da seguinte forma: 

 Performance - O modo atual de operação oferece vazão (throughput) adequada e 

tempo de resposta também? 

 Informação - O modo atual de operação oferece ao usuário final e gerentes 

informações corretas, úteis, pertinentes e com tempo adequado? 

 Economia - O modo atual de operação oferece serviços de informação com 

custo/eficiência satisfatórios para a organização?  

 Controle - O modo atual de operação oferece fornece serviços de controles 

eficientes para evitar fraudes e para garantir corretude e segurança dos dados e 

informações?  

 Eficiência - O modo atual de operação faz o máximo uso dos recursos disponíveis?   

 Serviços - O modo atual de operação oferece serviços confiáveis? É flexível e 

extensível? 

O produto gerado ao fim desta atividade será o Quadro de trabalho especificando 

para cada fornecedor a avaliação baseada na Estrutura PIECES para posterior parecer 

sobre cada fornecedor, conforme Figura 8. 

 
Figura 7 – Lista de Propostas de Fornecedores 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Figura 8 – Quadro Análise de Viabilidade Operacional 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Em Emitir Parecer Técnico será elaborado o parecer técnico sobre as propostas 

dos fornecedores, que será discutida em reunião para elaboração deste parecer. Esta 

reunião ocorrerá junto à atividade anterior e consiste na análise de questões relacionadas às 

características do fornecedor de disponibilidade dos recursos técnicos e dos profissionais 

necessários para a implementação da alternativa proposta. O produto gerado nesta 

atividade será um Quadro de Viabilidade Técnica para cada Fornecedor, e conterá as 

especificações de questões que precisam ser analisadas, como por exemplo, se o 

fornecedor possui os recursos necessários, sua disponibilidade e investimentos necessários; 

a partir desse item é gerado um resultado da análise de cada questão levantada e um 

posterior parecer sobre a situação, conforme Figura 9. 
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Figura 9 – Quadro Análise de Viabilidade Técnica 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Na quinta atividade, Selecionar o Fornecedor, ocorrerá reunião que contará com a 

presença da equipe responsável pela aquisição do produto, e tem por intuito discutir as 

características dos fornecedores, identificadas e expostas nos relatórios operacionais e 

técnicos que são analisadas a partir da proposta do fornecedor. Em posse destas 

informações, a equipe seleciona a proposta mais vantajosa e que atenda as especificações 

do produto requerido. 

Nesta atividade é utilizado o quadro “Lista de propostas dos fornecedores”, gerado 

na atividade “Receber Proposta”, mostrado na Figura 7, mas nesta quinta atividade, 

acrescenta-se a coluna “Justificativa”, a qual terá a Avaliação das propostas, com a 

especificação do fornecedor selecionado e a justificativa pela seleção e não seleção de cada 

fornecedor, e denomina-se Quadro de análise e Seleção do Fornecedor, mostrado na Figura 

10. Posteriormente, será feita a notificação (via e-mail ou por telefone) de aceitação de 

proposta ao selecionado. 

Em Preparar e Negociar um Contrato, ocorrerá reunião com o fornecedor 

selecionado para discussão sobre o contrato que será firmado. Esta reunião contará com a 

presença dos responsáveis pelo gerenciamento da aquisição e do fornecedor. Tal atividade 

consiste na discussão sobre os termos do contrato, expectativas e obrigações dos 

envolvidos (adquirente e fornecedor), abordando questões tais como: custo cronograma, 

itens passíveis de revisão e monitoração a serem realizadas, etc. Ao final da atividade será 

gerada uma Lista com os principais termos a serem acordados entre as partes, conforme 

Tabela 7. 

Na atividade Garantir o bom entendimento dos Termos Contratuais será feita 

reunião que contará com a presença dos responsáveis pelo gerenciamento da aquisição e do 

fornecedor, para discussão dos Termos que irão compor o contrato, com base nos itens 
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identificados na atividade anterior “Preparar e negociar um contrato”, mostrados na Tabela 

7, em sua primeira coluna. Nesta reunião serão verificados todos os termos contratuais, 

para que estes sejam compreendidos por todos os envolvidos na Aquisição, e caso exista 

alguma dúvida ou sugestão sobre os itens do contrato, será discutido, analisado e tomada a 

devida providência para inserção, alteração ou exclusão de termo. Ao final da reunião 

todos deverão ter a ciência do que será acordado de fato e um checklist dos itens que irão 

compor o contrato gerado e a justificativa para a inserção ou não dos itens do contrato, 

conforme Tabela 8. 

 

Figura 10 – Quadro de análise e Seleção do Fornecedor 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Tabela 7 – Lista de Termos a serem acordados  

Item do Contrato Descrição 

Identificação das Partes Contratantes  

Objeto do Contrato  

Valor e forma de Pagamento  

Rescisão  

Prazo  

Ciclos de entregas  

Escopo do Projeto  

Aceite  

Responsabilidade e garantias  
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Item do Contrato Descrição 

Controle de mudanças  

Confidencialidade e Sigilo  

Penalidades  

Foro  

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Tabela 8 – Checklist dos termos do Contrato 

Item do Contrato Será contemplado no 

Contrato? 

Justificativa 

Identificação das Partes Contratantes √  

Objeto do Contrato √  

Valor e forma de Pagamento √  

Rescisão √  

Prazo √  

Ciclos de entregas x  

Escopo do Projeto √  

Aceite √  

Responsabilidade e garantias √  

Controle de mudanças √  

Confidencialidade e Sigilo x  

Penalidades x  

Foro √  

√ Será contemplado no Contrato. 

X Não será contemplado no Contrato. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Na última atividade Emitir o Contrato será feita uma reunião para emissão do 

contrato que será firmado entre os envolvidos. Com a realização da atividade “Garantir o 

Bom Entendimento dos Termos Contratuais”, as cláusulas que irão compor o contrato já 

foram definidos e acordados, desta forma prepara-se o Contrato. Este será emitido em 

reunião que contará com a presença do adquirente e do fornecedor selecionado, para 

emissão e assinatura do contrato a ser firmado. Ao final da atividade será gerado o 

Contrato assinado pelas partes envolvidas. 

 

2.3 Atividades da Fase Monitoramento da Aquisição 

Nesta fase é realizado o controle e monitoramento do procedimento de aquisição, nela são 

realizadas as tarefas: Revisar os termos contratuais; Acordar alterações; Acompanhar 

problemas; e Monitorar os processos do fornecedor. Nesta atividade é verificado se o 

produto em desenvolvimento é satisfatório. Caso seja insatisfatório, o adquirente tem duas 

opções a serem avaliadas, ou realiza as alterações necessárias ou pode encerrar o contrato. 

Entretanto, se o produto estiver satisfatório, dá-se o prosseguimento para a realização da 

próxima atividade. 

Na atividade Revisar os Termos Contratuais ocorrerá reunião que contará com a 

equipe de gerenciamento da Aquisição e o fornecedor, consistindo na verificação de todos 

os itens constantes no Contrato, identificados na atividade “Preparar e negociar um 

contrato” da Fase “Selecionar o Fornecedor”, mostrados na primeira coluna da Tabela 7, e 

serão analisadas inconsistências e a relevância destes, e tomada de decisões sobre as 

alterações necessárias. Para isso, o produto gerado nesta atividade, o Quadro de Revisão 

dos termos contratuais é composto: (i) itens do contrato com checklist das possíveis 
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alterações destes termos; (ii) itens a serem alterados, com a identificação do item, as 

alterações requeridas e a devida justificativa sobre a alteração dos itens; (iii) definição dos 

itens a serem inseridos com a justificativa para tal inserção de termos contratuais, 

conforme mostra Figura 11. 

 

Figura 11 – Quadro de Revisão dos termos contratuais 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Na atividade Acordar Alterações, ocorrerá reunião para sejam acordadas todas as 

alterações a serem realizadas. Esta reunião contará com a presença da equipe de 

gerenciamento da aquisição e o fornecedor para análise sobre as alterações identificadas na 

atividade anterior “Revisar os Termos Contratuais” que podem ser vistas na Figura 11. 

Esta é uma atividade realizada juntamente a atividade anterior, uma vez que seu resultado 

são os post-its de alterações requeridas e inserções no contrato, devidamente acordado 

entre as partes envolvidas, exemplificados na Figura 11, em sua segunda e terceira colunas. 

Em Acompanhar Problemas, será feita reunião para verificação e 

acompanhamento dos problemas encontrados através de revisões da Aquisição. A reunião 

contará com a presença da Equipe de gerenciamento de aquisição, e tem por intuito a 

discussão dos problemas encontrados e as soluções propostas para cada situação. Ao final 

um Quadro de acompanhamento de problemas será gerado, o qual terá as fases TO DO, 

DOING e DONE. Este quadro constitui-se pelas atividades do projeto, especificadas no 

Cronograma de atividades da Aquisição, oriundas da atividade “Definir e Acordar o 

Cronograma da Aquisição” da Fase Preparar a Aquisição.   
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Assim, para a composição do quadro de acompanhamento, cada atividade precisa 

ser verificada para identificação de problemas, bem como, verifica-se quais os impactos 

podem ser gerados pelos problemas, a solução proposta, o responsável por cada solução, e 

data de início e data de conclusão das correções realizadas. E à medida que cada atividade 

é executada, muda-se o status desta: quando estiver em To Do, seu status é “a realizar”; em 

Doing a atividade está em execução/verificação; e quando finalizada coloca-se no status 

Done, conforme mostrado na Figura 12. 

Em Monitorar os Processos do Fornecedor, ocorrerá reunião para verificação e 

discussão sobre os processos utilizados pelo Fornecedor. Esta contará com a presença da 

equipe de gerenciamento da aquisição e do fornecedor, para verificação dos processos 

utilizados pelo fornecedor, como forma de checar se o fornecedor está atendendo de fato as 

expectativas do cliente, bem como, se está executando suas atividades em conformidade 

com o contrato. O produto gerado nesta atividade é um checklist de análise dos processos 

desempenhados pelo fornecedor, conforme a Tabela 9. 

 

Figura 12 – Acompanhamento de problemas 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

 

 

Tabela 9 – Checklist de monitoração de processos do fornecedor 

Atividade Status da Atividade Justificativa 

Atendimento do cronograma √  
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Atividade Status da Atividade Justificativa 

Elaboração de plano de testes √  

Programação √  

Testes  √  

Revisão do código √  

Integração de módulos X  

Entrega de release X  

√  Atividade em conformidade 

X Atividade não está em conformidade 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

2.4 Atividades da Fase Aceitação do Produto Adquirido 

Na quarta fase, Aceitação do Produto Adquirido, é verificada a conformidade do produto 

para sua aceitação por parte do adquirente. Para isso são desenvolvidas as seguintes 

tarefas: Avaliar o produto da aquisição entregue; Manter conformidade com o contrato; e 

Aceitar o produto. Durante esta atividade ainda pode ser verificado se o produto de fato 

será aceito, pois quando necessário, está suscetível a mudanças; mas quando não é 

encontrada inconsistência, a aquisição é finalizada com a aceitação do produto. 

Na atividade Avaliar o Software & Serviço Correlato Entregue, ocorrerá reunião 

para avaliação do produto entregue. Esta reunião consiste na avaliação do produto 

considerando o atendimento dos critérios de aceitação do produto, e terá a presença da 

equipe de aquisição e do fornecedor, a fim de que este último tenha o conhecimento das 

inconsistências e problemas encontrados no produto.  

Ao final da atividade será gerado um Quadro com o checklist dos critérios de 

aceitação para software (considerando requisitos funcionais e não funcionais) e para 

serviços correlatos (critérios relacionados à qualidade do serviço a ser prestado), com 

status de “atendido” ou “não atendido”, justificativa para tal status, proposta para a 

correção dos problemas encontrados, e situação de cada item verificado, conforme 

mostram as Figuras 13 e 14. 
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 Atendido 

X   Não atendido ou atendido parcialmente 

Figura 13 – Checklist de verificação dos critérios de aceitação para software 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

 Atendido 

X   Não atendido ou atendido parcialmente 

Figura 14 – Checklist de verificação dos critérios de aceitação para serviços correlatos 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Em Manter Conformidade com o Contrato, será feita reunião para verificação de 

conformidade do produto com o que estabelece o contrato. Esta contará com a presença da 

equipe de gerenciamento da aquisição e do fornecedor, consistindo na análise detalhada do 

atendimento de cada item constante no contrato. O produto gerado na atividade é um 

Quadro com checklist de atendimento dos itens do contrato, composto da seguinte forma: 

(i) são utilizados itens constantes na primeira coluna da Tabela 8, da atividade “Garantir o 

bom entendimento dos Termos Contratuais” da fase Seleção do Fornecedor; mas agora (ii) 

os itens são verificados quanto ao seu cumprimento, ou seja, sua execução conforme 

disposição do contrato; e (iii) justificativa quanto ao atendimento do item verificado. Este 

checklist é exemplificado na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Checklist de atendimento dos itens do Contrato 

ITEM DO CONTRATO VERIFICAÇÃO DE 

ATENDIMENTO 
JUSTIFICATIVA 

Objeto do Contrato √  

Valor e forma de Pagamento √  

Rescisão √  

Prazo √  

Ciclos de entregas X  

Escopo do Projeto √  

Aceite √  

Responsabilidade e garantias √  

Controle de mudanças √  

Confidencialidade e Sigilo X  

Penalidades X  

Foro √  

√   Atendido 

X  Não atendido ou atendido parcialmente 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Em Aceitar o Software & Serviço Correlato Entregue avalia-se o produto, com 

base no resultado da atividade “Avaliar o Software & Serviço Correlato Entregue”, e 

verifica-se sua conformidade com o contrato firmado entre as partes envolvidas, conforme 

produto gerado na atividade “Manter conformidade com o Contrato”. Após essa avaliação 

recomenda-se a realização de reunião para formalizar a aceitação do produto, e assinatura 

do Termo de aceitação pelas partes envolvidas. Ao fim da atividade é gerado o Termo de 

Aceite do Software & Serviço Correlato, devidamente assinado pelo Adquirente e pelo 

Fornecedor, contendo no mínimo as informações listadas a seguir: 

 Nome do Projeto; 

 Objetivos do termo de Aceite; 

 Descrição dos itens que estão sendo entregues; 

 Identificação dos presentes que assinarão o termo de aceite, cliente e fornecedor, e 

data da assinatura. 

 

3. AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM 

O documento da Abordagem Ágil para Aquisição, a ser utilizado em contexto de 

desenvolvimento de software, foi avaliado por um especialista da área de Engenharia de 

Software por meio da técnica de revisão por pares. A avaliação realizada teve o intuito de 

verificar se estava aderente aos seguintes objetivos: 
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 Avaliação das fases e atividades que integram a abordagem de Aquisição de 

Software;  

 Verificação de conformidade das atividades descritas na abordagem com as boas 

práticas utilizadas pelos métodos ágeis; 

 Análise quanto às descrições de cada atividade, a fim de verificar se são feitas de 

forma clara e objetiva. 

A escolha do avaliador foi realizada com base no grau de conhecimentos do mesmo 

em relação aos modelos analisados MR-MPS- SW e CMMI-DEV, e significativo 

conhecimento em Métodos ágeis. O perfil do avaliador que realizou a revisão por pares 

mostrou que o mesmo possui conhecimento em modelos de referência de processo e 

produto de software, além de possuir conhecimento em Aquisição de Software, e 

experiência na implantação de modelos para melhoria de processos de software em 

organizações. 

Para padronizar e organizar a tarefa de revisão por pares elaborou-se um modelo de 

formulário contendo alguns critérios de avaliação semelhantes aos critérios utilizados por 

NETO e OLIVEIRA (2014), com o intuito de atribuir uma classificação para cada dúvida 

ou inconsistência encontrada no mapeamento. Tais critérios são definidos como: 

 TA (Técnico Alto), indicando que foi encontrado um problema em um item que, se 

não for alterado, comprometerá as considerações; 

 TB (Técnico Baixo), indicando que foi encontrado um problema em um item que 

seria conveniente alterar; 

 E (Editorial), indicando que foi encontrado um erro de português ou que o texto 

pode ser melhorado; 

 Q (Questionamento), indicando que houve dúvidas quanto ao conteúdo das 

considerações; 

 G (Geral), indicando que o comentário é geral em relação às considerações. 

Outra tarefa relacionada à revisão foi a elaboração de uma planilha que serviu de 

apoio ao avaliador quanto à adequação das informações geridas. Nessa planilha o avaliador 

poderia informar os problemas identificados na abordagem, assim como erros de 

ortografia, dúvidas sobre o conteúdo e sugestões de melhoria para cada item analisado, 

conforme ilustra a Figura 15. 

 

Figura 15 – Exemplo do preenchimento da Planilha de Avaliação da abordagem 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Após o feedback do avaliador por meio do preenchimento da planilha de avaliação 

da Abordagem, foram realizadas algumas correções no documento, a fim de resolver os 

problemas identificados. Os resultados da avaliação realizada pelo especialista serão 

abordados detalhadamente na subseção seguinte. 
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3.1 Resultados da Avaliação 

A revisão do documento ocorreu de forma sistemática utilizando a técnica de revisão por 

pares. Nesse sentido, as etapas do processo de revisão do documento foram: (i) 

identificação do avaliador; (ii) definição dos critérios de classificação; (iii) avaliação da 

abordagem proposta por meio da técnica de revisão por pares, conforme ilustra a Figura 

16. A revisão por pares foi realizada com o intuito de avaliar esta abordagem, buscando 

avaliar os critérios utilizados na correlação das atividades relacionadas à Gestão do 

Fornecedor com as práticas e princípios ágeis, a corretude entre os elementos 

harmonizados, assim como a interpretação de cada item analisado nos modelos. 

 

Figura 16 – Etapas da avaliação da Abordagem utilizando a revisão por pares 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Para a realização da revisão por pares foi necessário, primeiramente, identificar um 

revisor que tivesse conhecimento e experiência nos modelos MR-MPS-SW e CMMI-DEV, 

e em Metodologias ágeis. 

Desta forma, algumas características foram analisadas na seleção de um avaliador 

capacitado para realizar a revisão por pares, tais como: (i) nível de conhecimento em 

modelos de referência de processo e produto de software (CMMIDEV e MR-MPS-SW); 

(ii) nível de conhecimento sobre o processo Aquisição no contexto de SAM do CMMI-

DEV e AQU do MR-MPS-SW; (iii) o nível de conhecimento sobre Métodos Ágeis; (iv) 

experiência sobre a utilização de metodologia ágil para a melhoria de processos em 

ambientes organizacionais; (v) experiência sobre a implantação de modelos para a 

melhoria do processo de Aquisição em uma organização; (vi) utilização de métodos ágeis 

para a implantação de modelos com foco na melhoria do processo de Aquisição em 

ambiente organizacional; (viii) tempo de experiência na implantação de modelos para 

melhoria de processo de software; (ix) nível de conhecimento em métodos de avaliação 

constantes nos modelos de melhoria de processo ou produto de software. 

Nesse sentido, pode-se identificar um perfil de avaliador que atendeu aos critérios 

de seleção, com significativa experiência dentro da área abordada, atuante em 

implementações de modelos para melhoria de processo, tais como, CMMI-DEV e MR-

MPS-SW, com conhecimento nos métodos de avaliações dos modelos, além disso, o 

referido avaliador possui conhecimento em métodos ágeis, inclusive na utilização de 

metodologia ágil em um ambiente organizacional. 
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Após a escolha do avaliador, a segunda etapa consistiu na definição dos critérios de 

avaliação que seriam utilizados pelo avaliador dos modelos, tais critérios foram 

apresentados anteriormente. Os critérios de avaliação servem de instrumento para que o 

avaliador possa expressar seu parecer em relação aos itens analisados. 

Em seguida, com os objetivos e critérios da revisão por pares definidos, foram 

entregues ao avaliador os seguintes documentos: proposta da Abordagem usando boas 

Práticas ágeis para a implementação do processo de Gestão com o Fornecedor; o 

formulário de revisão por pares contendo os critérios para a realização da revisão; assim 

como um termo de confidencialidade onde o avaliador autoriza a utilização das 

informações relacionadas à pesquisa de forma que seu anonimato seja preservado. 

Após o recebimento dos materiais iniciou-se a terceira etapa do processo de 

revisão, que buscava avaliar a corretude e a harmonização entre as atividades pertencentes 

à abordagem proposta de forma ágil e a estrutura e especificações dos modelos. Desta 

forma, o especialista iniciou a revisão dos materiais e os problemas que o mesmo 

identificou foram registrados no formulário de revisão por pares. Com o término da revisão 

o especialista devolveu o documento de revisão por pares e o termo de confidencialidade 

devidamente preenchido e com suas observações. 

Os problemas identificados na revisão por pares (Técnico Alto (TA), Técnico 

Baixo (TB), Editorial (E), Questionamento (Q) e Geral (G) foram analisados e tabulados o 

que permitiu a geração do gráfico da Figura 17. 

 

Figura 17 – Problemas identificados na revisão por pares 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Foram identificados 4 (quatro) problemas Técnico Alto, 2 (dois) problemas Técnico 

Baixo, 2 (dois) problemas Editorial e 2 (dois) problemas Geral. O avaliador não classificou 

nenhum problema como Questionamento (Q). Na estrutura das Fases (fases de 1 a 4), 

Atividades 1, 3 e 11 da Fase 1, foram identificados problemas classificados como Técnico 

Alto. Na estrutura das Fases (fases de 1 a 4) e Atividade 2 da Fase 1, foram identificados 

problemas classificados como Técnico Baixo. Os itens identificados como Geral e 

Editorial estão relacionados às descrições de alguns itens do documento da Abordagem, 

como significados e descrições das atividades pertencentes a cada fase, e no caso da 

classificação Editorial foram especificamente identificados problemas nas Atividades 1 e 3 

da fase 1, já no caso Geral as considerações feitas foram relacionadas à estrutura das 

quatro fases da Abordagem. 
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Nesse sentido, as considerações que o avaliador fez em cada problema identificado 

foram analisadas quanto à aceitação, podendo ser acatadas ou recusadas. Com a análise das 

considerações realizadas pelo especialista constatou-se que: todas as sugestões sobre 

Editorial seriam aceitas; sobre Técnico Alto seriam aceitas 2 considerações; já em Técnico 

Baixo seria aceita uma consideração; e com relação à classificação Geral as sugestões de 

mudança foram recusadas (gráfico da Figura 18). Assim, as correções foram feitas somente 

em problemas cujo impacto seria significativo na utilização e validade da abordagem 

proposta.  

 

Figura 18 – Considerações aceitas/recusadas x problemas identificados na revisão por 

pares 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Nos itens classificados como Técnico Alto, a Atividade 1 (Estabelecer as 

Necessidades e Resultados Pretendidos), que também foi classificada como Editorial, e 

assim necessitava de melhorias no texto, foram realizadas conforme sugestão de escrita do 

avaliador, que recomendou maior detalhamento sobre o que seria definido na atividade, 

como por exemplo as necessidades organizacionais, objetivos estratégicos e resultados 

pretendidos com a Aquisição. Outro item sugerido e aceito foi o deslocamento da 

Atividade 11 (Identificar Potenciais Fornecedores) que integrava a Fase Preparar 

Aquisição, para integrar como primeira atividade a Fase Selecionar Fornecedores, pois de 

acordo com o Avaliador, a Fase 1 concentra todas as atividades necessárias para a 

preparação da aquisição, somente definindo critérios, mas não identificando os potenciais 

fornecedores. 

Ainda com relação aos itens classificados como Técnico Alto, sobre a especificação 

das atividades pertencentes às Fases da Abordagem, classificado também como Geral, 

recomendou-se acrescentar uma subseção de descrição das atividades, no entanto, essa 

consideração não foi acatada em virtude dos nomes das atividades serem sugestivos, além 

de haver uma breve descrição sobre o que consistia cada atividade no item “O que será 

feito”. Por esse motivo, foram recusadas as considerações do Avaliador sobre a Atividade 

3 (Definir e Priorizar os Requisitos dos Interessados) da Fase Preparar a Aquisição, que 

também se encaixava na classificação Editorial, pois o avaliador solicitava essa alteração 

de estrutura no texto.  
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As recomendações relacionadas aos problemas classificados como Técnico Baixo, 

aplicadas a Atividade 2 (Definir interessados no projeto) da Fase Preparar Aquisição, 

foram relacionadas a ajustes quanto à inclusão de dois questionamentos “Quem são os 

interessados que podem influenciar (diretamente, indiretamente, positivamente ou 

negativamente) nos resultados do projeto?” e “Quem são os interessados que podem afetar 

ou ser afetados pelos resultados do projeto?”, cuja sugestão foi aceita para ajudar na 

definição de forma mais objetiva das pessoas envolvidas na Gestão com o fornecedor.  

Outro problema classificado como Técnico baixo está relacionado com as fases da 

Abordagem, que também se encaixa na classificação Geral, sugeria desenvolver uma 

solução de registro das informações e produtos oriundos pela aplicação da abordagem, no 

entanto, essa sugestão foi recusada, pois essa decisão de como armazenar os produtos 

gerados durante a realização das atividades, cabe a cada organização utilizadora da 

abordagem. 

 

4.  CONCLUSÕES 

O trabalho realizado focou na investigação de abordagens de apoio à implementação do 

processo de gestão do fornecedor no contexto de empresas desenvolvedores de software, 

uma importante área de gerenciamento de contratos que é tratada em modelos como o 

CMMI-DEV e o MR-MPS-SW. A análise destas abordagens para a execução do referido 

processo culminou na elaboração de uma abordagem baseada nas boas práticas e princípios 

ágeis, apresentada de forma detalhada, com a especificação de todas as suas fases e 

atividades.  

Dentre as abordagens podem ser consideradas técnicas, metodologias, processos, 

frameworks, ferramentas e afins. Nesse sentido a abordagem foi estruturada com base nas 

técnicas, por ser uma abordagem que é essencial e presente nas demais. 

A abordagem mencionada foi fundamentada utilizando os princípios ágeis e as 

práticas pertencentes às metodologias Extreme Programming (XP), Scrum e Feature 

Driven Development (FDD). Ainda foi realizado um estudo sobre o Framework de 

processo Aquisição de S&SC elaborado por FURTADO e OLIVEIRA (2011), cujas fases 

e atividades foram mapeadas e alinhadas com as práticas e princípios ágeis das referidas 

metodologias. Estes mapeamentos forneceram a estrutura necessária para a elaboração da 

abordagem proposta. 

Com base no exposto acima, este trabalho almejou fornecer contribuições para a 

área de gestão do fornecedor no contexto de desenvolvimento de software, apresentando as 

práticas e princípios existentes na literatura, a fim de reunir em um único banco de 

conhecimento grande parte de abordagens que auxiliem na implementação desta atividade. 

Isso pode servir como um referencial para organizações e pessoas interessadas no tópico 

estudado. 

Uma das limitações deste trabalho é que a Abordagem ágil proposta ainda não foi 

validada em um cenário real de desenvolvimento de software, a mesma foi avaliada 

somente por revisão por pares. Esse tipo de validação da abordagem em um contexto real, 

permitiria identificar quais as contribuições que a abordagem geraria para seus 

utilizadores, se seriam contribuições positivas ou negativas, além de fornecer um feedback 

sobre cada uma das atividades propostas na abordagem.  

Além disso, outra limitação que pode ser apontada é quanto à avaliação da 

abordagem, pois devido ao tempo de execução desta pesquisa e a disponibilidade de 

demais especialistas na área, esta foi avaliada apenas por um especialista usando a técnica 

de Revisão por Pares. Isso pode gerar uma visão limitada dos resultados obtidos com a 

pesquisa, no entanto, a fim de minimizar esse problema, o especialista selecionado para 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3597



28 

 

 

 

realizar a avaliação, possui experiência quanto à implementação de metodologias ágeis em 

ambientes organizacionais, bem como, sobre os modelos de melhorias de processos de 

software. 

 Como continuação deste trabalho, pode-se destacar: 

 a aplicação da Abordagem no contexto da indústria de desenvolvimento de 

software, pode ser de grande valia para o amadurecimento deste, isto porque 

fornece oportunidades de melhoria em relação a sua estrutura, forma de 

apresentação ou mesmo conteúdo podem ser encontradas, além do que, sua 

efetividade quanto ao que se propõe pode ser avaliada; 

 com a possibilidade do encontro ou surgimento de outras técnicas de apoio à 

implementação do processo de gestão do fornecedor de forma ágil, a abordagem 

também pode ser expandida neste contexto futuramente, além de também permitir 

que outras informações sobre as técnicas sejam acrescidas, caso sejam identificadas 

como importantes. 
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Alignment of Gaia Laboratory Software Development Process to SAFe Agile Methodology 

and G and F Levels of the MR-MPS-SW Quality Model 

Attentive to the competitive market, software development organizations seek to organize 

themselves in order to offer quality products and services, developed in ever shorter deadlines, 

besides being prepared to respond the market constant economic changes. For this, 

organizations use a software development process (SDP), which needs to be productive, 

flexible and with quality, as these characteristics will be reflected in the final product. One 

way for the organization increase its productivity and responsiveness to changes is to use an 

agile methodology, such as the SAFe, which allows the scaling of these principles to bigger 

teams and all departments of the company. As for quality, reference models are used to 

measure it, such as MR-MPS-SW, a model that integrates MPS.BR, program that seeks to 

improve Brazilian software processes. Looking to guide the development of their products, the 

GAIA Laboratory – ICT Solutions of UEL Computer Department developed a SDP of its own, 

which will be studied in detail so that an assessment of the alignment to SAFe and MR-MPS-

SW can be done. With this study, it is expected to find improvements that can be applied to 

the GAIA SDP. 

Keywords: Software development process, SAFe, MR-MPS-SW, MPS.BR, Software process 

improvement 

 

Alinhamento do Processo de Desenvolvimento de Software da Gaia à Metodologia Ágil SAFe 

E aos Níveis G e F do Modelo de Qualidade MR-MPS-SW 

Atentas ao mercado competitivo, as organizações desenvolvedoras de software procuram se 

organizar de forma a oferecer produtos e serviços com qualidade, desenvolvidos em prazos 

cada vez menores, além de estarem preparadas para atender às constantes mudanças 

econômicas do mercado. Para isso, as organizações utilizam um processo de desenvolvimento 

de software (PDS) que precisa ser produtivo, flexível e com qualidade, pois essas 

características serão refletidas no produto final. Uma maneira de a organização aumentar sua 

produtividade e rapidez de resposta às mudanças é utilizando uma metodologia ágil, como o 

SAFe, que possibilita o escalonamento desses princípios à equipes maiores e a todos os 

departamentos da empresa. Quanto à qualidade, utiliza-se modelos de referência para 

mensurá-la, como o MR-MPS-SW, modelo que integra o MPS.BR, programa que busca a 

melhoria dos processos de software brasileiros. Procurando guiar o desenvolvimento de seus 

produtos, o Laboratório GAIA – Soluções em TIC do Departamento de Computação da UEL 

desenvolveu um PDS próprio, que será estudado detalhadamente para que uma análise do 

alinhamento ao SAFe e ao MR-MPS-SW possa ser realizada. Com esse estudo, espera-se 

encontrar melhorias que possam ser aplicadas ao PDS GAIA. 

Palavras-chave: Processo de desenvolvimento de software, SAFe, MR-MPS-SW,  MPS.BR, 

Melhoria do processo de software 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o crescimento do uso e da criação de softwares, faz-se cada vez mais necessário que 

as empresas que produzam software organizem-se de forma a garantir mais produtividade, 

rapidez e qualidade nos produtos entregues. Tendo isso em mente, uma das opções mais 

indicadas é a utilização de um processo de desenvolvimento que, se utilizado de maneira 

correta, pode trazer inúmeros benefícios à organização, melhorando desde a qualidade do 

software produzido até o desempenho das equipes de desenvolvimento. 

Buscando oferecer rapidez e dinamicidade ao processo de desenvolvimento de software, 

foram desenvolvidos métodos denominados ágeis, que valorizam a interação  constante com o 

cliente e a entrega contínua e incremental de funcionalidades desenvolvidas em ciclos 

iterativos (Sommerville, 2011). Inicialmente, a metodologia ágil foi desenvolvida para ser 

aplicada apenas no setor de desenvolvimento, mas sua aplicabilidade em outros setores da 

organização foi percebida, como mostra o SAFe. O Scaled agile framework, SAFe, propõe a 

utilização das metodologia ágeis Scrum e XP (Extreme Programming) de forma que elas 

possam ser estendidas para abranger equipes de desenvolvimento que envolvam muitas 

pessoas ou para outros setores, podendo ser escalonada até abranger toda a empresa 

(Leffingwell et al, 2017). 

Quanto à qualidade, um PDS pode ser avaliado quanto a sua maturidade, um indicador 

métrico que busca classificar o processo de desenvolvimento em um determinado nível e com 

isso, oferecer estratégias para que esse supra características que não foram implementadas e 

melhore sua qualidade. Para avaliar a maturidade de PDS são utilizados modelos de 

maturidade, ou modelos de referência, que definem níveis e características esperadas dos 

processos (Pressman, 2011). O modelo de referência utilizado nesse trabalho foi o MR-MPS-

SW, modelo de referência MPS de software, um dos componentes do programa MPS.BR, que 

busca, a longo prazo, promover melhorias no processo de software brasileiro
 
(Softex, 2016). 

Identificando a importância de ter um processo de desenvolvimento que proporcione 

produtividade e qualidade ao produto final, o Laboratório GAIA – Soluções em TIC do 

Departamento de Computação da UEL desenvolveu o seu próprio PDS baseado em uma 

perspectiva de gerenciamento do PMBOK (GAIA, 2010). Para melhorar a capacidade de 

desenvolvimento da organização, sua produtividade e qualidade, tanto a do próprio processo 

quanto a agregada ao produto final, uma análise do alinhamento do PDS a uma metodologia 

ágil e a um modelo de qualidade pode ser feita.  

Portanto, a finalidade desse trabalho é analisar o alinhamento do processo de 

desenvolvimento de software da GAIA ao SAFe e aos níveis G e F do MR-MPS-SW, 

mapeando quais processos estão sendo implementados pelo PDS. Com os resultados dessa 

análise, será possível identificar quais melhorias precisam ser feitas para que a organização 

melhore sua capacidade de desenvolvimento. 

O trabalho esta organizado da seguinte forma: no capítulo 2 são apresentados detalhes 

sobre o SAFe, no capitulo 3 é descrita a forma de avaliação do MR-MPS-SW, no capítulo 4, o 

PDS GAIA é esmiuçado, no capítulo 5 é apresentado o alinhamento e os resultados desse 

discutidos, e por fim, no capítulo 6 são expostas as considerações finais sobre o trabalho. 
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2 SCALED AGILE FRAMEWORK (SAFE) 

Com a evolução do cenário de desenvolvimento de software e a demanda por aplicações 

maiores, mais sofisticadas e complexas, houve o incentivo para a formação de várias equipes 

com dezenas de desenvolvedores, tornando difícil gerenciar suas funções e sincronia. Além 

disso, empresas de grande porte encontraram dificuldades para implantação da metodologia 

ágil, devido à resistência cultural, falta de experiência dos gerentes de projeto com a 

metodologia e a dificuldade de interação dos diversos departamentos da empresa. 

Nesse sentido, Dean Leffingwell criou o SAFe (Leffingwell et al, 2017), uma metodologia 

ágil que pode ser estendida para abranger equipes maiores e outros departamentos da empresa, 

podendo ser escalonada até abranger toda a organização. A metodologia possui uma 

abordagem bem documentada e tem como base o Lean Thinking e as  metodologias ágeis, o 

Scrum e o XP. O Lean Thinking é uma filosofia e estratégia de negócios que busca aumentar a 

satisfação dos clientes através da melhor utilização dos recursos. Acredita-se que entendendo 

o que é o valor para o cliente, será possível eliminar desperdícios, provocando um 

melhoramento contínuo nos processos de produção e alavancando a competitividade da 

empresa.  

Assim, o SAFe combina os conhecimentos das metodologia ágeis no desenvolvimento de 

sistemas com a estratégia de desenvolvimento de produtos Lean, fornecendo melhorias na 

produtividade, qualidade e no engajamento dos funcionários. 

O SAFe encontra-se atualmente na versão 4.5 e apresenta quatro configurações. Neste 

trabalho será utilizado a configuração Portfolio SAFe, apresentado na Figura 1, ele é indicado 

para empresas que desenvolvem múltiplas soluções, o que requer um gerenciamento de 

portfólio para coordenação, estratégia e investimento dos projetos.  A configuração utilizada 

possui três níveis: Portfolio, Program e Team.  

 

Figura 1. Configuração Portfolio SAFe. (Fonte: Leffingwell et al, 2017) 
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Para uma melhor compreensão do alinhamento a ser realizado entre o SAFe e o PDS 

GAIA, as atividades do framework serão descritas e rotuladas nas próximas seções. 

2.1 Team Level 

Este nível fornece um modelo organizacional dos artefatos, papéis e processos necessários 

para que as equipes ágeis realizem suas atividades. Cada equipe escolhe sua metodologia, 

ScrumXP ou Kanban, e seus membros, que variam entre 5 e 9, se dividem nos papéis: Time de 

desenvolvimento, composto por desenvolvedores, testadores e outros especialistas que 

trabalham de forma colaborativa para entregar uma funcionalidade; Product Owner (PO), 

encarregado do backlog do time, organiza a lista de Histórias de Usuário, as tarefas de 

manutenção e refatoração; Scrum Master, funciona como um treinador da equipe ajudando os 

membros a passarem por impedimentos e promovendo um bom ambiente para o alto 

desempenho da equipe. 

Assim, cada time é capaz de planejar, desenvolver, testar e ajustar uma funcionalidade a 

cada iteração ou Sprint, realizando o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Adjust) e a entrega dessa 

funcionalidade no final. Cada iteração possui os seguintes eventos, alguns desses requerem 

mais de uma atividade: 

 Iteration Planning: reunião em que a equipe decide quais os objetivos e histórias serão 

entregues nessa iteração: 

o Estabelecer Velocidade (IPL01): a equipe quantifica a sua capacidade de realizar o 

trabalho dessa iteração. Cada membro avalia sua disponibilidade e tempo de 

aprendizado; 

o Análise e estimativa de Histórias (IPL02): cada caso de uso do backlog do time é 

discutido e suas dificuldades, complexidade e critérios de aceitação são avaliados, 

chegando a uma estimativa do tamanho da história; 

o Elaborar Tarefas (IPL03): esta é uma atividade opcional, em que as equipes 

fragmentam os casos de uso em tarefas e as dividem entre si. Essa atividade é 

comum de ser feita em equipes novas, que ainda estão compreendendo sua 

capacidade e velocidade; 

o Estabelecer os Objetivos da Iteração (IPL04): após a compreensão do backlog, a 

equipe sintetiza um ou mais objetivos para a iteração; 

o Obter Comprometimento (IPL05): os membros da equipe e o PO concordam com as 

histórias a serem trabalhadas e os objetivos da iteração. Toda a equipe se 

compromete com os objetivos e o escopo permanece o mesmo durante todo o ciclo. 

 Iteration Execution: é quando a equipe desenvolve um incremento efetivo, de alta 

qualidade, funcionando e testado dentro do prazo de entrega. O foco do evento é 

entregar as histórias coma as quais a equipe se comprometeu na reunião de 

planejamento e atender os objetivos da iteração: 

o Acompanhar o Progresso da Iteração (IEX01): o acompanhamento requer 

visibilidade do atual estado dos casos de uso, testes, correções e outras atividades 

nas quais a equipe está trabalhando durante a iteração.  

o DSU – The Daily Stand-up (IEX02): reuniões diárias com 15 minutos de duração em 

que a equipe coordena o trabalho respondendo as perguntas: “O que fiz ontem para 

avançar em direção aos objetivos da iteração?”, “O que conseguirei fazer hoje para 
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avançar em direção aos objetivos da iteração?” e “O que está nos impedindo de 

avançar em direção aos objetivos da iteração?”. Essas reuniões têm como objetivo 

identificar problemas e dependências, além de manter uma comunicação constante; 

o Gerenciar o Working-in-Progress (IEX03): Limitar o WIP é uma estratégia para 

evitar gargalos no desenvolvimento, ajudando a melhorar o fluxo de trabalho, o foco, 

o compartilhamento de informações e a ideia de propriedade coletiva. Esse controle 

força que a taxa de entrada de histórias e objetivos seja compatível com a capacidade 

do time; 

o Construir com Qualidade (IEX04): o SAFe prescreve um conjunto de cinco práticas 

de qualidade que contribuem para agregar qualidade às funcionalidades. São elas: 

Test-First, integração contínua, refatoração, trabalho em pares e propriedade 

coletiva. Incorporar qualidade desde o início do trabalho faz com que as entregas 

sejam mais rápidas, fáceis e menos onerosas; 

o Aprovação Contínua de Histórias (IEX05): aceitar que histórias foram 

completamente atendidas melhora continuamente o fluxo de trabalho. As equipes 

demonstram suas funcionalidades prontas antes de terminar a iteração assim, elas 

podem abordar problemas de forma rápida e eficiente, retrabalhando seus casos de 

uso sem trocar de contexto; 

o Automação de Testes (IEX06): sempre que possível, os critérios para o 

comportamento adequado do sistema, definidos pelas equipes e PO, são 

transformados em testes para avaliação de casos de uso. 

 Backlog Refinement (BRE01): ocorre uma ou duas vezes durante a iteração com o 

objetivo de refinar, analisar e estimas histórias de usuários e seus requisitos, 

encontrados no backlog do time; 

 Iteration Review (IRW01): reunião realizada ao final da iteração, a equipe mostra o 

trabalho feito ao PO e demais interessados, que analisam se o resultado é o desejado e 

oferecem um feedback. Com o retorno, a equipe discute os porquês de não conseguirem 

completar suas tarefas, chegando à conclusão, geralmente, de que houve a descoberta de 

novos riscos, as prioridades foram modificadas, as estimativas estavam imprecisas ou 

houve excesso de compromissos. Esses problemas encontrados servirão para melhorar o 

planejamento das próximas iterações; 

 Iteration Retrospective (IRT01): ao final de uma iteração, os membros da equipe 

analisam se os objetivos propostos foram atingidos e o que pode ser melhorado para a 

próxima. A avaliação é baseada nas informações qualitativas e quantitativas 

apresentadas durante a Iteration Review; 

 Innovation and Planning Iteration (IPI01): é uma iteração que oferece às equipes a 

chance de explorar e inovar, obter novos conhecimentos e técnicas, trabalhar focado na 

parte técnica do sistema ou, como nenhuma funcionalidade está prevista para essa 

iteração, trabalhar as tarefas atrasadas devido a dependências e imprevistos. Caso esteja 

próximo de realizar a entrega de uma versão, as equipes podem utilizar essa sprint para 

realizar testes, verificação, validação e documentação finais do sistema. 

As equipes utilizam esses eventos para administrar e sincronizar o andamento de cada 

iteração, cuja duração é a mesma para todas. Para garantir que as funcionalidades criadas pelas 

equipes funcionam juntas, uma versão com todo o sistema integrado é entregue para avaliação, 

como descreve a atividade ADS01 do Program Level. 
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2.2 Program Level 

O nível de programa abrange as equipes de desenvolvimento, os stakeholders e os 

recursos, direcionando-os que se dediquem ao desenvolvimento das soluções em andamento 

sejam elas produtos, serviços ou sistemas, internos ou externos à empresa. Para desenvolver 

essas soluções, os papéis e atividades desse nível estão organizados em torna da metáfora do 

Agile Release Train (ART), que como um trem tem cronograma de partida e chegada, 

velocidade padrão e planejamento previsível. Assim, os ARTs são organizações virtuais auto 

gerenciáveis formadas por equipes ágeis que planejam, executam e entregam juntas, em um 

fluxo contínuo. Dependendo da complexidade da solução, um ou mais ARTs serão necessários 

para o seu desenvolvimento. 

Os papéis desse nível são voltados a guiar e direcionar o andamento do ART, ajudando a 

alinhar as equipes de desenvolvimento a um objetivo comum: System Architect/Engineer, 

indivíduo que define a estrutura geral do sistema, determina os principais elementos e 

subsistemas, e também ajuda a definir os requisitos não funcionais e as interfaces das 

soluções; Product Management, é a voz do cliente, trabalha junto com os POs das equipes 

para entender as necessidades do cliente e garantir seu atendimento, sendo responsáveis pelo 

backlog do programa; Release Train Engineer (RTE), atua como o Scrum Master para o ART, 

otimizando o fluxo e garantindo que o trem ande dentro dos trilhos; Business Owners, é um 

pequeno grupo de stakeholders que têm a responsabilidade de garantir a adequação, 

governança e o retorno do investimento de uma solução desenvolvida. 

O backlog do programa possui as definições das aplicações, features e enablers, previstos 

para desenvolver um ART que atenda as necessidades do cliente e forneça uma boa arquitetura 

ao sistema, respectivamente. Dessa forma, mantê-lo atualizado e organizado é essencial para o 

bom planejamento e andamento do ART. 

Para controlar o andamento do ART, utiliza-se o conceito de Program Increment (PI), 

período de duração fixa em que será desenvolvida uma parte maior, com valor incremental, do 

sistema, envolvendo pequenas funcionalidades desenvolvidas pelas equipes. Um PI tem 

duração de oito a doze semanas e, comumente, envolve quatro iterações de desenvolvimento e 

uma de Innovation and Planning, etapa em que ocorre também o planejamento da próxima PI. 

Os principais eventos e atividades que auxiliam na coordenação do ART são: 

 PI Planning: Todas as equipes e demais interessados realizam uma reunião, conduzida 

pelo RTE, para alinhar todas elas com o objetivo comum do PI: 

o Contextualizar o Negócio (PIP01): um executivo/proprietário descreve o atual estado 

do negócio e apresenta uma perspectiva sobre o quão bem as soluções atuais estão 

atendendo as necessidades dos clientes; 

o Apresentar a Visão do Produto (PIP02): o Product Management apresenta a visão de 

produto para as próximas 10 principais funcionalidades, geralmente; 

o Apresentar Visão de Arquitetura e Práticas de Desenvolvimento (PIP03): o arquiteto 

de sistema apresenta a visão da arquitetura. Além disso, um desenvolvedor sênior 

pode apresentar práticas propostas por metodologias ágeis que estarão sendo 

implantadas no próximo PI; 
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o Apresentar o Contexto de Planejamento (PIP04): o RTE apresenta o processo de 

planejamento e os resultados esperados da reunião; 

o Reunião 1 das Equipes (PIP05): as equipes estimam suas capacidades para cada 

iteração e analisam quais itens do backlog serão necessários para realizarem as 

funcionalidades atribuídas a elas. Também desenvolvem seus planos preliminares, 

apontando riscos e dependências com tarefas de outras equipes; 

o Revisar os Planos Preliminares (PIP06): as equipes apresentam os objetivos, riscos 

potenciais e dependências de seus planos preliminares. Business Owners, Product 

Management, stakeholders e demais equipes analisam e fornecem informações; 

o Revisar o Gerenciamento e Solucionar Problemas (PIP07): é provável que os planos 

apresentados tenham desafios como o escopo, restrição de recursos e dependências, 

então o Product Management negocia e tenta solucionar tais problemas; 

o Comunicar Ajustes no Planejamento (PIP08): o Product Management descreve as 

mudanças feitas no planejamento do escopo e dos recursos; 

o Reunião 2 das Equipes (PIP09): as equipes continuam seu planejamento, realizando 

os ajustes necessários. Ao finalizarem, os business owners atribuem valores de 

negócios aos objetivos, estimando o impacto corporativo desses sobre a estratégia da 

empresa e suas prioridades; 

o Revisão Final dos Planos (PIP10): as equipes apresentam seus planos para todos e 

declaram seus objetivos, riscos e impedimentos. Se os planos forem aprovados pelos 

clientes, agregam-se os objetivos das equipes, sintetizando o objetivo do PI; 

o Identificar Riscos (PIP11): durante o planejamento, as equipes identificaram riscos e 

impedimentos que poderiam afetar suas capacidades de atingirem seus objetivos. 

Esses riscos são abordados de forma clara e discutidos; 

o Votação na Confiança (PIP12): as equipes votam na confiança que têm para cumprir 

seus objetivos e os do PI; 

o Refazer Plano (PIP13): se necessário, as equipes refazem seus planos, até atingirem 

um alto grau de confiança; 

o Realizar Retrospectiva de Planejamento (PIP14): ao final da reunião, o RTE avalia o 

que ocorreu bem ou não e o que pode se melhorado para a próxima reunião. 

 Apresentar uma Demo do Sistema (ADS01): realizada ao final de cada iteração, fornece 

uma visão integrada entre todas as funcionalidades, antigas e novas. Com isso os 

stakeholders têm uma visão objetiva do andamento e desenvolvimento do programa e as 

equipes recebem um rápido feedback; 

 Inspect and Adapt: ao final de cada PI, o atual estado da solução é demonstrado e 

avaliado. As equipes refletem e identificam os itens do backlog que podem ser 

melhorados através de workshops, que são ótimas oportunidades para coletar dados, 

resolver problemas e buscar opções que possam aumentar a velocidade, a qualidade e a 

confiabilidade para o próximo PI, possibilitando que os ARTs evoluam constantemente: 

o Apresentar Demo do PI (I&A01): é diferente das demais demonstrações, uma vez 

que se limita a mostrar as funcionalidades desenvolvidas durante o PI. Durante a 

apresentação, os business owners, clientes e outros interessados ajudam cada equipe 

a avaliar o valor de negócio alcançado; 

o Revisão dos Indicadores Quantitativos (I&A02): as equipes coletam e discutem 

sobre os dados e as tendências observadas; 
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o Retrospectiva (I&A03): as equipes realizam uma breve retrospectiva sobre o PI, 

buscando identificar questões e problemas que queiram abordar. Com os temas 

levantados, os participantes elegem os que serão tratados. Com isto decido, inicia-se 

o workshop de resolução de problema(s); 

o Concordar sobre o Problema Abordado (I&A04): o objetivo dessa atividade é alinhar 

a perspectiva de todos sobre o problema. As visões sobre do que se trata, onde 

ocorre e impactos que causam devem ser expostas sucintamente; 

o Analisar a Raiz do Problema (I&A05): recomenda-se o uso de um diagrama de 

Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe, que propõe o levantamento de 

causas e sub-causas das categorias do problema. Uma vez identificada as causas, 

procura-se reconhecer suas raízes utilizando a técnica dos 5 porquês, técnica que 

consiste em perguntar 5 vezes o motivo para o acontecimento do problema; 

o Identificar a Maior Causa Raiz (I&A06): os membros das equipes votam na causa 

que acham ser a maior causa raiz do problema; 

o Realizar Brainstorm (I&A07): são levantadas o máximo de ações corretivas para 

solucionar a raiz do problema; 

o Criar Itens de Melhoria para o Backlog (I&A08): as equipes votam nas três soluções 

mais prováveis, que serão transformadas em histórias e recursos para a próxima 

reunião de PI. 

 Gerenciar Fluxo do ART (GFA01): responsável por controlar o fluxo contínuo de 

entrega, integração e implantação de incrementos, além de identificar gargalos e 

oportunidades para melhorias. Sugere-se a utilização do Kanban para visualizar o 

progresso das atividades, além de se uma maneira fácil de mostra-los aos stakeholders. 

2.3 Portfolio Level 

O nível de Portfólio contem os princípios, práticas e papéis necessários para iniciar e 

governar um conjunto de fluxos de valor. A estratégia e os investimentos financeiros são 

definidos nesse nível, utilizando práticas propostas pelo Lean Thinking alinhados com práticas 

ágeis. Os fluxos de valor (Value Streams) representam a série de etapas que uma organização 

segue para criar soluções, fornecendo um fluxo contínuo de valor para um cliente. Esses 

fluxos de valor são utilizados para definir e atingir os objetivos comerciais do Portfólio e 

organizar os ARTs para oferecer funcionalidades mais rapidamente. 

Cada portfólio possui uma conexão de duas vias com a instituição, estabelecendo os temas 

estratégicos e oferecendo um feedback constante aos stakeholders. Os temas estratégicos são 

objetivos de negócio específicos e detalhados que conectam o portfólio aos objetivos 

estratégicos da empresa. Já o feedback contem informações sobre o estado atual das soluções 

do portfólio, indicadores do desempenho dos fluxos de valores (KPIs), avaliações qualitativas 

da solução atual para o mercado, qualquer força, fraqueza, ameaça ou oportunidade 

encontrada. 

Os papéis desse nível incluem cargos de grande responsabilidade e governança: Lean 

Portfolio Management, os indivíduos com esse papel possuem o mais alto nível de tomada de 

decisão e responsabilidade financeira em um portfólio SAFe, são responsáveis por três áreas 

principais: estratégia e financiamento de investimentos, orientação ágil e governança Lean; 

Epic Owners, são responsáveis por coordenar os epics, soluções grandes que exigem uma 
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análise e aprovação financeira antes de serem transformadas em features, divididas em 

histórias de usuário e implementadas; Enterprise Architect, responsável por coordenar 

múltiplos fluxos de valor, ajudando na estratégia para otimizar os resultados do portfólio. 

Com a perspectiva de que cada portfólio existe com o propósito de ser um conjunto de 

soluções alinhadas com a estratégia do negócio, entende-se que devem trabalhar dentro de um 

orçamento aprovado, já que os custos operacionais no desenvolvimento das soluções é um 

fator importante para o sucesso financeiro da empresa. Assim, nessa etapa, é adotada a prática 

Lean Budgets que minimiza os custos indiretos através do financiamento dos fluxos de valor e 

não dos projetos, permitindo uma tomada de decisão rápida pelos responsáveis que 

acompanham o dia a dia do desenvolvimento. 

As atividades realizadas nessa etapa são: 

 Realizar Reunião Estratégica (PTF01): realizada entre os executivos da empresa e os 

responsáveis pelo portfólio, tem como objetivo aprovar orçamentos e definir os temas 

estratégicos; 

 Realizar o Orçamento (PTF02): cada Value Stream pertencente ao projeto recebe um 

orçamento para cada PI, seguindo o método Lean Budgets; 

 Realizar o Acompanhamento (PTF03): utiliza-se um sistema Kanban para visualizar, 

gerenciar e analisar o andamento do projeto, desde a idealização até a conclusão. Uma 

parte importante deste processo são os Epics, que por serem grandes e poderem afetar 

mais de um ART necessitam de mais atenção. Assim, o Kanban desse nível é 

desenvolvido para idealizar, analisar, aprovar e rastrear os Epics, principalmente. 

3 MODELO DE REFERÊNCIA MPS.BR DE SOFTWARE 

Modelos de referência são utilizados para mensurar a maturidade dos processos de 

desenvolvimento e assim, obter auxílio para implementar melhorias e aumentar a qualidade do 

processo como um todo. 

A Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro, SOFTEX, 

desenvolveu um modelo adaptado à realidade das organizações brasileiras, tendo como 

objetivo melhorar a capacidade de desenvolvimento de software, serviços e práticas de gestão 

de RH das indústrias de TIC (SOFTEX, 2016). Algumas vantagens da utilização do MPS.BR, 

segundo Couto (2007), são: os sete níveis do modelo permitem uma implementação mais 

gradual, sendo adequado às micros, pequenas e médias empresas de software; aplicação a 

custos acessíveis e adequados à realidade brasileira; a qualificação da empresa que utiliza o 

modelo é mantida por avaliações periódicas realizadas de dois em dois anos. 

O MR-MPS-SW define sete níveis de maturidade, iniciando em G e progredindo até o 

nível A: G (parcialmente gerenciado), F (gerenciado), E (parcialmente definido), D 

(largamente definido), C (definido), B (gerenciado quantitativamente) e A (em otimização). 

Para cada nível são prescritos processos que indicam para a organização onde colocar o 

esforço de melhoria. A avaliação desses processos é feita em termos de resultados esperados, 

sendo que cada processo possui um conjunto diferente. Mais uma característica do modelo é 
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que os níveis são acumulativos, ou seja, se a organização estiver no nível F, ela deve satisfazer 

os resultados esperados dos processos do nível G e do F. 

Como o escopo do trabalho envolve apenas os níveis G e F do MR-MPS-SW, serão 

descritos apenas os processos envolvidos nesses níveis, segundo o Quadro 1, bem como seus 

resultados esperados. 

Quadro 1. Níveis de maturidade do MR-MPS-SW e seus respectivos processos 

Nível Processos 

F 

Medição – MED 

Garantia de Qualidade – GQA 

Gerência de Portfólio de Projetos – GPP 

Gerência de Configuração – GCO 

Aquisição – AQU 

G 
Gerência de Requisitos – GRE 

Gerência de Projetos - GPR 
Fonte: Adaptado de SOFTEX, 2016 

Os processos envolvidos nos níveis G e F são (SOFTEX, 2016): 

 Gerência de Projetos – GPR: estabelece e mantem planos que definem as atividades, 

recursos e responsabilidades do projeto. Também provê informações sobre o andamento 

do projeto, permitindo que correções sejam feitas quando desvios significativos no 

desempenho do projeto sejam identificados; 

 Gerência de Requisitos – GRE: gerencia os requisitos do produto e de seus 

componentes ao longo do projeto, identificando inconsistências e ajustando as 

mudanças para manter uma boa relação bidirecional entre requisitos e produtos; 

 Aquisição – AQU: gerencia a aquisição de produtos que satisfaçam às expectativas do 

comprador; 

 Gerência de Configuração – GCO: define e acompanha as configurações dos produtos 

envolvidos no projeto, identificando, modificando, armazenando e disponibilizando a 

todos os envolvidos; 

 Garantia de Qualidade – GQA: assegura que os produtos, bem como a execução dos 

processos, estejam conforme o planejado e seguindo os procedimentos e padrões 

estabelecidos; 

 Gerência de Portfólio de Projetos – GPP: inicia e mantem projetos necessários, 

suficientes e sustentáveis para alcançar os objetivos estratégicos da organização. 

Também é responsável pela distribuição de investimentos, realizando uma qualificação 

contínua de projetos para verificar se justificam os investimentos recebidos; 

 Medição – MED: coleta, armazena e analisa os dados dos produtos, processos e projetos 

da organização. 

3.1 Resultados esperados no nível G 

Os resultados esperados para os processos de Gerência de Projetos e Gerência de 

Requisitos são apresentados nos Quadros 2 e 3, respectivamente. 
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Quadro 2. Resultados esperados para o processo de Gerência de Projetos 

GPR01 O escopo do trabalho para o projeto é definido. 

GPR02 
As tarefas e os produtos de trabalho do projeto são dimensionados utilizando 

métodos apropriados. 

GPR03 O modelo e as fases do ciclo de vida do projeto são definidos. 

GPR04 
O esforço e o custo para a execução das tarefas e dos produtos são estimados com 

base em dados históricos ou referências técnicas. 

GPR05 
O orçamento e o cronograma do projeto, incluindo a definição de marcos e pontos de 

controle, são estabelecidos e mantidos. 

GPR06 
Os riscos do projeto são identificados e o seu impacto, probabilidade de ocorrência e 

prioridade de tratamento são determinados e documentados. 

GPR07 
Os recursos humanos para o projeto são planejados considerando o perfil e o 

conhecimento necessários para executá-lo. 

GPR08 
Os recursos e o ambiente de trabalho necessários para executar o projeto são 

planejados. 

GPR09 

Os dados relevantes do projeto são identificados e planejados quanto à forma de 

coleta, armazenamento e distribuição. Um mecanismo é estabelecido para acessá-los, 

incluindo, se pertinente, questões de privacidade e segurança. 

GPR10 
Um plano geral para a execução do projeto é estabelecido com a integração de 

planos específicos. 

GPR11 
A viabilidade de atingir as metas do projeto é explicitamente avaliada considerando 

restrições e recursos disponíveis. Se necessário, ajustes são realizados. 

GPR12 
O Plano do Projeto é revisado com todos os interessados e o compromisso com ele é 

obtido e mantido. 

GPR13 
O escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento e o cronograma do projeto são 

monitorados em relação ao planejado. 

GPR14 
Os recursos materiais e humanos bem como os dados relevantes do projeto são 

monitorados em relação ao planejado. 

GPR15 Os riscos são monitorados em relação ao planejado. 

GPR16 
O envolvimento das partes interessadas no projeto é planejado, monitorado e 

mantido. 

GPR17 
Revisões são realizadas em marcos do projeto conforme estabelecido no 

planejamento. 

GPR18 

Registros de problemas identificados e o resultado da análise de questões pertinentes, 

incluindo dependências críticas, são estabelecidos e tratados com as partes 

interessadas. 

GPR19 

Ações para corrigir desvios em relação ao planejado e para prevenir a repetição dos 

problemas identificados são estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua 

conclusão. 
Fonte: SOFTEX, 2016 
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Quadro 3. Resultados esperados para o processo de Gerência de Requisitos 

GRE01 O entendimento dos requisitos é obtido junto aos fornecedores de requisitos. 

GRE02 
Os requisitos são avaliados com base em critérios objetivos e um comprometimento 

da equipe técnica com estes requisitos é obtido. 

GRE03 
A rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de trabalho é 

estabelecida e mantida. 

GRE04 
Revisões em planos e produtos de trabalho do projeto são realizadas visando 

identificar e corrigir inconsistências em relação aos requisitos. 

GRE05 Mudanças nos requisitos são gerenciadas ao longo do projeto. 
Fonte: SOFTEX, 2016 

3.2 Resultados esperados do nível F 

Os resultados esperados para os processos envolvidos no nível F são apresentados nos 

quadros de 4 a 7, com exceção do processo de aquisição. De acordo com Guia do MR-MPS-

SW (SOFTEX,2016) processos podem ser excluídos do escopo de uma avaliação, ou de uma 

análise acadêmica como esta, se não forem pertinentes ao negócio da organização. Por isso, o 

processo de Aquisição será excluído da avaliação do PDS, pois não é executado pela GAIA. 

Quadro 4. Resultados esperados para o processo de Gerência de Configuração 

GCO01 Um Sistema de Gerência de Configuração é estabelecido e mantido. 

GCO02 Os itens de configuração são identificados com base em critérios estabelecidos. 

GCO03 Os itens de configuração sujeitos a um controle formal são colocados sob baseline. 

GCO04 
A situação dos itens de configuração e das baselines é registrada ao longo do tempo 

e disponibilizada. 

GCO05 Modificações em itens de configuração são controladas. 

GCO06 
O armazenamento, o manuseio e a liberação de itens de configuração e baselines são 

controlados. 

GCO07 
Auditorias de configuração são realizadas objetivamente para assegurar que as 

baselines e os itens de configuração estejam íntegros, completos e consistentes. 
Fonte: SOFTEX, 2016 

Quadro 5. Resultados esperados para o processo de Garantia de Qualidade 

GQA01 

A aderência dos produtos de trabalho aos padrões, procedimentos e requisitos 

aplicáveis é avaliada objetivamente, antes dos produtos serem entregues e em 

marcos predefinidos ao longo do ciclo de vida do projeto. 

GQA02 
A aderência dos processos executados às descrições de processo, padrões e 

procedimentos é avaliada objetivamente. 

GQA03 Os problemas e as não conformidades são identificados, registrados e comunicados. 

GQA04 

Ações corretivas para as não conformidades são estabelecidas e acompanhadas até 

as suas efetivas conclusões. Quando necessário, o escalamento das ações corretivas 

para níveis superiores é realizado, de forma a garantir sua solução. 
Fonte: SOFTEX, 2016 
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Quadro 6. Resultados esperados para o processo de Gerência de Portfólio de Projetos 

GPP01 

As oportunidades de negócio, as necessidades e os investimentos são identificados, 

qualificados, priorizados e selecionados em relação aos objetivos estratégicos da 

organização por meio de critérios objetivos. 

GPP02 Os recursos e orçamentos para cada projeto são identificados e alocados. 

GPP03 A responsabilidade e autoridade pelo gerenciamento dos projetos são estabelecidas. 

GPP04 
O portfólio é monitorado em relação aos critérios que foram utilizados para a 

priorização. 

GPP05 
Ações para corrigir desvios no portfólio e para prevenir a repetição dos problemas 

identificados são estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão. 

GPP06 
Os conflitos sobre recursos entre projetos são tratados e resolvidos, de acordo com os 

critérios utilizados para a priorização. 

GPP07 
Projetos que atendem aos acordos e requisitos que levaram à sua aprovação são 

mantidos, e os que não atendem são redirecionados ou cancelados. 

GPP08 
A situação do portfólio de projetos é comunicada para as partes interessadas, com 

periodicidade definida ou quando o portfólio for alterado. 
Fonte: SOFTEX, 2016 

Quadro 7. Resultados esperados para o processo de Medição 

MED01 
Objetivos de medição são estabelecidos e mantidos a partir dos objetivos de negócio 

da organização e das necessidades de informação de processos técnicos e gerenciais. 

MED02 

Um conjunto adequado de medidas, orientado pelos objetivos de medição, é 

identificado e definido, priorizado, documentado, revisado e, quando pertinente, 

atualizado. 

MED03 Os procedimentos para a coleta e o armazenamento de medidas são especificados. 

MED04 Os procedimentos para a análise das medidas são especificados. 

MED05 Os dados requeridos são coletados e analisados. 

MED06 Os dados e os resultados das análises são armazenados. 

MED07 
Os dados e os resultados das análises são comunicados aos interessados e são 

utilizados para apoiar decisões. 
Fonte: SOFTEX, 2016 

4 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE GAIA 

O Laboratório GAIA - Soluções em TIC do Departamento de Computação da UEL 

desenvolve trabalhos em temas como infraestrutura, processos, sistemas e recursos humanos, a 

fim de auxiliar o uso de TI nas organizações. Estão envolvidos nesses trabalhos desde 

consultorias até o desenvolvimento de soluções inovadoras, sempre baseando-se na 

experiência acumulada em pesquisas acadêmicas realizadas na área (GAIA, 2017). 

Seu PDS é composto por 6 fases: Análise Inicial, Análise e Planejamento, Execução e 

Implementação, Validação e Testes, Entrega e Finalização. Além dessas etapas, o PDS é 

composto por mais duas componentes que atuam paralelamente aos demais, o Manter 

Requisito e Gerencia Portfólio. 

Como pode ser observado na Figura 2, o processo começa pela Análise Inicial, cujas 

tarefas são focadas em estabelecer o escopo e a viabilidade do projeto. Em seguida, ocorre a 
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Análise e Planejamento que revisa e valida requisitos, define tarefas, elabora cronogramas e 

define prazos.  

A próxima etapa é a Execução e Implementação, que envolve a gerência de riscos e a 

garantia da qualidade, além das tarefas referentes à execução do projeto. Após a 

implementação ocorre a Validação e Testes, que, como um ciclo, volta para a fase de execução 

caso ocorra falhas. Paralelamente à essas duas etapas há o Manter Requisitos, que recebe, 

analisa e define o impacto de alterações nos requisitos e atualiza os documentos necessários. 

Após a validação e os testes serem concluídos, ocorre a Entrega, que realiza testes de 

integração, analisa resultados, executa correções e realiza reuniões de feedback com os 

clientes. Por último, acontece a Finalização, onde é feita a entrega final e uma 

confraternização. 

O Gerenciar Portfólio é responsável por manter o portfólio de produtos e serviços da 

organização, realizando reuniões estratégicas e de acompanhamento. 

 

Figura 2. Processo de desenvovlimento de software GAIA. (Fonte: GAIA, 2010) 

A fim de estudar o alinhamento do PDS GAIA ao framework ágil e ao modelo de 

qualidade MR-MPS-SW, serão detalhadas e rotuladas as tarefas envolvidas nas etapas no PDS 

(Galhardi, 2016). 

4.1 Análise Inicial – ANI 

A análise inicial reúne as tarefas necessárias para iniciar o projeto, procurando 

principalmente, definir o escopo do projeto e obter o comprometimento de todos os 

envolvidos. Seu fluxograma pode ser visto na Figura 3. 
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Figura 3. Análise Inicial – ANI. (Fonte: GAIA, 2010) 

As tarefas envolvidas nessa etapa são: 

 Reuniões - PDS-ANI01: são reuniões realizadas entre os responsáveis pelo 

fornecimento dos requisitos e os responsáveis por recebê-los e gerenciá-los. É guiada 

pela definição das datas e pautas das reuniões e criação das atas assinadas das mesmas; 

 Estabelecer Escopo - PDS-ANI02: Um escopo inicial do projeto é desenvolvido, a fim 

de guiar as próximas etapas. É feito através do levantamento das necessidades do 

cliente, onde se estabelece o escopo e gera-se um WBS simplificado do projeto; 
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 Realizar Estimativas - PDS-ANI03: é estimado o tamanho do projeto, através da 

identificação de suas características e seguindo técnicas específicas; 

 Preparar ambiente - PDS-ANI04: prepara o ambiente para o desenvolvimento do 

projeto, incluindo seu planejamento, controle de acesso, versionamento, entre outros, de 

acordo com o padrão organizacional; 

 Analisar Viabilidade - PDS-ANI05: Verifica-se a viabilidade do projeto, analisando 

riscos, premissas e restrições identificados durante a elaboração do escopo. São 

determinados também os prazos e custos para o projeto; 

 Criar Project Charter - PDS-ANI06: se o projeto for considerado viável, reúnem-se 

todas as informações disponíveis em um único documento (Project Charter); 

 Realizar Reunião de Kick-off - PDS-ANI07: todos os participantes do projeto são 

reunidos a fim de se obter seus comprometimentos. É definida a pauta da reunião e 

apresenta-se o Project Charter. 

4.2 Análise e Planejamento – APL 

Essa etapa reúne as tarefas de análise e planejamento do projeto e de suas fases, sendo 

realizadas estimativas e planos. Seu fluxograma é extenso, por isso é apresentado dividido nas 

Figuras 4 e 5. 

As tarefas envolvidas na primeira parte, Figura 4, desta etapa são: 

 Levantar Requisitos - PDS-APL01: Necessidades e requisitos são levantados com o 

cliente. Procurando entender a situação, é realizada uma reunião entre os responsáveis 

pelos requisitos e o cliente, em seguida, os requisitos são elencados seguindo as 

necessidades e detalhados conforme o padrão da organização. Aqui também são 

modelados os casos de uso; 

 Expandir WBS - PDS-APL02: o WBS é melhor detalhado. Atividades e tarefas são 

derivadas da original e o domínio da aplicação é esmiuçado; 

 Revisar Requisitos - PDS-APL03: feito o levantamento e a expansão do WBS, os 

requisitos são reunidos, revisados e verificados seguindo critérios estabelecidos; 

 Validar Requisitos - PDS-APL04: Os requisitos classificados e verificados são 

apresentados ao cliente, a fim de obter sua validação e questionamentos por quaisquer 

alterações; 

 Definir Entregas - PDS-APL05: com os requisitos definidos, revisados e validados, o 

sistema especificado é dividido em entregas implementáveis para que seu 

desenvolvimento possa ocorrer de forma mais fluída e visível. É definido quais serão as 

entregas; 

 Manter Rastreabilidade dos Requisitos - PDS-APL06: é criado um relacionamento 

bidirecional entre os requisitos. Relacionamentos bidirecionais entre requisitos e outros 

ativos de projeto também são criados. 
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Figura 4. Análise e Planejamento – APL (Parte 1). (Fonte: GAIA, 2010) 

Na segunda parte da etapa, Figuras 5, estão as tarefas: 

 Planejar Indicadores - PDS-APL07: indicadores de desempenho são identificados e 

estabelecidos. Para isso, são identificados, primeiramente, os objetivos de medição, 

obtidos com a ajuda da elaboração de questões que devem ser respondidas a partir dos 

dados coletados. Com os objetivos definidos, é definido a política de quais, quando e 

como os dados serão coletados, determinando prioridades, descrevendo métodos de 

coleta e criando um Plano de Métricas; 

 Planejar Recursos - PDS-APL08: os recursos necessários para a realização das tarefas 

são identificados, sua disponibilidade é verificada e seu orçamento realizado. Por fim, 

uma lista com os recursos é criada e um plano de alocação de recursos é feito; 

 Análise de Risco - PDS-APL09: os riscos potenciais do projeto são identificados e 

qualificados de acordo com sua probabilidade de ocorrência. Os riscos também são 

qualificados segundo o impacto que podem causar no projeto. São elaboradas ações 

preventivas e corretivas para os riscos identificados, além de planos de contingência. 

Todas essas ações são organizadas então em uma única lista; 
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 Estimar Prazos e Custos - PDS-APL10: tarefas e recursos são elencados e dados de 

custos indiretos e de RH são coletados. Com essas informações, é possível estimar a 

duração das atividades e dos recursos, permitindo a realização de uma previsão de custo 

efetivo do projeto no geral; 

 Elaborar Cronograma - PDS-APL11: atividades, recursos, estimativas de prazos e 

custos são reunidos, adicionando uma margem para erros. Pontos de controle são 

definidos e então, o cronograma é elaborado; 

 Elaborar Tarefas - PDS-APL12: atividades e tarefas são identificadas e organizadas; 

 Planejar Testes - PDS-APL13: testes necessários para garantir a qualidade dos produtos 

parciais são pensados e então, é determinado o que testar, como os testes serão 

executados e como analisá-los; 

 Planejar Configuração - PDS-APL14: define o plano de gerenciamento de configuração. 

São definidos os ativos que serão gerenciados, o local de armazenamento, a 

configuração inicial de arquivos, pontos de revisão, ferramentas de gerenciamento de 

configuração e pontos de criação das baselines; 

 Revisar Planos - PDS-APL15: os planos criados até agora são revisados em sua 

consistência. A coerência de cada plano é verificada separadamente, para depois ser 

verificada como uma unidade. Os objetivos e aderência dos planos são analisados e, por 

fim, relacionamentos entre os mesmos são criados; 

 Disponibilizar Informações - PDS-APL16: as informações são reunidas na ferramenta 

de configuração, disponibilizadas, em um único ambiente, a todos interessados, e, 

opcionalmente, restrições de acesso podem ser aplicadas; 

 Definir Fase - PDS-APL17: A fase a ser desenvolvida é definida através da seleção das 

entregas implementáveis a serem realizadas; 

 Analisar Viabilidade - PDS-APL18: identifica-se o que falta ser realizado e seus riscos 

para, então, analisar a viabilidade do projeto. 
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Figura 5. Análise e Planejamento – APL (parte 2). (Fonte: GAIA, 2010) 

4.3 Execução e Implementação – EXI 

Nessa etapa estão envolvidas tarefas referentes à execução do projeto, controlando suas 

tarefas e andamento geral. Seu fluxograma é apresentado na Figura 6. As tarefas envolvidas 

nessa etapa são: 

 Executar Tarefas - PDS-EXI01: tarefas planejadas anteriormente são executadas e 

atualizadas em seu marcador de progresso; 

 Gerenciar Riscos - PDS-EXI02: O desenvolvimento do projeto é monitorado e seus 

riscos controlados através da identificação dos riscos potenciais, de acordo com o plano 

de riscos, execução de ações preventivas e corretivas, e registro dos riscos ocorridos; 

 Garantir Qualidade - PDS-EXI03: o código é verificado, padrões são controlados, o 

software versionado, são implementados planos de testes, dados do projeto e processo 

são coletados e analisados, tudo para garantir que os produtos estão em conformidade 

com o esperado e com os padrões, além de garantir que o processo está sendo seguido; 

 Gerenciar Comunicação - PDS-EXI04: garante que as informações necessárias são 

entregues às devidas pessoas no tempo certo; 

 Gerenciar Configuração - PDS-EXI05: revisa os baselines e os ativos de projeto que 

estão sob a gerência de configuração. 
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Figura 6. Execução e Implementação – EXI. (Fonte: GAIA, 2010) 

4.4 Validação e Testes – VAT 

A etapa de Validação e Testes é responsável por reunir as atividades referentes ao trabalho 

de testar unitariamente os resultados da fase executada. A Figura 7 apresenta seu fluxograma. 

 

Figura 7. Validação e Testes – VAT. (Fonte: GAIA, 2010) 

As tarefas envolvidas nessa etapa são: 

 Executar Teste Unitário - PDS-VAT01: testes unitários são realizados a fim de evitar 

erros de código e validar a fase; 
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 Analisar Resultados - PDS-VAT02: Analisa os resultados dos testes e valida o produto; 

 Realizar Correção - PDS-VAT03: efetua correções necessárias de acordo com a análise 

dos resultados dos testes. 

4.5 Entrega – ENT 

A etapa reúne as tarefas necessárias para implantar o sistema no cliente e obter seu 

feedback. Seu fluxograma pode ser visto na Figura 8. As tarefas envolvidas nessa etapa são: 

 Executar Testes de Integração - PDS-ENT01: testes de integração são realizados, 

segundo o plano de testes, para evitar erros no sistema; 

 Analisar Resultados - PDS-ENT02: analisa os resultados do teste de integração, 

identifica erros e valida o produto; 

 Executar Correções - PDS-ENT03: correções são feitas conforme os resultados da 

análise; 

 Implantar Resultado da Fase - PDS-ENT04: com a aprovação nos testes, é possível 

realizar a implantação do resultado da fase no cliente, reunindo os recursos necessários, 

configurando e testando seu funcionamento; 

 Realizar Reunião de Feedback (equipe e cliente) - PDS-ENT05: reunião para formalizar 

a entrega do resultado da fase para o cliente e receber feedback. Pode ocorrer a 

aprovação ou não do cliente. 

 

Figura 8. Entrega – ENT. (Fonte: GAIA, 2010) 
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4.6 Finalização – FIN 

Atividades necessárias para finalização do projeto, incluindo o contrato, são reunidas nesta 

etapa. Seu fluxograma pode ser visto na Figura 9. 

 

Figura 9. Finalização – FIN. (Fonte: GAIA, 2010) 

As tarefas envolvidas nessa etapa são: 

 Realizar Reunião de Entrega - PDS-FIN01: formaliza a entrega do produto ao cliente e 

o feedback do produto. Reúne-se informações e as apresenta em reunião, as lições 

aprendidas são capturadas e o feedback obtido e registrado; 

 Confraternização - PDS-FIN02: realiza-se uma confraternização para comemorar o fim 

do projeto. 

4.7 Manter Requisitos – MRQ 

Nessa etapa reúne-se as atividades ligadas diretamente ao gerenciamento de requisitos. 

Seu fluxograma pode ser visto na Figura 10. 

 

Figura 10. Finalização – FIN. (Fonte: GAIA, 2010) 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3622



 

 

As tarefas envolvidas nessa etapa são: 

 Receber Alteração - PDS-MRQ01: o cliente solicita alterações de requisitos. As 

alterações podem ser recebidas pelo help-desk, são registradas e compreendidas. Uma 

reunião pode ser marcada com o cliente; 

 Analisar Impacto da Alteração - PDS-MRQ02: as alterações recebidas são avaliadas 

junto à equipe. Discute-se sobre a viabilidade das alterações; 

 Definir Alteração - PDS-MRQ03: se a alteração for viável, é definido como e quando 

ela será feita; 

 Atualizar Documentação de Requisitos - PDS-MRQ04: Os produtos de trabalho são 

atualizados de acordo com as alterações definidas. 

4.8 Gerenciar Portfólio – GPT 

As atividades necessárias para gerenciar o portfólio de produtos e serviços da organização 

são reunidas nessa etapa. A Figura 11 traz o fluxograma da etapa.  

 

Figura 11. Gerenciar Portfolio – GPT. (Fonte: GAIA, 2010) 

As tarefas envolvidas são: 

 Realizar Reunião Estratégica - PDS-GPT01: essas reuniões são realizadas com o intuito 

de tomar decisões estratégicas, identificando e priorizando oportunidades. Ocorre 

também o direcionamento de investimentos e responsabilidades no gerenciamento de 

projetos, a atribuição das responsabilidades aos gerentes de projeto e a priorização dos 

investimentos; 

 Realizar Reunião de Acompanhamento - PDS-GPT02: essas reuniões são realizadas a 

fim de obter informações sobre o andamento dos projetos atuais e identificar possíveis 

ações necessárias. A partir dessas informações, é possível identificar e planejar 

soluções. 
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5 ALINHAMENTO DO PDS GAIA 

Feito o estudo de todas as características e detalhes do SAFe (capítulo 2), dos níveis G e F 

do MR-MPS-SW (capítulo 3) e do PDS GAIA (capítulo 4), foi possível procurar evidências 

nas atividades rotuladas do PDS GAIA da realização das atividades propostas pelo SAFe e dos 

resultados esperados do MR-MPS-SW, classificando-os considerando o quão implementados 

estão no PDS. Essa classificação seguiu o grau de rigorosidade apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1. Classificação quanto à implementação dos processos 

Porcentagem (X%) Nominal 

0% Não Implementado (NI) 

0% < X ≤ 25% Pouco Implementado (POI) 

25% < X ≤ 50% Parcialmente Implementado (PAI) 

50% < X ≤ 75% Implementado (I) 

75% < X ≤ 100% Totalmente Implementado 
Fonte: Adaptado de Galhardi, 2016 

Quadros contendo o alinhamento ao SAFe e ao MR-MPS-SW foram elaborados para 

melhor visualização das evidências e da classificação das atividades e resultados esperados. O 

Quadro 8 possui as informações de nível, atividade rotulada do SAFe (AR-SAFe), evidência 

da atividade no PDS (EA-PDS) e classificação do PDS (CL-PDS). Já o Quadro 9, que contem 

o alinhamento ao MR-MPS-SW, possui as informações de nível de maturidade, resultado 

esperado, evidência do resultado esperado no PDS (ERE-PDS) e classificação do PDS. 

Quadro 8. Alinhamento do PDS GAIA ao SAFe 
                                                      (continua) 

Nível 
AR-

SAFe 
EA-PDS 

CL-

PDS 
 Nível 

AR-

SAFe 
EA-PDS 

CL-

PDS 

Team 

IPL01  NI  

Program 

PIP04  NI 

IPL02 
PDS-ANI03 

PDS-APL09 
I 

 

PIP05 

PDS-APL01 

PDS-APL08 

PDS-APL09 

PDS-APL11 

TI 
 

IPL03 
PDS-APL02 

PDS-APL12 
TI 

 

 

IPL04 PDS-APL07 TI  PIP06 PDS-APL15 TI 

IPL05 PDS-ANI07 TI  
PIP07 

PDS-ANI05 

PDS-APL18 
TI 

IEX01 
PDS-EXE01 

PDS-EXI02 
I 

 

 PIP08 PDS-APL16 TI 

IEX02 PDS-EXI04 PAI  
PIP09 

PDS-APL08 

PDS-APL09 
I 

IEX03  NI  

IEX04 

PDS-EXI03 

PDS-VAT01 

PDS-ENT01 

TI 

 

PIP10 

PDS-APL15 

PDS-APL18 

PDS-APL07 

TI  

 

IEX05 

PDS-VAT01 

PDS-VAT02 

PDS-VAT03 

PDS-ENT01 

PDS-ENT02 

TI 

 PIP11 PDS-APL09 TI 

 PIP12  NI 

 

PIP13 

PDS-APL01 

PDS-APL08 

PDS-APL09 

TI  
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           (conclusão) 

Nível 
AR-

SAFe 
EA-PDS 

CL-

PDS 
 Nível 

AR-

SAFe 
EA-PDS 

CL-

PDS 

Team 

IEX06 
PDS-APL13 

PDS-VAT01 

TI 

TI 

 

Program 

PIP14  NI 

 
ADS01 

PDS-ENT02 

PDS-ENT05 
TI 

BRE01 

PDS-APL03 

PDS-MRQ02 

PDS-MRQ03 

PDS-MRQ04 

TI 

 

 I&A01  NI 

 I&A02 PDS-VAT02 I 

 I&A03  NI 

IRW01 PDS-ENT05 I  I&A04  NI 

IRT01 
PDS-VAT02 

PDS-ENT02 
I 

 I&A05  NI 

 I&A06  NI 

IPI01 

PDS-VAT01 

PDS-ENT01 

PDS-MRQ04 

PAI 

 I&A07  NI 

 I&A08  NI 

 GFA01  NI 

Program 

PIP01  NI  

Portfolio 

PTF01 PDS-GPT01 TI 

PIP02 PDS-ANI02 TI  PTF02 PDS-GPT01 I 

PIP03  NI  PTF03 PDS-GPT02 TI 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Quadro 9. Alinhamento do PDS ao GAIA ao MR-MPS-SW 
(continua) 

Nível 
Resultado 

Esperado 
ERE-PDS 

CL-

PDS 
 Nível 

Resultado 

Esperado 
ERE-PDS 

CL-

PDS 

G 

GPR01 
PDS-ANI02 

PDS-APL02 
TI 

 

G 

GRE03 
PDS-MRQ02 

TI 
 PDS-APL06 

GPR02 

PDS-ANI03 

PDS-APL08 

PDS-APL10 

PDS-APL12 

TI 

 

GRE04 

PDS-ENT01 

PDS-MRQ04 

PDS-APL03 

TI  

 

 
GRE05 

PDS-MRQ02 

PDS-MRQ03 
TI 

GPR03 

PDS-APL02 

PDS-APL05 

PDS-APL17 

TI 

 

 

F 

GCO01 
PDS-APL14 

PDS-APL16 
TI 

 

GPR04 
PDS-ANI03 

PDS-APL10 
TI 

 GCO02 PDS-APL14 TI 

 GCO03 PDS-APL14 TI 

GPR05 

PDS-APL08 

PDS-APL10 

PDS-APL11 

TI 

 
GCO04 

PDS-EXI01 

PDS-EXI05 
TI 

 

 GCO05 PDS-APL14 TI 

GPR06 PDS-APL09 TI  GCO06 PDS-APL14 TI 

GPR07 PDS-APL08 I  GCO07 PDS-EXI05 TI 

GPR08 
PDS-ANI04 

PDS-APL08 
TI 

 

GQA01 

PDS-VAT01 

PDS-APL15 

PDS-EXI02 

TI  

GPR09 
PDS-APL02 

PDS-APL16 
TI 

 

 GQA02 PDS-VAT01 TI 
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(conclusão) 

Nível 
Resultado 

Esperado 
ERE-PDS 

CL-

PDS 
 Nível 

Resultado 

Esperado 
ERE-PDS 

CL-

PDS 

G GPR10 PDS-ENT05 

PDS-APL15 

TI  F GQA02 PDS-APL15 

PDS-EXI02 

TI 

 

GPR11 PDS-ANI05 

PDS-APL05 

PDS-APL18 

TI  GQA03 PDS-VAT02 

PDS-ENT02 

PDS-EXI02 

PDS-EXI03 

PDS-EXI04 

TI 

 

 

GPR12 PDS-ANI07 

PDS-APL15 

TI  

 

GPR13 PDS-EXI02 TI  GQA04 PDS-VAT03 

PDS-ENT03 

PDS-EXI02 

PDS-EXI03 

TI 

GPR14 PDS-ANI01 

PDS-ANI07 

PDS-ENT05 

PDS-FIN01 

PDS-EXI04 

PDS-EXI02 

TI  

 

 

 GPP01 PDS-GPT01 TI 

 GPP02 PDS-GPT02 TI 

 GPP03 PDS-GPT01 TI 

GPR15 PDS-EXI02 

PDS-ENT05 

PDS-FIN01 

TI  GPP04 PDS-GPT02 I 

 GPP05 PDS-GPT02 TI 

 GPP06  NI 

GPR16 PDS-EXI02 

PDS-EXI04 

TI  GPP07 PDS-GPT02 TI 

 GPP08 PDS-GPT02 

PDS-EXI04 

TI 

GPR17 PDS-EXI02 

PDS-APL09 

TI  

 MED01 PDS-APL07 TI 

GPR18  NI  MED02 PDS-APL07 I 

GPR19  NI  MED03 PDS-APL07 TI 

GRE01 

PDS-MRQ01 

PDS-APL01 

PDS-APL04 

TI 

 MED04 PDS-APL07 TI 

MED05 PDS-EXI03 TI 

MED06 PDS-ECI03 TI 

GRE02 

PDS-MRQ02 

PDS-APL01 

PDS-APL03 

PDS-APL04 

TI 

 

MED07 

PDS-EXI04 

PDS-GPT01 

PDS-GPT02 

TI  

 

     
Fonte: Elaborado pelo autor 

Substituindo essas classificações nominais pela média dos intervalos que representam, foi 

possível calcular a média percentual para cada evento do SAFe. Com a média de cada evento 

calculou-se a média para cada nível, com exceção do nível Portfolio que possui apenas um 

evento, e com a média dos níveis obteve-se a média geral, concluindo que 63% do SAFe está 

implementado no PDS GAIA. O Gráfico 1 apresenta todas as médias citadas, lembrando que o 

maior valor possível de ser obtido é 88%, média do intervalo de 76% a 100%. 

Analisando os dados dos Quadros juntamente com o Gráfico, é possível perceber em quais 

pontos o alinhamento do PDS precisa ser melhorado. Dessa forma, constata-se que o PDS não 

implementa algumas atividades de comunicação entre membros da equipe de 

desenvolvimento, propostas pelo nível Team. O PDS tem baixo alinhamento com o nível 
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Program devido, principalmente, a implantação quase nula do evento de Inspect & Adapt, que 

prevê a discussão dos problemas enfrentados e uma forma de corrigi-los, não havendo nada 

parecido no PDS GAIA. Já com o nível de Portfolio, o PDS possui uma alta porcentagem de 

adesão, sendo a utilização do Lean Budgets a única mudança necessária para o completo 

alinhamento do PDS ao nível. 

Gráfico 1. Porcentagens do alinhamento do PDS GAIA ao SAFe 

 
Fonte: Resultados da pesquisa 

Utilizando a mesma lógica, obteve-se o Gráfico 2 que apresenta as médias de cada 

processo, dos níveis e a média geral do alinhamento do PDS ao MR-MPS-SW, que foi igual a 

83%. A adesão a três processos, Gerência de Requisitos, Gerência de Configuração e Gerência 

de Qualidade, atingiram valores máximo, ou seja, todos os seus resultados esperados são 

implementados. Apesar disso, o alinhamento com outros processos poderia ser melhorado, 

como na Gerência de Projetos, em que os resultados esperados que avaliam o registro e a 

correção de problemas não são satisfeitos. 

Gráfico 2. Porcentagens do alinhamento do PDS ao MR-MPS-SW 

 
Fonte: Resultados da pesquisa 
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Um ponto que se manteve totalmente implementado nos dois alinhamentos foi a gerência 

de requisitos, sendo considerado bem organizado e refinado por ambos. 

A seguir, são discutidas algumas mudanças que podem ser adotadas pelo PDS GAIA a fim 

de aumentar o seu alinhamento aos modelos estudados: 

 Uma nova etapa poderia ser inserida no PDS, sendo chamada de Análise de Problemas. 

Ela envolveria atividades para identificar e compreender os problemas enfrentados 

durante o desenvolvimento da iteração e discutiria ações que poderiam se adotadas para 

corrigir e evitar que tais problemas se repetissem, implementando as ações mais votadas 

ao final da reunião. Essas atividades atenderiam aos resultados esperados GPR18 e 

GPR19 e poderiam ser adaptadas para utilizar as técnicas propostas pelo evento de 

Inspect & Adapt do SAFe; 

 Poderiam ser adicionadas ao PDS duas reuniões que diminuiriam o problema de falta de 

comunicação apresentado anteriormente e aumentaria o alinhamento com o nível Team 

do SAFe. Uma das reuniões seria a primeira tarefa a ser realizada na etapa de Execução 

e Implementação, sendo discutidas as capacidades e a disponibilidade de cada membro 

da equipe, como propõe a atividade IPL01, que passaria a ser totalmente implementada. 

A outra reunião seria realizada ao final da etapa de Entregas, em que após receber o 

feedback do cliente, a equipe discutiria e analisaria os porquês dos pontos negativos e 

positivos que receberam, como propõe a atividade IRW01. Com essa análise, a equipe 

teria parâmetros para avaliar se os objetivos da iteração foram alcançados e o que 

poderia ser melhorado nas próximas iterações, realizando a atividade IRT01. Além 

disso, a descrição da tarefa Gerenciar Comunicação (PDS-EXI04) poderia ser 

modificada para envolver reuniões diárias como sugere o SAFe; 

 Aumentar a participação dos executivos e stakeholders levaria à uma melhor 

contextualização dos negócios e de seus valores, o que mostraria como as ações feitas 

pelas equipes de desenvolvimento afetam diretamente a empresa, já que elas 

influenciam em como os clientes a enxergam, valorizando e aumento o engajamento 

desses colaboradores com a organização. Dessa forma, a atividade do SAFe, PIP01 

poderia ser implementada e a PIP09 poderia se melhor aplicada; 

 Na etapa de Análise e Planejamento do PDS GAIA, antes de revisar os planos, uma 

votação na confiança em que cada membro dos times de desenvolvimento têm em 

realizar os planos estabelecidos poderia ser feita, realizando a atividade PIP12 do SAFe 

e reforçando pontos específicos dos planos que necessitam ser refeitos ou adaptados. 

Além disso, ao final dessa etapa, o gerente de projeto poderia expor aos demais 

envolvidos o que melhorou nessa rodada de planejamento em comparação com a 

anterior e o que ainda pode ser melhorado, implementando a atividade PIP14 do SAFe. 

6 CONCLUSÃO 

Seguindo o comportamento atual do mercado de desenvolvimento de software, em que 

produtos de alta qualidade são exigidos com prazos de entrega cada vez menores, requerendo 

uma alta produtividade, o Laboratório GAIA procurou desenvolver seu próprio Processo de 

Desenvolvimento de Software para alcançar essas exigências. Espera-se, então, que o PDS 
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seja maduro o suficiente para garantir a qualidade do próprio processo, e siga uma 

metodologia ágil. 

Assim, este trabalho estudou o alinhamento do PDS GAIA ao SAFe, um framework que 

utiliza as metodologias Scrum e XP, além de outras técnicas como Kanban e  Lean Thinking, 

para escalonar o uso de metodologias ágeis em equipes de desenvolvimento maiores e até em 

outros departamentos da organização. Também foi estudado o alinhamento aos níveis G e F do 

MR-MPS-SW, modelo de referência para software que compõe o programa MPS.BR 

(Melhoria de Processo de Software do Brasil). 

Através dos alinhamentos foram mapeadas as tarefas do PDS que satisfazem as atividades 

propostas pelo SAFe e/ou aos resultados esperados do MR-MPS-SW, sendo possível 

identificar quais melhorias precisam ser realizadas para que o PDS alcance melhores índices 

de adesão aos modelos estudados. 

Dessa forma, conclui-se que o PDS implementa boa parte do SAFe, precisando melhorar a 

comunicação entre seus integrantes e a resolução de problemas, e quanto ao modelo de 

qualidade, o PDS satisfaz completamente quase todos os resultados esperados dos níveis G e 

F, podendo melhorar o alinhamento com alguns processos, como a Gerência de Projeto e a 

Gerência de Portfólio de Projetos. A maioria dessas ressalvas poderiam ser satisfeitas com a 

adoção das mudanças propostas. 
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Algorithm LDA Applied to NPS
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Abstract: The companies are constantly looking for improvements in their products and services aiming to increase the 

satisfaction of their customers, thereby gaining greater space in the market. However, the use of traditional marketing and 

advertising strategies has not been enough to keep a company's long-term sustainable growth. If on the one hand it is very 

important to understand the demands of the clients, on the other hand they are each more unconfortable to fill out long 

forms to give feed back. However, it is vital for companies to capture customer perceptions in order to take action to 

mitigate the reported problems. An alternative is the adoption of the Net Promoter Score (NPS®). A method that collects 

two responses per respondent. The first one, closed on the scale of 0 to 10, arguing if the customer would indicate the 

product purchased for other people. The second a textual response that justify the informed note. This reduces customer 

effort, which usually leads to increased of responses. However, increasing the number of responses makes it difficult to 

treat them individually, mainly through human analysis. Likewise, working with a sampling of the answers may not be 

enough to understand the main problems and characteristics of the products and services provided by the companies in 

the view of the client. Currently only some techniques more commum, such as tag clouds, word frequencies or word 

association from previously created rules are available. However, these methods are complex for end users. For this 

reason, this work proposes the application of automatics techniques of analysis of  a real and whole set of customer 

comments satisfaction from two companies that adopted the NPS®. To meet this purpose, the Latent Dirichlet Allocation 

(LDA) statistic technique is used to evaluate and analyze the extracted topics and to relate them in order to understand the 

relevant characteristics of the entire response content. The results found, from the experimental analysis, demonstrate that 

the LDA applied in the analysis of customer comments can be very useful for discoveries of the main related topics. 
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Descoberta de Tópicos Relevantes em um Conjunto de Opiniões de Consumidores: 
Algoritmo LDA Aplicado à Metodologia NPS® 

Resumo:As empresas estão constantemente em busca de melhorias em seus produtos e serviços objetivando aumentar a 

lealdade e fidelização de seus clientes e, com isso, ganhar um espaço maior no mercado. Como a preocupação com a 

satisfação do consumidor está aumentando intensamente, estratégias tradicionais de marketing e publicidade não são o 

suficiente para o crescimento sustentável de uma empresa no longo prazo. Com um grande volume de opiniões de 

clientes obtidas, fica humanamente impossível a análise pormenorizada de cada uma das justificativas apresentadas, mas, 

ao mesmo tempo, somente uma amostragem não tem se mostrado suficiente para a apreciação do todo e compreensão dos 

principais problemas e características dos serviços e produtos das empresas na visão do cliente. Atualmente, apenas 

análises superficiais estão disponíveis, como nuvens de tags, frequência de palavras ou associação de palavras a partir de 

regras previamente criadas e complexas para leigos entenderem. Por esse motivo, faz-se necessária a aplicação de 

técnicas automáticas de análise de todo o conjunto de comentários de clientes que consigam também extrair quais os 

tópicos mais falados dentro de um segmento de opiniões, para auxiliar na tomada de decisão dos gestores das empresas. 

Neste trabalho será explorada a técnica Latent Dirichlet Allocation, conhecido como LDA, que hoje é a mais utilizada na 

extração de tópicos a partir de um grande volume de documentos de forma não supervisionada. Por meio da segmentação 

de uma base de clientes e separação em perfis similares, pretendeu-se aplicar o algoritmo LDA e avaliar se os tópicos 

extraídos são relevantes para a compreensão das características do todo. Os resultados encontrados, a partir da análise da 

qualidade dos tópicos e avaliação experimental, demonstram que a técnica Latent Dirichlet Allocation aplicada na análise 

dos comentários de clientes é bastante eficaz para a descobertas dos principais tópicos relacionados com o tema. 
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Introduction 

 

As Reichheld and Markey (2011a) argue, the concern with consumer satisfaction has 

been intensifying lately, as it is known that only pricing strategies, product line 

innovations, cross-selling strategies, and marketing campaigns are not enough to ensure 

sustainable growth of a company in the long term. Additionally, Silva and Gonçalves 

(2011) affirm that a company only achieves fidelization results when it manages a 

satisfactory consumption experience that allows higher gross margins. On the other hand, 

traditional methodologies for measuring customer satisfaction composite long 

questionnaires, such as the American Customer Satisfaction Index (ACSI) of (Fornell et 

al., 1996) are difficult to apply due to the excessive effort required of the respondent. 

Given this scenario, the focus of this work is to present a way of analyzing large volumes 

of textual comments from clients that answered the final question, known as the Net 

Promoter Score (NPS®). The NPS® according to Reichheld (2006) consists of a question 

that assesses the degree of satisfaction and loyalty of a client to a company from the choice 

of a note on a scale of 0 and 10, added by a brief textual justification. According to 

Reichheld and Markey (2010a) NPS® has gained prominence in recent years and is being 

used by large companies around the world. In addition, Duarte (2015) points out that it is 

not difficult to find success cases using this metric in Brazil, companies such as Brastemp, 

Localiza, Azul Linhas Aéreas, TAM and Fast Shop adopt the NPS® as one of its main 

indicators. 
 

To better describe the experiments, this work is structured into the following sections 

which are presented in the following contents: Section 2 – theorical concepts about NPS® e 

LDA, Section 3 - Related Works, Section 4 - Methodology, Section 5 – main findings, 

Section 6 - conclusions; Section 7 - Recommendations for future works. 
 

2 – Theorical concepts 

In this section the main concepts that support this work are presented. Initially, the 
NPS® methodology that comes from the Administration area, followed by the Topic 
Modeling concept and the Latent Dirichlet Allocation (LDA) model and its characteristics. 
 

2.1 Net Promoter Score 
 

      NPS® is a metric created by Reichheld (2003) to measure customer satisfaction of 
companies in a way that is easy to understand and apply. This approach is based on the 
assumption that satisfied customers tend to be more loyal. Additionally. Leaders from 
major companies like Apple, Philips, Logitech, General Electric and Zappos recommend 
and use the NPS®. (REICHHELD & MARKEY, 2011a). Reichheld (2006) describes NPS® 
as a practical and simple way of classifying customers from the answer to a question, 
known as a definitive question: "On a scale of 0 to 10, how much would you recommend 
us (or would you recommend the product / brand / service) to a friend or colleague? " Then 
another question: "What is the most important reason for the note you gave?". According 
to Reichheld and Markey (2011a), the first closed question allows companies to identify 
the feelings and attitudes of their clients. The second question, open, highlights the main 
reasons for clients' positions in the words of the clients, avoiding distortions caused by the 
ready answers present in the traditional satisfaction surveys. According to the authors, 
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from the answers obtained it was verified that the clients divided in three very distinct 
groups. Each group has its own behavior that requires a specific care of the companies. 
Therefore, in this context, as Reichheld and Markey (2011b) point out, the clients are 
divided into the following: 

 
 Promoters - who answer with notes 9 or 10. They are loyal customers to the 

company, dedicate a considerable fraction of their expenses to the company, buy 
them repeatedly and recommend the company to friends, colleagues and family. 
Usually when answering the second question write constructive feedbacks and 
suggestions. The growth of these clients has a positive impact on the companies' 
revenue growth, so they must develop plans to take care of their promoters and also 
ways to increase the number of clients that act as lawyers for the company. The 
behavior of these clients also influences the satisfaction of company employees. 
 

 Neutral -  who opt for notes 7 or 8. They Buy only what they need. They have a set 
of attitudes and behaviors different from the promoters, because they are somewhat 
satisfied, but they are not loyal. They rarely make company recommendations to 
friends or colleagues, and when they do, they usually include caveats. They can 
easily migrate to the competition when it offers a better offer. Companies should 
seek to enhance their products and services to convert some of these customers into 
promoters. 
 

 Detractors - who choose score 6 or lower. They demonstrate with that choice that 
their lives have worsened after a contact with the company. They are a group of 
dissatisfied, disillusioned individuals who do not like the treatment received and 
criticize the company to friends and colleagues. They tend to change supplier, and 
when they are prevented from contractual reasons, they become irritated and spread 
their anger in various media. Companies with detractor clients should investigate 
the roots of dissatisfaction, apologize, and present a way out of the problem. When 
a solution is not possible, the company should shift focus not to attract this type of 
customer anymore. Another important point are employees who feel unmotivated 
working in a company with many dissatisfied customers. 

 
Companies that seek to improve their performance from increased customer satisfaction 
use these three categories to measure their performance, since many promoters represent 
success. Neutral customers may be satisfied, but they are not the highlights. The detractors 
represent a serious failure, something did not go well and generated an unfavorable result. 
This categorization across the three sets is a first step toward a simple metric that can 
become a key performance indicator for business. In this sense, the authors of the NPS®, 
proposed a metric given by the difference between the percentage of detractors clients (D) 
and the percentage of promoters clients (P). The result is the NPS®, shown by equation 1. 
An index ranging from -100 to 100. According to these same authors, the NPS® has a 
strong relationship with the growth of companies. Large segment leaders have high NPS® 
between 60 and 90, while medium and weak companies have low or even negative NPS®. 
 

                                   NPS = P - D.                                                            (1) 
 
Normally, according to Duarte (2015), companies compare their NPS® with that of 

their competitors. When it is not possible to obtain competitors' metrics, ranges that 
determine how the company positional it, are used. They are called "Classification Zones": 
 

• Excellence Zone - NPS between 75 and 100; 
• Quality Zone - NPS between 50 and 74; 
• Improvement Zone - NPS between 0 and 49; 
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• Critical Zone - NPS between -100 and -1. 
 

Customer feedback from the answers to the second supplementary question is very 
important for the analysis of the research results. However, when the response volume is 
very large, in the millions, it is impracticable to confirm only by samples. For this reason, 
some large companies use software of the market to select the main comments. These tools 
identify the frequency of keywords and their relationship to the other keywords and 
generate a report with priority issues (Reichel and Mark, 2011a). 
 
2.2 Topic Modeling 
 

According Blei (2012), Topic Models are algorithms that use statistical methods to 
analyze text words to discover key topics from a large number of collections of 
unstructured documents. With Topic Modeling (TM) algorithms, it is possible to organize 
a collection of documents, know the relationship between topics and how they change over 
time. In Addition, an important feature of TM algorithms is that they do not require an 
initial and manual classi fi cation of collections. Such algorithms allow the organization 
and summary of a large amount of data in a scale impossible to be done by manual 
classifications performed by humans. Blei (2012) complements that, TM algorithms can be 
adapted to different types of data in addition to textual documents. Among its applications 
in the various types of data we can cite genetic patterns, images and social networks. 

 
2.3 Latent Dirichlet Allocation 
 

From the science of computing, data science and statistic, it was possible to elaborate 
probabilistic models for the processing of natural language that allow the discovery of 
topics that help in the comprehension of great textual contents. The Latent Dirichlet 
Allocation (LDA), according to Asunción (2013), is the topic model that identifies the 
latent structure of the themes that compose the documents under analysis. The LDA relies 
on modern Bayesian statistics through a generative model in which it is assumed that each 
document in a collection is a mixture of themes that has a distribution of words associated 
with them. A feature of LDA, according to Blei (2012) is that all documents share the same 
topic, but each document displays the topics in different proportions. In this context, a 
topic is defined as a distribution in relation to a fixed vocabulary. The LDA model assumes 
that the topics in a document were generated even before the document was written. Thus, 
for each document in a given collection, its words are generated in a two-step process: (1) 
A topic distribution is randomly chosen for the document; (2) For each word in the 
document: (a) A topic is chosen at random from the topic distribution chosen in step one; 
(b) A word is chosen randomly from the corresponding distribution of the dictionary. This 
statistical model is consistent with the intuition that documents have multiple topics. Each 
document has topics in different proportions (step one); each word in each document is 
written from one of the topics (step two B), where the selected topics are defined from the 
distribution of the topics per document (step two A). 
 

Still according to Blei (2012), the LDA model practically does not need human 
intervention for its execution with quality. Even without prior information on the 
documents, the LDA is able to discover topics belonging to these documents, the so-called 
latent topics. In this way, LDA provides a statistical solution to the problem of managing a 
large set of documents. With recent scientific advances in unsupervised learning machines, 
topic models are promising components in understanding and summarizing the large and 
growing digital archive of information. 
 
 
3 Related Works 
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With a bibliographical review it was possible to gather other works and articles that 

also had the objective of discovering topics with the technique LDA in textual sets, to 
categorize texts using other techniques or even that they used other techniques of textual 
analysis related to the methodology NPS®. Rizzi et al. (2000) conducted a study on the 
categorization of texts and how these techniques could assist in business activities. No 
customer opinions and comments were addressed, but the categorization of corpus of 
business documents in order to assist in the recovery of most relevant documents for a 
particular purpose. The accuracy obtained was 79% with use of the multi-layer Perceptron 
neural network technique, trained with the algorithm Backpropagation. 

Krestel, Fankhauser & Nejdl (2009) proposed a model of a recommendation algorithm 
using the LDA model. The goal of the recommendation system was to improve the search 
for multimedia content. Compared to the algorithm of association rules, traditionally used, 
the LDA was more precise, as well as by selecting more specific tags that were more 
useful for the search of the contents. One of the positive features of of the LDA model was 
the reduction of the dispersion of the tags, possibiliting the development of more robust 
recommendation systems.   

 
Velthoven (2010) used the analysis of social media sentiments to predict the NPS® 

score in certain companies. In this study, he sought to a relationship of the NPS® metric 
with messages from users on the social network Twitter. An analysis of the polarity of 
sentiment of the tweets in Dutch idiom was carried out with a accuracy of 85%. In 
addition, a weekly linear correlation was found in the number of negative tweets with the 
increase in the number of detractors in the NPS®. 

 
Misra et al. (2011) studied the two non-topic modeling methods (LDA) and the MM 

(Multinominal Mixture model), as text segmentation models. The segmentation performed 
by the LDA algorithm was better than the MM. The distribution in LDA topics along with 
the segmentation allowed the collection of information of the thematic content of each 
segment. An observation, is that  in the LDA case had a considerable computational cost. 

 
Brunberg, Gloor and Giacomelli (2013) selected the e-mails exchanged between the 

teams from a large support service provider and theirs customers  to be measure through 
NPS® aiming to analise of customer satisfaction. It was proved that the analysis of 
sentiment of e-mail communications has a relationship with customer satisfaction of the 
company, that is, they are related to NPS®. 

 
Bendle and Wang (2016) did a study of the unstructured data left by clients in different 

public or private media, that is, data that is not usually very well defined and are presented 
commonly in textual form. The difficulty of analyzing a large amount of unstructured data 
motivated them to evaluate how much the LDA model could contribute to an in-depth 
analysis of what consumers are thinking. This approach is seen as a differential and 
complement to other metrics such as NPS®, which is essentially structured, in addition to to 
be adequate to measure the performance of companies. The technique proposed using LDA 
allowed a manager to see the positive or negative attributes about your product and of its 
competitors. 

 
4 – Methodology 
 

This work was segmented into six steps. Then the steps details are describes hereafter. 

 

4.1 Data Collection 
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In this step, the data collection was done so many objects of study. The data was taken 

from an anonymous real base of customer feedback that responds to justice as measured by 

the NPS®. Only pre-authorized data and without condition usage rate in the study. In 

addition, in order to guarantee the privacy, confidentiality and anonymity of the persons 

and institutions involved, any possibility of identification were removed  without prejudice 

to the purpose of the study to establish the main topics covered within a large set of client 

opinions. 

 

The data used refer to the surveys carried out in two companies, and for each one the 

customer opinions were grouped according to the three profiles defined by the NPS®, that 

is, in detractors, neutral and promoters. In this way, the data is ready to reveal the most 

common topics, within each of the three segments and for each a of two companies, thus 

totaling six groups for analysis. Next, the parts of comments that could identify the 

company or even some product were decharacterized. Table 1 shows the characteristics of 

the companies. 
 

Table 1 - Company Characteristics 

Characteristic Company 1 Company 2 

Sector E-commerce  Consumer goods 

NPS 68 1 

Classification zone Quality zone Improvement zone 

Total Comments ~68,7 thousand ~30,9 thousand 

Detractors ~3,9 thousand ~17,7 thousand 

Neutrals ~11,3 thousand  ~5,8 thousand 

Promoters ~53,5 thousand ~7,4 thousand 

Size – comments 39 characters on average 322 characters on average 

Size – Detractors 77 characters on average 398 characters on average 

Size – Neutrals 42 characters on average 260 characters on average 

Size – Promoters 35 characters on average 189 characters on average 

            Source: by the authors 

 

As observed, company 1 has the NPS® equal to 68, classified in the Quality Zone, with 

more promoters than neutral and detractors, that is, it has more satisfied customers than 

dissatisfied. On the other hand, company 2 has the NPS® equal to 1, classified in the 

Improvement Zone, since the number of neutral and detractor clients is higher than that of 

promoters. It has more dissatisfied customers than satisfied. From the magnitude calculated 

by the NPS® factor of each company, we can predict that company 1 will have the most 

positive comments, and company 2 will have the most negative comments. On the other 

hand, when analyzing the composition of the comments, it can be observed that company 1 

has twice as many comments from company 2, while the average size of a comment from 

company 2 is about eight times bigger than the average size comments from company 1. 
 

4.2 Selection of the tool to execute the LDA algorithm 

 

In order to process computationally the data collected from the two selected 

companies, the numpy libraries, elaborated by Al (2002), en ltk, developed by Bird & 

Klein (2009) were chosen. Both are coded in Python and their choice was justified given 
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the ease of parsing and manipulation of texts. The tool used in the development of the 

algorithm was the Jupyter, old Ipython Notebook, developed by Pérez and Granger (2007). 

Such a tool has the characteristic of allowing block programming, with execution in parts, 

without having to execute all the code. Also, it is very handy since all code is writtes in the 

browser and the output of the system appears just below the code blocks. As the focus of 

this work is to apply and not to implement the LDA algorithm, the Gensim  library written 

by Rehurek & Sojka (2010b) will be used, which implements the LDA algorithm, 

simplifying its use. In addition, this library implements other functionalities such as 

identification of bigrams, use of thesaurus, techniques for calculating the relevance of 

terms such as TF-IDF, among other important word-processing techniques. It is important 

to emphasize that at the beginning of this work we chose to use the library developed by 

Riddel, Hopper and Grivas (2014)   that implements LDA in Python, but it is more limited 

than Gensim because it does not allow the practical application of bigramas, besides not 

allowing the evaluation of the quality of the models with the measurement of the coherence 

of the topics. To support the data analysis, we used the pyLDAvis library, developed by 

Mabey & English (2014), which allows the visualization of the topics in a practical and 

manageable way, and the Wordcloud library, elaborated by Mueller (2012), which allows 

the representation of the main words of each topic in the "cloud of words" format. 

 

4.3 Data processing for the LDA model 

 

In this step, the data processing and formatting were performed so that the LDA 

algorithm could interpret the clients' opinions satisfactorily. The treatment and formatting 

of the data can be listed in 5 points: (1) Transformation of the words in lowercase and 

removal of punctuation so that words in capital and lowercase are treated without 

distinction; (2) Tokenization of texts in single words, however, considering only words 

larger than two letters and not a number; (3) Removal of certain words from a list of 

stopwords, to ensure that most words have a relevant meaning. (4) Creation of the 

dictionary of words. A vector where tuples are defined with each word and its unique 

identifier related; (5) Creation of the Bag of Words, with  only the number of occurrences 

of each words. For each customer opinion and for each word present in the dictionary, 

tuples are created with the word, the identifier and the number of times that word repeats in 

that opinion. In this way, the necessary entries are ready to execute the algorithm. 

 

4.4 Application of the LDA Algorithm 

 

In the fourth step, the application of the LDA algorithm was started from the Gensim 

library and the LdaModel function belonging to the models class. The input parameters for 

the function are described below: (1) corpus: Corpus Vector defined in data processing; (2) 

id2word: Word dictionary defined in data processing; (3) num_topics = 10, to generate 10 

topics; (4) iterations = 100: 100 iterations of the algorithm will be executed. After the 

application of the algorithm, the print_topics and top_topics methods of the models class 

were used to display the topics in a random way and in a manner ordered by their 

coherence. The pyLDAvis tool was also used to understand the data, since it provides 

information on the frequency of terms within topics and throughout Corpus, as well as 
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representing the LDA model in an interactive quadrant of distance between topics where 

we can select each topic and visualize your most relevant words. 

 

4.5 Data Efficiency Analysis 

 

In the fifth step, an analysis of the efficiency of the algorithm and the LDA was carried 

out in order to obtain the latent topics of the customer comments that answered the NPS® 

survey. There is no simplified and automatic way to assess the quality of the topics 

discovered. However, the Gensim library allows us to evaluate the coherence of the topics 

and the model, so that the greater the coherence, the better the semantic meaning of the 

topic. The coherence can be obtained by the get_coherence method of the CoherenceModel 

class, which is a negative number, and the smaller the number, the greater the coherence 

and the more efficient the data obtained with the model. 

 

4.6 Experimental Analysis of Results 

 

In order to have a confirmation of the quality of the topics discovered, an expert 

evaluation of the domain was carried out through fifteen interviews that analyzed the 

subjective semantic degree of the topics and the degree of relationship of the words in each 

topic in isolation. In general, the public surveyed is characterized as follows: 

 

 8 people from the area of Information Technology; 

 7 people from other areas, such as Administration, Economy, Advertising, 

Marketing and Accounting; 

 Average age 25 years; 

 

For each company and each customer profile (detractor, neutral and promoter) the 5 

most coherent topics were selected and the following questions were asked:  

 

1. Do you understand why the words in this topic are united, you can find some 

obvious semantic criteria for the union of words in this topic? [YES NO] 

2. If you answered YES in the previous question, you can identify at least one subject 

/ category that represents customer comments [YES / NO]. 

 

At the end, for each question, the value 1 was considered for YES and 0 for NO, in 

which the average of all the answers was calculated to obtain a value between 0 and 1, 

which represents the quality of the topics: the closer to 1, the better the quality. Then, we 

performed a mean of the averages that represent the quality of the topics to finally obtain 

the quality of the model for each of the three profiles of the NPS®. 

 
5 – Main Findings 
 

In this section we present the results of applying the LDA algorithm to the three NPS® 
profiles. Then, the data are analyzed in a computational way and through a questionnaire. 

 
5.1 Results Company 1 
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This company belongs the sector of E-commerce that has NPS® equal to 68 with 

68,700 comments evaluated and with 39 characters on average. After applying the LDA 
algorithm obtained the results for each one of the categories grouped by five main topics 
described hereafter: 
 

It for the Detractors clients profile obtained a dictionary with 2,996 tokens. The Figure 
1(a) shows topics found. It can infer that: Topic 1 the terms  “desconto compra” is related 
with customer who had problems using the discount coupon during the purchase on the 
site; Topic 2 the terms “primeira compra” relates to delivery problems in making the first 
purchase; Topic 3, the terms “dificuldade troca” represents the difficulty in making 
exchanges during the devolution of products; Topic 4, the terms “produto propaganda”, 
presents problems related to product requests, of discounts and advertisements on the site; 
and finally, Topic 5, the terms “demora entrega / site confuso” symbolizes problems with 
the delay in delivery and  messy site. 
 

It for the Neutral clients profile obtained a dictionary with 3,392 tokens.  The Figure 
1(b) shows the topics found. It can infer that Topic 1, the terms “troca produto”  related 
with customer who cited the exchange of products; Topic 2, the terms “site loja preço 
desconto” deals with subjects such as discount, price between site and store; Topic 3, the 
terms “problemas, navegação, compra” represents topics about problems with navigation 
in the site during the purchase; Topic 4, the terms “primeira compra desconto”, in turn, is 
related to the discount in the first purchase on the site; and finally, Topic 5, the terms “frete 
gratis agilidade” highlights remarks about agility and free freight. 

 
It for the Promoters clients profile obtained a dictionary with 4,861 tokens. The Figure 

1(c) shows the topics found. It can infer that the terms have mostly a positive sense and 
that Topic 1, the terms  “problemas compra atendimento eficiência” gathers customer 
comments reporting that there were could to get some problems with the purchase, but the 
answer of the attendiment was efficient; Topic 2 the terms “rápida entrega” refers to quick 
delivery opinions; Topic 3, the terms “facilidade produtos” represents the ease of choosing 
products; Topic 4, the terms “compra facilidade produto” in turn, is related to the ease of 
purchase; and, finally, Topic 5 the terms “simples, prático confiável” highlights 
observations on the practicality and confidence level of the firm. 

 

Figura 1 – Resultados dos 5 tópicos por categoria do NPS
®
. 

(a) Detractors                             (b) Neutrals                               (c) Promoters 

Source: by the authors. 

 

5.2 Results Company 2 
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The other company belongs the sector of consumer goods and has NPS
®
 equal to 1 

with  30,900 comments evaluated and with 322 characters on average. After applying the 
LDA algorithm obtained the results for each one of the categories grouped by five main 
topics described hereafter: 
 

It for the Detractors clients profile obtained a dictionary with 10000 tokens (maximum 

number of tokens was reached and limited to ten thousand). Observing the Figure 2(a) it 

can infer that: Topic 1, the terms “atendimento assistência técnica” are related with 

comments on atendency of the technical assistance issues; Topic 2, the terms “reposição 

peças dias” refers to opinions about problems with the spare parts, reporting delay in 

replacement in dias; Topic 3, the terms “casa visita liguei” represents difficulties with the 

contact by phone for to plan technician's visit; Topic 4, the terms “problema produto 

defeito meses” in turn, is related to defects in the product and time in months for fix; and, 

finally, Topic 5, the terms “geladeira assistência marca” highlights more comprehensive 

observations on refrigerator of one specific brand.  

 

It for the Neutral clients profile obtained a dictionary with 10000 tokens (maximum 

number of tokens was reached, limited to ten thousand). Observing the Figure 2(b) it can 

infer that: Topic 1, the terms “problema técnico visita assistência horário” are related with 

comments on atendency on time of the technical assistance issues; Topic 2, the terms 

“máquina roupa barulho troca” refers to ask for change the wash machine because loud 

noise during operation; Topic 3, the terms “refrigerador peça demorou” represents the 

waste time waiting  for one spare parts; Topic 4, the terms “visita técnica contato” in turn, 

is related difficulties to do contact about technical visit; and, finally, Topic 5, the terms 

“assistencia técnica agendamento” highlights once more time problems about scheduling.  

 

It for the Promoters clients profile obtained a dictionary with 9,735 tokens. Observing 

the Figure 2(c) it can infer that: Topic 1, the terms “instalação fogão assistência técnica 

atendimento” are related with comments on atendency of the stove installation by the 

technical assistance; Topic 2, the terms “problema produto peça” refers to problems with 

spare parts; Topic 3, the terms “comprei produto defeito garantia” represents the use of 

warranty because defects in the produtos; Topic 4, the terms “gosto muito produto marca” 

in turn, is related with customer satisfaction with the brand and the product; and, finally, 

Topic 5, the terms “serviço problema resolvido” highlights customers that had problems, 

but will keep satisfaction due the fast solution.  It is important to note that even the 

promoter clients reported problems with the company's service. This is because the NPS® 

of this company is considered low. 

 

 

 
Figura 1 – Resultados dos 5 tópicos por categoria do NPS. 
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(a) Detractors                                      (b) Neutrals                               (c) Promoters 

Source: by the authors 

 

 

5.3 Topic Quality Analysis 

 
The quality analysis of the topics was obtained by calculating the Coherence from the 

get_coherence function of the Gensim library. It is important to remember that the higher 

the coherence value, the better the LDA model used. Table 2 presents the results of the 

analysis for the two companies studied and for each of the three profiles.  

 
Table 2 – Análise da Eficiência dos Dados 

Profile Coherence Company 1 Coherence Company 2 

Detractor -4.16 -1.94 

Neutral -7.23 -2.77 

Promoter -4.89 -2,36 

                   Source: by the authors 

 

It is possible to make an interpretation that the average size of the comments of 

customers was more important than the amount of reviews themselves. Company 2, despite 

having a significantly lower number of comments, obtained a result of much better than 

Company 1, as the average was considerably higher. 
 

5.4 Análise Experimental da Qualidade dos Tópicos 

 

The analysis of the empirically performed model is shown in Table 3.  

 

Table 3 - Proportion of YES by Customer Profile 
Profile YES Ratio for Company 1 YES Ratio for Company 2 

Detractor 0.89 0.90 

Neutral 0.93 0.89 

Promoter 0.94 0.94 

                   Source: by the authors 

 

It can be observed that the results were satisfactory from the subjective point of view 

in relation to the analysis of the 15 people interviewed. In general, most of the people 

answered YES to the two questions asked in each of the five topics chosen for each of the 

three profiles of the two companies. The interviewees found a semantic relationship 

between the words of each topic and also managed to interpret a meaning to them. 

 

6 – Conclusions 

 
This work was developed with the objective of presenting an effective way of discover the 
main topics of a large volume of textual comments from clients who justify the definitive 
question of the NPS® methodology. This study consisted of the steps of data collection 
and segmentation of the document, selection of the tool to apply the LDA algorithm, data 
treatment, LDA algorithm application, data efficiency analysis and evaluation 
experimental results. The results found, from the analysis of the data efficiency and 
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evaluation experimental, demonstrate that the LDA technique applied in the of customer 
comments obtained using the NPS® methodology is quite effective for discovering 
keywords related to the topic. In an unsupervised way it is possible to assess what are the 
main problems or opportunities related to the products or services of an organization. In 
addition, some topics may reveal themes that would not be found in a sample or supervised 
analysis. Thus, this work presents both practical and scientific contributions. As practical 
contribution, the technique can be applied by any organization that monitors customer 
satisfaction using the NPS® methodology. In This paper evaluated the main approaches, 
tools and techniques to apply the LDA algorithm to a corpus of evaluations from clients. 
 

7 - Recommendations  for future Works 
 

As future work for the evolution of the technique applied in this work, it is proposed 
an analysis of the sentiment of comments from the three NPS® profiles to assess which 
Negative, neutral and positive sentiment ratio for Detractors, Neutral and Promoters. In 
addition, deeper evolution can be accomplished by reconfiguring the weight of the words 
of each topic using the TF-IDF Coherence technique studied by Nikolenko, Koltcov & 
Koltsova (2017), where the presentation of the topics reached a greater semantic quality. 
Another evolution of the work would be the crossing of other information from the 
customers, such as demographics, financial geography, product data, and establish some 
feedback for the creation of latent topics. As a way of expanding the investigation of the 
comments, the Gensim library offers other tools to support comments analysis such as 
Latent Semantinc Indexing, Random Projections, and Hierarchical Dirichlet Process. 
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Analysis of the influence of organizational freedom and market value on the intangible assets 

of the companies listed on the BM&FBovespa 

 

Abstract 

The value creation is increasingly dependent on knowledge and skills, as verified in previous 

studies. According to this need, managers seek the management of physical and financial 

assets to achieve greater generation of intangible assets. Considering the importance and also 

the scarcity of research investigating variables that may possibly explain the intangible assets, 

this article aims to verify the influence of the organizational gap and the market value of the 

companies listed on the BM&FBovespa on intangible assets. The study is descriptive in 

nature, in which 42 companies were analyzed during the period from 2010 to 2016, with data 

obtained from Economática®. The method used for data analysis was multiple linear 

regression analysis. The importance of the intangible assets was evidenced, since in addition 

to explaining the market value as verified in previous studies, when considered as a measure 

of performance, the intangible assets are also explained by the market value. The relationship 

between market value and intangible assets is positive, that is, in this way, the greater the 

market value of the company, the greater its tendency to raise its intangible assets. As an 

additional result, it was found that in the Brazilian companies of the sample, the 

organizational gap has a negative relationship with the intangible assets, that is, the presence 

of the gap can be reducing the capacity of innovation of the companies. It is concluded that 

this result is probably due to agency problems, inefficient management, or inadequate quality 

of information. 

Keywords: intangible assets; organizational backlash; market value. 

 

Análise da influência da folga organizacional e do valor de mercado sobre os ativos 

intangíveis das empresas listadas na BM&FBovespa 

 

Resumo 

A criação de valor depende cada vez mais do conhecimento e habilidades, como verificado 

em estudos anteriores. De acordo com essa necessidade, os gerentes buscam o gerenciamento 

de ativos físicos e financeiros para alcançarem maior geração de ativos intangíveis. Visto a 

importância e também escassez de pesquisas que investiguem variáveis que possam 

possivelmente explicar os ativos intangíveis, este artigo tem como objetivo verificar qual a 

influência da folga organizacional e do valor de mercado das empresas listadas na 

BM&FBovespa sobre os ativos intangíveis. O estudo é de natureza descritiva, na qual foram 

analisadas 42 empresas, durante o período de 2010 a 2016, com dados obtidos na 

Economática
®
. O método utilizado para análise de dados, foi a análise de regressão linear 

múltipla. Evidenciou-se a importância dos ativos intangíveis, uma vez que além de explicar o 

valor de mercado como verificado em estudos anteriores, ao ser considerado como medida de 

desempenho, os ativos intangíveis também são explicados pelo valor de mercado. A relação 

verificada entre o valor de mercado e os ativos intangíveis é positiva, ou seja, desta forma 

quanto maior for o valor de mercado da empresa, maior é a sua tendência de elevar seus 

ativos intangíveis. Como resultados adicionais, constatou-se que nas empresas brasileiras da 

amostra, a folga organizacional tem relacionamento negativo com os ativos intangíveis, ou 

seja, a presença da folga pode estar reduzindo a capacidade de inovação da empresas. 
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Conclui-se que provalvelmente este resultado é devido a problemas de agência, com a 

presença de uma gerência ineficiente, ou ainda, devido a inadequada qualidade da informação. 

Palavras-chave: ativos intangíveis; folga organizacional; valor de mercado. 

Análisis de la influencia de la folga organizacional y del valor de mercado sobre los activos 

intangibles de las empresas listadas en la BM&FBovespa 

 

Resumen 

La creación de valor depende cada vez más del conocimiento y las habilidades, como se ha 

comprobado en estudios anteriores. De acuerdo con esta necesidad, los gerentes buscan la 

gestión de activos físicos y financieros para alcanzar una mayor generación de activos 

intangibles. Debido a la importancia y también escasez de investigaciones que investiguen 

variables que puedan explicar posiblemente los activos intangibles, este artículo tiene como 

objetivo verificar cuál es la influencia del juego organizacional y del valor de mercado de las 

empresas listadas en la BM&FBovespa sobre los activos intangibles. El estudio es de 

naturaleza descriptiva, en la cual se analizaron 42 empresas, durante el período de 2010 a 

2016, con datos obtenidos en la Economática®. El método utilizado para el análisis de datos, 

fue el análisis de regresión lineal múltiple. Se evidenció la importancia de los activos 

intangibles, ya que además de explicar el valor de mercado como verificado en estudios 

anteriores, al ser considerado como medida de desempeño, los activos intangibles también se 

explican por el valor de mercado. La relación verificada entre el valor de mercado y los 

activos intangibles es positiva, o sea, de esta forma cuanto mayor sea el valor de mercado de 

la empresa, mayor es su tendencia a elevar sus activos intangibles. Como resultados 

adicionales, se constató que en las empresas brasileñas de la muestra, el juego organizacional 

tiene una relación negativa con los activos intangibles, o sea, la presencia de la holgura puede 

estar reduciendo la capacidad de innovación de las empresas. Se concluye que este resultado 

es probablemente debido a problemas de agencia, con la presencia de una gerencia ineficiente, 

o aún, debido a inadecuada calidad de la información. 

Palabras clave: activos intangibles; organización organizativa; valor comercial. 
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1 INTRODUÇÃO 

 As tecnologias e habilidades humanas são fontes criadoras de riqueza às empresas, das 

quais geram vantagens competitivas (Kayo, Teh, & Basso, 2006). Estas capacidades estão 

relacionadas com os ativos intangíveis, os quais devem ser reconhecidos ao atenderem duas 

condições: “(i) for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao 

ativo serão gerados em favor da entidade; e (ii) o custo do ativo possa ser mensurado com 

segurança” (Iudícibus, Martins, Gelbcke, & Santos, 2010, pp. 264–265). Em relação a maior 
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captação de ativos intangíveis, conforme Arrighetti, Landini e Lasagni (2014), empresas 

inovadoras tendem a apresentar essa maior capacidade.  

 Segundo Arrighetti et al. (2014), dentre as características das empresas inovadoras, 

estas tendem a apresentar um valor de mercado consideravelmente superior ao valor contábil. 

A importância verificada dos ativos intangíveis para o valor da empresa foi analisado em 

vários estudos (Al Jifri & Citron, 2009; Jennings, Robinson, Thompson  & Duvall, 1996), 

porém a criação de valor por meio do desenvolvimento das tecnologias da comunicação, do 

comércio eletrônico e da internet é permitida através de fatores de produção física tradicionais 

voltados para elevar o conhecimento intangível (Tsai, Lu & Yen, 2012). Desta forma, Tsai et 

al., (2012) argumentam que nas circunstâncias atuais, parte considerável do valor de uma 

empresa pode refletir em seus ativos intangíveis, sendo assim comum as empresas que são 

baseadas no conhecimento apresentarem valores de mercado muito superiores aos seus 

valores contábeis. 

 Como quaisquer investimentos em intangíveis podem elevar o valor de uma empresa, 

a inovação e a fidelidade à marca também podem aumentar os ativos intangíveis. Assim, 

conforme Tsai et al. (2012), os ativos intangíveis podem ser vistos como medidas de 

desempenho voltadas para o futuro, pois são baseados na avaliação do retorno que pode ser 

advindo tanto de ativos tangíveis quanto de ativos intangíveis da empresa.  

 Edvinsson e Malone (1999), Stewart (1998) e Sveiby (1998), enfatizam em seus 

trabalhos que o valor das empresas está se deslocando de seus ativos tangíveis para os 

intangíveis. Além disso, Edvinsson e Malone (1999) argumentam que a contabilidade era e 

continua a ser o sistema de medição básico para o financiamento de capital próprio, contudo 

voltado ao capital intelectual, em que o capital intelectual se constitui no sistema para o novo 

valor de mercado.  

 Além do valor de mercado, a identificação de áreas as quais possam ser melhoradas e 

a construção de conhecimentos para a melhora dos processos é fundamental para as empresas 

gerirem seu conhecimento (Ekstedt, 1988). Especificamente em relação a inovação, alguns 

estudos anteriores como de Damanpour (1991), Nohria e Gulati (1996), Judge et al. (1997) e 

Greve (2003) reconhecem a importância que os recursos podem assumir à inovação.  

 Desta forma, conforme a literatura, a folga organizacional é reconhecida como um 

facilitador à experimentação (Cyert & March, 1963; Nohria & Gulati, 1996; Keegan & 

Turner, 2002). Yang, Wang e Cheng (2009) argumentam que a pesquisa tem-se preocupado 

cada vez mais com a natureza dos recursos à inovação. Contudo, conforme Jensen (1993) e 

Nohria e Gulati (1996), um aumento na folga pode propiciar que problemas de agência sejam 

maiores, na qual há presente uma dificuldade de se medir, por exemplo, gastos de P&D à 

inovação. Assim possivelmente a relação entre a folga e a inovação pode ser negativa. 

Comumente, a inovação é associada aos ativos intangíveis (Murro, Teixeira e Beuren, 2016), 

assim, possivelmente a relação entre a folga organizacional e os ativos intangíveis pode ser 

negativa. 

 Desta forma, surge o seguinte questionamento: qual a influência da folga 

organizacional e do valor de mercado das empresas sobre os ativos intangíveis? Desta forma, 

o objetivo é verificar se a folga organizacional e o valor de mercado influenciam o valor dos 

intangíveis em empresas listadas na BM&FBovespa.  

 O estudo para verificar quais indicadores ajudam a explicar os ativos intangíveis é 

cada vez mais necessário, pois os intangíveis estão em maior proporção gerando benefícios de 

desenvolvimento econômico por meio da inovação (Rutten & Boekema, 2007). Contudo, 

mesmo a contabilização dos intangíveis já ser de interesse acadêmico, de contabilistas e 

economistas financeiros, ainda há necessidade de mais pesquisa teórica e empírica com a 
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finalidade de esclarecer os seus conceitos (Chauvin & Hirschey, 1994). Assim, conforme 

Arrighetti et al. (2014), ainda há poucas pesquisas que fazem referência aos determinantes dos 

investimentos das empresas em ativos intangíveis, pois os estudos se concentraram mais em 

verificar como o nível de ativos intangíveis é tratado como variável explicativa do valor das 

empresas e não necessariamente como variável a ser explicada. 

 Portanto, a contribuição, além de acadêmica, também é voltada para os investidores e 

os credores, uma vez que a compreensão dos fatores relacionados aos intangíveis possibilita 

melhores tomadas de decisões sobre investimentos e empréstimos (Tsai et al., 2012). 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 FOLGA ORGANIZACIONAL E ESTUDOS ANTERIORES 

 Supõe-se que o primeiro autor a discutir o papel da folga foi Barnard em 1938, 

contudo apesar da discussão, este trabalho não foi o primeiro que de fato tenha rotulado esta 

de “Folga”. Em 1958, March e Simon publicaram um livro o qual pode ser verificado a 

presença da denominação de “Folga” (Quintas & Beuren, 2011).  

 Conceitualmente, a folga organizacional consiste no excesso de recursos reais ou 

potenciais, a qual pode permitir que a organização venha se adaptar às pressões internas, ou 

que a empresa mude a sua estratégia em relação ao ambiente externo (Bourgeois, 1981). 

Ainda, pode-se dizer também que a folga organizacional é a diferença entre os recursos 

disponíveis e as demandas que há na organização (March, Olsen, Christensen & Cohen 1976). 

Dentre as medidas operacionais que podem representar a folga organizacional em partes ou 

em toda a organização, tem-se como exemplos: reservas de caixa, determinadas funções de 

funcionários, “excesso de pessoal”, excesso de capacidade em determinadas fases do processo 

de produção e mudanças no nível de estoque (Child, 1972; Bourgeouis, 1981; Sharfman et al., 

1988).  

 Conforme as várias medidas operacionais da folga organizacional, os autores Rust e 

Katz (2002) argumentam que a folga pode desempenhar muitas funções. Especialmente 

conforme Sharfman et al. (1988), a maior diferenciação entre os tipos de recursos pode 

propiciar um maior grau de flexibilidade dos gestores ao ampliar o número de situações em 

que pode ser aplicada. 

 Em relação a forma de mensurar o nível de Folga Organizacional, o trabalho de 

Bourgeois (1981), intitulado de “On The Measurement of Organizational Slack” buscou a 

operacionalização dos indicadores da Folga, o qual restringiu-se somente nos registros 

financeiros. Quanto as medidas de Folga Organizacional, estas podem ser classificadas em: 

Folga Disponível, Folga Recuperável e Folga Potencial.  

 A Folga Disponível está relacionada ao excesso de liquidez, e que estes recursos a 

mais ainda não fazem parte do desenho técnico da organização. Entre os exemplos de Folga 

Disponível, tem-se: i) a razão entre vendas e o total de ativos, a qual está relacionada com a 

folga investida em ativos fixos e correntes; ii) a razão entre as despesas gerais, administrativas 

e de vendas e o valor de vendas, que se relaciona a folga investida em salários e despesas; iii) 

o capital de giro, ou seja, folga que é investida em capital de giro (Bourgeois & Singh, 1983; 

Cheng & Kesner, 1997; Greenley & Oktemil, 1998). Conforme Sharfman et al. (1998), pela 

razão da folga disponível possuir recursos os quais ainda não estão comprometidos, os autores 

argumentam que esse tipo de folga está associada a alta discricionaridade que é gerada ao 

gestor.  

  Em relação ao grupo da Folga Recuperável, este corresponde aos recursos os quais já 

foram absorvidos pelo desenho do sistema, mas que podem ser recuperáveis no curto prazo. 

Dentre alguns exemplos os quais podem ser considerados como medidas de Folga 
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Recuperável são: i) recebíveis; ii) liquidez corrente (razão entre o ativo circulante e o passivo 

circulante); iii) estoques; iv) capital de giro; v) razão entre as Despesas Gerais, 

Administrativas e de Vendas e o Valor de Vendas, a qual está relacionada a folga absorvida 

em salários, custos administrativos e também despesas de overhead (Singh, 1986; Bourgeois 

& Singh, 1983; Bourgeois & Singh, 1993; Nohria & Gulati, 1996; Cheng & Kesner, 1997; 

Greenley & Oktemil, 1998). Segundo Sharfman et al (1988). Já em relação a folga 

recuperável (absorvida), a folga caracteriza-se como folga de baixa discricionaridade, uma 

vez que replicá-la a outras atividades tende a elevar os custos. 

 A capacidade da empresa na obtenção de recursos extras (ações no mercado, 

empréstimo adicional), corresponde a Folga Potencial. Entre algumas formas de mensuração 

tem-se: i) a razão entre capital de terceiros e capital próprio, em que consiste na capacidade de 

se levantar empréstimos para investimentos futuros; ii) a razão entre o valor de mercado e o 

valor contábil, relacionado a habilidade da empresa em levantar capital próprio adicional; iii) 

a razão entre o patrimônio líquido e o capital de terceiros, na qual é medido a capacidade da 

empresa à tomada de empréstimos; e iv) pagamento de dividendos (Bourgeois & Singh, 1983; 

Bourgeois & Singh, 1993; Cheng & Kesner, 1997; Greenley & Oktemil, 1998; Rust & Katz, 

2002). De forma semelhante a folga disponível (não absorvida), afolga potencial também está 

relacionada a alta discricionaridade, pois conforme Dimick e Murray (1978), as empresas as 

quais são mais rentáveis apresentam maiores possibilidades de fazer empréstimos. 

 Em relação aos estudos anteriores referentes a folga organizacional, os autores 

Bromiley (1991) e George (2005) argumentam que esta pode contribuir com a criação de 

fundos em projetos incertos nas empresas. Desta forma, acredita-se que há um relacionamento 

entre a folga organizacional e a inovação.  

 Sobre o relacionamento entre folga organizacional e risco, Wiseman e Bromiley 

(1996) verificaram que o corte de determinados tipos de recursos tem associação negativa 

com o risco. Conforme os autores, a justificativa para esta relação está relacionado pelo fato 

de declínios no desempenho propiciarem aumento nos riscos assumidos nas empresas 

(Wiseman & Bromiley, 1996). 

 Entre especificamente o relacionamento entre folga e desempenho, há pesquisas como 

de Cyert e March (1963) e Sharfman et al (1998) os quais verificaram que a folga influencia 

de forma positiva no desempenho. Contudo, há outros estudos mostrando como de Jensen 

(1986) e Bourgeois (1981) os quais verificaram relações negativas. Vistos essas visões 

opostas, algumas literaturas (Bougeois, 1981; Nohria & Gulati, 1996; Tan & Peng, 2003; 

George, 2005; Vanacker, Collewaert & Paeleman, 2013) defendem que a relação entre a folga 

organizacional e o desempenho é em forma de U, ou seja, pode-se dizer que há uma relação 

curvilínea, em tanto pouca folga quanto muita podem propiciar a redução do desempenho.  

 Simsek, Veiga e Lubatkin (2007) verificaram em seu estudo que a capicidade dos 

gestores em relação ao mercado pode facilitar a alocação da folga, e desta forma propiciar a 

inserção de novos projetos os quais contribuem com a elevação do desempenho. Entretanto 

Baker e Nelson (2005) argumentam que se os gestores forem excessivamente otimistas, sendo 

desse modo suscetíveis a falácias de planejamento, pode rever a relação positiva entre folga 

orgaanizacional e desempenho em negativa. 

 Entre outros achados da temática, o estudo de George (2005) argumenta que empresas 

mais novas tendem a apresentar maior vulnerabilidade ou ter maior dificuldade para o 

acúmulo de recursos, e que à medida que as empresas adquirem idade, estas tendem a exigir 

mais recursos com o intuito de renovarem  suas capacidades (George, 2005; Bradley et al, 

2011). De acordo com esses argumentos, George (2005) verificou que a idade é um fator o 

qual modera a relação entre folga organizacional e desempenho. 
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 Vistos alguns estudos anteriores associados a folga organizacional, verifica-se uma 

escassezde pesquisas que tratem do possível relacionamento entre a folga organizacional e os 

ativos intangíveis. 

 

2.2 ATIVOS INTANGÍVEIS E VALOR DE MERCADO 

 Para o desenvolvimento futuro de pesquisas, Rutten e Boekema (2007) argumentam 

não ser recomendado que estas se restrinjam a investigar o impacto das tecnologias no valor 

das empresas. Conforme os autores, a tecnologia não é o suficiente para a distinção de 

concorrentes, e que muitas inovações bem sucedidas que representam ativos intangíveis estão 

relacionadas a estilos de vida, modas, tendências, etc. Esta inovação a qual proporciona maior 

competitividade da empresa, assim, depende de vários intangíveis que consistem em vários 

tipos de conhecimento, não limitado somente ao tecnológico (Rutten & Boekema, 2007). 

 Os intangíveis não se constituem em um fenômeno novo, pois sua criação é decorrente 

desde o início da civilização, com o surgimento de invenções como a eletricidade, telefone e 

produtos farmacêuticos (Lev, 2001). Recentemente, o valor criado nas empresas cada vez 

mais advindo de habilidades de conhecimento do que propriamente de atividades mecânicas. 

Assim, tanto tecnologias como habilidades humanas (arquitetos, matemáticos, cientistas da 

computação,engenheiros, escritores, artistas, profissionais de entretenimento, atletas) são 

fontes criadoras de riqueza às empresas, e desta forma gerando vantagens competitivas (Kayo 

et al., 2006). 

 Acerca desta crescente importância por tecnologias e habilidades humanas, cada vez 

mais há uma preocupação em torno da gestão de recursos intangíveis (Castellanos, Merino & 

Zambrano, 2010). Os ativos intangíveis, diferentemente dos tangíveis, tem como 

características: inexistência de forma física, serem objetos incorpóreos e proporcionarem 

expectativa de benefícios econômicos futuros. De acordo com essas características e Upton 

(2001), os ativos intangíveis representam marcas, patentes, softwares, direitos de propriedade, 

goodwill entre outros. 

 Como fonte de benefícios econômicos futuros, os intangíveis podem ser controlados 

pela empresa como resultado de acontecimentos e transações passadas (produzidos pela 

empresa ou adquiridos), e que podem ou não ser vendidos separadamente de outros ativos da 

empresa (Cañibano et al., 2002). O reconhecimento de um Ativo Intangível conforme 

Iudícibus et al. (2010, p. 265) pode ser conceituado em três pontos: identificação, controle e 

geração de benefícios econômicos futuros. Desta forma, esses critérios são atendidos quando:  
(i) for separável, ou em outras palavras, puder ser separado da entidade e vendido, 

transferido, licenciado, alugado ou trocado, individualmente ou junto com um 

contrato, ativo ou passivo relacionado, independentemente da intenção de usa pela 

entidade; ou (ii) resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, 

independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou 

de outros direitos e obrigações. Essa identificação é necessária para diferenciá-lo do 

Goodwill, que é um intangível não identificável. 

 Em relação ao valor de mercado, de acordo com a teoria de Ohlson (1995), o valor de 

mercado do patrimônio de uma empresa pode ser explicado por um modelo o qual é 

constituído por partes da contabilidade financeira, a saber: um conceito de estoque de valor 

(valor contábil) e também um conceito de fluxo de valor (lucro ajustado por dividendos). 

Desta forma, Olhson (1995) modela o valor de mercado de uma empresa tanto em função do 

valor contábil como também da: rentabilidade atual, que é representada por meio de ganhos 

anormais; e por outras informações que possam modificar a rentabilidade futura. 

 Com base nessa teoria, a informação contábil pode ser relevante quando refletir no 

preço das ações, em que especificamente os estudos de value relevance investigam essa 
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relevância das informações contábeis para o mercado de capitais (Beisland & Hamberg, 

2013). Assim conforme Antunes et al. (2010), a apresentação de informações contábeis de 

qualidade e relevância podem elevar a capacidade preditiva da empresa, e por consequência 

afetar a tomada de decisão de investidores. 

 Conforme Kayo, Teh e Basso (2006), os ativos intangíveis são fundamentais para o 

valor econômico da organização por proporcionarem vantagem competitiva. Essa importância 

crescente dos ativos intangíveis deve-se principalmente à competição que há pelo 

desenvolvimento de novas  tecnologias (Lev, 2001). Em organizações com considerável 

investimentos em ativos intangíveis como capital humano, pesquisa e desenvolvimento, por 

exemplo, pode tornar a relevância das informações como lucro e patrimônio dessa empresa 

limitada (Amir & Lev, 1998).  

 Especificamente, o estudo de Jennings et al. (1996) é um dos primeiros trabalhos o 

qual relacionou a relevância do valor e o goodwill. Os autores especialmente constataram que 

o goodwill está relacionado significativa e positivamente com o valor de mercado do 

patrimônio líquido. Entre as justificativas à pesquisa para seus achados, os autores 

argumentam que possivelmente o goodwill é mais valorizado do que de fato é registrado em 

seu valor contábil, uma vez que é possível que não é considerado que o goodwill é amortizado  

rapidamente.  

 De acordo também com Aboody e Lev (1998), os registros de ativos intangíveis são 

relevantes para explicar o valor de mercado das organizações. Inclusive, Lev e Radhakrishnan 

(2003) encontraram evidências da relevância dos ativos intangíveis para o preço das ações, os 

quais concluíram que as ineficiências ou falhas do mercado é devido a falta de evidenciação 

de informações intangíveis das empresas. 

 Apesar das verificações acerca da explicação dos ativos intangíveis para o valor de 

mercado, há uma escassez de pesquisas as quais analisar o poder preditivo do valor de 

mercado nos ativos intangíveis. Especialmente esta pesquisa delinea esta explicação como 

hipótese, por meio do desenvolvimento do tópico 2.4. 

  

2.3 FOLGA ORGANIZACIONAL E VALOR DE MERCADO PARA OS ATIVOS 

INTANGÍVEIS  

 Para a criação de valor mais significativo, faz-se necessário multiplicar e crescer o 

conhecimento, e para esta finalidade, há um esforço cada vez maior de gerentes a gerenciar 

ativos físicos e financeiros com o intuito direto de geração de ativos intangíveis. Assim, 

considerável porcentagem do valor da empresa está sendo atribuído a ativos intangíveis, os 

quais são relacionados a habilidades individuais, conhecimentos, sistemas de informação, 

modelos e marcas comerciais (Edvinsson & Malone, 1999).  

 Conforme Edvinsson e Malone (1999), os dados de desempenho financeiro podem 

desempenhar valor relevante para os investidores, usados como indicadores de desempenho 

financeiro futuro, em que, segundo trabalho de Tsai, Lu e Yen (2012), essas medidas de 

desempenho voltadas para o futuro podem ser refletidas nos ativos intangíveis. Além disso, 

Chen, Cheng e Hwang (2005), sustentam em seus resultados que a eficiência do capital 

intelectual pode ser um indicador para o desempenho financeiro futuro da empresa. Desta 

forma, é adequado o argumento que o desempenho financeiro possivelmente tem relevância 

para ativos intangíveis. Nesta temática, o estudo brasileiro de Kayo et al (2008) verificaram 

que quanto maior a variável tamanho, em termos de valor de mercado, maior é a 

probabilidade da empresa ser intangível-intensiva.  

 Conforme Kramer et al. (2011), as empresas as quais apresentam um forte caráter 

inovador geralmente possuem investimentos intensivos em ativos intangíveis. Assim, em 
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relação ao relacionamento entre Folga Organizacional e Ativos Intangíveis (em que é 

considerado comumente como inovação), no processo de inovação, os recursos atuam como 

facilitadores da experimentação, ao propiciar que a organização assuma riscos, e na decisão 

estratégica (Cyert & March, 1963; Nohria & Gulati, 1996; Keegan & Turner, 2002). 

Entretanto, a folga também pode representar uma força negativa para a inovação, na qual 

especialmente em Murro, Teixeira e Beuren (2016), é tratado como Ativos Intangíveis, 

causando riscos para o negócio, e por consequência, um problema de agentes organizacionais 

(Keegan & Turner, 2002; Tan & Peng, 2003; Yang et al.,  2009; Huang & Chen , 2010). 

 A folga pode ser analisada em duas dimensões: folga absorvida e não absorvida, em 

que especialmente neste estudo foram selecionados indicadores de folga absorvida na 

pesquisa. Em relação a folga absorvida, é geralmente utilizada para proteção, para contribuir 

na operação e manuntenção a curto prazo da organização (Cyert & March, 1963; Sharfman et 

al. , 1988; Huang & Chen , 2010), como também pode propiciar que os indivíduos tenham 

mais tempo e condições para serem criativos, e por consequência se envolvam ativamente nas 

atividades de compartilhamento e aprendizado de conhecimento (Keegan & Turner, 2002; 

Huang & Chen , 2010). Ainda conforme Huang e Chen (2010), a folga absorvida pode ser 

aplicada para a resolução de conflitos entre indivíduos criativos, no intuito de que sejam 

implementadas atividades inovadoras de forma mais eficaz. 

 Enquanto a folga absorvida está relacionada aos recursos que dificilmente devem ser 

redistribuídos, a folga não absorvida apresenta maior discrição gerencial (Tan & Peng, 2003). 

Especificamente a folga não absorvida permite às organizações que estas inovem e 

experimentem novas estratégicas como projetos inovadores, desde que a organização não 

tenha recursos muito limitados para alcançar este objetivo (Cyert & March, 1963; Nohria & 

Gulati, 1996).  

 Diferentemente da folga absorvida, a relação que a folga não absorvida com a 

inovação pode se mostrar menos significante, ou ainda negativa. A justificativa para esta 

influência é devido a folga não absorvida no longo prazo ser eficaz ao aprendizado, 

compartilhamento e criação de conhecimento, porém quando analisada no curto prazo, é 

possível que a folga não absorvida parecer ineficaz, pois os controles gerenciais tendem a 

serem mais indisciplinados. Principalmente empresas as quais apresentam recursos mais 

abundantes, pode-se observar que a folga não absorvida tende a reduzir a eficiência, pois 

geralmente são organizações que são mais propensas a se envolverem em comportamentos de 

riscos e em investimentos mais indisciplinados em atividades de P & D (Jensen, 1986, 1993). 

 Especialmente o estudo de Murro, Teixeira e Beuren (2016), verificou que as duas 

variáveis de folga absorvida e potencial apresentaram uma relação positiva, e que 

especificamente a folga não absorvida apresentou-se menos significante, e com um 

relacionamento negativo. Assim, o resultado específico da folga absorvida corrobora com 

argumentos de Keegan e Turner (2002) e Tan e Peng (2003) de que a folga organizacional 

contribui à inovação das empresas ao propiciar a redução de custos adicionais que possam 

estar relacionados com a não aquisição de determinadas culturas de experiências. Em relação 

ao resultado da folga não absorvida, conforme Huang e Chen (2010), a ocorrência de relação 

negativa entre folga e inovação pode ser devido a conflitos e problemas de coordenação. 

 A disponibilidade e a alocação de recursos financeiros é um fator importante que pode 

modificar o desempenho da inovação. Conforme Peneder (2008), a alocação incorreta de 

recursos financeiros devido a presença de informações assimétricas entre os vários agentes e 

organizações envolvidas, pode ocasionar sub investimentos na inovação, ou seja, o 

relacionamento entre folga e ativos intangíveis pode ser negativo. 
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 Como especialmente esta pesquisa investiga a relação da folga absorvida com os 

Ativos Intangíveis, o estudo tem como hipótese que a folga apresentará uma relação positiva 

com os Intangíveis, conforme evidenciado em Murro, Teixeira e Beuren (2016).  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 A pesquisa tem como objetivo verificar se a folga organizacional e o valor de mercado 

das empresas listadas na BM&FBovespa está positivamente associado ao intangível, durante 

o período de 2010 a 2016. Para isso, será necessário testar se o valor de mercado e a folga de 

recursos das companhias no final de cada período tem o potencial estatístico para explicar as 

variável contábil intangível. Desta forma, além do valor de mercado, os intangíveis, também 

serão comparadas estatisticamente com os Recebíveis, o Caixa e a Liquidez Corrente, ambos 

representando respectivamente a Folga Organizacional. 

 Afim de verificar se o valor de mercado exerce algum poder estatístico sobre os 

intangíveis da empresas, será testada a seguinte hipótese:  

 

H1: o Valor de Mercado das empresas está positivamente associado aos intangíveis. 

 

H2: a Folga Organizacional das empresas está positivamente associado aos intangíveis. 

 

 
lnINTi = β0 + β1lnVMEi + β2lnRECi + β3lnCXi +lnβ4LCi +εi 

 

 Espera-se pela Equação de Regressão, quanto maior o valor de mercado, os índices de 

recebíveis, caixa e liquidez corrente, maior serão os valores dos intangíveis registrados na 

contabilidade das empresas. A técnica estatística é por meio de regressão linear múltipla por 

meio do software SPSS, porque se pretende verificar a capacidade explicativa de um número 

de variáveis independentes numa variável dependente (Maroco, 2007; Fávero et al, 2009). As 

variáveis que compõem as equações de regressão estão descritas no Quadro 1. 

 

 
Quadro 1 - Variáveis dos Modelos 

Símbolo Descrição Fórmula Autor 

Variáveis dependentes 

ln  Ativos Intangíveis 

Obtido diretamente na 

base de dados da 

Economática 

Keegan e Turner (2002); Tan e Peng, 

(2003), Yang et al. (2009), Huang e 

Chen (2010), Kramer et al. (2011), 

Tsai, Lu e Yen (2012); Murro, Teixeira 

e Beuren (2016) 

Variáveis independentes 

Símbolo Descrição Fórmula Autores 

lnVME Valor de Mercado 

Obtido diretamente na 

base de dados da 

Economática 

Aboody e Lev (1998), Lev e 

Radhakrishnan (2003) 

Folga Organizacional 

ln  Recebíveis 

=  

em que: 

 = Contas a 

Receber 

REV = Receita de 

Vendas 

Bourgeois e Singh (1983); Moses 

(1992); Cheng e Kesner (1997); Nohria 

e Gulati (1997); Thompson e Millar 

(2001); George (2005) 
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lnCX Caixa 

CX =  

em que: 

CX =  Caixa 

Bourgeois & Singh (1983); Moses 

(1992); Wiseman e Bromiley (1996); 

Cheng & Kesner (1997); George 

(2005); Ilbay (2009) 

lnLC Liquidez Corrente 

LC =  

em que: 

AC = Ativo Circulante 

PC = Passivo 

Circulante 

Bourgeois e Singh (1983), Wiseman e 

Bromiley (1996) e Chiu e Liaw (2006) 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 A amostra é composta por 41 empresas, da quais foram selecionadas aquelas as quais 

propiciaram a normalidade das variáveis. Para a normalidade dos dados, foi utilizado o teste 

de em que se considerou o teste de Kolmogorov–Smirnov. Em relação ao tipo de seleção da 

amostra, conforme Lakatos e Marconi (2002), o tipo de amostra probabilística aleatória 

simples estabelece que cada membro da população tem a mesma probabilidade de ser 

escolhido. Desta forma, o procedimento da pesquisa consiste, qualquer que seja a amostra, em 

apresentar um resultado. 

 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 A análise descritiva da Erro! Fonte de referência não encontrada. mostra os valores 

de cada variável, distribuídos pelos 7 anos analisados. 

 
Tabela 1 - Estatística Descritiva das Variáveis dos Modelos para o período de 2010 à 2016 

Anos 
lnINT lnVM lnCX lnREC lnLC 

Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP 

2010 12.729 2.014 15.429 0.825 -2.331 1.281 -1.667 0.461 0.484 0.459 

2011 12.848 2.031 15.394 0.854 -2.087 1.182 -1.651 0.437 0.494 0.389 

2012 13.032 1.971 15.653 0.833 -2.111 1.065 -1.626 0.477 0.502 0.378 

2013 13.041 1.920 15.578 0.860 -2.120 0.960 -1.643 0.506 0.502 0.349 

2014 13.200 1.809 15.450 1.002 -2.143 0.997 -1.630 0.508 0.525 0.325 

2015 13.447 1.801 15.205 1.186 -2.018 1.050 -1.583 0.485 0.439 0.322 

2016 13.540 1.760 15.388 1.101 -1.920 0.874 -1.610 0.584 0.388 0.428 

 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 É perceptível na Tabela 2, que a média dos ativos intangíveis está aumentando 

conforme os anos, e que o desvio padrão das empresas em relação aos intangíveis está 

diminuindo no decorrer do período. Em relação aos indicadores de valor de mercado, caixa, 

recebíveis e liquidez corrente, não se pode constatar que uma diminuição ou um crescimento. 

Para verificar a relação entre a Folga Organizacional e os Ativos Intangíveis, foi 

realizada regressão linear múltipla, com o desenvolvimento dos testes estatísticos com base 

no R
2
, R

2 
ajustado, nível de significância do modelo, o teste de aleatoriedade de Durbin-

Watson (DW) e também  o teste de multicolinearidade, ou seja, o teste Fator de Inflação de 

Variância (VIF).  

A análise de variância (ANOVA), é utilizado para analisar se o modelo possui um 

poder explicativo melhor do que a média para explicar a variável independente. Hair Jr. et al. 

(2005) preconiza que os valores de estatística DW devem estar próximo de 2, para atender ao 

pressuposto da regressão e especificamente o VIF é utilizado para identificar possíveis 

problemas de multicolinearidade entre as variáveis independentes. Conforme os autores 
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Gujarati e Porter (2011), geralmente apenas valores de VIF acima de 10 indicam problemas 

de multicolinearidade entre as variáveis independentes.  

Para efeitos de resultado do modelo proposto, é possível constatar que pelo VIF não 

há problemas de multiconearidade consideráveis, além do modelo ser significante. O R² 

mostra que as variáveis explicam os Ativos Intangíveis. A Tabela 2 apresenta os resultados do 

modelo proposto, aplicado em empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa. 

 
Tabela 2 - Resultado do Modelo para o período de 2010 à 2016 

Variáveis Coeficientes Significância 
VIF 

Constante 0,038 

lnVM 0,331 0,000 1,075 

lnCX 0,008 0,878 1,194 

lnREC -0,097 0,063 1,112 

lnLC -0,418 0,000 1,139 

R² 

R² ajustado 

Durbin-Watson 

Sig. (ANOVA) 

30,9% 

29,9% 

2,067 

0,000 

Nota. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Com os resultados obtidos, é possível constatar que tanto o Valor de Mercado quanto a 

Folga Organizacional são significantes para explicar os Ativos Intangíveis. Ao nível de 1%, 

percebe-se que tanto o valor de mercado como a liquidez corrente são significantes aos Ativos 

Intangíveis das empresas. Contudo, deve-se atentar para os sinais dos coeficientes de ambas 

as variáveis, pois enquanto o valor de mercado apresenta relação positiva com os Ativos 

Intangíveis, a liquidez corrente tem uma relação negativa com os Intangíveis.  

 Em relação a outra variável de Folga Organizacional, também foi verificado que os 

Recebíveis apresentam uma relação negativa com os Intangíveis, pelo menos ao nível de 10% 

de significância. Desta forma, a hipótese H2: a folga organizacional das empresas está 

associada positivamente aos intangíveis, é rejeitada. O indicador de caixa não apresentou 

significância para os Ativos Intangíveis.  

 O resultado do valor de mercado o qual explica positivamente os Ativos Intangíveis, 

corrobora com os autores Edvinsson e Malone (1998), Stewart (1998) e Sveiby (1998), de que 

de fato o valor das empresas está cada vez mais se deslocando para os intangíveis. Assim, 

diferentemente da rejeição da hipótese H2, a hipótese H1: o Valor de Mercado das empresas 

está positivamente associado aos intangíveis, é aceita. 

 Em relação aos resultados relacionados a Folga Organizacional, diferem de Murro, 

Teixeira e Beuren (2016), a qual constatou que a folga absorvida tem relação positiva ao 

considerar outras variáveis de Folga Organizacional, ou seja, diferentes das aplicadas nesta 

pesquisa. Nesta pesquisa, foram considerados tanto os Recebíveis quanto a Liquidez Corrente 

como Folga Recuperável, ou seja, as quais podem ser recuperadas pela empresa, mesmo já 

absorvidas.  

 Estes resultados relacionados a Folga Organizacional podem possivelmente ser 

justificados conforme Peneder (2008), em que é provável que informações assimétricas entre 

organizações e agentes podem inviabilizar a correta alocação de recursos financeiros, e desta 

forma propiciar o sub investimento em inovação. Além disso, outra possível justificativa pode 

ser devido a presença de problemas de agência, pois propicia dificuldade na medição de 

gastos de P&D à inovação, conforme Jensen (1993) e Nohria e Gulati (1996). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo verificar se o valor de mercado e a folga 

organizacional influencia os ativos intangíveis das empresas. Com essa finalidade, realizou-se 

uma pesquisa descritiva, documental e com abordagem quantitativa. A população da pesquisa 

compreendeu as companhias brasileiras listadas na BM&FBovespa, da qual a amostra foi 

constituída por 42 empresas, conforme algumas empresas foram excluídas por serem 

identificadas como outliers. O período de investigação compreendeu os anos de 2010 a 2016. 

Com os resultados obtidos, evidenciou-se que o valor de mercado explica positivamente 

os ativos intangíveis. Desta forma, além dos ativos intangíveis explicarem o valor de mercado 

das empresas, como verificado em estudos anteriores, a maior presença de valor de mercado 

pode elevar o valor dos intangíveis. Assim, acredita-se que os ativos intangíveis como medida 

de desempenho pode ser elevado, conforme sua importância principalmente em períodos 

recentes, por meio do aumento do valor de mercado. Portanto, a primeira hipótese do estudo 

foi aceita. 

Além desta verificação, em relação a Folga Organizacional foi possível constatar que 

esta tem uma relação significativa e negativa com os Ativos Intangíveis, sendo que 

especialmente a Liquidez Corrente apresenta um relacionamento mais forte para explicar os 

Intangíveis do que o Valor de Mercado. Com esse resultado, a conclusão a respeito 

especificamente da folga absorvida com os intangíveis difere de estudo anterior de Murro, 

Teixeira e Beuren (2016), em que foram consideradas outras variáveis para analisar a Folga.  

Conforme a relação negativa encontrada entre a liquidez corrente e os intangíveis, como 

também entre os recebíveis e intangíveis, possivelmente se deva a presença de problemas de 

agência, conforme Jensen (1993) e Nohria e Gulati (1996). Ou ainda, outra possível 

justificativa, pode ser decorrente da presença de informações assimétricas entre organizações 

e agentes em empresas brasileiras. Portanto, a segunda hipótese não é aceita, diferentemente 

da primeira hipótese. 

Assim, conforme a importância crescente dos ativos intangíveis ao desenvolvimento 

econômico, vericado também seu aumento progressivo ao observar a estatística descritiva, 

pode-se verificar que possivelmente as empresas brasileiras devam buscar soluções quanto a 

problemas de agência, uma vez que pesquisas anteriores apontam os benefícios que a folga 

organizacional apresenta para o desempenho. Era esperado especialmente para este estudo 

que fosse obtido uma relação positiva entre a folga organizacional e ativos intangíveis, porém, 

de forma a motivar novas pesquisas, a relação constatada foi negativa, mostrando que a 

gerência das empresas brasileiras possam estar ineficientes em seus sistemas, pois a presença 

da folga tende a reduzir possivelmente a capacidade de inovação das empresas. 

 Este estudo é limitado devido a interdisciplinaridade da abordagem do tema folga 

sobre sua mensuração, pois conforme Quintas e Beuren (2011), as folgas podem  diferir entre 

partes distintas de uma organização, em que determinados indicadores  foram excluídos 

devido a impossibilidade de alcançar a normalidade, a qual é pressuposto da regressão. Desta 

forma, sugerem-se que novas pesquisas com a ampliação de indicadores de Folga 

Organizacional sejam realizadas, como também a replicação da pesquisa para outros 

mercados, devido a escassez de estudos nesta linha de pesquisa. 
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Resumo: 

 

Os estoques constituem 70% dos custos de uma organização, desta forma um estoque 

mal administrado pode se tornar ineficaz e gerar prejuízo para a mesma. Assim sendo, este 

artigo, de pesquisa qualitativa, tem como objetivo analisar como se encontra a atual situação 

dos estoques nos Supermercados de médio porte do município de Hortolândia. O presente 

trabalho busca identificar o conhecimento dos gestores a respeito do controle de estoque nos 

Supermercados. Após a análise dos dados obtidos, chegou-se à conclusão de que os gestores 

entrevistados tem conhecimento sobre como é importante o gerenciamento dos estoques, 

porém por falta de recursos e de ferramentas adequadas, os mesmos acabam não gerenciando 

adequadamente os estoques. 

 

Palavras-chave: 

Estoque. Supermercado. Logística. Controle 

 

 

Abstract: 

 

The stocks account for 70% of an organization's costs, so poorly managed stock can 

become ineffective and lead to loss. Therefore, this article, in qualitative research, has the 

objective of analyzing how a current stocks situation are in the medium-sized Supermarkets of 

the municipality of Hortolândia. The present work seeks to know the knowledge of the 

managers regarding the control of stock in Supermarkets. After an analysis of the results 

obtained, it was concluded that the interviewed managers are aware of how important a stock 

management is, but due to the lack of adequate resources and tools, they do not manage the 

stocks properly. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Na busca cada vez maior por reduções dos custos dentro dos Supermercados, o fator 

que tem mais contribuído é um controle de estoque bem administrado no qual é possível 

evitar desperdícios e sempre disponibilizar produtos nas prateleiras para atender os clientes.  

Desta forma, a logística tem se tornado fundamental dentro de qualquer tipo de empresa.  

Segundo Ballou (1993) a logística dentro das empresas trata de todas atividades de 

movimentação e armazenagem de produtos que facilitam todo o processo de aquisição desde a 

matéria prima até chegar ao consumidor assim como também é primordial o fluxo de 

informações que colocam os produtos em movimentação com o propósito de disponibilizar 

produtos/ serviços a um preço razoável para os clientes.  Os controles de estoques são de 

grande relevância dentro de qualquer organização, pois é necessário que tenham um maior 

controle sobre seus produtos, desta forma é possível manter a competitividade no mercado. 

Ching (1999) afirma que o estoque é toda a matéria prima, embalagem, peças e outros tipos 

de mercadorias, produtos acabados, semiacabados dentre outros. 

Viana (2000) afirma que “em qualquer empresa os estoques representam componentes 

extremamente significativos, seja sob aspectos econômicos financeiros ou operacionais 

críticos”.  O controle de estoques tem como objetivo monitorar a entrada e saída de produtos, 

para que a empresa tenha conhecimento sobre quais devem ser os produtos prioritários na 

hora de efetuar as compras. Segundo Domingues (2010) surgiu na década de 60, como 

objetivo de executar computacionalmente a atividade de planejamento das necessidades de 

matérias, permitindo assim determinar, precisa e rapidamente, às prioridades das ordens de 

compra e fabricação. O estoque quando mal administrado eleva os custos da empresa. 

Segundo Ballou (1993) o estoque representa de 25% a 40% dos custos totais das 

organizações. O estoque representa uma grande vantagem competitiva pois, empresas 

compram em grande escala e os valores unitários saem mais baratos se forem comprados em 

uma quantidade maior. 

O objetivo desta pesquisa é evidenciar o controle de estoque nos Supermercados de 

médio porte no município de Hortolândia, havendo a possibilidade de que parte dos 

Supermercados de médio porte não tem um controle adequado sobre seus estoques, e devido a 

esta falta de controle, passa a ocorrer desperdícios de produtos, gerando prejuízos para os 

mesmos. Segundo Anandarajan e Partovi (2002) há uma grande complexidade no controle de 
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estoque destes tipos de empresas, devido à grande quantidade de itens que há para venda, pelo 

motivo da grande diversidade de produtos, é necessário um controle de estoque rigoroso 

referente a estocagem dos mesmos. Desta maneira possibilita fazer o seguinte 

questionamento: “Qual a importância do controle de estoque eficiente em um Supermercado 

de médio porte? ” 

Sendo assim o objetivo deste trabalho é apresentar maneiras de facilitar o controle de 

entrada e saída nos estoques, devido ao grande fluxo de produtos de diversos segmentos e 

validades presentes dentro de um Supermercado, para que não haja desperdício ou falta de 

mercadoria nas prateleiras. De acordo com Endeavor Brasil (acesso em 15/07/2017 às 09:30), 

o estoque de segurança existe e é calculado para diminuir os riscos de não haver material 

suficiente para atender os clientes por conta de algum imprevisto, como atrasos de entrega, 

imprevisto com o fornecedor ou uma demanda além das expectativas. 

De acordo com Werner (2004) define empresa familiar como aquela que tem 

o controle acionário na mão de uma só família, a qual define as estratégias da 

organização segundo a sua própria gestão. O artigo busca mostrar como um 

controle de estoque adequado pode contribuir na redução de custos e organização 

das entradas e saídas de mercadorias de um Supermercado de médio porte. 

 

1.1 Objetivos Específicos  

 

 Identificar se o Supermercado pesquisado possui um controle de estoque; 

 Identificar se os proprietários dos Supermercados têm consciência da 

importância que o controle de estoques traz para a organização; 

 Saber se há um plano de ação para se evitar o desperdício de materiais em 

estoque. 

 

1.2 Justificativa 

 

Os Supermercados de médio porte tendem a ter grandes dificuldades para 

controlar os seus estoques, devido ao fato de em grandes partes das vezes serem 

administrados pela própria família que não tem a sistemática adequada para o 

controle de estoques. Segundo Alt e Martins (2009) O espectro de recursos 
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administráveis é bem amplo, podendo desdobrar-se em uma infinidade de 

disciplinas, cada uma delas com características peculiares, necessitando 

profissionais especialmente formados e treinados para tal. 

O artigo enfatizará a importância do controle de estoque, e se os 

Supermercados pesquisados possuem esse conhecimento e os aplica em seus 

estoques.  

 

1.3 Metodologia a Ser Adotada 

 

A metodologia segundo Gonçalves (2001) “Significa o estudo dos caminhos 

a serem seguidos, incluindo-se os procedimentos escolhidos”. Para a classificação 

da pesquisa, toma-se como base a taxinomia apresentada por vergara (1997) e Gil 

(1991) que a classifica em relação a dois aspectos: quantos aos fins e aos meios. 

Quantos aos fins é uma pesquisa explicativa pois tem como principal 

objetivo tornar as ações estudadas em dados de fácil compreensão, justificando e 

explicando os seus principais motivos e o "porquê" das coisas. 

Quantos aos meios a pesquisa é classificada como pesquisa de campo e 

bibliográfica, pois será feita uma entrevista e será utilizado como base artigos, 

revistas, jornais e livros. 

 

 

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

  

2.1 O Propósito do Controle de Estoques 

 

O controle de estoque tem como propósito auxiliar o administrador a 

controlar o processo de entrada e saída de produtos dentro da empresa, um controle 

de estoque bem administrado poderá auxiliar a empresa para que tenha maiores 

lucros. Alt e Martins (2009) afirmam que o estoque é um recurso produtivo que no 

final da cadeia de suprimentos criará valor para o consumidor final. 

Atualmente a concorrência tem crescido demasiadamente, fazendo com que 

as empresas tenham que trabalhar com métodos que façam com que o consumidor 
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final consiga distinguir o benefício de comprar deles e não do concorrente; e um 

controle de estoques eficaz pode fazer com que o cliente tenha esta percepção. 

Segundo Alt e Martins (2009) todas as empresas procuram obter uma vantagem 

competitiva em relação aos concorrentes, e a oportunidade de atendê-los 

prontamente, no momento e na quantidade desejada, é facilitada por meio da 

administração eficaz dos estoques. 

 

2.2 Tipos de Estoque 

 

Toda organização, independentemente do ramo em que atue, tem estoque, 

seja ele de materiais de escritório, estoque de matérias primas, estoque de produtos 

acabados e etc. 

Segundo Sousa (2002), as empresas que não alcançam um bom sistema de 

gestão de seus estoques estão suscetíveis a perda de mercado, devido a avaliações 

ruins feitas por seus clientes. Os principais tipos de estoques que costumamos 

encontrar em Supermercados são: 

 Estoque de Antecipação 

Este tipo de estoque normalmente é utilizado quando há oscilações 

previsíveis de demanda, entrega ou produção de um item. Normalmente é aplicado 

quando há muita variação nos fornecimentos, desta forma a proposta deste estoque 

é minimizar estas oscilações. 

 Estoque Máximo 

É o estoque que tem a quantidade máxima de produtos armazenados por um 

determinado período, até uma nova compra de mercadorias. 

 Estoque Médio 

Este estoque se refere a um estoque que é a metade do estoque normal 

somado ao estoque de segurança. 

 Estoque Mínimo 

Este estoque armazena a menor quantidade possível de um produto para uma 

possível eventualidade. 

 Estoque de Proteção 

É o tipo de estoque feito para evitar surpresas, como greves, altas repentinas 

de preços dentre outras eventualidades. 
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Em um Supermercado é possível ter vários tipos de estoques; irá variar os 

tipos devido ao tempo de giro de determinado produto, prazo de validade, custo do 

produto, espaço físico que o produto ocupa no estoque, e o fator concorrência. 

Segundo Moura (1997) um fator importante no processo de estocagem que pode 

criar variações é a função das características do material, que explora 

possibilidades de agrupamentos por tipo, tamanho, frequência de movimentação, 

ou mesmo até a estocagem por tipo de material que seja usado em um 

departamento específico. 

 

2.3 Motivos para o Controle de Estoques 

 

De acordo com Alt e Martins (apud BALLOU, 1978) os estoques são 

importantes para: melhorar o serviço ao cliente; economia de escala; proteção 

contra mudanças de preços em tempo de inflação alta; proteção contra incerteza na 

demanda e no tempo de entrega e proteção contra contingências. 

Com um bom controle de estoque fica mais fácil identificar quais as 

mercadorias que estão próximas do vencimento, quais estão acabando, quais não 

estão vendendo e desta forma é possível evitar a perda de produtos, evitar a compra 

de mercadoria que não vende, desta forma aplicando o capital somente em 

produtos que tem maior saída e tendo um melhor retorno do capital investido. Um 

supermercado que tem um controle de estoque acaba por ter vantagem sobre a 

concorrência que não o tem, pois aquele que tem o controle de estoque pode coletar 

dados de seu sistema e descobrir o que o cliente procura, qual a mercadoria que 

mais o agrada e garantir que sempre haja o que o cliente busca. 

Conforme Corrêa, (1975) a gerência de um estoque implica em lidar com 

dois fatores básicos: 

a) O controle físico e contábil da movimentação das peças ou artigos; 

b) O seu ressuprimento periódico, a fim de que haja, em tempo hábil, 

disponibilidade de material. 

 

2.4 Formas de Tratar Perdas de Mercadorias 
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Nas constantes mudanças ocorridas pela globalização e a facilidade que o 

cliente tem a escolher  diversos supermercados ao seu redor. Essa competitividade 

se acirra cada vez mais entre as organizações supermercadistas, gerando uma 

redução em suas lucratividades. E um dos fatores que reduz o lucro, são as perdas 

varejistas. Com isso, a necessidade de implantar controles de gerenciamentos de 

perdas, se tornou fundamental nas redes de supermercados. 

Segundo Sambugaro (2015), “são consideradas perdas no varejo, toda e 

qualquer interferência negativa no resultado da empresa, gerando como 

consequência final a redução de lucro”. 

As perdas identificadas mais constantes dentro dos estoques dos 

supermercados, tornando visíveis, são: quebras, furtos, os desperdícios, 

armazenamento impróprio, e por excessos. Essas são as principais podendo haver 

mais. Segundo Lapa (2010), a margem aceitada de perdas em estoques de 

supermercados não pode ultrapassar mais de 2,01%. 

 

2.5 A Importância da Realização de Inventários 

 

Segundo Gurgel (2013), o objetivo do inventario físico é proporcionar a 

verificação dos registros, para poder ser feitos os ajustes, através da avaliação dos 

lucros e correções das diferenças apuradas. 

Como evidenciado a importância da gestão de estoque dentro dos 

supermercados, o inventario ajuda e direciona a realizar analise de todos os 

produtos do estoque, e que o mesmo deve ser feito de forma correta para verificar a 

veracidade dos dados para corrigir diferenças físicas e contábeis do sistema. 

Através do inventario pode-se reduzir perdas e evitar desperdícios que 

acabam gerando custos para os supermercados. Esses inventários, podem ser 

realizados periodicamente, e que um intervalo de um para o outro não seja tão 

grande. Existe também o rotativo que é realizado diariamente, além de identificar 

divergências física e contábeis, também consegue-se identificar outras perdas como 

produtos vencidos e extraviados. 

Para obter-se maior sucesso nos inventários, deve-se seguir dois 

procedimentos fundamentais, são eles: a pré-contagem dos itens a serem 

inventariados e a própria arrumação de todos esses produtos. Por isso, formam-se 
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equipes com um responsável, para coordenar e administrar as atividades a serem 

realizadas para assim facilitar para que haja uma eficácia no inventario, gerando 

resultados positivos. 

Dias (2010), afirma que não seguindo os procedimentos na realização do 

inventario, e sua organização não for bem-feita, corre-se o risco do inventario não 

corresponder com a realidade. 

 

3. ESTUDO DE CASO 

 

A cidade de Hortolândia está situada na RMC (Região Metropolitana de 

Campinas), segundo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano 

de 2016 a população estimada do município foi de 219.039 pessoas.  

A pesquisa de campo foi aplicada em 15 Supermercados do município de 

Hortolândia, através de entrevistas presenciais; tendo como objetivo analisar se há 

e como é realizado o controle de estoques. 

 

3.1 Análise de Dados 

 

Conforme a legislação vigente todas as mercadorias devem circular 

acompanhadas de sua respectiva nota fiscal, questionou-se se todas as entradas de 

mercadoria são devidamente acompanhadas da mesma. A resposta obtida foi que 

87% dos recebimentos são acompanhados da nota fiscal e 13% não. 

Todas as notas fiscais devem ser registradas no sistema, questionou-se se as 

mesmas são registradas no mesmo dia da entrega, item a item alimentando os 

estoques. Foi apresentado que 80% dos pesquisados registram as notas no mesmo 

dia e 20% não realizam o registro no mesmo dia. 

É necessário no processo de recebimento de mercadorias realizar-se 

conferência, desta forma foi questionado se havia conferência comparando o físico 

com a nota fiscal e 100% dos supermercados pesquisados afirmaram que sim, 

realizam a conferencia no ato do recebimento. 

Durante a conferência dos produtos pode ocorrer divergências, foi 

questionado qual a ação em relação as mesmas, 73% responderam que devolvem a 

nota fiscal e recebem posteriormente e 27% afirmaram que recebem a mercadoria e 
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posteriormente é entregue o item faltante, ou seguram o canhoto, ou então recebem 

um boleto atualizado com o desconto. 

Sabendo-se da importância do inventario para o controle de estoque, 

questionou-se se o mesmo era realizado periodicamente, dos Supermercados 

pesquisados 80% afirmaram realizar inventários em seus estoques, entretanto 25% 

desse montante afirmaram não ter um período pré-estipulado para se realizar, e os 

demais 20% não realizam inventário.         

Devido à grande quantidade de itens em um estoque, pode acabar ocorrendo 

algumas divergências, dessa maneira questionou-se como são tratadas essas 

eventualidades. 29% dos pesquisados afirmaram que realizam ajuste do sistema 

com o estoque em caso de divergência; 14% somente procuram saber o motivo da 

divergência sem mais providencias, outros 14% afirmam que nunca houve 

divergências; 8% realizam ajuste do estoque com o sistema, e os demais 35% não 

souberam responder.     

 

Tratamento das divergências de estoque  

 
Gráfico 1. 
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Para haver maior controle sobre seus produtos é necessário que haja registro 

do que entra e do que sai, por esse motivo foi questionado se todas as saídas de 

mercadorias são registradas e se é realizada baixa dos estoques. Descobriu-se que 

87% dos entrevistados registram as saídas e dão baixa nos estoques, os outros 13% 

não registram e não dão baixa. 

Perca de mercadorias representam prejuízo, foi questionado como são 

tratadas as perdas (produtos vencidos) em relação ao controle de estoque, e se é 

feita a baixa. 100% dos Supermercados entrevistados afirmaram que a maioria dos 

produtos que vencem ou estragam os fornecedores trocam, os que estão próximo ao 

prazo máximo de validade é diminuído o preço para vender mais rapidamente, e 

alguns são perdidos, nesses casos é dado baixa nos estoques. 

Como visto anteriormente um controle de estoque eficiente tem um papel 

fundamental dentro do Supermercado, foi questionado se os entrevistados 

concordavam com essa afirmação, 100% responderam que acham importante um 

controle de estoque eficiente. 

Por fim foi questionado aos entrevistados como eles classificam o seu 

controle de estoque atualmente e dos 15 Supermercados entrevistados, 46% 

afirmaram que o seu controle de estoque é mediano, 20% afirmaram que acham 

bom, 20% que é ótimo, 7% que é eficiente e os demais 7% afirmaram que é ruim. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como 

parte dos Supermercados de médio porte do município de Hortolândia controlam 

seus estoques, e qual o conhecimento que eles detêm a respeito do mesmo; além 

disso mostrou se formas de controlar o estoque, possibilitando a redução do 

desperdício de produtos como por exemplo perdas por validade, furto e baixa 

demanda. 

De modo geral os Supermercados demonstraram ter certo conhecimento a 

respeito do controle de estoque, entretanto percebeu se que alguns tem certa 

dificuldade, como controlar a entrada e saída de mercadorias.  Percebeu se também 

que os mercados pesquisados não têm interesse em investir em um controle de 

estoque adequado, pois acham que seu controle já está funcionando adequadamente 
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e também pelo fato de ter despesas com outro funcionário para cuidar somente da 

tarefa de gerir o estoque. 

Identificou se que em todos os Supermercados pesquisados há um controle 

de estoque, mesmo que em grande parte não seja eficiente. Diante das respostas 

obtidas ficou claro que o objetivo foi alcançado. 

ALT P.R.C. 2009 possibilitou ter maior clareza a respeito de quais são as 

principais ferramentas que devem ser utilizadas para se controlar um estoque 

adequadamente, como por exemplo: Inventários, tipos de estoques que podem ser 

aplicados para cada segmento e a importância dos estoques. 

A “pesquisa de campo” utilizou-se de um questionário de dez perguntas que 

foi aplicado presencialmente em parte dos Supermercados de médio porte do 

município de Hortolândia, assim, ficou claro a maneira como os mesmos 

gerenciam os seus estoques e o que tem a melhorar. 

Dada a importância do tema torna se necessário o desenvolvimento de 

projetos de capacitação na área de gestão de estoques desde o nível estratégico ao 

operacional. 

Nesse sentido o objetivo da pesquisa foi alcançado através da coleta de 

informações nos Supermercados. Identificou se que em todos há um controle de 

estoque, mas que não são adequados. 

Entende-se que por se tratar de um assunto amplo é possível aprofundar a 

pesquisa aumentando a abrangência e propor melhorias. 
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Differences in perceptions between Brazilian executives and auditors regarding the results and 

prospects of implanting Sarbanes-Oxley. 

 

Abstract: 

The aim of this study was to evaluate whether there are differences in perceptions regarding 

the benefits derived from the implantation of the Sarbanes-Oxley – SOX law between the 

executives and auditors who took part in this implantation in companies that operate in Brazil. 

The relevance of this topic is reflected in the high company investments in carrying out 

compliance activities in the post-SOX era. If on one hand there are studies that show that the 

law has added value to organizations by reestablishing market confidence, on the other there 

are also studies that show that some companies have decided to cease being publicly-held as a 

result of the high compliance costs resulting from the new rules imposed by SOX. The study 

carried out adopted a qualitative approach and focused on the importance of internal controls 

elements, incurred costs, and impacts of carrying out processes to comply with this law. The 

data were collected using a survey with one hundred and fifteen respondents and analyzed 

using difference of means. As a result, statistically different perceptions were identified in 

relation to the costs of promoting better quality in the accounting and financial information 

released, in relation to the innovation resulting from Sarbanes-Oxley, and in the assessment of 

the real increase in compliance costs over the years. Regarding the future prospects for SOX in 

companies that operate in Brazil, a significant difference is observed in three elements, these 

being: (i) the Control Environment, (ii) Risk Analysis, and (iii) Control Activities. Concerning 

the cost-benefit relationship resulting from complying with the Sarbanes-Oxley law in 

companies that operate in Brazil, 37% of those who carry out activities where the law is 

required (executives) understand that the costs have been greater than the benefits generated. 

The same perception is held by 30% of those who evaluate and certify compliance with the 

law (auditors). 
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Diferenças de percepções sobre os resultados e perspectivas da implantação da Sarbanes-

Oxley entre executivos e auditores brasileiros 

 

Resumo: 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar se existem diferenças de percepções em relação aos 

benefícios decorrentes da implantação da lei Sarbanes-Oxley - SOX entre os executivos e 

auditores que participaram dessa implantação em empresas que atuam no Brasil. A relevância 

deste tema é evidenciada pelo alto investimento de empresas para manter as atividades de 

Compliance na era Pós SOX, A visão sobre os impactos da SOX é um tema com 

conhecimento não consolidado. Se por um lado, existem estudos que demonstram que a lei 

agregou valor às organizações ao reestabelecer a confiança do mercado, por outro, também 

existem estudos que mostram que algumas companhias decidiram deixar de ser de capital 

aberto em decorrência dos elevados custos com Compliance decorrentes das novas regras 

impostas pela SOX. A pesquisa realizada adotou uma abordagem qualitativa e se ateve à 

importância dos elementos de controles internos, aos custos incorridos e impactos resultantes 

da manutenção de processos para o cumprimento desta lei. Os dados foram coletados através 

de uma survey com cento e quinze respondentes e analisados por meio de diferença de médias. 

Como resultado foram identificadas percepções estatisticamente distintas relacionadas aos 

custos para promover melhor qualidade nas informações contábeis e financeiras divulgadas; à 

presença de inovação na Sarbanes-Oxley e no quesito que avalia o incremento real do custo de 

manutenção ao longo dos anos. Em relação à perspectiva futura da SOX em empresas que 

atuam no Brasil, é observada diferença significativa em três elementos, sendo estes (i) 

Ambiente de Controle, (ii) Análise de Riscos e (iii) Atividades de Controles. Sobre a relação 

custo benefício resultante do cumprimento da lei Sarbanes-Oxley em empresas que atuam no 

Brasil, 37% dos que desempenham atividades onde a lei é requerida (executivos), entendem 

que os custos têm sido superiores aos benefícios gerados, tal percepção pelos que  avaliam e 

certificam o cumprimento da lei (auditores) é de 30%.  

 

Palavras-chave: Sarbanes-Oxley, Custo, Benefícios. 
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1. Introduction 

This article specifically evaluates the application of section 404 of SOX (United States, 

2002), which addresses internal controls for elaborating financial reports. The focus was on 

identifying whether there are differences in perceptions of the benefits derived from applying 

the aforementioned law between the executives responsible for its implementation and the 

certifiers, that is, the auditors. In addition, the dimensions related to the costs incurred from 

implementation, the cost-benefit relationship after implementation, and the occurrence of 

innovation produced by the norm in relation to internal controls, were also investigated, as 

well as the future prospects regarding the application of the norm. 

Despite there being various studies on the costs and benefits of implementing SOX, the 

results remain contradictory. Bhamornsiri, Guinn, and Schroeder (2008), for example, 

identified that auditing costs increased in the first year of implementation, given the need to 

certify the internal controls implemented. Other studies have indicated a future fall in profits 

after the implementation period due to the high degree of manager involvement in the process 

(Ahmed, McAnally, Rasmussen & Weaver, 2010). From a more favorable perspective, it was 

found that SOX has a positive and significant impact on the results of corporate innovation, 

measured by the number of patents and by the number of patent requests from the companies 

evaluated (Gu & Zhang, 2017). In addition, Li, Pincus, and Rego (2004) identified that the 

increase in accuracy and reliability of the financial statements and the combating of results 

management promoted through an increase in Corporate Governance generated a positive 

impact on share returns after the enactment of the Sarbanes-Oxley law (United States, 2002). 

In the field of New Institutional Sociology, Powell & DiMaggio (1983) observe that 

the adoption of innovations may be of the normative, mimetic, and coercive kind. In turn, 

Adler and Borys (1996) explain the difference between enabling formalization and coercive 

formalization of the work process. According to them, the enabling concept is used to describe 

an organizational technology that helps workers to deal effectively with the contingencies of 

the work. In contrast, rules and systems that are planned for forced adherence to the 

procedures are called coercive. The enabling systems concepts allow for an approach to 

resolving the traditional dichotomy between mechanistic controls that seek efficiency and 

organic controls that seek flexibility (Adler & Borys, 1996). 

SOX is a coercively implemented type of control, but within the code law regulation 

model, which is characteristic of the regulatory environment in the North American capital 

market, where controls are always implanted coercively; that is, there are punishments for 

those who do not implement them. However, with time, some controls, although implemented 

coercively, can lead to an organizational learning process, with the implementation of 

programmed controls, and a consequent reduction in compliance costs, as indicated by Sneller 

and Langendijk (2007). 

The marketing literature based on the difference in perceptions indicates that there is 

always a conflict in the relationship between consultant and client, or supplier and client (Luk 

& Layton, 2010). In the specific case of SOX there may be a market perception that SOX has 

brought another change in auditing procedures and consequently in the role of independent 
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auditors, as indicated by Mcconnell and Banks (2003), rather than benefits for companies and 

their executives, with the additional aggravating factor of generating costs for companies and 

revenues for auditing companies, thus increasing the differences in perceptions between 

executives and auditors.  

Brazil is a country where North American companies have indirect operations in the 

North American real estate market, and are therefore subject to complying with the 

requirements of SOX. 

In this context, the research question of our study was to investigate whether there are 

differences in perceptions of costs/benefits from the implementation of SOX in the companies 

that operate in Brazil, from the viewpoint of professionals who carry out roles in companies 

that are subject to the law and of professionals who evaluate and certify compliance with it.  

Our study contributes to the literature as it is the first paper to investigate the different 

perceptions by evaluating from the viewpoint of auditors and executives, as well as analyzing 

the temporal perspectives, that is, the current reality and the possible future impacts of 

maintaining SOX. 

This study is divided into this introduction; chapter 2, in which the literature is 

reviewed and the hypotheses are established; chapter 3, which presents the research 

methodology used; chapter 4, which presents and discusses the results; and finally, the 

concluding remarks.  

2. Literature Review and Hypotheses Development 

Different perceptions  about the contracted services (clients versus services 

providers) 

According to Luk and Layton (2010), there is a gap in the understanding of the 

expectations of the services hired by clients and the deliverables resulting from the services 

provides. This gap is an obstacle to satisfying the client and delivering high quality services 

and may imply serious threats to the continuity of service providing companies. Based on this 

theory, in this study we adopted the same assumption, that is, the existence of such a gap 

between those responsible for implementing SOX (company) and those responsible for 

providing certification services (auditors). 

Costs and benefits of implementation the Sarbanes-Oxley law 

Concern about the costs of implementing the Sarbanes-Oxley law is present both in the 

practice and in academia. From the viewpoint of the practice, according to a study carried out 

by the consulting company Protiviti (2015) over the course of 2015, the costs varied from less 

than five hundred thousand dollars to two million dollars, which was incurred in around 25% 

of the large-sized companies that took part in the aforementioned study. In the academic field, 

a study carried out by Ahmed et al. (2010) showed that the primary costs of SOX were direct 

costs involving the design and implementation of internal controls incurred mainly in the year 

of implementation.  
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Yet, the aforementioned authors verified that the most onerous costs of SOX are 

related to the opportunity cost of the managers whose time and attention were diverted to 

planning, documenting, and ensuring the fulfillment of new internal controls, and as a result of 

this may not have been able to adequately identify or execute profitable opportunities, which 

would imply a reduction in profits for a time horizon of more than one year.  

Another result found by Bhamornsiri et al. (2008) relates to the cost-benefit of 

implementing SOX, since auditing costs increased after the first year of implementation, given 

the need to certify the internal controls implemented. These results show that besides the 

increases in auditing costs in the first year, the costs for the company in relation to auditing 

should experience an inverse movement, given that once the internal controls are redesigned 

and refined, the efforts to audit them should be lower. This fact also shows that foreign 

companies, that is, non-North American ones that want to carry out operations in the North 

American open market, had their auditing costs increased due to the implementation of SOX, a 

similar situation to companies domiciled in Brazil. 

Along the same lines as the increase in costs found by Bhamornsiri et al. (2008) 

already mentioned, the study from Sneller and Langendijk (2007) concluded that the cost of 

maintaining the Sarbanes-Oxley law, which addresses internal controls, increased by more 

than was initially expected by the Securities and Exchange Commission (SEC). These authors 

also identified that these costs could be reduced if the administration focused on solving weak 

points identified by the auditing or by other agents responsible for evaluating compliance with 

the law, as well as if the permanent improvement in the processes that have an impact on the 

releasing of financial statements to the market was maintained.  

Sox as an innovation and influences on innovation 

Another relevant aspect addressed in this stage concerns the perception of innovation 

with SOX, a fact that was a point of contention observed in the literature studied and used as 

the theoretical basis for this study. The concept of innovation is broad and any possible 

divergence regarding the presence or absence of it from the viewpoint of the respondents may 

derive from this variability. One important definition regarding innovation comes from Stefan 

Michel, a professor of marketing and management of services at IMD in Lausanne, 

Switzerland, who via an article published by the Harvard Business Review in October 2014 

states that innovation is one of the means of changing the pricing of a particular item, 

departing from cost pricing and migrating towards pricing connected with the value generated 

in what is innovated (Michel, 2014). 

On the other hand, Gu and Zhang (2016) found that SOX has a positive impact on the 

results of corporate innovation, measured by the number of requests for and registration of 

new patents by the companies evaluated. In addition, they observed that the effect is greater 

for companies with more present CEOs and for companies with non-institutional shareholders; 

this is because in these cases implementing SOX results in better corporate governance and 

effective monitoring by independent directors.  
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Taking into considering the costs and innovation questions, based on the studies from 

Gu and Zhang (2016), Bhamornsiri et al. (2008), Sneller and Langendijk (2007), Ahmed et 

al.(2010), and Luk and Layton (2010), as well as the questions related to agency problems and 

allocation of resources, we established the following hypotheses: 

H1: The perception of executives regarding the cost incurred from complying with 

SOX is greater than the perception of auditors (µ audited > µ auditor). 

H2: The perception of auditors regarding the benefits generated by complying with 

SOX is greater than the perception of executives (µ auditor > µ audited). 

H3: There is a positive perception on the part of executives that SOX will add value to 

the internal controls of companies in the future.  

3. Research Methodology 

A survey was applied by means of non-probabilistic sampling, due to accessibility or 

convenience.  

3.1 Sample 

The database was constructed via a social network called Linkedin, which promotes 

professional contacts. Link requests were sent via this network to professionals with the 

desired profile. The professionals that accepted the link requests were included in a database 

that was subsequently analyzed to validate the desired profile, and a questionnaire was sent to 

those chosen. The choice of social network members is warranted as these networks help in 

the production and dissemination of knowledge and innovations related to the corporate world 

(Martins, Quincozes, Pereira & Fialho, 2009). 

Due to the characteristics and availability of data such as the academic and 

professional profile of the individuals participating in this social network, it was possible to 

assertively identify the population with the characteristics required by the research. Therefore, 

despite being constituted out of convenience, it is understood that this sample best reflects the 

universe of executives and auditors who act in companies in Brazil and who are subject to the 

requirements of the SOX law. 

Eight hundred and ten individual messages were sent to the selected professionals with 

a link to the questionnaire, and general messages were also sent through sites concerning 

topics addressed in this research. The target audience of these sites includes internal auditors, 

independent auditors, finance executive groups, and professionals from academia.  

As a result of this process, one hundred and twenty-two questionnaires were sent, of 

which seven were discarded due to the respondents not having the necessary experience, thus 

leaving one hundred and fifteen valid questionnaires for the research. The chart in Figure 1 

below presents the main characteristics of the respondents.  
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Population overview Auditors 

(Evaluate & 

Certify 

compliance to 

SOx) 

Executives  

(Perform SOx 

requirements) 

Average of 

Auditors 

and 

Executives 

 
Average age in years 39 40 39,4 

 
Average experience in 

years 

17 20 18,4 

 
Academic Degree  

Master and Doctor 11% 9% 10% 

MBA and After Degree 

Studies 

50% 58% 60% 

Undergraduate 39% 33% 30% 

 
Companies Position  

Analyst 23% 11% 17% 

Coordinator 13% 26% 19% 

Manager 34% 44% 39% 

Director 30% 19% 25% 

 
Background in 

Companies from 

 

Brazil 38% 17% 28% 

Other Countries 62% 83% 72% 

 

Figure 1: Respondent characteristics. 

Source: The authors.  

The data were collected via the questionnaire in the form of closed questions (ten and 

seven point Likert scales) and treated using specific software for data analysis (SPSS). To 

compare the perspective of respondents separated into one population of executives and 

another of auditors, the equality of means tests was applied. 

4. Results and Discussion 

The presentation of the data is laid out in line with the blocks inserted into the 

questionnaire, these being: (4.1) Internal controls elements proposed by the Enterprise Risk 

Manager methodology published by the Committee Of Sponsoring Organizations Of The 

Treadway Commission (COSO Methodology); (4.2) Costs incurred from complying with the 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3684



 

 

Sarbanes-Oxley law; (4.3) Impacts resulting from complying with the law up to 2015; and (4.4) 

Future impacts, over a five-year time horizon starting from 2016.  

4.1 Internal Controls Elements According to the COSO Methodology 

In the first block of questions, the information to be obtained refers to the respondents’ 

perception regarding the importance of the internal controls elements present in the COSO 

methodology, namely: (i) Controls Environment, (ii) Risk Evaluation, (iii) Controls Activities, 

(iv) Information and Communication, and (v) Monitoring Activities.  

The question inserted into the questionnaire was the following: “Based on your 

experience and considering an internal controls and governance structure, attribute relevance 

to each one of the control elements listed below, with 1 meaning no relevance and 10 meaning 

extremely relevant”. 

An equality of means test between the executives’ and auditors’ perceptions in relation 

to the control elements of the COSO methodology was carried out. The results of this test are 

presented in Table 1. As no differences with a degree of significance lower than 0.050 were 

observed for any of the elements, it can be stated that in their relevant aspects the populations 

(executives and auditors) evaluate the importance of the control elements defined by the 

COSO methodology in the same way. 

 

 

 

 

 T-Test for equality of means 

df Sig. (sided test) Average Difference 

Control 

Environment 

 

Equal variances 

assumed 

113 ,1915 ,278 

Equal variances 

not assumed 

108,802 ,1865 ,278 

Risk 

Assessment 

 

Equal variances 

assumed 

113 ,4190 ,069 

Equal variances 

not assumed 

109,32 ,4175 ,069 

Control 

Activities 

 

Equal variances 

assumed 

113 ,4230 ,065 
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Equal variances 

not assumed 

109,704 ,4220 ,065 

Information and 

Communication 

 

Equal variances 

assumed 

113 ,4950 ,005 

Equal variances 

not assumed 

112,774 ,4950 ,005 

Monitoring 

Activities 

 

Equal variances 

assumed 

113 ,2975 -,179 

Equal variances 

not assumed 

107,83 ,2935 -,179 

 

Table 1: Internal Controls equality of means test  

Source: The authors. 

4.2 Costs Incurred from Complying with the Sarbanes-Oxley Law 

In the second block of the questionnaire, the cost elements inherent to maintaining 

SOX incurred over the years were listed. Here the intention was to capture the respondents’ 

perspective with regards to the relevance of the following cost elements: (i) External 

consulting cost, (ii) Internal consulting cost, (iii) External auditing cost, (iv) Internal auditing 

costs, (v) Cost of employees carrying out activities required to comply with SOX, (vi) Cost of 

hiring employees exclusively dedicated to carrying out SOX, (vii) External training cost, (viii) 

Internal training cost, (ix) Cost of adaptations in technology systems, (x) Cost of acquiring 

new technology systems, (xi) Cost of reformulating processes, (xii) Cost of creating new 

processes, (xiii) Cost of formalities and reports required by SOX, (xiv) Cost of middle and 

senior management analysis for periodic certification of the IT systems that support the 

internal controls structure, (xvi) Cost of preventing frauds, (xvii) Cost of resolving frauds, 

(xviii) Cost of promoting better quality in the accounting and financial statements released, 

and (xix) Cost of improving the capacity to identify and analyze risks. 

The definition of these items is confirmed by the technical literature related to the topic, 

such as the research on Risk Management and Corporate Governance by KPMG (2004), 

which consulted two thousand companies from different activity areas and showed that 

adaptation and communication costs, technological restrictions, costs from promoting 

transparency, and a change of culture were indicated as relevant in carrying out the SOX law, 

and all of which were listed as an option in the questionnaire.  

In a study dedicated to mapping compliance activities (Protiviti, 2012), the consultancy 

Protiviti, another company like KPMG that is mainly dedicated to activities related with risk 

management, auditing, and corporate consulting, treats activities related to risk, defining 

controls that will be tested, improvements in the technology system, interaction with 
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information derived from the work carried out by other professionals, and carrying out 

follows-ups, as relevant SOX expenses. The question inserted into the questionnaire was the 

following: “Based on your experience, identify with relevance the costs of complying with 

SOX that have been incurred over the years, with 1 meaning no relevance and 7 meaning 

extremely relevant”. 

An equality of means test between the executives’ and auditors’ perceptions in relation 

to the costs incurred was carried out. The results of this test are presented in Table 2. 

 T-Test for equality of means 

df Sig. (sided test) Average Difference 

Cost with external 

consulting 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,4065 -,074 

Equal 

variances not 

assumed 

102,348 ,4080 -,074 

Cost with internal 

consulting 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,1295 ,337 

Equal 

variances not 

assumed 

106,933 ,1310 ,337 

Cost with fraud 

prevention 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,3420 ,123 

Equal 

variances not 

assumed 

108,043 ,3425 ,123 

Cost with fraud 

resolution 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,4830 -,013 

Equal 

variances not 

assumed 

109,389 ,4830 -,013 

Cost with acquisition of 

new technology 

systems 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,3650 ,118 
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Equal 

variances not 

assumed 

106,219 ,3660 ,118 

Cost with process 

reformulation 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,1880 ,264 

Equal 

variances not 

assumed 

110,321 ,1880 ,264 

Cost with the creation 

of new processes 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,2220 ,209 

Equal 

variances not 

assumed 

113,000 ,2200 ,209 

Cost with independent 

audit 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,1170 ,317 

Equal 

variances not 

assumed 

112,985 ,1155 ,317 

Cost with internal audit  

Equal 

variances 

assumed 

113 ,1620 ,264 

Equal 

variances not 

assumed 

112,478 ,1610 ,264 

Cost with external 

training 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,4150 -,071 

Equal 

variances not 

assumed 

110,077 ,4150 -,071 

Cost with internal 

training 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,2310 ,246 

Equal 

variances not 

111,858 ,2310 ,246 
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assumed 

Cost with adaptations 

in technology systems 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,1030 ,372 

Equal 

variances not 

assumed 

112,955 ,1010 ,372 

Cost to improve the 

capacity of 

identification and 

analysis of risks 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,2690 ,185 

Equal 

variances not 

assumed 

111,652 ,2690 ,185 

Cost to promote better 

quality in the 

accounting and 

financial information 

disclosed 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,0375 ,519 

Equal 

variances not 

assumed 

112,919 ,0375 ,519 

Cost with formalities 

and reports required by 

Sarbanes-Oxley 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,4980 ,002 

Equal 

variances not 

assumed 

111,439 ,4980 ,002 

Cost with medium and 

senior management 

analysis for periodic 

certification of the 

structure of Internal 

Controls 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,3295 ,118 

Equal 

variances not 

assumed 

112,043 ,3295 ,118 

Cost with employees 

performing activities 

required to comply 

with Sox 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,3000 ,151 

Equal 

variances not 

assumed 

110,639 ,3010 ,151 
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Cost of hiring 

employees dedicated 

exclusively to the 

maintenance of Sox 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,4610 -,034 

Equal 

variances not 

assumed 

107,528 ,4610 -,034 

Cost with medium and 

senior management 

analysis for periodic 

certification of the IT 

systems that support 

the structure of Internal 

Controls 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,2785 ,164 

Equal 

variances not 

assumed 

110,717 ,2785 .164 

 

Table 2: Equality of means test for cost elements considered in the research 

Sources: The authors. 

From the results of the statistical tests a significant difference can be perceived for the 

item “Cost of promoting better quality in the accounting and financial statements released”, 

with a 0.0375 degree of significance, therefore being lower than the alpha of 0.050. The 

finding of this difference reveals significantly different perceptions between the executives 

and auditors.  

Therefore, the results obtained validate H1: The perception of executives regarding 

the cost incurred from complying with SOX is greater than the perception of auditors 

(µ audited > µ auditor). 

With relation to the perception of costs by those responsible for implementing SOX, 

the results presented in Brazil are in line with the results of studies carried out internationally, 

such as those indicated by Ahmed et al. (2010), and those obtained by Bhamornsiri et 

al.(2008). 

4.3 Impacts Resulting from Complying with the Law up to 2015 

The third block in the questionnaire addresses the impacts occurring up to 2015 as a 

result of the adoption of SOX in companies that operate in Brazil. One of the main aspects of 

the study was found in this stage, which is the direct question regarding auditors’ and 

executives’ perceptions of the cost-benefit relationship resulting from the application of this 

law up to now. The question inserted into the questionnaire was the following: “Considering 

the impact generated in organizations by complying with the Sarbanes-Oxley law over the 

years, analyze the statements and indicate your level of agreement with what they describe as 

their experience”. 
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An equality of means test between the perceptions of executives and auditors in 

relation to the costs incurred was carried out. The results of this test are presented in Table 3. 

  

 T-Test for equality of means 

df Sig. (sided 

test) 

Average 

Difference 

Sarbanes-Oxley did not bring relevant 

innovations, but generated legal force 

for certain routines that were viewed 

as good governance policies 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,0030 ,768 

Equal 

variances 

not 

assumed 

108,15

9 

,0025 ,768 

Over the years, the maintenance cost 

for compliance with SOx has been 

higher than the benefit generated by 

law enforcement 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,4045 -.079 

Equal 

variances 

not 

assumed 

108,55

6 

,4050 -.079 

Over the years, the maintenance cost 

of SOx has suffered real increase 

(higher than inflation) 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,0345 -,548 

Equal 

variances 

not 

assumed 

109,14

1 

,0350 -,548 

Information and communication have 

been improved, generating more 

Disclosure 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,1370 ,296 

Equal 

variances 

not 

assumed 

111,95

3 

,1365 ,296 

It is possible to observe the increase 

in Accountability (Accountability in a 

fair and responsible manner) 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,0905 ,320 
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Equal 

variances 

not 

assumed 

112,32

1 

,0900 ,320 

Monitoring activities are carried out 

in a way that the benefits already 

achieved are maintained 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,1355 ,258 

Equal 

variances 

not 

assumed 

111,98

5 

,1335 ,258 

 

There was an improvement in the 

quality of accounting and financial 

information provided to users 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,0645 ,388 

Equal 

variances 

not 

assumed 

112,99

1 

,0630 ,388 

There was an increase in confidence 

in the accounting information 

provided to diverse users 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,2620 ,162 

Equal 

variances 

not 

assumed 

110,80

9 

,2620 ,162 

The control environment was 

improved, mainly by the example of 

the Top Management 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,3085 ,129 

Equal 

variances 

not 

assumed 

112,96

2 

,3075 ,129 

The risk assessment, properly 

identifies and analyzes the risks of 

each business 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,0760 ,379 

Equal 

variances 

not 

assumed 

112,67

1 

,0735 ,379 
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The control activities are designed in 

a way that guarantees the expected 

execution of the controls 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,0625 ,350 

Equal 

variances 

not 

assumed 

110,23

9 

0,0595 ,350 

The topic of Internal Controls became 

part of the senior management 

discussion agenda 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,1300 ,284 

Equal 

variances 

not 

assumed 

112,01

9 

,1265 ,284 

The processes that support corporate 

governance are better structured, after 

enhancement (Review & Update) 

promoted to support SOx Act 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,2705 ,139 

Equal 

variances 

not 

assumed 

112,57

3 

,2685 ,139 

Due to the improvement promoted in 

the Internal Control environment, the 

risk of fraud was reduced 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,0500 ,417 

Equal 

variances 

not 

assumed 

111,66

2 

0,500 ,417 

 

Table 3: Equality of means test of the impacts resulting from complying with the law up to 

2015 

Source: The authors. 

When observing the answers provided by the valid respondents, a relevant difference 

was observed in the view of the populations studied, where 21% of the population of 

professionals who evaluate and certify compliance with SOX understand that there is 

innovation, while only 4% of those who comply with the law understand that it has brought 

innovations. This divergence is confirmed by the coefficient of significance, calculated using 

the SPSS software and presented in the chart in Figure 2, where it is possible to observe a 

lower degree of significance than the alpha of 0.050. 
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 T-Test for equality of means 

df Sig. (sided 

test) 

Average 

Difference 

Sarbanes-Oxley did not 

bring relevant innovations, 

but generated legal force for 

certain routines that were 

viewed as good governance 

policies. 

 

Equal variances 

assumed 

113 ,0030 ,768 

Equal variances 

not assumed 

108,159 ,0025 ,768 

 

Figure 2: Presence of innovation in the Sarbanes-Oxley law. Impact of complying with the law 

up to 2015. 

Source: The authors. 

In light of the aspects mentioned above, it is possible to confirm H2: The perception of 

auditors regarding the benefits generated by complying with SOX is greater than the 

perception of executives (µ auditor > µ audited). 

Despite the perception in relation to the non-observance of innovation brought by SOX, 

the results diverge from those of Gu and Zhang (2016), who found that SOX has a positive 

and significant impact on the results of corporate innovation, measured by the number of 

patent requests and registrations.  

The fact that we observe a significant difference for the “preparation of the accounting 

and financial information” cost element, and also for the item where it is asked whether there 

was innovation or not with observing the law, shows the connection between the perception of 

innovation versus the greater or lesser tolerance of costs incurred from complying with the law; 

that is, the lower perception of innovation on the part of the professionals who observe the law 

is also reflected in the lower tolerance in relation to the costs, which is confirmed by one of 

the definitions used in this study to conceptualize innovation as being one of the means of 

changing the pricing of something by migrating from costs incurred towards the value 

generated in what is innovated (Michel, 2014). 

Another item from the block geared towards measuring the impacts incurred up to now 

and that also presented a significant difference, with a 0.0345 degree of significance, is what 

captures the perception of the respondents in relation to the real increase in the costs of 

complying with the SOX law. The fact that there is no linearity in the perception of relevance 

of the cost related to the preparation of the accounting information, nor between the perception 

of the populations when asked whether there is innovation or not as a result of SOX, are 
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relevant items, and the significant difference in the view of the populations regarding increases 

greater than inflation indicates a tendency for the differences already observed for these 

populations to widen. 

From the statistical results obtained (degree of significance), it is concluded that for the 

other items contained in the block dedicated to understanding the impacts incurred up to now 

by the application of the law, no other significant differences are observed besides those 

already analyzed. 

The expectation was confirmed that professionals who comply with the law may not 

always have a positive impression, but the hypothesis was not completely confirmed, given 

the behavior observed in the population of those who evaluate compliance with the SOX law 

in companies that operate in Brazil, these being equally pessimistic. 

For the population of executives who observe the law, 46% of the sample disagrees 

that the cost has been greater than the benefit generated; that is, they are satisfied. Another 17% 

are undecided and 37% understand that the cost-benefit relationship of the law is not positive.  

For the population of those who evaluate and certify compliance with SOX, 48% 

understand that the cost-benefit relationship is positive, another 21% are undecided with 

regards to the result of the relationship, and 31% are dissatisfied.  

4.4 Future impacts over a five-year time horizon starting from 2016 

The fourth and last block of the questionnaire was dedicated to exploring the 

expectation of both populations up to 2020. Eight directions were considered involving the 

future outlook regarding the behavior of costs, controls environment, and the cost-benefit 

relationship resulting from the application of SOX in companies that operate in Brazil, as 

follows: (i) There will be a real increase in the cost of maintaining SOX in the next five years, 

(ii) The control environment will continue to be positively impacted, (iii) Risk analysis will 

continue to be positively impacted, (iv) Control activities will continue to be positively 

impacted, (v) The information and communication process will continue to be positively 

impacted, (vi) The maintenance cost of complying with SOX will be greater than the benefit 

generated, (vii) Monitoring activity will continue to be positively impacted, and (viii) The 

benefits generated by SOX will remain stable over the next five years. 

The question inserted into the questionnaire was the following: “Considering the future 

impact that complying with Sarbanes-Oxley will bring to organizations over a five-year time 

horizon, analyze the statements and indicate your level of agreement with what they describe 

as their expectation”. 

An equality of means test between the perception of the executives and auditors in 

relation to the costs incurred was carried out. The results of this test are presented in Table 4. 

 

 T-Test for equality of means 
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df Sig. (sided 

test) 

Average 

Difference 

The cost of maintaining the 

Sarbanes-Oxley Act will 

suffer a real increase over 

the next five years (higher 

than inflation) 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,1560 ,301 

Equal 

variances 

not assumed 

112,787 ,1550 ,301 

The control environment 

will continue to be 

positively impacted 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,0305 ,435 

Equal 

variances 

not assumed 

112,288 ,0300 ,435 

Risk analysis will continue 

to be positively impacted 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,0050 ,601 

Equal 

variances 

not assumed 

112,945 ,0050 ,601 

Control activities will 

continue to be positively 

impacted 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,0330 ,431 

Equal 

variances 

not assumed 

112,381 ,0315 ,431 

The information and 

communication process will 

continue to be positively 

impacted 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,1260 ,288 

Equal 

variances 

not assumed 

108,065 ,1275 ,288 

The maintenance cost to 

comply with Sox will 

exceed the benefit 

generated by compliance 

with the law 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,4585 ,033 

Equal 

variances 

not assumed 

110,961 ,4585 ,033 
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The monitoring activity will 

continue to be positively 

impacted 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,1370 ,252 

Equal 

variances 

not assumed 

113 ,1355 ,252 

The benefits generated by 

Sox will remain stable over 

the next five years 

 

Equal 

variances 

assumed 

113 ,0525 ,464 

Equal 

variances 

not assumed 

112,62 ,0515 ,464 

Table 4: Equality of means regarding the expectations of benefits from complying with the 

Sarbanes-Oxley law between 2016 and 2020 

Source: The authors. 

From analyzing Table 4 it is observed that of the eight items considered in the 

questionnaire, three present a degree of significance lower than 0.050, thus being considered 

statistically different. These were: (i) The control environment will continue to be positively 

impacted (0.0305), (ii) Risk analysis will continue to be positively impacted (0.0050), and (iii) 

Control activities will continue to be positively impacted (0.0330). 

The significant difference observed in the perception of the populations in relation to 

the Control Environment indicates that for the population of those who carry out roles where 

SOX is required, the governance and business environment in general will benefit in the future. 

As for the population of professionals whose role is to evaluate and certify compliance with 

this law, this will not happen.  

In light of the aspects and results presented, it was possible to validate hypothesis H3: 

There is a positive perception on the part of executives that SOX will add value to the 

internal controls of companies in the future. 

By identifying that there is no agreement between the populations with regards to the 

future advantages that organizations could obtain in terms of risk management, it is found that 

in the view of one of the populations it is probable that errors or exposure to unauthorized or 

unidentified risks could occur, and that this would not be avoided by complying with the law. 

As observed in the topic related to evaluating the future prospects for the Controls 

Environment, the population of professionals who carried out roles where SOX is required 

have a more optimistic view than those responsible for certifying compliance with the law. 

We also identified a significant difference for the item that evaluates the future outlook 

regarding control activities, which in turn are actions that guarantee that the governance will 

be maintained. Control activities are characterized at the deeper level of control elements and 
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so can impact the whole framework, and a lack of agreement between the populations 

regarding the future impacts caused by complying with SOX shows that there is no consensus 

concerning the benefit of the operation. 

If an analysis by stages of development of internal controls and their future impacts 

was designed, the fact that there is a significant difference for the Controls Environment, Risk 

Analysis, and Controls Activities topics enables it to be concluded that there is a significant 

difference regarding the strategic, tactical, and operational impacts represented respectively by 

the controls environment, by risk management, and by control activities.   

Another aspect studied for the period between 2016 and 2020 is the perception of 

future benefit generated by complying with the Sarbanes-Oxley law in companies that operate 

in Brazil. The portion of respondents responsible for complying with the law (executives) and 

who understand that the cost-benefit relationship will be negative for the period decreased to 

30%, the portion with a positive outlook in relation to the future benefit generated by 

complying with SOX increased to 50%, and the undecided remained stable at 18%, compared 

with the period up to 2015. For the respondents who evaluate and certify compliance with the 

Sarbanes-Oxley law (auditors), 48% have a positive outlook, 27% have a negative outlook, 

and the undecided represent 25% of the respondents.  

5. Final Remarks 

This study focused on investigating whether there are differences between the 

perceptions of those responsible for implementation and those responsible for certification.  

The results of the study indicate that from the perspective of the implementers, the 

costs incurred in implementing and maintaining the Sarbanes-Oxley law are greater than the 

benefits. It was also observed that the independent perception of the certifiers is that the law 

brings innovation, while the implementers do not share the same view, although change in the 

future is envisaged.  

Our results suggest that a simplification and better targeting of the dimensions is 

possible, without there being any change in the legal framework that regulates the 

requirements of this law. 

The main limitation of our study was that the sample was composed out of 

convenience, and therefore the results cannot be generalized. 

New studies could be carried out based on the findings shown here, and these could 

concentrate on specific variables such as a particular class of costs incurred or impacts 

generated. 

REFERENCES 

Adler, P., & Borys, B. (1996) Two types of bureaucracy: enabling and coercive. 

Administrative Science Quarterly.41 (1). 61- 89. Sage.  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3698



 

 

Ahmed, A. S., McAnally, M. L., Rasmussen, S. & Weaver, C. D. (2010) How costly is the 

Sarbanes Oxley Act? Evidence on the effects of the Act on corporate profitability. 

Journal of Corporate Finance. 16 (3). 352- 369.  

Bhamornsiri, S., Guinn R., & Schoreder, R. (2008), Internal implications of the cost of 

compliance with the external audit requirements of section 404 of Sarbanes-Oxley.  

International Atlantic Economic Society. 

Gu, Y., & Zhang, L. (2017) The impact of the Sarbanes-Oxley Act on corporate innovation. 

Journal of Economics and Business, Vol. 90. 17-30. March-April, 2017. 

KPMG (2004) Pesquisa sobre Gerenciamento de Riscos e Governança Corporativa. 

Li, H., Pincus, M. & Rego, S. (2004) Olhoft, Market Reaction to Events Surrounding the 

Sarbanes-Oxley Act of 2002, November, 2004.Iowa city. 

Luk, S.T.K., & Layton, R. (2010) Perception Gaps in Customer Expectations: Managers 

Versus Service Providers and Customers. The Service Industries Journal. 22, 2002 (2). 109-

128.  

Martins, J.T., Quincozes, E.R.F., Pereira, M.F., & Fialho, F.A.P. (2009) A contribuição das 

redes sociais para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação (P,D&I):  o  caso  da Embrapa. Simpósio de Excelência em Gestão e 

Tecnologia.  Retrived from www.aedb.br/seget/artigos09/290_artigo.pdf.  

Mcconnell, D. K., & Banks, G. Y. (2003) How Sarbanes-Oxley will change the audit process. 

Journal of Accountancy. 196 (3), 49-55. New York. 

Michel, S. (2014) Inovação não vale muito se não houver compensação, Harvard Business 

Review. October 2014. 

Powell, W., & DiMaggio, P. (1983) The iron cage revisited: institutional isomorphism and 

collective rationality in organizational fields, American Sociology Review.  

Protiviti (2015) Sarbanes-Oxley Compliance: Changes Abound Amid Drive for Stability and 

Long-Term Value, New York. 

Protiviti (2012) Sarbanes-Oxley: Sarbanes-Oxley Compliance Survey, New York. 

Sneller, L., & Langendijk, H. (2007) Sarbanes-Oxley 404 costs of compliance: A case study, 

Corporate Governance: An International Review, Vol. 15(2), 101-112, Breukelen. 

United States (2002) Public Law 107-204 – July 30, 2002. 107
th

 Congress. To protect 

investors by improving the accuracy and reliability of corporate disclosures made 

pursuant to the securities laws, and for other purposes, Sarbanes-Oxley. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3699

https://uta.influuent.utsystem.edu/en/publications/how-costly-is-the-sarbanes-oxley-act-evidence-on-the-effects-of-t


 

 

DOI: 10.5748/9788599693148-15CONTECSI/PS-5865 

 

Organizational Slack, Market Value and Intangible Assets in Family and Non-Family 

Companies listed on BM&FBovespa 

 

Abstract 

The family companies evaluate, acquire, launch, group and leverage their resources in a 

different way from non-family, by presenting a greater diversity of products and services and 

for this reason, family companies tend to have a greater competitive advantage. According to 

these observations that can be verified in the literature regarding family companies, this 

article aimed to verify the influence of organizational and market value of the family and non-

family companies listed on BM&FBovespa on intangible assets. The study is descriptive in 

nature, in which 155 observations were analyzed during the period from 2010 to 2016, with 

data obtained in Economática® and analyzed through SPSS. The method used for data 

analysis was multiple linear regression analysis. Based on the results obtained, it was 

concluded that the market value and the organizational gap of family firms influence the value 

of intangibles. Specifically, it was found that the market value of family firms has a negative 

impact on intangibles, unlike companies in general, possibly due to a lack of professional 

qualification especially present in family-owned enterprises. Regarding the organizational gap 

of family firms, this has positively influenced intangible assets, also with results that are 

opposite to those obtained in other companies, suggesting that the agency problem that tends 

to make company resources non-recurring is not recurrent in companies relatives. Therefore 

the organizational gap especially in family businesses has benefited from the increase of 

intangible assets. 

Keywords: intangible assets; market value; organizational slack; family businesses. 

 

Folga Organizacional, Valor de Mercado e os Ativos Intangíveis em Empresas 

Familiares e Não Familiares listadas na BM&FBovespa 

 

Resumo 

As empresas familiares avaliam, adquirem, lançam, agrupam e alavancam os seus recursos de 

maneira distinta das não familiares, ao apresentarem maior diversidade de produtos e serviços 

e que por esta razão, as empresas familiares tendem a terem maior vantagem competitiva. 

Conforme essas observações que podem ser verificadas na literatura em relação as empresas 

familiares, este artigo teve como objetivo verificar qual a influência da folga organizacional e 

do valor de mercado das empresas familiares e não familiares listadas na BM&FBovespa 

sobre os ativos intangíveis. O estudo é de natureza descritiva, na qual foram analisadas 155 

observações, durante o período de 2010 a 2016, com dados obtidos na Economática® e 

analisados por meio do SPSS. O método utilizado para análise de dados, foi a análise de 

regressão linear múltipla. Pelos resultados obtidos, concluiu-se que o valor de mercado e a 

folga organizacional das empresas familiares influenciam o valor dos intangíveis. 

Especificamente, verificou-se que o valor de mercado das empresas familiares influencia 

negativamente nos intangíveis, diferentemente das empresas de forma geral, posivelmente 

devido a falta de qualificação de profissionais especialmente presente em empresas familiares. 

Já em relação a folga organizacional das empresas familiares, esta influenciou positivamente 

os ativos intangíveis, também com resultados opostos aos obtidos nas demais empresas, o que 

sugere que o problema de agência que tende a inviabilizar a alocação de recursos das 
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empresas não é recorrente em empresas familiares. Portanto a folga organizacional 

especialmente em empresas familiares tem beneficiado o aumento de ativos intangíveis. 

Palavras-chave: ativos intangíveis; valor de mercado; folga organizacional; empresas 

familiares. 

 

Juego Organizacional, Valor Comercial y los Activos Intangibles en Empresas Familiares y 

No Familiares listadas en la BM&FBovespa 

 

Resumen 

Las empresas familiares evalúan, adquieren, lanzan, agrupan y apalan sus recursos de manera 

distinta a las no familiares, al presentar una mayor diversidad de productos y servicios y que 

por esta razón, las empresas familiares tienden a tener mayor ventaja competitiva. Conforme a 

estas observaciones que pueden ser verificadas en la literatura en relación a las empresas 

familiares, este artículo tuvo como objetivo verificar cuál es la influencia del juego 

organizacional y del valor de mercado de las empresas familiares y no familiares listadas en la 

BM & FBovespa sobre los activos intangibles. El estudio es de naturaleza descriptiva, en la 

cual se analizaron 155 observaciones, durante el período de 2010 a 2016, con datos obtenidos 

en la Economática® y analizados a través del SPSS. El método utilizado para el análisis de 

datos, fue el análisis de regresión lineal múltiple. Por los resultados obtenidos, se concluyó 

que el valor de mercado y el juego organizacional de las empresas familiares influencian el 

valor de los intangibles. En concreto, se verificó que el valor de mercado de las empresas 

familiares influye negativamente en los intangibles, a diferencia de las empresas de forma 

general, posiblemente debido a la falta de calificación de profesionales especialmente 

presente en empresas familiares. En cuanto a la holgura organizacional de las empresas 

familiares, ésta influenció positivamente los activos intangibles, también con resultados 

opuestos a los obtenidos en las demás empresas, lo que sugiere que el problema de agencia 

que tiende a inviabilizar la asignación de recursos de las empresas no es recurrente en 

empresas familia. Por lo tanto el juego organizacional especialmente en empresas familiares 

ha beneficiado el aumento de activos intangibles. 

Palabras clave: activos intangibles; valor comercial; organización organizativa; empresas 

familiares. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em contexto mundial, as empresas familiares são importantes pois significam uma 

importante força na economia global, sendo responsáveis pela criação de empregos e geração 
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de riqueza para os países (Astrachan & Shanker, 2003; KPMG, 2014; Llach & Nordqvist, 

2010; Morck & Yeung, 2004).  

 Essas empresas, além de sua importância para o contexto global e para a economia 

mundial, partilham de uma série de particularidades diferenciando uma das outras. Entre as 

quais a vontade do proprietário em conservar o poder da família na empresa, o que lhe 

assegura independência na gestão do negócio, a longevidade de seus gestores como um 

legado para as futuras gerações, confidencialidade das informações da empresa, que para os 

proprietários devem ser sigilosa, conservadorismo no acesso ao capital externo e 

tradicionalismo quando se trata da entrada de um novo sócio, mesmo se tratando de um 

investidor interessado no resultado dos lucros (KPMG, 2014; Sirmon & Hitt, 2003). 

Tais particularidades das empresas familiares, torna comum um dos herdeiros da 

família o sucessor, e com isso sejam transmitidas propriedades intangíveis, como 

conhecimento especializado no negócio, goodwill, lealdade à marca (ou nome), e também 

conhecimentos específicos os quais são obtidos somente pelos descendentes quando há um 

acompanhamento do seguimento dos passos do progenitor (Laband & Lentz, 1983). 

Empiricamente, os autores Llach e Nordqvist (2010) verificaram que as empresas familiares 

possuem uma base mais forte de recursos humanos, apresentando maior porcentagem de 

funcionários qualificados e também maior porcentagem de funcionários dedicados a tarefas de 

P & D. 

Em geral as empresas familiares se utilizam de mais recursos intangíveis para 

competir, possivelmente devido a maiores restrições ao alcance de capital externo, sendo 

forçados por consequência a competir mais por meio de recursos moldados ao negócio, como 

o capital humano, social e de marketing (Eddleston, Kellermanns, & Sarathy, 2008; Llach & 

Nordqvist, 2010; Sirmon & Hitt, 2003) Craig & Dibrell; Davis, 2007). Desta forma, as 

empresas familiares podem apresentar um maior potencial para adquirir níveis mais 

profundos de conhecimentos específicos do que empresas não familiares (Sirmon & Hitt, 

2003). 

Conforme Edvinsson e Malone (1999), no intuito de se ter uma criação de valor mais 

significativo, cada vez mais é necessário que se multiplique e cresça o conhecimento, e para 

esta finalidade os gestores podem gerenciar os ativos físicos e financeiros de suas empresas 

com o objetivo direto de geração de ativos intangíveis. Desta forma, Tsai, Lu e Yen (2012) 

argumentam que nas circunstâncias atuais, considerável parcela do valor de uma empresa 

pode refletir em seus ativos intangíveis e goodwill, sendo desta forma comum que as 

empresas baseadas no conhecimento venham a apresentar valores de mercado muito 

superiores aos seus valores contábeis.  

Ao corroborar com as argumentações de Edvinsson e Malone (1999), especialmente os 

autores Keegan e Turner (2002) e Tan e Peng (2003) argumentam que a folga organizacional 

contribui à inovação das empresas, pois propicia a redução de custos adicionais que possam 

estar relacionados com a não aquisição de determinadas culturas de experiências. Assim, 

conforme empresas familiares tendem a competir mais por meio de ativos intangíveis e 

goodwill, surge o seguinte questionamento: qual a influência da folga organizacional e o 

valor de mercado das empresas sobre os ativos intangíveis e o goodwill em empresas 

familiares e não familliares? Desta forma, o objetivo é verificar se o valor de mercado e a 

folga organizacional influenciam o valor dos intangível e do goodwill em empresas familiares 

e não familiares listadas na BM&FBovespa. 

A justificativa da pesquisa deve-se ao fato de que, conforme Rutten e Boekema 

(2007), é cada vez mais necessário que haja compreensão de quais indicadores os quais 

ajudam na explicação dos ativos intangíveis e do goodwill, pois especialmente os ativos 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3702



 

 

intangíveis em maior proporção estão progressivamente gerando mais benefícios de 

desenvolvimento econômico através da inovação. Além disso, são escassas as pesquisas que 

verificaram quais são os determinantes dos ativos intangíveis, pois há uma concentração de 

estudos que tratam o nível de ativos intangíveis como variável explicativa do valor das 

empresas, em contrapartida que especialmente esta pesquisa analisa a possibilidade do ativo 

intangível como variável a ser explicada.  

Ainda, normalmente a folga organizacional foi relacionada a três vertentes principais 

de pesquisa relacionada a folga: na avaliação do desempenho (Bromiley, 1991; Tan & Peng, 

2003; George, 2005), na inovação (Nohria & Gulati, 1996), e tomada de risco (Wiseman & 

Bromiley, 1996). Portanto, verifica-se que há uma escassez de estudos os quais tratam 

diretamente da relação entre ativos intangíveis e folga organizacional.  

Além disso, de acordo com argumentos de Chen, Cheng e Hwang (2005), o capital 

intelectual pode ser reconhecido como o desempenho financeiro futuro de uma organização. 

Assim, identificar os fatores que melhor determinam esse desempenho permite melhores 

escolhas estratégicas e capacidade para aproveitar as oportunidades futuras (Mazzi, 2011). 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Folga Organizacional e Estudos Anteriores 

Conforme literatura (Bourgeois, 1981; Tan & Peng, 2003; Chiu & Liaw, 2009), 

acredita-se que Barnard em 1938 foi o primeiro autor que discutiu o papel da folga. Apesar de 

sua discussão, somente no trabalho de March e Simon que o termo “Folga” foi rotulado 

(Quintas & Beuren, 2011). Especificamente, a folga organizacional se trata do excesso de 

recursos reais ou potenciais o qual pode possibilitar que a organização venha a se adaptar às 

possíveis pressões internas, como também pode propiciar a sua mudança de estratégia quanto 

ao ambiente externo (Bourgeois, 1981). Ainda conforme March, Olsen, Christensen e Cohen 

(1976), a Folga Organizacional também consiste na diferença entre os recursos disponíveis e 

as demandas da organização. 

A Folga Organizacional pode ser representada por meio de medidas operacionais em 

partes ou em toda a organização, das quais pode-se citar alguns exemplos como: excesso de 

capacidade em determinadas fases do processo de produção, excesso de pessoal, reservas de 

caixa, mudanças no nível de estoque e determinadas funções de funcionários (Child, 1972; 

Bourgeouis, 1981; Sharfman et al., 1988). De acordo com as várias medidas operacionais e 

mensurações da Folga Organizacional, mostram-se que a Folga pode desempenhar muitas 

funções (Rust & Katz, 2002), e que por consequência pode elevar a flexibilidade dos gestores 

ao propriciar que a Folga seja aplicada a várias situações distintas (Sharfman et al, 1988). 

A operacionalização dos indicadores da Folga foi buscado no trabalho de Bourgeois 

(1981), em que teve o título “On The Measurement of Organizational Slack”, ao qual essas 

mensurações restringem-se aos registros financeiros. Quanto a mensuração da Folga 

Organizacional limitado às informações financeiras, esta pode ser dividida em três tipos: 

Folga Disponível, Folga Recuperável e Folga Potencial.  

Em relação a Folga Disponível, esta consiste no excesso de liquidez relacionado aos 

recursos que ainda não foram incluídos no desenho técnico da empresa. Como exemplos da 

Folga Disponível, podem ser citados: i) capital de giro, que é a folga investida em capital de 

giro; ii) razão entre as vendas e o total de ativos, que se relaciona a folga investida em ativo 

fixos e correntes; e também iii) razão entre as despesas gerais, administrativas e de vendas, a 

qual se relaciona a folga investida em salários e despesas (Bourgeois & Singh, 1983; Cheng & 

Kesner, 1997; Greenley & Oktemil, 1998). Conforme os autores Sharfman et al (1988), a 
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folga disponível corresponde a alta discricionaridade, pois a folga disponível está relacionada 

aos recursos os quais ainda não foram compromeetidos. 

A Folga Recuperável está relacionada àquelas recursos que foram absorvidos no 

desenho da organização, porém que podem ser recuperáveis no curto prazo como por 

exemplo: i) estoque; ii) capital de giro; iii) razão entre as despesas gerais, administrativas e de 

vendas e o valor de vendas, que consiste na folga absorvida em salários, despesas de overhead 

e custos administrativos; iv) liquidez corrente; v) recebíveis (Singh, 1986; Bourgeois & 

Singh, 1983; Bourgeois & Singh, 1993; Nohria & Gulati, 1996; Cheng & Kesner, 1997; 

Greenley & Oktemil, 1998). Diferentemente da folga disponível, Sharfman et al (1988) 

argumentam que a folga recuperável (absorvida) não é facilmente aplicável em outras 

atividades devido aos custos serem elevados.  

Como última tipologia de Folga Organizacional, tem-se a Folga Potencial a qual 

verifica a capacidade que a empresa possui para obter recursos extras como empréstimos 

adicionais e ações no mercado. Algumas medidas relacionadas à Folga Potencial são: i) a 

razão entre o patrimônio líquido e o capital de terceiros, na qual é medido a capacidade da 

empresa à tomada de empréstimos; ii) pagamento de dividendos; iii) a razão entre capital de 

terceiros e capital próprio, em que consiste na capacidade de se levantar empréstimos para 

investimentos futuros; iv) a razão entre o valor de mercado e o valor contábil, relacionado a 

habilidade da empresa em levantar capital próprio adicional (Bourgeois & Singh, 1983; 

Bourgeois & Singh, 1993; Cheng & Kesner, 1997; Greenley & Oktemil, 1998; Rust & Katz, 

2002). Semelhante a folga disponível (não absorvida), a folga potencial está relacionada a alta 

discricionaridade, em que Sharfman et al (1988) argumentam que os recursos da folga 

potencial ainda não estãos comprometidos, justificando a alta discricionaridade. 

Entre estudos os quais trataram da temática da folga organizacional, Bromiley (1991) 

e George (2005) têm argumentado sobre a associação entre inovação e folga, em que 

conforme os autores, a folga organizacional pode contribuir com a sucessão de projetos 

incertos. Além dessa relação, Wideman e Bromiley (1996) posteriomente verificaram 

associação entre o risco e a folga organizacional, os quais concluíram que dependendo o tipo 

de recursos, estes tendem a estarem associados negativamente ao risco. Conforme os autores, 

uma justificativa para este resultado é que o declínio no desempenho propicia o aumento nos 

riscos assumidos nas empresas. 

Em relação a associação entre a folga organizacional e o desempenho, as pesquisas de 

Cyert e March (1963) e Sharfman et al (1998) verificaram que a folga tende a influenciar 

positivamente o desempenho das empresas. Contudo Jensen (1986) e Bourgeois (1981) 

constataram relações negativas. De acordo com essas visões opostas, alguns estudos 

defendem que a relação entre folga organizacional e desempenho é em forma de U, ou seja, 

que é possível estabelecer uma relação curvilínea entre ambos, sendo que tanto pouco como 

muita folga podem reduzir o desempenho (Bougeois, 1981; Nohria & Gulati, 1996; Tan & 

Peng, 2003; George, 2005; Vanacker, Collewaert & Paeleman, 2013). 

Conforme a compreensão de que as relações que são obtidas entre a folga 

organizacional e o desempenho podem ser distintas, os autores Simsek, Veiga e Lubatkin 

(2007) argumentam que quando os gestores apresentam maior capacidade sobre o mercado, 

esta facilidade propicia melhor alocação da folga, que por consequência amplia a 

experimentação de novos projetos e eleva desta forma o desempenho futuro da empresa. 

Entretanto, como justificativa de uma relação negativa, os gestores podem se tornar 

excessivamente otimistas, ou seja, estarem suscetíveis a falácias de planejamento e escalada 

de compromisso (Baker & Nelson, 2005). 
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Ainda sobre o relacionamento entre a folga organizacional e o desempenho, ainda se 

verifica na literatura variáveis moderados desta relação. Conforme George (2005), a idade por 

exemplo, pode ser considerada como variável moderadora, pois segundo o autor, empresas as 

quais são mais novas tendem a apresentar maior vulnerabilidade, uma vez que geralmente 

apresentam maiores dificuldades para adquirir recursos, como também implantá-los. 

Entretanto, quando as empresas agregam mais idade, elas se voltam à necessidade de 

renovação de suas capacidades, o que de certa forma tende a exigir mais recursos (George, 

2005; Bradley et al, 2011). De forma empírica, George (2005) verificaram que a relação entre 

a folga e o desempenho é alterada conforme a idade, em que tanto as consequência positivas 

quanto negativas tendem a serem maiores quando as empresas apresentam maior idade. 

Vistos alguns estudos anteriores associados a folga organizacional, verifica-se uma 

escassez de estudos os quais tratam da relação entre ativos intangíveis e folga organizacional, 

da qual consiste este estudo. 

 

2.2 Ativos intangíveis para o Valor de mercado 

Rutten e Boekema (2007) argumentam que não é recomendado que a investigação 

sobre o valor das empresas não se restrija somente à análise do impacto que as tencologias 

propiciam. O desenvolvimento de futuras pesquisas depende da consideração de outras 

inovações além das tecnológicas as quais podem ser representadas pelos ativos intangíveis, os 

quais tendem a estarem relacionados a estilos de vida, tendências modas, entre outros 

exemplos, relacionados a vários tipos de conhecimentos (Rutten & Boekema, 2007). 

Especificamente os ativos intangíveis não se constituem em um fenômeno novo, pois a 

sua criação pode ser visualizada desde o surgimento de invenções como produtos 

farmacêuticos, telefone e eletricidade, por exemplo (Lev, 2001). Contudo, em tempos atuais o 

valor criado das empresas está cada vez mais relacionado com as habilidades de 

conhecimento do que propriamente com atividades mecânicas. Desta forma, habilidades 

humanas como arquitetos, cientistas da computação, matemáticos, e etc são fontes as quais 

recentemente estão gerando vantagens competitivas às empresas  (Kayo, Teh & Basso, 2006). 

Os ativos intangíveis têm como características: inexistência de forma física, serem 

objetos incorpóreos e proporcionarem expectativa de benefícios econômicos futuros. 

Conforme Upton (2001), os ativos intangíveis representam marcas, patentes, softwares, 

direitos de propriedade, goodwill entre outros. 

Em relação ao goodwill, este corresponde ao ativo intangível o qual gera benefícios 

econômicos futuros, mas que não são identificáveis (Boennen & Glaum, 2014). Conforme os 

autores Johnson e Petrone (1998), o goodwill atende a definição de ativo quando são 

refletidas as entradas de caixa líquidas futuras esperadas pelo adquirente em uma propriedade 

de interesse de uma empresa alvo. 

Em relação ao surgimento do goodwill, este pode ocorrer tanto internamente como 

através de combinações de negócios. Especificamente em combinações de negócios, é comum 

que surja um valor a ser pago a mais sobre o patrimônio líquido, que pode ser resultado da: i) 

a diferença entre o valor de mercado de um imobilizado e de seu valor contábil líquido; ii) a 

diferença entre todos os passivos em relação ao valor justo e valor contábil; iii) a diferença 

entre todos os ativos a seu valor justo e valor contábil. A diferença obtida na confrontação dos 

valores é denominado de goodwill (Iudícibus et al., 2010). 

Em relação a contabilização do goodwill, podem ser destacadas três áreas de trabalho 

distintas na literatura: uma a qual está voltada ao reconhecimento e avaliação do goodwill nas 

alocações de preço de compra; outra relacionada em como fazer a medição do goodwill, a 

qual se relaciona a amortização do goodwill; e como terceira área, tem-se a análise do 
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goodwill como um ativo em estudos de relevância de valor (value relevance), a qual se 

observa o relacionamento do goodwill com o preço das ações; ou os estudos voltam à análise 

de como são avaliados os saldos do goodwill nas predições dos fluxos de caixa e lucros 

futuros das empresas. 

Conforme a área relacionada ao value relevance e a teoria de Ohlson (1995), partes da 

contabilidade financeira como um conceito de estoque de valor (valor contábil) e um conceito 

de fluxo de valor (lucro ajustado por dividendos), podem explicar o valor de mercado do 

patrimônio da empresa. Assim, o valor de mercado é modelado conforme o valor contábil, a 

rentabilidade atual (ganhos anormais), e outras informações (rentabilidade futura) (Olhson, 

1995). 

De acordo com a teoria de Olhson (1995), a informação contábil pode ser relevante ao 

preço das ações (Beisland & Hamberg, 2013). Especialmente os ativos intangíveis tem 

fundamental importância ao valor econômico na organização, conforme Kayo et al. (2006). 

Segundo Amir e Lev (1998), organizações com considerável investimento em ativos 

intangíveis (pesquisa, desenvolvimento e capital humano) pode ser relevante ao lucro e 

patrimônio da empresa. Empiricamente, os autores Lev e Radhakrishnan (2003) verificaram 

como evidências que os ativos intangíveis são relevantes para o preço das ações, pois em suas 

conclusões foram constatados que tanto as falhas do mercado como as ineficiências se devem 

a falta de evidenciação de informações intangíveis. 

Sobre o goodwill, o estudo de Jennings et a.l (1996) é um dos primeiros trabalhos a 

relacionar goodwill com a relevância do valor, em que os autores verificaram uma relação 

significativa e positiva do goodwill e o valor de mercado do patrimônio líquido. De forma 

similar, posteriormente Al Jifri e Citron (2009) também constataram que tanto o goodwill 

reconhecido como o divulgado apresentam associação positiva com o preço das ações. 

Apesar da associação entre os ativos intangíveis e goodwill sobre o valor de mercado, 

constata-se que são escassos os estudos que tratam especificamente da influência do valor de 

mercado sobre os ativos intangíveis e goodwill. 

 

2.3 Valor de Mercado e Folga Organizacional para os Ativos Intangíveis e Empresas 

Familiares 

Conforme a multiplicação e crescimento do conhecimento, os gerentes fazem cada vez 

mais determinado esforço para direcionar os ativos financeiros e físicos à geração de 

intangíveis. Segundo Edvinsson e Malone (1999), há uma considerável parcela do valor da 

empresa que é alocado para ativos intangíveis, ou seja, o valor da empresa pode contribuir 

para mais habilidades individuais, modelos, sistemas de informação, conhecimentos e marcas 

comerciais. 

De forma empírica, Klock e Megna (2000) verificaram que o valor de mercado é 

comparativamente maior que o valor contábil em uma indústria de inovação, em que talvez 

seja devido a ativos não revelados. Esse resultado pode indicar que possivelmente o valor de 

mercado deve estar associado ao preço das ações. Em estudo brasileiro Kayo, Kimura, Basso, 

e Krauter (2008) constataram que as empresas que apresentam um valor de mercado 

considerável, tinham maior tendência para ser intangível-intensiva. 

Além do valor de mercado, os dados de desempenho financeiro também podem ter 

valor relevante aos investidores (Tsai et al., 2012). Especialmente os resultados de Chen, 

Cheng e Hwang (2005) apontam que eficiência do capital intelectual pode ser reconhecido 

como o desempenho financeiro futuro da organização. Assim, conforme os argumentos de 

que o desempenho financeiro possivelmente possa ser relevante aos ativos intangíveis, a 

pesquisa acredita que a folga organizacional influencia os ativos intangíveis das empresas. 
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Em estudo empírico de Murro, Teixeira e Beuren (2016), foi verificado que há um 

relacionamento entre a Folga Organizacional e Ativos Intangíveis, em que especificamente 

constatou-se que as duas variáveis de folga absorvida e potencial tiveram uma relação 

positiva, porém em relação a folga não absorvida apresentou-se menos significante, e com um 

relacionamento negativo. Como justificativa desses resultados, os autores Keegan e Turner 

(2002) e Tan e Peng (2003) constataram que a folga organizacional contribui à inovação das 

empresas, pois a presença da folga organizacional tende a reduzir os custos adicionais das 

empresas. 

Sobre as empresas familiares, Cabrera-Suárez, Saá-Pérez e García-Almeida (2001), 

argumentam que especialmente essas empresas são descritas como ricas em recursos 

intangíveis.  Segundo a definição de Litz (1995), quando uma empresa de negócios tem a sua 

propriedade e o seu gerenciamento concentrados em uma unidade familiar, e também há um 

esforço dos membros à manuntenção das relações familiares intra-organizacionais, esta 

empresa pode ser considerada uma empresa familiar. 

Conforme Sirmon e Hitt (2003), os principais recursos que diferenciam as empresas 

familiares das não familiares são: capital social, capital de sobrevivência, capital do paciente, 

estrutura de governança e capital humano. Neste último (capital humano), conforme Dyer 

(2006), a família detém treinamentos, habilidades, flexibilidade e motivações únicas. 

Em relação a esses argumentos, Mazzi (2011) informa que os estudiosos acreditam 

que a criação de valor especificamente das empresas familiares pode estar mais voltada à 

capacidade de desenvolvimento de ativos intangíveis do que empresas não familiares (Sirmon 

& Hitt, 2003; Arregle, Hitt, Sirmon & Very, 2007; Zahra, 2010). Essa possível relação das 

empresas familiares com ativos intangíveis é provável, pois acredita-se que o “efeito família” 

influencia o desempenho das empresas por meio de metas, relacionamentos e recursos 

familiares, em que esses fatores juntamente com variáveis comercias, podem determinar 

potenciais benefícios, traduzidas em níveis de desempenho mais altos (Dyer, 2006). 

Entretanto, enquanto os atributos descritos podem propiciar a criação de vantagens 

competitivas, algumas características dessas empresas podem limitar o gerenciamento de 

recursos (Sirmon & Hitt, 2003). Conforme Dunn (1995), a consideração de membros da 

família pode levar a contratação de funcionários sub-ótimos. Geralmente, as empresas 

familiares apresentam dificuldades para atrair e manter gerentes alltamente qualificados, e a 

sucessão exclusiva das empresas familiares pode limitar o crescimento profissional e também 

à transferência de riqueza (Donnelley, 1964; Covin, 1994; Sirmon & Hitt, 2003). 

De acordo com a pesquisa de Fiegener, Brown, Prince e File (1996), as empreas 

familiares raramente realizavam experiência externa e treinamento universitário nas decisões 

de promoção. Desta forma, é possível que nas empresas familiares pode-se haver uma 

subestimação dos gerentes considerados como bem treinados. Portanto, conforme o autor a 

empresa familiar pode ser limitada por um número devido a não qualificação real de gerentes 

quanto seus papéis na empresa. 

Mazzi (2011) comenta que, em relação a implicações à prática, a compreensão das 

variáveis as quais podem ajudar as empresas familiares a criar valor, podem reduzir a 

sucessão de comportamentos prejudicias nas empresas. Desta forma, como a criação de valor 

nestas empresas pode ser cada vez mais relacionada aos ativos intangíveis do que 

possivelmente em empresas não familiares, conforme a maior prevalência de recursos 

intangíveis nessas empresas, torna-se pertinente a compreensão das variáveis que ajudam a 

elevar os ativos intangíveis destas empresas. Assim, uma vez o ativo intangível considerado 

como medida de desempenho num modelo, faz-se necessário o estudo de interações e geração 
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de sinergias as quais podem influenciar nesse desempenho, a qual tem o intangível como 

variável de desempenho.  

Especialmente essa pesquisa tem como hipótese que o fato da empresa ser familiar, 

pode propiciar que a Folga Organizacional e o Valor de Mercado influenciem o aumento dos 

Ativos Intangíveis, como descritas na seção dos procedimentos metodológicos. A verificação 

destas possíveis relações pode contribuir com os gestores, pois essas compreensões podem 

possibilitar uma gestão eficaz de recursos empresariais familiares as quais levem à criação de 

riqueza, tanto à família como ao negócio (Sirmon & Hitt, 2003; Mazzi, 2011). Para sustentar 

essas hipóteses, Dyer (2006) argumenta que as famílias podem utilizar recursos financeiros à 

geração de capital com o intuito de que se lancem novos empreendimentos. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa tem como objetivo verificar se a folga organizacional e o valor de mercado 

das empresas familiares listadas na BM&FBovespa está positivamente associado aos ativos 

intangíveis, durante o período de 2011 a 2016. Para isso, será necessário testar se o valor de 

mercado e a folga organizacional especificamente de empresas familiares no final de cada 

período tem o potencial estatístico para explicar os ativos intangíveis. Para esse intuito, foi 

utilizado uma variável dummy denominada Familiar, para verificar sua influência nos ativos 

intangíveis. 

A presença familiar na gestão e conselho de administração foi verificada observando-

se o controle, para identificar os indivíduos ou grupos de pessoas com o mesmo sobrenome e 

pesquisando a família fundadora das empresas. Desta forma, a presença de membros das 

famílias e/ou fundadores foi mapeada na composição dos conselhos de administração. 

 

H1: o valor de mercado das empresas familiares está associado positivamente aos 

ativos intangíveis. 

 
lnINTi = β0 +  

β1lnVMEi +  

β2lnVMEi x Familiar +  

εi   

Equação 1 

Espera-se no resultado da Equação 1, que quanto maior o valor de mercado das 

empresas familiares, maior será o registro contábil do Intangível 

H2: a folga organizacional das empresas familiares está associada positivamente aos 

ativos intangíveis. 

  
lnINTi = β0 +  

β1lnLC +  

β2lnLCi x Familiar +  

β3 +  

β4  x Familiar +  

β5 +  

β6  x Familiar +  

εi     

Equação 2 

 

Na Equação 2, espera-se que quanto maior a Folga Organizacional das empresas 

familiares, maior serão os Ativos Intangíveis.  
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H3: o valor de mercado e a folga organizacional das empresas familiares está associada 

positivamente aos ativos intangíveis. 

 
lnINTi = β0 +  

β1lnVMEi +  

β3lnLC +  

β4lnLCi x Familiar +  

β5 +  

β6  x Familiar +  

β7 +  

β8  x Familiar +  

εi  

         Equação 3 

 

A Equação 3 referem-se a todas as hipóteses da pesquisa. Deve-se destacar que o valor 

de mercado interado com o fato da empresa ser familiar foi retirada da análise, uma vez que o 

seu VIF se apresentou superior a 10, ou seja, com indícios de haver problemas de 

multicolinearidade. As variáveis que compõem as equações de regressão estão descritas na 

Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Variáveis dos Modelos 

Variáveis dependentes 

Símbolo Variável Fórmula Autores 

ln  
Logarítmo Natural de 

Ativos Intangíveis 

Coletado na base de dados da 

Economática 

Keegan e Turner (2002); Tan e 

Peng, (2003), Yang et al. 

(2009), Huang e Chen (2010), 

Kramer et al. (2011), Tsai, Lu 

e Yen (2012); Murro, Teixeira 

e Beuren (2016) 

Variáveis independentes 

Símbolo Variável Fórmula Autores 

lnVME 
Logaritmo Natural de 

Valor de Mercado 

Coletado na base de dados da 

Economática 
Aboody e Lev (1998), Lev e 

Radhakrishnan (2003) 

Familiar Variável “Familiar” Variável Dummy Grillo et al (2017) 

Folga Organizacional 

 
Logarítmo Natural de 

Recebíveis 

=  

 

em que: 

 = Contas a Receber 

REV = Receita de Vendas 

Bourgeois e Singh (1983); 

Moses (1992); Cheng e Kesner 

(1997); Nohria e Gulati 

(1997); Thompson e Millar 

(2001); George (2005) 

lnCX 
Logarítmo Natural de 

Caixa 

CX =  

 

em que: 

CX =  Caixa 

Bourgeois & Singh (1983); 

Moses (1992); Wiseman e 

Bromiley (1996); Cheng & 

Kesner (1997); George (2005); 

Ilbay (2009) 

lnLC 
Logaritmo Natural de 

Liquidez Corrente 

LC =  

 

em que: 

AC = Ativo Circulante 

PC = Passivo Circulante 

Bourgeois e Singh (1983), 

Wiseman e Bromiley (1996) e 

Chiu e Liaw (2006) 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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Para determinação da amostra, o tipo de seleção configura-se como probabilística do 

tipo aleatória simples. Conforme Lakatos e Marconi (2002), o tipo de amostra probabilística 

aleatória simples estabelece que cada membro da população tem a mesma probabilidade de 

ser escolhido. Nessa perspectiva, portanto, qualquer que seja a amostra, ela serve para 

apresentar um resultado. Além disso, foram selecionadas algumas empresas da população, de 

forma que fossem atendidos os pressupostos da regressão como: normalidade, 

homocedasticidade e multicolinearidade. O total de observações à análise foi de 155 

observações. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A análise descritiva da Tabela 1 mostra os valores de cada variável, distribuídos pelos 

7 anos analisados. 

 
Tabela 1 - Estatística Descritiva das Variáveis dos Modelos para o período de 2010 à 2016 

Anos 

Empresas Familiares 

lnINT lnVM lnCX lnREC lnLC 

Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP 

2010 11.967 1.727 15.262 0.546 -2.267 1.328 -1.618 0.513 0.618 0.424 

2011 12.089 1.675 15.223 0.546 -1.913 1.220 -1.610 0.530 0.593 0.332 

2012 12.383 1.551 15.558 0.496 -2.054 1.164 -1.602 0.555 0.617 0.356 

2013 12.378 1.589 15.437 0.643 -2.121 1.102 -1.545 0.597 0.633 0.360 

2014 12.583 1.511 15.188 0.804 -1.946 1.023 -1.558 0.575 0.608 0.302 

2015 12.692 1.514 14.914 1.011 -1.845 0.889 -1.620 0.548 0.507 0.290 

2016 12.744 1.359 15.148 0.949 -1.835 0.968 -1.632 0.685 0.498 0.330 

Anos 

Empresas Não Familiares 

lnINT lnVM lnCX lnREC lnLC 

Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP 

2010 13.530 1.983 15.605 1.011 -2.399 1.225 -1.719 0.392 0.344 0.453 

2011 13.644 2.068 15.575 1.058 -2.270 1.113 -1.694 0.305 0.390 0.417 

2012 13.714 2.129 15.752 1.070 -2.171 0.947 -1.651 0.376 0.381 0.362 

2013 13.736 1.989 15.726 1.020 -2.119 0.784 -1.745 0.360 0.364 0.277 

2014 13.848 1.869 15.725 1.110 -2.349 0.925 -1.705 0.412 0.438 0.325 

2015 14.239 1.736 15.511 1.276 -2.200 1.170 -1.544 0.405 0.368 0.338 

2016 14.375 1.746 15.640 1.190 -2.010 0.752 -1.588 0.452 0.273 0.486 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Pela Tabela 1, é perceptível que em todos os anos a média dos ativos intangíveis é 

superior para as empresas não familiares. Essas constatações da estatística descritiva não estão 

de acordo com Cabrera-Suárez, Saá-Pérez e García-Almeida (2001), apesar dos autores 

argumentarem que em empresas familiares há uma presença considerável de recursos 

intangíveis. 

Já em relação a liquidez corrente, observa-se que as empresas familiares possuem 

indicador superior em todo o período. Além disso, independemente dos grupos, percebe-se 

que no decorrer nos anos há um aumento em relação aos ativos intangíveis. Este aumento dos 

intangíveis corrobora com Castellanos, Merino e Zambrano (2010), em que na gestão das 

empresas é crescente a importância por tecnologias e habilidades humanas, ou seja, cada vez 

mais há uma preocupação em torno da gestão de recursos intangíveis. Em relação aos 

indicadores de valor de mercado, caixa, recebíveis e liquidez corrente, não se pode constatar 

que houve uma diminuição ou um crescimento. 

Para verificar se a Folga Organizacional das empresas familiares está associada 

positivamente aos Intangíveis (H2), o teste estatístico mais adequando foi Regressão Linear 
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Múltipla, onde informações importantes sobre o modelo podem ser obtidos para posterior 

análise, dentre os quais se obtém (1) o R
2
 em que indica o quanto o modelo consegue explicar 

os valores observados e o R
2
 Ajustado, em que fornece uma noção de quão bem o modelo 

pode ser generalizado a toda a população, (2)  o teste de aleatoriedade de Durbin-Watson 

(DW), em que detecta se os resíduos da regressão estão autocorrelacionados e varia de 0 a 4, 

com 2 significando que os resíduos não estão correlacionados. Abaixo de 2 indica correlação 

positiva e acima, indica correlação negativa. Hair Jr. et al. (2005) preconiza que os valores de 

estatística DW devem estar próximo de 2, (3) a hipótese de não-multicolinearidade Fator de 

Inflação de Variância (VIF), onde VIF >10 é motivo de preocupação, se tolerance (1/VIF) 

menor 0,10 é motivo de preocupação (Field, 2009). Para Gujarati e Porter (2011), geralmente 

apenas valores de VIF acima de 10 indicam problemas de multicolinearidade entre as 

variáveis independentes. (4) A análise de Variância (ANOVA), indica se o modelo adere de 

forma significativa aos dados. Field (2009) destaca que esta é utilizado para analisar se o 

modelo possui um poder explicativo melhor do que a média para explicar a variável 

independente.  

Para efeitos de resultado do modelo, o VIF mostra que não há problemas de 

multicolinearidade, além da significância do modelo. O R² mostra que as variáveis explicam 

os Ativos Intangíveis. A Tabela apresenta os resultados do modelo, aplicado em empresas 

brasileiras listadas na BM&FBovespa. 

A Tabela 2 mostra o resultado da Análise de Regressão Múltipla para a hipótese 1. De 

posse desses resultados, constata-se que tanto o Valor de Mercado quanto a Folga 

Organizacional explicam o valor dos Ativos Intangíveis, tendo como base dessa afirmação o 

valor significante da constante do modelo ao nível de 1% (ρ < 0,001). No que se refere à 

análise de cada uma das variáveis individualizadas, tem-se o seguinte resultado: os sinais dos 

coeficientes de ambas apontam para dimensões opostas.  

O Valor de Mercado das empresas em geral estão associadas positivamente ao valor 

dos Ativos Intangíveis, mostrando que quanto maior o Valor de Mercado, maior será o valor 

dos Ativos Intangíveis conforme a variável lnVM (β = 0,272; ρ < 0,001), para cada unidade 

monetária nos Ativos Intangíveis, os quais representam um acréscimo de $0,272 unidades 

monetárias no Valor de Mercado. Esses achados corroboram com os autores Edvinsson e 

Malone (1998), Stewart (1998) e Sveiby (1998), de que de fato o valor das empresas está cada 

vez mais se deslocando para os intangíveis.  

Entretanto, em empresas familiares, o Valor de Mercado está associado negativamente 

ao valor dos Ativos Intangíveis, mostrando que quanto maior é o valor de mercado dessas 

empresas, menores são os valores dos Ativos Intangíveis, conforme a análise de regressão 

múltipla permitiu identificar na variável lnVM X Familiar (β=-0,330; ρ < 0,001). 

 
Tabela 2 - Resultado da Análise de Regressão Múltipla para H1 no período de 2010 à 2016 

Variáveis Coeficientes Significância 
VIF Tolerance 

Constante 0,001 

lnVM 0,272 0,000 1,28 0,78 

lnVM X Familiar -0,330 0,000 1,28 0,78 

R² 

R² ajustado 

Durbin-Watson 

Sig. (ANOVA) 

21,2% 

20,7% 

2,032 

0,000 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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O poder de explicação do modelo proposto em H1 está no coeficiente de determinação 

(R
2
), que aponta o quanto o modelo consegue explicar os valores observados (R

2 
= 0,2120), 

indicando que as variáveis independentes conseguem explicar ±21,20% do valor que compõe 

a relação entre o Valor de Mercado e os Ativos Intangíveis. 

O R
2 

ajustado generaliza os resultados em função da inserção de variáveis 

independentes no modelo. Mesmo assim, o modelo explica ±20,70% (R
2
 Ajustado = 0,2070). 

A diferença entre R
2
 e R

2
 Ajustado é de -0,05, indicando que se o modelo fosse estendido à 

população, ao invés da amostra, seu poder de explicação seria -0,5% a menor no efeito do 

valor dos Ativos Intangíveis. 

A estatística VIF (Variance Inflation Factor) foi a medida de multicolinearidade 

adotada para verificar o quanto a variância de cada coeficiente de regressão aumenta devido à 

multicolinearidade (Fávero, Belfiore, Silva & Chan, 2009). Na Tabela, o valor de VIF mostra 

que nenhum dos coeficientes de correlação ultrapassaram o limite de 2, o que na leitura de 

Maroco (2007) é um bom previsor de ausência de multicolineariedade entre as variáveis. 

Fávero et al. (2009) destaca que quando o valor VIF encontra-se acima de 5 já podem 

conduzir a problemas de multicolinearidade e se estiver acima de 10, existe alta relação linear 

e problemas graves de multicolineariedade, o que não ocorreu nos dados deste artigo.  

O teste de Durbin-Watson (DW) foi de 2,032 mostrando não haver correlação entre as 

variáveis e Anova com poder significativo nível de 1% (ρ < 0,001), mostra que o modelo 

adere de forma significativa aos dados. Contudo, como a relação do valor de mercado das 

empresas familiares associado aos intangíveis consiste numa relação negativa, rejeita-se a 

hipótese 1  = o valor de mercado das empresas familiares está associado positivamente aos 

ativos intangíveis.  

Desta forma, esses resultados não estão de acordo com Sirmon e Hitt (2003), Arregle 

et al., 2007, Zahra (2010) e Mazzi (2011), os quais acreditam que a criação de valor 

especificamente das empresas familiares pode estar mais voltada à capacidade de 

desenvolvimento de ativos intangíveis quando comparadas as empresas não familiares, uma 

vez que há relação entre o Valor de Mercado das empresas familiares associado com os 

Intangíveis foi negativa.  

A justificativa para esse resultado pode ser a dificuldade que as empresas familiares 

brasileiras possuem para manter gerentes altamente qualificados, com limitação para o 

crescimento profissional, e também por consequência na transferência de riqueza dessas 

empresas para seus ativos intangíveis. Assim, essa relação negativa corrobora com Donnelley 

(1964), Covin (1994) e Sirmon e Hitt (2003). Além disso, esse relacionamento negativo pode 

possivelmente explicar os menores valores em Ativos Intangíveis que as empresas familiares 

possuem em todos os anos (2010 à 2016), conforme evidenciado na estatística descritiva. 

A Tabela 3 mostra o resultado da Análise de Regressão para a hipótese 2. O modelo 

apresenta-se significativo ao nível de 1%. O que mostra haver probabilidade estatística de 

aceitação da hipótese 2. Porém, a análise geral dos resultados de validação da regressão 

mostra que, das seis variáveis, duas delas não tem poder estatístico que contribui com o 

modelo. São elas: lnLC X Familiar = -0,018, ρ=0,859 e lnCX X Familiar = -0,127, ρ=0,296. 

Somente uma variável das empresas familiares foi significante, ao nível de 5%: lnREC X 

Familiar.  

 
Tabela 3 - Resultado da Análise de Regressão Múltipla para H2 no período de 2010 à 2016 

Variáveis Coeficientes Significância 
VIF Tolerance 

Constante 0,000 

lnLC -0,377 0,000 2,163 0,46 

lnLC X Familiar -0,018 0,859 3,819 0,26 
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lnREC -0,257 0,001 2,135 0,47 

lnREC X Familiar 0,335 0,012 6,617 0,15 

lnCX 0,155 0,050 2,334 0,43 

lnCX X Familiar -0,127 0,296 5,601 0,18 

R² 

R² ajustado 

Durbin-Watson 

Sig. (ANOVA) 

25,9% 

24,3% 

1,925 

0,000 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

As demais variáveis explicativas mensuraram o Valor de Mercado das demais 

empresas da amostra, da seguinte maneira: foram significantes ao nível de 1% (ρ = 0,001) as 

variáveis lnLC e lnREC e, ao nível de 5% (ρ = 0,05), lnREC X Familiar e lnCX o que mostra 

essas com poder de influenciar o modelo e poder afirmar a aceitação da hipótese. 

Prosseguindo com o relato da análise, a normalidade da distribuição e a 

homogeneidade foi por meio da estatística descritiva. A independência dos erros se deu pela 

estatística de Durbin-Watson (d = 1,925), apresentando uma correlação positiva entre as 

variáveis independentes e os Ativos Intangíveis. O VIF mostrou que a multicolinearidade 

entre as variáveis estão no limite permitido e tolerance fora de preocupação para o 

pesquisador. 

Sendo assim a Regressão Linear Múltipla multou que as variáveis lnLC (β = -0,377; ρ 

< 0,001), lnREC (β = -0,257; ρ < 0,001), lnREC X Familiar (β = 0,335; ρ < 0,012), lnCX (β = 

0,155; ρ < 0,050) são preditores significativos do valor dos Ativos Intangíveis. A proporção 

de variabilidade do modelo pode ser constatada pelo R
2
 = 0,2590 (25,90%) e R

2
 Ajustado = 

0,2430 (24,30%). 

Diante da significância do modelo lnINT (ρ < 0,001,  = 0,243), a hipótese 2 (H2: a 

folga organizacional das empresas familiares está associada positivamente aos ativos 

intangíveis) foi aceita estatisticamente.  

Em relação aos resultados relacionados a Folga Organizacional para as empresas de 

maneira geral, diferem de Murro, Teixeira e Beuren (2016), a qual constatou que a folga 

absorvida tem relação positiva ao considerar outras variáveis de Folga Organizacional, ou 

seja, diferentes das aplicadas nesta pesquisa. Nesta pesquisa, foram considerados tanto os 

Recebíveis quanto a Liquidez Corrente como Folga Recuperável, ou seja, as quais podem ser 

recuperadas pela empresa, mesmo já absorvidas.  

Estes resultados relacionados a Folga Organizacional para influenciar os Ativos 

Intangíveis das empresas de maneira geral, podem possivelmente ser justificados conforme 

Peneder (2008), em que é provável que informações assimétricas entre organizações e agentes 

podem inviabilizar a correta alocação de recursos financeiros, e desta forma propiciar o sub 

investimento em inovação. Assim, a presença de problemas de agência pode propiciar 

dificuldade na medição de gastos de P&D à inovação, conforme Jensen (1993) e Nohria e 

Gulati (1996). 

Contudo, diferentemente das empresas não familiares, em relação a Folga 

Organizacional especialmente das empresas familiares, a relação encontrada foi positiva. 

Assim, apesar do aumento do Valor de Mercado propiciar a redução dos Ativos Intangíveis, e 

por consequência os benefícios gerados por recursos intangíveis às empresas familiares, a 

presença da Folga Organizacional dessas empresas está beneficiando os Ativos Intangíveis 

dessas empresas. Acredita-se que essa relação positiva da Folga Organizacional das empresas 

familiares com ativos intangíveis, conforme Dyer (2006), é explicada possivelmente pelo 

“efeito família” influencia o desempenho das empresas por meio de metas, relacionamentos e 

recursos familiares, em que são fatores que nessas empresas podem determinar potenciais 
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benefícios, traduzidas em níveis de desempenho mais altos, e por consequência, maiores 

beneficios ao ativos intangíveis, uma vez que são cada vez mais considerados como medidas 

de desempenho. 

A Tabela 4 mostra o resultado da Equação 3 e mostra a influência da Folga 

Organizacional e do Valor de Mercado sobre os Ativo Intangíveis das empresas. 

 
Tabela 4 - Resultado da Análise de Regressão Múltipla para H3 no período de 2010 à 2016 

Variáveis Coeficientes Significância 
VIF Tolerance 

Constante 0,008 

lnVM 0,292 0,000 1,16 0,86 

lnLC -0,371 0,000 2,163 0,46 

lnLC X Familiar -0,033 0,729 3,822 0,26 

lnREC -0,161 0,029 2,259 0,44 

lnREC X Familiar 0,176 0,175 6,96 0,14 

lnCX 0,034 0,667 2,533 0,39 

lnCX X Familiar -0,032 0,787 5,726 0,17 

R² 

R² ajustado 

Durbin-Watson 

Sig. (ANOVA) 

33,3% 

31,6% 

2,117 

0,000 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

O resultado da Análise de Regressão para o modelo apresenta-se significativo ao nível 

de 1%. Porém, a análise geral de validação da regressão mostra que, das oito variáveis, quatro 

delas tem poder estatístico que contribui com o modelo. São elas: lnVM (β = 0,292, ρ < 

0,001), lnLC (β = -0,371, ρ < 0,001), lnREC (β = -0,161, ρ = 0,029), lnLC (β = -0,371, ρ = 

0,001). A proporção de variabilidade do modelo pode ser constatada pelo R
2
 = 0,333 

(33,30%) e R
2
 Ajustado = 0,3160 (31,60%). 

Das variáveis não significantes ao modelo, lnCX mensura a influência do Caixa. E as 

outras três variáveis que mensuram a Folga Organizacional e o Valor de Mercado das 

empresas familiares não são significantes para influenciar o Ativo Intangível, o que mostra, 

não haver explicação estatística no modelo e da particularidade das empresas familiares.  

Ao prosseguir com o relato da análise, a normalidade da distribuição e a 

homogeneidade foi por meio da estatística descritiva. A independência dos erros se deu pela 

estatística de Durbin-Watson (d = 2,117), apresentando uma correlação negativa entre as 

variáveis independentes e os Ativos Intangíveis. O VIF mostrou que a multicolinearidade 

entre as variáveis estão no limite permitido e tolerance fora de preocupação para o 

pesquisador. Deve-se destacar que o Valor de Mercado associado as empresas familiares não 

foi considerado nesta análise devido a identificação de problemas de multicolinearidade. 

Diante da significância do modelo lnINT (ρ < 0,05,  = 0,3160), a hipótese 3 (H3: o 

valor de mercado e a folga organizacional das empresas familiares está associada 

positivamente aos ativos intangíveis) foi rejeitada estatisticamente. Desta forma, os resultados 

mostram que o poder de explicação do Valor de Mercado e da Folga Organizacional 

relacionados com a especificidade das empresas familiares, não é significante quando são 

consideradas as demais variáveis Valor de Mercado e Folga Organizacional das empresas de 

maneira geral. Portanto, a influência da Folga Organizacional e Valor de Mercado para os 

Ativos Intangíveis ainda é mais forte sem considerar a especificidade do fato das empresas 

serem e não serem familiares. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo verificar se o valor de mercado e/ou a folga 

organizacional influencia os ativos intangíveis das empresas. Com essa finalidade, realizou-se 

uma pesquisa descritiva, documental e com abordagem quantitativa. A população da pesquisa 

compreendeu as companhias brasileiras listadas na BM&FBovespa, da qual a amostra foi 

constituída por 42 empresas, pois além dessas empresas algumas foram excluídas por serem 

outliers. O período de investigação compreendeu os anos de 2010 a 2016. 

Como resultados principais, e apesar da não significância das empresas familiares 

quando consideradas todas as variáveis relacionadas ao Valor de Mercado e Folga 

Organizacional no último modelo, constatou-se que tanto o Valor de Mercado quanto a Folga 

Organizacional influenciam significativamente nos Ativos Intangíveis das empresas 

familiares. Além disso, as relações obtidas nos dois primeiros modelos diferem das empresas 

não familiares, ao se verificar que, enquanto a relação do Valor de Mercado para os Ativos 

Intangíveis de modo geral às empresas é positivo, em empresas familiares esse 

relacionamento é negativo. Em relação a Folga Organizacional, evidencia-se o oposto dos 

resultados obtidos para o Valor de Mercado. Enquanto a Folga influencia negativamente as 

empresas de maneira geral, especialmente a Folga Organizacional das empresas familiares 

influencia positivamente nos Ativos Intangíveis. 

De acordo com esses resultados, conclui-se que enquanto o valor de mercado tende a 

se deslocar cada vez mais aos ativos intagíveis, em empresas familiares brasileiras, existe 

possivelmente uma dificuldade para que se tenham gerentes altamente qualificados, em que 

por consequência, pode-se limitar o crescimento profissional, e portanto a transferência de 

riqueza dessas empresas para seus ativos intangíveis. Ao contrário, em relação a Folga 

Organizacional como variável a influenciar os Ativos Intangíveis, pode-se verificar que as 

limitações são mais evidenciadas em empresas de maneira geral, em que é provável que 

informações assimétricas entre organizações e agentes podem inviabilizar a correta alocação 

de recursos financeiros, e desta forma propiciar a redução de investimentos em inovação. 

 Entretanto, essa limitação verificada nas empresas brasileiras não é verificada 

especificamente em empresas familiares. Assim, a influência da família, por meio de metas, 

relacionamentos e recursos familiares são fatores que nessas empresas podem determinar 

potenciais benefícios aos Ativos Intangíveis, o que não pode ser dito sobre as empresas de 

maneira geral. 

Portanto, a contribuição da pesquisa, conforme a importância crescente dos ativos 

intangíveis ao desenvolvimento econômico, consiste em verificar que possivelmente as 

empresas brasileiras não familiares devam buscar soluções quanto a problemas de agência, 

uma vez que pesquisas anteriores apontam os benefícios que a folga organizacional apresenta 

para o desempenho. Em relação as empresas brasileiras familiares, possivelmente devem se 

atentar mais a qualificação de gerentes e funcionários, pois o Valor Mercado também assume 

cada vez mais um papel importante aos Ativos Intangíveis. 

Este estudo é limitado devido a interdisciplinaridade da abordagem do tema folga sobre 

sua mensuração, pois conforme Quintas e Beuren (2011), as folgas podem  diferir entre partes 

distintas de uma organização, em que determinados indicadores  foram excluídos devido a 

impossibilidade de alcançar a normalidade, a qual é pressuposto da regressão. Desta forma, 

sugerem-se que novas pesquisas com a ampliação de indicadores de Folga Organizacional 

sejam realizadas, como também a replicação da pesquisa para outros mercados, devido a 

escassez de estudos nesta linha de pesquisa. 
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Abstract: The solution called Software Defined Networking (SDN) is a paradigm in 

computer networks that proposes to break the vertical integration and, consequently, 

separation between the control plane and the data plane. With this division, a logical 

centralization of control and a more global view of the network is achieved, which enables 

simplified configuration and management. In this context, the objective of this study was 

to investigate the performance of SDN scenarios of different scales and configurations. 

Through emulation of different SDN scenarios, a study environment was delimited under 

controlled conditions. The results obtained contributed to an understanding of the behavior 

of SDN solutions. The comparison of the metrics allowed to identify, in the tested 

scenarios, a little significant variation in the throughput and a greater commitment of the 

jitter when there is an increase of traffic sources and of the number of hosts in SDN 

environments. This behavior suggests the need for more in-depth studies on performance 

in an SDN network infrastructure in relation to scalability. 

Keywords: Computer Network Infrastructure, Computer Network Architecture, Software 

Defined Networks. 

Software Defined Networking (SDN): um estudo com o Mininet 

Resumo: A solução denominada Software Defined Networking (SDN) ou Redes Definidas 

por Software é um paradigma em redes de computadores que propõe a quebra da 

integração vertical e, consequente, separação entre o plano de controle e o plano de dados. 

Com essa divisão, uma centralização lógica do controle e uma visão mais global da rede é 

obtida, o que viabiliza uma configuração e gerenciamento mais simplificados. Nesse 

contexto, o objetivo deste estudo foi investigar o desempenho de cenários SDN de 

diferentes escalas e configurações. Através da emulação de diferentes cenários SDN 

delimitou-se um ambiente de estudo, em condições controladas. Os resultados obtidos 

contribuíram para um entendimento do comportamento das soluções SDN. A comparação 

das métricas permitiu identificar, nos cenários testados, uma variação pouco significativa 

na vazão e um maior comprometimento do jitter quando ocorre incremento de fontes de 

tráfego e de quantidade de hosts em ambientes SDN. Esse comportamento sugere a 

necessidade e estudos mais aprofundados quanto ao desempenho em uma infraestrutura de 

redes SDN em relação à escalabilidade. 

Palavras-chave: Infraestrutura de redes de computadores, Arquitetura de redes de 

computadores, Redes Definidas por Software. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3719



 

 

1. Introdução 

No paradigma tradicional das redes de computadores há dois elementos principais 

que compõem os comutadores: o plano de controle e o plano de dados. O primeiro, 

responsável por manipular e controlar todo o tráfego que passa pelo comutador e o 

segundo, responsável por encaminhar esse tráfego com base nas ordens do plano de 

controle. Esses dois elementos em execução em um único equipamento, tornam as redes 

tradicionais complexas. Decorre, que os administradores enfrentam dificuldades na 

implantação e monitoramento dessas redes, dada a necessidade de configurar 

separadamente cada dispositivo com especificações exclusivas de seus fabricantes. Nesse 

contexto, surge a solução denominada Software Defined Networking (SDN) ou Redes 

Definidas por Software, um paradigma em redes de computadores que propõe a quebra da 

integração vertical e, consequente, separação entre o plano de controle e o plano de dados. 

Para tanto, o plano de controle é migrado para um controlador SDN central, que é 

responsável por todo o controle e gerenciamento da rede. Enquanto o plano de dados, que 

se mantém nos comutadores, é responsável pelo encaminhamento do tráfego de acordo 

com as ordens pré-estabelecidas pelo controlador. Com essa divisão, uma centralização 

lógica do controle e uma visão mais global da rede é obtida, o que viabiliza uma 

configuração e gerenciamento mais simplificados. 

A arquitetura SDN é dividida em três camadas: infraestrutura, controle e aplicação. 

A comunicação entre o controlador e os dispositivos de rede pode ser feita através de 

protocolos específicos como, por exemplo, o OpenFlow. Ele pode ser adicionado como um 

recurso em comutadores Ethernet (switches), roteadores e pontos de acesso disponíveis no 

mercado, de modo que experiências SDN possam ser realizadas sem exigir que os 

fornecedores exponham o funcionamento interno de seus dispositivos de rede.  

Ao aprofundar o estudo em soluções SDN, o desenvolvimento do presente estudo 

de iniciação científica possibilitou responder perguntas como: como a arquitetura SDN se 

difere da rede tradicional? Como funcionam os controladores SDN? Quais linguagens e 

interfaces de programação em rede podem ser usadas? Como estão relacionados requisitos 

de escalabilidade e desempenho em diferentes cenários SDN? 

Desse modo, o objetivo deste estudo foi monitorar métricas de desempenho em um 

ambiente SDN controlado, com configuração e escala variáveis. Para isso, a metodologia 

utilizada nesse estudo apoiou-se na emulação de diferentes cenários SDN. Mais 

especificamente, pela geração de tráfego sintético para três diferentes cenários, com 

variação das quantidades dos componentes: controladores SDN Central (plano de 

controle), comutadores (plano de dados) e os hosts de borda (servidores e clientes), além 

de medições para vazão, quantidade de dados transmitidos, perda de datagramas e jitter. 

Para o desenvolvimento dos testes utilizou-se o emulador de redes SDN Mininet, dadas 

suas características de adaptabilidade e open source. Para medição ativa do tráfego 

utilizou-se a ferramenta iPerf, baseada em software livre e no modelo cliente/servidor. 

Os resultados obtidos contribuíram para um entendimento do comportamento das 

soluções SDN. Pela análise de cenários SDN com diferentes dimensões e pela comparação 

das métricas obtidas observou-se, no limite dos cenários testados, uma queda de 

desempenho pouco significativa em ambientes SDN, a partir do aumento do tráfego e da 

quantidade de hosts. Os dados coletados são indícios de que as redes SDN possuem alta 

escalabilidade.  Além disso, o levantamento bibliográfico sobre o assunto possibilitou uma 
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melhor compreensão dos desafios mais significativos para implantação de soluções SDN 

em larga escala. 

2. Características das Software Defined Networking 

Nas redes de computadores convencionais há dois elementos principais que 

compõem os ativos de rede (roteadores, switches, firewalls, dentre outros): o plano de 

controle, que é responsável por manipular e controlar todo o tráfego que passa pelo 

comutador e o plano de dados, que tem o intuito de encaminhar esse tráfego com base nas 

ordens do plano de controle. Esses dois elementos em execução em cada ativo da rede 

tornam as redes IP tradicionais complexas e difíceis de se administrar (Kreutz et al., 2014). 

Dessa forma, a configuração e otimização de infraestrutura de redes tornou-se uma 

tarefa complexa com o passar dos anos, especialmente com o desenvolvimento de 

arquiteturas de redes (e seus respectivos firmwares) proprietárias. O uso de arquiteturas 

fechadas levou a uma tendência que McKeown et al. (2008) chamou de “ossificação” da 

arquitetura de rede. Consequentemente, a complexidade na administração das redes 

aumentou, dada a necessidade de configurar cada dispositivo em separado, pois estes, na 

maioria das vezes, utilizam softwares e comandos exclusivos do fabricante, que em muitos 

casos são bem limitadas. 

Além disso, o desenvolvimento tecnológico e as novas aplicações demandam, cada 

vez mais, recursos extra e melhor gerenciabilidade da infraestrutura de rede. Exemplos 

dessas demandas são a necessidade de manipulação de grande volume de dados (Big 

Data), a Computação em Nuvem (Cloud Computer) (Luciano Filho & Fernandes, 2016), 

bem como o crescimento e a diversificação dos tipos de dispositivos conectados em redes 

(Internet of Things - IoT). 

Esse contexto motivou pesquisadores e fabricantes da área de redes de 

computadores a desenvolverem e implantarem um novo paradigma de arquitetura de redes 

computacionais, que proporcionasse mais flexibilidade, programabilidade, controle e, 

consequentemente, uma melhor utilização de recursos da infraestrutura das redes (Kreutz 

et al., 2014). Sezer et al. (2013) afirmam que soluções são produzidas por pesquisadores e 

por grupos da indústria para SDN desde 1996, impulsionadas pela necessidade de controle 

e gerenciamento em redes. Esses autores destacam ainda, quatro características das SDN 

(Sezer el al., 2013), a saber: 

 Separação do plano de controle do plano de dados; 

 Controle e visão centralizados da rede; 

 Interfaces abertas entre os dispositivos no plano de controle e o plano de dados; 

 Programabilidade da rede por aplicações externas. 

 

Desse modo, a arquitetura SDN favorece a execução de tarefas de configuração e 

de gerenciamento de modo mais simplificados, já que propõe uma centralização lógica e 

uma visão global da rede, a partir do plano de controle. Contudo, por conta da separação 

entre o plano de controle e o plano de dados faz-se necessária a criação de protocolos que 

viabilizassem a comunicação entre ambos (Rezende, 2016). E, como resposta a essa 

demanda, uma solução vem sendo amplamente adotada pela indústria, o OpenFlow, 

considerada, inclusive, um padrão para SDN, com propriedade open source. O OpenFlow 

trouxe a implementação das SDN mais perto da realidade, pois esse padrão permite a 
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criação de entradas em uma tabela de fluxo, definidas por um servidor externo aos ativos 

de rede (Costa et al., 2016). 

A crescente necessidade de infraestruturas de rede eficientes, inclusive com suporte 

à mobilidade, bem como a crescente popularidade dos serviços na nuvem, impulsionará o 

crescimento das redes SDN. Aparentemente, três áreas são as principais impulsionadoras 

SDN: empresas, fornecedores de serviços em nuvem e provedores de serviços de 

telecomunicações. A interoperabilidade entre equipamentos de vários fornecedores é 

também um desafio da arquitetura SDN. Nesse sentido, uma sugestão de trabalhos futuros 

é a realização de testes em um cenário real, que possa testar todos os potenciais de 

implantação da tecnologia SDN, identificar interfaces comuns necessárias, aspectos de 

interoperabilidade e quaisquer outros desafios operacionais. 

Cabe destacar, contudo, que as SDN não estão limitadas a uma implementação, 

trata-se de um termo geral para uma arquitetura que permite a evolução das redes de 

computadores, pois viabiliza que novos protocolos e aplicações sejam desenvolvidos e 

testados em contextos que demandam a criação de infraestruturas de redes flexíveis e, 

portanto, mais facilmente reconfiguráveis. 

2.1 Arquitetura das Software Defined Networking 

A arquitetura SDN é dividida em três camadas (ilustradas na figura 1): a camada de 

infraestrutura, controle e aplicação. A camada de infraestrutura é formada pelos 

comutadores da rede, logo, possui a função de encaminhar o tráfego da rede com base nos 

comandos inseridos pelo controlador SDN central. Já a camada de controle é constituída 

por um (ou mais de um) controlador SDN central responsável por configurar e gerenciar 

toda a rede através de seus comandos. E a camada de aplicação, composta pelas aplicações 

que fazem interface através das SDN entre os recursos e serviços disponibilizados e os 

desenvolvedores e administradores de rede. Estes últimos assumem, portanto, a 

responsabilidade de efetivar às configurações necessárias nos controladores. 

Figura 1. Camadas da arquitetura SDN. 

 

Fonte: Adaptado de OpenFlow Switch Specification (2009). 
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A figura 1 ilustra, além das camadas da arquitetura SDN, também seus 

componentes constituintes. Destaque, nesse caso, se faz ao modo como acontece a 

integração entre camadas, através de duas APIs (Application Programming Interfaces): 

API northbound e API southbound. A API northbound é responsável por suportar e 

controlar a comunicação entre as camadas de controle e aplicação, através de uma interface 

de programação bem definida, desenvolvida em linguagens como C++, Python, C#, dentre 

outras. Essa interface de programação é definida de acordo com o controlador utilizado, 

alguns exemplos de controladores são: Onix, NOX, POX, Floodlight, ONOS, 

OpenDaylight, Ryu, dentre outros (OpenFlow Switch Specification, 2009). Em geral, cada 

controlador possui uma API própria associada. Dessa forma, o controlador recebe os 

comandos das aplicações que foram criadas em linguagens de alto nível, converte e envia 

para os comutadores através da API southbound. A API southbound é responsável por 

prover, de fato, a comunicação entre as camadas de infraestrutura e de controle, ou seja, 

tem a função de controlar a interação entre o controlador e os comutadores, tudo isso 

através de uma API southbound, sendo atualmente, o OpenFlow a mais utilizada. 

2.2 Comutadores (e ativos de redes) OpenFlow 

Antes de descrever os comutadores OpenFlow é importante relembrar como se dá o 

funcionamento dos comutadores tradicionais. De forma sucinta, os comutadores 

tradicionais das redes de computadores funcionam com a combinação de dois planos, 

sendo eles: planos de controle e de dados, os quais funcionam no mesmo dispositivo de 

rede. Neste caso, tem-se o plano responsável pelo controle do tráfego, que é a parte 

“inteligente” do dispositivo e o plano responsável pelo encaminhamento do tráfego, que 

apenas executa as ordens do plano de controle, funcionando juntos em cada dispositivo da 

rede.  

Na arquitetura SDN, contudo, o plano de controle é transferido para um dispositivo 

específico, chamado de controlador SDN central, enquanto que o plano de dados se 

mantem nos equipamentos, chamados de dispositivos “burros”, pois executam apenas o 

encaminhamento dos pacotes, sem tomar qualquer tipo de decisão. 

Para viabilizar tal controle, os comutadores OpenFlow possuem três elementos 

principais (Mckeown et al., 2008): a tabela de fluxo, o canal seguro e o protocolo 

OpenFlow. A figura 2 permite uma visão mais clara da arquitetura dos comutadores 

OpenFlow, conforme definidas as funções na versão 1.0.0 de tal protocolo (OpenFlow 

Switch Specification, 2009), versão utilizada no desenvolvimento da presente pesquisa. 

Figura 2. Componentes do comutador OpenFlow. 
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Fonte: Adaptado de OpenFlow Switch Specification (2009). 

Dentre os elementos dos comutadores OpenFlow ilustrados na figura 2, observa-se 

a tabela de fluxo, que contém diversas entradas de fluxo, onde tais entradas possuem a 

definição de um fluxo e um conjunto de ações associadas a esse fluxo (OpenFlow Switch 

Specification, 2013). Uma entrada de fluxo contém diversos componentes, onde o quadro 1 

ilustra os campos presentes em cada entrada de fluxo. A seguir uma breve descrição dos 

mesmos: 

Quadro 1. Campos presentes numa entrada de fluxo. 

Campos de 

Cabeçalho 

(Header Fields) 

Contadores 

(Counters) 

Ações 

(Actions) 

Fonte: Adaptado de OpenFlow Switch Specification (2009). 

O campo Campos de Cabeçalho é utilizado para realizar comparações com os 

campos dos pacotes que chegam ao comutador OpenFlow. No quadro 2 é possível 

visualizar os campos de cabeçalho em relação aos quais um pacote recebido poderá ser 

comparado. O campo Contadores provê informações estatísticas a respeito do 

equipamento OpenFlow, tais como métricas atualizadas quando os pacotes são 

correspondidos nas entradas de fluxo. Já o campo Ações é responsável pelas ações que 

serão executadas nos pacotes correspondentes, ou seja, uma vez que um pacote chega ao 

comutador OpenFlow, o mesmo é comparado com as entradas de fluxo existentes na tabela 

de fluxo e, caso esse pacote corresponda com alguma entrada de fluxo, as ações associadas 

a essa entrada de fluxo serão executadas no pacote. Vale ressaltar que, caso o pacote não 

corresponda a nenhuma entrada de fluxo, tal pacote é enviado ao controlador SDN central, 

por padrão (OpenFlow Switch Specification, 2009). 

Quadro 2. Campos dos cabeçalhos dos pacotes que são comparados com as entradas de fluxo. 
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Fonte: Adaptado de OpenFlow Switch Specification (2009). 

Outro elemento presente no comutador OpenFlow é o canal seguro, que trata-se do 

enlace que conecta o comutador ao controlador. Esse mesmo enlace é utilizado para a troca 

de pacotes entre ambos. Dessa forma, pacotes são enviados do controlador para o 

comutador para modificar o comportamento dos comutadores na rede. Ou ainda, quando o 

comutador identifica um fluxo que não contém nenhuma entrada na tabela de fluxo 

correspondente ao mesmo, dessa forma, o comutador envia o tráfego desse fluxo para o 

controlador, para que o mesmo decida o que será feito com tal fluxo (Mckeown et al., 

2008). 

Por fim, também é parte da arquitetura do comutador OpenFlow, o protocolo 

OpenFlow, desenvolvido paralelamente ao surgimento das SDN. Os resultados dos campos 

de cabeçalho de uma entrada de fluxo são associados a resultados pré-definidos. Esses 

resultados pré-definidos são comparados aos resultados dos campos de cabeçalho de cada 

pacote que chega ao comutador, caso os resultados dessa comparação sejam iguais, há um 

“casamento” ou match, o que significa que o pacote pertence a um determinado fluxo pré-

estabelecido na tabela de fluxo, onde, com isso, as ações associadas a tal entrada de fluxo 

são executadas sobre os pacotes desse fluxo. 

2.3 Controlador central de Software Defined Networking  

A figura 2 ilustra ainda o controlador SDN central ou, simplesmente, controlador, 

que é o dispositivo das SDN responsável por monitorar e controlar o modo como os 

comutadores se comportam na rede. Mas, para isso o controlador necessita efetuar a 

conversão de uma linguagem de programação de alto nível em uma linguagem entendida 

pela API southbound, para que tal API possa enviar os comandos para os comutadores da 

rede (elemento programável). 

O controlador SDN central, também conhecido como sistema operacional da rede, 

se comunica com as demais camadas da arquitetura SDN através de APIs, sendo a API 

southbound responsável pela comunicação da camada de infraestrutura com a camada de 

controle e a API northbound responsável pela comunicação da camada de controle com a 

camada de aplicação. É importante destacar que as redes SDN proporcionam uma visão 

lógica central de toda a rede, além de permitir a atuação de vários controladores, evitando 

desta forma um único dispositivo concentrador de todo o controle e monitoramento da 

rede. Portanto, a centralização da rede é apenas lógica e não física. 

3. Metodologia 

A presente pesquisa investiga aspectos de configuração, bem como o 

comportamento de redes SDN pela emulação de diferentes cenários SDN e uso do 

protocolo padrão OpenFlow (versão 1.0.0). Além disso, o estudo apoiou-se em estudos 

relacionados (Kumar & Sood, 2016; Picó, Calderón, Macías & Vergel, 2016; Costa et al., 

2016; Fontes & Rothenberg, 2016). 

Os cenários SDN foram configurados no Mininet, um emulador de rede open 

source. O Mininet fornece um test bed virtual e um ambiente de desenvolvimento para 
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redes definidas por software (SDN). O uso do Mininet no presente estudo permitiu uma 

prototipagem rápida e a testagem de diferentes cenários SDN, sem a necessidade de 

conectar uma rede física. Cabe ressaltar que as redes criadas com o Mininet executam 

código real, inclusive aplicativos de rede Unix e Linux, bem como o kernel Linux e a pilha 

de rede. 

Além disso, na tentativa de criar um ambiente mais realístico de uma arquitetura 

SDN, bem como permitir coleta de dados, foram utilizados outros softwares em conjunto 

com o emulador, a saber: VirtualBox, GNU/Linux Ubuntu, Open Virtual Switch (OVS), 

POX, OpenFlow, iPerf, PuTTY e Xming. 

O VirtualBox é um software com código aberto, que virtualiza o sistema 

operacional GNU/Linux Ubuntu, versão 14.04 LTS, no mesmo foi instalado o Mininet. O 

PuTTY, também de código aberto, foi utilizado para acessar remotamente a máquina 

virtual, enquanto que o Xming, que é um servidor de sistema de janelas que faz uso do 

protocolo X, possibilitou uma estrutura base para interfaces gráficas e serviu como suporte 

para as interfaces dos hosts virtuais do emulador Mininet. O software OVS é um switch 

virtual multicamada de código aberto, o POX um controlador OpenFlow sob licença 

Apache versão 2.0 e o iPerf, uma ferramenta de medição ativa de rede, também, com 

código aberto. 

Esse conjunto de softwares contribuiu para a criação de cenários e realização de 

testes de redes SDN. Pela análise do comportamento de infraestruturas SDN, representadas 

por diferentes cenários e com vistas em aspectos que interferem no desempenho destas 

redes. Para realizar tais medições decidiu-se por uma limitação de tempo e do próprio 

escopo da pesquisa realizar testagem em três cenários (A, B e C), que permitiram a coleta e 

análise dos dados apresentados a seguir. 

3.1 Coleta dos dados 

Em todos os cenários criados, os parâmetros com valores pré-definidos e fixos em 

todos os cenários analisados foram: 

 quantidade de controladores: 1 (um); 

 quantidade de comutadores OpenFlow: 1 (um); 

 largura de banda dos enlaces de comunicação que interligam os hosts: 100 Mbps; 

 protocolo de transporte utilizado: UDP (User Datagram Protocol) e 

 tempo de emulação: 300 segundos. 

 

Por outro lado, os parâmetros definidos como variáveis em cada cenário foram: 

 a quantidade de hosts de borda (servidores e/ou clientes). 

 

Os testes consistiram na criação de cenários com 2, 4 e 8 hosts (A, B e C, 

respectivamente). Destes hosts, metade assumiu o papel de servidor e a outra metade de 

cliente, em cada um dos cenários. Além disso, cada host cliente executava um módulo 

cliente do iPerf e cada host servidor executava um módulo servidor do iPerf (Silva & 

Júnior, 2014). Assim, cada fluxo de dados entre um par (cliente e servidor) foi tratado 

separadamente. 

Nos testes, as seguintes métricas de desempenho foram coletadas: vazão, 

quantidade de dados transmitidos, perda de datagramas e jitter, para cada cenário. Tais 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3726



 

 

medições possibilitaram analisar implementações da arquitetura SDN nos cenários em 

estudo e, assim, viabilizar uma análise do comportamento desse tipo de infraestrutura de 

rede SDN em relação a escalabilidade. O percurso de testes consistiu em 30 emulações 

executadas para cada cenário, destas, dois fluxos foram excluídos, aqueles com valor de 

jitter mais baixo e outro com o valor de jitter mais elevado, no intuito de evitar dados 

demasiadamente discrepantes. 

Cenário A 

Os seguintes equipamentos integraram o primeiro cenário de teste, denominado 

Cenário A (figura 3): um controlador SDN central, um comutador OpenFlow e dois hosts 

de borda, um servidor e um cliente, com geração de tráfego entre eles, configurados para 

viabilizar a operação do software iPerf. 

Figura 3. Cenário A. 

 

Fonte: Os autores. 

Cenário B 

Os seguintes equipamentos integraram o segundo cenário de teste, denominado 

Cenário B (figura 4): um controlador SDN central, um comutador OpenFlow e quatro hosts 

de borda, dois servidores e dois clientes. Estes quatro equipamentos, com geração de 

tráfego entre cada par cliente e servidor, configurados para viabilizar a operação do 

software iPerf. 

Figura 4. Cenário B. 
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Fonte: Os autores. 

Cenário C 

Os seguintes equipamentos integraram o segundo cenário de teste, denominado 

Cenário C (figura 5): um controlador SDN central, um comutador OpenFlow e oito hosts 

de borda, quatro servidores e quatro clientes. Estes oito equipamentos, com geração de 

tráfego entre cada par cliente e servidor, configurados para viabilizar a operação do 

software iPerf. 

Figura 5. Cenário C. 

 

Fonte: Os autores. 

4. Resultados 
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Os dados coletados a partir dos testes realizados nos cenários A, B e C podem ser 

observados na tabela 1, eles referem-se às métricas em análise (vazão, quantidade de dados 

transmitidos, perda de datagramas e jitter). 

Tabela 1. Resumo dados obtidos nos testes. 

 Cenário A Cenário B Cenário C 

Vazão 95,82 Mbps 94,44 Mbps 96,01 Mbps 

Dados 

transmitidos 
3,35 GB 3,30 GB 3,35 GB 

Datagramas 

perdidos 
0 0 0 

Jitter 0.054 ms 0.073 ms 0.119 ms 

Fonte: Os autores. 

De acordo com os dados obtidos com os testes dos cenários SDN, pode-se observar 

nos valores obtidos que cada cenário o incremento no número de hosts e fluxos de dados 

houve um comprometimento relativamente pequeno no desempenho da rede. 

A cada cenário, comparativamente, o número de hosts foi duplicado. Na 

comparação das métricas obtidas, observou-se que ocorreu uma queda na vazão, que 

passou de 95,82 Mbps para 94,44 Mbps na comparação do cenário A com o cenário B, e 

depois houve um aumento, de 94,44 Mbps para 96,01 Mbps, na comparação do cenário B 

com o cenário C. Apesar dessa variação, essa média não sofreu grande variação, 

considerando que o dobro de tráfego foi inserido a cada mudança de cenário, tendo 

permanecido bem próxima à largura de banda teórica dos enlaces de comunicação que 

interligam os hosts, que era de 100 Mbps. Também, nos cenários testados, não foi 

registrada pela ferramenta qualquer perca de dados. 

O jitter, contudo, sofreu um aumento considerável na comparação das métricas 

obtidas no cenário B em relação ao cenário A e no cenário C em relação ao cenário B. 

Ainda que não se possa aqui indicar a causa dessa degradação, a partir dos testes ora 

realizados, podemos supor uma relação entre o aumento de fluxos de tráfego e o 

incremento na métrica jitter. Essa métrica necessita de mais investigação sobre seu 

comportamento, para mapear as causas da degradação. 

Desse modo, as taxas de transmissão não decresceram na mesma proporção em que 

ocorreu o incremento no número de hosts e tráfego gerado, mas o jitter sofreu degradação 

com o aumento no número de hosts. Essa queda no desempenho, indica a necessidade de 

maiores estudos nas redes SDN em relação à sua escalabilidade, pois com o aumento de 
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fontes de tráfego em um mesmo meio, ainda que nos testes realizados a vazão não tenha 

sido significativamente afetada, o jitter observado aumentou substancialmente. 

5. Considerações finais 

A fim de avaliar a implementação do protocolo OpenFlow nas redes de 

computadores, foram realizados testes através do emulador SDN Mininet. Dada a hipótese 

dos seus benefícios em relação aos comutadores tradicionais utilizados nas redes de 

computadores. De modo que, nesta pesquisa foram comparados três cenários de redes de 

computadores, baseados em uma arquitetura SDN. Os cenários compostos por 

controladores SDN Central (plano de controle), comutadores (plano de dados) e os hosts de 

borda (servidores e clientes) possibilitaram a geração de tráfego e a medição de parâmetros 

de desempenho de redes como: vazão, quantidade de dados transmitidos, perda de 

datagramas e jitter. 

De acordo com os resultados dos testes mostrados na tabela 1, pode-se supor que o 

incremento na quantidade de hosts e do tráfego de dados, nos cenários testados, a queda no 

desempenho foi mais significativa em relação ao jitter. Contudo, uma das limitações desse 

trabalho foi o uso de ambiente emulado, pois a construção de um ambiente real, 

possibilitaria medições mais precisas e melhor embasadas. Além disso, uma variação 

maior de condições de tráfego também possibilitaria exibir melhores condições de 

caracterizar o comportamento das redes SDN em situação de crescimento da infraestrutura 

de rede. 
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The use of systems of enterprise resource planning (ERP) has been expanded in small and 

medium enterprises, aiming to make their processes integrated and efficient, contributing 

to their survival in the market. This study evaluates the process of implementation of an 

ERP software specialized in the graphic sector. The evaluation is based on good practices 

and key factors indicated in the literature. A multi-case study was carried out in three small 

companies that were clients of the software house that developed the system. Data were 

collected through interviews and observation. The current software implementation process 

(AS IS) was observed, mapped and modeled. As a result, some of the problems that client 

companies face were identified and they’re related to the lack of: definition of key people; 

preparation of the implementation schedule and awareness of change. It was also possible 

to elaborate a proposal to optimize the ERP software implementation process (TO BE), 

incorporating practices that are absent in the current process. 
 

Keywords: Software implementation, Enterprise resource planning, Graphic industry, 

Process optimization, ERP. 

 

 

AVALIAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE UM ERP 

ESPECIALIZADO PARA O SETOR GRÁFICO: ESTUDO DE CASO EM PEQUENAS 

EMPRESAS 

 

 

O uso de sistemas integrados de gestão empresarial (ERP) tem se ampliado nas pequenas e 

médias empresas, visando tornar seus processos integrados e eficientes, contribuindo para 

sua sobrevivência no mercado. Este estudo avalia o processo de implantação de um 

software ERP especializado no setor gráfico. A avaliação é baseada nas boas práticas e 

fatores-chave indicados pela literatura. Foi realizado um estudo de caso múltiplo em três 

empresas-clientes da software house e os dados foram coletados por meio de entrevistas e 

observação. O processo de implantação atual (AS IS) foi observado, mapeado e modelado. 

Como resultado, foram identificados alguns problemas que as empresas-cliente enfrentam 

e que se referem à falta de: definição de pessoas-chave; elaboração de cronograma de 

implantação e de conscientização da mudança. Também foi possível a elaboração de uma 

proposta de otimização do processo de implantação de software ERP (TO BE), 

incorporando práticas ausentes no processo atual. 

 

Palavras-chave: Implantação de software, Sistema de gestão integrada, Setor gráfico, 
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Otimização de processo; ERP.   
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INTRODUÇÃO 

 

A dinamicidade dos negócios e a competição cada vez mais acirrada no mercado 

tem desafiado as organizações a melhorar seus processos de negócio buscando 

diferenciar seus produtos e serviços. As empresas, independente do porte, buscam apoio 

na tecnologia da informação na perspectiva de terem processos mais eficientes.  

Os sistemas integrados de gestão empresarial (Enterprise Resource Planning - 

ERP), concebidos para realizar a integração e otimização de processos e operações de 

uma organização (Moon, 2007), tem proporcionado às organizações uma visão de 

processos e não apenas uma visão departamental, favorecendo o alcance de benefícios 

empresariais como: vantagem competitiva, tomada de decisão assertiva e excelência 

operacional (Laudon & Laudon, 2014). 

A medida que o uso de sistemas integrados tem se ampliado, especialmente nas 

pequenas empresas, cresce também o número de fornecedores de ERPs desenvolvidos e 

especializados para determinados segmentos de mercado. Além disso, as softwares 

houses deixam de atuar apenas como desenvolvedoras e passam a atuar também como 

implantadoras. Nesse sentido, Ozaki e Vidal (2003) afirmam que implantar ERP não é 

algo simples e exige uma série de cuidados. Os autores alegam que, embora existam 

metodologias de implantação, não é garantido o sucesso do projeto uma vez que essa 

etapa lida com vários fatores que podem comprometê-la. No entanto, destacam que a 

utilização de uma metodologia é um instrumento importante, visto que o projeto passa a 

ter um plano a seguir visando alcançar os benefícios da implantação, assim como o 

atendimento dos prazos e custos planejados. 

Uma vez que em micro e pequenas empresas (MPE) há limitação de recursos 

financeiros, humanos e tecnológicos, quais os pontos chaves da implantação de ERP 

nesse ambiente? O que uma software house ou uma empresa de consultoria deve fazer 

para aumentar as chances de sucesso do projeto e permitir que a MPE alcance os 

benefícios decorrentes da implantação de um sistema integrado? Existe vantagem para o 

processo de implantação em adquirir um ERP padrão do mercado ou um ERP 

especializado? 

Em virtude deste cenário, este trabalho tem como objetivo avaliar o processo de 

implantação praticado por uma software house, fornecedora de um ERP especializado no 

setor gráfico, em micro e pequenas empresas. Além disso, busca-se: i) identificar e 

descrever o processo praticado pela software house e analisá-lo em relação às práticas de 

implantação da literatura; ii) avaliar a visão do cliente em relação ao processo de 

implantação adotado pela software house; iii) verificar se estratégias e identificar os 

fatores-chave para o sucesso da implantação de ERP estão incorporados no processo 

atual da software house; iv) propor otimizações no processo atual.  

O fato de muitas softwares houses serem também implantadoras do ERP, exige a 

adoção de estratégias específicas para o segmento em que atuam. Tem-se ainda que 

poucos são os estudos com foco na implantação e nas particularidades das MPE. 

 

1 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO EMPRESARIAL (ERP) 

 

Um sistema de integrado de gestão empresarial (ERP) é uma ferramenta de gestão 

que contempla vários módulos capazes de integrar todas as áreas de uma empresa 

(industrial, comercial, financeira e administrativa), fornecendo informação integrada e 

em tempo real. (Zanela, Macadar & Soares, 1999). Para Souza e Zwicker (2003b), 

softwares ERP são pacotes comerciais que dão suporte a grande parte das operações 
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efetuadas em uma empresa, incorporam modelos de processos de negócio alcançando 

grande parte das funções empresariais. Segundo Colangelo Filho (2001), um sistema 

ERP é um aplicativo que permite a integração de boa parte dos processos de negócio de 

uma organização, compartilha dados e uniformiza processos de negócio. 

Para Mendes e Escrivão Filho (2002), um ERP pode ser caracterizado por: 

possuir um banco de dados único; realizar a integração entre os departamentos; facilitar e 

agilizar o acesso e o gerenciamento da informação; tornar os processos mais eficientes; 

automatizar tarefas administrativas intensificando o controle e por oferecer suporte a 

tomada de decisão.  

Souza e Zwicker (2003b) destacam que os principais benefícios e problemas 

encontrados na utilização de um ERP estão relacionados às suas características. Por 

exemplo, pelo fato de serem pacotes comerciais, reduzem custos de TI e, em 

contrapartida, podem conduzir a uma dependência do fornecedor, já que a empresa não 

detém o conhecimento sobre o pacote. Pelo fato de utilizarem modelos de processos e 

serem sistemas integrados, reduzem o retrabalho e inconsistências além de aumentar o 

controle e a qualidade da informação. Em compensação, tal característica exige mudança 

organizacional e cultural gerando resistência à mudança. Mais do que uma tecnologia, 

um sistema ERP é um artefato que causa impacto nas pessoas e sofre impacto por parte 

delas nas organizações.  

Por sua vez, Hypolito e Pamplona (1999) e Colangelo Filho (2001) separam os 

benefícios em tangíveis e intangíveis. Os benefícios tangíveis são aqueles que podem ser 

mensurados de alguma maneira, tais como: redução de estoque, redução de pessoal, 

redução de custos e aumento da lucratividade. Os benefícios intangíveis são aqueles que, 

mesmo sendo importantes para a organização, são difíceis de mensurar, como por 

exemplo: eliminação de tarefas manuais, maior satisfação dos clientes e fornecedores, 

informações obtidas com mais facilidade e processos integrados e mais eficientes.  

Na visão de Mendes e Escrivão Filho (2007) as principais dificuldades 

enfrentadas pelas MPE na implantação de sistemas ERP são: falta de planejamento do 

projeto de implantação; equipe de implantação inexperiente; resistência dos funcionários 

ao ERP; impactos organizacionais não avaliados previamente. 

 

1.1 Ciclo de vida de um sistema ERP 

 

O ciclo de vida de sistemas tradicionais, de acordo com Laudon e Laudon (2014), 

é composto pelas etapas de: análise de sistema, projeto de sistema, programação, teste, 

conversão e, por último, produção e manutenção. Por sua vez, Lucas (como citado em 

Souza e Zwicker, 2000) afirma que o ciclo de vida de softwares classificados como 

pacotes comerciais, pode ser sintetizado em apenas duas etapas do ciclo: aquisição, onde 

o fornecedor é definido; e a implementação, onde o software passa a ser utilizado (p. 49). 

 Embora sejam considerados pacotes comerciais, os sistemas ERPs possuem 

características que os diferenciam dos pacotes comerciais tradicionais, a exemplo: 

abrangem boa parte dos processos de negócio e possuem integração entre módulos. Por 

esse motivo, Souza e Zwicker (2000) alegam que no caso de sistemas ERP, deve-se 

considerar um ciclo de vida específico, ou seja, diferente de ambos apresentados acima. 

O ciclo proposto pelos autores possui as etapas: decisão e seleção; implementação e 

utilização. 

De forma semelhante, Colangelo Filho (2001) menciona três etapas como parte 

do ciclo de implantação de sistemas integrados de gestão empresarial - pré-implantação, 

implantação e pós-implantação -, compatíveis, respectivamente, com as fases do modelo 
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proposto por Souza e Zwicker (2000). Mendes e Escrivão Filho (2007) propõem um 

roteiro para adoção de sistemas integrados em MPE com fases e subfases bem definidas 

no intuito de auxiliar as MPE na adoção de sistemas integrados. No Quadro 1 é 

apresentado um comparativo de algumas abordagens.  

 

Quadro 1 – Processo de adoção de ERP 
Colangelo Filho (2001) Souza e Zwicker (2003b) Mendes e Escrivão Filho (2007) 

Pré-Implantação Decisão e Seleção 
Avaliação sobre a necessidade do ERP 

Seleção e adequação 

Implantação Implementação 
Implantação 

Conscientização e Treinamento 

Pós-Implantação Utilização Utilização 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Colangelo Filho (2001); Souza e Zwicker (2003b) e 

Mendes e Escrivão Filho (2007). 

 

 A seguir, busca-se descrever cada etapa do ciclo de vida e o que deve ser feito 

em cada uma delas. 

 

1.1.1 Pré-Implantação ou Seleção e Decisão 

 

Na pré-implantação, a decisão de implantar um ERP é tomada e o software, 

hardware e stakeholders são selecionados. Souza e Zwicker (2000) relatam que a 

participação da alta direção é indispensável e é importante definir os usuários-chave 

(equipe do projeto), para que entendam e participem das decisões e atividades 

relacionadas ao projeto. 

Na visão de Davenport (1998), a decisão por um ERP deve-se considerar a 

compatibilidade da organização no que diz respeito as possibilidades existentes no ERP, 

como os processos de negócio da organização serão adaptados ao mesmo e suas 

implicações ao negócio. Colangelo Filho (2001) sugere que a decisão de implantar seja 

tomada a partir de um estudo de viabilidade bem estruturado (conhecido também como 

business case). Por meio dele é possível avaliar uma proposta de implantação, no intuito 

de apoiar à decisão de implantar ou não um ERP, definir benefícios e metas que devem 

ser alcançados e estimar quais serão os recursos humanos, financeiros e tecnológicos 

necessários para o projeto.  

Segundo o autor, tal estudo é baseado em quatro dimensões: i) estratégica: deve 

ser identificado em quais pontos o software dará apoio à organização para alcançar seus 

objetivos estratégicos; ii) operacional: identificar e mensurar quais e em que medida os 

processos serão otimizados após a implantação; iii) técnica: verificar como a implantação 

irá impactar nos recursos tecnológicos e na estratégia de tecnologia da informação; iv) 

financeira: determinar custos e benefícios da implantação utilizando técnicas que medem 

a viabilidade de projetos ou novos negócios.  

Davenport (1998) ressalta que as empresas que contratam sistemas integrados 

sem entender de forma clara os impactos que esta aquisição acarretará aos negócios, o 

que é um risco, pois a integração almejada pode se tornar um grande problema, 

acarretando o insucesso da implantação. Todavia, embora tenha grande importância, 

Colangelo Filho (2001) afirma que poucas empresas realizam um estudo formal antes de 

implantar um ERP.  

Após decidir se é viável ou não implantar o ERP, os parceiros e o software são 

selecionados. Colangelo Filho (2001) ressalta que neste momento são definidos três 

parceiros essenciais - o fornecedor do software, o fornecedor do hardware e o 
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implantador - que estão diretamente relacionados aos domínios do projeto de 

implantação, os quais são: processos, tecnologia e pessoas. Para escolher o fornecedor do 

software, já que são muitas possibilidades disponíveis no mercado, Breternitz (2004) e 

Colangelo Filho (2001), indicam que se deve, primeiro, obter informações sobre um 

número considerável de potenciais fornecedores e selecionar os mais bem qualificados 

(entre três ou quatro no máximo). Em seguida, com os pré-selecionados, solicitar, avaliar 

e negociar propostas de aquisição, definindo entre eles o fornecedor mais adequado.  

Tonini (2003) apresenta uma proposta de metodologia específica para a seleção 

de sistemas ERP que segue uma técnica chamada de múltiplos filtros, na qual, ao final de 

cada etapa permanecem apenas os fornecedores/ERPs que mais se adaptam às 

expectativas da empresa. Embora existam técnicas para auxiliar na escolha, em relação 

às MPE, Breternitz (2004) afirma que estas, usualmente, escolhem o fornecedor por 

indicação ou pelo preço. 

Ao definir o ERP que será adotado, a organização precisa adaptar seus recursos 

tecnológicos como computadores, rede, servidores e sistemas operacionais de forma a 

atender os requisitos estabelecidos pelo produto contratado. Uma vez que os próprios 

fornecedores do software indicam as versões recomendadas de tais recursos, cabe à 

organização adquiri-los. Alguns fatores a serem considerados são a escalabilidade para 

suportar futuras atualizações do ERP, a confiabilidade - para que a disponibilidade do 

sistema não seja afetada, o suporte técnico oferecido e a reputação do fornecedor 

(Breternitz, 2004). 

Selecionar bem quem será responsável pela implantação faz diferença, pois uma 

escolha assertiva é capaz de acelerar o processo de implantação. Por este motivo, este 

papel deve ser exercido de preferência por quem possui conhecimento de processos e do 

ERP que será implantado. É interessante que o implantador seja externo à organização 

pois a sua experiência prática e metodologia agregam conhecimento à organização 

(Colangelo Filho, 2001).  

Tonini (2003) afirma que uma empresa não consegue encontrar um ERP que se 

ajuste totalmente às suas necessidades. Portanto, as organizações precisam encontrar 

aquele que apresenta maiores condições de apoiar seus processos. O autor também 

ressalta que os benefícios da primeira fase superam os custos decorrentes de escolhas 

inadequadas. 

 

1.1.2 Implantação ou Implementação  

 

A fase de implementação é uma das mais críticas por mudar a maneira como a 

empresa realiza suas tarefas, ou seja, ela promove uma mudança organizacional, 

redefinindo responsabilidades e relações de vários departamentos. É nesta etapa que o 

ERP é adaptado, parametrizado e customizado, visando atender aos processos de negócio 

da organização. Além disso, são realizadas a carga ou conversão de dados para a nova 

aplicação, testes e treinamento de usuários (Souza & Zwicker, 2000). 

Antes de iniciar de fato a operação do ERP, é necessário definir o escopo da 

implantação escolhendo quais os processos farão parte do ERP, quais módulos e em qual 

ordem eles deverão ser implantados. Além disso, faz parte do escopo, a escolha da 

estratégia de implantação junto com um cronograma de execução do projeto (Hypolito e 

Pamplona, 1999). Autores como Souza e Zwicker (2003b) incluem o escopo como parte 

da primeira fase do ciclo, no entanto, Breternitz (2004) afirma que, frequentemente, tais 

definições só acontecem após o fornecedor já ter sido escolhido. Por impactar 

diretamente na segunda fase, tais decisões serão esclarecidas aqui. 
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A definição da estratégia de implantação, ou seja, o modo em que os módulos 

entram em operação é uma decisão crítica já que pode impactar diretamente no tempo e 

no custo do projeto. Desta forma, quais as estratégias de implantação de sistemas ERP? 

Qual é a mais indicada?  

Souza e Zwicker (2003a) citam três estratégias mais comuns na literatura: big 

bang, fases e small bang. As estratégias de implantação em fases ou big bang também 

são reiteradas por Hypolito e Pamplona (1999) e Breternitz (2004). Por sua vez, Koch, 

Slater e Baatz (como citado em Padilha e Marins, 2005), além de abordar o big bang 

apresentam duas estratégias diferentes denominadas de franchising e slam-dunk. O 

Quadro 3 apresenta uma comparação entre as cinco estratégias, reunindo em cada uma 

delas os conceitos e características expostos pelos autores citados acima. 

 
Quadro 2 – Estratégias de implantação de ERP 

Big Bang 

 Todos os módulos são implantados simultaneamente em todas as unidades. 

 Os sistemas legados são substituídos de imediato pelo ERP, dispensando o uso de interfaces com 

sistemas legados. 

 Envolve toda a empresa e as unidades, exigindo alto esforço.  

 Acelera o processo de implantação.  

 Melhora a integração entre os módulos, já que todos são implantados ao mesmo tempo. 

 Método considerado de alto risco, complexo e ambicioso. 

 Em caso de grandes problemas, torna-se difícil regredir aos sistemas anteriores. 

Fases 

 Apenas um ou um grupo de módulos são implantados em uma ou mais unidades inicialmente. Essa 

rotina se repete até implantar todos os módulos. 

 Know-how. A empresa adquire experiência ao executar uma implantação em áreas não críticas antes 

de envolver as demais. 

 Exige a criação de interfaces com os sistemas legados. 

 Não envolve toda a empresa, minimizando o esforço necessário. 

 Baixo risco de parar a empresa, já que se inicia apenas em alguns processos. 

 Os requisitos de um módulo em implantação podem afetar módulos já em utilização. 

 Pode regredir ao sistema anterior em caso de grandes problemas. 

 Estratégia exige maior tempo de implantação. 

Franchising  

 Dedicada a empresas que possuem mais de uma unidade de negócio. 

 Utilizada em empresas que possuem poucos processos em comum entre as unidades empresariais. 

 Sistemas instalados por unidade e apenas processos comuns são interligados. 

 Pode ter uma base de dados para cada unidade. 

 Estratégia pode exigir mais tempo de duração. 

Slam-Dunk 

 Adotada geralmente em pequenas empresas que esperam crescer com o uso do ERP.  

 O ERP é utilizado apenas em processos-chave (financeiros ou contábeis, a exemplo) para acelerar o 

processo de implantação. 

 Considerado pouco vantajoso possuir um software robusto e caro como um ERP em apenas alguns 

processos-chave uma vez que sistemas legados fazem o mesmo. 

Small bang 

 Dedicada a empresas que possuem mais de uma unidade de negócio.  

 Uma unidade de menor porte é escolhida e o ERP é implantado nela em sua totalidade.  

 Know-how. Aquisição de experiência ao executar uma implantação em uma unidade menos crítica. 

 Menor impacto nos negócios por não abranger as unidades mais críticas. 

 Toda a unidade (e não toda a empresa) é envolvida.  

 Exige a criação de interfaces com os sistemas das outras unidades. 

 Depois da primeira unidade, a mesma estratégia ou outra pode ser adotada para as demais. 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Souza e Zwicker (2003a); Hypolito e Pamplona (1999); 

Breternitz (2004); Koch, Slater e Baatz (como citado em Padilha e Marins, 2005). 

 

Segundo Souza e Zwicker (2003a), alguns fatores devem ser levados em 

consideração para a escolha da melhor estratégia, tais como: limitações de recursos, sejam 

eles humanos, tecnológicos ou financeiros; o perfil da equipe envolvida no projeto e 
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número de usuários; quantidade de módulos; localidades (número de unidades diferentes) e 

o tamanho dos riscos que a organização está disposta a assumir. Os autores efetuaram uma 

análise a partir de uma pesquisa realizada em 2001, para avaliar a utilização de tais 

estratégias nas organizações relacionadas ao perfil das mesmas e as características do 

projeto. Embora não tenham definido uma regra para escolha, ficou evidente na pesquisa 

efetuada que empresas menores ou que tinham prazos restritos optaram pelo big bang e as 

maiores pela implantação em fases. 

Faz parte do planejamento da implantação, a elaboração de um cronograma 

incluindo nele considerações sobre prazos, recursos, atividades os quais deverão ser 

envolvidos em cada etapa ou módulo (Souza & Zwicker, 2003a e Hypolito & Pamplona, 

1999). Breternitz (2004) alega que as empresas são diferentes, o que faz com que soluções 

adquiridas na forma de pacotes comerciais não sejam totalmente compatíveis com os 

processos de uma organização. Processos diferentes exigem abordagens e soluções 

diferentes. Lucas (como citado em Souza e Zwicker, 2000), denomina como discrepância o 

que o pacote contratado é incapaz de atender em relação aos requisitos da empresa. Nesse 

sentido, a adaptação do ERP é realizada no intuito de minimizar tais discrepâncias. 

São apresentadas por Souza e Zwicker (2000) duas maneiras de eliminar as 

discrepâncias: parametrizar ou customizar. Para Breternitz (2004) a parametrização 

envolve a configuração das ferramentas presentes no ERP de forma a incorporar as regras 

de negócio da empresa. Um exemplo seria configurar a tributação que a empresa possui 

para calcular o preço de venda de um produto. Já a customização, para Souza e Zwicker 

(2000) ocorre quando é preciso modificar um sistema para se adaptar a uma situação não 

atendida por nenhuma ferramenta presente no ERP.  No entanto, elas devem ser realizadas 

com bastante critério, uma vez que tornam o projeto mais longo e caro, dificulta 

manutenção e atualizações de versão já que as customizações devem ser refeitas. 

Com o software já adaptado às necessidades da organização, são realizados testes 

em relação às operações em cada módulo individualmente e em seguida testes de 

integração entre os módulos contratados simulando a execução dos processos de negócio. 

Caso o ERP possua alguma interface com algum sistema legado também são efetuados 

testes. Podem ser realizadas pequenas cargas de dados para viabilizar tais simulações 

(Hypolito & Pamplona, 1999).  

Para que o ERP entre em produção, ocorre a carga ou migração de dados. 

Geralmente são construídos softwares auxiliares que realizam a migração entre os sistemas 

legados e o ERP (Souza & Zwicker, 2000). Desta forma, ao entrar em ambiente de 

produção, o ERP já contempla as regras de negócio adaptadas e com os dados que a 

organização já possuía de outros sistemas. Em seguida, os usuários finais são treinados a 

realizar suas operações no ERP. Tal atividade é considerada uma parte vital da implantação 

de sistemas integrados (Gonçalves & Lima, 2010). Hypólito e Pamplona (1999) afirmam 

que a qualidade do treinamento efetuado com os usuários impacta diretamente no bom 

funcionamento e na quantidade de problemas que podem surgir decorrente da utilização do 

ERP. Os autores indicam que o treinamento deve ser bem planejado e executado para obter 

os benefícios da mudança de sistema. 

  

1.1.3 Pós implantação ou Utilização 

 

Nessa fase, o ERP passa a fazer parte do dia a dia da organização. Neste momento 

podem ser detectados novos requisitos a serem adaptados no software fazendo com que o 

ciclo volte à segunda etapa, uma vez que podem ser contratados novos módulos ou até 

mesmo realizadas novas customizações (Souza & Zwicker, 2003b).  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3739



 

 

Gonçalves e Lima (2010) enfatizam a importância do acompanhamento por meio do 

suporte técnico, uma vez que nem todas as situações são evidenciadas na fase de 

implantação. O suporte pode ser fornecido presencialmente, via telefone ou internet pelos 

fornecedores do software. Segundo Colangelo Filho (2001), nessa fase do ciclo são 

detectados acertos e equívocos cometidos nas etapas anteriores. Tais equívocos devem ser 

corrigidos para não impactar nos benefícios desejados. O autor ainda relata que as 

organizações reconhecem que a implantação não termina depois que o ERP é colocado em 

produção.  

 

1.2 Fatores-chave de Sucesso na Implantação de ERP 

 

Para Hypolito e Pamplona (1999) o processo de implantação de ERP tem a 

característica de exigir alto investimento financeiro e tempo. Ambos variam em função da 

complexidade dos processos e atividades executadas, do porte e do escopo adotado na 

implantação. Na visão de Umble, Haft e Umble (2003), há três razões principais para o 

fracasso de projetos de tecnologia da informação: i) projetos mal planejados ou mal 

gerenciados; ii) mudança nos objetivos de negócio durante a execução do projeto; iii) falta 

de apoio da alta gestão. No entanto, Kwon e Zmud (como citado em Bergamaschi e 

Reinhard, 2003), relatam que há abordagens que podem influenciar no sucesso de um 

projeto. Neste caso os fatores críticos ou fatores-chave de sucesso, são definidos pelos 

autores como um grupo de fatores que possuem grande influência em um projeto e 

aumentam suas chances de sucesso. 

Com base em quatro obras diferentes, foi possível detectar alguns fatores-chave que 

envolvem o processo de implantação de ERP, os quais encontram-se no Quadro 3. Os 

fatores são apresentados em ordem decrescente em relação à frequência que foi citado pelos 

autores.  

 
Quadro 3 – Fatores-chave de sucesso na implementação de ERP 

 
Bergamaschi 

e Reinhard 

(2003) 

Umble, Haft e 

Michael Umble 

(2003) 

Padilha e 

Marins 

(2005) 

Fui-Hoon 

Nah et. 

tal (2001) 

FC01. Envolvimento e suporte da alta administração. ✔ ✔ ✔ ✔ 

FC02. Identificação dos usuários-chave da equipe de 

implementação. 
✔ ✔ ✔ ✔ 

FC03. Missão, visão, objetivos estratégicos claros e bem 

definidos. 
✔ ✔  ✔ 

FC04. Adaptação do sistema, reduzindo discrepâncias.  ✔ ✔ ✔ 

FC05. Gerenciamento de mudanças.  ✔ ✔ ✔ 

FC06. Gerenciamento de projetos. ✔ ✔  ✔ 

FC07. Gerente ou líder do projeto experiente e 

habilidoso. 
✔  ✔ ✔ 

FC08. Medir e avaliar desempenho para garantir 

qualidade. 
 ✔ ✔ ✔ 

FC09. Treinamentos bem planejados e bem executados.  ✔ ✔  

FC10. Presença de consultoria externa e adequada. ✔  ✔  

FC11. Mudança dos processos de negócio.  ✔    

FC12. Comunicação eficiente.    ✔ 

FC13. Estratégia de implementação adequada.  ✔   

FC14. Disposição da empresa para a mudança. ✔    
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FC15. Definição clara de papéis entre os envolvidos.   ✔  

FC16. Personalização mínima    ✔ 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Bergamaschi e Reinhard (2003); Umble, Haft e Umble 

(2003); Padilha e Marins (2005); Fui-Hoon Nah, Lee-Shang Lau & Kuang (2001). 

 

Dada a complexidade da implantação de sistemas integrados e seu alto custo, a 

análise destes fatores auxilia na compreensão do que deve ser feito para aumentar a 

chance de sucesso de uma implantação de um ERP. 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Busca-se descrever, em especial, o processo de implantação de um ERP 

desenvolvido por uma software house e relacioná-lo com a visão do cliente e da literatura. 

Desta maneira a pesquisa é classificada como descritiva, pois é aquela que “tem como 

objetivo primordial a descrição das características de uma determinada população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relação entre variáveis” (Gil, 2002, p. 42). 

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa a qual, segundo Godoy (1995), busca 

aprofundar a compreensão de um fenômeno no contexto em que ocorre. Silveira e Córdova 

(2009), por sua vez, mencionam que, quando qualitativa, a pesquisa visa explicar o porquê 

das coisas e, também, demonstrar o que convém ser feito. Os autores afirmam que a mesma 

tem como base os aspectos da realidade que não podem ser quantificados. 

A partir da revisão de literatura foi construída a base conceitual da pesquisa. Após 

essa etapa foi definido o tipo de estudo de caso e delimitadas as unidades de análise. Para 

Godoy (1995), o estudo de caso é uma das possibilidades para realizar a pesquisa 

qualitativa, o qual “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 

maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento” (Gil, 2002, p.54). Godoy 

(1995) ressalta que tal método é indicado para responder a questões “como” e “por quê” 

fenômenos acontecem. A pesquisa trabalha com um estudo de caso múltiplo por tratar do 

processo de implantação de sistemas ERP de uma software house em empresas-cliente, as 

quais foram consideradas como unidades de análise. Gil (2002) considera que o fato de 

utilizar casos múltiplos permite a visão de contextos diferentes, o que colabora para 

elaborar uma pesquisa com mais qualidade. 

Foram selecionadas três gráficas de micro ou pequeno porte, clientes da software 

house e as quais passaram pelo processo de implantação em 2017. Quanto ao porte 

empresarial, foi utilizada a classificação estabelecida pelo SEBRAE (2013): microempresa 

para até 9 empregados e empresa de pequeno porte de 10 a 49 empregados. No intuito de 

enriquecer a pesquisa, uma das empresas selecionadas foi um caso de insucesso na 

implantação do ERP, as demais tinham implantado o software recentemente e 

encontravam-se na fase de utilização. 

Considerou-se importante que a coleta de dados fizesse uso de múltiplas fontes de 

evidência. Para o levantamento de dados junto às empresas-cliente foram utilizadas as 

técnicas de entrevista e a observação não estruturada. Godoy (1995) relata que a entrevista 

e a observação não estruturada são frequentemente utilizadas em conjunto além de serem 

técnicas fundamentais para a pesquisa por estudo de caso. 

O roteiro da entrevista semiestruturado foi estruturado baseado nas fases de 

implantação de sistemas ERP propostas por Mendes e Escrivão Filho (2007) para a adoção 

de ERP em pequenas empresas. O Quadro 4 apresenta a distribuição de cada questão do 

roteiro por fase e por fator-chave de sucesso. As questões 10, 12, 13 e 15 adotaram uma 

escala Likert para avaliar o nível de importância atribuído pelo entrevistado. A escala varia 
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de 1 a 5, onde 1 é nada importante e 5 é muito importante. 

 

 
 

 

 

Quadro 4 – Questões por fator-chave X fases do ciclo de vida do ERP 

Fatores-chave de sucesso 

Questões 

Fase do ciclo de vida do ERP 

Avaliação da 

necessidade do 

ERP 

Seleção e 

adequação 
Implantação 

Conscienti-

zação e 

Treinamento 
Utilização 

FC01. Envolvimento e suporte da alta 

administração. 
2   23  

FC02. Identificação dos usuários-chave 

da equipe de implementação. 
2  9, 10 23  

FC03. Missão, visão, objetivos 

estratégicos claros e bem definidos. 
1   20 29 

FC04. Adaptação do sistema, reduzindo 

discrepâncias. 
  15   

FC05. Gerenciamento de mudanças.   16, 17 21 28 

FC06. Gerenciamento de projetos.    20, 21, 22,  

FC07. Gerente ou líder do projeto 

experiente e habilidoso. 
  11, 12   

FC08. Medir e avaliar desempenho para 

garantir qualidade. 
    30 

FC09. Treinamentos bem planejados e 

bem executados. 
  13 24 26 

FC10. Presença de consultoria externa e 

adequada. 
 8  25  

FC11. Mudança dos processos de 

negócio.  
 4 16, 17 21 28 

FC12. Comunicação eficiente.    20, 21, 22 30 

FC13. Estratégia de implementação 

adequada. 
 6 14, 19 24  

FC14. Disposição da empresa para a 

mudança. 
    27 

FC15. Definição clara de papéis entre os 

envolvidos. 
  9,10, 11, 12 23  

FC16. Personalização mínima  6 18   

Não corresponde a um fator-chave  3, 5, 7     

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Bergamaschi e Reinhard (2003); Umble, Haft e Umble 

(2003); Padilha e Marins (2005); Fui-Hoon Nah et al. (2001) e Mendes e Escrivão Filho (2007). 

 

As entrevistas foram executadas pessoalmente dos dias 23 de Maio, 02 e 05 de 

Junho de 2017, nas gráficas A, B e C, respectivamente. Em todas as gráficas, os 

entrevistados tinham o cargo de diretor, que serão ão chamados, respectivamente, de 

Entrevistado A, B e C. Em nenhuma delas foi autorizada a gravação em áudio.  

Em paralelo ocorreu o mapeamento do processo atual de implantação (AS IS) da 

software house e a elaboração do diagrama do processo utilizando a notação BPMN. Para 

tanto, o processo foi identificado por meio da observação participante - técnica em que o 

pesquisador é incorporado ao grupo estudado, participando de suas atividades -  e a análise 

documental, durante a qual foram analisados e-mails, documentação de parametrização e 

relatórios das implantações estudadas (Lakatos & Marconi, 2010). Segundo Baldam (2013) 
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modelar um processo AS IS é uma oportunidade de refletir sobre o processo e identificar 

possíveis melhorias.  A notação BPMN é um padrão para modelagem de processos 

amplamente utilizada, flexível, de fácil aprendizado e de uso simples (Almeida Neto, 

2013). 

A análise dos dados coletados foi realizada comparando-se as três gráficas e 

buscando uma triangulação das fontes de evidência. Posteriormente foi proposto um 

novo desenho para o processo de implantação de software (TO BE) para a software 

house. 

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Inicialmente a software house, o ERP e as empresas-cliente serão caracterizados. 

Em seguida é descrito o processo de implantação (AS IS) e a análise dos dados coletados. 

Além disso, serão apresentadas as considerações sobre o que deve ser modificado no 

processo de implantação atual. 

 

3.1 Caracterização da empresa e do pacote ERP 

 

A software house estudada tem mais de 25 anos de mercado e está presente em todo 

o território brasileiro com mais de 1700 clientes. Todos estes pertencentes ao segmento 

gráfico e de portes empresariais diferentes, contando com micro, pequenas, médias e 

grandes empresas. A software house é referência no segmento em que atua. 

O pacote fornecido pela software house é especializado para o segmento gráfico. 

Este dispõe de módulos como: levantamento de custos, vendas, produção, planejamento e 

controle da produção (PCP), estoque, faturamento, financeiro e gestão de relacionamento 

com o cliente (CRM). O software dispõe quatro versões diferentes, as quais possuem os 

recursos citados de forma mais completa ou sintética, objetivando atender às necessidades 

de cada porte empresarial.  

Em sua maioria, as implantações acontecem em uma semana in loco ou na sede da 

software house em um, dois ou três dias, dependendo da versão adquirida. Apenas quando 

o cliente contrata módulos extras aos processos-chave de uma gráfica, a software house 

realiza a implantação semelhante a estratégia de fases. O único caso em que a implantação 

acontece em duas semanas alternadas. Isto para que na primeira semana, os processos-

chave como vendas, produção, estoque e financeiro sejam implementados. Na segunda 

semana, os demais módulos como PCP ou CRM.  A empresa dispõe de uma equipe de 

suporte técnico e esta mesma equipe é responsável por realizar treinamentos e 

implantações do ERP. 

 

3.2 Caracterização das empresas-cliente 

 

A primeira gráfica selecionada, denominada Gráfica A, tem sede em Minas 

Gerais e possui nove empregados e um diretor. Em 15 de maio de 2017 ela implantou 

uma versão intermediária do software e realizou o treinamento em dois dias na sede da 

software house.  

A segunda empresa, a Gráfica B, tem sede no estado de São Paulo e possui quinze 

empregados e dois diretores. Em 29 de maio de 2017 ela implantou a versão mais 

completa do software, obtendo o treinamento de uma semana in loco.  

A última, Gráfica C, também tem sede em Minas Gerais e possui doze 

funcionários e três diretores. Ela implantou em 24 de abril de 2017 a mesma versão que a 

Gráfica B, no entanto, o treinamento aconteceu em 3 dias na sede da software house. 
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Este foi o caso de insucesso escolhido, pois a empresa cancelou a implantação com 20 

dias de uso após o treinamento.  

 

3.3 Descrição do processo atual de implantação de software ERP (AS IS) 

 

O processo tem início quando o cliente da software house aprova a proposta 

comercial de implantação do software e define os módulos a serem contratados, assim 

como o método e o tempo de implantação (FIG. 1). 
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Figura 1 -  Processo atual de implantação de software ERP  (AS IS) 

Fonte: Elaborada pelos autores
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Em seguida, o setor comercial encaminha ao cliente uma ficha de parametrização 

voltada ao seu negócio, a qual possui todas as informações necessárias para adaptação do 

ERP. Assim que o cliente devolve a ficha preenchida, as datas de implantação são 

estipuladas pelo comercial e o setor de logística agenda a data junto ao cliente. Nesse 

momento, a logística encaminha informações importantes a serem consideradas, tais como 

a presença de toda a equipe, presença da diretoria e feriados municipais. O setor comercial, 

solicita ao suporte técnico a parametrização do sistema. O suporte técnico começa a 

parametrização do software e, durante esta atividade, o consultor responsável entra em 

contato com o cliente para sanar dúvidas e cobrar informações faltantes.  

Com o software já parametrizado e na data agendada pelo cliente, verifica-se a 

modalidade de implantação contratada. Inicialmente é realizada uma reunião com a 

diretoria da empresa-cliente para avaliar as necessidades da mesma e sanar dúvidas sobre o 

treinamento. Quando a implantação é realizada na empresa-cliente, ocorre primeiro a 

instalação do sistema, na qual o software é instalado no servidor da gráfica e mapeado nas 

estações através da rede. Em seguida, ocorre então a implantação dos módulos do sistema 

(FIG. 2), quando os usuários de cada departamento são treinados, módulo a módulo, até 

finalizar a suíte de módulos contratada. Caso a implantação seja feita na software house, a 

instalação do sistema na gráfica só acontece depois da implantação dos módulos 

adquiridos. 
 

Figura 2 -  Modelagem do subprocesso: implantar módulo  

 
Fonte: Elaborada pelos autores 

 

No treinamento de cada módulo são realizados testes de utilização do mesmo no 

intuito de verificar se há ajustes a serem feitos e intensificar o aprendizado. Logo após, o 

módulo é liberado para operação em produção. Vale ressaltar que serão necessários 

reajustes até o término do treinamento em virtude da utilização de todos os módulos em 

conjunto em produção.  

O treinamento gerencial pode acontecer também módulo a módulo ou após finalizar 

o treinamento com a parte operacional, sendo o último o momento mais comum. Ao final 

da implantação, o implantador gera um relatório da implantação contendo as observações 

importantes observadas durante a implantação. Nesse ponto o software já opera em modo 

produção e a empresa cliente possui apoio do setor de suporte técnico da software house, 

via telefone ou e-mail, na sua utilização. 

 

3.4 Avaliação do processo atual de implantação 

 

A análise abaixo está organizada tendo como referência as etapas propostas por Mendes e 
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Escrivão Filho (2005). 

3.4.1 Avaliação sobre a necessidade do ERP 

 

Os entrevistados ressaltaram que decidiram adotar um sistema integrado com base 

nas seguintes necessidades: substituir sistemas defasados que possuíam; integrar todas as 

áreas no intuito de tornar a informação de fácil acesso; apoiar a gestão e a tomada de 

decisão. Boa parte das justificativas são mencionadas por Souza e Zwicker (2003b) como 

benefícios do uso de um ERP.  

Além disso, a decisão de implantar foi unilateral em todas as gráficas, ou seja, 

partiu apenas da diretoria, sem envolver usuários-chave. Um planejamento formal 

envolvendo plano de negócio e plano de ação foi desenvolvido apenas pela Gráfica A, a 

qual definiu claramente os objetivos, visão e missão conforme indicado (fator-chave FC03) 

e verificou a viabilidade como sugerido por Colangelo Filho (2001). 

 

3.4.2 Seleção e adequação 

 

Os três fatores principais para a escolha do ERP contratado foram: indicação, 

compatibilidade funcional e gerencial do software; investimento; atendimento de qualidade 

e localização geográfica. As três empresas conheciam outras que já usaram a ferramenta, o 

que foi suficiente para as Gráficas B e C escolherem a software house antes mesmo de 

pesquisar com outros fornecedores sem se preocupar com a localização. Tal 

comportamento reforça o que Breternitz  (2004) destaca sobre o fato das MPE escolherem o 

fornecedor, usualmente, por indicação ou preço. A Gráfica A chegou a conhecer um 

software padrão em uma empresa de outro Estado, o qual seria customizado, mas deu 

preferência para o ERP da software house. Pesaram nessa escolha a proximidade da 

localização da software house (mais próxima da empresa cliente) e o fato do ERP ser 

especializado ao segmento gráfico, o que poderia acelerar a implantação. A Gráfica A foi a 

única a fazer revisão dos processos e um estudo de viabilidade de maneira formal, como 

indicado por Mendes e Escrivão Filho (2007) e Colangelo Filho (2001).  

Na visão das Gráficas A e C, o fato de escolher um ERP especializado representa 

facilidade e agilidade de uso já que o fornecedor conhece o ambiente gráfico. Para a 

Gráfica B só um software especializado pode abranger toda a empresa sem prolongar o 

tempo de implantação. O uso de ERP especializado atende ao fator-chave de 

personalização mínima (FC17) mas não dispensa o fator de adaptação do sistema (fator-

chave FC04). As três empresas assistiram a uma demonstração da ferramenta oferecida 

pela software house e avaliaram como satisfatória, afirmando ser o suficiente para definir 

se a ferramenta é compatível ou não com o seu negócio. Nesta fase não houve consultoria 

externa para auxílio na seleção do ERP, as empresas-cliente contaram apenas com as dicas 

oferecidas pela software house. 

 

3.4.3 Implantação 

 

Em relação à definição das pessoas-chave (fatores-chave FC02 e FC16), 

inicialmente a Gráfica A escolheu duas pessoas que já conheciam a realidade da empresa, 

sendo uma delas especialista na área financeira. Mas, efetivamente, apenas o diretor 

participou da entrevista.  Assim, o entrevistado A avaliou que as pessoas escolhidas 

seriam a base para transmitir o conhecimento para os demais e avalia como muito 

importante a definição de pessoas-chave já que as decisões da empresa também passariam 

por elas.  
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A Gráfica B não definiu estes papéis formalmente, no entanto, como a empresa é 

pequena, a entrevistada B afirmou que os empregados já assumem a posição chave 

naturalmente. A entrevistada B avaliou como importante em resposta e disse que ter 

pessoas-chave facilita a comunicação e até mesmo a cobrança em relação a cada área. Por 

sua vez, a Gráfica C avaliou como muito importante e chegou a escolher três pessoas, 

sendo uma de cada área, mas não foi uma escolha adequada pois duas delas saíram da 

empresa poucos dias depois da implantação. 

A definição dos papéis, em especial, o de líder do projeto de implantação, 

corresponde aos fatores-chave (FC08 e FC16) e às boas práticas vistas literatura. Nas 

Gráficas A e B um dos diretores assumiu tal papel. Ambos avaliaram como muito 

importante este papel ser bem definido para acompanhar o desempenho, incentivar e 

tomar decisões importantes e alegaram que pelo porte da empresa não há outra opção. A 

Gráfica C chegou a escolher um líder para o projeto, sendo uma pessoa que já conhecia 

toda a rotina da empresa para que pudesse auxiliar em qualquer área. Todavia, a pessoa 

escolhida pediu demissão na semana seguinte à implantação. Mesmo assim, o entrevistado 

avaliou como importante tal definição, pois centralizar em uma pessoa a responsabilidade, 

torna o processo mais organizado. 

A presença de um cronograma faz parte do planejamento do treinamento e 

implantação. Sua realização é indicada por Hypolito e Pamplona (1999) e um treinamento 

bem planejado considerado um fator-chave (FC10). Em relação ao cronograma de 

implantação, a Gráfica A avaliou como razoavelmente importante a existência de um 

cronograma. No caso dessa empresa, o treinamento aconteceu na sede da software house e 

para o entrevistado A, a ausência do cronograma não faz diferença no sucesso da 

implantação. No entanto, a Gráfica C - que utilizou o mesmo método de treinamento - 

avaliou como muito importante e afirmou que ter ciência do cronograma é importante para 

organizar as pessoas que participarão de cada dia de treinamento evitando que elas vejam 

conteúdos que não deveriam. A Gráfica B que teve a implantação in loco, afirma que um 

cronograma é muito importante para a organização da empresa antes de receber o 

consultor de implantação e alegou que o cronograma de 5 dias ser apertado e que mais um 

dia seria ideal.  

A estratégia de implantação big bang foi adotada nas três empresas-cliente. A 

Gráfica A optou por implantar todos os principais módulos de uma única vez pois a 

empresa valoriza a integração imediata dos processos junto ao ERP. A Gráfica B avaliou 

positivamente a implantação em fases, no sentido de usar cada módulo em sua totalidade 

seria mais fácil, no entanto priorizou a integração imediata, que o big bang oferece, para 

melhorar a gestão dos processos. A Gráfica C preferia ter realizado a implantação em 

fases para que pudessem se adaptar com mais calma à mudança e ao novo recurso. Todas 

as respostas condizem com as características de cada estratégia (Souza & Zwicker, 2003a; 

Hypolito & Pamplona, 1999; Breternitz, 2004; Koch, Slater & Baatz (como citado em 

Padilha e Marins, 2005)). 

O fato da software house realizar a parametrização antes da implantação foi 

avaliado como muito importante pelas três empresas. Tal prática foi vista como 

fundamental para agilizar a implantação e, quando o ERP é implantado, é necessário 

apenas efetuar ajustes e testes. A Gráfica B ressaltou que isso permite ao consultor 

conhecer de antemão o ambiente que irá operar o sistema antes de o implantar de fato. 

Como relata Souza e Zwicker (2003b), a parametrização acontece no mesmo período em 

que o ERP é implantado. Neste caso a software house adota uma estratégia diferenciada, o 

que permite a implantação mais rápida. Além disso, a adaptação do sistema bem-feita é 

um fator-chave para o sucesso do projeto (FC04).    
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No que diz respeito às mudanças nos processos de negócio (fator-chave FC11), 

necessárias para adaptar a empresa-cliente ao ERP, a Gráfica A alegou que o ERP 

especializado, minimiza as mudanças nos processos. No entanto, as três relataram que 

precisaram rever o processo de vendas e aprovação de serviços, o que para as Gráficas A e 

B foi viável, o que evidencia o fator-chave FC15 quanto à disposição para mudança. Na 

Gráfica C, mesmo tendo participado de uma demonstração, somente após a implantação 

descobriu que o principal processo da empresa – o de vendas – teria vários gargalos na 

rotina oferecida pelo ERP, o que gerou ineficiência no momento da implantação. Para 

Souza e Zwicker (2000), em casos como este, a customização é necessária. Todavia, como 

o ERP não pode ser customizado, o entrevistado da Gráfica C ressaltou que este teria sido 

o principal fator do cancelamento da implantação. Nenhuma delas possui um processo 

formal de gestão da mudança (fator-chave FC06).  

A Gráfica B classificou como um desconforto, e não como um problema, o fato do 

ERP não permitir customização. Por outro lado, a Gráfica A argumentou que como o ERP 

é especializado, ela não teve problema algum. Embora a personalização mínima seja um 

fator-chave (FC17), na situação da Gráfica C ela seria necessária para o sucesso da 

implantação.   

 

3.4.4 Comunicação e treinamento 

 

As Gráficas A e C preparam todos os empregados para a mudança. A Gráfica A fez 

reuniões, inclusive individuais, para melhorar a comunicação. A Gráfica C abordou a 

equipe justificando que toda mudança gera resistência e a conscientização alivia esse 

sentimento. A Gráfica B conscientizou apenas os empregados que utilizariam a ferramenta 

ressaltando os benefícios. No entanto, o chão de fábrica não ficou ciente antes da 

implantação. Neste caso a Gráfica B não teve uma comunicação eficiente (fator-chave 

FC13). 

Mendes e Escrivão Filho (2007) destacam a importância de conscientizar os 

empregados sobre o uso adequado e correto da ferramenta. As três empresas consideraram 

importante e fundamental para obter os benefícios previstos. A escolha de quem faria o 

treinamento foi a mesma em relação a escolha das pessoas-chave. 

Sobre o método de implantação praticado, as Gráficas A e C optaram pelo 

treinamento na sede da software house, em virtude de melhor dedicação dos treinandos e 

poupar o investimento que seria necessário para um treinamento in loco. Já a Gráfica B 

optou pelo treinamento in loco para que o implantador conhecesse a realidade da empresa e 

que toda a equipe fosse treinada e não só algumas pessoas, como seria na sede da software 

house. 

Em relação ao método e tempo de treinamento (fator-chave FC10), a Gráfica A 

achou satisfatório o método e o tempo. Já as Gráficas B e C ressaltaram a necessidade de 

mais um dia para consolidar o aprendizado devido ao volume de informação. A 

entrevistada B ressaltou que a documentação de apoio do sistema também ajuda muito. As 

três empresas acreditam que é fundamental a troca de informações com um consultor 

externo à empresa-cliente, pois agrega conhecimento à organização (fator-chave FC12). 

O treinamento gerencial foi avaliado como essencial pelas três gráficas para que o 

ERP seja utilizado como apoio à tomada de decisão gerencial e não apenas operacional. 

Além disso também coincidem que a empresa necessita estar disposta à mudança para a 

implantação do ERP (fator-chave FC15). 

O envolvimento da alta administração é um dos fatores-chave mais citados na 

literatura (fator-chave FC01). Neste caso, observou-se que na Gráficas A e B houve 
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Fases 

participação direta da alta administração. No entanto, na Gráfica C apenas um dos 3 sócios 

participou de um dia do treinamento; nos demais participaram apenas os usuários-chave. 

Mais um fator que pode ter contribuído para o insucesso da implantação. 

 

3.4.5 Utilização 

 

Na visão da Gráfica A, a principal mudança detectada foi a introdução de uma 

visão de processos em substituição a uma visão funcional. No entanto, ela julga que a 

implantação foi muito recente e que não tem como avaliar se foi possível alcançar as 

vantagens esperadas. Para a Gráfica B, a principal mudança foi que muitas tarefas, antes 

manuais, passaram a ser automatizadas e avalia que as vantagens esperadas foram 

atendidas. A Gráfica C destaca que o grande impacto causado no processo de vendas e a 

saída de duas pessoas-chave comprometeram as vantagens esperadas. A utilização do 

suporte técnico foi avaliada como essencial pelas três gráficas, Gonçalves e Lima (2010) 

confirma que nem todas as situações são vistas na implantação, sendo indispensável o uso 

do suporte. 

Foi percebido também que na pequena empresa quem assume a responsabilidade 

pelo projeto são os próprios donos, portanto a participação deles é realmente fundamental.  

 Após análise dos dados, é possível separar os fatores-chave envolvidos em cada 

etapa do roteiro proposto por Mendes e Escrivão Filho (2007) e separá-los por empresa 

(Quadro 5). 

 
Quadro 5 – Ocorrência dos fatores-chave por fase e por empresa-cliente 

 

Fatores-chave 

Avaliação da 

necessidade 

do ERP 

Seleção e 

adequação 
Implantação 

Conscienti-

zação e 

Treinamento 

Utilização 

Empresas A B C A B C A B C A B C A B C 

FC01. Envolvimento e suporte da alta 

administração. 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ 

FC02. Identificação dos usuários-chave da 

equipe de implementação. 
X X X ✔ X X ✔  ✔ ✔  ✔ ✔  ✔ 

FC03. Missão, visão, objetivos estratégicos 

claros e bem definidos. 
✔ X X  ✔ ✔          

FC04. Adaptação do sistema, reduzindo 

discrepâncias. 
   ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

FC06. Gerenciamento de mudanças. X X X X X X X X X X X X X X X 

FC07. Gerenciamento de projetos. X X X X X X X X X X X X X X X 

FC08. Gerente ou líder do projeto experiente 

e habilidoso. 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ X 

FC09. Medir e avaliar desempenho para 

garantir qualidade. 
      ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

FC10. Treinamentos bem planejados e bem 

executados. 
      ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    

FC12. Presença de consultoria externa e 

adequada. 
X X X X X X ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

FC11. Mudança dos processos de negócio.        ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    

FC13. Comunicação eficiente. ✔ X X ✔  X ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    

FC14. Estratégia de implementação 

adequada. 
      ✔ ✔        

FC15. Disposição da empresa para a 

mudança. 
      ✔ ✔ X ✔ ✔ X    

FC16. Definição clara de papéis entre os 

envolvidos. 
✔ X X ✔ X X ✔  ✔ ✔  ✔ ✔  ✔ 
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FC17. Personalização mínima       ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Fonte: Dados da pesquisa 

Legenda:  ✔ Ocorreu        Ocorreu parcialmente    X Não ocorreu 

 

 

 

3.5 Proposta de um processo futuro de implantação de software (TO BE) 

 

A partir da análise dos resultados ficou nítida a importância dos fatores-chave e 

das boas práticas presentes na literatura. No entanto não se pode deixar de observar que 

algumas práticas são difíceis de encontrar e aplicar nas pequenas empresas, como 

gerenciamento de projetos (FC07) e gerenciamento de mudança (FC06) por exemplo. 

Desta maneira, uma proposta de otimização para o processo de implantação (TO 

BE) foi modelado (FIG.3). 

Após comparar as boas práticas e fatores-chave para o sucesso da implantação de 

um ERP com o processo de implantação (AS IS) da software house – considerando os 

principais pontos avaliados pelas empresas-cliente – são propostas quatro atividades para 

serem incorporadas ao processo atual. As atividades a serem incorporadas ao processo 

futuro (TO BE) de implantação são: i) envio do cronograma de implantação após a 

parametrização do sistema; ii) depois de enviar o cronograma, solicitar a empresa-cliente 

a definição das pessoas-chave formalmente, explicando a importância de tal definição; 

iii) dias antes da implantação, orientar cliente sobre a conscientização de toda a equipe e 

esclarecer os objetivos antes da implantação; iv) após finalizar a implantação, realizar 

avaliação do processo de implantação junto à empresa-cliente, mesmo em caso de 

insucesso, objetivando identificar mudanças positivas para a implantação do ERP. 
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Figura 3 -  Modelagem do processo futuro de implantação de software ERP (TO BE) 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa permitiu avaliar o processo de implantação praticado por uma software 

house - fornecedora de um ERP especializado no setor gráfico - em micro e pequenas 

empresas. Foi possível mapear o processo atual e identificar que a maioria das boas 

práticas e fatores-chave identificados na literatura são praticados pela software house. No 

entanto, algumas práticas podem ser adotadas para deixar o processo de implantação mais 

organizado e eficiente a partir da definição de usuários-chave, envio de cronograma, 

conscientização da equipe e avaliação da implantação por parte do cliente. 

Por outro lado, vale ressaltar que boa parte dos fatores-chave estão ligados 

diretamente à empresa-cliente e não à software house, o que leva a desenvolvedora a 

incentivar a empresa-cliente a ter uma visão da implantação sob a ótica do gerenciamento 

de projetos, abrangendo áreas importantes para o processo de implantação tais como: área 

de comunicação e planejamento. 

Mesmo a software house fornecendo uma demonstração do ERP para as empresas-

cliente, o caso de insucesso avaliado neste trabalho mostrou que a incompatibilidade do 

software com o processo de vendas da empresa-cliente só foi detectada após a implantação. 

Entretanto, não deixou de exigir investimento de tempo e dinheiro por parte da empresa-

cliente. Tal situação poderia ser evitada se o software fosse customizável ou se, na fase de 

seleção e adequação, a empresa-cliente tivesse contato com o ERP na sua realidade. Desta 

maneira, seria possível realizar a validação da ferramenta na prática (ou experimentação) 

por um determinado período antes de realizar a implantação, minimizando o uso indevido 

de recursos.  

Em relação à avaliação do ponto de vista da empresa-cliente, o processo de 

implantação é eficiente, todavia as melhorias propostas são necessárias para otimizar o 

processo. Além de auxiliar a software house estudada a melhorar o seu processo, esta 

pesquisa é capaz de orientar profissionais e outras software houses, que também atuam 

como implantadoras, a identificar o que deve ser feito em uma implantação, aumentando as 

chances de sucesso.  

Uma limitação para esta pesquisa foi o curto prazo entre a implantação e a 

entrevista com as Gráficas A e B. Apesar da avaliação da implantação ter sido um sucesso, 

a fase de utilização não pode ser avaliada na sua totalidade, como o uso do suporte técnico 

e sua contribuição para o sucesso do projeto da implantação. 
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Analysis and segmentation of service quality assessment data using SERVQUAL 

and Kohonen self-organizing maps (SOM) 

The objective of this work is to analyze the use of artificial neural networks 

to segment users from their answers to an electronic questionnaire. This study 

evaluated a service quality of an academic library, use a modified version of 

the SERVQUAL scale for data collection. The data were collected from 824 

users of the library and grouped separately, taking into account values of 

importance and perception attributed to 22 questions, use Kohonen's Self-

Organizing Maps (SOM). As a result of the crossing of maps of importance 

and perception, four groups of respondents were found. Each group was 

statistically analyzed based on their responses to the questionnaire and their 

habits of use of the library, interpreting significant associations in the 

perception of quality, importance of services and use of the library. Finally, 

this study shows how an association of Self-Organization Maps and the 

SERVQUAL Scale can help the service manager understand the behavior and 

preferences of their clients. 

Keywords: service quality; academic library; self-organizing Kohonen maps; 

SERVQUAL. 

Análise e segmentação de dados de avaliação de qualidade de serviço usando 

SERVQUAL e mapas auto-organizáveis Kohonen (SOM) 

O propósito deste trabalho é analisar o uso de redes neurais artificiais para 

segmentação de usuários a partir de suas respostas a um questionário 

eletrônico. Este estudo avaliou a qualidade dos serviços de uma biblioteca 

acadêmica, utilizando uma versão modificada da escala SERVQUAL para 

coleta de dados. Os dados foram coletados de 824 usuários da biblioteca e 

agrupados separadamente, levando-se em conta valores de importância e de 

percepção atribuídos a 22 questões, utilizando Mapas Auto-Organizáveis de 

Kohonen (SOM). Como resultado do cruzamento dos mapas de importância e 

percepção, foram encontrados quatro grupos de respondentes. Cada grupo foi 

estatisticamente analisado a partir de suas respostas ao questionário e de seus 

hábitos de uso da biblioteca, revelando significativas associações entre 

percepção da qualidade, importância de serviços e uso da biblioteca. Por fim, 

este estudo mostra como a associação de Mapas Auto-Organizáveis e da 

escala SERVQUAL podem auxiliar o gestor de serviços a entender o 

comportamento e as preferências de seus clientes. 

Palavras-chave: qualidade de serviços; biblioteca acadêmica; mapas auto-

organizáveis de Kohonen; SERVQUAL.  
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1. Introdução 

Satisfação do consumidor é um tema de estudo que vem sendo definido de diversas 

maneiras, essencialmente como o julgamento do consumidor a respeito de um produto ou 

serviço, resultando em atendimento ou não de suas necessidades. A literatura acadêmica 

normalmente trata a avaliação da “satisfação do consumidor” como uma questão de 

confirmação das expectativas (Zeithaml, Parasuraman, & Berry, 1990). Essa visão do tema 

afirma que o consumidor compara sua percepção do serviço ou produto de fato recebido 

com sua expectativa gerada a partir de um padrão previamente desenvolvido. No entanto, 

outras visões sobre o tema, afirmam que a satisfação do consumidor não vem apenas de 

uma experiência momentânea, fruto apenas de uma transação. Gupta e Zeithaml (2006) 

confirmam a ideia que a satisfação pode ser vista como fruto de uma avaliação geral da 

experiência de consumo de um produto ou serviço ao longo do tempo.  

Conquanto o conceito e os determinantes da qualidade ainda possam permanecer 

fruto de inúmeras discussões, sua importância para empresas e consumidores é inequívoca. 

A pesquisa acadêmica demonstra que a qualidade traz benefícios estratégicos em termos de 

contribuição para o market share e para o retorno do investimento (Anderson & Zeithaml, 

1984; Phillips, Chang, & Buzzell, 1983) , assim como para reduzir custos de fabricação e 

melhorar a produtividade (Garvin, 1983). Com isso, a busca da qualidade é possivelmente 

a mais importante tendência de consumo da atualidade.  

Na tentativa de medir a qualidade dos serviços prestados, Parasuraman, Zeithaml e 

Berry (1988) desenvolveram o SERVQUAL, uma abordagem de medição quantitativa da 

qualidade de um serviço. Esse conjunto de itens de medição foi desenvolvido no final da 

década de 80, e testado e refinado nos anos 90 (Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1994; 

Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1991; Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1994). Entre outros 

fatores, a escala SERVQUAL chamou atenção pois foi a primeira operacionalizada pela 

adoção do modelo de lacuna da qualidade de serviços, calculando a diferença entre duas 

medidas, a expectativa do cliente e sua percepção de desempenho do serviço. 

Além de tentar medir a qualidade dos serviços, empresas buscam entender o 

comportamento de seus clientes. Uma das atividades mais importantes na gestão do 

relacionamento com o consumidor é sua segmentação, ou seja, o processo de identificar e 

agrupar clientes com perfis e necessidades e comportamentos semelhantes (Holmbom, 

Eklund e Back, 2011). Para Bach et al (2014), a ideia por trás da segmentação é criar 

estratégias customizadas de marketing para determinados grupos de clientes a fim de 

melhor satisfazer suas necessidades. 

Assim, o elemento-chave na busca da qualidade em serviços e na segmentação de 

clientes é a obtenção de informações gerais sobre consumidores. O problema é que muitas 

vezes a quantidade de informação disponível é tão grande que pode ser muito desafiador 

entender e priorizar a vontade do consumidor, além de lidar com problemas nos dados 

obtidos, como distribuições não uniformes, erros, dados faltantes, etc. Para resolver essa 

dificuldade e extrair informações de grandes bancos de dados, é necessário o uso de 

ferramentas de mineração de dados (Berry & Linoff, 2004, Holmbom, Eklund e Back, 

2011). 

Uma dessas ferramentas são as redes neurais artificiais (ANN, Artificial Neural 

Network), amplamente aplicadas em vários problemas comerciais (Deboeck & Kohonen, 

2013; Polla, Honkela, & Kohonen, 2009). Self-organizing Map (SOM), também conhecido 

como mapa de Kohonen, é uma técnica de agrupamento e visualização de dados baseada 

no conceito de redes neurais, sendo assim, um tipo de rede neural artificial (ANN, 

Artificial Neural Network) (Teuvo Kohonen, 1990; Tuevo Kohonen, 1998). 
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Resumidamente o SOM é uma forma de visualizar dados multidimensionais, distribuindo 

esses dados em um mapa ou grade de menor dimensão.  

Por isso, o SOM é capaz de converter relações estatísticas complexas, não-lineares 

entre itens de dados multidimensionais em relações geométricas simples através de uma 

exibição de baixa dimensão, normalmente uma grade bidimensional de nós (neurônios) 

(Costa, 2011). Tal capacidade de facilitar a visualização de dados complexos tem feito 

gestores de diversas indústrias adotarem o SOM para tarefas comerciais, como por 

exemplo segmentação e análise do perfil de clientes(Teuvo Kohonen, 2006). 

Apesar de muitos estudos terem sido conduzidos aplicando-se SERVQUAL para 

medição da qualidade de serviços (Ladhari, 2009), a aplicação conjunta desse método com 

o uso de SOM foi encontrada em poucos casos (Chen, Huang, Shu, & Wang, 2013; 

Murphy , J ., Schegg , R . e Olaru, 2007). No ambiente de uma biblioteca acadêmica, os 

autores dessa pesquisa não encontraram nenhuma aplicação conjunta de SERVQUAL e 

SOM para medição da qualidade e segmentação de usuários. Assim, o presente estudo se 

mostra inovador ao unir um importante instrumento de medição da qualidade, o 

SERVQUAL, com uma avançada técnica de mineração de dados, o mapa de Kohonen. 

Além disso, este estudo se mostra relevante por aplicar esta inovadora metodologia de 

análise a um ambiente comum a milhares de pessoas, estando presente em praticamente 

qualquer universidade, a biblioteca acadêmica.  

Dessa maneira, esta pesquisa teve o objetivo de analisar dados de avaliação da 

qualidade coletados de 824 respondentes, entre servidores e alunos da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) que frequentavam a Biblioteca Central Zila 

Mamede (BCZM). Para coleta dos dados, foi utilizado um modelo adaptado da escala 

SERVQUAL. Na análise, o uso dos mapas de Kohonen proporcionaram a visualização de 

4 agrupamentos a partir do cruzamento de mapas de percepção e importância dadas às 22 

questões utilizadas na pesquisa. A caracterização de cada agrupamento proporcionou aos 

gestores da BCZM uma visão holística de como os usuários da biblioteca utilizam e 

avaliam a qualidade de seus serviços. 

2. Referencial Teórico 

2.1 SERVQUAL 

Desenvolvido por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), SERVQUAL é uma abordagem 

de medição quantitativa da qualidade de um serviço. Esse conjunto de itens de medição foi 

desenvolvido no final da década de 80, e testado e refinado nos anos 90 (Parasuraman, 

Zeithaml e Berry, 1994; Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1991; Parasuraman, Zeithaml e 

Berry, 1994). Entre outros fatores, a escala SERVQUAL chamou atenção pois foi a 

primeira operacionalizada pela adoção do modelo de lacuna da qualidade de serviços, 

calculando a diferença entre duas medidas, a expectativa do cliente e sua percepção de 

desempenho do serviço. 

Com o decorrer dos anos e o aprofundar da pesquisa, os criadores do SERVQUAL 

notaram que as dimensões adotadas na análise da qualidade realizada pelos consumidores 

poderiam ser resumidas em apenas cinco através da fusão das dez dimensões anteriormente 

propostas. Cada uma dessas dimesões são avaliadas por itens, num total de 22. Por sua vez, 

cada item é medido com base em respostas a duas declarações, uma para medir a s 

expectativas gerais dos clientes em relação a um serviço, e outra para medir as percepções 

dos clientes em relação aos níveis de serviço efetivamente fornecidos pela empresa dentro 
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dessa categoria de serviço.  Com isso, as cinco dimensões genéricas de qualidade de 

serviço e os 22 itens de avaliação foram organizadas da seguinte forma: 

 

Tabela 1 Dimensões do SERVQUAL 

Dimensões Definição Itens 

Tangíveis A aparência de instalações físicas, equipamentos e pessoal 4 

Confiabilidade 
A capacidade de realizar o serviço prometido de forma confiável e precisa 

5 

Capacidade de 

resposta 

A vontade de ajudar os clientes e fornecer um serviço rápido 4 

Garantia O conhecimento e cortesia dos funcionários e sua capacidade de inspirar 

confiança 

4 

Empatia O nível de atendimento e atenção individualizada que a empresa oferece 

aos seus clientes 

5 

Fonte: adaptado de A. Parasuraman et al. (1991) 

Após revisões da escala de respostas Parasuraman, Zeithaml e Berry (1994) 

concluíram que para cada afirmação o entrevistado deve indicar sua opinião utilizando 

uma escala de tipo Likert de nove pontos que varia de "discordo fortemente " (1) a 

"concordo fortemente" (9). A partir daí, todos os dados são convertidos em pontuações de 

"percepção menos expectativa" (os chamados gaps ou lacunas) para cada declaração, o que 

resulta em uma diferença de pontuação variando de 0 a 8. A pontuação da diferença, o gap 

(G), é calculada item por item como a diferença entre a pontuação bruta de percepção de 

desempenho (P) e a pontuação de expectativa bruta (E) para itens correspondentes; 

portanto, o valor do gap atribuído a cada item é igual ao valor dado a sua percepção menos 

o valor dado a expectativa. 

 G = P – E (1) 

Quando o SERVQUAL é aplicado a uma área específica, é desejável que esse 

instrumento seja modificado (Parasuraman, Zeithaml e Berry,1988). Esse é o caso das 

bibliotecas acadêmicas, onde a literatura científica tem utilizado diversas adaptações do 

SERVQUAL para avaliar a qualidade dos serviços oferecidos (Hossain & Ahmed, 2014; 

Malik, 2015; Nagata, Satoh, Gerrard, & Kytömäki, 2004; Nitecki, 1996). Nesta pesquisa, o 

método SERVQUAL foi modificado, adaptando-se às características das bibliotecas 

acadêmicas brasileiras. O formato com as 22 questões foi mantido, utilizando uma escala 

Likert de 1 a 9 para descrever importância e percepção. As dimensões do SERVQUAL não 

foram analisadas por fugir do escopo desta pesquisa. 

2.2 Mapas Auto-Organizáveis de Kohonen (SOM) 

O SOM é uma forma de visualizar dados multidimensionais, distribuindo esses dados em 

um mapa ou grade de menor dimensão. Por isso, é capaz de converter relações estatísticas 

complexas, não-lineares entre itens de dados multidimensionais em relações geométricas 

simples através de uma exibição de baixa dimensão, normalmente uma grade 

bidimensional de nós (neurônios)(Teuvo Kohonen, 1990). Assim, um modelo de alguma 

observação (entrada de dados) está associado a cada nó. O algoritmo SOM calcula os 

modelos para que eles descrevam otimamente conjunto de dados que representam. Os 

modelos são automaticamente organizados em uma ordem bidimensional significativa em 
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que os modelos similares estão mais próximos uns dos outros na grade do que os mais 

diferentes. Nesse sentido, o SOM é um gráfico de similaridade e um diagrama de 

agrupamento também. Com isso, pode-se concluir que essa etapa da computação é um 

processo de regressão recursiva não paramétrico (Kohonen, 2006). 

 

 
Figura 1 Grade com modelos – SOM. Fonte: (Kohonen, 2006) 

Quanto a suas aplicações, os mapas de Kohonen podem ser usados para vários 

propósitos, facilitando o agrupamento e visualização de dados. Por exemplo, utilizando-se 

de um SOM bidimensional é possível atribuir diversos pontos de grade a cada centroide, 

podendo resultar em diversos tipos de gráficos, sendo usados para interpretar dados de 

diversas indústrias e setores, aplicando-se a inúmeros casos reais(Tuevo Kohonen, 1998). 

Por exemplo, o SOM tem sido amplamente aplicado em finanças, economia e marketing, 

benchmarking financeiro, análise macroeconômica, previsão de falências, além de ter sido 

usado nas áreas de medicina, neurociências, indústria, entre outras (Polla, Honkela e 

Kohonen, 2009). 

3. Metodologia 

3.1 Local de aplicação do SERVQUAL 

Resumindo em números o caso estudado, segundo dados publicados no site da própria 

universidade, atualmente, a UFRN oferece mais de 200 oportunidades de capacitação, 

distribuídas em cursos de graduação e pós-graduação. Sua comunidade acadêmica é 

formada por mais de 37.000 estudantes (graduação e pós-graduação) além de 

aproximadamente 5.500 servidores, distribuídos entre técnico-administrativos e docentes 

efetivos, professores substitutos e visitantes. Desse total, esta pesquisa coletou amostra 

total de 824 questionários, sendo que 668 questionários foram respondidos por alunos e 

156 foram respondidos por servidores. 

A biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), cuja qualidade dos serviços foi 

avaliada nessa pesquisa, é a unidade central do sistema de biblioteca da UFRN. Dispõe de 

amplas áreas de acervo, duas salas de estudos individual climatizadas, sendo uma no 

prédio base com 48 cabines distribuídas em uma área aproximada de 135,85m² e nas novas 

instalações com 88 cabines, numa área de 194,95m²; e, ainda, sete salas de estudo em 

grupo, também climatizadas, com um total de 124,21m². Além das cabines para estudo 

individual a BCZM, também disponibiliza 133 mesas (de tamanhos variados) e 451 

assentos para estudo em grupo. 
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O acervo geral da BCZM, até dezembro 2017, compreende um total de mais de 

429.465 volumes, distribuídos em exemplares e fascículos, ou seja, livros, folhetos, 

periódicos, teses, dissertações e Multimeios das diversas áreas do conhecimento. Além 

disso, disponibiliza a comunidade universitária acesso a 3.536 Livros Digitais. 

3.2 Questionário 

Para obtenção dos dados utilizados nesta pesquisa, foi elaborado e aplicado um 

questionário baseado no modelo SERVQUAL de avaliação da qualidade de serviços. As 

questões e o formato criado por Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990) foram adaptados à 

realidade da Biblioteca Central Zila Mamede. O questionário aplicado, além da avaliação 

dos serviços em si, o questionário buscava obter dados sobre o comportamento dos 

respondentes. Por exemplo, foi perguntado a frequência de dias que os respondentes vão à 

BCZM por mês, quais horários eles costumam ir, e quais atividades desenvolvem quando 

estão na biblioteca. Com esses dados, foi traçado um perfil geral dos respondentes da 

pesquisa. 

Quanto a organização das questões, os itens 1 a 44 e coletavam opiniões de 

importância e percepção para as 22 questões propostas pelo SERVQUAL, sendo estas 

adaptadas para a realidade local. Aqui, os respondentes podiam marcar valores de 1 a 9 

para importância, sendo 1 pouco importante, 9 muito importante, e 2 a 8 valores 

intermediários. A mesma lógica se aplicou aos itens que buscavam captar a percepção do 

respondente sobre determinada questão, uma escala de 1 a 9, sendo 1 muito insatisfeito, 9 

muito satisfeito, e 2 a 8 valores intermediários. No caso das percepções, o respondente 

podia marcar a opção “Não Sei”, caso desconhecesse o desempenho da BCZM naquela 

questão. 
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Tabela 2 Questões adaptadas do SERVQUAL 
Questão Assertiva 

1 Acervo adequado e atualizado 

2 Instalações físicas visivelmente adequadas 

3 Espaço silencioso para estudo individual 

4 Espaço comunitário para estudo em grupo 

5 Recursos de impressão e fotocópia disponíveis ao usuário 

6 Funcionários com boa aparência profissional (vestimenta, limpeza e postura) 

7 Funcionários prestativos e educados 

8 Disponibilidade de materiais informacionais (livros, periódicos, etc) listados no 
catálogo da biblioteca 

9 Website da biblioteca que permite o usuário localizar facilmente informações 
(interface clara e amigável) 

10 Prestação dos serviços conforme prometido (qualidade, tempo, etc) 

11 Funcionários que prontamente atendem às demandas do usuário 

12 Funcionários que tem disposição a ajudar o usuário 

13 Facilidade para encontrar materiais informacionais (livros, periódicos, etc) nas 
prateleiras 

14 Funcionários que tem conhecimento e habilidades necessárias para atender às 
demandas do usuário 

15 Funcionários que conhecem bem o acervo 

16 Ferramentas que permitem o usuário localizar informações por conta própria 
(repositórios digitais, aplicativo, catálogo, etc) 

17 Funcionários que transparecem confiança (segurança) ao usuário 

18 Funcionários que entendem as necessidades do usuário 

19 Disponibilidade de computadores com Internet 

20 Conveniente horário de funcionamento 

21 Recursos eletrônicos (livros, periódicos, etc.) acessíveis de casa ou do trabalho 

22 Atendimento às necessidades de acessibilidade do usuário (rampas, plataformas, 
etc) 

 

De forma geral, há muito tempo é consenso que para aplicação do SERVQUAL em 

alguns contextos de serviços, adaptações são necessárias, excluindo ou adicionando novas 

questões (Carman, 1990). Além disso, no caso específico da aplicação da pesquisa 

SERVQUAL no ambiente de bibliotecas universitárias, autores como Nitecki (1996) 

reforçam que alguns itens da pesquisa são inapropriados nesse contexto, havendo 

necessidade de mudanças e adaptações à realidade local, exatamente como foi feito no 

presente estudo. Apesar das mudanças, o questionário apresentou alta confiabilidade, 

conforme resultado do teste Alpha de Cronbach (α = 0.9533). Segundo Hair et al (2009), 
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em testes de confiabilidade, questionários tipo Likert devem apresenta valores de alpha 

superiores a 0.60.  

3.3 Software e análise 

Para análise dos dados obtidos pela aplicação do questionário, foram utilizados dois 

softwares de análise de dados, o Microsoft Excel, o Viscovery SOMine. Tais ferramentas 

formaram a caixa de ferramentas do pesquisador e foram utilizadas inclusive para as 

mesmas funções, uma confirmando o resultado da outra. No caso do Microsoft Excel, os 

dados foram tratados e organizados em planilhas eletrônicas, facilitando as análises 

seguintes. Já no Viscovery SOMine foi possível realizar a análise em si, identificando 

agrupamentos de dados e formulando os mapas auto-organizáveis. As análises estatísticas 

descritivas de cada agrupamento foram feitas em Excel. 

O Viscovery® SOMine® é um software composto por vários módulos orientados 

para o fluxo de trabalho baseado em mapas auto-organizados (SOM) e estatísticas 

multivariadas para exploração de dados e modelagem preditiva. Esse sistema chamou 

atenção por fornecer uma interface intuitiva aos usuários, com aplicações complexas 

disponíveis de uma forma simples e voltada a aplicações. Neste caso, a pesquisa se 

beneficiou da representação de dados visuais do Viscovery, capaz de analisar grandes 

bases de dados (compostas inclusive de células com dados faltantes) e gerar mapas auto-

organizáveis com clara delimitação dos agrupamentos encontrados, utilizando o algoritmo 

proposto por Kohonen (1990), além do método hierárquico de agrupamento sugerido por 

Ward (1963). 

Na análise dos dados, é utilizada a conhecida e consagrada escala SERVQUAL de 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) , baseando-se no modelo de qualidade como a 

lacuna entre o esperado e o percebido. Após a aplicação do SERVQUAL para a avaliação 

dos serviços da BCZM, os dados de importância e percepção atribuídos aos 22 itens de 

avaliação foram analisadores separadamente através da técnica de mineração de dados 

conhecida como Mapas Auto-Organizáveis (self organizing maps, SOM) de Kohonen 

(1990). A partir do uso de redes neurais artificiais, a aplicação do SOM provocou uma 

redução de dimensionalidade, saindo de 22 dimensões de avaliação da qualidade para um 

mapa bidimensional, agrupando respondentes de acordo com a distância euclidiana de suas 

respostas em uma forma de visualização simples. 

Após o agrupamento dos respondentes em mapas de importância e percepção e da 

interpretação do significado de cada agrupamento, é realizado um cruzamento de dados 

dos dois mapas, observando-se qual grupo em cada mapa um mesmo respondente pertence. 

Desse cruzamento surge o resultado final desse processo, o usuário é categorizado em um 

gráfico Importância x Percepção, facilitando ao gestor de serviços o entendimento do 

posicionamento de seus clientes em relação a agrupamentos de importância e percepção da 

qualidade. Por fim, para cada categoria identificada no gráfico, são realizadas uma análise 

estatística e uma análise dos gaps, descrevendo comparativamente cada grupo e buscando 

semelhanças e diferenças entre os diferentes segmentos de respondentes da pesquisa. 
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4. Resultados 

4.1 Perfil dos respondentes 

De acordo com os dados coletados e apresentados na Tabela 3, dos 824 respondentes, 

foram 668 alunos e 156 servidores, o que significa que essa amostra de respondentes foi 

composta por aproximadamente 81% de alunos e 19% de servidores. Já entre os alunos, 

percebe-se na composição deste grupo a proporção de 79,6% de alunos de graduação, 

15,9% de pós-graduação e 4,5% de alunos do ensino técnico. No total 53% eram do sexo 

feminino, enquanto 47% eram do sexo masculino. 

 

Tabela 3 Sexo e vínculo dos respondentes 
 Mulheres Homens Total Geral 

Aluno 360 308 668 

Graduação 282 250 532 

Pós-Graduação 68 38 106 

Técnico 10 20 30 

Servidor 77 79 156 

Docente 32 41 73 

Técnico Administrativo 45 38 83 

Total Geral 437 387 824 

 

Na pesquisa também foi perguntado aos usuários quais horários eles costumavam ir 

à biblioteca. Essa pergunta aceitava mais de uma resposta e oferecia as seguintes opções de 

escolha ao respondente: Manhã (7:30 -12:00h), Intermediário (12:00h - 14:00h), Tarde 

(14h-18h), Intermediário (18:00h - 19:00h) e Noite (19h-22h). Maior parte, 34% dos 

respondentes, indicou que frequenta a BCZM no período da tarde, um valor quase 50% 

maior que o segundo período mais frequentado, a manhã. Com essa informação, o gestor 

pode preparar melhor seus recursos para receber os usuários da biblioteca, por exemplo, 

alocando mais funcionários no período vespertino. 

 

 
Figura 2. Horários que os respondentes frequentam a BCZM 

Além dos dados já coletados, o questionário foi elaborado para coletar dados que 

elucidem quais atividades os usuários costumam exercer na biblioteca. Foram 

disponibilizadas cinco opções de resposta com as atividades mais comuns segundo a 

direção da BCZM, e uma sexta opção referente a “outros serviços”. Na resposta a essa 

questão, alunos e professores foram praticamente unanimes. 84% deles responderam que 

341 
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194 
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INTERMEDIÁRIO (12:00H - 14:00H) 
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15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3765



 

 

vão à BCZM para fazer empréstimo ou devolução de materiais. Já outros 60% disseram 

que vão à BCZM para estudo individual, e 58% vão à biblioteca para consultar o acervo. 

Essas três atividades se mostram as mais significativas frente à amostra. 

 

Figura 3. Atividades dos respondentes na BCZM  

Por fim, vale a pena comparar a área de conhecimento dos respondentes de 

graduação e pós-graduação, comparando-a com sua média de empréstimos e sua média de 

frequência à BCZM. Dentre os respondentes, o maior grupo de alunos é o das ciências 

sociais aplicadas, seguido pelo das engenharias. Juntos esses grupos representam 55% do 

total de 638 alunos de graduação e pós-graduação que responderam à pesquisa. 

 

Tabela 4 Área de conhecimento vs Média de empréstimos vs Média de frequência 
   Percentual  Média de empréstimos Média de frequência 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 7% 36,4 7,5 

CIÊNCIAS DA SAÚDE 9% 44,6 7,7 

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 15% 54,6 8,5 

CIÊNCIAS HUMANAS 9% 35,5 8,1 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 31% 36,0 7,6 

ENGENHARIAS 24% 43,7 9,3 

LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES 4% 19,3 8,5 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS 1% 24,0 4,3 

 

Assim, podemos perceber que as áreas que mais frequentam a BCZM são 

respectivamente Engenharias e Ciências Exatas e da Terra. Já os grupos com maior média 

de empréstimos é Ciências Exatas e da Terra e Ciências da Saúde. Tal verificação é 

importante visto que os alunos que mais frequentam a biblioteca e que mais usam o 

principal serviço dela (empréstimos) são provavelmente aqueles que tem opiniões mais 

condizentes com a realidade da BCZM. Com isso, vale a pena observar com atenção as 

respostas dos alunos de Engenharias (por ter alta média de frequência à BCZM, alta média 

de empréstimo e ser o segundo maior grupo de respondentes), Ciências Exatas e da Terra 

(por apresentar alta média de empréstimos e de frequência), e Ciências Sociais Aplicadas 

(por ser o maior grupo de respondentes). 

696 

495 

482 

236 

77 

60 

Empréstimo ou devolução de materiais

Estudo individual

Consulta ao acervo

Estudo em grupo

Utilizar serviços de impressão e/ou fotocópias

Utlilizar outros serviços
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4.2 Análise de agrupamentos 

O banco de dados associando cada um dos 824 respondentes a importância dada para cada 

um dos 22 itens avaliados foi organizado em uma planilha eletrônica contendo 824 linhas e 

31 colunas, já que além da coluna contendo os nomes dos respondentes, haviam 22 colunas 

para os valores de importância dos 22 itens avaliados, e 8 colunas para as outras perguntas 

do questionário. No total, eram 25.544 dados a serem avaliados, o que seria uma tarefa 

muito difícil para um ser humano; sendo assim, foi utilizado o Viscovery SOMine. Na 

análise feita pelo software, apenas os valores associados às 22 importâncias foram 

contabilizados, gerando um mapa com 3 regiões bem definidas, ou seja, 3 agrupamentos de 

dados (clusters). Os nomes dos respondentes e as demais informações se mantiveram 

associadas a cada avaliação a fim de identificar características de cada cluster. 

 

 
Figura 4. Mapa de Kohonen para importâncias 

Ao analisar os dados referentes a cada cluster, observou-se o seguinte resultado: o 

clusters azul, que contém 78,4% dos respondentes, em todas as 22 questões apresenta 

médias superiores ao cluster vermelho, que representa 20,27% dos respondentes. O cluster 

amarelo, por sua vez, mostra resultados bem diferentes dos demais agrupamentos. Além de 

representar apenas 1,33% dos respondentes, esse grupo apresenta médias muito destoantes 

dos demais, sendo estas muito menores que as médias associadas a qualquer das 22 

importâncias associadas ao grupo vermelho ou azul. A tabela a seguir ilustra o que foi dito 

mostrando algumas importâncias aleatoriamente escolhidas. 

 

Tabela 5 Exemplo de valores associados a cada cluster - Importâncias 
Cluster (1) Importância: (8) Importância: (22) Importância: (14) Importância: 

Azul 8,85 8,809 8,977 8,848 
Vermelho 8,097 7,572 7,976 7,6 
Amarelo 4,636 3,545 3,091 2,818 

 

O mesmo procedimento foi adotado para o segundo conjunto de dados, contendo 

apenas as percepções de desempenho para os 22 itens avaliados. Nesse caso, havia uma 

diferença salutar, os respondentes do questionário tinham a opção de responder “Não sei” 

para o item avaliado que ele julgar que não conhece o desempenho. Isso foi feito para 

evitar que as pessoas obrigadas a avaliar o desempenho de itens que elas desconhecem, 

resultando em um resultado mais de acordo com a realidade. O reflexo disso no banco de 

dados foi que das 18.128 células da planilha que continham avaliações de desempenho, 

2.512 continham “Não sei” invés de um resultado numérico.  

Apesar desses valores faltantes, o software utilizado foi capaz de processar o banco 

de dados, gerando um mapa de Kohonen com 3 agrupamentos de dados, bem semelhante 
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ao mapa das importâncias. A diferença aqui é que o software separou e não os dados de 13 

respondentes, que indicaram “Não sei” para todos os 22 itens avaliados. Apesar de não 

terem indicado valores para a percepção dos 22 itens avaliados, esses respondentes 

trouxeram dados coerentes para os outros itens avaliados, não sendo, assim, excluídos das 

demais análises.  

 

 
Figura 5 Mapa de Kohonen para percepções 

Ao analisar os dados referentes a cada cluster, observou-se o seguinte resultado: o 

clusters azul, que contém 48,71% dos respondentes, em todas as 22 questões apresenta 

médias inferiores ao cluster vermelho, que representa 46,98% dos respondentes. O cluster 

amarelo, por sua vez, mostra resultados bem diferentes dos demais agrupamentos. Além de 

representar apenas 4,32% dos respondentes, esse grupo apresenta médias muito distoantes 

dos demais, sendo estas muito menores que as médias associadas a qualquer das 22 

percepções associadas ao grupo vermelho ou azul. A tabela a seguir ilustra o que foi dito 

mostrando algumas percepções aleatoriamente escolhidas. 

 

Tabela 6. Exemplo de valores associados a cada cluster - Percepções 
Cluster (1) Percepção: (2) Percepção: (10) Percepção: (18) Percepção: 

Azul 6,536 6,822 7,45 6,898 
Vermelho 7,791 8,011 8,473 8,357 
Amarelo 4,552 3,867 4,25 2,452 

 

Após feita a separação dos respondentes em agrupamentos de dados com uso de 

mapas auto-organizáveis, percebe-se um padrão tanto no mapa das importâncias quanto no 

mapa das percepções: há um grupo com valores altos para importância e percepção, outro 

com valores baixos, e um terceiro com valores muito baixos. Já que os clusters amarelos 

representam um percentual muito pequena na amostra e seus resultados na avaliação dos 

22 itens são extremamente baixos, consideramos seus respondentes “indiferentes” quanto a 

importância e desempenho dos serviços da BCZM, esses grupos foram excluídos da 

análise a seguir. Esse grupo continha 40 respondentes, 5% do total da amostra, que 

pertencem ao cluster amarelo no mapa de importâncias ou no mapa de percepções.  
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Figura 6 Cruzamento de mapas de Kohonen 

Os clusters azul e vermelho dos mapas de importância e percepção são 

significativos, representando 93% da amostra. Essas interpretações a partir das médias dos 

22 itens avaliados, resulta em 2 rótulos para cada mapa: importância alta e importância 

baixa para o primeiro mapa, e percepção (desempenho) alta e percepção baixa para o 

segundo mapa. Nesse momento da pesquisa foi feito um cruzamento de mapas de Kohonen 

a fim de se verificar em quais grupos, considerando os dois mapas, um mesmo usuário se 

encontra. 

Do cruzamento desses mapas, desconsiderando o grupo dos indiferentes (clusters 

amarelos), resultam 4 possíveis grupos, organizados de acordo com o gráfico a seguir. A 

nomenclatura dada a cada grupo foi inspirada no gráfico “importância x desempenho” 

proposto por Slack, Chambers e Johnston (2006). 
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Figura 7 Importância vs Percepção 

Desse cruzamento de clusters e da categorização de cada grupo resultante em 

Adequado, Excesso, Melhoramento e Ação Urgente, surge uma representação visual mais 

adequada à tomada de decisão pelo gestor, trazendo uma imagem clara de como os 

respondentes da pesquisa se posicionam quanto a importância e ao desempenho da 

biblioteca em 22 itens avaliados. Com isso, a partir dessas quatro categorias serão 

analisados dados e extraídas informações que impactarão diretamente o processo decisório 

dentro da BCZM. Cada grupo apresenta características distintas, que serão apresentadas a 

seguir. 

 

Tabela 7 Composição das categorias 
Categoria Respondentes Porcentagem 

Adequado 332 40% 

Excesso 49 6% 

Melhoramento 109 13% 

Ação Urgente 281 34% 

Indiferente 40 5% 

Excluídos 13 2% 

TOTAL 824 100% 

 

Como é possível perceber na Tabela 7, maior parte dos respondentes se encontra na 

categoria “Adequado”, o que mostra um bom desempenho da biblioteca, em um aspecto 

geral. Em segundo lugar vem a categoria “Ação Urgente”, a qual, de uma maneira geral, 

julga importante os serviços da biblioteca, no entanto julga seu desempenho insatisfatório 

necessitando uma ação urgente da gerência da BCZM afim de mudar essa avaliação da 

qualidade. Em seguida vem o grupo de “melhoramento”, que avalia de forma positiva os 

serviços da biblioteca, mas exige ações de melhoria. Por fim o grupo “Excesso”, que avalia 

os serviços da BCZM como de alto desempenho e baixa importância. Para esse grupo, o 

serviço entregue é superior ao esperado. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3770



 

 

4.3 Análise dos Gaps 

 Depois de cruzar os mapas de importância e percepção da qualidade e separar os grupos 

em 4 categorias de dados, o passo seguinte é descrever como cada uma dessas categorias 

avaliou os serviços oferecidos pela biblioteca, utilizando os 22 itens contidos no 

questionário, baseado na escala SERVQUAL e em outros questionários utilizados em 

pesquisas semelhantes.  Para isso, foi realizada uma análise dos gaps, ou seja, uma análise 

da diferença entre a percepção e a importância dada para cada um desses 22 itens 

avaliados. Isso nos fornecerá uma dimensão para comparação entre os itens avaliados e 

entre a avaliação feita por cada categoria. 

Tabela 8 Análise de gaps para cada categoria 

 

Resumindo, é unânime que os serviços relacionados às questões 19 e 13 

apresentam os piores resultados, seguidos pelos itens 21 e 5, os quais se destacam no grupo 

de respondentes que pior avaliam os serviços da BCZM, sendo necessárias ações de 

melhoria. Por outro lado, é unânime que os serviços relacionados à questão 6 apresentam 

os melhores resultados, seguidos pelos relacionados à questão 5, a qual se destaca entre as 

categorias que melhor avaliam os serviços da BCZM, podendo servir de benchmarking 

para os demais serviços prestados. 

5. Conclusão e discussões 

5.1 Recomendações e pesquisas futuras 

A fim de se buscar o avanço na área de qualidade em serviços, este trabalho sugere novas 

análises a serem feitas em pesquisas futuras, tanto para verificar os achados da presente 

pesquisa, como para indicar novas formas de coletar e analisar dados de avaliação da 

qualidade de serviços, oferecendo requisitos do cliente aos gestores responsáveis. Para 

isso, este trabalho sugere a aplicação do modelo aqui proposto em um novo ambiente, 

8,18 7,92 6,99 7,05

Importância Percepção GAP Importância Percepção GAP Importância Percepção GAP Importância Percepção GAP

Q19 8,74 6,86 -1,89 Q19 8,10 6,96 -1,14 Q21 7,30 5,26 -2,04 Q19 8,91 4,87 -4,04

Q13 8,88 7,50 -1,38 Q13 7,73 6,98 -0,75 Q19 6,95 4,99 -1,96 Q21 8,96 5,31 -3,65

Q4 8,64 7,36 -1,28 Q17 8,47 7,91 -0,56 Q5 6,70 4,83 -1,87 Q5 8,34 4,87 -3,47

Q21 8,71 7,49 -1,22 Q4 7,20 6,87 -0,33 Q1 8,15 6,54 -1,61 Q13 8,84 5,68 -3,16

Q1 8,87 7,78 -1,09 Q22 8,10 7,84 -0,26 Q13 7,36 5,99 -1,37 Q4 8,52 5,55 -2,97

Q16 8,88 7,86 -1,03 Q3 7,98 7,74 -0,23 Q16 7,63 6,52 -1,11 Q16 8,84 6,21 -2,63

Q5 8,34 7,38 -0,97 Q1 8,10 7,87 -0,23 Q9 7,72 6,70 -1,02 Q1 8,86 6,53 -2,33

Q22 8,99 8,13 -0,86 Q2 7,90 7,73 -0,17 Q2 7,83 6,96 -0,86 Q9 8,79 6,71 -2,08

Q9 8,84 8,12 -0,72 Q8 7,73 7,64 -0,09 Q3 7,94 7,10 -0,84 Q3 8,88 6,86 -2,02

Q3 8,88 8,17 -0,71 Q20 8,47 8,43 -0,04 Q8 7,49 6,75 -0,74 Q8 8,80 6,79 -2,00

Q2 8,76 8,05 -0,71 Q9 7,90 7,93 0,04 Q20 8,12 7,42 -0,70 Q2 8,69 6,76 -1,92

Q8 8,80 8,12 -0,68 Q21 7,45 7,68 0,23 Q14 7,56 6,87 -0,69 Q12 8,85 6,95 -1,90

Q7 8,88 8,37 -0,51 Q10 7,88 8,15 0,28 Q22 7,90 7,28 -0,61 Q7 8,81 7,03 -1,78

Q12 8,90 8,48 -0,42 Q11 7,96 8,32 0,36 Q4 6,85 6,29 -0,56 Q15 8,67 6,99 -1,69

Q14 8,90 8,53 -0,37 Q5 6,63 7,18 0,54 Q7 7,71 7,16 -0,55 Q18 8,65 6,98 -1,67

Q18 8,77 8,41 -0,37 Q7 7,71 8,27 0,55 Q15 7,48 6,97 -0,51 Q14 8,78 7,13 -1,65

Q10 8,88 8,52 -0,35 Q18 7,45 8,07 0,62 Q12 7,19 6,68 -0,51 Q11 8,80 7,16 -1,64

Q11 8,86 8,54 -0,33 Q14 7,27 7,91 0,64 Q11 7,39 7,06 -0,33 Q17 8,40 7,15 -1,25

Q20 8,97 8,66 -0,31 Q16 6,96 7,63 0,67 Q10 7,66 7,37 -0,29 Q10 8,76 7,53 -1,24

Q15 8,73 8,44 -0,29 Q15 7,43 8,12 0,69 Q18 7,03 6,77 -0,25 Q20 8,75 8,01 -0,74

Q17 8,65 8,54 -0,11 Q12 7,17 8,22 1,06 Q17 6,88 6,93 0,05 Q22 7,90 7,27 -0,62

Q6 8,06 8,41 0,34 Q6 6,78 8,12 1,35 Q6 6,18 7,00 0,82 Q6 7,39 7,20 -0,19

Qualidade geralQualidade geral Qualidade geral Qualidade geral

ADEQUADO EXCESSO MELHORAMENTO AÇÃO URGENTE
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diferente dos serviços prestados por bibliotecas acadêmicas. Tal replicação do modelo 

proposto em um novo estudo de caso pode levar tanto ao fortalecimento do modelo, como 

a identificação e correção de falhas, o que é deveras útil para o avanço da ciência e do uso 

de ferramentas tecnológicas para o avanço de negócios públicos e privados. 

Outro ponto interessante a ser testado em uma nova pesquisa é, além de mudar o 

local de aplicação do modelo, modificar parâmetros de aplicação dos mapas de Kohonen, 

por exemplo. Nesse caso foi utilizado o Software Viscovery SOMine, estipulando-se um 

mapa com 400 neurônios em uma amostra de 824 respondentes e 22 variáveis, aplicando-

se o algoritmo SOM-Ward. Caso esses parâmetros fossem diferentes, os resultados de 

análise da qualidade de serviços poderiam ainda ser úteis ao gestor?  Qual o número de 

agrupamentos encontrados caso os parâmetros fossem diferentes? Todas essas pequenas 

mudanças, realizadas em um estudo de caso diferente, podem impactar os resultados do 

modelo proposto por esta pesquisa. 

Por fim, uma outra sugestão de pesquisa futura é o uso de diferentes técnicas de 

agrupamento de dados. Neste trabalho foram utilizadas as redes neurais artificiais, 

aplicando-se o algoritmo de Kohonen e Ward contido no software Viscovery SOMine. No 

entanto, outros algoritmos de agrupamento de dados podem ser utilizados, como K 

vizinhos mais próximos, agrupamento hierárquico de dados, e K means. Dessa forma, um 

trabalho futuro pode, além de utilizar um novo algoritmo de agrupamento de dados de 

avaliação da qualidade, comparar essa nova aplicação com o que foi proposto e realizado 

por este trabalho, alcançando um novo patamar na união entre avaliação da qualidade de 

serviços e técnicas de mineração de dados. 

5.2 Contribuições desta pesquisa 

De forma semelhante às segmentações de mercado feitas por analistas de marketing, a 

presente pesquisa atingiu seu objetivo ao separar usuários segundo a forma com que eles 

avaliam a qualidade de determinado serviço. Assim, a pesquisa ofereceu no estudo de caso 

da Biblioteca Central Zila Mamede uma forma de os gestores entenderem como seus 

usuários, separados em quatro categorias, avaliam a qualidade de seus serviços. Nesse 

caso, a pesquisa apresentou a gestores de serviços uma forma de entender as características 

de seus usuários, possibilitando a adoção de ações focadas para resolver o problema de 

diferentes segmentos de clientes. 
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Design Thinking and Agile Methodology Integrated in Information System Project 

Management 

Abstract: Organizations have pursued better results through information technology (IT) 

and have decided to invest in order to obtain these results faster and to achieve their 

customers’ needs simultaneously. In this sense, software development raise the relevance 

as it enables automation of the processes and provide new functionalities to the final 

consumers. During the software development life cycle, it is expected that the customers’ 

needs are fully understood by the development team. Sometimes the discussion among 

customers and technicians is not encouraged by geographic constraints, narrow project 

schedule, or short budget. Design Thinking is an approach which promotes the 

understanding of customer needs considering what is technical and economic feasible. To 

support project managers bring the final customer and the development team closer 

together, this research project aims to address the question of how Design Thinking can be 

integrated with agile methods in information systems projects in a software house. The 

methodology applied in this research will be the Design Science Research, which combine 

the theory and practical contribution. Design Science Research help companies to solve 

real problems. The expected outcome is a prescription of a model that integrates Design 

Thinking and agile methods in the software project management. 

 

Keywords: Design Thinking, Agile Methodology, Information Systems, Software, Project 

Management. 

 

Aplicação do Design Thinking Integrado com Métodos Ágeis na Gestão de Projetos de 

Sistemas da Informação 

Resumo: As organizações tem buscado, por meio da tecnologia da informação (TI), atingir 

seus resultados e, portanto, investem em meios de obtê-los de modo mais rápido e 

atendendo simultaneamente a necessidade de seus clientes. Deste modo, o 

desenvolvimento de softwares ganha relevância por ser o meio de automatizar processos e 

proporcionar novas funcionalidades aos consumidores finais. Ao longo do 

desenvolvimento de um software espera-se que a necessidade do cliente seja entendida 

integralmente pela equipe desenvolvedora, o que às vezes não é encorajado pelas restrições 

geográficas, prazo do projeto exíguo ou orçamento enxuto. Visando a proximidade do 

cliente final e o time de desenvolvimento, este projeto de pesquisa, portanto, propõe 

endereçar a questão de como o Design Thinking pode ser integrado com métodos ágeis em 

projetos de sistemas da informação em uma empresa desenvolvedora de software. A 

metodologia aplicada nessa pesquisa será a Design Science Research, que busca a 

associação da teoria com a contribuição prática por meio da prescrição de um modelo que 

integra o Design Thinking e métodos ágeis na gestão de projetos de software para 

resolução de problemas reais em organizações. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As organizações buscam melhorar seus processos, atender seus clientes com maior 

agilidade e flexibilidade e, assim, serem reconhecidas como provedoras de produtos e 

serviços de qualidade, resultando em diferencial competitivo em relação aos concorrentes. 

O gerenciamento da Tecnologia da Informação (TI) suporta a competitividade de uma 

organização (Ross, Beath, & Goodhue, 1996) ao implantar novos sistemas da informação 

para melhor desempenho e eficiência (Hevner, March, Park, & Ram, 2004). O 

desenvolvimento de novos sistemas consiste na aplicação da tecnologia da informação (TI) 

como ferramenta estratégica de inovação, apontada como crítica pela maior parte das 

organizações (Curran, Garrett, & Puthiyamadam, 2017). É notado, em contrapartida, que a 

ausência de gestão da TI pode levar algumas organizações ao colapso (Dwivedi et al., 

2015). 

A oferta de produtos e serviços com uso da TI tem ganhado maior relevância pelo 

fato das pessoas terem acesso instantâneo ao mercado global e com alta expectativa dos 

serviços prestados (Sheppard, Edson, & Kouyoumjian, 2017). Deste modo, a estratégia 

organizacional tem considerado o uso massivo da internet e de sistemas informatizados 

com ênfase na vantagem competitiva frente aos concorrentes e para o melhor 

direcionamento dos negócios da organização (Davenport, 1993; Owens & Khazanchi, 

2018). Sete em cada 10 executivos informam que a aplicação da TI beneficia o 

crescimento da receita nas organizações (Curran et al., 2017). Neste contexto, a 

organização necessita identificar a área de aplicação da tecnologia e reconhecer as 

necessidades dos usuários (Mustonen-Ollila & Lyytinen, 2003), aliando simultaneamente 

agilidade e qualidade para os sistemas da informação, ou softwares, implantados.  

A atividade de implantação de software possui alta complexidade pela combinação 

de conhecimentos específicos de diferentes organizações, grupos funcionais, unidades de 

negócio e subcontratados. Tal atividade torna-se ainda mais complexa pelo fato da 

participação direta dos usuários na modelagem de software habilitar a conversão da 

necessidade apontada pelos clientes em uma solução integrada (Piccoli & Ives, 2005; 

Shenhar & Dvir, 2009), o que nem sempre ocorre. Deste modo, é notada que a participação 

dos usuários ao longo do ciclo de vida de elaboração do software nem sempre ocorre, 

havendo a necessidade de incorporar atividades integradoras nos projetos de SI. A 

integração pode ser categorizada em estratégica, sob a ótica de negócio e de TI com o 

ambiente externo, que inclui o envolvimento dos usuários do sistema, e também a 

integração operacional dos domínios internos, tais como infraestrutura, processos internos 

e dos softwares (Henderson & Venkatraman, 1999). 

A percepção e o entendimento das necessidades do usuário de um software são 

complexos. O processo de obtenção de tais necessidades, sua interpretação e a geração de 

valor dos requisitos podem demandar grande esforço e tempo, que, quando estruturados, 

darão origem a um projeto. As características do ambiente, como, por exemplo, o tamanho 

do time de projetos, complexidade organizacional, questões regulatórias e distribuição 

geográfica podem influenciar o modelo ideal para a gestão do projeto (PMI, 2017c). A 

complexidade envolvida nos projetos requer que o método de trabalho escolhido melhore a 

eficiência de como as atividades são executadas e controladas, porém poucos estudos 

abordam por que projetos fracassam e o que deveria ser feito em relação ao modelo 

gerencial adequado (Sauser, Reilly, & Shenhar, 2009).  

A aplicação de métodos ágeis na gestão de projetos permite liberar o software para 

uso dos usuários o mais rápido ao reduzir o tempo entre a concepção do software e o 

mercado, promovendo testes das entregas parciais e com maior agilidade se comparado 
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com outros métodos clássico de gestão de projetos pautados em planejamento sofisticado 

antes de seu início (Steinke, Al-deen, & Labrie, 2017). Ao considerar a perspectiva 

organizacional, os métodos ágeis promovem a colaboração entre as partes interessadas nos 

projetos de desenvolvimento de software com transparência e maior percepção de valor por 

parte do cliente, além de melhorar a qualidade do produto e reduzir o tempo de resposta no 

tratamento de possíveis erros (Larson & Chang, 2016; Solinski & Petersen, 2016). O 

emprego de práticas para possibilitar agilidade na entrega de softwares considerando as 

reais necessidades de clientes passa a ter maior relevância na ativação de novas 

tecnologias. 

Os softwares são os elementos que introduzem novas tecnologias ou que entregam 

serviços nas organizações (Achi, Salinesi, & Viscusi, 2016). Ao considerarmos situações 

do cotidiano, as pessoas hoje realizam transações financeiras, compra e venda de produtos 

e serviços com a facilidade de alguns cliques que podem ser feitos até em segundos. 

Assim, a gestão eficaz de um projeto de software busca promover um produto eficiente 

com maior agilidade para o mercado consumidor considerando as preocupações e 

solucionando os problemas dos usuários por meio da implementação da solução 

originalmente desenhada (Buchanan, 1992). Sendo assim, a organização necessita criar 

mecanismos que permitam a aproximação dos desejos dos clientes do produto ou serviço 

gerado, que, por sua vez, é um dos objetivos da abordagem Design Thinking. 

O Design thinking (DT) ou Design Centrado no Humano (HCD, do inglês Human 

Centered Design) é uma abordagem que atua a partir da aplicação do pensamento do 

designer para identificação de problemas e construção de soluções desejáveis para os 

clientes, tecnologicamente factíveis e viáveis para os negócios da organização (Brown, 

2008). A utilização do DT pode favorecer o entendimento de um novo produto ou serviço 

desde sua concepção até a entrega final por meio dos processos de (i) entendimento do 

significado que as pessoas possuem de um assunto por meio da empatia; (ii) definição e 

contextualização do desafio do design; (iii) captura do que é relevante para quem irá 

receber o resultado ou objeto daquele projeto por meio da ideação; (iv) prototipação rápida 

das ideias geradas, e por fim; (v) teste dos protótipos com os usuários e clientes (Plattner, 

2009). A aplicação do DT auxilia as organizações na entrega de produtos e serviços e 

endereça a estratégia para comunicar adequadamente aos clientes finais (Brown, 2008). 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Os projetos de desenvolvimento de software, em função de sua complexidade e 

incerteza, podem apresentar atrasos ou não atender às expectativas das partes interessadas 

quando não há previsibilidade dos requisitos legítimos do projeto ou quando não endereça 

adequadamente as mudanças quando elas ocorrem (PMI, 2017a). Os problemas dos 

projetos de softwares normalmente estão associados à incapacidade de tratar o problema 

que o sistema da informação se propõe a solucionar, visto que a atividade de planejamento 

e gestão de um projeto de software é uma atividade complexa (Shenhar & Dvir, 2009). 

Deve-se garantir que todas as partes de um sistema estejam adequadamente interligadas 

para o seu perfeito funcionamento.  

Além de o software procurar atender as especificações técnicas, as organizações 

privadas e públicas bem sucedidas utilizam o design para traduzir a tecnologia em valor 

para o cliente (Gruber, Leon, George, & Thompson, 2015). Embora antigamente o sucesso 

de um  software estivesse associado à sua capacidade de distribuição e abastecimento, hoje 

é determinante que atenda as necessidades dos usuários (Lucena, Braz, Chicoria, & Tizzei, 
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2016), permitindo que as atividades do projeto de software estejam diretamente 

relacionadas aos objetivos do projeto e do produto entregue ao cliente. Nos próximos anos 

as organizações orientadas a projetos passarão a destinar recursos para (i) melhorar as 

relações com os clientes e (ii) aumentar sua eficiência operacional, classificando-as como 

altas prioridades (PMI, 2017b). Portanto, as organizações passarão a dar maior relevância 

ao atendimento das expectativas das partes interessadas, além das preocupações sobre as 

questões técnicas envolvidas nos projetos. 

Porém nota-se que ao longo dos anos as implantações de software não têm sido 

bem sucedidas, resultando em perda de tempo e dinheiro para as instituições (Davenport, 

1998). Entre 2004 e 2012, 20% dos projetos de TI falharam (Standish Group, 2013), 

incluindo projetos de software. Entre os problemas identificados está o fato de os criadores 

dos softwares falharem em reconciliar a tecnologia com a necessidade do negócio 

(Davenport, 1998). Assim, 50% dos recursos criados quase nunca são utilizados e apenas 

20% são usados com frequência (Standish Group, 2013), o que aponta falhas na 

identificação dos requisitos para a entrega de novos softwares. 

Diante da complexidade do processo de implantação de softwares e de integração 

organizacional, sugere-se o entendimento e a articulação das perspectivas das partes 

interessadas; avaliação dos softwares como um todo (e não como coletânea de 

subsistemas); integração das funcionalidades; e envolvimento do usuário para moldar o 

software (Shenhar & Dvir, 2009). Uma empresa que busca implantar um sistema 

empresarial sem entender as implicações do negócio pode rapidamente enfrentar falhas 

(Davenport, 1998). Com intuito de reduzir falhas e aumentar o sucesso na implantação, é 

indicado que o tamanho e a complexidade do projeto de software sejam reduzidos em 

pequenas entregas, aumentando os benefícios do projeto em 80% e reduzindo o custo 

incorrido ao longo de sua execução (Standish Group, 2013). 

A gestão do projeto, portanto, deve expandir sua abrangência para além do controle 

dos aspectos internos, caracterizados no modo como as atividades do time do projeto são 

desempenhadas e quais recursos estão sendo selecionados para a respectiva execução. 

Existe a necessidade do envolvimento das partes interessadas, como clientes, fornecedores 

e acionistas durante todo o ciclo de vida do projeto por meio de um processo colaborativo e 

iterativo que descubra as necessidades, proponha soluções e gere rápidos protótipos antes 

da entrega final (Gruber, Leon, George, & Thompson, 2015). Durante o desenvolvimento 

de um software, a equipe do projeto deve desempenhar atividades que permitam que os 

usuários avaliem o resultado final por meio de protótipos. Os métodos ágeis permitem que 

ações sejam direcionadas rapidamente ao identificar mudanças em requisitos funcionais e 

também nas prioridades de negócios (Pieroni, Scarpato, & Scorza, 2018). 

Os métodos ágeis que estejam integrados com DT preveem a aproximação o time 

de desenvolvimento e os clientes de maneira efetiva ao longo do ciclo do software. Tais 

métodos integrados devem considerar o contexto da cultura organizacional interna e o 

ambiente externo e as abordagens de sistema utilizadas (Darrin & Devereux, 2017). Por 

este motivo, pesquisas complementares são sugeridas para avaliar de maneira mais precisa 

o nível de satisfação dos usuários que recebem o software que adota um modelo que 

integrada o DT com métodos ágeis (Lucena, Braz, Chicoria, & Tizzei, 2016) e a avaliação 

da agilidade em diferentes contextos de projetos (Conforto, Amaral, da Silva, Di Felippo, 

& Kamikawachi, 2016). 

Ao considerarmos os aspectos de incerteza em relação à expectativa das partes 

interessadas, constantes mudanças nos requisitos, pouco envolvimento dos usuários finais e 

a consequente percepção da falta de qualidade no resultado final nos projetos de software, 
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a questão de pesquisa é: Como o design thinking pode ser integrado com métodos ágeis 

em projetos de desenvolvimento de softwares? 

1.2 OBJETIVO 

 

A entrega de softwares com qualidade e agilidade tem sido um desafio para as 

organizações que buscam melhorar a percepção dos clientes que utilizam os sistemas 

desenvolvidos. O objetivo principal desse estudo é avaliar a integração do Design Thinking 

(DT) com métodos ágeis em projetos de desenvolvimento de softwares. 

Os objetivos específicos são: 

a. Identificar quais abordagens de DT podem ser utilizadas integradas com 

métodos ágeis em projetos de desenvolvimento de software. 

b. Determinar as características da abordagem DT utilizadas simultaneamente 

com métodos ágeis em uma empresa de desenvolvimento de software. 

c. Avaliar a contribuição da abordagem DT em cada uma das fases do ciclo de 

vida do projeto de desenvolvimento de software gerenciado por meio de 

métodos ágeis. 

d. Identificar barreiras, contribuições, facilidades e dificuldades da integração 

do DT com métodos ágeis em projetos de desenvolvimento de softwares. 

1.3 JUSTIFICATIVA PARA O ESTUDO DO TEMA 

 

O uso de métodos ágeis em gestão de projetos de software propõe entregas do 

sistema no curto prazo (Soni & Kohli, 2017), porém observa-se pouca avaliação sobre a 

efetividade da aplicação, o relacionamento entre os envolvidos no projeto e a implicação 

prática dos métodos ágeis no desenvolvimento de software (Conboy & Fitzgerald, 2010). 

Adicionalmente, estudos recentes sugerem a avaliação da efetividade do uso dos métodos 

ágeis analisando se os objetivos da organização foram atendidos no médio e longo prazo 

(Solinski & Petersen, 2016). Deste modo, é possível afirmar que a avaliação dos métodos 

ágeis na prática é um assunto pouco explorado. 

Embora não haja vasta literatura sobre os resultados práticos obtidos pelo emprego 

dos métodos ágeis, estudo recente aponta que mais de 40% das organizações no mundo 

utilizam esse método integralmente ou de forma híbrida, isto é, combinada com o modelo 

de gestão de projetos clássico com ênfase em um planejamento abrangente antes do início 

do projeto (PMI, 2017b). Porém, é necessário considerar alguns aspectos para que o 

emprego de métodos ágeis na gestão de projetos de software seja efetivo. Tais aspectos 

compreendem o apoio da alta administração, uma estrutura organizacional propícia ao 

emprego de um novo método e o endereçamento dos desafios que a adoção desse modelo 

de gestão de projetos gera (Senapathi & Drury-Grogan, 2017). Nota-se que, ao longo dos 

anos, pouca literatura tem disponibilizado informações sobre a ocorrência e motivo das 

falhas em projetos que adotaram o método ágil (Vallon, da Silva Estácio, Prikladnicki, & 

Grechenig, 2018), não sendo possível assegurar que a comunicação entre o time do projeto 

e os clientes finais está corretamente endereçada, mesmo nas organizações que já utilizam 

tal método.  

Como a abordagem DT propõe a entrega de resultados inovadores associando 

aspectos racionais e cognitivos simultaneamente (Martin, 2009), a comunicação do time do 

projeto com os usuários finais é encorajada. Portanto sua aplicação pode proporcionar 

maior qualidade do resultado esperado pelo projeto, em um menor prazo e com maior 
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satisfação das partes interessadas, visto que o DT lida com a complexidade ao promover a 

avaliação progressiva e constante daquilo que está sendo desenhado (Dolak, Uebernickel, 

& Brenner, 2013). A aplicação da abordagem DT, portanto, tem sido utilizada no 

desenvolvimento de softwares por possibilitar vantagens significativas por meio da maior 

clareza nos requisitos (Steinke, Al-deen, & Labrie, 2017) ao aproximar os usuários e o 

time de desenvolvimento durante a execução do projeto. 

Portanto, o trabalho visa avaliar na prática os pontos fortes e fracos de um modelo 

de gestão de projetos de softwares integrando a abordagem DT com métodos ágeis em 

diferentes projetos de desenvolvimento de sistemas de informação por meio do método 

Design Science Research em uma empresa desenvolvedora de softwares. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está estruturado em três capítulos. O capítulo seguinte contém o 

referencial teórico e está subdivido em três partes: Design Thinking, métodos ágeis para a 

gestão de projetos e a integração do DT com métodos ágeis em projetos de 

desenvolvimento de software. O terceiro capítulo aborda os procedimentos metodológicos 

da pesquisa, considerando como a pesquisa será executada, os procedimentos de coleta, de 

análise dos dados e as limitações. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nas próximas seções serão abordados os tópicos: Design Thinking, Métodos Ágeis 

e a integração do Design Thinking com métodos ágeis em gestão de projetos. 

2.1 DESIGN THINKING 

 

A abordagem Design Thinking (DT) permite que potenciais soluções para o 

problema estudado sejam definidas, proporcionando melhores produtos e serviços, 

aumento da produtividade e melhorias operacionais (Gruber, Leon, George, & Thompson, 

2015). A abordagem (DT) possui algumas variações entre os modelos propostos, embora 

todos tenham em comum a característica de iteração (ciclos de aperfeiçoamento por meio 

da repetição) nas etapas que compreendem a identificação de um problema e exploração 

rápida das ideias e potenciais soluções (Brown, 2008).  Um dos pontos chave da 

abordagem do DT é a representação visual para que a ideia em desenvolvimento se torne 

tangível e aceita, assegurando que os envolvidos reconheçam a saída, potencial futuro 

resultado, conforme haviam imaginado na etapa de criação (Brown, 2008; Plattner, 2009). 

A presença de mudanças ao longo de todo o processo é estimulada e permite agregar 

feedback de cada fase para as etapas seguintes do processo de decisão, uma vez que as 

fases das abordagens DT são cíclicas e iterativas. Em função deste trabalho não ter como 

objetivo comparar as diferentes abordagens do DT, os principais aspectos encontrados nas 

etapas identificadas na literatura serão detalhados ao longo desse capítulo, sem que haja a 

nomeação dessas etapas com as abordagens sugeridas por diferentes autores. 

Na primeira etapa da abordagem DT busca-se a inspiração ou definição. Neste 

momento os participantes buscam entender o problema e as oportunidades que se 

apresentam, ou seja, a circunstância em que ocorre a questão, o mistério a ser resolvido, 

bem como com foco nas pessoas e nos seus comportamentos (Giff & Dogan, 2016). Martin 
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(2009) afirma que uma solução completa só é possível quando se entende verdadeiramente 

o usuário. Nesta fase inicial são geradas as ideias que podem desencadear a solução para o 

problema que se deseja resolver (Brown, 2008; Plattner, 2009). A abordagem sugere o 

engajamento direto com as pessoas na busca pelo real entendimento do que sentem e 

buscam, denominada como empatia, além do processo de design buscar a geração de uma 

declaração sintetizada que concentra as ideias e necessidades dessas pessoas (Plattner, 

2009). Adicionalmente, Plattner (2009) cita, como exemplo, que os processos de 

observação e engajamento por meio da empatia são entradas para a etapa de definição, 

quando toda a coleta de informação resultará nas impressões e informações sobre o seu 

usuário. Nesta etapa também são avaliados os problemas não estruturados que são comuns 

no mundo real (Dorst, 2006) para a proposição de soluções previstas nas etapas seguintes. 

A etapa intermediária da abordagem DT remete a ideia de criação de cenários por 

meio da criatividade e pensamento integrador, buscando sempre colocar o cliente no centro 

das ideias (Brown, 2008). Os pontos levantados durante a inspiração são adicionados e a 

partir deles são geradas novas ideias que, por sua vez, são analisadas, criticadas e 

incrementadas, com ênfase na solução e na tradução de requisitos em objetivos de modo 

construtivo (Cross, 1982). Ressalta-se a importância da prototipação na geração de ideias 

(Brown, 2008), permitindo que os problemas identificados se convertam em soluções para 

os usuários (Plattner, 2009).  

A fase seguinte reserva-se aos testes e implementações das ideias geradas nas 

etapas anteriores com apoio dos protótipos. Plattner (2009) estabelece que os testes são 

oportunidades de apreender sobre a solução e seu cliente. Neste momento é avaliado o 

enquadramento das ideias coletadas dos clientes por meio da apresentação de uma solução 

proposta (Plattner, 2009), observando o direcionamento de sua aplicação ao negócio e 

divulgando-a ao mercado (Brown, 2008).  

Embora os processos da abordagem do DT estejam dispostos em etapas sequenciais 

nos modelos publicados, deve-se entender que existem transições entre as etapas de 

aplicação da abordagem do DT (Plattner, 2009). A Figura 1 ilustra as cinco etapas da 

abordagem DT promovida pela Escola de Design de Stanford. A etapa da empatia consiste 

na fase onde a captura do entendimento do problema, sendo entrada para a etapa de 

definição dos desafios e problemas que serão solucionados. Na etapa de ideação todas as 

ideias são encorajadas para que um grande número de possíveis soluções seja estabelecido, 

para que então sejam rapidamente construídos protótipos, e assim, conduzam os testes 

sobre o que realmente funciona sob a perspectiva dos clientes ou usuários. 
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Figura 1: Processo de Design Thinking – Escola de Design de Stanford (Platter, 2009). Traduzido pelo 

autor. 

 

É necessário observar que o processo é iterativo e pode ser repetido sempre que 

novos componentes sejam identificados no processo decisório de prosseguimento ou não 

para atingir o resultado final esperado. Durante a fase de empatia, presente na etapa inicial 

da abordagem DT, é possível que as pessoas gerem protótipos no auxílio ao entendimento 

do objetivo, com maior profundidade e para criar um melhor resultado (Steinke, Al-deen, 

& Labrie, 2017). Tal iteração é resultado das descobertas que ocorrem durante os ciclos de 

prototipação, testes e refinamento pelo fato do design ter foco no ser humano (Brown, 

2008). 

O DT reforça o pensamento estruturado no auxílio ao processo criativo de novos 

produtos que se adaptam às condições de mercado por estarem orientados e relacionados à 

experiência do cliente (Brown, 2009). Martin (2009) menciona que o pensamento 

integrativo consiste em não somente comparar duas alternativas opostas e escolher uma, 

mas que elas sejam analisadas conjuntamente para que obtenha um resultado superior se 

comparado à escolha de uma ou outra opção original. Nesse sentido, será avaliada a 

aplicação do DT na execução de projetos para o desenvolvimento de softwares visando o 

atendimento das necessidades dos clientes finais, tendo como base as principais 

características relatadas na Figura 2. 

 

Principais 

Características 

Ações envolvidas na abordagem 

Centrado no humano Identificar aspectos comportamentais das pessoas a assim convertê-lo 

em benefício dos clientes e valor ao negócio (Brown, 2008) 

Empatia Ver, pensar e abordar problemas (Pinheiro & Alt, 2011), concentrando 

as ideias e necessidades das pessoas (Plattner, 2009) 

Criatividade Gerar constantemente novas ideias com foco na criação de solução e na 

tradução dos requisitos nos objetivos do projeto (Cross, 2006) 

Prototipação Realizar testes rápidos no intuito de aproximar o que foi desenvolvido 

do usuário final (Plattner, 2009) 

Figura 2: Quadro resumo sobre as principais características a ações do DT 

Fonte: Elaborado pelo autor 

2.2 MÉTODOS ÁGEIS 

 

Os métodos ágeis na gestão de projetos possuem ênfase em uma abordagem 

incremental ao desenvolver um software (Steinke, Al-deen, & Labrie, 2017), mais do que 

seguir fases sequenciais pré-definidas.  Highsmith (2002) ressalta que o desenvolvimento 

ágil não se limita a um conjunto de práticas e técnicas, e sim a capacidade estratégia para a 

criação e resposta à mudanças, sendo orientada pela flexibilidade, criatividade e inovação 

não só do time de desenvolvimento mas para toda a organização em tempos de incerteza. 

Os métodos ágeis no desenvolvimento de softwares, adicionalmente, são 

responsáveis pela habilidade de resposta rápida às constantes mudanças no cenário dos 

negócios (Baweja & Venugopalan, 2015) com foco na adaptabilidade perante as incertezas 

e mudanças frequentes (Mishra & Mishra, 2011). Nota-se que as organizações que desejam 

adotar métodos ágeis no desenvolvimento de software necessitam alocar recursos para a 

gestão da mudança cultural que será promovida, bem como avaliar qual método melhor se 

adequa à organização (Livermore, 2008). 
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Conforto et al. (2016) definem 3 implicações para a gestão ágil de projetos: (i) a 

agilidade deve apontar o desempenho da equipe de projeto e não meramente um adjetivo 

de uma prática ou método; (ii) o desempenho da agilidade pode ser afetado pela 

capacidade da organização em alterar o plano do projeto e promover o envolvimento ativo 

do cliente, e; (iii) a agilidade funciona como indicador de desempenho da equipe, 

permitindo avaliar como a organização endereça os impactos causados pelos fatores 

internos e externos que podem afetar os resultados do projeto em diferentes circunstâncias. 

A utilização dos métodos ágeis em gestão de projetos de software busca atingir os 

resultados de maneira enxuta, direcionando esforços para o resultado final do projeto, 

principalmente quando é concedida autonomia para o controle de mudanças pelo time de 

desenvolvimento (Maruping, Venkatesh, & Agarwal, 2009). Existem diferentes 

abordagens de utilização dos métodos ágeis de acordo com a amplitude de sua utilização e 

o nível de detalhes requeridos para o desenvolvimento de software (PMI, 2017a), conforme 

ilustrado na Figura 3.  Os métodos ágeis mais difundidos são: Extreme programming (XP),  

Scrum, Feature driven development (FDD), Crystal Methods, Dynamic systems 

development methods (DSDM), Adaptive software development (ASD) e Lean 

development (Nigam & Gupta, 2017). Nos últimos anos é observado que Scrum 

isoladamente e o modelo híbrido de Scrum com XP são as metodologias 

predominantemente utilizadas (Vallon, da Silva Estácio, Prikladnicki, & Grechenig, 2018) 

no desenvolvimento de softwares. 

 
Figura 3: Abordagens ágeis traçadas por amplitude de cobertura e profundidade do detalhe.  

Fonte: (PMI, 2017, pag. 100) 

 

O mindset ágil é definido pelos valores, guiados pelos princípios ágeis e 

manifestados através de práticas ágeis (PMI, 2017a). O mindset ágil, presente em todos os 

modelos propostos, consiste no modo de pensar com foco em ondas sucessivas e rápidas de 

entrega e possui características colaborativas como resiliência, comprometimento, 

permissão ao erro, motivação e habilidade para melhoria, aprendizado e adaptação 

(Senapathi & Drury-Grogan, 2017). Estes resultados tornam-se relevantes para a 

organização, proporcionando ampla troca de conhecimento e favorecendo o aprendizado 

dos colaboradores e gerando maior satisfação, desenvolvimento de habilidades sociais, 

constantes feedbacks e confiança dos profissionais (Solinski & Petersen, 2016).  
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Pela perspectiva do cliente, os benefícios mais significativos e visíveis são o valor 

do produto, melhor relacionamento com o cliente e a qualidade do produto entregue 

(Solinski & Petersen, 2016). Tal benefício deriva-se da estreita colaboração entre as partes, 

garantindo requisitos mais claros por meio de melhor compreensão dos dados a serem 

tratados e responsabilidade mutua pelo projeto, fazendo com que maior parte do tempo seja 

dedicada para chegar à solução possível e não só com a coleta de requisitos (Larson & 

Chang, 2016). 

O desenvolvimento ágil de softwares possuem características que o tornam um 

processo definido por meio de atividades e etapas com diferentes níveis de profundidade e 

orientação ao desenvolvimento do software, embora possa ser visto igualmente com 

características que podem ser interpretadas como um processo empírico: (i) iterações 

curtas; (ii) testes contínuos; (iii) equipes auto-gerenciáveis; (iv) colaboração constante, e; 

(v) frequente replanejamento com base na realidade atual ao invés de seguir planos 

potencialmente obsoletos (Highsmith, 2002). 

Existe a necessidade de que a adoção do ágil seja feita de maneira gradual em 

relação ao modelo rígido de desenvolvimento do software considerando a relevância da 

qualidade do produto entregue (Solinski & Petersen, 2016). Em função disto, um modelo 

revisado de uso ágil sustentável sugere a consideração das respectivas práticas observando 

fatores tecnológicos e organizacionais buscando a efetividade no método em termos de 

produtividade, qualidade e rapidez (Senapathi & Drury-Grogan, 2017), como pode ser 

observado na Figura 4. 

 
Figura 4: Modelo revisado de uso ágil.  

Fonte: Senapathi & Drury-Grogan (2017, pag. 312) 

 

Buscando avaliar os métodos ágeis em relação à gestão de projetos com base em 

planejamento sofisticado prévio, atribuído por vezes a denominação de método clássico, 

Ahimbisibwe, Urs, & Cavana (2016) avaliaram o desempenho do método ágil e clássico. 

Ao avaliar os fatores críticos de sucesso sob a perspectiva do produto, os aspectos 

participação do usuário e mudanças na especificação foram superiores no método clássico 

em relação aos métodos ágeis (Ahimbisibwe, Urs, & Cavana, 2016). Os métodos ágeis 

demonstraram-se superiores em relação aos fatores de sucesso do produto do projeto, 

incluindo aspectos de comprometimento e desenvolvimento do time e participação ativa 

dos usuários. fornecendo subsídio para apontar que a correta seleção da abordagem de 
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gestão do projeto de software deve ser um aspecto a ser observado (Ahimbisibwe et al., 

2016). 

2.3 INTEGRAÇÃO DO DESIGN THINKING E MÉTODOS ÁGEIS EM 

GESTÃO DE PROJETOS 

 

A necessidade de entrega de resultados mais rápidos faz com que as organizações 

busquem líderes ágeis que facilitem a atuação das equipes com confiança e competência 

mesmo em ambientes com situações ambíguas e com alto índice de mudanças (Baweja & 

Venugopalan, 2015). A abordagem e metodologia de gerenciamento de projetos devem ser 

adotadas com critério, sendo necessário considerar o contexto e modalidade de projetos de 

desenvolvimento de sistemas (Ahimbisibwe, Urs, & Cavana, 2016). Em alguns casos a 

metodologia de desenvolvimento de software, do inglês Software Development 

Management (SDM) escolhida está associada à fidelização dos praticantes em alguma 

metodologia específica (Ahimbisibwe et al., 2016).  

Além desse fato, a metodologia ágil em projetos de software promove a 

proximidade de atuação da alta administração da organização, não só fornecendo recursos 

e direcionamento ao projeto como também atuando quando situações inesperadas ocorrem 

(Ahimbisibwe et al., 2016). O desenvolvimento de softwares com uso de métodos ágeis 

apresenta melhor comunicação entre os times, aumenta a exatidão na definição de 

requisitos e facilita a gestão da mudança, embora retrabalho e limitação nos testes por parte 

dos recebedores do sistema ainda se apresentam como pontos fracos (Pieroni, Scarpato, & 

Scorza, 2018). Nota-se que existe uma preocupação em proteger o escopo do projeto do 

software causado pelo distanciamento do usuário ao longo das etapas de desenvolvimento 

e o retrabalho decorrente deste fato pode sair mais caro e ser feito por uma equipe com 

menor conhecimento do sistema (Pinheiro & Alt, 2011). 

Neste contexto, o DT busca evoluir com maior rapidez desde a identificação dos 

problemas até a entrega do software. Por sua vez, o método ágil de gestão de projetos de 

software consiste no desdobramento das práticas, princípios e valores ágeis com a 

necessidade de resposta a constantes mudanças (Sidky & Smith, 2009). Nota-se que as 

características do projeto podem influenciar na definição da abordagem mais indicada para 

a condução do projeto. A identificação preliminar dos métodos a serem adotados, quais 

objetivos o projeto deve atender, a frequência e a amplitude das modificações que ocorrem 

durante o ciclo de vida do projeto são elementos que influenciam nesta definição (Turner 

& Cochrane, 1993), conforme ilustrado na Figura 5. Projetos de desenvolvimento de 

sistemas, como normalmente apresentarem pouca ou nenhuma clareza dos objetivos, 

possuem maior probabilidade de insucesso. 

 
Figura 5: Matriz de objetivos e métodos (adaptado de Turner e Cochrane, 1993) 

Não

Projeto Tipo 2

Desenvolvimento de Produtos

Projeto Tipo 4

Pesquisa e Desenvolvimento

Sim

Projeto Tipo 1

Engenharia

Projeto Tipo 3

Desenvolvimento de Sistemas

Sim Não

Objetivos bem definidos

Métodos 

bem 

definidos
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Os métodos ágeis possuem características associadas como (i) modularidade; (ii) 

iteração, que prevê a identificação de erros ao longo do processo antes de chegar ao 

resultado final, (iii) temporal, ou seja, possui janela de tempo pré-definida para a execução 

de um trabalho específico; (iv) moderação ao assumir prazos inexequíveis; (v) 

adaptabilidade; (vi) incremental, recomendando a execução de ciclos curtos para 

refinamento das entregas; (vii) convergência; (viii) orientado a pessoas, e; (ix) colaborativo 

(Nigam & Gupta, 2017).  

As etapas propostas na abordagem DT contêm similaridades em relação ao método 

ágil de gestão de projetos, principalmente ao promover a aproximação do cliente final por 

meio da colaboração e a repetição dos ciclos de prototipação e testes. Tal afirmação é 

corroborada com a identificação de aspectos do DT em algumas organizações, tais como a 

visão centrada no humano, criação da solução dos problemas por times multidisciplinares; 

utilização de processos de ideação e experimentação e a confecção de protótipos para a 

coleta de percepções dos usuários e mapeamento de requisitos (Góes, 2017).  

Portanto, as mudanças que ocorrem durante o desenvolvimento de um software ao 

longo do ciclo de vida do projeto e a proximidade com clientes e usuários finais poderiam 

ser facilitadas pela aplicação da abordagem do DT (Steinke, Al-deen, & Labrie, 2017), 

conforme ilustrado na Figura 6. Assim, a criatividade dos indivíduos e dos times de 

desenvolvimento seria encorajada por meio da utilização dos métodos ágeis para a 

implantação bem sucedida do software (Mishra & Mishra, 2011), partindo de um desenho 

de sistema construído sob a perspectiva do cliente (Steinke et al., 2017). 

 

 
Figura 6: Design Thinking e método ágil.  

Fonte: (Steinke et al., 2017, pag. 54) 

 

Dependendo das organizações que utilizam o DT integrado com métodos ágeis, o 

processo pode ocorrer de diferentes maneiras ao longo do ciclo de desenvolvimento do 

software: (i) como ondas entre as fases de desenvolvimento, sem nenhum sincronismo; (ii) 

durante a etapa de concepção sincronizada com a etapa de desenvolvimento, ou; (iii) com a 
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integração do design e a construção do software em todas as etapas de desenvolvimento do 

software (Góes, 2017). 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Design Science busca introduzir um ciclo de resolução de problemas além de 

construir teorias, tornando a pesquisa mais relevante para o campo no qual ela é aplicada 

(Wieringa & Morali, 2012). Como o objetivo principal é avaliar como o DT pode ser 

integrado com métodos ágeis em projetos de desenvolvimento de software por meio de 

aplicação prática, tal projeto de pesquisa de dissertação utilizará o método Design Science 

Research. Este método prevê a participação ativa do pesquisador no entendimento e 

resolução de problemas por meio da criação de soluções (Freitas Jr, Machado, Klein, & 

Freita, 2015), avaliando simultaneamente o contexto organizacional e a utilidade prática do 

artefato proposto, por vezes comparando-o com outras possibilidades para soluções na área 

de TI (Hevner, March, Park, & Ram, 2004).  

O método Design Science Research valoriza a produção científica junto à sociedade 

por sua aplicação, por meio da aproximação entre teoria e prática e entre academia e 

sociedade (De Sordi, Meireles, & Sanches, 2011). Os itens a seguir apresentam a 

fundamentação teórica que será utilizada nesse projeto de dissertação.  

3.1 DESIGN SCIENCE 

 

A Design Science é a ciência do estudo dos artefatos dentro de um contexto, 

orientando o novo conhecimento para a resolução de problemas (De Sordi, Meireles, & 

Sanches, 2011). A área de sistemas da informação exige a adição de um ciclo de 

resoluções dos problemas além de um ciclo de construção teórica (Wieringa & Morali, 

2012). A proposta da Design Science é gerar uma base de conhecimento a partir da 

aplicação de um método para resolução de um problema (Wieringa & Morali, 2012). No 

que se refere a Design Science no campo de sistemas da informação, Hevner et al. (2004) 

sugere um framework conceitual do entendimento, execução e avaliação da pesquisa 

combinando a ciência comportamental e o paradigma da Design Science. Este framework 

sugere que as necessidades de negócio sejam derivadas do ambiente (pessoas, organizações 

e tecnologia) para a construção da teoria e que os artefatos gerados sejam avaliados em 

relação à aplicação da base do conhecimento gerado (Hevner, March, Park, & Ram, 2004). 

March & Smith (1995) propõem a aplicação do Design Science dividida em duas 

dimensões: a primeira está relacionada às saídas esperadas e aos artefatos, compostos dos 

construtos, modelos, métodos e instâncias; e a segunda está relacionada às atividades de 

pesquisa, categorizadas em  construção, avaliação, teorização e justificativa. Como a 

Design Science é a ciência que procura a consolidação de conhecimentos sobre o projeto e 

o desenvolvimento de melhorias os sistemas existentes (Dresch, Lacerda, & Antunes Jr, 

2015), ela possui diferentes métodos de pesquisa. Dentre os métodos da Design Science 

estão a pesquisa-ação, estudo de caso e um método de pesquisa denominado Design 

Science Research.  

O método Design Science Research, que promove a geração do conhecimento em 

formato de prescrição para apoiar soluções de problemas reais (Dresch et al., 2015) e busca 

gerar conhecimento para profissionais no campo da pesquisa (Van Aken, 2004), será o 

método de pesquisa escolhido para esse projeto de dissertação em função de avaliar e 

desenvolver soluções dentro de uma organização para a resolução de um problema real. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3787



 

 

 

3.1.1 Design Science Research 

 

O método Design Science Research prevê que o conhecimento gerado seja 

prescritivo ao invés de apenas descrever os processos e o contexto (Lacerda, Dresch, 

Proença, & Antunes Junior, 2013). É necessário considerar que tal método de pesquisa 

deve apresentar detalhe e clareza suficientes para definir a teoria da utilidade em três 

vertentes: (i) o espaço do problema, que representa o entendimento do pesquisador sobre o 

problema; (ii) o espaço da solução, que promove o entendimento dos conceitos que 

descrevem a solução, e; (iii) a utilidade que as interligam (Venable, 2006). O método 

Design Science Research valoriza a produção científica junto à sociedade por sua 

aplicação, por meio da aproximação entre teoria e prática e entre academia e sociedade (De 

Sordi, Meireles, & Sanches, 2011). 

Para facilitar o entendimento para a aplicação do Design Science Research em 

projetos de sistemas da informação, Hevner et al. (2004) estabeleceram diretrizes para o 

projeto e o desenvolvimento da pesquisa, como pode ser visto na Figura 7. A escolha do 

método assegura que pesquisadores definam como aplicar o artefato em outros projetos no 

campo de TI no desenvolvimento de sistemas (Hevner, March, Park, & Ram, 2004), dando 

o rigor metodológico necessário para que o artefato seja generalizado para outras empresas 

que desenvolvem softwares.  

 

Diretriz Descrição 
Artefato como objeto do 

estudo 

Produzir um artefato viável no formato de um construto, um modelo, um 

método ou uma instanciação.  

Relevância do Problema  Desenvolver soluções baseadas em tecnologia para problemas relevantes do 

negócio.  

Avaliação do projeto  A utilidade, a qualidade e a eficácia de um artefato devem ser rigorosamente 

demonstradas por meio de métodos de avaliação executados adequadamente.   

Contribuição para a área de 

conhecimento do artefato 

Pesquisas científicas eficazes de design devem fornecer contribuições claras e 

verificáveis nas áreas do artefato, bases de projeto e das metodologias de 

pesquisa. 

Pesquisa Rigorosa O método Design Science Research tem como base a aplicação de métodos 

rigorosos para a construção e avaliação do artefato da pesquisa. 

Design como um processo 

de busca 

A busca para a efetividade de um artefato requer o uso de meios disponíveis 

para atingir sua finalidade e que satisfaça as questões no ambiente do 

problema.  

Comunicação da Pesquisa  A pesquisa deve ser apresentada para os públicos orientados à tecnologia e à 

gestão.  

Figura 7: Diretrizes para o método Design Science Research 

Fonte: (Hevner et al., 2004, pag. 83) 

3.1.2 Classes de Problemas 

 

A classe de problemas é definida como "a organização de um conjunto de 

problemas, práticos ou teóricos, que contenha artefatos avaliados, ou não, úteis para a ação 

nas organizações" (Lacerda et al., 2013, p. 747). O objetivo da classe de problemas é 

possibilitar a generalização para outras organizações, “orientando a trajetória do 

desenvolvimento do conhecimento no âmbito da Design Science” (Dresch, Lacerda, & 

Antunes Jr, 2015, p. 103). 

A construção da classe de problemas possui uma lógica compreendida em quatro 

passos: (i) conscientização: levantamento dos problemas, práticos ou teóricos; (ii) revisão 
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sistemática da literatura, composta pelas bases de dados científicas e técnicas; (iii) 

identificação dos artefatos que encaminham soluções ao problema em  questão, e; (iv) 

configuração da classe de problemas com o agrupamento dos artefatos (Lacerda, Dresch, 

Proença, & Antunes Junior, 2013). 

3.1.3 Artefatos 

 

O artefato é a organização dos componentes do ambiente interno para atingir 

objetivos em um determinado ambiente externo (Simon, 1996). De acordo com Simon 

(1996), a ciência do artificial requer a combinação de três aspectos: o propósito do artefato 

em si, a característica do artefato e o ambiente onde o artefato interage. Os artefatos podem 

ser classificados em cinco tipos: constructos, modelos, métodos, instanciação e design 

proposition (Dresch et al., 2015).  

Os construtos consistem nos conceitos utilizados na descrição dos problemas de um 

domínio e na especificação da solução, sendo relevante tanto para a ciência tradicional ou 

para a design science (March & Smith, 1995).  

Os modelos correspondem ao conjunto de proposições ou definições que expressam 

os relacionamentos entre os construtos e podem ser interpretados como as representações 

de como as coisas são (March & Smith, 1995). 

Os métodos consistem no conjunto de etapas (algoritmo ou guia de atividades) 

usado para o desenvolvimento de uma atividade (March & Smith, 1995). Os métodos de 

desenvolvimento de sistemas facilitam a construção da representação da necessidade dos 

usuários, divulgados em problemas, decisões, fatores críticos de sucesso e fatores sociais, 

técnicos e de implementação (March & Smith, 1995) e favorecem a transformação dos 

sistemas em busca de sua melhoria, típico das pesquisas fundamentadas em design science 

(Dresch et al., 2015). 

A instanciação corresponde à implantação de um artefato em seu ambiente real 

(March & Smith, 1995) que operacionaliza e orientam a utilização dos artefatos 

(constructos, modelos e métodos) em seu ambiente (Dresch et al., 2015). 

Design proposition se refere às contribuições teóricas que podem ser feitas por 

meio da aplicação do método Design Science Research (Dresch et al., 2015). Desta forma, 

o artefato que gerar uma contribuição teórica originária do método em questão torna-se um 

conhecimento que pode ser aplicado em diversas situações similares em função de 

generalizar a solução para uma determinada classe de problemas (Dresch et al., 2015). 

Existem diferentes métodos para a avaliação dos artefatos: (i) observacional, que 

pode ser estudo de caso ou estudo de campo; (ii) analítico, caracterizado pela análise 

estatística,  análise da arquitetura, otimização ou análise dinâmica; (iii) experimental, 

sendo classificado em experimento controlado ou simulação; (iv) teste, dividido em teste 

funcional (white box) ou teste estrutural (black box), e; (v) descritivo, classificado em 

argumento informado ou cenários detalhados em torno do artefato (Hevner, March, Park, 

& Ram, 2004). 

Quando ocorrem mudanças nas necessidades é preciso que os artefatos sejam 

modificados para atender seu propósito (March & Smith, 1995). A avaliação final do 

artefato deve ser feita em cada etapa do Design Science Research, sendo possível 

identificar os resultados parciais e assegurando que a pesquisa está aderente aos objetivos 

propostos (Lacerda, Dresch, Proença, & Antunes Junior, 2013). 

3.2 UNIDADE DE ANÁLISE 
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A Keep Simple é uma empresa de TI voltada para o desenvolvimento de softwares. 

Atualmente grande parte dos projetos visa atender a demanda de sistemas voltados para o 

segmento do varejo. A partir da análise dos problemas identificados nos projetos de 

desenvolvimento de sistemas da empresa Keep Simple, será definido o artefato capaz de 

solucionar tais problemas, sejam eles de ordem técnica ou limitações ao uso do software 

por parte dos clientes. 

O objetivo do projeto de dissertação é realizar a aplicação de modelos que propõem 

a integração do DT com métodos ágeis em ao menos quatro projetos de desenvolvimento 

de software, avaliando pontos fortes e fracos destes modelos integrados no contexto da 

organização. O uso do método Design Science Research prevê a aplicação, avaliação e 

generalização do artefato em projetos que desenvolvem softwares. Portanto, a unidade de 

análise da pesquisa corresponderá aos projetos de desenvolvimento de software executados 

pela Keep Simple nos quais serão submetidos ao modelo de gestão de projetos que 

integram DT e métodos ágeis, podendo ser generalizado para outras organizações que 

desenvolvem softwares.  

3.3 ETAPAS DE PESQUISA 

 

A aplicação do método Design Science Research segue um conjunto de passos com 

o objetivo de estabelecer um fluxo utilizado para o entendimento do problema (Dresch, 

Lacerda, & Antunes Jr, 2015), como pode ser visto na Figura 8. Este fluxo será utilizado 

para o desenvolvimento do artefato capaz de avaliar o problema existente na empresa Keep 

Simple e mudar esse contexto. 

 
Figura 8: Método de condução do Design Science Research 

Fonte: Baseado em Dresch, Lacerda, e Antunes Jr (2015, pag.125) 

 

A descrição de cada etapa da pesquisa será detalhada a seguir. 

3.3.1. Identificação do Problema 
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A primeira etapa do método Design Science Research possui atividades para 

identificar o problema e justificar a relevância para seu estudo, além de considerar como 

saída desta etapa a definição da questão de pesquisa (Dresch et al., 2015).  

A identificação do problema a ser estudado ocorrerá por meio de entrevistas com a 

alta administração da Keep Simple, considerando os aspectos negativos ou fracos do 

processo atual de desenvolvimento de softwares, que consistem nos produtos 

comercializados pela organização. Estuda-se também a possibilidade de consultar 

funcionários da empresa de varejo, cliente da Keep Simple, capturando a percepção de 

satisfação dos usuários finais do sistema. 

 

3.3.2. Conscientização do Problema 

 

A etapa de conscientização do problema prevê que o pesquisador busque o maior 

número de informações possível, possibilitando a compreensão das características, causas e 

contexto, formalizando as faces do problema identificado e a compreensão dos requisitos 

necessários para que o artefato seja capaz de solucionar tal problema (Dresch et al., 2015). 

O objetivo nesta fase será entender as necessidades gerenciais da Keep Simple na produção 

de softwares e as dificuldades do cliente em relação ao recebimento do resultado final. 

Portanto, o projeto de dissertação também irá considerar a percepção por parte da empresa 

que desempenha o papel de cliente do software, por meio de entrevistas com os 

representantes da organização recebedora dos sistemas entregues pela Keep Simple. 

3.3.3. Revisão da Literatura 

 

A revisão da literatura tem como objetivo mostrar o conteúdo disponível na 

literatura existente e principalmente que seja relevante ao estudo desejado (Ferreira, 2013), 

permitindo o uso do conhecimento existente por meio da consulta de outros estudos com 

foco no mesmo problema ou problemas similares (Dresch et al., 2015). Deste modo, nesta 

etapa será possível identificar a existência de artefatos que possam ser utilizados no projeto 

de dissertação. 

Nesta etapa, portanto, será realizada uma pesquisa na base de dados Scopus com o 

objetivo de avaliar os artigos existentes que abordem a aplicação de métodos ágeis 

integrado com a abordagem DT para a gestão de projetos de softwares. 

3.3.4. Identificação do artefato e configuração da classe de problemas 

 

Nesta etapa deverão ser identificados os artefatos (constructos, modelos, métodos, 

instanciações ou design propositions) que auxiliarão a pesquisa na proposta de 

desenvolvimento de novos artefatos (Dresch et al., 2015). A correta configuração da classe 

de problemas permite (i) assegurar que a pesquisa oferece uma contribuição relevante e (ii) 

definir o alcance das contribuições do artefato (Dresch et al., 2015). 

Ao realizar a revisão sistemática da literatura, etapa anterior desse método, será 

possível identificar se existe algum artefato que atenda integralmente a necessidade do 

projeto de dissertação e possibilita a resolução dos problemas identificados.  

 

3.3.5. Proposição do Artefato 
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Durante a etapa da proposição dos artefatos para a resolução do problema o 

pesquisador reflete sobre em que situação o problema ocorre e quais seriam as soluções 

que alteram ou aperfeiçoam a situação atual por meio da proposta de soluções (Dresch et 

al., 2015). 

Ao longo do processo de desenvolvimento do artefato, que consiste nos passos 

anteriormente mencionados, serão obtidas informações que possam caracterizar o artefato 

necessário para a resolução do problema existente na empresa desenvolvedora de software. 

 

3.3.6. Projeto do Artefato 

 

O projeto do artefato deve considerar as características internas e o contexto onde a 

pesquisa ocorrerá, considerando seus componentes, relações internas de funcionamento, 

limites e relações externas (Dresch et al., 2015). O projeto do artefato deve avaliar as 

soluções formalizadas na etapa anterior que enderecem satisfatoriamente o problema em 

estudo (Dresch et al., 2015). O projeto do artefato requer uma base teórica adequada, sem 

enfatizar apenas questões técnicas, e que seja útil nas configurações das organizações 

(Hevner, March, Park, & Ram, 2004).  

Portanto, um modelo de aptidão para o uso na prática requer que atributos do 

artefato sejam observados (Gill & Hevner, 2013). De acordo com Gill e Hevner (2013) tais 

atributos podem ser classificados em: (i) flexível e aberto, podendo ser modificado ou 

decomposto quando necessário; (ii) incorporado ao desenho do sistema, promovendo a 

qualidade, consistência e motivação do artefato; (iii) original, promovendo a diversidade 

do artefato em outros cenários; (iv) interessante, promovendo a difusão para a 

aplicabilidade do artefato, e; (v) elegante, promovendo a longevidade do artefato. 
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Análise dos impactos da implantação de um sistema de gestão em empresas de engenharia 

 

Resumo 

 

Um sistema de gestão tem o intuito de fazer uma integração informatizada da empresa de 

modo a adaptá-la à constante evolução do mundo dos negócios e auxiliá-la à obter seu 

diferencial no que se refere à vantagem competitiva. Em alguns casos, a empresa adquire 

um sistema de gestão, mas não aplica a totalidade dos recursos informatizados disponíveis 

devido a algumas questões como falta de reorganização dos processos, capacitação de 

equipe e comprometimento para o sucesso da implantação. Diante disso, este projeto tem 

como objetivo avaliar os pontos positivos e negativos durante as fases de implantação de 

um sistema integrado de gestão em um grupo de empresas com atuação na área da 

engenharia. 
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Analysis of the implementation of the implementation of a system ERP in engineering 

companies 

 

Abstract 

  

A management system aims to make a computerized integration of the company in order to 

adapt it to the constant evolution of the business world and to help it to obtain differential 

with respect to the competitive advantage. In some cases, a company acquires an ERP, but 

not all the available computer resources are available due to some issues such as a lack of 

reorganization of processes, staff training and commitment to the implantation success. 

Therefore, this project aims to evaluate the positives and negatives points during the 

implementation phases of enterprise resource planning in a group of companies with 

operations in the engineering area. 

 

Keywords: Enterprise Resource Planning, Organization, Management. 
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Introdução 

Os Sistemas Integrados de Gestão, também conhecidos como ERP (Enterprise 

Resource Planning), vêm tendo ampla utilização nas organizações nos últimos anos. 

Muitos sistemas de gestão têm sido oferecidos no mercado com soluções acessíveis até 

mesmo a pequenas empresas. É possível encontrar muitas soluções de aplicações à 

distância, isto é, via Internet, com o propósito de promover mobilidade, redução de 

investimentos na infraestrutura em tecnologia de informação e, principalmente, valores 

acessíveis.  

Segundo pesquisa realizada pela IDG Research Services, as empresas que utilizam 

um sistema de gestão empresarial têm crescimento 35% mais rápido e produtividade 10% 

maior do que as que não possuem acesso a soluções similares (KING et al., 2014). 

Também é possível afirmar que um ERP influencia e sustenta uma estratégia de criação de 

novos produtos favorecendo ao crescimento da empresa (HASSABELNABY et al., 2012). 

A implantação de um ERP proporciona o desenvolvimento de melhores processos 

de trabalho, rastreabilidade e maior agilidade na análise dos resultados. E o seu uso pode 

proporcionar à empresa resultados negativos, mas principalmente, resultados positivos 

(DAVENPORT, 2002). 

Muitos estudos destacam os benefícios operacionais, gerenciais, tecnológicos, 

estratégicos, organizacionais e financeiros auferidos por empresas que implantaram um 

ERP (FURINI, 2014; KING et al., 2014; HASSABELNABY, 2012; SOUZA et al., 2013; 

SRICARDHANA & PAWLOWSKI, 2007; DAVENPORT, 2002). Porém, existem falhas 

nas implantações que causam a desistência do uso do software pela empresa como, por 

exemplo, finalização com pendências no uso e pouco aproveitamento dos novos recursos. 

Mesmo para as empresas que finalizam o processo de implantação, existe a dificuldade em 

avaliar os ganhos com a utilização deste novo recurso (SRICARDHANA & 

PAWLOWSKI, 2007). 

É possível perceber grande oferta atual de sistemas de gestão nas nuvens, o que 

proporciona economia na implantação, pois exige da empresa apenas máquinas conectadas 

à Internet. Além disso, esta solução fornece benefícios na alimentação de dados e na 

obtenção on-line das informações para tomada de decisões (PAVIN & KLEIN, 2015). A 

Internet também facilitou o acesso aos Sistemas Integrados de Gestão via navegador Web, 

como ainda, uma forte integração com o e-comércio, uma vez que este também depende da 

base de dados fornecida pelos sistemas integrados. Os produtores de ERP devem ficar 

atentos ao aprendizado obtido pelos clientes para oferecerem novas soluções adequadas às 

mudanças no mercado (MEDEIROS JUNIOR, 2007). 

Este estudo se justifica a partir da constatação do crescimento do número de 

implementação de sistemas ERP no mercado que, por outro lado, está a cada dia mais 

exigente e competitivo (BORBA, 2016). Empresas de todos os segmentos e tamanhos vêm 

se esforçando para se destacar em meio a tanta concorrência e demandas dos 

consumidores. Entretanto, para se ter um bom posicionamento no mercado não basta que a 

empresa se preocupe apenas com a lucratividade, mas também com toda a sua estrutura, 

com a gestão dos seus processos e a adoção de soluções tecnológicas que favoreçam o seu 

crescimento no mercado (KING et al., 2014). 

Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo avaliar os pontos positivos e 

negativos durante as fases de implantação de um software focado em ERP em um grupo de 

empresas com atuação na área da engenharia no município de Belo Horizonte. 
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Referencial Teórico 

A integração de informações constitui uma das perspectivas clássicas na adoção de 

um sistema ERP. Nesse contexto, cada componente do subsistema produz e absorve a 

informação, cuja preocupação com a eliminação de redundâncias e inconsistências é um 

dos passos da unificação dos dados. É o uso da informação que cria valor para a 

organização e não a tecnologia da informação isoladamente. À medida que o ERP se torna 

cada vez mais presente, faz-se necessário que as empresas se envolvam no processo de 

gestão da informação e, por meio dessa integração, realizem mudanças nos processos de 

negócio no setor produtivo da empresa (HASSABELNABY, 2012). 

Os sistemas ERP são plataformas de software desenvolvidas para integrar os 

diversos departamentos de uma empresa, possibilitando a automação e armazenamento das 

informações dos negócios. Segundo Turban et al. (2005), a arquitetura da Tecnologia de 

Informação (TI) de uma organização é um mapa ou plano de alto nível dos recursos de 

informação. É um guia para as operações atuais e um modelo para orientações futuras, o 

qual garante aos gerentes que a estrutura de TI atenderá suas necessidades empresariais 

estratégicas. Portanto, a arquitetura de TI precisa integrar os requisitos de informação da 

organização e de seus usuários. O objetivo de um sistema ERP é suportar toda a 

informação administrativa exigida para a tomada de decisão dentro de uma organização, e 

adotar um sistema ERP significa possibilitar a integração das áreas e setores funcionais da 

organização, visando o compartilhamento das bases de dados (FURINI, 2014). 

Os sistemas ERP encontram fundamentos na Teoria Geral dos Sistemas (TGS), 

desenvolvida pelo biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy, segundo o qual um sistema 

pode ser definido como um complexo de elementos em interação (BERTALANFFY, 

1975). A TGS ampliou a abrangência dos conceitos de sistema a partir dos enfoques social, 

institucional e político. Essa ampliação teve o objetivo de facilitar a identificação dos 

fenômenos analisados sob uma visão sistêmica. A relação desta teoria com os sistemas de 

gestão é significativa, uma vez que os sistemas ERP estão presentes em toda a organização 

e não somente em departamentos ou setores. Desta forma, os dados são coletados de forma 

sistemática, fundamentada pela TGS que se refere aos elementos que influenciam todo o 

processo.  

Mais que uma mudança tecnológica, o uso de um sistema ERP promove um 

processo de transformação organizacional. A implantação de um Sistema Integrado de 

Gestão deduz que a empresa realize várias mudanças em sua estrutura, tanto operacionais 

quanto estratégicas, adequando internamente sua cultura organizacional, para a integração 

sinérgica entre a operação e a gestão da informação (GOZZI et al., 2006). 

Vasconcelos e Pinochet (2002) também apresentam fatores comportamentais na 

implantação de uma nova tecnologia, como um Sistema Integrado de Gestão. A 

implantação de um ERP implica em mudança de hábitos, comportamentos, estratégias e 

práticas sociais. Se dentro de uma empresa os indivíduos se organizam em grupos 

fechados, tais como “feudos”, e não trocam informações entre si, então a implantação do 

sistema ERP não oferecerá benefícios. Portanto, existem soluções como novas regras 

organizacionais e sistemas de recompensa para que os colaboradores mudem o seu 

comportamento e suas estratégias anteriores, e percebam que o novo sistema será valioso 

tanto para o indivíduo quanto para a organização. Tais soluções reforçam a necessidade de 

melhorar os relacionamentos para proporcionar ganhos com a implantação além da simples 

melhoria dos processos na empresa. 

Colangelo Filho (2001) afirma que existem motivos favoráveis e desfavoráveis 

para a implantação de um sistema ERP. Dentre os favoráveis, são destacados aqueles que 
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envolvem os negócios, a legislação e a tecnologia. Os motivos relacionados aos negócios 

são aqueles ligados ao aumento da lucratividade ou do fortalecimento da posição 

competitiva da empresa no mercado. Enquanto os relacionados à legislação são aqueles 

que estão ligados à adequação e às exigências impostas por diferentes leis dos vários países 

em que a organização atua. Já os relacionados com a tecnologia referem-se à perda da 

competitividade ocasionada pela obsolescência econômica das tecnologias em uso ou da 

exigência de parceiros de negócios. Dentre os desfavoráveis, ainda segundo o autor, são 

citados aqueles relacionados aos altos custos, à sua suposta inflexibilidade e aos longos 

prazos de implementação. Ao analisar esses motivos, a organização necessita reavaliar sua 

história corporativa, procurando envolver as principais áreas dentro de um trabalho 

conjunto, padronizando expectativas e definindo os objetivos a serem alcançados (GOZZI 

et al., 2006). 

Quando a implantação ocorre de forma planejada, é possível perceber melhoria na 

integração entre as áreas, essencial para melhorar o sistema de comunicação da empresa e 

promover melhor análise da empresa como um todo, a obtenção da informação de forma 

mais rápida e útil para empresa, a redução de retrabalho e maior acompanhamento de todos 

os trabalhos executados pelos setores como resultado da integração entre os departamentos 

(BORBA, 2016). 

 

Metodologia 

Esta pesquisa buscou fundamentar, conforme o objetivo geral do trabalho, às 

seguintes perguntas: 

 

 Há diferença significativa entre as expectativas geradas e a concretização da 

implantação de sistemas ERP? 

 Quais as dificuldades destacadas na implantação de um ERP em empresas de 

engenharia? 

 Qual o nível de maturidade organizacional nas empresas de engenharia com a 

utilização de um ERP? 

 

A partir de um levantamento bibliográfico, os pesquisadores organizaram as 

premissas necessárias para a análise sobre os pontos positivos e negativos na implantação 

de software focado em ERP. Essas premissas foram base para a elaboração de um 

questionário estruturado com 10 perguntas fechadas, para aplicação nas empresas de 

engenharia de Belo Horizonte. O questionário foi elaborado utilizando a ferramenta online 

“Google Forms” que oferece diversas opções e facilidades para a aplicação e registro dos 

dados coletados. No questionário foram abordadas questões sobre o porte da empresa 

conforme o faturamento anual, tempo de utilização do sistema de gestão, motivos para a 

adoção do sistema, setores mais afetados, investimentos futuros no sistema, expectativas e 

dificuldades. 

Tendo em vista a diversidade de empresas de engenharia existentes em Belo 

Horizonte optou-se por subdividi-las de acordo com suas respectivas rendas anuais. 

Conforme as leis federais complementares nº 139 e nº 10.165, foi possível classificar como 

Microempresas aquelas que possuem faturamento até 360 mil reais, Pequeno Porte entre 

360 mil e 3 milhões e 600 mil reais, Médio Porte entre 3 milhões e 600 mil reais e 12 

milhões de reais e Grande Porte as empresas com faturamento anual acima de 12 milhões 

(BARABANOV, 2016).  
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A amostragem das empresas foi obtida inicialmente através da extração de 

empresas do segmento de engenharia e incorporações na base territorial de Belo Horizonte. 

Essa recuperação de dados foi através do acesso ao Portal SINDIS, cujo acesso foi cedido 

gratuitamente pela empresa responsável, e retornou o contato de quatro mil empresas 

(LINKCOM, 2016). A partir desta base de dados, optou-se por amostragem de 

conveniência, sendo enviado e-mail a 573 empresas com e-mails que não correspondiam à 

empresas de contabilidade que respondem pelas questões fiscais. Ao utilizar este método 

de contato foi constatada uma baixa resposta por parte dos representantes das empresas. 

Somente sete empresas (1,2%) responderam, sendo duas delas correspondentes a empresas 

que não possuíam um sistema ERP. 

Percebendo a inviabilidade deste método, optou-se por fazer contato com as 

empresas por meio de ligações telefônicas. Considerando as 573 empresas com contatos 

relevantes, foi reduzido a um conjunto de 187 empresas conforme validações destes 

contatos em pesquisas na Internet. Através das ligações telefônicas obteve-se resposta de 

33 empresas (17,7%). As informações coletadas foram tratadas a fim de comparar os 

benefícios e as dificuldades nas empresas de engenharia que optaram por implantar 

sistemas ERP.  

 

Resultados e Discussão 

 A classificação das empresas de acordo com o faturamento anual oferece 

uma visão geral da amostra participante da pesquisa. Conforme apresentado na Figura 1, a 

maioria das empresas foi classificada como Pequeno Porte (33,3%) e Grande Porte 

(39,39%), enquanto 3% não se dispuseram a responder essa questão. 

 

Figura 1 – Classificação das empresas participantes de acordo com o faturamento anual. 
Belo Horizonte, Minas Gerais, 2017. 

Fonte: Os autores 
 

A partir desta classificação foi possível comparar o porte da empresa com outros 

fatores relevantes ao ciclo de vida e à maturidade do sistema ERP. O tempo de utilização 

do software comparado ao porte da empresa demonstra a tendência de mercado com o 
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favorecimento de adoção desta solução, antes exclusiva às grandes empresas. Na Figura 2 

é apresentada esta comparação, onde destaca-se que as empresas que possuem um ERP 

implantado a mais de 5 anos se dividem em 65% para grandes e médias, enquanto os 

outros 35% são micro e pequenas empresas. Entre 1 a 5 anos percebe-se a mudança no 

cenário com a porcentagem de micro e pequenas empresas em 45% e apenas uma empresa 

de pequeno porte que utiliza a menos de um ano. 

O movimento de adoção de modelos de gestão integrada era exclusivo às grandes 

empresas, principalmente do setor industrial, tendo sido acelerado em função do bug do 

milênio. Além disso, com o propósito de aumentar a competitividade, adotar uma gestão 

mais profissional e opções mais acessíveis no mercado, as pequenas e médias empresas 

também aderiram a este movimento (SOUZA et al., 2013).  

O sistema ERP tem custo inicial alto e implementação complexa que modifica a 

cultura da empresa. Por isso, as empresas que decidem adotar um ERP desejam um 

produto que atenda às suas necessidades e a auxilie na permanência no mercado por longos 

períodos. Esse aspecto é percebido na avaliação das empresas entrevistadas sobre o 

atendimento às expectativas quanto ao uso do ERP. Além disso, percebe-se maturidade em 

63% das empresas por usarem o ERP a 5 anos ou mais.  

 

Figura 2 – Tempo de utilização do ERP em relação ao faturamento anual das empresas 
de engenharia. Belo Horizonte, Minas Gerais, 2017. 

Fonte: Os autores 
 

Os resultados deste estudo mostram que as empresas de pequeno e médio porte 

consideraram o custo como uma das principais dificuldades na implementação de um 

sistema ERP, visão em comum com empresas de grande porte e diferenciando apenas das 

microempresas que não consideraram o custo como grande fator de dificuldade. A Figura 3 

demonstra essa constatação ao comparar a resposta na escala Likert de 1 a 5 sobre a 

dificuldade frente aos custos do ERP.  
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Figura 3 – Dificuldade em custos conforme o faturamento anual das empresas de 
engenharia. Belo Horizonte, Minas Gerais, 2017. 

Fonte: Os autores 
 

Durante a década de 90, foram implantados sistemas ERP em empresas de grande 

porte com o objetivo de contribuir com a melhora de processos, devido ao fato de todas as 

etapas de operações serem interligadas, afetando diretamente as dimensões culturais, 

organizacionais e tecnológicas, sendo então necessário um eficiente suporte tecnológico e 

organizacional para legitimar o processo de negócio (LIMA, 2000). 

Os gestores estão sempre buscando uma forma de simplificar e otimizar os 

processos nas suas empresas para obter competitividade no mercado. Além disso, a 

redução de mão de obra associada à simplificação e automatização dos processos 

correspondem à motivos para adoção de um Sistema ERP (PAVIN, 2015). 

Segundo Furini (2014), a adoção de um ERP fornece benefícios tangíveis, como 

aqueles ligados a ganhos reais como os ganhos de capital com a redução de estoques, 

eliminação de atividades que não agregam valor, redução de horas e até mesmo de 

funcionários. Além destes, existem os benefícios intangíveis como a maior satisfação dos 

clientes internos e externos, velocidade de funcionamento, confiabilidade na tomada de 

decisões e redução de riscos em decisões gerenciais. 

Conforme a Figura 4, os resultados sobre o motivo de adoção de um ERP 

confirmam os benefícios tangíveis e intangíveis, com destaque ao desejo de otimização de 

processos, redução de trabalho e auxílio na tomada de decisões. 
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Figura 4 – Motivos para adoção do ERP em empresas de engenharia. Belo Horizonte, 
Minas Gerais, 2017. 

Fonte: Os autores 
 

Shang & Seddon (2000) classificam os principais benefícios em cinco categorias: 

benefícios operacionais, benefícios gerenciais, benefícios estratégicos, benefícios em 

tecnologia da informação e benefícios organizacionais. Assim, as empresas buscam essa 

ferramenta para melhorar sua produção, seu produto e seu custo, para obter melhor 

competitividade no mercado. Tais objetivos são evidenciados neste trabalho conforme a 

média de avaliação que as empresas classificaram os motivos durante a entrevista. 

Conforme exibido na Figura 5, é possível afirmar que o ERP atingiu as expectativas 

das empresas entrevistadas. A média aritmética do nível de satisfação dos empreendedores 

com relação as expectativas abordadas na pesquisa foi de 4,15 em uma escala de 1 a 5.  

Dos seis itens considerados nesta questão, a padronização e o controle de informação 

foram os elementos com as melhores taxas de expectativa atingida, com aproximadamente 

4,5. Abaixo destes itens, destaca-se a velocidade na execução (4,27) e a tomada de 

decisões (4,09), e por fim, os itens retrabalho e custos, com avaliação abaixo dos 4 pontos. 

Tais pontos compactuam com as afirmações no trabalho de Furini (2014) e Medeiros 

Júnior (2007). 
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Figura 5 – Atendimento às expectativas com o uso do ERP em empresas de engenharia. 
Belo Horizonte, Minas Gerais, 2017. 

Fonte: Os autores 
  

Apesar de todos os benefícios do ERP, nem todas as implantações são viáveis, e 

nem todos atingem o nível de satisfação esperado por causa do considerável custo inicial, 

dos desafios enfrentados durante a implementação e dos riscos de complexidade 

(ESTEVES & COLADO, 2000). As pesquisas de Scott e Vessey (2000) e Helo et al. 

(2008) citam que a falha na implementação não ocorre muitas vezes pelo software em si, 

mas pelas alterações necessárias na cultura, nos processos e nas pessoas para implantar o 

ERP. Nessa dificuldade das organizações, relacionada a fatores humanos, estão listados 

entre os principais fatores para a falha de implementação do sistema as faltas de: 

compromisso do gerente, comunicação com o usuário, treinamento da equipe, obtenção de 

suporte aos usuários e metodologia de gerenciamento. 

 Uma pergunta realizada nesta pesquisa buscou obter informações sobre os 

maiores desafios enfrentados pelas empresas de engenharia na implantação de um ERP. 

Conforme demonstrado na Figura 6, além da remodelagem de processos, a cultura da 

empresa, o treinamento e a comunicação obtiveram pontuações relevantes quanto às 

dificuldades. Outros fatores constatados foram o apoio da direção, o custo de 

implementação/customização e a qualificação da mão de obra. O custo foi o item que 

obteve menor pontuação, mostrando-se o menor dos obstáculos, conforme também exibido 

na figura 3.  

 Das dificuldades elencadas, aquela que se mostrou mais desafiadora foi a 

remodelagem de processos. Segundo King et al. (2014), essa dificuldade é um fator crítico 

para o sucesso da implantação do ERP na empresa. Na adoção do software, podem ocorrer 

mudanças gerais na cultura da instituição, bem como a necessidade de treinamento dos 

funcionários para auxiliar nessa adaptação. 

 Diante do fator relacionado ao apoio da direção, a pontuação de 2,91 destaca que 

ainda existem falhas de condução dentro da empresa que impactam consideravelmente na 
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real obtenção dos benefícios na utilização de um ERP. Este fator pode ser considerado o 

principal risco das falhas de implementação dos sistemas ERP (HUANG et al., 2004). 

 

Figura 6 – Dificuldades na implantação do ERP em empresas de engenharia. Belo 
Horizonte, Minas Gerais, 2017. 

Fonte: Os autores 
 

Após a conclusão da implantação e a mudança de processos, inicia-se o processo de 

utilização, no qual a empresa consegue visualizar e beneficiar dos novos recursos. Nesta 

fase são identificadas novas necessidades e oportunidades para futuras otimizações que são 

importantes para o ciclo de vida dos sistemas ERP. Um comparativo dos dados obtidos 

nesta pesquisa aponta que, mesmo investindo em uma determinada área, as empresas 

projetam novos investimentos para melhorar seus processos. 

Conforme exibido na Figura 7, a comparação entre as áreas citadas como maiores 

impactadas ainda mantém uma projeção significativa de investimentos futuros para 

aprimoramentos e maiores ganhos. Os investimentos nas áreas de Finanças, Projetos, 

Vendas e Business Intelligence (BI) apresentaram um percentual superior a 50% de 

intenções para futuros investimentos. Destaca-se o amadurecimento dos processos na 

empresa e novas projeções para obter benefícios frente aos dados armazenados no sistema, 

como o investimento em BI. 
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Figura 7 – Mudanças na adoção e projeção de futuro investimento por área. Belo 
Horizonte, Minas Gerais, 2017. 

Fonte: Os autores 
 

Esta pesquisa apresentou como limitação a insegurança por parte de muitos 

responsáveis pelas empresas em responder as questões, muitas vezes acreditando ser 

concorrentes ou vendedores. Este fato foi contornado com a mudança na ordem das 

perguntas e maior explicação do projeto para maior colaboração e segurança dos 

respondentes. Entretanto, dentro do universo em torno de quatro mil empresas, apenas 33 

participaram, podendo os resultados não serem representativos da totalidade de empresas 

de engenharia da cidade de Belo Horizonte. 

 

Considerações Finais 

Este estudo demonstra fatores comuns das empresas de engenharia com outras 

empresas de diferentes segmentos. A adoção de um sistema ERP agrega à empresa 

melhoria na sua gestão com a organização das informações internas e dos processos de 

trabalho. Ao mesmo tempo comprova que o impacto causado pelas mudanças promovidas 

pelo uso deste tipo de ferramenta merece maior atenção na condução dos gestores internos 

e fornecedores de soluções ERP. 

O amadurecimento da utilização do ERP favorece a novas implementações e 

evoluções do sistema na empresa, como implantação de novos módulos, refinamento de 

processos através de novos recursos referentes a melhores práticas e realocação de mão de 

obra para inovações dentro da empresa. 

Neste artigo foram abordadas algumas análises realizadas através dos resultados 

obtidos com as entrevistas. As informações divulgadas visam contribuir para o 

conhecimento de engenheiros, administradores e pesquisadores na área de gestão e 

tecnologia da informação. Novas análises devem ser realizadas com o propósito de buscar 

relacionamentos entre as respostas e divulgar novas informações relevantes à implantação 

de sistemas ERP em empresas de engenharia. 
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Ontology Purpose for the Specialty Coffee Agribusiness System 

 

 

Abstract. Coffee, despite being one of the most consumed products in the world, is still 

offered with low quality to the consumer. Even though the economic potential of coffee is 

clear, and this chain has already been mapped, the knowledge present in each process is 

sometimes not explicit. The representation of knowledge is a way of contributing to the 

production of specialty coffee. This article aims to present the proposal of a Specialty 

Coffee Ontology for the representation of knowledge in the Specialty Coffee Agribusiness 

System. For this, a methodology and tool for ontology development called ontoKEM was 

used. As results, an initial ontology with 11 classes, 67 subclasses, 11 object properties 

(relations) and 7 data properties (attributes) was obtained. The ontology has the purpose of 

representing the activities of the productive chain of the coffee agribusiness system and 

making common the elements that compose them to guarantee the quality of a specialty 

coffee.  
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Proposta de Ontologia para o Sistema Agribusiness de Cafés Especiais 

 

 

Resumo: O café, apesar de ser um dos produtos mais consumidos no mundo, ainda é 

ofertado com baixa qualidade ao consumidor. Mesmo tendo claro o potencial econômico 

do café e este ter uma cadeia produtiva já mapeada, o conhecimento presente em cada 

processo, por vezes, não se encontra explicitado. A representação do conhecimento é uma 

forma de contribuir na produção do café especial. Este artigo objetiva apresentar a 

proposta de uma Ontologia do Café Especial para a representação do conhecimento no 

Sistema Agribusiness do Café Especial. Para isso, utilizou-se da metodologia de 

desenvolvimento de ontologia e ferramenta ontoKEM. Como resultados obteve-se uma 

ontologia inicial com 11 classes, 67 subclasses, 11 propriedades de objeto (relações) e 7 

propriedades de dado (atributos). A ontologia possui o propósito de representar as 

atividades da cadeia produtiva do sistema agribusiness do café e, assim, tornar comum os 

elementos que as compõem para garantir a qualidade de um café especial.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A indústria cafeeira foi responsável por mais de 170 bilhões de dólares na 

economia mundial em 2012, porém a qualidade do café como produto final ainda é muito 

precária e em algumas vezes prejudicial à saúde humana (Biotto, De Toni & Nonino, 2012; 

Carvalho, Paiva & Vieira, 2016; Kasai, 2014). Trauer et al. (2017) ressaltam que apesar de 

toda a importância econômica do café e de sua cadeia produtiva já estar mapeada, o 

conhecimento necessário para a transformação do café commodity em produto final com 

qualidade não se encontra totalmente explicitado, aumentando o retrabalho e contribuindo 

negativamente para o aumento do valor agregado no final da cadeia produtiva. A 

representação destes conhecimentos poderá tanto agregar valor ao produto final quanto 

contribuir com processos mais eficientes e eficazes ao longo do Sistema Agribusiness do 

Café (SAC) 

Apesar de aparentemente simples, o SAC possui peculiaridades que contribuem 

para a degradação acumulativa da qualidade do café em cada uma de suas etapas. Quanto 

mais pobre for a explicitação do conhecimento nos processos do SAC, maiores serão os 

riscos de danificar a qualidade do produto final. Trauer et al. (2017) salientam que os 

esforços para a busca do conhecimento sobre as peculiaridades do café demandam muito 

de iniciativas individuais dos profissionais envolvidos na cadeia produtiva, na busca de 

resultados científicos que permitam aprimorar os processos de transformações do café 

commodity em um produto final com qualidade: a transformação do café verde em café 

torrado (café especial). 

As dificuldades encontradas pelos especialistas da cadeia produtiva do café e do 

SAC podem ser minimizadas com a descoberta de informações e conhecimentos úteis ao 

desenvolvimento de suas atividades. De uma forma geral, as informações e conhecimentos 

encontram-se em fontes de dados estruturados, semiestruturados e não estruturados e a 

representação destes conhecimentos podem auxiliar nos processos decisórios e de gestão 

das organizações. Desta forma, a descoberta de conhecimento tem por função a 

transformação de dados em informação (por interpretação), a derivação de novas 

informações das previamente existentes (por elaboração) e a aquisição de conhecimento 

novo (pelo aprendizado). 

As ontologias vêm sendo muito utilizadas para a representação do conhecimento 

em sistemas baseados em conhecimento conforme salienta Freitas Junior (2016) e tem a 

sua origem na filosofia, como uma explanação sistemática de tudo o que existe (Gómez-

Perez, 1999).  

Desta forma, é objetivo deste artigo apresentar a proposta de uma Ontologia do 

Café Especial para a representação do conhecimento no SAC. 

O artigo está estruturado em seis seções a contar com esta introdução. A segunda 

seção trata da fundamentação teórica que aborda o sistema agribusiness do café, a 

representação do conhecimento, ontologias e seu desenvolvimento. Os procedimentos 

metodológicos são apresentados na terceira seção e, na sequência, apresenta-se o processo 

de desenvolvimento da ontologia proposta (quarta seção). Por fim, na quinta seção são 

apresentados os resultados e as discussões da ontologia proposta.  
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2 Fundamentação teórica 

 

 

2.1 O Sistema Agribusiness do Café 

 

 

Uma cadeia produtiva representa o “conjunto interligado de elos entre fornecedores 

de materiais e serviços que abrangem os processos de transformação que convertem ideias 

e matérias-primas em produtos acabados e serviços” (Ritzman, Krajewski, 2004 apud 

Bronzeri & Bulgacov, 2014). 

No que tange ao café, a cadeia produtiva constitui-se das seguintes etapas segundo 

Ukers (2011, tradução nossa): Plantio da semente no viveiro; Transplante das sementes em 

filas; Cultivo e poda; Colheita e escolha das cerejas; Despolpamento; Fermentação; 

Lavagem; Secagem do pergaminho; Descascamento; Polimento; Classificação; Transporte; 

Beneficiamento do café; Torrefação; Seleção fina; Moagem; Embalagem; Distribuição 

para o Varejo, Restaurantes, Cafeterias e Elaboração da bebida final. Abrangendo todas 

estas etapas e incluindo Fornecedores de Insumo e as Vendas Nacionais e Internacionais 

chega-se a um sistema maior denominado Sistema Agribusiness do Café ou Sistema 

Agroindustrial do Café (Saes & Farina, 1999).  

A cadeia produtiva do café é complexa principalmente por trabalhar a 

transformação de uma commodity em um produto que pode ter um altíssimo valor 

agregado no final. Tratando-se de um produto natural, todos os fatores externos (ambiente 

e manuseio, por exemplo) podem contribuir para a deterioração das propriedades químicas 

benéficas à saúde humana no decorrer da cadeia produtiva. Sob uma ótica geral, os fatores 

externos fogem ao controle humano. 

De uma forma mais abrangente, o SAC no Brasil pode ser representado através da 

Figura 1. Em um sistema agroindustrial (agribusiness) a complexidade aumenta, pois se 

somam as operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, do 

armazenamento, do processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos 

a partir dos mesmos (Davis & Goldberg, 1957; Cook & Chaddad, 2000; King, Boehlje, 

Cook & Sonka, 2010). Para este artigo será considerado o SAC de Cafés Especiais, 

portanto, as etapas que envolvem os cafés da espécie robusta, bem como, os cafés solúveis 

e cafés inferiores ao café especial, não serão considerados.  

Entende-se por café especial todo aquele que atingir oitenta pontos ou mais na 

escala da Associação Americana de Cafés Especiais (SCAA). A metodologia da SCAA de 

avaliação sensorial verifica dez atributos, sendo eles: Fragrância/Aroma; Uniformidade 

(cada xícara representa estatisticamente 20% do lote avaliado); Ausência de defeitos; 

Doçura; Sabor; Acidez; Corpo; Finalização; Harmonia e Conceito Final (Revista 

Cafeicultura, 2010). Para atingir esta pontuação o grão de café tem que ser de excelente 

qualidade. 
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Figura 1 - Diagrama do Sistema Agribusiness do Café no Brasil 

 

 

 
 

Fonte: Saes e Farina (1999, p. 49) 

 

Iniciativas isoladas têm despontado com resultados positivos às ações no SAC, 

porém, boa parte destes conhecimentos não estão explicitados e compartilhados. 

A representação explícita do conhecimento é fundamental para que se possa 

armazenar, compartilhar e disseminar o conhecimento. Desta forma, evita-se o retrabalho 

e, principalmente, preservam-se as características do café benéficas à saúde humana e que 

transformam uma commodity em um produto de alto valor agregado. 

  

 

2.2 Representação do Conhecimento 

 

 

As organizações que mais despontam nos seus setores tratam o conhecimento como 

um dos principais ativos competitivos. Neste sentido, a Gestão do Conhecimento fornece 

meios para melhorar a infraestrutura das organizações e tem como função adquirir o 

conhecimento certo para a pessoa certa em formato e tempo adequados (Schreiber et al., 

2002). 
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Steil (2007) apresenta sete processos da Gestão do Conhecimento: 1) Criação do 

conhecimento, 2) Compartilhamento do conhecimento, 3) Armazenamento, 4) 

Distribuição, 5) Aquisição, 6) Utilização e 7) Reutilização da informação e do 

conhecimento. 

Organizações possuem conhecimento disseminado e compartilhado, mas também 

conhecimentos tácitos e implícitos. Nesse sentindo, é importante identificar e codificar 

parte deste conhecimento tácito e implícito para torná-lo acessível a todos (Silvia & Spitz, 

2006). Através da sua representação e codificação, o conhecimento é separado do 

indivíduo e as capacidades de memória e comunicação geradas tornam-se independentes 

das pessoas (Shultze & Leidner, 2002 apud Alvez, 2005).  

Tornar o conhecimento explícito em código para que possa ser utilizado é 

justamente umas das maiores dificuldades, pois ele não deve perder suas propriedades 

distintas (Loureiro, 2003). Corroborando, Ceci (2010) argumenta que depois de adquirido 

o conhecimento implícito nas bases textuais da organização, o grande problema é como 

representá-lo de tal modo que possa ser utilizado, compartilhado e reutilizado. 

É nesse contexto que a engenharia do conhecimento oferece suporte à gestão do 

conhecimento com seu ferramental. 

Para estruturar a grande quantidade de informação distribuída em diferentes 

formatos são necessárias metodologias que permitam classificar, reconhecer e reutilizar os 

recursos (Vasconcelos, Rocha & Kimble, 2003). 

Uma dessas maneiras para representação o conhecimento são as ontologias. Entre 

outras coisas, elas permitem a reutilização e a transmissão do conhecimento e são formas 

estruturadas para o armazenamento com a utilização do conceito de classes, relações, 

atributos, dentre outros (Gomez-Péres, Fernández-López & Corcho, 2003). 

Benefícios do uso de ontologias incluem a compreensão de um domínio 

compartilhando entre pessoas e sistemas, adicionando estruturas semânticas a uma fonte de 

dados (Almeida, 2003). Permitem aos usuários efetuarem consultas, integrações, 

comparações e checagem de consistência do conteúdo. Possibilitam tradução entre 

diferentes linguagens e formalismos de representação de conhecimento e podem ser 

reutilizadas, possibilitando assim, um vocabulário uniforme. 

 

 

2.3 ONTOLOGIAS E SEU DESENVOLVIMENTO 

 

 

Na busca por tornar o conhecimento compartilhável e explícito as ontologias têm 

papel importante como forma de representação. Na sua definição mais difundida são 

tratadas como “uma especificação formal e explícita de uma conceitualização 

compartilhada” (Studer, Benjamins & Fensel, 1998).  

Uma ontologia pode assumir vários formatos, mas é consenso que ela deve incluir 

um vocabulário de termos e algumas especificações do significado destes termos como 

estes termos estão relacionados. Isso resulta na estruturação do domínio e nas restrições 

das interpretações dos termos (Uschold & Jasper, 1999).  

Assim como existem vários formatos, existem diferentes tipo de ontologias. 

Gómez-Perez (1999) separa os tipos de acordo com o grau de generalidade: Ontologias de 

representação, Ontologias Gerais (definições mais abstratas), Ontologias Centrais 

(domínios específicos mais genéricos), e de acordo com a finalidade: Ontologia de 

Domínio (domínio específico de uma área do conhecimento) e Ontologia de Aplicação 

(procura solucionar um problema específico de um domínio). 
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O presente trabalho busca desenvolver uma ontologia de domínio, por isso, adota-

se a definição de Guizzardi (2000), na qual diz que este tipo de ontologia descreve 

conceitos e vocabulários relacionados a domínios particulares.  

Para desenvolver uma ontologia e projetar um domínio não há padrão e sim 

alternativas viáveis que, segundo Noy e Mcguinness (2001), envolvem um processo 

iterativo. Algumas metodologias se destacam na literatura como o On-to-Knowledge, o 

Methtology e o Método 101. 

A Methontology possui como ponto de partida o conhecimento de um domínio para 

a construção da ontologia, sendo composta de cinco atividades principais: 1) especificação 

de requisitos; 2) conceitualização do domínio do conhecimento; 3) formalização do 

modelo conceitual em uma linguagem formal; 4) implementação de um modelo formal; e 

5) manutenção de ontologias implementadas. Esta metodologia possui ainda algumas 

atividades de suporte desempenhadas durante o processo de construção da ontologia, como 

a aquisição do conhecimento, integração, avaliação, documentação e gerenciamento de 

configuração (Jones et al. 1998). 

A On-To-Knowledge (Staab; Schnurr; Studer; Sure, 2001) é baseada em cinco 

fases 1) Estudo de Viabilidade; 2) Kick-off; 3) Refinamento; 4) Avaliação; e 5) 

Manutenção. No Kick-off os requisitos para construção da ontologia são capturados e 

especificados, questões de competência são identificadas, ontologias potencialmente 

reutilizáveis são estudadas e uma primeira versão da ontologia é construída. No 

Refinamento, uma ontologia mais madura é construída. Na Avaliação, os requisitos e as 

questões de competência são checados. A Manutenção envolve as atividades de adaptação 

da ontologia às mudanças nos requisitos e correção de erros, assim como, a definição de 

responsáveis pela manutenção e atualização. 

Destacando o guia Ontology Development 101, proposto por Natalya Noy e Deborah 

McGuinness, o processo de construção de uma ontologia envolve (Noy & Mcguinness, 

2001): 

 

1) Definição de classes dessa ontologia;  

2) Arranjo das classes em uma hierarquia taxonômica com a existência de subclasses 

e superclasses;  

3) Definição de propriedades (atributos) e valores para as classes;  

4) Preenchimento dos valores das propriedades para cada instância. 

 

Para este artigo, a metodologia escolhida para basear a construção da ontologia de 

domínio é a proposta por Rautenberg et al. (2009). Ela reúne as melhores práticas das três 

ontologias mencionadas anteriormente além de fornecer uma ferramenta de auxilio, a 

ontoKem, que contribui nas primeiras fases de desenvolvimento envolvendo a 

especificação e a conceitualização, que será o foco deste trabalho. Desta maneira a 

metodologia engloba cinco atividades, sendo:  

 

1) Especificação que procura conhecer os custos de desenvolvimento, escopo, 

propósito, fontes de conhecimento e reuso de ontologias.  

2) Conceitualização que descreve o modelo conceitual da ontologia 

3) Formalização que transforma o modelo conceitual para formal possibilitando a 

implementação computacional.  

4) Implementação que atribui valor às propriedades de dados, relações e restrições 

de classes, dentre outros e, por fim, 

5) Validação que avalia a ontologia com especialistas e com os requisitos iniciais.   
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma ontologia de domínio 

sobre a cadeia produtiva do café especial. Dessa maneira, caracteriza-se como uma 

pesquisa de caráter tecnológico, pois, segundo Cupani (2011), a tecnologia é o campo do 

conhecimento que se ocupa de projetar artefatos, planejar sua construção, operação, 

configuração, manutenção e acompanhamento, com base no conhecimento científico. 

A construção da ontologia foi realizada a partir da metodologia desenvolvida por 

Rautenberg, Todesco e Gauthier (2009). O desenvolvimento da ontologia é apresentado no 

próximo tópico. Além disso, a coleta de dados secundários ocorreu a partir de bases de 

dados científicos e, principalmente, em revistas especialistas sobre a produção de café 

onde foram encontradas as definições das atividades do SAC. 

 

 

4 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE ONTOLOGIA 

 

Para a representação do conhecimento do SAC foi utilizada a metodologia de 

desenvolvimento de ontologia de domínio através da ontoKEM, uma ferramenta case 

baseada na web com propósitos acadêmicos e que visa auxiliar o desenvolvimento de 

ontologias (Rautenberg, Todesco & Gauthier, 2009). 

Na sequência do trabalho são apresentados alguns dos resultados do 

desenvolvimento da Ontologia do Café Especial. São apresentados os passos envolvendo a 

Especificação, a Conceitualização e, por fim, aFormalização. 

 

4.1 Especificação 

 

A especificação é a primeira etapa para o desenvolvimento de ontologias, nela é 

definido o escopo que possui o intuito de “registrar respostas às questões sobre a 

abrangência do domínio e utilidade da ontologia” (Rautenberg, Todesco & Gauthier, 2009, 

p. 141). Além disso, são definidos o propósito, as fontes de conhecimento, o reuso de 

ontologia e as questões de competência, sendo apresentados a seguir. 

 

Escopo: abrange os elementos e características do que vem a ser a cadeia produtiva 

do café e o SAC seguindo as atividades necessárias e já mapeadas desde a escolha da 

semente para o plantio, até o café como produto acabado pronto para o consumo. Engloba 

atividades como a seleção da semente, plantio, colheita, processamento, torrefação, 

moagem, embalagem e distribuição final.  

 
Figura 2- Descrição do Escopo do Projeto no ontoKEM 
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Fonte: Autores 

 

Propósito: representar as atividades da cadeia produtiva do sistema agribusiness do café e 

tornar comum os elementos que compõem essas atividades para garantir a qualidade de um 

café especial. 

 

Principais Fontes de Conhecimento:  

 

1. Illy (2016). O sonho do café. 

2. Illy; Viani (2005). Espresso coffee: The Science of quality. 

3. Ukers (2011). All about coffee. 

4. Entrevistas qualitativas com especialistas do café realizadas em 2016 

5. Trauer et al. (2017). O conhecimento e a cadeia produtiva do café. 

6. Saes; Farina (1999). O agribusiness do café. 

7. Andreotti (org) (2014). Chefs Café. 

8. Organização Internacional do Café (International Coffee Organization – ICO).  

 

Principal organismo intergovernamental a serviço do café. Possui inúmeros relatórios e 

publicações sobre o setor.  

 

Reuso de ontologias: não foram encontradas ontologias que abordem a cadeia produtiva do 

café e o Sistema Agribusiness do Café; foi encontrada ontologia de como preparar café e 

do comportamento de consumo dentro de uma cafeteria. Em um segundo momento da 

implementação da ontologia poderão ser incorporadas outras ontologias tais quais Dublin 

Core Structured Value
1
 (DCSV). 

 

Questões de competência: servem para auxiliar na identificação de conceitos, 

propriedades, relações e instâncias (Rautenberg, Todesco & Gauthier, 2009). São 

exemplos de questões de competência para a Ontologia do Café Especial:  

 

1) O que é um sistema agroindustrial de cafés? 

2) Quais são as etapas fundamentais de um sistema agroindustrial de cafés? 

3) Quais são os conhecimentos importantes para a produção de um café especial e 

que estão presentes tácita e implicitamente nos agentes do sistema 

agroindustrial de cafés? 

                                                      
1
 http://dublincore.org/documents/dcmi-dcsv/ 
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4) Quais são os conhecimentos explícitos relevantes ao sistema agroindustrial de 

cafés? 

5) Como é que as substâncias químicas presentes nos grãos de cafés podem 

auxiliar positivamente na saúde humana? 

6) Como preservar/manipular as substâncias químicas presentes nas sementes dos 

cafés para que as mesmas sejam geradas e não degradadas? 

 

Na Figura 3 observa-se que a partir de cada pergunta de competência foi possível retirar 

termos centrais utilizados na ontologia. 

 

 

 

  
Figura 3- Questões de competência no ontoKEM 

 

 
  

Fonte: Autores 

 

 

4.2 Conceitualização 

   

Nesta etapa é construído o modelo conceitual da Ontologia do Café seguindo as 

especificações do estágio anterior. São realizadas as seguintes tarefas: 

 

Listar os termos da ontologia: A partir das questões de competências e das bases de 

conhecimentos foram listados os seguintes termos da ontologia do café, sendo alguns 

deles: aquisição de insumos; etapas; primeiro processamento; segundo processamento; 

vendas no mercado nacional e vendas no mercado internacional. 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3817



 

 

Classificar os termos: Os termos são classificados como classes, relações 

(propriedades de objetos) e propriedades de dados. Como exemplo de classe tem-se 

“Segundo Processamento” que possui como subclasse “Empresas Torrefadoras”. Nesta 

etapa o café especial do tipo Bourbon Amarelo é selecionado por Peneiras de Tamanhos e 

é torrado de acordo com as características da origem do grão [País, Região do País 

(latitude, longitude e altitude) e Tipo do Café]. Tendo por base estas informações são 

definidos os tempos de torra e a temperatura de torra adequada para extrair o melhor desta 

variedade de grãos. Tais informações são caracterizadas como propriedades de dados na 

ontologia. 

 

Definir os termos: A definição dos termos se utilizou das bases de conhecimentos 

disponíveis e continua em desenvolvimento. A Figura 4 ilustra a página de definição de 

termos, na qual observa-se também a classificação destes em classes, instâncias, 

propriedades de dado e propriedades de objeto.  

 
 

Figura 4- Definição de termos no ontoKEM 
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Fonte: Autores 

 

 

 

 

 

 

4.3 Formalização e Implementação 
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Nesta fase o modelo conceitual é transformado em um modelo formal para que 

possa ser implementado computacionalmente (Rautenberg, Todesco & Gauthier, 2009) e 

representar os próximos passos a serem realizados na Ontologia do Café. 

Neste momento, o foco está na representação, a implementação será desenvolvida 

em etapas futuras. Como resultado é apresentado a proposta da Ontologia do Café através 

de um Mapa Conceitual realizado no Software XMind 8.0. 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES: ONTOLOGIA PROPOSTA 

 

A ontologia do café especial resultante do processo de desenvolvimento descrito 

acima tem um total de 11 classes e 67 subclasses. As propriedades da versão 1.0 contam 

com 11 propriedades de objeto (relações) e 7 propriedades de dado (atributos). Nesta 

primeira versão a ontologia ainda não foi populada, ou seja, não possui instâncias. 

A Figura 5 ilustra a representação do conhecimento proposta em sua versão 1.0. 

Nela é possível inferir (imaginar) a jornada da transformação de uma semente de café: O 

“Café especial” “possui_pais” de origem, assim como, “possui_região_do_país” e é 

classificado em alguns “Tipos”, como exemplo, tem-se o Bourbon Amarelo, proveniente 

do Brasil, mas especificamente, da Região de Minas Gerais. Esse café “passa_por_etapas” 

que vai desde o “Fornecimento de insumos” até as “Vendas”, tanto para o “Mercado 

nacional” quanto “Mercado internacional”.  

Cada uma dessas etapas “geram_resultados”, desta forma o “Resultado dos grãos” 

vão desde o “Cereja”, “Grão Verde”, “Grão côco”, “Grão torrado selecionado” até o “Grão 

torrado moído” que está pronto para o preparo.   

Além disso, cada um desses grãos tem classificações e características que 

influenciam na qualidade deste, como exemplo, o “Grão torrado selecionado” 

“tem_características” quando já preparado, como “Acidez, Doçura, Amargor, Corpo, 

Aroma”, dentre outras.   

O ponto chave desta proposta de Ontologia de Café Especial é a relação de que 

cada etapa tem_agentes e estes “Agentes”, “possuem_conhecimentos” que podem ser 

“Conhecimentos tácitos” e “Conhecimentos explícitos”. 

É possível observar também que algumas classes possuem subclasses, e estas herdam as 

características da superclasse, como por exemplo, o “Conhecimento”, classificada como 

“Tácito” e “Explícito”.  
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Figura 5- Representação do Conhecimento do Café Especial – Versão 1.0 

 

 
  

Fonte: Autores 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O café provocou profundas mudanças na sociedade, na política, na economia e na 

ecologia em todos os países em que esteve presente, propiciando progresso, riquezas e até 

mesmo revoluções. É uma das commodities legal mais comercializadas no mundo, 

contando com cerca de dois mil anos de história. Já esteve como vilão para a saúde 

humana e inicia, hodiernamente, a despontar como um importante alimento benéfico à 

saúde das pessoas. 

Há muitos mitos e informações errôneas sobre o café. Dentre as distorções 

encontradas na sociedade é que se chama de café inúmeros produtos em que o café esteja 

presente, mesmo sendo uma parte da mistura onde, em muitas vezes, se encontra 

deteriorado, contaminado e de péssima qualidade.  

Pela falta de conhecimento, consumidores de todo o mundo têm ingerido uma 

bebida pobre e mal preparada. Além disso, em função do desconhecimento por parte de 

inúmeros agentes atuantes no Sistema Agribusiness do Café, o mesmo acaba se 

deteriorando e perdendo muitas de suas substâncias benéficas à saúde humana ao longo do 

seu caminho de transformação que vai da semente à xícara. Alia-se a isto a transformação 

de substâncias importantes para a saúde em substâncias estragadas e carbonizadas devido 

ao mau processamento do café. Como exemplo ressaltamos a torra em temperaturas muito 

mais altas que a do ponto de fusão dos açúcares
2
  (cerca de 185ºC). 

A proposta de desenvolvimento de uma Ontologia do Café Especial desponta como 

uma importante ferramenta de contribuição à consulta dos agentes envolvidos no sistema 

para o aprimoramento e interligação de toda a Cadeia Produtiva do Café Especial inserida 

no Sistema Agribusiness do Café Especial. Assim sendo, espera-se que proposição desta 

ontologia impacte positivamente no setor de cafés especiais.  

No que tange ao processo de modelagem da ontologia a ferramenta ontoKEM tem 

se demonstrado de grande utilidade ao facilitar o agrupamento organizado de tantas 

informações e conhecimentos que se encontram dissipados nas mais diversas formas, 

sejam presentes em publicações científicas (principalmente na área da saúde e agronomia) 

ou de maneira tácita e implícita em agentes do Sistema Agribusiness do Café e em pessoas 

interessadas no Café Especial. 

Ao aprimoramento da Ontologia do Café Especial serão testadas ferramentas da 

Comunidade de Projetos que possuem como foco o reuso de informações do software de 

Processamento de Linguagem Natural, a DKPro Community. Esta etapa será importante 

devido a inúmera quantidade de artigos científicos já publicados na área da saúde (mais de 

vinte mil artigos) que versam sobre o café. A mineração de dados e de informações será 

fundamental para complementar a Ontologia do Café Especial. 
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IT competencies of board members and firm performance: A proposal of a conceptual 

research model 

 

Abstract  

The purpose of this paper is to propose a conceptual research model that examines 

whether the relationship between Information Technology (IT) competency of board 

members and company performance is mediated by IT investments and IT governance. 

The study proposes a conceptual model derived from a review of the literature, from 

which the competencies of the members of the board of directors about investments in 

IT and IT governance are related to financial returns achieved by the shareholders. 

 

Key Words: IT Mechanisms, IT Investments, Firm Performance, IT Governance, IT 

Competencies. 

 

Competências de TI dos membros do conselho e desempenho da empresa: uma 

proposta de um modelo conceitual de pesquisa 

 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é propor um modelo conceitual de pesquisa que examina se a 

relação entre a competência de Tecnologia da Informação (TI) dos membros do 

conselho de administração e o desempenho da empresa é mediada pelos investimentos 

em TI e pela governança de TI. O estudo propõe um modelo conceitual de pesquisa 

construído por meio de uma revisão da literatura, a partir da qual as competências dos 

membros do conselho de administração acerca dos investimentos em TI e da 

governança de TI estão relacionadas com os retornos financeiros alcançados pelos 

acionistas. 

Palavras-Chave: Mecanismos de TI, Investimentos em TI, Desempenho da Firma, 

Governança de Tecnologia da Informação, Competências de TI. 
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1.   Introdução    

 

As empresas gastaram mais de US$ 3,8 trilhões em produtos e serviços de tecnologia 

da informação (TI) em todo o mundo no ano de 2014 (Gartner, 2014), o que reforça 

que a TI é cada vez mais crítica na formulação e na execução das estratégias das 

empresas (Turel, Liu &  Bart , 2017). Entretanto, muitos executivos falham em aplicar 

seus conhecimentos e melhores práticas nos investimentos nas operações críticas de TI 

(Nolan & Macfarlan, 2005). Assim, em função das falhas corporativas e das 

preocupações sobre o desempenho das empresas no que tange aos investimentos em 

TI, a competência em TI dos membros da alta cúpula organizacional tem sido uma 

preocupação de várias organizações (Turel, Liu & Bart, 2017). 

 

Desse modo, como parte da governança corporativa, o comitê de governança de TI é 

integrante do conselho de administração e tem exercido papel na prevenção e 

conscientização de riscos aos investimentos de TI no que se refere aos orçamentos das 

empresas (Zhao & Ram, 2016). A Governança de TI consiste na liderança, nas estruturas 

e nos processos organizacionais que asseguram que a TI da organização apoie as 

estratégias e os objetivos da organização (ITGI, 2003; Turel & Bart, 2014). E no mais 

alto nível dos executivos de TI, como um dos principais agentes de informação, encontra-

se o CIO (Chef Information Officer), do qual se espera um papel de liderança na 

Governança de TI. Não à toa, o CIO tem assumido um papel cada vez mais importante 

nos negócios, nas operações estratégicas e no envolvimento nas decisões do conselho de 

administração (Zhang; Zhao & Kumar, 2016). 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

O nível de envolvimento do conselho de administração na tomada de decisão 

estratégica e supervisão de TI é positivamente influenciado pelas competências de TI 

dos membros do conselho (Jewer e McKay, 2012). No entanto, embora os CIOs 

exerçam papéis estratégicos, os conselhos de administração quase sempre 

negligenciam as questões relacionadas ao CIO e à Tecnologia da Informação (Yayla e 

Hu, 2014).  

 

Muitos diretores e os próprios acionistas veem a TI como uma questão técnica e a falta de 
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conhecimento de TI por parte dos membros do conselho pode limitar sua avaliação no 

que diz respeito ao uso da TI para apoiar a estratégia da firma (Turel & Bart, 2010). Ter 

membros do conselho com conhecimento ou experiência em TI pode manter o conselho 

informado sobre o papel da TI em sua organização e mais envolvido com decisões 

relacionadas aos investimentos e à governança de TI (Yayla e Hu, 2014). Assim, o 

modelo proposto está contido no conjunto de estudos de governança corporativa e 

governança de TI que abordam como as competências de TI dos membros conselho de 

administração são capazes de influenciar o nível de desempenho alcançado pelas 

empresas. Porém, mais do que isso, a discussão deste trabalho gira em torno da análise do 

relacionamento entre as competências de TI dos membros do conselho e o desempenho 

da empresa, procurando identificar os processos pelos quais tal relação ocorre. Em 

particular, a seguinte questão de pesquisa é proposta:  

 

 

Este estudo está estruturado em 5 seções, incluindo-se a introdução. A seção 2 trata do 

referencial teórico e argumenta sobre as competências de TI dos membros do conselho 

e o desempenho da empresa e o porquê da governança de IT e do investimento de TI 

serem importantes para a mediação entre a competência dos membros do conselho e o 

desempenho da empresa. Após, a seção 3 trata do modelo conceitual e da formulação 

das proposições. A seção 4 está reservada para discutir as implicações teóricas e, 

finalmente, na seção 5, são desenvolvidas as considerações finais.  

 

1.2 Objetivos  

 

O principal objetivo deste trabalho é propor um modelo conceitual no qual as 

competências de TI dos membros do conselho afetam o desempenho da empresa por 

meio de dois processos: o processo de alocação de recursos em TI e o processo de 

governança de TI. O trabalho também tem outros objetivos específicos, quais sejam: 

 

- Contribuir para a literatura com uma proposta de um modelo conceitual de pesquisa, 

integrando governança corporativa e governança de tecnologia da informação;  

Os investimentos em TI e a governança de TI medeiam o relacionamento entre as 

competências de TI dos membros do conselho e o desempenho da firma? 
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- Avançar o conhecimento sobre o paradigma de que as empresas que adotam práticas 

de governança corporativa apoiadas pela governança de TI criam desempenho para as 

empresas; e 

 

- Sugerir oportunidades para enriquecer a literatura de Gestão de TI com proposições 

que identificam efeitos mediadores na relação entre as competências de TI do conselho 

de administração e o desempenho da firma.  

 

A justificativa do estudo é amparada pela lacuna apontada por Zhao & Ram (2016) que 

argumenta que a literatura sobre a competências de TI dos membros do conselho de 

administração é escassa, especialmente em se relacionando tais competências com os 

investimentos em TI. Ao mesmo tempo, segundo Joanna, Anne & Sean (2011), a 

relação entre a governança corporativa, a governança de TI e os retornos dos 

investimentos em mercados emergentes tem sido pouco pesquisada. Por fim, dadas a 

relações entre a governança de TI e a governança corporativa com o desempenho da 

firma, também é desejável entender a forma como o conselho de administração está 

potencialmente interagindo com as práticas da governança de TI (Turel & Bart, 2014). 

 

2.   Revisão Teórica 

 

 

A competência de IT dos membros do conselho e o desempenho da empresa 

 

A  competência do conselho de administração refere-se à capacidade de execução das 

funções administrativas em consonância com os resultados da empresa. Pardis, Sofian 

& Abdullah, (2016 ) discutiram as três principais funções dos membros do conselho 

que  incluem o monitoramento e controle, serviço e a gestão estratégica.  

As tarefas de monitoramento e controle pertencem a função de supervisor dos 

membros do conselho, a função do serviço é relacionado ao assessoramento e 

aconselhamento do CIO, a gestão estratégica requer o envolvimento do conselho na 

formulação de visão, missão e  estratégias da empresa. 

 

Entretanto para Noor, Kamardin & Ahmi, (2014) o desempenho da empresa e a 

competência dos membros do conselho existentes na literatura  são ainda 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3829



 

 

continuamente assumidos como resultados das estruturas e processos da empresa, e a 

uma escassez de evidências na literatura da  relação entre quais são as principais 

competências que levam a um desempenho positivo do conselho e conseqüentemente 

da empresa, se o conselho possui membros suficientes com conhecimento em TI, 

habilidades e experiências para garantir que o investimento em TI da empresa é 

devidamente governado.  

 

A literatura de governança corporativa usa o conceito de competência da diretoria para 

se referir aos membros do conselho de administração e suas variadas combinações 

acerca dos atributos, das características e das suas experiências. (Van der Walt e 

Ingley, 2013).  

 

 

Infelizmente muitos membros do conselho permanecem na escuridão quando a questão 

trata dos gastos relacionados a TI, apesar que os totais gastos com os ativos podem 

representar cerca de 50% do capital gasto na organização, é nesta situação que muitos 

executivos falham no modo de aplicação da combinação das suas competências com as 

melhores praticas dos seus concorrentes ((Nolan & Macfarlan, 2005). 

 

No entanto, em uma série de pesquisas, mais de 90% dos executivos seniores 

e diretores identificam a tecnologia como importante ou muito importante para os seus 

negócios. Isso levanta a questão do papel dos diretores na efetiva governança 

corporativa das empresas em uma sociedade saturada de tecnologia e ambientes 

empresariais que possuem uma dependencia fundamental dos recursos de TI para 

funcionar (Joanna, Anne & Sean, 2011). 

 

Para Yayla & Hu, (2014) os membros do conselho de administração podem trazer 

oportunidades, fontes de investimentos e conhecimento, com informações que podem 

fornecer, argumentam ainda que em um ambiente onde mudanças extremas que 

influenciam as organizações que estão fazendo negócios, os membros do conselhos de 

administração devem poder fazer perguntas relevantes quando a administração está 

apresentando documentos e propostas, e deve ser competente para tomar decisões 

relacionadas à TI. 

 

Porque a Governança de TI e o investimento de TI são importantes para a  
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mediação entre Board IT Competence e o desempenho das empresas ? 

 

De acordo com da teoria do agente, os executivos podem procurar maximizar sua 

própria utilidade e ganhos por excesso de consumo de recursos da empresa ou seleção 

investimentos não competitivos, a uma noção que os executivos podem fazer 

investimentos de TI excessivos (Nolan & Macfarlan, 2005).  

 

Preocupações com a carreira sugerem que os executivos podem intencionalmente  

imitar as decisões de investimento de outros pares, para melhorar a sua reputação 

profissional, com pouco ou nenhuma consideração com as necessidades de TI de suas 

empresas (Nolan & Macfarlan, 2005). A teoria também argumenta que fazer 

investimentos em TI pode meramente representar os tentar cumprir as pressões 

institucionais e portanto, não pode necessariamente levar a uma empresa a um melhora 

no desempenho (Sunil Mithas, 2011).  

 

Esses problemas de agência podem ocorrer na avaliação das decisões de investimento 

de TI dos executivos quando requerem informações relacionadas à tecnologia que os 

muitas vezes falta aos executivos do conselho de administração. Os acionistas podem 

avaliar as de decisões de TI dos executivos com base em outras informações não 

relacionadas a tecnologia (Amy  & Thomas, 2003)  

 

Consequentemente, os gerentes podem tirar proveito de informações assimétricas para 

apoiar suas decisões de investimento em vez de avaliar os impactos econômico das 

decisões em suas empresas (Sunil Mithas & Roland, 2016). A imitação também pode 

acontecer, se faltar informações e habilidades aos executivos  para selecionar o 

melhores investimentos para suas empresas, e simplesmente seguem outros pares para  

reduzir os custos de decisão. A imitação pode levar a um excessivo ou não econômico 

investimento em TI, resultando em um investimento insignificante em relação  ao 

desempenho da empresa. 

 

Estudos relacionam o desempenho da empresa com os investimentos anuais em TI ou 

com os estoques acumulados de  equipamentos de TI. O desempenho refere-se ao  

retorno dos investimentos sobre ativos (RoA), a performance operacional baseado em 

contabilidade (EBIT) ou na avaliação fundamentada no mercado acionário do valor da 
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empresa (Joanna, Anne & Sean, 2011) 

 

A governança de TI é muitas vezes o aspecto mais fraco da governança corporativa e  

presumivelmente porque muitos diretores não tem uma boa compreensão ou 

conhecimento das possíveis oportunidades e problemas de TI, os membros do conselho 

não têm treinamento e  ou motivação para fazê-lo (Turel, Liu &  Bart , 2017).  

 

Dada a importância da literatura para governança de TI é necessário  incluir  o 

envolvimento do conselho de administração na supervisão da gestão de  TI na empresa. 

Suas responsabilidades gerais de governança corporativa incluem o planejamento 

estratégico e monitoramento, garantindo políticas e recursos para atingir metas, 

validando controles internos e assegurando que os riscos sejam identificados e 

monitorados. 

 

 Segundo Turel & Bart, (2014) o conselhos de administração aprovam todas  as 

decisões importantes, inclusive decisões de investimentos em TI que podem 

representar impactos significativos no desempenho da empresa, é função do conselho 

administrativo encontrar fontes de financiamento para projetos de TI e garantir 

que os executivos de TI atuam de acordo com os melhores interesses dos acionistas. A 

tabela 1 ilustra o total de gastos e crescimentos mundiais em TI nos anos de 2013 e 

2104. 

Tabela 1  

  2013 

 Gastos 

2013 

Crescimento (%) 

2014 

Gastos 

2014 

Crescimento (%) 

Equipamentos      669                    -1.2 697                     4.3 

Sistema Data Center      140                    -0.3      143                     2.6 

 Software  Empresarial      300                     5.2      320                     6.8 

Serviços de TI      922                     1.8      963                     4.5 

Serviços de Telecom   1,633                    -0.5   1,653                     1.2 

Resultado de TI   3,663                           0.4   3,777                     3.1 

 

Fonte: Gartner (2014), valores totais representados em trilhões de US$. 
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3.  Modelo Conceitual e Formulação das Proposições 

 

Uma pesquisa orientada ao paradigma positivista, como a presente, normalmente se 

direciona para a validação e teste de hipóteses. A figura 1 demonstra o modelo 

conceitual de pesquisa e aponta para três proposições. Como demonstra a figura, 

objetiva-se avaliar o impacto medidor dos mecanismos de TI: Governança de  TI 

(ITGOV)  e investimentos em TI (IT INVEST) no relacionamento entre a competência 

de TI dos membros do conselho (Board  IT Competence) e o desempenho da empresa 

(Firm Performance). 

 

 

Figura 1: Modelo conceitual de pesquisa proposto 

      

 
 
    
 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

 

3.1  Fundamentação das Proposições 

 

Há um crescente reconhecimento no valor oferecido pela competência dos membros do 

conselho em termos de nível educacional, conhecimento de tecnologia e experiência na 

indústria. Estudos sugerem que as competências da diretoria podem influenciar no 

desempenho da empresa por meio da melhoria dos processos estratégicos de tomada de 

decisão acerca dos investimentos e na supervisão dos comitês de governança  (Amy & 

and  Dalziel, 2003).   

 

BOARD   IT 
COMPETENCE 

        IT GOV 

FIRM PERFORM 

IT INVEST IMENTOS 

PP2 

PP3 

PP1 
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Segundo Johl, Kaur, & Cooper. B. (2015) o conselho de administração precisa 

assegure-se de ter a combinação certa de membros com competências apropriadas e 

experiência para lidar com complexidades de negócios, competições e mudanças. 

Enfatizaram também a importante para o conselho de ter membros com uma 

compreensão dos princípios contábeis e demonstrações financeiras, que levarão a uma 

melhor supervisão pelo conselho nas decisões de investimentos.  

 Além disso, as competências de TI dos membros do conselho de administração 

melhoraria a compreensão dos acionistas e a percepções dos clientes acerca dos 

investimentos realizados em TI pela empresa ( Karem, Musale & Ismail, 2015). Assim, 

sugere-se a seguinte proposição: 

 

 

Algumas diretores não se envolvem em assuntos relacionados a TI, e outros 

estabelecem comitês de TI dedicados, que diligenciam  problemas relacionados as 

operações de TI, não alinhados ao negócio e ao planejamento estratégico (Bart, Li & 

Turel, 2017).  

 

Neste sentido o conselho pode aumentar a supervisão sobre o comite de TI, e através 

deste processo, reduzir as informações assimétricas entre gerenciamento (agentes) e 

partes interessadas (diretores) e, em última análise, evitar  comportamentos 

oportunistas de gerenciamento, por exemplo, garantir que o a equipe de gerenciamento 

executivo invista na adequada segurança de TI (Bart & Turel, 2014). 

 

A governança de IT é muitas vezes o aspecto mais fraco da governança corporativa e 

presumivelmente porque muitos diretores não tem uma boa compreensão ou 

conhecimento das possíveis oportunidades e problemas de TI, e eles não têm 

treinamento e ou motivação para fazê-lo (Turel & Bart, 2014). No entanto, os diretores 

estão se tornando cada vez mais consciente de questões de TI, como o retornos dos 

investimentos em TI e na segurança dos serviços (Nolan & McFarlan, 2005). Assim,  

sugere-se seguinte proposição: 

 

 PP2: A governança de IT (IT GOV) media positivamente a relação entre as 

competências de TI dos membros do conselho (Board IT Competence)  e o 

desempenho da empresa (Firm performance). 

PP1: As competências de TI dos membros do conselho (Board IT Competence) 

estão positivamente associados ao desempenho da empresa (Firm Performance).  
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Mithas & Roland (2016) argumentaram que as empresas gastam significativas somas 

em TI, mas elas, muitas vezes são desafiadas no desenvolvendo de adequados 

mecanismos para direcionar esses recursos e que se perceba o valor do retorno destes 

investimentos. A ênfase na governança corporativa de uma empresa afeta as escolhas 

da empresa com respeito aos tipos de tecnologias e aplicações que adquire e os tipos de 

processos e métricas de desempenho que ele usa.  

 

Enquanto os investimentos em  TI apresentam oportunidades promissoras para as 

empresas, também trazem riscos significativos, considerando que as despesas de 

capital de TI podem representar tanto quanto como metade das despesas totais de uma 

empresa, os mesmos  investimentos levam a significativos riscos estratégicos. Por 

exemplo, estudos mostram que aproximadamente 70% dos projetos de TI são 

cancelados ou completos com  horas extras sobre o orçamento (Nolan & McFarlan, 

2005). 

 

Para  Ray, Che & Barney (2013) empresas sem uma TI  apropriada podem não serem 

capazes de controlar ativos valiosos, seu desempenho enfraquece devido às 

desvantagens competitivas que enfrentam, este argumento é consistente, sugerindo que 

as decisões relacionadas a TI muitas vezes destroem o valor dos investimentos quando 

não estão sendo devidamente monitorados. 

 

Sendo que a  governança corporativa visa assegurar que os investidores obtêm um 

retorno adequado dos seus investimentos, e especificamente, os membros do conselho 

podem exercer uma função de monitoramento sobre os mecanismos de governança de 

TI  afim de assegurar desempenhos financeiras e operacionais positivas (Joanna, Anne 

& Sean, 2011),   Assim, sugere-se a seguinte proposição: 

 

 

PP3: Os Investimentos em TI (IT INVEST ) mediam positivamente a relação entre as 

competências de TI dos membros do conselho (Board IT Competence) e o desempenho 

da empresa (Firm Performance). 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3835



 

 

3.2  Variáveis que compõem as proposições 

 

Firm Performance, consideramos duas medidas de desempenho da empresa: retorno 

de ativos (ROA) e Q de Tobin. O RoA identifica a capacidade de uma empresa gerar 

lucros de seus ativos. Esta medida tem sido amplamente utilizada em estudos prévios. 

Uma desvantagem da medida RoA é o foco restrito na lucratividade da empresa no ano 

fiscal atual (Tanriverdi, 2006). Para a governança corporativa, também usamos o Q de 

Tobin como uma medida de desempenho firme. O Q de Tobin é um medida que reflete 

as expectativas do mercado de desempenho futuro da empresa (Bharadwaj 2000). 

 

IT Invest, é o investimento anual em TI, inclui hardware, software, e os custos 

relativos à manutenção, pessoal e treinamento. Esta medida abrange todos os principais 

componentes dos gastos corporativos em TI (Joanna, Anne & Sean, 2011). 

 

Board IT Competence, acredita-se que membros do conselho com vários tipos de 

competências em TI agreguem valor para o desempenho da empresa, especialmente no 

aprimoramento dos investimento através de melhores práticas. Será medido através das 

seguintes categorias: Board educational background, Board professional qualifications, 

Board  IT industry experience, Board training,  Board age. (Noor,   Kamardim &  

Ahmi,  2016). 

 

IT Gov, é representado pela monitoração e aplicação das cinco dimensões IT 

Governance Institute (ITGI): Performance Measurement; Strategic Alignment; IT 

resource management; Risk Management e Value Delivery (Board Briefing on IT 

Governance, 2003). 

 

 

3.3  Variáveis de Controle 

 

Neste estudo, a variável dependente Firm Performance pode ser mediada por outros 

fatores. No modelo conceitual proposto duas variáveis adicionais de menor impacto 

são incorporadas:   
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Setor da economia: o tipo de negócio é medido por uma variável dummy: 0 para 

Produção, 1 para Serviço. O estudo de Tian et al. (2009) fornece evidências empíricas 

e estatísticas para apoiar o argumento de que o segmento da empresa teve impactos 

significativos sobre o desempenho das empresas na China.  

 

Estrutura de Propriedade: também é definida por uma variável dummy: 1 para 

empresas estatais e 0 para privadas. Segundo Tian et al. (2009), gestores de topo em 

empresas estatais são nomeados pelo governo e enfrentam restrições orçamentárias, 

uma vez que a estrutura de incentivos desse executivo não está diretamente relacionada 

com o desempenho da empresa. É muito provável que gestores das empresas públicas 

sejam menos motivados a buscar desempenhos superior. 

  

4.    Implicações Teóricas  

 

O modelo conceitual de pesquisa proposto no presente estudo fornece um modelo que 

estuda empiricamente o papel dos constructos IT Gov e  IT Invest como mecanismos de 

TI impactando na mediação entre os constructos Board IT Competence e a Firm 

Performance. Especialmente, é demonstrado que modelo conceitual de pesquisa 

poderá ser aplicado em qualquer  outra pesquisa relacionado a gestão de Tecnologia da 

Informação. 

 

Na revisão sistemática da literatura realizada para a presente pesquisa, foram identificados 

diferentes resultados, nomenclaturas e atribuições relacionados aos constructos e também 

resultados não homogêneos dos testes executados pelos pesquisadores sobre  a mediação 

ou moderação dos mecanismos de TI e também sobre governança corporativa e 

desempenho da empresa. Tais resultados implicam diretamente o embasamento teórico do 

tema, pois trazem a necessidade de mais estudos sobre as questões relacionadas com a 

governança corporativa e competência em TI dos membros do conselho e o desempenho 

da empresa.   

 

O estudo de Joanna, Anne & Sean, (2011), investigou o efeito da governança 

corporativa como um importante mecanismo de  gestão  de controle  sobre a relação 

entre o investimento em TI e o desempenho na indústria eletrônica taiwanesa, 
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relataram resultados mistos sobre o impacto da tecnologia da informação (TI) no 

desempenho da empresa. 

 

Para  Marjan, Hasnah & Ahmi (2016) membros do conselho com diversificadas 

competências são cruciais para complementar a necessidade do conselho para 

supervisionar se a conduta da gestão está em consonância com os interesses dos 

acionistas. Relativamente à indústria da tecnologia da informação, é necessário um 

conselho diversificado com competências em matéria de TI. Existem estudos muito 

limitados que têm sido realizados para investigar a relação entre a diversidade de 

conhecimentos especializados em TI e o investimento em TI realizados pelas as 

empresas. 

 

Os resultados obtidos por Turel & Bart (2010)  indicam que os membros do conselho 

não realizaram todas as questões relacionadas a TI, sendo que uma melhor educação 

em TI para membros do conselho é talvez obrigatória, e que os resultados atuais 

fornecem validação para a importante função dos membros do conselho na supervisão 

da governança de TI. 

 

Turel &  Bart (2014 ) sugeriram que níveis elevados de governança de TI no nível do 

conselho de administração, independentemente das necessidades e demandas de TI 

existentes,  adquirem aumentos na desempenho da empresa. 

 

        Turel, Liu & Bart (2017), concluíram que os membros do conselho têm um papel a    

desempenhar enfrentando o desafio de alinhar estrategicamente a TI com os 

negócios que normalmente são considerados de responsabilidade do CIO. O conselho 

pode monitorar e orientar o CIO, bem como as ações da alta gerência que exigem que o 

CIO e outros gerentes trabalhem juntos para facilitar suas comunicações e 

compreensão, e garantir que a  TI esteja alinhada com as estratégias e planos de 

negócios colaborando para o desempenho positivo da empresa. 

          

        5.   Conclusão 

 

O presente trabalho de pesquisa propõe um modelo de pesquisa integrativo entre a 

governança corporativa e o desempenho da empresa com os mecanismos de TI como 
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mediadores, cobrindo um gap sugerido na literatura de gestão de TI (Turel & Bart, 

2014; Zhao & Ram, 2016) 

 

Os estudos de pesquisa anteriores relatam que as competências dos membros do 

conselho têm um impacto significativo na desempenho da empresa, com o emprego de 

outros tipos de mecanismos de TI como alinhamento estratégico e estilos de 

governança (Turel, Li & Bart, 2017); investimentos estrangeiros e independência do 

conselho (Joanna, Anne & Sean, 2011); capacidades de TI (Zhang; Zhao &  Kumar, 

2016); IT awareness e IT Intensity (Yayla, & Hu, 2014).  

 

Contribuindo com a literatura existente sobre  gestão de TI, a  presente  proposta de  

estudo, em seu modelo fundamental incorpora mecanismos de TI e Governança 

Corporativa que ainda carecem de mais estudos e  será tema da tese de doutorado do 

autor, que consolidará  e validará o  modelo conceitual de pesquisa apresentado, assim  

colaborando com a bibliografia com  informações de pesquisas adicionais a gestão de 

TI e os seus relacionamentos com a Governança Corporativa nas empresas. 

 

6.   Bibliografia. 

 

Amy J. H. & Dalziel, T. (2003). Boards of Directors  and Firm Performance: 

Integranting  Agency and Resource  Dependence Perspectives. Academy of 

Management. V. 28, N. 3, p.p. 383-396. 

 

Bharadwaj, A. S. (2000). A resource-based perspective on information technology 

capability and firm performance: An empirical investigation. MIS Quarterly, V. 24, N. 

1, p.p. 169-196. 

 

Douma S; George R & Kabir R. (2006) . Foreign and domestic ownership, business 

groups, and firm performance: evidence from a large emerging market. 

Strategic Management Journal, V. 27, N. 7, p.p. 637–657. 

 

Gartner (2104). Gartner Says Worldwide IT Spending on Pace to Reach $3.8 Trillion 

in 2014. Available at: http://www.gartner.com/newsroom/id/2643919. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3839



 

 

 

Gumer, A. B. U.; Malmendier & G. Tate (2008). Financial expertise of directors. 

Journal of Financial Economics,V. 88, p.p. 323-354. 

 

Hayati, D; Karami, E. & Slee, B. (2006) Combining qualitative and quantitative 

methods in the measurement of rural poverty. Social Indicators Research, Springer, V. 

75, p.p. 361-394. 

 

ITGI (IT Governance Institute)  (2003). Board Briefing on IT Governance, second 

edition, p.p.10. 

 

Joanna L. Y. Ho; Anne Wu &  Sean Xin Xu. (2011). Corporate Governance and 

Returns on Information Technology Investment: Evidence From an Emergent  Market. 

Strat. Mgmt. J., V 32, p.p. 595–623. 

 

Karem, M. A.; Musali. M & Ismail K. N. (2015). Board diversity and intellectual 

capital performance The moderating role of the effectiveness of board meetings. 

Accounting Research Journal, V. 28, N. 3, p.p. 268-28. 

 

Marjan, Hasnah & Ahmi (2016). The Relationship between Board Diversity of 

Information and Communication Technology Expertise and Information and 

Communication Technology Investment: A Review of Literature. International Journal 

of Economics and Financial Issues, V. 7,  p.p. 202-214. 

 

Noor, M. N;  Kamardin, H. &  Ahmi. A. (2016). The Relationship between Board 

Diversity of Information and Communication Technology Expertise and Information 

and Communication Technology Investment: A Review of Literature. International 

Journal of Economics and Financial Issues, V. 6, N. 7, p.p. 202-214. 

 

Nolan, R. & Macfarlan,W.F. (2005).  Information  Technology and the Boards  

Directors. Harvard Business Review, V. 1, p.p. 1- 12. 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3840



 

 

Pardis, Sofian & Abdullah, (2016 ). An Integrative Proposed Model of Corporate 

Governance: The Corporate Governance Mechanisms Mediates the Relationship 

between Board Intellectual Capital and Corporate Performance. International Journal 

of Economics and Financial Issues, V. 6, p.p 70-75. 

 

Peiqin Zhang; Kexin Zhao & Ram L. Kumar. (2016). Impacts of IT Governance and IT 

Capability on Firm Performance. Information Systems Management, V 33, N. 4, p.p. 

357-373. 

 

Jewer, J., & McKay, K. N. (2012). Antecedents and consequences of Board IT 

governance: institutional and strategic choice perspectives. Journal of the Association 

of Information Systems, V. 13, N. 7, p.p. 581-617. 

 

Johl, K.J.; Kaur, S.& Cooper. B. (2015). Board Characteristics and Firm Performance: 

Evidence from Malaysian Public Listed Firms. Journal of Economics, Business and 

Management, V. 3, N. 2, p.p. 120-135. 

 

Ray, G., Xue, L. & Barney, J. (2013). Impact of information technology capital on firm 

scope and performance: the role of asset characteristics. Academic Management 

Journal, New York, V. 56, N. 4, p.p.1125-1147. 

 

Sunil Mithas; Narayan Ramasubbu & V. Sambamurthy. (2011).  How Information 

Management Capability Influences Firm Performance. MIS Quarterly V. 35, N. 1, p.p. 

237-256.  

 

Sunil Mithas & Roland T. Rust. ( 2016).  How Information Technology Strategy and 

Investments Influence Firm Performance: Conjecture and Empirical Evidence. MIS 

Quarterly, V. 40, N. 1, p.p. 223-245. 

 

Tanriverdi, H. (2006). Performance effects of information technology synergies in 

multibusiness firms. MIS Quarterly, V. 30, N. 1, p.p. 57-77. 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3841



 

 

Tian, J. et al. (2009).  From IT deployment capabilities to competitive advantage: an 

exploratory study in China. Information Systems Frontiers, Hoboken, V. 12, N. 3, p.p. 

239-255. 

 

Turel, & Bart. (2010). IT and the Board of directors: An empirical investigation into 

the “governance questions” Canadian Board members ask about IT. Journal of 

Information Systems, V. 24, N. 2, p.p. 147-172. 

 

Turel, &  Bart.  (2014) . Board-level IT governance and organizational performance. 

European Journal of Information Systems, V. 23, p.p. 223–239. 

 

Turel, Liu &  Bart. ( 2017)  Board-level Information Technology Governance Effects 

on Organizacional Performance: The Roles of  Strategic Aligmemntand Authoritarin 

Governance Style. Information Systems Management, V. 34, N. 2, p.p. 117-136. 

 

Van der Walt, N. & Ingley, C. (2013), “Board dynamics and the influence of 

professional background, gender and ethnic diversity of directors”, Corporate 

Governance Journal, V. 11, N. 3, p.p. 218-234. 

 

Yayla, A. A. & Hu, Q. (2014). The effect of Board of directors’ IT awareness on CIO 

compensation and firm performance. Decision Sciences, V 45, N. 3, p.p. 401-435. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3842



 

 

DOI: 10.5748/9788599693148-15CONTECSI/PS-5876 

The Influence of Teaching Resources, Instructional Team and Self-evaluation. 

 

Silvana Silva Vieira Tambosi, https://orcid.org/0000-0002-4762-7957, (Universidade 

Regional de Blumenau – FURB, Santa Catarina, Brasil) - profa.silvana.vieira@gmail.com 

Luciano Trentin, https://orcid.org/0000-0002-7916-3536, (Universidade Regional de 

Blumenau – FURB, Santa Catarina, Brasil) - trentinluciano@yahoo.com.br  

Maria José Carvalho de Souza Domingues, https://orcid.org/0000-0001-7771-144X, 

(Universidade Regional de Blumenau – FURB, Santa Catarina, Brasil) - 

mariadomingues@furb.br 

Iara Regina dos Santos Parisotto, https://orcid.org/0000-0002-3162-5826, (Universidade 

Regional de Blumenau – FURB, Santa Catarina, Brasil) - 

 

Abstract 

Distance learning is a type of teaching and learning that has been growing in educational 

institutions, greater flexibility and autonomy. However, it was found that some aspects 

should be considered by the providers of this modality, such as: the didactic resources, 

instructional team and the student self-assessment influences the student of undergraduate 

courses. In order to answer this question, a survey was applied, descriptive and 

quantitative, with 196 students. Using the statistical technique of logistic regression, it was 

found that the questions that the students had a high perception were related to the 

dialogicity of the content, the proposed activities for the subjects and the multimedia 

resources. The issues that were least observed were the amount of time they devoted to the 

study in the modality (student self-assessment), and the attention / readiness in the 

teachers' (instructional team). As a result, it is suggested that institutions invest in virtual 

educational platforms, multimedia resources and in the production of didactic content, in 

order to satisfy the learning needs of the student. 

 

Key-words: Distance learning, Didactic Resources, Student Self-Assessment, Instructional 

Team. 

 

A Influência dos Recursos Didáticos, da Equipe Instrucional e da Autoavaliação Discente.  

Resumo 

O ensino a distância é uma modalidade de ensino e aprendizagem que vem ganhando cada 

vez mais espaço nas instituições de ensino, maior flexibilidade e autonomia. Assim, 

verificou-se que alguns aspectos deveriam ser ponderados pelas ofertantes desta 

modalidade, tais como: os recursos didáticos, a equipe instrucional e a autoavaliação 

discente influenciam o discente de cursos de graduação presencial.  Buscando responder à 

esta questão, realizou-se uma survey descritiva e quantitativa com 196 alunos. Por meio da 

técnica estatística de regressão logística. Descobriu-se que as questões que os estudantes 

tiveram uma alta percepção estavam relacionadas a dialogicidade do conteúdo, as 
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atividades propostas para as disciplinas e os recursos multimídias. As questões que 

obtiverem menor observância foram a quantidade de tempo dedicado para o estudo na 

modalidade (Autoavaliação), e a atenção/prontidão dos professores (Equipe Instrucional). 

Como resultado, sugere-se que instituições invistam nas plataformas virtuais de ensino, 

recursos multimídias e na produção do conteúdo didático, a fim de satisfazer as 

necessidades de aprendizagem do estudante. 

 

Palavras-Chave: Modalidade a Distância, Recursos Didáticos, Autovaliação, Equipe 

Instrucional. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A oferta de ensino por meio da educação a distância (EAD) movimenta o mercado, 

o qual investe em cursos nessa modalidade em todo território nacional (Haddad & 

Graciano, 2004; Mancebo et al., 2015). Nesse contexto, a EAD, torna-se um tema 

pertinente para pesquisas, pois o crescimento desta modalidade incita as instituições 

educacionais a estruturar as áreas administrativas e tecnológicas, para que haja 

interatividade entre docentes, discentes e colaboradores, exigindo destaque para a 

qualidade do ensino e aprendizagem (Boas, Andrade, Hamtini, & Souza, 2011). 

O crescimento do Ensino Superior (ES) na modalidade de Educação a Distância 

(EAD) no Brasil se mostra rápido. Em 2015, mais de cinco milhões de brasileiros 

realizaram cursos nesta modalidade segundo o Anuário Estatístico de Educação Aberta e a 

Distância no Brasil [ABED] (2015). Contabilizando 5.048.912 alunos de EAD, com 

1.108.021 em cursos regulamentados por nível acadêmico totalmente a distância e 

semipresenciais, e 3.940.891 em cursos livres ou corporativos. Foram registrados 

1.180.296 a mais que o ano anterior. Em cursos técnicos, de graduação e pós-graduação 

lato sensu são ofertados integralmente no formato EAD mais de 1.100.000 estudantes 

(ABED, 2015). 

Mediante os dados, Montiel et al. (2014) ressaltam que a modalidade da educação a 

distância (EAD), inicialmente surgiu para suprir as deficiências de alcance do sistema de 

ensino convencional. Os autores ainda destacam que atualmente a modalidade de ensino se 

mostra capaz de complementar o sistema regular de ensino presencial, apoiando-se em 

práticas pedagógicas modernas e em recursos tecnológicos que facilitam a comunicação 

entre professor e aluno, ultrapassando limites de tempo e distância.  

Alves (2011) acrescenta que a educação a distância é uma das modalidades 

educacionais mais democráticas, pois utiliza as tecnologias tanto da informação quanto de 

comunicação em prol da conquista do conhecimento atendendo um grande número de 

pessoas simultaneamente. 

 Para se estabelecer as contribuições específicas desta modalidade de ensino para a 

educação e a qualidade desta, torna-se necessário aplicar sistemas de avaliações para 

identificar aspectos a serem melhorados. No que tange a avaliação na EAD, Secretaria de 

Educação a Distância/Ministério da Educação [SEED/MEC] (2003) destaca que:  

 
Cursos e programas a distância, pelo seu caráter diferenciado e pelos 

desafios que enfrentam, devem ser acompanhados e avaliados em todos os seus 

aspectos, de forma sistemática, contínua e abrangente. Duas dimensões devem 

ser contempladas na proposta de avaliação: (1) a que diz respeito ao aluno e (2) a 

que se refere ao curso como um todo, incluindo os profissionais que nele atuam 

(SEED/MEC, 2003, s/p). 
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 Autores como Vitorino (2014), Zerbini e Abbad (2008), afirmam a necessidade de 

ações para avaliar e desenvolver ferramentas que descrevam estratégias e competências 

envolvidas nas instituições de ensino. Corroborando com os autores, Marchesan e Souza 

(2006) anunciam a importância do processo avaliativo nas Instituições de Ensino Superior 

(IES), pois por meio deste processo as instituições poderão verificar o quanto estão 

comprometidas com a construção de uma educação de qualidade. 

Para uma educação de qualidade na EAD, destaca-se a importância da avaliação 

das dimensões didático pedagógica, pois esta orienta o processo educativo, podendo inferir 

diretamente na aprendizagem do aluno e influenciar na sua decisão em estudar novamente 

na modalidade a distância. Em SEED/MEC (2017) ressalta-se que os referenciais de 

qualidade na modalidade, incluem os aspectos pedagógicos, recursos humanos e 

infraestrutura. Para se atingir estes aspectos tornam-se essenciais a avaliação da concepção 

de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem, sistemas de comunicação, 

material didático, avaliação, equipe multidisciplinar, infraestrutura de apoio, gestão 

acadêmico-administrativa (SEED/MEC, 2017). 

Neste contexto, a presente pesquisa tem como objetivo verificar se os recursos 

didáticos, a equipe instrucional e a autoavaliação discente influenciam na sua decisão em 

estudar novamente na modalidade a distância. 

O documento está estruturado da seguinte forma: a primeira seção fundamenta a 

teoria do assunto abordado, a segunda apresenta os métodos usados na pesquisa, a terceira 

discute os resultados encontrados no estudo e por último, as considerações finais e as 

recomendações para trabalhos futuros. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo são apresentados os aportes teóricos desta pesquisa sobre a educação 

a distância e a dimensões didático pedagógicas, os quais servirão de base para a discussão 

dos resultados.  

 

2.1 MODALIDADE DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

A educação a distância alavancou o Ensino Superior no país, levando a 

possibilidade de graduação aos lugares mais distantes, contribuindo com a democratização 

do ensino no Brasil. No entanto cabe destacar que esta modalidade emergiu amparada 

pelas novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). Belloni (2002) ao fazer 

reflexões sobre o conceito que abarca a modalidade anuncia que:  

 
o conceito de distância está se transformando, como as relações de tempo 

e espaço, em virtude das incríveis possibilidades de comunicação a distância que 

as tecnologias de telecomunicações oferecem. Também o conceito de 

interatividade carrega em grande ambiguidade, oscilando entre um sentido mais 

precioso de virtualidade técnica e um sentido mais amplo de interação entre 

sujeitos, mediatizada pelas máquinas (Belloni, 2002, p.1).  

 

Mediante a definição, compreende-se que a EAD, necessita promover o 

relacionamento entre as partes e o todo, ocasionando um entrelaçamento interdependente 

de pessoas e atividades no ambiente de trabalho, abarcando a efetivação da aprendizagem 

do estudante e sua formação, ou seja, o desenvolvimento pleno das competências 

cognitivas sociais e efetivas (Marcheti, Belhot, & Seno, 2005). 

No que tange a organização da modalidade, Marcuzzo et al. (2015) destacam que 

contrário ao ensino presencial, na modalidade EAD, não há uma organização e 

estruturação definida, existindo situações educativas que podem suprimir qualquer um dos 
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elementos característicos do modelo presencial, como espaço, tempo, conteúdo, presença, 

etc. Sobre a flexibilidade metodológica da EAD, Marcheti et al. (2005), ressaltam que esta 

permite ao docente uma revisão da estrutura do ensino a favor da aprendizagem, colocando 

os estudantes como corresponsáveis pela qualidade do processo educacional no qual se 

encontram inseridos.  

No contexto dessa modalidade, o monitoramento da aprendizagem acontece com 

maior intensidade pelo aluno, o qual possui menor dependência do professor. No entanto a 

comunicação entre estes é mediada por materiais impressos, digitais e/ou pelas tecnologias 

de informação e comunicação (Tarouco, 1999; Henry & Meadows, 2008). 

Dentre as tecnologias digitais de informação e comunicação, Schenatz e Borges 

(2013) destacam o vídeo e a internet, os quais permitem ao professor aprimorar suas 

metodologias de ensino, facilitando e incentivando a aprendizagem, ao mesmo tempo em 

que aproximam os alunos, evitando que eles se sintam meros receptores de conteúdos, mas 

sim, participantes ativos na construção do conhecimento. As autoras ainda mencionam os 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), os chats, wikis, fóruns de discussão, 

disponibilização de hipertextos e vídeos, os quais propiciam aos alunos condições diversas 

para a aprendizagem (Schenatz & Borges, 2013). 

Com vistas a complexidade que envolve a modalidade, os referencias de qualidade 

para os cursos devem incluir os seguintes aspectos: pedagógicos, recursos humanos e 

infraestrutura. Para atender estes aspectos, torna-se essencial a análise dos seguintes 

tópicos: concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem, 

sistemas de comunicação, material didático, avaliação, equipe multidisciplinar, 

infraestrutura de apoio, gestão acadêmico-administrativa e sustentabilidade financeira 

(SEED/MEC, 2017). 

As dimensões a serem consideradas pelos cursos EAD, são: organização 

pedagógica de aprendizagem dos estudantes, práticas educacionais dos professores e 

tutores, material didático, tecnologias de informação e comunicação, currículo, sistema de 

orientação docente para o atendimento aos estudantes (SEED/MEC, 2017). As tecnologias 

de informação e comunicação podem ser consideradas ideais para atender as necessidades 

educacionais dos professores e alunos, ao serem apoiadas pela rápida resposta do tutor aos 

e-mails e atividades (Hopper & Harmon, 2000); estabelecendo compromisso e feedback 

individual (Anderson, 2006); especificando os objetivos (Carr-Chellman & Duchastel, 

2000; Sieber, 2005), detalhando o suficiente para esclarecer o que o aluno pode realizar e 

as condições em que os alunos esperam produzir (Ellis & Hafner, 2003), se tornando 

importante meio de comunicação (White, 2000). 

As dimensões que envolvem a avaliação na EAD tornam-se um importante fator 

para propiciar um elo entre discentes e a IES. Deste modo torna-se basilar que as 

instituições de ensino conheçam por meio da avaliação: o perfil dos discentes e as suas 

necessidades, para que se possa ofertar serviços de qualidade, contribuindo para melhores 

resultados na instituição e para a retenção dos discentes.  

No que tange os recursos didáticos, torna-se pertinente destacar que o advento das 

tecnologias de informação e comunicação (TICs), guiam a novas perspectivas para o 

ensino na modalidade a distância. Segundo Beckhauser e Domingues (2017) as TICs são 

formadas por recursos digitais que permitem a exposição de materiais por meio de vídeos, 

hipertextos e páginas virtuais, os quais possibilitam combinar a flexibilidade da interação 

humana com a independência de tempo e de espaço, gerando diversas mudanças na área 

educacional tanto pelo seu emprego em cursos presenciais quanto pela maior difusão da 

educação a distância. 
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Possolli e Cury (2009) evidenciam ainda que os recursos didáticos para EAD 

configuram-se como um conjunto de mídias (impresso, audiovisual e informáticos), no 

qual os conteúdos apresentam-se de forma dialógica e contextualizada, favorecendo uma 

aprendizagem significativa. Nessa perspectiva compreende-se que quanto mais 

diversificado o material, “torna-se maior a proximidade das diferentes realidades dos 

educandos, o que possibilita diferentes formas de interagir com o conteúdo” (Fleming, 

2004, p.23). Aspecto este, considerado fundamental para garantir impacto positivo na 

oferta da EAD (Almrashdeh, Sahari, Mat Zin, & Alsmadi, 2011; Berdrow & Evers, 2010), 

pois a aprendizagem na modalidade acontece em salas de aula virtuais (Vargas, Solís, 

Espinosa, & Olivares, 2016). 

No entanto, cabe destacar que alguns aspectos podem vir a contribuir para a 

desmotivação dos discentes, sendo eles: a desorganização no planejamento e na 

apresentação de um material multimídia, e a inadequação na utilização de ferramentas 

disponíveis em um ambiente virtual de aprendizagem (Tambosi, Borges; & Domingues, 

2014). 

Assim entende-se que as especificidades que abarcam os recursos didáticos na EAD 

necessitam garantir o uso das mídias, a autonomia, a interatividade e a dialogicidade, 

propiciando uma aprendizagem contextualizada de acordo com o público-alvo e com os 

objetivos do curso, pois a qualidade dos recursos didáticos também podem influenciar o 

discente a fazer outro curso ou disciplina na modalidade a distância. Corroboram com esta 

ideia, Pinho (2008); Souza et al. (2011); Bernardes (2012); Vidal e Mercado (2014). 

Diante do anunciado, considera-se pertinente destacar que os referenciais de 

qualidade para EAD propostos pela SEED/MEC (2017), possibilitam inferir que as 

dimensões de avaliação apresentadas na sequência são as mais relevantes, quando se busca 

verificar se os recursos didáticos, a equipe instrucional e a autoavaliação discente 

influenciam na sua decisão em estudar novamente na modalidade a distância. 

 

2.2 DIMENSÕES DE AVALIAÇÃO NA EAD 

a) RECURSOS DIDÁTICOS 

A seleção e elaboração dos recursos didáticos no processo de ensino e 

aprendizagem são aspectos de extrema importância na modalidade, pois a EAD, requer um 

conjunto de materiais acessíveis que despertem o interesse dos alunos e contemplem os 

diferentes estilos de aprendizagem (Sarmento, Barbosa, & Mangan, 2008). As autoras 

ainda destacam que os materiais necessitam ter qualidade, e estar em conformidade com a 

proposta pedagógica, atendendo as especificidades e características de cada disciplina. 

Segundo o documento SEED/MEC (2007, p.13) a produção de  

 
material impresso, vídeos, programas televisivos e radiofônicos, 

videoconferências, CD-Rom, páginas WEB, objetos de aprendizagem e outros, 

para uso a distância, atende a diferentes lógicas de concepção, produção, 

linguagem, estudo e controle de tempo. Para atingir estes objetivos, é necessário 

que os docentes responsáveis pela produção dos conteúdos trabalhem integrados 

a uma equipe multidisciplinar especialistas em desenho instrucional, 

diagramação, ilustração, desenvolvimento de páginas web, entre outros 

(SEED/MEC, 2007, p.13). 

 

Ainda sobre os recursos didáticos, cabe destacar as tecnologias de informação e 

comunicação (TICs), as quais norteiam a novas perspectivas para o ensino na modalidade. 

As TICs são constituídas por recursos digitais que permitem a exposição de materiais por 

meio de vídeos, hipertextos e páginas virtuais, os quais possibilitam combinar a 
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flexibilidade da interação humana com a independência de tempo e de espaço. (Beckhauser 

& Domingues, 2017) 

Possolli e Cury (2009) acrescenta que os recursos digitais necessitam apresentar-se 

de forma dialógica e contextualizada, favorecendo uma aprendizagem significativa com 

proximidade das diferentes realidades dos alunos, possibilitando diferentes formas de 

interagir com o conteúdo.  

Corroborando com o destacado, Mallmann e Catapan (2007) ressaltam que a 

produção do material didático na modalidade prevê grande parte das estratégias 

pedagógicas, as quais são elaboradas por uma equipe de profissionais, que garantem 

otimizar a produção destes, para orientar o processo de ensino-aprendizagem de forma 

mais autônoma, cooperativa e interativa. 

 

b) EQUIPE INSTRUCIONAL 

A dinâmica da EAD se constitui pelo trabalho de uma equipe multidisciplinar, a 

qual se faz presente no desenvolvimento dos materiais e na implementação do curso. 

Segundo SEED/MEC (2007) a equipe multidisciplinar tem como funções o planejamento, 

a implementação e gestão dos cursos, devendo ser constituída por docentes, tutores e 

pessoal técnico-administrativo. Essa equipe de acordo com Mallmann e Catapan (2007), 

“se faz necessária desde a elaboração dos materiais até a avaliação” (p.64). 

O documento da Secretaria de Educação a Distância anuncia que os docentes têm 

como função: a) estabelecer os fundamentos teóricos do projeto; b) selecionar e preparar 

todo o conteúdo curricular articulado a procedimentos e atividades pedagógicas; c) 

identificar os objetivos referentes a competências cognitivas, habilidades e atitudes; d) 

definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia, tanto básicas quanto 

complementares; e) elaborar o material didático para programas a distância; f) realizar a 

gestão acadêmica do processo de ensino-aprendizagem, em particular motivar, orientar, 

acompanhar e avaliar os estudantes (SEED/MEC, 2007). 

Os tutores necessitam ser compreendidos como sujeitos que participam ativamente 

da prática pedagógica, pois suas atividades contribuem para o desenvolvimento dos 

processos de ensino e de aprendizagem, proporcionando alternativas de interação “para 

cada momento de aprendizagem que se fará autônomo, individual ou em grupos de 

estudantes” (Mallmann & Catapan, 2007, p.65). 

Segundo SEED/MEC (2007) o tutor a distância tem como principal função “o 

esclarecimento de dúvidas através fóruns de discussão pela Internet, pelo telefone, 

participação em videoconferências, entre outros, de acordo com o projeto pedagógico” 

(SEED/MEC, 2007, p.21). 

A tutoria presencial, de acordo com o documento, atende os alunos nos polos em 

horários pré-estabelecidos. Este profissional necessita conhecer o projeto pedagógico do 

curso, o material didático e o conteúdo específico dos conteúdos sob sua responsabilidade, 

a fim de auxiliar os estudantes no desenvolvimento de suas atividades individuais e em 

grupo, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a conteúdos 

específicos, bem como ao uso das tecnologias disponíveis. O tutor presencial deve manter-

se em permanente comunicação tanto com os estudantes quanto com a equipe pedagógica 

do curso (SEED/MEC, 2007).  

Ao encontro do destacado pelo documento, cabe destacar que o tutor difere do 

professor, porque o tutor busca caminhos para facilitar o processo de ensino-aprendizagem, 

ou seja, não cabe a ele ministrar aulas mas sim criar condições para que os alunos 

construam seu conhecimento com autonomia. O professor transmite os conteúdos, e o tutor 

reforça o processo de auto-aprendizagem dos alunos de forma on-line exercendo função de 
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facilitador e mediador de aprendizagem consistindo em promover a familiarização do 

aluno com a metodologia do curso e o material didático (Spudeit, Viapiana, & Vitorino, 

2010). 
 

c) AUTOAVALIAÇÃO 

Frente as especificidades que constituem a EAD, considera-se que esta modalidade 

demanda de instrumentos e estratégias diferenciadas da educação presencial. Neste 

contexto, Amaral et al. (2009) salienta que a avaliação na EAD, necessita permitir o 

exercício de novas funções e delegando autonomia, a medida que circunda instrumentos de 

avaliação e de autoavaliação. 

A autoavaliação de acordo com Andrade e Ying Du (2007) se constitui em um 

processo do qual os alunos refletem e avaliam a qualidade do trabalho, refletindo os pontos 

fortes e fracos. Pontos estes, os quais Ross (2006) destaca como essenciais para melhorar 

os resultados da aprendizagem. 

Nunes (2012) destaca a autoavaliação como imprescindível na EAD, pois a 

aprendizagem nesta modalidade ocorre por meio das atividades discentes realizadas em seu 

ambiente de estudo. No entanto, cabe destacar que a autoavaliação necessita de reflexões 

que venham gerar respostas que reduzam a complexidade e a subjetividade que a abarca, 

servindo de “bússola para a aquisição do conhecimento e para as competências 

estabelecidas nos planos de formação” (Primo, 2008, p.64). 

Para além de um instrumento utilizado para a orientação, a autoavaliação necessita 

ser compreendida como uma ferramenta em que o discente avalia de forma crítica suas 

atitudes, e como estas veem contribuindo para a construção do conhecimento. Neste 

sentido Fabricio et al. (2011) aponta que a autoavaliação pode ter como alicerce a 

“assiduidade, pontualidade, participação, relacionamento e seu interesse pela disciplina” 

(p.5). 

No entanto, os principais objetivos da autoavaliação são os de impulsionar a 

aprendizagem promovendo a auto-regulação acadêmica, ou a tendência de monitorar e 

gerenciar a própria aprendizagem. (Pintrich, 2000; Zimmerman & Schunk, 2004; Andrade 

& Valtcheva, 2009).  

Ao encontro do anunciado pelos autores Punhagui e Souza (2012) destacam que a 

autoavaliação, permite que “os alunos pensem a respeito de como estão em relação à sua 

aprendizagem. Afinal, o processo autoavaliativo tem o intuito de promover o 

reconhecimento dos passos dados e, consequentemente, o planejamento daqueles que ainda 

estão por vir” (p.203). 

As autoras ainda acrescentam que a autoavaliação precisa ser compreendida como 

uma atividade que permite a análise do processo de aprendizagem e o feedback como parte 

de todo o processo. No entanto o que importa é que esta esteja alicerçada em questões que 

envolvam a autonomia e a comunicação na EAD, pois estas bases norteiam a avaliação e 

fornecem dados para discussões sobre o processo que envolvem a modalidade (Primo, 

2008). 

 

3 METODOLOGIA 

A fim de responder o objetivo deste estudo, que foi verificar se verificar se os 

recursos didáticos, a equipe instrucional e a autoavaliação discente influenciam na sua 

decisão em estudar novamente na modalidade a distância, utilizou-se uma abordagem 

qualitativa para a elaboração do instrumento de coleta de dados e quantitativa. A 

abordagem quantitativa objetiva a mensuração de fenômenos, compreendendo a coleta e a 

análise de dados numéricos (quantitativos), e realizando testes estatísticos. O fator 
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relevante para a validação de estudos quantitativos é facultado por meio da confiabilidade 

dos indicadores estatísticos (Collis & Hussey, 2003). 

A definição das questões elaboradas ocorreu por meio da técnica qualitativa 

exploratória (focus group) composta por três servidores técnicos e cinco professores de 

uma universidade no estado Santa Catarina que oferta disciplinas na modalidade a 

distância para os graduandos de seus cursos presenciais. A necessidade de realizar uma 

focus group deu-se a necessidade da Instituição de Ensino, ofertante de disciplinas na 

modalidade a distância, saber de seus estudantes como eles avaliavam os recursos didáticos 

elaborados para a disciplina e como eles se avaliavam estudando nesta nova modalidade, 

uma vez que tratam-se de cursantes regulares de cursos presenciais. Assim, procurou-se 

conhecer os elementos que fazem parte dos recursos didáticos desta modalidade de ensino. 

Identificou-se 16 itens que foram agrupados em três dimensões: “recursos didáticos”, 

“equipe instrucional” e “autoavaliação do estudante” (descritas no Quadro 1). Estas 

serviram como base para a elaboração de um questionário fechado e estruturado, validado 

por três doutorandos em administração, pesquisadores sobre a temática. Para a mensuração 

das questões, utilizou-se escala de likert de 5 pontos, sendo 1 atribuído a discordância total 

do respondente e 5 a concordância total do respondente com as afirmativas que 

compuseram as questões. 

 

Quadro 1: Dimensões e indicadores que compõem o instrumento de coleta de dados. 
Dimensões Fatores que compõem a dimensão 

Perfil dos respondentes Q1 – Idade  

Q2 – Gênero 

 

 

 

Recursos didáticos 

Q3 - Dialogicidade do material didático. 

Q4 - Atividades de aprendizagem: fóruns, quiz, 

avaliações, leituras permitiram o aprofundamento das 

temáticas trabalhadas na disciplina. 

Q5 - A importância da Webconferência como ferramenta 

para a disciplina. 

Q6 - A importância dos recursos multimídia para a 

aprendizagem do estudante. 

Q7 – Atividades propostas possibilitaram a interação 

entre os estudantes e contribuíram para a aprendizagem. 

Q8 - Quantidade de conteúdo e atividades oferecidas na 

disciplina. 

Q9 – As atividades na modalidade EAD motivaram os 

estudantes a ler e pesquisar mais sobre o conteúdo. 

Q10 - Layout: aspectos visuais e acesso aos materiais 

(navegabilidade na plataforma), atividades do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem. 

 

Equipe Instrucional 

Q11 - Atenção e prontidão do professor em orientar os 

alunos diante de dúvidas e questionamento do aluno. 

Q12 - Contribuição do retorno/respostas do professor 

para a compreensão do conteúdo. 

Q13 - Atendimento da equipe de monitoria. 

 

Autoavaliação 

Q14 - Dedicação a disciplina. 

Q15 - Quantidade de tempo de estudo. 

Fonte: Dados da pesquisa qualitativa exploratória. 

 

A população foi composta por 196 graduandos de cursos regularmente presenciais 

de uma universidade no estado Santa Catarina, que cursaram disciplinas na modalidade a 

distância desta mesma instituição, no final dos semestres acadêmicos, ou seja, nos meses 

de julho e novembro dos anos de 2015 e 2016. Em seguida os dados foram tabulados em 
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planilha do software Microsoft Excel® e importados para o software Estatístico SPSS® 

(Statistical Package for the Social Sciences) versão 22.  

Com relação a técnica estatística, utilizada para o tratamento e análise dos dados, 

utilizou-se a pesquisa descritiva, indicada para o detalhamento de situações específicas, em 

que é desenvolvida e estruturada para mensurar as características das ocorrências 

encontradas em um estudo científico (Hair, 2009). Aplicou-se também a regressão 

logística. Esta técnica de análise multivariada é utilizada para explicar ou predizer a 

ocorrência de determinado evento em função de um conjunto de variáveis preditoras 

(Fávero, 2009). 

A partir do instrumento e do referencial teórico foram constituídas três hipóteses, 

que foram testadas empiricamente, sendo que o modo como isto ocorreu é apresentado a 

seguir: 

 H1: Os recursos didáticos em uma disciplina cursada na modalidade a distância 

influenciam positivamente na sua decisão de cursar uma nova disciplina ou curso nesta 

modalidade. 

H2: A atuação da equipe instrucional em uma disciplina cursada na modalidade a 

distância influenciam positivamente na sua decisão de cursar uma nova disciplina ou 

curso nesta modalidade. 

H3: A autoavaliação do discente em uma disciplina cursada na modalidade a distância 

influência positivamente na sua decisão de cursar uma nova disciplina ou curso nesta 

modalidade. 

Para que as hipóteses pudessem ser testadas, as dimensões pesquisadas foram 

comparadas com o interesse do aluno em cursar novamente uma disciplina na modalidade 

a distância (Q16), esta, medida de forma dicotômica: “sim” ou “não”.  Após a descrição 

dos procedimentos metodológicos utilizados para o desenvolvimento da pesquisa, em 

seguida apresenta-se as análises dos resultados encontrados. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

Nesta seção são apresentados e analisados os resultados da pesquisa. O primeiro 

teste estatístico realizado foi o teste de confiabilidade Alfa de Cronbach (Tabela 1). 

Segundo Hair (2009) este indicador faz a mensuração da confiabilidade em uma variância 

de 0 a 1, sendo os valores de 0,60 a 0,70 considerados o limite inferior de aceitabilidade. 

Nesta pesquisa os valores foram 0,81 (Dimensão 1) e 0,75 (Dimensão 2), considerando boa 

confiabilidade dos dados. 

 

Tabela 1: Análise de Confiabilidade 

Dimensões Alfa de Cronbach 

Dimensão 1 0,81 

Dimensão 2 0,75 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Em seguida (Tabela 2) foi realizada uma análise descritiva, em que é apresentado o 

resultado das dimensões pesquisadas. 
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Tabela 2: Resultado das questões propostas nas dimensões. 

Perfil dos respondentes 

Idade (Q1) Percentual Gênero (Q2) Percentual 

17 a 20 anos 44,4%  

Feminino 

 

56,1 21 a 24 anos 26,5% 

25 a 29 anos 15,3% 

30 a 34 anos 7,7%  

Masculino 

 

43,9% Acima de 35 anos 6,1% 

Dimensões Questões Mínimo Máximo Média Desvio 

padrão 

 

 

 

 

 

D1 - Recursos didáticos 

Q3 1 5 4,46 0,754 

Q4 1 5 4,10 0,926 

Q5 1 5 3,67 1,121 

Q6 1 5 4,15 0,904 

Q7 1 5 3,67 1,070 

Q8 1 3 2,74 0,553 

Q9 1 5 3,40 1,187 

Q10 1 3 2,23 0,946 

 

D2 - Equipe Instrucional 

Q11 1 3 2,23 0,948 

Q12 1 5 2,94 1,659 

Q13 1 5 3,88 1,040 

D3 - Autoavaliação Q14 1 5 3,80 0,757 

Q15 1 5 1,92 0,793 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 2, quanto ao perfil dos respondentes, a maioria (70,9%) são jovens com 

idades entre 17 e 24 anos, e do sexo feminino (56%,1). Quanto as dimensões propostas 

neste estudo, pode-se observar, por meio da média das questões que compõem as 

dimensões (Recursos didáticos; Equipe Instrucional; Autoavaliação), que os estudantes 

tiveram uma alta percepção quanto a dialogicidade do conteúdo produzido pelos 

professores, as atividades propostas para as disciplinas e os recursos multimídias 

oferecidos na plataforma. As questões que obtiverem menor observância dos acadêmicos 

foram a quantidade de tempo que eles dedicaram para o estudo na modalidade (dedicaram 

pouco tempo) e a atenção/prontidão no retorno dos professores diante dos seus 

questionamentos.   

 

Tabela 3: Processamento do modelo e significância 
Casos N Porcentagem Q16 

Incluído na análise 196 100,0 Sim Não 

Casos ausentes 0 0 157 39 

Variáveis na equação 

B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

-1,393 0,179 60,592 1 0,000 0,248 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

Conforme apresentado na Tabela 3, todos os 196 casos foram ponderados (100%) 

para a análise da pesquisa, destes 157 estudantes responderam que cursariam novamente 

uma disciplina na modalidade a distância, e 39 responderam que não cursariam. Avaliou-se 

também a significância da constante incluída no modelo (S.E), que é significativa pois 

apresentou valor diferente de zero (Corrar, Paulo, & Dias, 2007; Fávero, 2009). 

 

Tabela 4 - Testes de coeficientes do modelo Omnibus 
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Qui-quadrado Df Sig. Verossimilhança 

de log -2 

R quadrado 

Cox & Snell 

R quadrado 

Nagelkerke 

69,764 9 ,000  

125,838a 

 

0,299 

 

0,474 69,764 9 ,000 

69,764 9 ,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Por meio da Tabela 4 foi realizado o teste Qui-quadrado, que objetivou testar a 

hipótese de que todos os coeficientes da equação logística eram nulos, apresentando o 

valor 69,764 para o modelo. Também foi calculado o grau de liberdade (df), apresentando 

coeficientes de regressão diferentes de zero. Portanto pode-se rejeitar a hipótese que todos 

os parâmetros estimados são nulos. Ou seja, verificou-se que eles contribuem para 

melhorar a qualidade da variável preditora (Corrar et al., 2007; Fávero, 2009). 

Ainda, conforme apresentado na Tabela 4, o R quadrado Cox & Snell indicou que 

29,9% das variações ocorridas no log da razão de chance são explicadas pelo conjunto das 

variáveis independentes (dimensões: recursos didáticos, equipe instrucional e 

autoavaliação do estudante). No teste de R quadrado de Nagelkerke, que para ser 

considerado satisfatório deve apresentar resultados entre 0 e 1. Por essa medida, pode-se 

considerar que o modelo é capaz de explicar cerca de 47,4% das variações registradas na 

variável dependente (Fávero, 2009). 

 

Tabela 5 - Teste de Hosmer e Lemeshow e Classificação global 
Qui-quadrado Df Sig. Classificação  

8,287 8 0,406 88,8 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 De acordo com a Tabela 5, não há diferenças significativas entre os resultados 

preditos (Q16) pelo modelo e os observados, classificando-o corretamente em 88,8%.  

Assim, o modelo pode ser utilizado para estimar a probabilidade de um determinado 

estudante, que já cursou uma disciplina na modalidade de ensino a distância, a tornar-se 

novamente um cursante desta modalidade em função das variáveis independentes presentes 

nas dimensões “recursos didáticos”; “equipe instrucional” e “autoavaliação”.  

Os resultados deste estudo corroboram com os de Tambosi et al. (2014) e de 
Beckhauser e Domingues (2017) os quais concluíram que a dedicação e aprendizado do 

aluno, (dimensões estas que envolvem a autoavaliação) e a qualidade de acessibilidade da 

disciplina (aspectos que estão relacionados aos recursos didáticos) influenciam na decisão 

em cursar novamente uma disciplina na modalidade semipresencial.  

Sobre os recursos didáticos na EAD abordado neste estudo, vale ressaltar que 

Beckhauser e Domingues (2017) também encontraram evidências de que a qualidade dos 

recursos didáticos (vídeos, hipertextos, páginas virtuais, etc.) influenciam na decisão em 

cursar novamente uma disciplina na modalidade semipresencial. Compreende-se que os 

recursos influenciam na decisão dos discentes, por facilitarem e incentivarem o 

aprendizado e ao mesmo tempo tornarem os discentes ativos na construção do 

conhecimento (Schenatz & Borges, 2013), favorecendo uma aprendizagem significativa 

(Possolli & Cury, 2009). 
Assim sendo, cabe destacar que as questões que obtiverem menor observância dos 

discentes foram a quantidade de tempo que eles dedicaram para o estudo na modalidade 

(dedicaram pouco tempo) e a atenção/prontidão no retorno dos professores diante dos seus 

questionamentos. Essas dimensões apresentam-se como fatores não relevantes na decisão 

do discente em cursar uma nova disciplina ou curso nesta modalidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo verificar se os recursos didáticos, a equipe 

instrucional e a autoavaliação discente influenciam na sua decisão em estudar novamente 

na modalidade a distância. Os sujeitos da pesquisa foram graduandos que cursaram 

disciplinas na modalidade a distância em uma IES localizada no Estado de Santa Catarina. 

Mediante resultados, constatou-se que das variáveis investigadas, a dedicação e o 

aprendizado do aluno, (dimensões estas que envolvem a autoavaliação) e aspectos que 

tangem a clareza quanto a dialogicidade, a organização do conteúdo produzido pelos 

professores, as atividades propostas para as disciplinas e os recursos multimídias 

oferecidos na plataforma (recursos didáticos) influenciam na decisão em cursar novamente 

uma disciplina na modalidade semipresencial, corroborando com os resultados de Tambosi 

et al., (2014) e de Beckhauser e Domingues (2017).  

Neste sentido, cabem as instituições de ensino o investimento em recursos didáticos 

que propiciem a implementação dos recursos apontados para atender tais aspectos de 

qualidade das disciplinas, que são observadas pelos estudantes, e consequentemente a sua 

decisão em cursar uma nova disciplina na modalidade de ensino a distância. Entende-se 

que tais recursos destacados, são percebidos pelos discentes por facilitar e incentivar o seu 

aprendizado, ao mesmo tempo tornando-os mais ativos na construção do conhecimento, 

favorecendo uma aprendizagem significativa. 

Outro aspecto a ser destacado é a atenção das IES quanto a autoavaliação do 

discente, o qual objetiva avaliar a autonomia, e dedicação a do acadêmico a disciplina 

cursada, tornando-o capaz de refletir sobre a sua aprendizagem. No entanto a autoavaliação 

necessita estar alicerçada em questões que envolvam a autonomia e a comunicação na 

EAD, pois estas bases norteiam a avaliação e fornecem dados para discussões sobre o 

processo que envolve a modalidade.  

Dada a importância do estudo que envolve a autoavaliação e os aspectos 

relacionados aos recursos didáticos, sugere-se a replicação deste estudo em outras 

instituições de ensino. Afinal, os resultados encontrados nesta pesquisa não podem ser 

generalizados, e a sua aplicação e ampliação em outros cursos, com diferentes 

características contribuiria para o entendimento e amadurecimento teórico e empírico sobre 

o tema.  
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Abstract. The use of agile software development practices is considered a trend in the 

software market, as it contributes to the improvement of the management processes of 

software deliveries with higher added value. The objective of this work is to develop an 

institutional evaluation system adopting agile software development practices and 

highlight the benefits that this model can provide for an organization and for a 

development team. Based on this assumption, the following work can be defined as an 

improvement experience in the software development process, where research was done on 

the literature of the agile model of development and use of the practices and tools of this 

model in order to present satisfactory results and Assurances that the model adopted works 

and can serve as a model for future projects. 
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MODELO ÁGIL PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
Resumo. A utilização de práticas ágeis de desenvolvimento de software é considerada 

tendência no mercado de software, pois contribui para o melhoramento dos processos de 

gerenciamento de entregas de software com maior valor agregado. O objetivo deste 

trabalho é desenvolver um sistema de avaliação institucional adotando práticas ágeis de 

desenvolvimento de software e destacar os benefícios que este modelo pode proporcionar 

para uma organização e para uma equipe de desenvolvimento. Partindo desse pressuposto, 

o seguinte trabalho pode ser definido como uma experiência de melhoria no processo de 

desenvolvimento de software, onde foram realizadas pesquisas sobre a literatura do modelo 

ágil de desenvolvimento e utilização de práticas e ferramentas deste modelo com o 

propósito de apresentar resultados satisfatórios e garantias de que o modelo adotado 

funciona e que pode servir como modelo para projetos futuros. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o mercado cada dia mais competitivo e com a busca contínua por lucro, 

satisfação dos clientes e crescimento profissional, as empresas de desenvolvimento de 

software estão sempre tentando adotar métodos e melhores técnicas para o Gerenciamento 

de Projetos de Software. A importância do software no dia a dia das pessoas e também a 

sua complexidade evolui ao longo do tempo, assim como a necessidade de desenvolver 

soluções de forma mais rápida, mas ao mesmo tempo garantindo a qualidade do produto.  

Neste contexto, processos burocráticos de documentação podem ser fatores 

limitadores ao processo de desenvolvimento, além de muitas empresas não possuírem 

pessoas capacitadas, dinheiro ou tendência para métodos tradicionais de produção de 

software. Outro fator a ser observado é que pequenas empresas não adotam nenhum 

processo ou metodologia para o desenvolvimento de software, pois empresas de pequeno 

porte dificilmente possuem recursos financeiros para este fim, e isso pode resultar em 

efeitos desastrosos na qualidade do produto final, além de dificultar a entrega nos prazos e 

custos pretendidos.  

As metodologias de desenvolvimento de software ágil têm conquistado o 

entusiasmo da maioria da comunidade de desenvolvedores de software pelo Brasil e no 

mundo. Segundo (VARASCHIM, 2009) existem melhorias nos resultados que uma 

determinada empresa pode conseguir, como o aprimoramento de seus processos internos e 

de sua estrutura organizacional. Os métodos ágeis surgiram como alternativa aos fracassos 

constantes e insatisfatórios dos projetos de software conduzidos com o uso de métodos 

tradicionais de desenvolvimento e projetados de acordo com práticas e métodos oriundos 

do gerenciamento clássico de projetos. O principal objetivo dos processos ágeis é a 

adaptação às mudanças e estas podem ocorrer a qualquer momento. Partindo deste 

princípio as metodologias ágeis usam as mudanças para atingir um objetivo, que é um 

produto de software com maior qualidade tanto na visão do cliente como também do 

desenvolvedor.   

O sistema de avaliação institucional surgiu com a necessidade da CPA (Comissão 

Própria de Avaliação) de uma Instituição de Ensino Superior (IES) conhecer a opinião dos 

discentes, docentes e funcionários sobre diversos aspectos da instituição, a saber: cursos, 

professores, coordenadores de curso, tecnologias, condições gerais das instalações físicas, 

atendimento das clínicas, acervo da biblioteca e atendimento prestado por funcionários. 

Estes dados são coletados periodicamente para gerar informações sobre a qualidade geral 

dos serviços ofertados pela universidade em questão, e ao mesmo tempo subsidiando as 

decisões das instâncias superiores com o intuito de favorecer a otimização e melhorar 

processos internos da empresa. Bem como, compor um relatório anual da CPA para o 

Ministério da Educação (MEC). 

Como solução para este processo, foi elaborado um projeto que adota o modelo ágil 

de desenvolvimento de software por entender que a imprevisibilidade é algo natural no 

desenvolvimento por avaliar-se que o cliente ainda está aprendendo sobre o que precisa e 

que a cada feedback do cliente pode mudar de ideia e afetar o escopo do projeto. 

Este trabalho objetiva implementar um sistema de avaliação institucional com foco 

em práticas ágeis de desenvolvimento de software como Scrum
1
, XP

2
 e Kanban

3
, 

                                                           
1
Scrum – metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos de software. 

2
XP – Extreme programming, metodologia ágil para desenvolvimento de software com requisitos vagos e em 

constante mudança. 
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analisando estimativas e medição de satisfação do cliente utilizando o método NPS
4
 (Net 

Promoter Score) em relação as entregas realizadas pelo time de desenvolvimento de uma 

Instituição de Ensino Superior (IES) no Maranhão. As tecnologias e banco de dados 

utilizadas serão: Java (JSF), Android, ADODB Connection, SQL Server.  

O presente trabalho, além de produzir um sistema para atender a CPA, também será 

útil para identificar possíveis gargalos relacionados a alguma competência que precisa ser 

melhorada no fluxo de desenvolvimento de projetos de software. Desta forma, o objetivo 

principal deste trabalho é desenvolver um sistema de avaliação institucional aplicável ao 

modelo ágil. Para isso, são propostos os seguintes objetivos específicos: 

 Apresentar os conceitos e fundamentos derivados de uma pesquisa bibliográfica 

sobre os processos de desenvolvimento tradicional e o modelo ágil de 

desenvolvimento de produtos; 

 Especificar os requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio para o 

sistema de avaliação institucional, utilizando técnicas de identificação de 

requisitos específicas do modelo ágil; 

 Apresentar o modelo lógico do banco de dados desse sistema; 

 Explicar o processo de desenvolvimento do sistema de avaliação institucional 

na metodologia ágil. 

Para o desenvolvimento deste trabalho será realizado uma reunião com os 

stakeholders
5
 para coletar informações que irão definir as users stories

6
 que serão criadas 

com a ferramenta easybacklog
7
. Posteriormente as Sprints

8
 serão criadas com o software 

de controle de tarefas Trello
9
 e para o controle de versão será utilizado o Git

10
. O banco de 

dados utilizado será o SQL Server 2008 R2 por ser padrão da empresa. E por fim a coleta 

de feedback e análise dos resultados serão obtidos através de questionário com os clientes 

utilizando a ferramenta typeform
11

 com o objetivo de medir o grau de satisfação dos 

mesmos em relação a entrega do produto. 

O presente trabalho está dividido em cinco seções. A seção 1 diz respeito a 

introdução do que será apresentado no decorrer do desenvolvimento do sistema de 

Avaliação Institucional. Na seção 2 será apresentado a revisão bibliográfica sobre a 

metodologia ágil para o desenvolvimento de software. Na seção 3 apresentará uma 

abordagem mais detalhada de todo o processo metodológico empregado para o 

desenvolvimento do sistema de avaliação institucional. Na seção 4 será descrito o processo 

de desenvolvimento do sistema, bem como as técnicas e metodologias utilizadas, além da 

apresentação da avaliação da satisfação do cliente com os resultados obtidos ao final do 

processo de implantação do sistema. E por fim, na quinta seção destaca a conclusão do 

trabalho. 

                                                                                                                                                                                
3
Kanban – termo de origem japonesa que pode significar literalmente “cartão” ou “sinalização”, servem para 

indicar o andamento do fluxo de produção. 
4
NPS – método para medir o grau de satisfação dos clientes. 

5
Stakeholders – partes envolvidas ou afetadas por uma empresa. 

6
User Stories – artefatos de desenvolvimento utilizados em sistemas geridos segundo metodologias ágeis. 

7
Easy backlog – ferramenta para criação de histórias de usuários. 

8
Sprints – tempo definido para a conclusão de um conjunto de atividades, geralmente duram de 2 a 4 

semanas. 
9
Trello – ferramenta de colaboração que organiza os projetos em quadros. 

10
Git – sistema de controle de versão de arquivos. 

11
Typeform – ferramenta para criação de questionários online. 
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2. CONCEITOS E ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 

2.1 METODOLOGIA ÁGIL 

O termo Ágil (ou Agilidade) representa um momento que teve origem em meados 

dos anos 90 em contraponto aos métodos de gerenciamento de desenvolvimento de 

software que predominam na época (tratados como métodos tradicionais). Segundo 

Sabbagh (2013) uma definição comum para ágil poderia ser: “que se movimenta com 

facilidade, ligeiro, leve”. Ainda segundo Sabbagh (2013) os métodos tradicionais são 

prescritivos e se caracterizam pelo foco em planos detalhados definidos no próprio 

princípio do projeto, como custo, escopo e cronograma detalhado, em microgerenciamento, 

no poder centralizado, em processos quase sempre complexos e de extensa documentação.  

O método tradicional que mais se destaca é o modelo em cascata ou waterfall. 

Segundo Royce (1970) esse modelo é caracterizado por uma sequência de fases de 

desenvolvimento, em que cada fase só pode ser iniciada quando a fase anterior for 

concluída, e a saída de uma fase é a entrada da fase seguinte (Figura 1). 

Figura 1 – Modelo em cascata ou waterfall, proposto por Royce (1970) 

Fonte: Sabbagh (2013) 

Silva (2013) informa que devido ao pouco sucesso obtido nos projetos de 

desenvolvimento de software, diversas iniciativas surgiram visando encontrar maneiras 

mais eficientes de desenvolver sistemas complexos. Esses estudos deram origem a algumas 

metodologias com maior foco nos fatores humanos e na satisfação do cliente do que na 

burocracia dos processos.  

O manifesto ágil para o desenvolvimento ágil de software surgiu em fevereiro de 

2001 numa reunião que ocorreu no estado de Utah, no Estados Unidos. Os dezessete 

signatários originais que assinaram o manifesto representavam ideias, metodologias e 

processos que agregam valor ao cliente, por meio de metodologias leves e empíricas para 

os projetos de software (SABBAGH, 2013). O manifesto ágil possui quatro valores 

fundamentais: (GOMES, 2013). 

1. Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas; 

2. Software em funcionamento mais que documentação abrangente; 

3. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos; 

4. Responder a mudanças mais que seguir um plano. 
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Neste manifesto é dado mais destaque aos itens à esquerda, destacados em negrito, 

mesmo que haja valor aos itens da direita, não destacados. Além dos quatro valores 

fundamentais, o Manifesto Ágil cita ainda doze princípios (MANIFESTOAGIL, 2013): 

1. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e 

adiantada de software com valor agregado; 

2. Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no 

desenvolvimento. Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando 

vantagem competitiva para o cliente; 

3. Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a poucos 

meses, com preferência à menor escala de tempo; 

4. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em 

conjunto por todo o projeto;  

5. Construa projetos em torno de indivíduos motivados.  Dê a eles o ambiente e o 

suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho; 

6. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma 

equipe de desenvolvimento é através de conversa face a face; 

7. Software funcionando é a medida primária de progresso; 

8. Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, 

desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante 

indefinidamente; 

9. Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade; 

10. Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é 

essencial; 

11. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto 

organizáveis; 

12. Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e 

então refina e ajusta seu comportamento de acordo. 

Segundo Cohn (2011), muitas empresas estão tentando tornar suas equipes de 

desenvolvimento mais ágeis, pois as mesmas vêm produzindo software com mais 

qualidade e que atendem melhor os requisitos impostos pelos clientes. 

Equipes ágeis tendem a introduzir seus produtos no mercado com muito mais 

rapidez, levando em consideração principalmente a satisfação dos clientes com requisitos e 

objetivos do produto. Ao longo dos anos surgiram diversas metodologias de 

desenvolvimento ágil, como pode ser citado: Crystal Clear, Adaptve Software 

Development (ADS), Feature Driven Development (FDD), Dynamic Systens Development 

Method (DSDM), e principalmente Extreme Programing (XP), Scrum e Kanban que serão 

apresentadas com mais detalhes neste estudo.  

2.2 PROGRAMAÇÃO EXTREMA 

O método ágil Extreme Programing (em português Programação Extrema), mas 

comumente conhecido como XP, foi criado e divulgado por Kent Beck nos anos 90, e hoje 

é considerado um dos métodos ágeis que compreende mais aspectos técnicos do 

desenvolvimento de software como codificação, design e testes. O XP é indicado para 
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pequenos ou médios projetos de software e que possuem requisitos vagos e que se 

modificam com frequência. As principais diferenças deste modelo em relação a outras 

metodologias são: feedback constante, abordagem incremental e encorajamento de 

comunicação face a face (BECK, 2004). 

Para Beck (2004), a metodologia XP, assim como todas as outras, visa a satisfação 

do cliente, enfatizando o desenvolvimento ágil do projeto para o cumprimento das 

estimativas. Seus adeptos devem seguir basicamente cinco valores fundamentais: 

comunicação, simplicidade, feedback, coragem e respeito. A partir destes valores, 

constituem-se seus princípios básicos: feedback rápido, presumir simplicidade, mudanças 

incrementais, abraçar mudanças e trabalho com maior qualidade. 

A comunicação contribui para manter o melhor relacionamento possível dentro da 

equipe de desenvolvedores e o cliente final. A comunicação deve ser feita de maneira 

informal, de pessoa para pessoa, com o uso mínimo de documentação forma e destina-se 

tanto para cliente/desenvolvedor como também para equipe/gerente.  

A única constante em um processo de software é a mudança. Clientes podem mudar 

de ideia rapidamente, e isso ocorre porque eles ainda estão aprendendo durante a fase de 

desenvolvimento e porque surgem problemas mais urgentes a serem solucionados, ou 

ainda formas mais simples de resolver problemas existentes. 

Equipes XP acreditam que errar é natural e que mudanças eventualmente podem 

ocorrer ao longo do desenvolvimento de um sistema. Portanto, é necessário ter coragem 

para lidar com os riscos, o que em XP pode ser traduzido em confiança nos seus 

mecanismos de proteção. As equipes consideram que as mudanças são inevitáveis e 

procuram se adaptar a elas com segurança e coragem, usando diversos mecanismos de 

proteção como desenvolvimento orientado a testes (TDD), programação em pares, e 

integração continua.  

O feedback é fundamentado em retornar informações do cliente e membros da 

equipe, e deve ser uma atividade constante, pois é através desse processo que os 

desenvolvedores podem avaliar o nível de sucesso de um novo release e se as 

funcionalidades apresentadas atenderam às expectativas dos clientes.  

O respeito é o valor que sustenta os demais. Integrantes de uma equipe só se 

preocuparão em comunicar-se melhor se existir respeito uns com os outros. Respeito é o 

mais básico de todos os valores. E, portanto, se não existir em um projeto, não há como 

salvá-lo. Agir com empatia, saber ouvir, compreender e respeitar pontos de vista é um fator 

fundamental para um software bem-sucedido. 

A simplicidade sugere que os membros da equipe adotem soluções mais fáceis de 

funcionar, ou seja, construir o que é mais simples e que pode funcionar hoje 

proporcionando um ambiente em que os custos de mudanças no futuro sejam baixos. O 

objetivo deste recurso é evitar a construção antecipada de funcionalidades que podem não 

ser usadas no futuro, como ocorre muitas vezes no desenvolvimento tradicional.  

Na metodologia XP, durante o processo de desenvolvimento existem quatro 

atividades básicas que devem ser executadas: Ouvir, Desenhar, Codificar e Testar.  

Beck (2004) conceitua da seguinte forma as atividades do XP, como:  

“Você codifica porque se você não codificar você não terá nada. Você testa 

porque se você não testar você não saberá quando você terminou de codificar. 

Você ouve porque se você não ouvir não saberá o que codificar ou o que testar. E 

você projeta para que você possa codificar, testar, e ouvir indefinidamente”. 
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Para aplicar os valores e princípios durante o processo de desenvolvimento de 

software, a metodologia XP, segundo Beck (1999), baseia-se nas 12 práticas listadas a 

seguir: 

 Planejamento: é onde se decide o que deve ser feito e o que é necessário ser 

adiado no projeto, lembrando que a XP se baseia em requisitos atuais para 

desenvolvimento e não em requisitos futuros;   

 Entregas frequentes: a construção do software deve ser simples e conforme os 

requisitos surgem, há uma atualização do mesmo;   

 Metáfora: são as descrições do software sem os termos técnicos, facilitando o 

entendimento do cliente e guiando o desenvolvimento de software;   

 Projeto simples: o programa desenvolvido pelo método XP deve ser o mais 

simples possível e satisfazer os requisitos atuais, sem a preocupação de 

requisitos futuros;   

 Testes: a XP focaliza a validação do projeto durante a fase de desenvolvimento, 

fazendo com que os programadores desenvolvam o software criando primeiro 

os testes;   

 Refatoração: deve ser feita apenas quando é necessário, ou seja, quando um 

desenvolvedor da dupla, ou os dois, percebe que é possível simplificar o 

módulo atual sem perder nenhuma funcionalidade;   

 Programação em pares: a implementação do código é feita em dupla, ou seja, 

dois desenvolvedores trabalham em um único computador. Enquanto um 

desenvolvedor está com o controle do teclado e do mouse implementando o 

código, o outro observa continuamente o trabalho que está sendo feito, 

procurando identificar erros sintáticos e semânticos e pensando em maneiras de 

melhorar o código que está sendo implementado. Esses papéis podem e devem 

ser alterados continuamente, possibilitando que um aprenda com o outro;   

 Propriedade coletiva: o código do projeto pertence a todos os membros da 

equipe. Isto significa que qualquer pessoa que percebe que pode adicionar valor 

a um código, mesmo que ele próprio não o tenha desenvolvido, pode fazê-lo, 

desde que faça a bateria de testes necessária. Uma grande vantagem desta 

prática é que, caso um membro da equipe deixe o projeto antes do fim, a equipe 

consegue continuar o projeto com poucas dificuldades, pois todos conhecem 

todas as partes do software, mesmo que não seja de forma aprofundada;   

 Integração contínua: a ideia é interagir e construir o sistema de software várias 

vezes por dia, mantendo os programadores em sintonia, possibilitando 

processos rápidos;   

 40 horas de trabalho semanal: a XP assume que não se devem fazer horas extras 

constantemente. Caso seja necessário trabalhar mais de 40 horas pela segunda 

semana consecutiva, existe um problema sério no projeto que deve ser resolvido 

não com aumento de horas trabalhadas, mas com melhor planejamento, por 

exemplo; 

 Cliente presente: o cliente deve estar sempre disponível para sanar todas as 

dúvidas de requisitos, evitando atrasos e até mesmo construções erradas de 

software;   
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 Código padrão: padronização na arquitetura do código, para que este possa ser 

compartilhado entre todos os desenvolvedores da equipe.  

Além das práticas destacadas, a metodologia XP defende a não especialização dos 

membros da equipe. Ou seja, todos devem participar de todas as atividades, em pares e 

com sistema de rodízio de pares. A XP também é a favor do desenvolvimento de 

infraestruturas e frameworks durante o desenvolvimento da aplicação, além da 

comunicação face a face por meio de testes eficientes e código cuidadosamente escrito 

(BECK, 1999). 

2.3 SCRUM 

Scrum é um framework ágil, simples e leve, utilizado para a gestão do 

desenvolvimento de produtos complexos imersos em ambientes complexos. É embasado 

no empirismo e utiliza uma abordagem iterativa e incremental para entregar valor com 

frequência e, assim, reduzir os riscos do projeto (SABBAGH, 2013). O Scrum é um 

framework para gestão de projeto e não uma metodologia ou conjunto de processos, ou 

seja, consiste em uma estrutura básica que pretende dar suporte e guia para a construção, a 

partir da expansão dessa própria estrutura, de algo com uso prático. Não define práticas 

específicas e detalhadas a serem seguidas e não prescreve como o time deve desenvolver o 

produto, como deve facilitar seu trabalho ou remover empecilhos. Além disso, entende que 

as práticas necessárias para o sucesso de um projeto são bem subjetivas para cada contexto, 

e, portanto, não podem ser prescritas.  

Em conjunto com uma metodologia o Scrum pode funcionar bem utilizando 

diferentes métodos e práticas consagradas no mercado. Alinhado ao XP, que é uma 

metodologia, o Scrum pega emprestado diversas práticas, como a programação em par, a 

integração contínua, o desenvolvimento dirigido por testes, etc. O framework Scrum é 

constituído prescrevendo três papéis: Product Owner, Time de Desenvolvimento e 

ScrumMaster. E também seis eventos: Sprint e reuniões de Sprint Planing, Daily Scrum, 

Sprint review e Sprint Retrospective. Três artefatos: Product Backlog, Sprint Backlog e o 

Incremento do Produto.  

Figura 2 – Ciclo de desenvolvimento Scrum. 

Fonte: (Sabbagh, 2013) 

Em Scrum, projetos avançam através de iterações de 2 a 4 semanas chamadas de 

sprints, que consistem na entrega incremental de um produto. O ciclo de desenvolvimento 

do Scrum (Figura 2) começa a partir da visão do produto que será desenvolvido, chamado 

de Product Backlog, onde as características serão definidas pelo Product Owner, assim 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3867



 

 

como as tecnologias necessárias para sua implementação. A equipe de desenvolvimento se 

reúne com Product Owner antes do início de cada sprint para priorizar o trabalho a ser 

feito e selecionar as tarefas que o time pode terminar na sprint; as tarefas escolhidas 

servem para construir o Sprint Backlog. No decorrer de cada Sprint, o time realiza reuniões 

diárias com duração de até 15 minutos que são denominadas Daily Scrum Meeting, o 

objetivo é acompanhar o progresso do projeto. No fim de cada iteração é realizada uma 

reunião chamada de Sprint Review e serve para o time apresentar um incremento 

potencialmente entregável do produto ao Product Owner. Em seguida o ScrumMaster 

realiza uma reunião com a equipe que compõe a Sprint Retrospective Meeting. O Sprint 

Retrospective Meeting serve para analisar a execução do projeto e a versão do produto 

gerada, a fim de propor melhorias na equipe, no processo ou no produto para a próxima 

sprint.  

Além dos artefatos como o Product Backlog e Sprint Backlog, o Scrum também 

possui ferramentas como o gráfico Burndown e o método Planinng Poker. O Gráfico de 

Sprint Burndow é uma ferramenta que o time pode utilizar para monitorar seu progresso 

dentro de uma Sprint. Esse gráfico possui no eixo X os dias de trabalho na sprint e no eixo 

Y a quantidade de trabalho que ainda resta, e pode ser medida pela quantidade de tarefas 

restantes ou por algum tipo de estimativa realizada sobre as tarefas. O time marca no 

gráfico a quantidade de trabalho restante no dia corrente, como é mostrado na figura 3. 

Para montar o Gráfico Burndown é utilizando o método de Planning Poker. O 

planning poker foi definido e nomeado pela primeira vez por James Grenning, em 2002, e 

posteriormente foi popularizado por Mike Cohn, no livro Agile Estimating and Planing 

(COHN, 2005). De forma resumida, no planning poker cada membro da equipe recebe um 

conjunto de cartas, com os valores de uma determinada sequência, em seguida, cada 

história de usuário analisada, cada membro da equipe joga uma carta com a face para baixo 

sobre a mesa, nela estará contido o valor numérico de pontos que o mesmo considera justo 

para que a história seja concluída. Caso haja diferenças entres as cartas jogadas, os 

membros que jogaram as cartas de maior e menor valor explicarão suas razões e, então, 

com base em suas explicações, as cartas serão jogadas novamente até que um consenso 

seja encontrado e uma estimativa seja definida entre os membros.  

Figura 3 – Exemplo de Gráfico Burndown 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Burn_down_chart 

2.4 KANBAN 

A palavra Kanban vem do japonês e significa “Cartão Visual”. A palavra também é 

utilizada para descrever o sistema que é utilizado há décadas pela Toyota, para visualmente 
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controlar e equilibrar a produção. O Kanban teve destaque com o Sistema Toyota de 

Produção (TPS), também chamado de Produção Enxuta (JIT) ou ainda, Lean 

Manufacturing, para aumentar a eficiência da produção eliminando desperdícios. Embora o 

conceito de Kanban seja relativamente novo em sistemas de tecnologia da informação, 

esses processos já vêm sendo utilizado há mais de 50 anos no sistema de produção Lean na 

Toyota (BOEG, 2012).  

O Kanban foca no trabalho em progresso, apresentando a evolução de forma visual, 

tornando os problemas evidentes e favorecendo uma cultura de melhoria contínua. O 

pioneiro no uso do Kanban em software foi David J. Anderson, que em conjunto com Don 

Reinertsen, expandiram o conhecimento sobre Lean e o uso do Kanban para visualizar e 

otimizar o fluxo de trabalho no desenvolvimento de software, nas áreas de manutenção e 

de operações (BOEG, 2012). 

Segundo Boeg (2012), existem diversas abordagens para o Kanban, mas a maioria 

dos especialistas concordam que o Kanban é um método de gestão de mudanças, que dá 

ênfase aos seguintes princípios:  

 Visualizar o trabalho em andamento; 

 Visualizar cada passo em sua cadeia de valor, do conceito geral até o software 

que se possa lançar; 

 Limitar o Trabalho em Progresso (WIP – Work in Progress), restringindo o 

total de trabalho permitido para cada estágio; 

 Tornar explícitas as políticas sendo seguidas; 

 Medir e gerenciar o fluxo, para poder tomar decisões bem embasadas, além de 

visualizar as consequências dessas decisões; 

 Identificar oportunidades de melhorias, criando uma cultura Kaizen, na qual a 

melhora contínua é responsabilidade de todos. 

Tudo isso, como a filosofia subjacente de que se deve: 

 Começar com o que se está fazendo agora; 

 Concordar em buscar mudanças incrementais e evolucionárias; 

 Respeitar o processo atual, com seus papéis, responsabilidades e cargos. 

 

2.5 NPS 

O Net Promoter Score (NPS) é uma métrica criada para medir a satisfação e a 

lealdade dos clientes das empresas, independente da área de atuação. O NPS tem servido 

como saída para os métodos de pesquisa mais obsoletos, que em sua maioria, tornam as 

pesquisas de pós-venda muito compridas e chatas para o cliente. O NPS surgiu em 2003, 

quando o autor e pesquisador de negócios Fred Heichheld lançou um artigo na revista 

Harvard Business Review chamado One number you need to grow(“Um número que você 

precisa para crescer”). Após esse artigo e depois de vários estudos, Fred Heichheld e a 

Bain & Company lançaram o livro “The Ultimate Question” (“A Pergunta Definitiva”) e 

também a versão mais atualizada “The Ultimate Question 2.0”. O livro virou um best-

seller mundial e a métrica no NPS hoje é adotada por grandes empresas como a Apple, a 

Amazon, a Electrolux e Monsanto (WIKIPEDIA, 2016). 
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O NPS é calculado com base em uma única pergunta que é feita ao cliente: “Em 

uma escala de 0 a 10. Qual a probabilidade de que você recomendar a nossa empresa, 

produto ou serviço para um amigo ou colega? ”. 

O Zero (0) significa “de jeito nenhum”, e o Dez (10) significa “com toda certeza”. 

As pessoas que derem respostas de 0 a 6 são classificadas como detratores, as que derem 

nota de 7 a 8 são classificadas como neutras e as que derem nota de 9 a 10 são chamadas 

de promotores. 

O cálculo do NPS é feito subtraindo percentual de detratores do percentual de 

promotores. Com isso, é obtido um número que varia de -100% até 100%. Um número 

negativo significa que o número de detratores é maior é maior que o de promotores, um 

número positivo significa exatamente o contrário (Figura 4). 

Figura 4 - Exemplo de funcionamento do método NPS. 

Fonte: http://www.netpromotersystem.com/about/measuring-your-net-promoter-score.aspx 

O ideal é ter mais promotores do que detratores, principalmente se for analisado o 

efeito de marketing boca-a-boca que tanto detratores quanto promotores podem gerar. 

Além de falar bem da empresa e serviços para os amigos, os promotores compram mais, 

são clientes por mais tempo, ou seja, têm life time e sempre darão ideias e sugestões 

bastante pertinentes ao negócio. Várias empresas usam o NPS para medir a satisfação e a 

lealdade de seus clientes. Dentre elas estão Apple, Zappos, Rackspace, Microsoft, Intuit e 

Facebook.  

O problema observado no método NPS é que apenas um número não era suficiente 

para resolver muita coisa. Para saber onde melhorar, ou seja, como agir para que os 

promotores continuem avaliando bem a empresa e os serviços, e, no caso de nota abaixo do 

esperado, também identificar o motivo da nota baixa, Fred Reichheld sugere mais uma 

pergunta: “0Qual a principal razão para você nos dar essa nota? ”. 

A partir da leitura dos comentários dos promotores será possível entender a 

motivação para a nota alta e manter essas ações. Assim como também será possível 

entender a insatisfação dos detratores e começar a agir. É muito importante conversar com 

os detratores para ouvir mais detalhes sobre a insatisfação deles. A partir do momento que 

eles virem que você se importa, a percepção deles sobre a empresa já começa a melhorar. 

Buscar entender a motivação dos detratores e agir para solucionar os problemas que 

geraram sua insatisfação é o único caminho seguro para aumentar o NPS e, 

consequentemente, a lealdade de seus clientes. 
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2.6 USER STORIES 

Segundo Smith (2009) em um processo tradicional de desenvolvimento, os 

requisitos são todos identificados e descritos. Mas num processo ágil, é necessário 

descrever apenas o essencial, o suficiente para determinar o que será construído, para 

depois construir apenas o suficiente para demonstrar os requisitos implementados ao 

cliente para que o mesmo valide se o produto atende as necessidades.  

De acordo com Ambler (2007), uma maneira de modelar requisitos e descrever 

apenas o suficiente é através de user stories. Leffingwell (2011) informa que user stories 

se tornou a forma característica de coletar e expressar requisitos, mas é importante destacar 

que essa é uma técnica que depende da complexidade do sistema proposto. 

Segundo Gomes (2013) user stories são descrições simples e breve dos requisitos 

que deverão ser implementados no software. Essas histórias, na maioria dos casos são 

escritos pelo Product Owner, que posteriormente serão registradas em forma de cartão, 

sendo disponibilizadas para o time. 

As histórias devem conter apenas uma breve descrição que representa a necessidade 

do cliente, contudo, apesar de ser simples, o cliente deve ter domínio da real necessidade 

do negócio para que a equipe possa transformar essa necessidade em software. As histórias 

de usuários devem possuir um critério de aceitação, que são definidos pelo cliente, e que 

permite a equipe definir quando ela está implementada por completo e com sucesso.  

Cohn (2004) propôs um modelo que é frequentemente utilizado no mercado para a 

criação de histórias de usuário: Eu, como (papel) quero (funcionalidade) para que (valor) 

de negócio.  

3. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

  Modelo do Processo de Desenvolvimento 

O projeto de desenvolvimento do sistema de Avaliação Institucional será 

desenvolvido utilizando o modelo interno da equipe de desenvolvimento do setor de TI da 

IES. Este modelo faz uso das práticas ágeis utilizando metodologias de projetos de 

software como Kanban e XP, além do uso de framework como o Scrum já descritos na 

seção 2. 

O modelo adotado pela equipe de TI da empresa é um padrão para o 

desenvolvimento de outros projetos de software, não somente para o caso da Avaliação 

Institucional. Este modelo é composto basicamente pelas seguintes etapas: preparação e 

estimativa compreendendo 02 dias, desenvolvimento da Sprint que dura em média 05 dias 

dependendo da complexidade do projeto, e fase de publicação composta 02 dias (Figura 5). 
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Figura 5 – Processo de desenvolvimento do Time. 

 

Fonte: Autoria própria. 

A etapa de Preparação e Estimativa corresponde ao esclarecimento de todas a 

dúvidas que equipe de desenvolvimento tem sobre o projeto, como por exemplo como a 

equipe vai ser dividida e o que cada componente irá fazer no projeto. Depois de 

esclarecidas as dúvidas, as histórias de usuários são estimadas, usando para isto a 

ferramenta Easybacklog. A segunda etapa denominada Desenvolvimento da Sprint 

compreenderá todo o processo de desenvolvimento do projeto e nela será utilizada a 

ferramenta Trello para composição das atividades de cada sprint.  

Na etapa de Publicação serão realizados os testes com o cliente, na maioria dos 

casos a aplicação é colocada num servidor específico para testes e validação pelo cliente, 

assim como será feito neste projeto. Durante a fase de publicação para a de homologação 

será realizada uma apresentação ao cliente para a coleta de feedback, estes feedbacks serão 

registrados por meio de reuniões entre os envolvidos ou com a aplicação de formulários ao 

final de cada Sprint, a aplicação de formulários será feita com a ferramenta Typeform 

mencionada anteriormente. Se o resultado for satisfatório a aplicação é homologada e 

publicada em ambiente de produção, compreendendo assim a etapa de publicação para 

release. Caso haja correções a serem feitas, o processo é retornado para a fase de 

desenvolvimento. 

Independentemente do modelo de processo de desenvolvimento de software 

escolhido, faz-se necessário capturar os requisitos de software. No caso do 

desenvolvimento do sistema de Avaliação Institucional a coleta dos requisitos realizou-se 

por meio da técnica de user stories. O procedimento de Planning Poker não foi adotado 

nesta etapa, pois o entendimento que os profissionais envolvidos no projeto obtiveram 

através das reuniões com o cliente já foram suficientes para estimar as user stories para a 

criação do Product Backlog. 

Em relação ao uso do Gráfico Burndown, que inicialmente seria usado no projeto 

para representar diariamente o progresso do desenvolvimento do time em relação a Sprint 

em desenvolvimento, o mesmo não foi adotado nesse projeto já que a quantidade de sprints 

são apenas três e por decisão da equipe, devido a limitação de tempo não se tornou viável 

utilizá-lo. Embora o uso do Gráfico Burndown seja um recurso bastante útil para monitorar 

o progresso de times ágeis, o não uso deste recurso para este projeto não acarretou em 

prejuízos para o mesmo. 
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As user stories foram documentadas por meio da ferramenta Easybacklog após um 

conjunto de reuniões com o cliente entre os meses de agosto e setembro de 2016. As 

reuniões foram realizadas com os funcionários do setor da CPA. No total, ocorreram 03 

reuniões com a CPA com duração média de 30 minutos cada e envolveram: 01 

coordenador responsável pelo setor e 02 assistentes administrativos. Nesta fase, pôde-se 

observar um dos valores fundamentais da Metodologia Ágil citada no Capítulo 2, que é o 

uso das reuniões com o cliente, favorecendo assim uma maior comunicação e colaboração 

ao invés de contratos formais. 

Nas abordagens tradicionais de desenvolvimento de software é comum encontrar 

vários tipos de profissionais trabalhando de forma separada, como por exemplo: arquiteto, 

programador, testador, administrador de banco de dados, prototipador, entre outros. No 

Scrum é um pouco diferente, existe o Time de Desenvolvimento, que consiste na junção de 

todas essas pessoas em uma única equipe multidisciplinar e que são responsáveis pela 

concepção, construção e teste do produto. 

  Backlog das Atividades 

Após a coleta das informações oriundas do backlog do software Easybacklog, 

foram produzidos com o uso do Trello, por exemplo, o Product Backlog e Sprint Backlog. 

O Product Backlog irá compor a lista de todas as funcionalidades do sistema que serão 

produzidas e ordenadas por prioridades. O conteúdo desta lista é definido por um analista 

de negócios que no modelo Scrum exerce o papel de Product Owner e que representa o 

dono do projeto. Além de esclarecer dúvidas e explicar o que será desenvolvido, um 

analista de sistemas que desempenha a função de Scrum Master, mediará possíveis 

diferenças que possam surgir durante o desenvolvimento do projeto e mais dois 

programadores que compuseram o Time. 

Posteriormente, os itens do Product Backlog serão priorizados e transferidos para a 

Sprint Backlog e o trabalho será dividido entre os membros da equipe, que podem 

desenvolver tarefas estritamente técnicas ou atividades relacionadas a funcionalidades 

solicitadas. 

Nesta etapa, também pode ser observado o uso de um dos valores fundamentais da 

metodologia ágil que é o destaque para indivíduos e iterações, com o uso das práticas do 

Scrum como as reuniões diárias (Daily Scrum) e também através da reunião de 

retrospectiva (Sprint Review). 

Ferramentas e padrões de desenvolvimento 

Para o projeto de Avaliação Institucional a linguagem usada para o 

desenvolvimento do projeto foi Java 7 em conjunto com o framework de aplicação web 

JSF 2.1 (JavaServer Faces) e também PrimeFaces que é uma biblioteca de componentes 

de interface gráfica para aplicações web baseadas em JSF, além do uso do servidor Tomcat 

7. Esse padrão foi usado porque outros projetos anteriores já foram desenvolvidos com este 

framework e o resultado foi satisfatório. Para o banco de dados foi utilizado o SQL Server 

2008 R2, pois é o padrão adotado pela empresa e para o controle de versão foi utilizada a 

ferramenta open source Git, pois facilita o processo ágil de desenvolvimento, ao mesmo 

tempo em que permite benefícios de integração contínua da metodologia XP e auxilia na 

redução de conflitos. A IDE usada para o desenvolvimento foi o Eclipse Kepler e a 

ferramenta para a criação de relatórios foi o iReport 5.6. 
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Testes 

Automatizar os testes caracteriza o benefício de um software testado, pois em 

poucos minutos milhares de testes podem ser executados. Este trabalho foi desenvolvido 

com o foco em entregas semanais/mensais (Scrum/XP) e também entregas contínuas 

(Kanban). Para evoluir e atingir a maturidade da Entrega Contínua, há uma sequência de 

testes que devem ser acumulados, a saber: testes automatizados, TDD, versionamento, 

integração contínua, definição de ambientes de testes e homologação. 

Embora os testes sejam fundamentais para a validação e aceite do cliente de que o 

produto foi entregue da maneira que foi pedido, para o desenvolvimento do sistema de 

Avaliação Institucional não foram realizados técnicas de testes específicos como TDD, 

pois o tempo não foi suficiente para a execução dos mesmos, no entanto, a validação foi 

obtida através de testes de funcionalidades com os clientes utilizando a aplicação pronta 

em um servidor específico para testes. 

Apesar de não realizar todos os testes mencionados anteriormente, foi possível 

garantir versionamento da aplicação através do controle de versão gerenciado com a 

ferramenta Git informada na parte introdutória deste trabalho. Com base no feedback 

obtido do cliente durante as reuniões para concepção de cada etapa de desenvolvimento, 

foi possível coletar informações e sugestões sobre melhorias que puderam ser aplicadas 

antes da fase de homologação de cada etapa do projeto. Essa troca de informações entra em 

relação direta com princípios e valores do manifesto ágil, como por exemplo: comunicação 

e feedback constante e garantia de software em funcionamento ao contrário de 

documentação formal. 

Homologação 

A fase de homologação foi compreendida por três etapas, de acordo com a 

organização das sprints e processo de desenvolvimento adotado, conforme visualizado 

anteriormente na figura 5, ao final de cada sprint ocorreu a fase de aceite/homologação 

pelo cliente (CPA) após uso da aplicação disponibilizada em ambiente de testes. Essa etapa 

tem duração mínima de 2 dias conforme modelo adotado pelo próprio time (Figura 5). 

A homologação é entendida como a comprovação que o cliente e demais 

envolvidos receberam o projeto de software conforme acordado previamente, de acordo 

com os critérios de aceite estabelecidos pelo mesmo. Essa atividade só deve começar 

quando todos os testes forem concluídos, erros encontrados corrigidos ou aceitos. A 

homologação é consideração concluída depois que for atestado que o software funciona da 

forma esperada pelo cliente no ambiente proposto.  

Desta forma, os objetivos desta atividade são os seguintes:  

 Atestar se o software funciona da forma esperada pelo cliente no ambiente 

proposto; 

 Identificar oportunidades de correção e aplicar ajustes de acordo com a 

aplicação; 

 Obter o aceite final do produto pelo cliente; 

 Registrar sugestões ou melhorias para as próximas versões da aplicação. 
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4. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL  

4.1 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril do ano de 2004, tem por finalidade a 

melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o 

aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, 

especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades 

sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão 

pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da 

afirmação da autonomia e da identidade institucional (UNIVERSIDADE CEUMA, 2016). 

O SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) é formado por 

três componentes principais: avaliação institucional, avaliação dos cursos de graduação e 

avaliação do desempenho dos estudantes. O SINAES avaliará todos os aspectos que giram 

em torno desses três eixos: o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o 

desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, as instalações e vários 

outros aspectos (UNIVERSIDADE CEUMA, 2016). 

A Avaliação Institucional divide-se em duas modalidades: (INEP, 2016) 

 Autoavaliação – Coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de 

cada instituição e orientada pelas diretrizes e pelo roteiro da autoavaliação 

institucional da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES). 

 Avaliação externa – Realizada por comissões designadas pelo Inep, a avaliação 

externa tem como referência os padrões de qualidade para a educação superior 

expressos nos instrumentos de avaliação e os relatórios das autoavaliações. O 

processo de avaliação externa independente de sua abordagem e se orienta por 

uma visão multidimensional que busque integrar suas naturezas formativas e de 

regulação numa perspectiva de globalidade. 

Em seu conjunto, os processos avaliativos devem constituir um sistema que permita 

a integração das diversas dimensões da realidade avaliada, assegurando as coerências 

conceitual, epistemológica e prática, bem como o alcance dos objetivos dos diversos 

instrumentos e modalidades. A Figura 6, abaixo, exibe a hierarquia acadêmica dos setores 

da instituição de ensino superior em questão, a CPA está contida no grupo de setores que 

compõe a graduação. 

Figura 6 – Hierarquia organizacional da IES 

Fonte: Autoria própria 
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A avaliação institucional tem papel social, político e pedagógico, podendo fornecer 

dados para tomadas de decisão sobre processos de aprendizagem, gestão acadêmica e 

também sobre políticas públicas. A CPA é constituída por: 03 representantes do corpo 

acadêmico-administrativo; 03 representantes do corpo docente; 03 representantes do corpo 

discente; 03 representantes da sociedade civil organizada (UNIVERSIDADE CEUMA, 

2016). 

O projeto de avaliação institucional surgiu a partir da necessidade de coleta de 

dados que CPA reúne para compor relatórios anuais de gestão do exercício anterior. Para 

atender a esta necessidade da IES e com o intuito de atender as determinações legais, além 

de prestar contas a gestão da empresa sob o princípio de transparência o Projeto de 

Avaliação Institucional foi proposto (UNIVERSIDADE CEUMA, 2016). Os instrumentos 

de coleta de dados para docentes e discentes foram definidos em forma de questionários 

estruturados com questões abertas e/ou fechadas em quatro níveis de respostas, para 

melhor entendimento a Quadro 1 abaixo define melhor o modelo adotado. 

Quadro 1: Instrumentos de coleta de dados 

Fonte: Autoria própria 

O Quadro 2 a seguir, descreve as dimensões e os eixos temáticos previstos na Lei 

10.861/04. Através da Avaliação Institucional é possível obter uma análise da situação 

atual da organização, a partir dos seguintes eixos temáticos: recursos humanos, projeto 

acadêmico e infraestrutura.  

Quadro 2 – Organização e gestão institucional 

Organização e gestão institucional 

Recursos humanos 

Corpo docente 

Corpo discente 

Corpo técnico-administrativo 

Projeto acadêmico 

Projeto pedagógico 

Atividades de ensino 

Atividades de pesquisa 

Atividades de extensão 

Infraestrutura 

Apoio 

Laboratórios/Clínicas 

Bibliotecas 

Fonte: Autoria própria 

Dimensões Avaliativas Descrição 

IES & Docente 
Autoavaliação do professor, infraestrutura da IES e 

coordenador. 

IES & Discente 
Aluno avalia professor, coordenador, biblioteca e 

atendimento em geral. 

IES & Ingressante 
Avaliação qualitativa do perfil do aluno e Setor de 

Matrícula. 

IES & Egresso 
Revisão do curso e avaliação do estágio curricular 

oferecido. 

IES & Curso e Coordenador 
Avaliação do Coordenador pelo Discente. 

Avaliação do Coordenador de Curso pelo Professor 

IES & Coordenador Autoavaliação do Coordenador. 
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O diagrama abaixo elaborado através do software ArgoUML
12

 exibe o fluxo básico 

do processo da avaliação institucional. Esses diagramas são bastante utilizados nos 

modelos tradicionais de desenvolvimento. A Figura 7 exibe o diagrama apenas para efeito 

comparativo, uma vez, que para o desenvolvimento do sistema de avaliação institucional 

foi necessário apenas escrever histórias de usuário para depois construir o backlog de 

atividades e posteriormente iniciar a fase de desenvolvimento do produto. 

Existem quatro atores do sistema: discente, docente, funcionário e CPA. Os 

docentes, discentes e funcionários são responsáveis por responder questionários elaborados 

pela CPA. Existe também um módulo administrativo que é de uso exclusivo dos 

funcionários da CPA, onde é realizada a elaboração de questões que comporão os 

questionários para a coleta dos resultados. Neste trabalho esse módulo não será detalhado, 

pois, o foco são os módulos voltados para a visão do docente, discente e funcionário, 

conforme também pode ser observado na Figura 7. 

Figura 7 – Diagrama de caso de uso da AVA 

 
Fonte: Autoria própria 

A Figura 8 destaca parte do modelo lógico do banco de dados modelado com o 

SGBD SQL Server 2008 R2 informado no início deste trabalho.  

Figura 8 – Modelo lógico do banco de dados 

Fonte: Autoria própria 
 

 

                                                           
12

 ArgoUML – aplicação que usa UML para modelar o desenho de software de computador. 
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4.2 COLETA DE REQUISITOS 

A técnica utilizada para coleta de requisitos foi realizada através de reuniões com 

os funcionários da CPA com o objetivo de obter informações suficientes para a elaboração 

das histórias de usuário. Após a reunião com os funcionários da CPA, o analista elaborou 

as histórias de usuário com o uso da ferramenta EasyBacklog. Conforme as metodologias 

ágeis, principalmente Scrum e XP foi descrito apenas o essencial, diferentemente do 

modelo tradicional onde é preciso documentar e escrever todos os requisitos. Uma história 

de usuário é contada a partir da perspectiva de quem está precisando de algo, na maioria 

das vezes o usuário ou cliente do sistema. 

Figura 9 – Elaboração de histórias de usuário 

Fonte: Autoria própria 

Para criar uma história de usuário o modelo prático que já é padrão da ferramenta 

foi o seguinte: Como/Sendo <quem>, eu quero/gostaria/devo/posso <o que>, para 

que/de/para <porque/resultado>. A Figura 9, a seguir, exibe o backlog geral a partir das 

histórias de usuários, onde é possível observar o quadro geral de todas as atividades e a 

visão das sprints do projeto. 

O projeto de Avalição Institucional nesta etapa foi composto por 03 Sprints, como é 

possível observar na parte superior da Figura 9, e na lateral esquerda tem-se a visão do 

tema de cada Sprint, a saber: avaliação clínicas, avaliação funcionário, avaliação 

institucional. As figuras 10, 11 e 12, abaixo, exibem as histórias de usuários de cada Sprint. 

Na Sprint 1 é possível observar 03 histórias, uma para cada módulo do sistema de 

Avaliação Institucional, respectivamente: avaliação clinicas, avaliação funcionário, 

avaliação institucional. 
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Figura 10 – Sprint 1 

Fonte: Autoria própria 

A Sprint 2 (Figura 11) possui 02 histórias: a primeira com a visão do usuário da 

CPA administrador do sistema e a segunda avaliação institucional na visão do aluno ou 

professor voltado para a plataforma mobile. 

Figura 11 – Sprint 2 

Fonte: Autoria própria 

E a terceira e última Sprint apresenta também 02 histórias e representa a visão do 

administrador do sistema (funcionário da CPA) e da avaliação institucional destinada ao 

aluno ou professor disponibilizada na web (Figura 12). 

Figura 12 – Sprint 3 

Fonte: Autoria própria 
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A partir da elaboração organização dessas histórias foi possível produzir o Product 

Backlog no Trello, onde as atividades foram priorizadas e distribuídas entre os membros do 

time. O backlog de atividades do sistema de Avaliação Institucional (Figura 13), foi criado 

a partir das histórias de usuários e contempla cada atividade que deve ser desenvolvida 

pelo time. Segundo o modelo Scrum, o conteúdo do backlog é definido e priorizado pelo 

Product Owner, papel que foi desempenhado por um analista de sistema da equipe no 

processo de desenvolvimento do produto Avaliação Institucional. O backlog no primeiro 

bloco da Figura 13, a seguir, compõe todas as atividades que serão desenvolvidas pelo 

time. 

Figura 13 – Backlog de atividades  

Fonte: Autoria própria 

Na Figura 13, a Sprint atual no segundo bloco, corresponde ao que está sendo 

desenvolvido pela equipe na semana corrente, o terceiro bloco DOING corresponde a 

atividade que está sendo realizada naquele momento, o quarto bloco HOMOLOGATION 

corresponde a parte do produto que está em fase de homologação pelo cliente, e por fim, o 

quinto e último bloco DONE corresponde a uma parte do produto que já foi homologada e 

a equipe já recebeu o aceite do cliente. Na fase de desenvolvimento o uso das práticas do 

Kanban faz uma grande diferença no processo, pois facilita a comunicação e integração 

entre os membros do time, uma vez que cada um já possui suas responsabilidades definidas 

e priorizadas pelo Product Owner. É perceptível na Figura 13 o uso das práticas do 

Kanban, explicitado através da organização das etapas em blocos ou cards, também 

conhecidos como cartões com o uso da ferramenta de organização de tarefas Trello. 

Também é perceptível a priorização de tarefas em linha de produção, o que é 

prioritário fica sempre no topo, e as atividades são movidas da esquerda para direita, onde 

o fim de uma atividade corresponde ao início de outra. Em equipes de desenvolvimento 

ágil os cards são organizados basicamente em: para fazer, fazendo e homologação/pronto. 

Para o time de desenvolvimento do projeto em questão também seguiu a mesma linha, 

apenas com alguns detalhes modelados de acordo com o contexto da equipe de 

desenvolvimento.  

Os cartões possuem informações simples e descritivas. Na Figura 13, acima, as 

informações nos cards foram atribuídas de maneira organizada, pois no topo de cada cartão 

foi adicionado um código precedido por uma cerquilha que simboliza o código do item.  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3880



 

 

Esse código também corresponde ao código da história de usuário criado com a 

ferramenta EasyBacklog, como por exemplo #P02 - #AIO3 - #S1 que basicamente 

significa: Projeto 02 - Atividade 03 – Sprint 01 conforme figura 14 a seguir. É importante 

destacar que este recurso pode ser usado para diversos fins, como também para representar 

um código de um sistema de ocorrências em uma equipe de manutenção de sistemas. 

Figura 14 – Atividade #P02 – #AIO3 #S1 

Fonte: Autoria própria 

Na Figura 14, acima, é possível observar os membros da equipe envolvidos na 

atividade, a data da entrega e o andamento da atividade. A descrição da atividade é a 

mesma descrita na Sprint 1 descrita na Figura 10.  Os critérios de aceitação podem ser 

descritos como as etapas de cada Sprint em forma de checklists. O controle de todo o fluxo 

dessas atividades é de responsabilidades do Product Owner que gerencia o Backlog de 

Atividades no framework Scrum.  

Visão do discente 

Na Figura 15 apresenta-se a parte da tela de visualização da perspectiva dos 

usuários que fazem login via da IES para realizarem o processo de avaliação institucional.  

Figura 15 – Informações básicas do avaliador 

Fonte: Site da IES 
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Na Figura 15, acima, é destacada a visão do avaliador discente após o login no site 

da IES, e também é exibido o título e o ano da avaliação, o nome do avaliador, o campus 

da IES e o curso do aluno. A seguir é exibido um trecho do questionário on-line de 

avaliação do Docente pelo Discente e do questionário de Avaliação da Infraestrutura e 

Serviços, e também da Avaliação do Coordenador pelo Discente (Figura 16). 

Figura 16 – Telas “Avaliação do docente pelo discente”, Avaliação da 

Infraestrutura e serviços pelo discente” e Avaliação do coordenador de curso pelo discente. 

Fonte: Site da IES 

A Figura 16, acima, mostra o questionário para a avaliação do Coordenador pelo 

discente, analisando aspectos relativos as atividades pedagógicas desenvolvidas pelo 

coordenador do curso na da IES. 

Através destes instrumentos avaliativos o setor da CPA é capaz de coletar dados 

referentes as atividades pedagógicas desenvolvidas pelos docentes 

(professores/coordenadores) e informações referentes ao grau de satisfação que os 
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discentes possuem em relação a estrutura física e pedagógica da IES em questão. A seguir 

é apresentado a visão da Avaliação Institucional na plataforma mobile (Figura 17). 

Figura 17: Tela do do App Android  

Fonte: App Android da IES 

Além da avaliação disponibilizada via portal da IES para discentes, docentes e 

funcionários, foi criado também um app Android, conforme figura 17, acima, exclusivo 

para os discentes. O app foi criado para facilitar a realização do processo avaliativo por 

parte dos alunos, a pedido da CPA com o intuito de aumentar quantidade de alunos 

dispostos a responderem os questionários, pois os mesmos demonstram resistência para a 

realização da atividade, uma vez que haveria deslocamento dos mesmos até os laboratórios 

de informática para responderem aos questionários. Desta forma, os funcionários da CPA 

ao invés de deslocarem os alunos da sala de aula para os laboratórios de informática, se 

deslocam da CPA para a sala de aula com o auxílio de tablets para que cada aluno possa 

responder a avaliação. Dessa forma, a CPA consegue captar um maior contingente de 

informações por parte dos alunos, através de duas formas de abordagens (site e app 

mobile) para coleta de informações. 

O maior problema observado para esta modalidade de coleta de informações está na 

transferência dos dados do app mobile para a base de dados da IES, pois a princípio o app 

foi desenvolvido para funcionar de forma online e realizar o envio dos dados para o site em 

tempo real. No entanto, devido a uma limitação na infraestrutura de comunicação entre o 

app e o site os dados não foram enviados durante os testes realizados pela equipe de 

desenvolvimento, necessitando assim ser adaptado para operar em modo off-line.  

O problema observado para esta plataforma é que é necessário realizar a coleta de 

dados locais na aplicação Android e transferir para a base do site da IES, e com isso, falhas 

como inconsistência ou redundância de dados podem ocorrer durante o processo. 

Atualmente a equipe de desenvolvimento está realizando estudos em conjunto com o setor 

de infraestrutura para que em breve uma nova versão do app seja disponibilizada para os 

tablets funcionarem de forma online evitando retrabalhado para o setor de TI, eliminando 

inconsistências de informações na base de dados. 
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Visão do funcionário 

A seguir, na Figura 18, segue a apresentação da perspectiva do funcionário, onde 

existem duas formas de avaliações disponíveis: autoavaliação do funcionário e avaliação 

da IES pelo funcionário. 

Figura 18: Avaliações do funcionário  

Fonte: Site da IES 

Nesta perspectiva, conforme figura 19 a seguir, o funcionário pode se auto avaliar 

perante a Instituição de Ensino Superior no que diz respeito às suas contribuições 

relacionadas aos seguintes aspectos:  

 Responsabilidade;  

 Trabalho em equipe; 

 Organização e limpeza;  

 Melhoria contínua nas suas atividades;  

 Prevenção dos recursos colocados à sua disposição; 

 Satisfação dos clientes em relação as atividades desenvolvidas no ambiente de 

trabalho, dentre outros. 

 

Figura 19: Auto avalição do funcionário 

Fonte: Site da IES 

A segunda avaliação disponibilizada para o funcionário (Figura 20), é direcionada 

para a avaliação da IES perante o funcionário. Aspectos como instalações físicas, 

remuneração, benefícios, carreira e condições de trabalho são avaliadas nesta visão. 
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Figura 20: Auto avalição do funcionário 

Fonte: Site da IES 

4.3 AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

Com o objetivo de medir o grau de satisfação do cliente após a entrega do produto, 

e conforme proposto no início deste trabalho, foi realizada uma pesquisa de satisfação 

envolvendo os três funcionários da CPA. A pesquisa foi realizada através da ferramenta de 

questionários online Typeform (Figura 21). 

Figura 21: Questionário online 

Fonte: Autoria própria 

O índice do Net Promoter Score é a forma mais fácil de avaliar o nível de satisfação 

do cliente. E para essa análise basta uma simples pergunta definitiva (Figura 22). 

Figura 22: Notas obtidas no questionário  

Fonte: Autoria própria 

Apesar de ser uma pergunta bastante simples, ela é suficiente para que o cliente 

reflita sobre vários aspectos a respeito do projeto desenvolvido, como por exemplo a 

eficiência da entrega feita pelo time de desenvolvimento, e se os critérios de aceitação 

baseados nas histórias de usuários em reunião foram obtidos após o término do projeto ou 

de uma Sprint específica.  

A CPA é composta por três membros, e os três responderam ao questionário 

(Figura 22). A partir dessa análise, contata-se que o modelo de desenvolvimento ágil de 

software garantiu a satisfação do cliente em relação ao que foi solicitado, evidenciando 

assim um dos princípios do manifesto ágil que é software em funcionamento. Como é 

possível perceber, não houve ocorrência de detratores, uma vez que as notas ficaram entre 

9 e 10. Dessa forma, conclui-se que o time entregou tudo que o cliente esperava, nos 

prazos previstos.  
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5. CONCLUSÃO 

O objetivo proposto neste trabalho foi descrever uma experiência de 

desenvolvimento de software focada em métodos e práticas ágeis adotada pela equipe de 

desenvolvimento da empresa. Com base nos resultados obtidos durante o desenvolvimento 

deste trabalho, é possível perceber que houve interações entre os indivíduos envolvidos no 

processo, como foi destacado através das reuniões entre os membros da equipe de TI e os 

colaboradores da CPA para definições dos requisitos sobre o projeto da Avaliação 

Institucional. 

É possível notar também que existe software em funcionamento, conforme 

apresentado no capítulo anterior, assim como foi destacado a colaboração com o cliente 

através de reuniões que ocorreram durante as sprints do projeto. E que foi possível 

responder a mudanças após a publicação de cada versão do sistema apresentada ao final de 

cada sprint. Dessa forma, os valores fundamentais do manifesto ágil foram contemplados, 

pois ocorreram entregas de software com frequência, na escala de tempo prevista e 

acordado entre os envolvidos, contribuindo com a satisfação do cliente em ter entrega 

contínua de software de valor, conforme pesquisa de satisfação apresentada no capítulo 

anterior, além do feedback obtido através das três reuniões que ocorreram durante o 

desenvolvimento do projeto.  

O sucesso da implantação deste sistema está relacionando diretamente com a 

contribuição do cliente e com a motivação do time de desenvolvimento, que apesar de estar 

com uma equipe reduzida para o desenvolvimento dos projetos e para manutenção dos 

sistemas já existentes na IES, conseguiu manter o foco na solução e direcionamento firme 

para entregar o que foi proposto. É importante destacar também, que em nenhum momento 

houve rejeição do time em relação adoção das metodologias, práticas e ferramentas ágeis 

adotadas para o desenvolvimento deste projeto, pois todos os envolvidos já possuem 

familiaridade com este modelo que é tendência no segmento de desenvolvimento de 

software. 

As contribuições observadas deste trabalho para a empresa enquanto instituição de 

ensino superior são as seguintes: possibilidade de avaliar o corpo docente, corpo discente, 

corpo técnico-administrativo, infraestrutura organizacional e física. Se faz necessário 

destacar que a avaliação institucional, neste sentido, serve como instrumento de coleta de 

informações para melhoria na evolução do processo de ensino, e consequentemente, 

voltada para a melhoria da qualidade e não como instrumento punitivo. As contribuições 

observadas para o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) enquanto ambiente 

profissional, exalta-se a melhoria dos processos de gestão e planejamento de software 

proporcionados com a adoção do Scrum; a coesão do time formada por pessoas engajadas e 

o trabalho em conjunto, práticas adotadas da metodologia XP; agilidade na entrega de 

software administrado com o uso das práticas do Kanban observados com o auxílio da 

ferramenta Trello durante a fase de desenvolvimento.  

Ao final deste trabalho conclui-se que os objetivos propostos foram alcançados. Foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica para o embasamento das informações e documentação 

do processo de desenvolvimento ágil de software, utilizando práticas e frameworks 

específicos deste modelo, assim como para o levantamento de requisitos, e por fim, a 

conclusão do projeto Avaliação Institucional foi apresentada, destacando os módulos na 

visão do discente, docente e funcionário da IES.  
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Approaches to Business Rule Extraction: a Systematic Review 

 

Abstract 

 

Business rules are a great ally of software maintenance and evolution, but rules are not 

always explicit at software specification phase. Often they are intrinsic to the code, as a 

result from software construction. In such cases, to make explicit the business rules of 

software, reverse engineering processes are usually used. The objective of this work was to 

identify which models have been adopted for these extractions. The technique of 

Systematic Literature Review was used to identify the use of Reverse Engineering to 

extract business rules. As results, it was observed that the most effective solutions tend to 

be context-specific and that there is a lack of tools to automate the extraction processes. 

 

Keywords: reverse engineering, business rules, extraction, systematic review. 

 

 

Abordagens de Extração de Regras de Negócio: uma Revisão Sistemática 

Resumo 

 

As regras de negócio são um grande aliado da manutenção e evolução de um software, mas 

nem sempre as regras são explicitadas na fase de especificação de um software. Muitas 

vezes ficam intrínsecas ao código, decorrentes da construção do software. Nesses casos, 

para explicitar as regras de negócio de software geralmente são executados processos de 

engenharia reversa. O objetivo deste trabalho foi identificar que modelos têm sido 

adotados para essas extrações. Foi empregada a técnica de Revisão Sistemática de 

Literatura buscando identificar o emprego de Engenharia Reversa para extração de regras 

de negócio. Como resultados, foi observado que as soluções mais eficazes tendem a ser 

mais específicas para um contexto específico, e que, há carência de ferramentas para 

automatização dos processos de extração. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Pressman (1995), o processo de desenvolvimento de software compreende três 

principais fases: definição, desenvolvimento e manutenção, sendo que para a manutenção 

de um software é fundamental que se tenha uma documentação concisa, atualizada e 

completa (BENNETT; RAJLICH, 2000). 

Um dos itens de documentação que fornece uma visão abstrata e ao mesmo tempo 

estrutural do negócio que o software implementa são as regras de negócio (ROSS, 2009) 

As regras de negócio é um dos primeiros artefatos produzidos na fase de definição, e por 

isso, guia e delimita a produção de outros documentos mais específicos, como o Diagrama 

de Casos de Uso. 
Em sistemas legados por causa de sua questão temporal, geralmente não existe uma 

documentação de qualidade que guia sua manutenção e evolução (BENNETT, 1995). Por 

consequência um conjunto de regras de negócios permanecem implícitas no código. Para 

que seja realizada a documentação das regras de negócio é necessário extraí-las. 

O processo de engenharia reversa se torna um aliado nesse desafio, visto que tem 

como objetivo a recuperação de informações, através da produção de visões do sistema e 

da elevação do nível da abstração referente ao código (CHIKOFSKY; CROSS, 1990) 

O objetivo desta pesquisa foi investigar quais abordagens de extração de regras de 

negócio em software, utilizando a técnica de engenharia reversa, têm sido empregadas. A 

técnica de Revisão Sistemática de Literatura foi utilizada para o levantamento das 

abordagens. 

Este trabalho está organizado em 4 seções.  Na Seção 2, descreve-se o 

planejamento e a condução revisão sistemática, incluindo a definição das perguntas de 

pesquisa e da string de busca. Na Seção 3, relatam-se as principais abordagens 

identificadas, caracterizando-as. Nesta mesma seção, apresenta-se uma comparação entre 

as abordagens, finalizando com as questões de pesquisa respondidas. Finalizando, as 

conclusões se encontram na Seção 4. 

2. METODOLOGIA 

 

Para o levantamento de que técnicas têm sido empregadas na extração de regras de 

negócios foi utilizada a técnica de Revisão Sistemática de Literatura (RSL), seguindo as 

diretrizes propostas por Kitchenham (2007). O processo da revisão sistemática adotou as 3 

fases: planejamento, condução e resultados. As fases Planejamento e Condução são 

apresentadas: 

2.1 Planejamento 

Para atingir o objetivo investigar que abordagens de extração de regras de negócio em 

software foram definidas algumas questões de pesquisa: 

 Q1 - Quais os modelos propostos para extração de regras de negócio em 

abordagens que utilizam engenharia reversa? 

 Q2 - As abordagens de extração de regras de negócio utilizando a engenharia 

reversa são definidos para resolver problemas específicos ou são reutilizados 

para mais de um propósito? 
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 Q3 - É utilizado alguma ferramenta para a extração de regras de negócio? As 

ferramentas são próprias ou são utilizadas ferramentas desenvolvidas? 

 

Com base nas questões apresentadas, foi utilizado o critério PICOC (Population, 

Intervention, Comparação, Output, Context) proposto por Petticrem (2005) para a 

estruturação do objetivo proposto, conforme detalhado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Estabelecimento do PICOC para o objetivo de pesquisa 

Elemento do PICOC Descrição 

População Softwares de maneira geral (software) 

Intervenção Aplicação de engenharia reversa (reverse 

engineering) 

Comparação Não se aplica 

Resultado Abordagem utilizada (approach) 

Contexto Extração de regras de negócio (business rules) 

 

A string de busca foi montada essencialmente com as palavras apresentadas entre 

parênteses no PICOC. Entretanto, foram adicionadas algumas palavras-chave para que a 

busca se tornasse mais eficiente.                                                                      

É comum o termo legado quando se fala de engenharia reversa, pois em sistemas 

legados a preocupação em manutenção do código e documentação é recorrente 

(BENNETT, 1995). Assim o termo "legacy*" foi adicionado, já que contempla legacy 

code, legacy system, entre outros. Outro acréscimo realizado foi na parte referente ao 

resultado apresentado do PICOC. Algumas outras palavras que se referem a abordagem, 

como ferramentas (tool), modelos (model) e framework entraram na string de busca. A 

palavra-chave "extração de regras de negócio" (business rules extraction) também foi 

incluída. 

Na Tabela 2 é possível encontrar a string de busca adaptada a cada base científica 

escolhida para a pesquisa, que no caso foi a Scopus, a IEEE Explore, a Web of Science e a 

ACM Digital Library. Na pesquisa, se limitou a buscar somente no resumo de cada artigo a 

fim de se conseguir melhores resultados. 

 

Tabela 2 – String de busca em cada base científica 

Base String Resultados 

Scopus 

TITLE-ABS-KEY((software OR "legacy*") AND 

("reverse engineering") AND 

(approach OR tool OR framework OR model) AND 

("business rules"OR,"business rules extraction")) 

26 

IEEE 

Explore 

"Abstract":((software OR "legacy*") AND 

("reverse engineering") AND 

(approach OR tool OR framework OR model) AND 

("business rules"OR "business rules extraction")) 

20 

Web of 

Science 

TOPIC:((software OR "legacy*") AND 

("reverse engineering") AND 

(approach OR tool OR framework OR model) AND 

("business rules"OR "business rules extraction")) 

16 
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ACM 

Digital 

Library 

recordAbstract:(software OR "legacy*") AND 

recordAbstract:("reverse engineering") AND 

recordAbstract:(approach OR tool OR framework 

OR model) AND recordAbstract: 

("business rules"OR "business rules extraction")) 

8 

 

Para a seleção dos artigos foram definidos alguns critérios de inclusão: 

    CI1 - Área de conhecimento do artigo igual a ciências da computação; 
    CI2 - Possuir a extração de regras de negócio como foco; 
    CI3 - Propor um método ou estrutura relacionado a engenharia reversa. 

Além desses critérios de exclusão foram estabelecidos para conseguir descartar 

artigos que não suprem o objetivo de pesquisa: 

 CE1 - Texto completo inacessível ou pago; 

 CE2 - Escrito em uma língua diferente do inglês. 

 

2.2 Condução 

Na condução da revisão sistemática foi definido alguns passos para seleção dos artigos, e 

em todos eles foram executados os critérios de inclusão e exclusão. 

1. Executar nas bases a string de busca; 

2. Remover as duplicações; 

3. Ler os resumos; 

4. Ler os textos completos. 

Como mostrado na Tabela 2 foi encontrado um total de 70 de artigos. Após essa 

etapa foram retiradas as duplicações e restaram 33 artigos. Destes, 13 foram excluídos ao 

se ler o resumo e não ter a identificação de regras de negócio como propósito no artigo. 

Em alguns desses casos, as regras de negócio é o insumo da pesquisa. 

Dentre os artigos que sobraram para a leitura completa, 7 não se obteve acesso de 

forma gratuita ao texto completo. Ao se ler todos os restantes, 6 deles foram descartados 

por não ter uma definição de modelo e etapas a serem seguidos ou utilizam um dos 

modelos propostos. Restaram 7 artigos para a leitura e caracterização.  

3. RESULTADOS 

 

Nesta seção, serão elencadas as abordagens identificadas na revisão sistemática que 

propõem um modelo de extração de regras de negócio baseado na engenharia reversa. As 

descrições dos artigos estão em ordem temporal crescente de publicação. 

Para sintetizar de maneira sistemática as abordagens foi definida uma estrutura 

comum de análise, que contempla os seguintes itens: 

• O modelo proposto; 

• O escopo, bem como seu propósito específico; 

• As ferramentas que foram utilizadas e/ou produzidas; 

• A existência de um estudo de caso. 
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3.1 Sneed e Erdos 

A abordagem proposta por Sneed e Erdos (1996) deseja a extração de regras de negócio 

baseando-se na saída de programas escritos em COBOL. 

O principal conceito utilizado para a definição das regras de negócio são os dados 

que um programa utiliza. Partiu-se do pressuposto que se o usuário sabe a saída de uma 

regra de negócio é possível determinar como os resultados foram calculados e quais 

argumentos foram utilizados. 

3.1.1 Modelo 

Para o presente modelo, as regras de negócio foram definidas como o conjunto de 4 

elementos: resultados, argumentos, atribuições e condições. A forma que esses elementos 

foram estruturados é a seguinte: 

 <resultado> <== atribuicao 

 (<argumentos>) 

 IF (<condicoes >) 

Em tal estrutura é possível que exista diversas combinações e aninhamentos das 

condições de uma regra de negócio. Os argumentos podem não necessariamente provir do 

programa, podem estar em um banco de dados ou na própria entrada do usuário. O único 

desses elementos que é facilmente recuperado é o resultado. 

3.1.2 Etapas 

As etapas estão ligadas ao funcionamento da ferramenta utilizada, que lista as referências 

ao dado. Essas referências podem ser de uso, condicionais ou de atribuição, sendo que as 

de uso não são utilizadas para o modelo proposto. 

O primeiro passo proposto é identificar as referências de atribuição. Nesta etapa é 

importante identificar as linhas onde está ocorrendo a atribuição. Isso vai ajudar na 

próxima etapa, que é reconhecer as referências condicionais. A disposição das referências 

condicionais é realizada de acordo com o intervalo entre duas referências de atribuição. 

Ao final do arranjo entre os dois tipos de referência é possível observar um código 

particionado e reduzido somente com os trechos de código que alteram o dado que se está 

analisando. 

3.1.3 Ferramenta 

A SOFT-REDOC é a ferramenta construída por Sneed e Erdos (1996) para automatizar as 

etapas descritas. Ela realiza sua análise com base no código fonte do programa. Como 

entrada recebe o resultado, dado, que será extraído as regras de negócio referentes. Após a 

execução dos passos ela guarda o resultado para consulta posterior em uma lista de termos 

já executados. 

3.2 Wang et al. 

Wang et al. (2004) propõem um framework para a extração de regras de negócio para 

sistema legados de grande porte. A justificativa apresentada é que sistemas de grande porte 
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possuem particularidades como variáveis que são sinônimos, uma grande quantidade de 

dados e variáveis de domínio. 

3.2.1 Etapas 

O artigo apresenta as seguintes etapas: (1) particionamento do programa, em que é gerado 

um grafo de chamada dos módulos do sistema, que pode ser simplificado em subgrafos 

para melhor visualização das conexões; (2) identificação de variáveis de domínio, podendo 

serem classificadas em de domínio puro e de domínio derivada. Para a definição das 

variáveis é utilizado uma tabela proposta por Bergetti e Carré (1985) de controle de fluxo 

de informações; (3) análise de dados, em que ênfase é dada para colher os itens de negócio 

definidos na parte do código que está sendo analisada. As etapas (2) e (3) são executadas 

para cada parte extraída em (1); como última etapa, a (4) apresentação e validação das 

regras de negócio, em que é montado uma estrutura hierárquica a partir de um repositório 

de regras de negócio, que se subdivide nos módulos do sistema legado e por consequência 

nas regras descritas de cada parte. Para essa estrutura, é importante que haja uma validação 

realizada por quem conhece o funcionamento de cada módulo. 

3.2.2 Estudo de caso 

Para aplicar o framework foi utilizado um sistema legado escrito em C++ com quase um 

milhão de linhas de código. Na primeira etapa foram identificados 173 árvores de 

chamadas, que foram subdivididas e geraram 4325 partes. Foram identificadas 14037 

várias de domínio. Por fim 319 regras de negócio foram descritas. 

3.3 Jain et al. 

Jain et al. (2011) descrevem em seu artigo um conjunto de passos com o objetivo de 

sistematizar a extração de diferentes tipos de regra de negócio a partir do código de 

sistemas legados para que representem os requisitos atuais de negócio. 

3.3.1 Etapas 

A sequência de passos sugeridos obedece a seguinte ordem: (1) coletar informação, (2) 

examinar a informação, (3) extrair a estrutura, (4) remover cabeçalhos e comentários, (5) 

registrar variáveis, (6) identificar classes e dependências entre elas, (7) registrar variáveis 

de domínio, (8) registrar fluxo de dados, (9) registrar fluxo de controle, (10) aplicar 

particionamento de programa, (11) rever o projeto recuperado e (12) gerar documentação. 

3.4 Chaparro et al. 

O método proposto por Chaparro et al. (2012) é bem particular, pois se concentra na 

extração de regras de negócio com base no banco de dados de sistemas legados. Para isso, 

é organizado e relacionado os elementos do banco de dados, o faz com que o foco do 

artigo se volte para as regras de negócio estruturais. 

3.4.1 Etapas 

As etapas propostas são a extração e processamento de conceitos e tipos de fatos e criação 

de regras de negócio. A primeira etapa se subdivide em sequências menores de passos: (1) 

para cada tabela é necessário extrair os comentários, dos comentários são extraídos os 
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substantivos, que viram os conceitos; (2) para cada coluna que não é uma chave primária 

ou estrangeira é extraído os comentários que não tem uma condição atrelada. Os conceitos 

nesse caso são criados com, no máximo, os três primeiros substantivos. Caso não exista 

comentário, o nome da coluna pode ser utilizado como conceito; (3) em cada coluna é 

verificado as restrições e extraído adjetivos, verbos e substantivos, que irão criar os tipos 

de fato entre a tabela e a coluna; (4) por fim, as chaves estrangeiras para o relacionamento 

entre os tipos de fato. 

A segunda etapa é realizada com base em um conjunto de heurísticas definidas que 

traduz os fatos tipos em sentenças que vão representar uma regra de negócio definida no 

banco de dados. 

3.4.2 Estudo de caso 

Foi realizado um estudo de caso no SIFI (SIstema Fiduciario Integrado) com o modelo 

proposto, um sistema legado implementado em PL/SQL e em formulários Oracle. 

As etapas foram seguidas, os resultados produzidos e apresentados para 4 

empregados da empresa detentora do sistema, que conhecem as regras presentes. Como 

resultado da avaliação, obteve-se um total de 65% de regras corretas. 

3.5 Consetino et al. 

Consetino et al. (2013a) propõe um framework de engenharia reversa dirigido à modelo 

que serve para a identificação das regras de negócio. 

3.5.1 Etapas 

O framework possui quatro principais fases: a descoberta de modelos, a identificação de 

variáveis de negócio, a identificação das regras de negócio e a representação das regras de 

negócio. 

Para a descoberta de modelos é recomendado a utilização do Modisco 

(BRUNELIERE et al., 2014) e a IBM COBOL Application Model como técnicas 

específicas para o COBOL, a linguagem de estudo. 

Na etapa de identificação de variáveis de negócio o objetivo proposto é a 

sintetização e filtragem do número de variáveis presentes no código. Para isso, as 

sentenças são classificadas e agrupadas em categorias, podendo ser variáveis condicionais, 

de índice, de entrada ou de saída. 

A etapa seguinte é dividida em subtarefas, que são a análise de fluxo de controle, 

análise de fluxo de dados e a descoberta de regras. Para a análise do fluxo de controle é 

definido um metamodelo que exprime as declarações que são obtidas com base no grafo 

de controle de fluxo (CFG). 

A última etapa é composta por a extração do vocabulário e a visualização. É 

proposto tanto a visualização em texto como em grafo. Segundo o autor, a extração do 

vocabulário é uma fase opcional, mas que tem como objetivo a simplificação dos rótulos 

que podem ser dados para cada variável. 
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3.5.2 Ferramenta 

A ferramenta proposta por Consetino et al. (2013b) estão descritas em um outro artigo. 

Nele é apresentado o passo a passo de utilização da ferramenta. A primeira etapa é a 

criação de um projeto. Após isso é definido ou importado o vocabulário para a aplicação. 

Com isso, é realizada a descoberta de regras com o framework definido anteriormente. 

Com o CFG gerado é realizado a descoberta do contexto, e produzido um grafo mais 

específico com o relacionamento das regras de negócio utilizadas. 

3.6 Surendran e Samuel 

Surendran e Samuel (2013) partem do pressuposto que em sistema existem vários trechos 

de código que não apresentam resultados que impactem na lógica de execução do mesmo. 

Por isso, acreditam que o particionamento é uma técnica fundamental comprimir a 

dialética presente em um software. A proposta dos autores é adaptar a técnica de partições 

divididas em frente para a extração de regras de negócio. 

3.6.1 Modelo 

É proposto um algoritmo próprio para a particionamento, que possui como entrada o 

programa que vai ser particionado, o critério de particionamento e o ponto inicial de 

partição, e como saída possui as partições divididas em frentes. Nesse caso, as frentes são 

os pontos que foram particionados e o critério são as estruturas condicionais presentes. 

3.6.2 Estudo de Caso 

Foi realizado um estudo de caso em um sistema de corretagem escrito em COBOL. Com 

ele foi averiguado que cada sentença na partição representa uma regra, e que quando 

agrupadas por variável apresentam uma regra de negócio. Outro fator observado é que o 

tamanho da partição interfere na identificação da lógica do ramo condicional que está 

sendo analisado. 

3.7 Hatano et al. 

Hatano et al. (2014) construíram uma técnica de análise de dependência de programas 

adaptada para entender as regras de negócio. Dada uma variável que representa um 

resultado, a abordagem proposta extrai declarações condicionais que podem afetar a 

computação da saída. 

3.7.1 Etapas 

Os passos propostos estão fundamentados em um grafo de controle de fluxo (CFG - 

Control-Flow Graph). A primeira etapa consiste em extrair o CFG do método m que 

implementa a regra de negócio o seus subgrafos relacionados com os métodos que m 

chama. 

Na segunda etapa é extraído as bordas de dependência de controle no CFG e os 

limites de dependência de dados. Com isso, é possível identificar valores constantes, 

variáveis e matrizes e chamada de métodos. 

Por fim, extrai-se as estruturas condicionais relevantes do método que implementa 

a regra de negócio usando fluxo de controle, dependência de controle e dados das bordas 

de dependência. 
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3.7.2 Estudo de Caso 

A técnica apresentada foi testada e medida por 8 desenvolvedores Java experientes em um 

sistema de gerenciamento chamado de MosP 4.0.0. Ao medirem a precisão da 

identificação das estruturas condicionais importantes, foi constatado que os que tiveram o 

auxílio da técnica foram mais precisos. Outro ponto analisado foi o tempo gasto para o 

reconhecimento, que foi menor para quem utilizou o modelo. 

3.8 Respostas das Questões de Pesquisa 

Com base na sequência de abordagens que foram apresentadas é possível verificar a 

evolução da pesquisa nesse tema, e fazer uma relação com o desenvolvimento de conceitos 

na área de engenharia de software. 

Nos primeiros artigos que estabelecem modelos pouco se fala sobre engenharia 

reversa, porque até então era um termo desconhecido, e se percebe a simplificação nas 

definições das etapas propostas. 

Nos últimos artigos é possível verificar a especificidade das abordagens, como é o 

caso do Hatano et al. que extrai as regras de negócio com base nas expressões 

condicionais de uma linguagem, utilizando sentenças matemáticas para definir grafos que 

representam a relação entre as condições presentes em um código. 

Os artigos também demosntram a evolução dos estudos sobre as regras de negócio. 

Tal fato é perceptível na abordagem de Chaparro et al., que limita o seu modelo a regras 

de negócios estruturais, um dos tipos de regra de negócio que é apresentado por Jain et al.. 

A partir do que foi apresentado, a seguir é realizado a discussão sob cada questão 

de pesquisa definida. 

3.8.1 Questão Q1 

Dada a Questão Q1: 

Quais os modelos propostos para extração de regras de negócio em 

abordagens que utilizam engenharia reversa? 

Os modelos apresentados anteriormente são diferentes entre si e acabam 

respondendo a essa questão de pesquisa. Eles possuem similaridade da maneira como 

definem o processo de extração, que poderia ser abstraído como a identificação, 

estruturação e análise das regras de negócio extraídas. 

3.8.2 Questão Q2 

Dada a Questão Q2: 

As abordagens de extração de regras de negócio utilizando a engenharia reversa 

são definidos para resolver problemas específicos ou são reutilizados para mais de um 

propósito? 

Não é possível estabelecer um lado dessa questão. Como mostrado, existem 

abordagens que são tão genéricas que nem mencionam técnicas a serem aplicadas no 

código, definem apenas um conjunto de passos para que a extração. Um exemplo é a 

proposta por Jain et al., que estabelece um procedimento formal de engenharia reversa 

para a extração de regras de negócio. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3897



 

 

Existem também abordagens bem específicas, como a mostrado por Consetino et 

al., que só é passível de ser reproduzidas em sistemas escritos em COBOL. Isso porque ela 

utiliza da sintaxe da linguagem para definir os passos da extração.                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                               

3.8.3 Questão Q3 

Dada a Questão Q3: 

É utilizado alguma ferramenta para a extração de regras de negócio? As 

ferramentas são próprias ou são utilizadas ferramentas desenvolvidas? 

Com a pesquisa, notou-se que a definição de uma abordagem não está ligada 

diretamente à uma ferramenta de auxílio. É possível constatar isso no artigo de Surendran 

e Samuel, que propõe a extração de regras de negócio utilizando uma técnica de 

particionamento de código denominada "partições divididas em frente", mas que não cita 

nenhuma ferramenta para a execução dos passos. 

Ainda assim é possível identificar a automação de alguns modelos por ferramentas 

construídas. Esse é o caso de três artigos, o do Sneed e Erdos, o do Consetino et al. e o do 

Chaparro et al. Em nenhum dos artigos foi identificado o uso de uma ferramenta já 

existente. 

4 CONCLUSÕES 

 

Engenharia reversa e identificação de regras de negócio em um software estão 

intimamente ligadas. O processo naturalmente definido pela engenharia reversa possibilita 

a coleta de informações. Com a definição de etapas específicas para a extração de regras 

de negócio, ambas acabam convergindo. 

 Nota-se que ainda há muito que se pesquisar e desenvolver sobre o assunto. Os 

artigos apresentados também deixam um conjunto de trabalhos futuros que podem ser 

realizados. É desafiador e primordial para as empresas e instituições que possuem sistemas 

legados a identificação das suas regras de negócio, pois são elas que regem e conduzem o 

aprimoramento dos seus processos. 

Com a evolução do estudo sobre a construção semântica de um código, é possível 

evoluir os estudos para a identificação de regras de negócios independente da linguagem 

que foi escrito. Construir ferramentas mais precisas e com menos processos manuais 

também pode ser objeto de estudo futuro. Tais recomendações tomam como base o 

contexto observado: de estudos muito específicos e da carência de ferramentas 

automatizadas para a extração de regras de negócio. 
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Abstract – We are faced with constant changes in different institutions and segments due 

to the adoption of associated resources available through Information and Communication 

Technology (ICT). To these changes we can associate the behavior of the professionals 

against these technologies. In particular, to be addressed in this research, the area of health 

and its orbitals also permeate such adoptions and changes. Because it is an area in which 

information is directly associated with the patient's treatment and recovery, making use of 

devices and/or computerized systems, they provide administrative differentials with 

qualitative impact and generation of new knowledge to health professionals. The 

Electronic Patient Record (PEP, in portuguese) has become a reality in several health 

institutions of different sizes or administrative models, treated here as public or private. 

This research brings the light of the discussion through bibliographical references, as the 

health professionals are absorbing the adoption of the technological apparatus in the 

development of their activities. 
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Resumo – Estamos diante das constantes mudanças em diferentes instituições e segmentos 

em função da adoção dos recursos associados e disponíveis por meio da Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC). A estas mudanças podemos associar o comportamento 

dos profissionais frente a estas tecnologias. Em particular, a ser tratada nesta pesquisa, a 

área da saúde e seus orbitais que também permeiam tais adoções e mudanças. Por ser uma 

área na qual a informação está diretamente associada ao tratamento e recuperação do 

paciente, fazer uso de dispositivos e ou sistemas informatizados, proporcionam diferenciais 

administrativos com impacto qualitativo e geração de novos conhecimentos aos 

profissionais de saúde. O Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), tem se tornado uma 

realidade em varias instituições de saúde de diferentes portes ou modelos administrativos, 

aqui tratados como publico ou privado. Esta pesquisa traz a luz da discussão através de 

referências bibliográficas, como os profissionais da área de saúde estão absorvendo a 

adoção do aparato tecnológico no desenvolvimento de suas atividades.  

Palavras-chave:  Digital, Informação, Profissional,  Prontuário Eletrônico do Paciente, 

Saúde. 
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A área da saúde não foi colocada à margem do processo de informatização de 

diferentes instituições e segmentos hoje existentes. Seguindo modelos anteriores a 

Tecnologia da Informação (TI), tem seu inicio em áreas administrativas, e, nos últimos 

anos vem se aproximando cada vez mais para o cuidado do paciente permitindo aos 

profissionais de saúde maior a acesso a informação e entendimentos ao paciente, na busca 

qualitativa. 

Diante das diferentes formas de acesso a informação no âmbito da área da saúde, no 

que tange aos meios de registro das informações do paciente, torna-se premente a 

introdução, pelas instituições do PEP, ferramenta informatizada constituída de diferentes 

módulos e funcionalidades que possibilitam, conforme (PALHARES, 2010), um conjunto 

de facilitadores, tais como: o gerenciamento, armazenamento das informações, integração, 

interação, localização rápida de dados relacionados ao paciente com informações 

produzidas em cada setor do hospital, proporcionando uma comunicação efetiva entre os 

membros da equipe interdisciplinar, melhorando a assistência prestada ao paciente. 

O objetivo da presente pesquisa é proporcionar, a discussão do impacto na adoção da 

TI nas atividades diárias dos profissionais da saúde que fazem uso constante destas 

tecnologias em seus processos assistenciais e do cuidado ao paciente.    

 

 

Metodologia 

         

Este artigo está pautado em pesquisas bibliográficas realizadas em artigos, livros e 

materiais publicados em diferentes meios nacionais e internacionais com a finalidade de 

propor uma reflexão a respeito do tema aqui tratado. Devido às particularidades das 

instituições de saúde e seus profissionais, por ser a introdução das tecnologias digitais algo 

recente em relação a outros segmentos, pesquisar e discutir o assunto se faz necessário, 

permitindo sua evolução e novas reflexões. 

 

 

Tornando as Instituições de Saúde Digitais 

 

De acordo com (SPINOLA e PESSÔA, 1997), “O setor da saúde, que é um 

tradicional usuário da tecnologia no sentido de aprimorar as técnicas de diagnóstico e 

solução dos problemas médicos, está diante de uma grande novidade”. Em complemento, 

com a evolução da TI na área da saúde, surgem diversos softwares e dispositivos com o 

intuito de informatizar o prontuário do paciente antes feito em papel e agora disponível 

digitalmente.  

O processo de informatização das diferentes instituições de saúde deve estar 

pautado em um planejamento estratégico que remeta tal instituição a um diferente 

posicionamento frente aos seus concorrentes, caso este das instituições privadas, e busca 

das publicas ao seu equilíbrio financeiro e a oferta de serviços condizentes com a 

necessidade do cidadão. 

SANTOS, 1998, define de forma assertiva que os recursos de informática, tornar-

se-iam um conjunto de ferramenta e soluções que as instituições de saúde, mais 

precisamente os hospitais, teriam que adotar, com objetivo de associar as informações que 

serão necessárias no cumprimento de sua atividade fim, que é recuperação da saúde do 

individuo. 

A tecnologia nas instituições de saúde não esta pautada apenas no PEP, este sim, 

como agregador e organizador de dados a serem disponibilizados aos profissionais 
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administrativos e assistenciais.  Ao prospectarmos soluções disponíveis no mercado 

tecnológico, torna-se possível a identificação de diferentes soluções que compõem o 

segmento da TIS, que podem atender especialidades clinicas especificas, bem como 

compartilhada entre outras.  

Neste sentido, o portfolio de soluções cresce em função das inovações, que vão 

além dos computadores tradicionais interligados em rede, para: dispositivos moveis, 

interoperabilidade, imagens digitais, robôs, tele assistência, sensores inteligentes 

denominados de Internet das Coisas.  

O impacto tecnológico na área da saúde tem se tornado tão significativo que 

algumas dessas tecnologias passaram a ser denominadas como (do inglês) Mobile Health 

(m-healht), traduzido como saúde móvel.  De acordo com (FREE, 2013), as tecnologias 

moveis podem ser um meio poderoso para o fornecimento do acesso e conhecimento aos 

prestadores de cuidados de saúde, quando estes estão próximos do paciente no ato de seu 

tratamento. Outra denominação a ser observada é do inglês Internet of Medical Things 

(IoMT), traduzido como Internet das Coisas Médicas, tratando-se de um conjunto de 

dispositivos médicos e aplicações que estão conectados, que permitem o resgate de dados 

em tempo real para posterior tomada de decisão. 

Em sua obra (MESKÓ, 2014), discorre de forma visionária de como a medicina 

será exercida, dada a inclusão de vários aparatos tecnológicos digitais nas mais diferentes 

especialidades e ou instituições. Estamos de encontro à medicina digital. 

Pode-se observar mudanças em instituições de saúde publicas ou privadas no que 

tange a adesão das tecnologias digitais. O processo de se tornar digital remete a análise 

estratégica e revisão de processos, que passam a ser assistidos pela TI, com impacto direto 

de como tais instituições passam a operar frente aos seus pacientes.  

 

 

Maturidade no uso da Tecnologia da Informação nas Instituições de Saúde 

 

NOGUEIRA, 2016, traz a discussão de um conjunto de fatores que contribuem com 

o crescimento nos sistemas de saúde globais em relação aos seus gastos, continuidades de 

suas atividades, manutenção da qualidade e capacidade de atendimento. Em complemento, 

discorre que uma forma de atingir uma melhor eficiência administrativa e assistencial 

passa pela adoção sistêmica de TI.  

 Observado o cenário nacional o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGi.br), vem 

ao longo dos últimos 4 anos, contribuindo com pesquisas que permitem comparar e mapear 

o comportamento de um conjunto de instituições de saúde em relação a adoção e uso das 

TICs. Resultando em “Ao longo da série histórica, os indicadores da pesquisa TIC Saúde 

apontam uma tendência gradual de expansão do acesso aos equipamentos TIC nas 

instituições de saúde”. A se observar na pesquisa diferenças entre regiões e modelos de 

instituições publicas e privadas. (CGi.br, 2016) 

Um ponto interessante em relação a maturidade no uso de TIC pelas instituições de 

saúde é o modelo desenvolvido e proposto pela Healthcare Information and Management 

Systems Society – HIMSS, instituição esta americana, cujo objetivo é estimular o uso de 

TI pelos setores da área da saúde. Este modelo consiste em avaliar as instituições em 

relação aos seus processos suportados por soluções de PEP. Este recebe a denominação de 

Modelo de Adoção de Prontuário Médico Eletrônico (EMRAM).  

O modelo, conforme figura 1, é estabelecido em 8 estágios (0 a 7) de maturidade, é 

prerrogativa que para atender o estagio superior, os requisitos do anterior deverão ser 

cumpridos. Cabe ressaltar que o modelo não avalia qualitativamente e tecnicamente o 

sistema em uso pela instituição. (HIMSS). 
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        Figura 1. Estágios do EMRAM e requisitos 

 

O modelo permite a instituição avaliar sua condição atual, mapear seus resultados, 

acompanhar seu progresso através da comparação com outros hospitais no mundo, além de 

formatar um forte sistema analítico, permitindo importantes tomadas de decisão que afetam 

a qualidade e segurança do paciente. Este modelo esta sendo seguido por países de 

diferentes continentes. 

 Sensíveis ao impacto na adoção e uso das TICS em saúde, um crescente número de 

instituições de saúde no Brasil estão se engajando ao processo espontâneo de avaliação 

pelos canais autorizados pela HIMSS, conforme tabela 1. 

 

 

Nível  Instituição 

7 
Unimed Recife 

Unimed Volta Redonda 

Hospital Márcio Cunha 

6 

BP Filantrópico 

BP Hospital BP 

BP Mirante 

Cardiopulmonar  

Hospital 9 de Julho 

Hospital Alemão Oswaldo Cruz 

Hospital do Idoso Zilda Arns 

Hospital Israelita Albert Einstein 

Hospital Novo Metropolitano  

Hospital Português 
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Hospital Samaritano de São Paulo 

Hospital Santa Catarina 

Hospital Santa Paula 

Hospital Santa Rosa 

Hospital São Camilo - Unidade Pompéia 

Hospital São Camilo - Unidade Santana 

Hospital Sírio Libanês 

Instituto de Ortopedia de Palmas (Intensicare) 

Promatre Paulista 

Santa Casa da Bahia - Hospital Santa Izabel 

Unimed Belo Horizonte - Maternidade Grajaú 

Unimed Caruaru 

Unimed Chapecó 

Unimed Sorocaba 

Unimed Sulcapixaba 

 

        Tabela 1. Instituições Brasileiras certificadas HIMSS, adaptado de Folks,2017. 

 

 

O que remete ao pensamento de que estas e outras que com o tempo o farão, estão 

em busca de diferenciais no desenvolvimento de suas atividades através da adoção de TIC 

em saúde. Como já citado nesta pesquisa é o caminho para o equilíbrio administrativo e 

assistencial.   

 

O Profissional da Saúde Frente a TICS 

 

 Diante das colocações postas até o momento nesta pesquisa, cabe inserir um 

componente principal no processo de digitalização das instituições, que são os 

profissionais da saúde, sem distinção de sua formação, que passam a ser entendidos como 

os consumidores de toda tecnologia digital a ser disponibilizada para realização de suas 

atividades fins, dentre estas, a recuperação do paciente. 

De acordo com pesquisa realizada pela PricewaterhouseCoopers (PwC, 2017), 

aproximadamente 80% dos projetos de inovações tecnológicas em grandes empresas 

falham não por questões da tecnologia e sim na resistência a mudanças dos processos e 

questões organizacionais. Estes obstáculos podem ser transportados para instituições de 

saúde em função de como as mesmas são geridas e a cultura dos colaboradores.  

Dentre as práticas estabelecidas nos processos de implantação em inovações 

tecnológicas, o treinamento é em muitas vezes a mais utilizada e tratada como resolutiva. 

Prática esta  que nem sempre é satisfatória no tocante aos usuários. Neste contexto, 

entender o profissional da saúde como agente do processo de digitalização nas instituições 

de saúde deverá estar diretamente associado ao que se busca com esta transformação. 

Segundo (CAVALCANTE, 2011), “o desconhecimento da tecnologia como um 

instrumento de trabalho pode ser considerado um fator primordial para o desencadeamento 

da resistência entre os profissionais de saúde. A informatização das instituições de saúde 

em nosso país é algo recente e os profissionais ainda não estão aptos a trabalharem com 

este tipo de tecnologia”.  

A condição acima posta pelo autor pode se dar em função do processo de 

digitalização das instituições de saúde serem tardios e relacionados às instituições de 

ensino responsáveis pelo processo de formação dos profissionais de saúde, por não 
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possuírem em suas grades curriculares componentes que possam trazer valor e 

conhecimento de tais tecnologias e suas usabilidades. 

Um fator a ser observado passa pela contribuição de (PINOCHET, 2014), que 

discorre da necessidade de participação do profissional de saúde durante a concepção do 

projeto, desenvolvimento e decisões. Este torna-se um agente integrado e de transformação 

e não somente um usuário de um aparato tecnológico. Elevando seu nível de 

comprometimento no que tange ao uso dos recursos a serem disponibilizados. 

O engajamento e capacitação dos profissionais de saúde não devem ser 

considerados como únicas fontes de garantia de sucesso no processo de digitalização. 

Metodologias e ferramentas disponíveis na literatura e mercado devem sem 

complementares, na busca de informações para análise de aceitação das TICs em saúde. 
 

 

Resultados e Conclusões 

 

De acordo com o discorrido nesta pesquisa, associada às particularidades que 

acercam a área da saúde em seus modelos administrativos e assistências, a introdução das 

tecnologias digitais nas instituições de saúde tem permitido novos desenvolvimentos, 

benefícios e recursos às instituições publicas e privadas.  

Dado o crescente numero e opções de tecnologias digitais disponibilizadas para 

área da saúde, cabe através de planejamento estratégico a definição conjunta e consolidada 

com a participação dos profissionais da saúde, quais estão em de acordo com cada 

instituição. 

Como contribuição da reflexão aqui proposta, sugere-se que, quando da decisão de 

se tornar digital, os gestores das instituições de saúde identifiquem uma tríade de 

sustentabilidade para esta decisão, compostas por Tecnologia, Gestão e Profissionais da 

Saúde. As TICs em saúde transformam processos e pessoas, sendo estas, ponto de 

diferença nas instituições. 
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Abstract - In the execution of the Software Maintenance activities, much of the effort 

expended is in the understanding and comprehension of the software. It is necessary to 

understand both the technical part, the programming language adopted and the components 

used, as well as the functional part, described by the business rules and functionalities 

implemented. To optimize this effort, there are techniques, tools and processes that can be 

applied. In this article, a systematic review of the literature will be presented to gather the 

latest techniques and tools that propose knowledge extraction through the source code, 

showing the benefits and restrictions of each approach. 

Key-words – Program Comprehension, Knowledge Extraction, Business Rules Extraction, 

Source Code Comprehension, Sofware Maintenance. 

EXTRAÇÃO DE CONHECIMENTO ATRAVÉS DO CÓDIGO FONTE: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA 

Resumo – Na execução das atividades de Manutenção de Software, grande parte do esforço 

despendido se dá no entendimento e compreensão do software. É necessário compreender 

tanto a parte técnica, como a linguagem de programação adotada e os componentes utilizados, 

quanto a parte funcional, descrita pelas regras de negócio e funcionalidades implementadas. 

Para otimizar este esforço, existem técnicas, ferramentas e processos que podem ser aplicados. 

Neste artigo, será apresentada uma revisão sistemática da literatura com o objetivo de reunir as 

mais recentes técnicas e ferramentas que propõem extração de conhecimento através do código 

fonte, exibindo os benefícios e restrições de cada abordagem. 

Palavras-chave – Compreensão de Software, Extração de Conhecimento, Extração de Regras 

de Negócio, Compreensão do Código Fonte, Manutenção de Software. 

 

 

 

 

 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3908

mailto:btrzmntr@gmail.com
mailto:mymiyake@ipt.br


 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

As atividades de Manutenção de Software são responsáveis por modificar um produto 

de software depois de entregue para melhorar a performance, corrigir falhas ou adaptar o 

produto às modificações do ambiente (IEEE, 1998). Entretanto, o custo destas atividades 

representa a maior parte do custo total do ciclo de vida do software, podendo chegar a mais de 

90% (RASHID, WANG, & DORNER, 2009). Apesar do alto custo, estas atividades não 

devem ser vistas como problema, uma vez que não podem ser eliminadas ou evitadas, mas 

devem ser vistas como parte fundamental para garantir que os sistemas continuem em sintonia 

com o ambiente e com as necessidades dos usuários (ANQUETIL, OLIVEIRA, SOUSA, & 

DIAS, 2006). 

Segundo Vasconcelos, Kimble, Carreteiro e Rocha (2016), as atividades de 

Manutenção de Software são baseadas em manter o que, essencialmente, são sistemas legados. 

Estes sistemas são caracterizados pela ausência ou escassez de documentação, dificuldade de 

compreensão e alto custo de manutenção (VEERMAN, 2004). Um dos fatores que elevam este 

custo é o esforço necessário para entender o software, podendo representar de 40% a 60% do 

custo total de Manutenção (SWEBOK, 2004). O elevado esforço se justifica devido à 

indisponibilidade ou inexistência de fontes que auxiliem na compreensão do sistema, além de 

que diversas escolhas técnicas (linguagem de programação, modelo de dados, arquitetura do 

sistema, entre outros) foram ditadas em tempo de projeto, mas que podem ter mudado 

radicalmente ao longo do tempo, forçando-os a trabalhar com ferramentas e técnicas obsoletas, 

lidando com cenários não documentados e soluções alternativas (ANQUETIL et al., 2006) 

(VASCONCELOS et al., 2016).  

A atividade de entender o software ou parte dele é definida como Compreensão de 

Software (MAALEJ, TIARKS, ROEHM, & KOSCHKE, 2014). No Swebok (2014), 

Compreensão de Software é apresentada como uma técnica para Manutenção de Software, 

uma vez que os mantenedores passam um tempo considerável lendo e compreendendo o 

software para implementar as mudanças necessárias. Otimizar o tempo com a atividade de 

Compreensão de Software é um dos grandes desafios na Manutenção de Software (SWEBOK, 

2014). 

 Diversos estudos propõem abordagens para apoiar a atividade vital de compreender o 

software. Uma abordagem amplamente utilizada no contexto de compreensão é a visualização 

de software (PACIONE, ROPER, & WOOD, 2004) (CARNEIRO, MAGNAVITA, & 

MENDONÇA, 2008) (MIRANDA, BÉRON, & RIESCO, 2014) (DURU, ÇAKIR, & İŞLER, 

2013) (PODILA, & ZHU, 2016). Este conceito se refere ao processo de transformar a 

informação em forma visual, permitindo que os analistas percebam visualmente os recursos 

escondidos nos dados, mas de extrema relevância para a análise (DIEHL, 2007). Béron, 

Henriques, Pereira e Uzal (2007) propõem uma abordagem baseada em análise estática e 

dinâmica do código fonte, visualização e modelos cognitivos. Também baseados em análise 

estática do código fonte, Miranda et al. (2014) e Sora (2015) propõem uma estratégia focada 
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em sistemas orientados a objetos com o intuito de identificar as chamadas de métodos 

relevantes do sistema. 

Dada a escassez ou ausência de documentação, tipicamente, o código se torna a única 

fonte disponível e confiável para buscar maior entendimento sobre o sistema (ANQUETIL et 

al., 2006). Em uma pesquisa recente, Maalej et al. (2014) fizeram uma pesquisa exploratória 

com desenvolvedores profissionais e os resultados obtidos confirmaram a importância do 

código fonte para acessar e obter conhecimento sobre o software. Além disso, Schröter, 

Krüger, Siegmund e Leich (2017) concluíram que a compreensão do código fonte é o foco da 

maioria das pesquisas publicadas na Conferência Internacional de Compreensão de Software 

entre 2006 e 2016.  

O objetivo deste artigo é, através de um Estudo de Revisão Sistemática da Literatura 

(Kitchenham & Charters, 2007), identificar o estado da arte da compreensão do código fonte, 

gerando conhecimento e reduzindo o tempo gasto com o entendimento sobre o software. Este 

estudo secundário abrange outros estudos publicados entre 2012 e 2017 que propõem extração 

de conhecimento diretamente do código fonte. 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: na seção 2 é apresentado o protocolo 

da revisão sistemática; na seção 3 são apresentados o planejamento e condução da revisão 

sistemática; na seção 4 é apresentado o relatório da revisão com as respostas às questões de 

pesquisa definidas no protocolo; na seção 5 são apresentadas as conclusões e os trabalhos 

futuros. 

2. PROTOCOLO DA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Nesta seção é apresentado o protocolo da revisão sistemática através da definição dos 

seguintes tópicos: objetivos da pesquisa, questões da pesquisa, métodos de busca das fontes, 

procedimentos de seleção de fontes e critérios de inclusão e exclusão de fontes. 

2.1. Objetivos da Pesquisa 

O objetivo desta revisão sistemática é identificar publicações científicas que abordam 

ferramentas, técnicas ou métodos de extração de conhecimento sobre os processos ou regras de 

negócio implementadas diretamente do código fonte, apresentando um resumo comparativo 

com as vantagens e restrições de cada uma delas.  

2.2. Questões da Pesquisa 

As questões de pesquisa são fundamentais para a condução da revisão sistemática. O 

processo de pesquisa deve identificar os estudos primários que abordem a temática das 

questões de pesquisa e o processo de extração de dados deve gerar os dados necessários para 

respondê-las (Kitchenham & Charters, 2007). Neste estudo, foram definidas as seguintes 

questões de pesquisa: 

Q1 - Quais os tipos de técnicas ou métodos utilizados para realizar a extração de 

conhecimento de sistemas de software? 
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Q2 - Quais os principais artefatos utilizados para realizar a extração de conhecimento? 

Q3 - Quais são os artefatos de saída (tipos de conhecimento) obtidos? 

Q4 – Quais as vantagens e desvantagens da abordagem proposta? 

Além disso, Kitchenham e Charters (2007) sugerem a definição de quatro tópicos para 

estruturar as questões de pesquisa denominado PICO (Population, Intervention, Comparison, 

Outcomes). A população se refere ao grupo observado no estudo; a intervenção se refere ao 

que será observado; a comparação define o que é comparado; e os resultados se refere ao que 

se espera da conclusão da pesquisa. Para este estudo, estes tópicos foram definidos da seguinte 

maneira: 

A. População 

O grupo observado no estudo é de pesquisadores interessados em compreensão 

de software e extração de conhecimento no código fonte. 

B. Intervenção 

A intervenção se baseia na observação de técnicas, ferramentas ou métodos 

utilizados para obter conhecimento sobre o software. 

C. Comparação 

A comparação será realizada entre os tipos de conhecimento gerados através da 

aplicação das diversas abordagens identificadas. 

D. Resultados 

Este estudo visa obter um resumo comparativo e detalhado sobre as abordagens 

propostas para extração de conhecimento do código fonte, suas vantagens e 

desvantagens, servindo como apoio na tomada de decisão sobre qual técnica, 

método ou ferramenta utilizar, a depender do propósito. 

 

2.3. Métodos de Busca das Fontes 

Foram definidas como fontes de pesquisa as seguintes bases: ACM Digital Library, 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, IEEE Xplore, Google Acadêmico, 

Science Direct e SpringerLink. As publicações foram acessadas somente via Web, através das 

expressões de busca pré-estabelecidas: 

((“extração de regras de negócio” OU “extração de requisitos de negócio” OU “extração 

de processos de negócio” OU “extração de conhecimento” OU “descoberta de processos 

de negócio” OU “descoberta de requisitos de negócio” OU “extração de documentação de 

negócios”) E “software”). 

 No idioma Inglês, foram utilizadas expressões de busca: 

((“business rules extraction” OR “business requirements extraction” OR “business process 

extraction” OR “knowledge extraction” OR “business process recovery” OR “business 

requirements recovery” OR “business documentation extraction”) AND “software”). 
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Também devem ser consideradas publicações que, apesar de não terem sido 

identificadas pelas expressões de busca e fontes de pesquisa, foram consideradas relevantes 

para a pesquisa. 

2.4. Procedimentos de Seleção de Fontes 

A seleção inicial das publicações foi feita através da submissão nas fontes de pesquisa 

das expressões de busca definidas. Todos os resultados foram consolidados e, a partir dos 

critérios de inclusão e exclusão pré-definidos, selecionados, classificados e analisados.  

2.4.1. Critérios de Inclusão e Exclusão 

Para apoiar o procedimento de seleção de fontes, são definidas as condições 

necessárias para que um estudo seja incluído e as condições suficientes para que ele seja 

excluído. 

Nesta revisão sistemática, os critérios de inclusão definidos foram: 

CI-01 – Estudos primários; 

CI-02 – Estudos escritos em Português ou Inglês; 

CI-03 – Estudos que definem técnicas de extração de qualquer tipo conhecimento de 

software; 

CI-04 – Estudos com dados empíricos. 

Foram excluídos os estudos que satisfizeram um dos seguintes critérios de exclusão: 

CE-01 – Estudos anteriores a 2012; 

CE-02 – Estudos do tipo “White Paper”; 

CE-03 – Estudos cujas versões completas estejam indisponíveis na Web; 

CE-04 – Estudos cujos artefatos de saída sejam de caráter exclusivamente técnico; 

CE-05 – Estudos que não utilizam o código fonte como artefato para realizar a extração 

do conhecimento. 

2.4.2. Seleção dos Estudos Relevantes 

Esta pesquisa foi realizada em 4 etapas: 

2.4.2.1. Busca 

Submissão das expressões de busca nas fontes web selecionadas previamente. 

2.4.2.2. Primeira Seleção 

Para cada estudo obtido em 2.4.2.1, devem ser aplicados os critérios de inclusão e 

exclusão definidos em 2.4.1. Para os estudos incluídos, devem ser lidos o título e 
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resumo (abstract). Em caso de dúvidas, o estudo deve ser selecionado para posterior 

análise. 

2.4.2.3. Segunda Seleção 

Cada estudo selecionado em 2.4.2.2 deve ser lido por completo e devem ser 

aplicados novamente os critérios de inclusão e exclusão definidos em 2.4.1. 

2.4.2.4. Extração de Dados 

Nesta etapa, cada um dos estudos selecionados em 2.4.2.3 deve ser submetido a 

uma leitura cuidadosa e por completo, através da qual serão identificados os trechos 

relacionados com o objetivo desta pesquisa. Além disso, serão extraídas as informações 

relevantes que levam às respostas das questões definidas em 2.2. Serão extraídos e 

armazenados os seguintes dados das publicações selecionadas: título, autor(es), data de 

publicação e veículo de publicação. Em relação ao conteúdo da publicação, também 

serão coletadas e armazenadas as seguintes informações: objetivo (descrição do 

objetivo principal da publicação), artefatos de entrada (artefatos considerados para 

aplicação da solução proposta pelo estudo), artefatos de saída (artefatos de saída 

gerados pela aplicação da solução proposta pelo estudo), tipo de conhecimento extraído 

(tipo de conhecimento que é expressado pelos artefatos de saída). 

 

3. CONDUÇÃO DA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Nesta seção é apresentada a condução da revisão sistemática, na qual são colocadas em 

prática as etapas definidas em 2.4.2.  

 Após a primeira etapa de busca, foram identificadas 243 publicações. A figura 1 

apresenta a distribuição destas publicações ao longo dos anos. 

 

Figura 1: Resultado da seleção dos estudos relevantes. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Na primeira seleção, foram excluídas 231 publicações, de acordo com os critérios de 

exclusão definidos. Sendo assim, 15 publicações evoluíram para a segunda seleção, dos quais 

11 publicações foram selecionadas e prosseguiram para a etapa de extração de dados. A figura 

2 representa o processo de seleção das fontes e os números de publicações selecionadas e 

excluídas. 

 
Figura 2: Processo de seleção de fontes. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

4. RELATÓRIO DA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Esta seção reúne a análise dos estudos selecionados, com o intuito de responder às 

questões de pesquisa definidas. As referências dos estudos selecionados podem ser 

visualizadas na Tabela 1. 

  Referência 

R1 

CEMUS, K., & CERNY T. (2016). Automated extraction of business documentation in 

enterprise information systems. ACM SIGAPP Applied Computing Review. ACM. pp. 5 

– 13. 
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COSENTINO,V. (2013). A model-based approach for extracting business rules out of 

legacy information systems. 144 f. Tese (Doutorado em Ciências da Computação) - 

Ecole des Mines de Nantes, Université de Nantes Angers Le Mans, França. 

R3 

FUDABA, H., ODA, Y., AKABE, K., NEUBIG, G., HATA, H., SAKTI, S., TODA, T., 

& NAKAMURA, S. (2015). Pseudogen: A tool to Automatically Generate Pseudo-Code 

from Source Code. 30Th IEEE/ACM International Conference on Automated Software 

Engineering (ASE). pp. 824 – 829 

R4 
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NASCIMENTO, G. (2013). Um Método para Descoberta Semi-Automática de 

Processos de Negócio Codificados em Sistemas Legados. 109 p. Tese (Doutorado em 

Ciências da Computação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. 

R9 
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Tabela 1 – Referências dos estudos selecionados. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

5. RESUMO DOS TRABALHOS SELECIONADOS 

Cemus e Cerny [R1] propõem uma abordagem de extração automática de 

documentação de negócio a partir do código fonte, apresentando uma visão geral sobre a 

lógica, objetos e todas as regras de negócio implementadas. Esta abordagem pode ser aplicada 

em sistemas web e as informações mineradas podem ser exibidas em diversos formatos 

(views), de acordo com a necessidade. A abordagem é aplicada em sistemas que foram 

desenvolvidos utilizando o conceito de Design Orientado a Aspectos, no qual são descritas 

restrições das regras de negócio em Linguagem de Domínio Específico e estas regras são 

agrupadas em contextos de negócio em torno de operações de negócio. Deste modo, a 

abordagem proposta reduz o problema de extração de regras de negócio para identificação das 

operações de negócio (CEMUS & CERNY, 2016). 

O fluxo de geração de documentação é exibido na Figura 3.  

 

Figura 3 – Processo de Geração de Documentação de Negócio 

Fonte: Adaptado de Cemus e Cerny (2016). 
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Apesar da variedade de conhecimentos gerados, o processo proposto possui limitações. 

É necessário que a arquitetura do sistema web seja de três camadas (apresentação, aplicação e 

persistência) e, como é necessário que o sistema tenha sido projetado seguindo a Abordagem 

de Design Orientada a Aspectos (Aspect-Driven Design Approach), não é possível sua 

aplicação em outros tipos de sistemas como, por exemplo, sistemas legados. 

Cosentino [R2] propõe uma abordagem baseada em modelos (MDE – Model Driven 

Engineering) para extração de regras de negócio em sistemas legados a partir do código fonte, 

suportada pela ferramenta BREX (Business Rules Extraction). Esta ferramenta é baseada em 

técnicas de análise estática aplicadas a um modelo derivado do código fonte e é composta por 

cinco etapas, conforme Figura 4.  

 

Figura 4 – Processo de Extração de Regras de Negócio 

Fonte: Adaptado de Cosentino (2013). 

A etapa de Revelação do Modelo é aplicada para representar o código fonte em 

modelos de Árvores de Sintaxe Abstrata (Abstract Syntax Tree - AST), gerando uma 

correspondência um-para-um com o código fonte. A etapa de Identificação de Termos de 

Negócio localiza os conceitos e domínios de negócio nos modelos previamente identificados 

como, por exemplo, variáveis e definições de tabelas e colunas. A etapa de Identificação de 

Regras de Negócio identifica todas as regras de negócio relacionadas aos termos de negócio, 

utilizando técnicas de Engenharia Reversa como Análise de Fluxo de Controle, Análise de 

Fluxo de Dados ou Slicing. Utilizando técnicas de Extração de Vocabulário e Visualização, a 

última etapa é necessária para gerar artefatos compreensíveis que descrevem as regras de 

negócio identificadas na etapa anterior. 

Fudaba et al. [R3] propõem uma ferramenta que gera pseudo-código a partir de um 

trecho de código fonte, baseada em Tradução Estatística de Máquina (Statistical Machine 

Translation – SMT). Esta ferramenta foi desenvolvida com o intuito de prover maior 

compreensão sobre o código fonte e facilitar a aprendizagem de linguagens de programação, 

uma vez que os trechos de código são traduzidos para linguagem natural. O estudo foi 

aplicado para trechos de código em Python e traduzidos para Inglês, entretanto os autores 

sugerem que a ferramenta pode ser aplicada para qualquer tipo de linguagem de programação 

e linguagem natural.  

Em sua dissertação, Kalsing [R4] propõe uma abordagem para mineração de processos 

de negócio a partir de traços de execução (logs) de uma aplicação em quatro etapas, conforme 

figura 5. 
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Figura 5 – Processo de Mineração de Processos de Negócio 

Fonte: Adaptado de Kalsing (2012). 

A etapa de Definição de Cenários de Execução se faz necessária para que, ao invés de 

extrair todos os processos em uma única etapa, sejam extraídos processos parciais de parte do 

sistema. A etapa da Execução do Sistema de Informação é fundamental para a coleta dos 

traços de execução e pode ser realizada tanto de forma manual (ação do usuário) ou de forma 

automática (utilização de ferramentas de automação de testes). A Execução do Algoritmo de 

Mineração refere-se à extração realizado pelo algoritmo IncrementalMiner (KALSING, 

IOCHPE & THOM, 2010) o qual é capaz de representar a estrutura do processo de negócio ao 

final de execução. A etapa de Apresentação do Resultado da Mineração refere-se à 

visualização do resultado da mineração, através de grafos de dependência. 

Para que as informações obtidas através da mineração dos logs sejam adequadas, é 

necessário que o código fonte esteja preparado, de modo que as regras de negócio 

implementadas tenham sido previamente identificadas e anotadas no código. Com esses 

insumos, o log de execução é gerado com informações suficientes para que o algoritmo de 

mineração identifique as estruturas do processo e apresente ao usuário o modelo descoberto de 

maneira gráfica.  

Kirchmayr et al. [R5] propõem a integração de técnicas de análise estática e dinâmica 

do código fonte para gerar documentação sobre o sistema. A análise estática do código fonte 

baseia-se na ferramenta RbG (MOSER, PICHLER, FLECK, & WITLATSCHIL, 2015), 

através da qual é possível extrair informações sobre a estrutura do programa tal como funções 

ou métodos, além de definições e uso de variáveis.  A análise dinâmica do código fonte 

permite visualizar os resultados obtidos para determinados valores de entrada e comparar com 

o rastreamento das variáveis obtido na análise estática. 

Luiz [R6] propõe um processo de recuperação de requisitos baseado na engenharia 

reversa de sistemas legados, utilizando como fonte as documentações existentes do sistema, o 

código fonte e traços de execução (logs). O processo definido baseia-se em analisar a 

documentação existente, separar e organizar as informações coletadas em domínios de 

negócio, redocumentar os requisitos, aplicar a técnica de análise das interfaces por meio de 

testes de caixa-preta e analisar os traços de execução.  

Moreno et al. [R7] propõem uma técnica que gera automaticamente descrições em 

linguagem natural de classes Java, permitindo que o leitor compreenda o principal objetivo e a 

estrutura da classe. Em primeiro lugar, é necessário identificar os elementos das classes que 

possuem descrições delas como, por exemplo, o nome das classes pai, interfaces, atributos e 
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métodos. Em seguida, estes elementos são divididos em dois grupos: elementos que precisam 

e que não precisam de análise posterior. O nome das interfaces e superclasses, por exemplo, 

são incluídos naturalmente nas descrições e por isso não precisam de qualquer tratamento. Por 

sua vez, os atributos das classes e os métodos necessitam de análise para decidir o que deve 

ser refletido nas descrições. 

A técnica proposta possui três etapas: identificação de estereótipo, seleção do conteúdo 

e geração do texto. A primeira etapa é responsável por identificar o objetivo dos métodos 

dentro das classes e o objetivo das classes. A segunda etapa define quais métodos serão 

incluídos nas descrições, a partir de heurísticas pré-definidas. Por fim, as descrições são 

geradas em linguagem natural. Os comentários presentes no código fonte também são 

utilizados como fonte de informação e as descrições geradas contêm quatro informações: 

descrição geral, descrição da estrutura baseada em seus estereótipos, descrição do 

comportamento baseada na enumeração dos métodos mais relevantes, e lista das classes 

contidas, se existirem.  

Nascimento [R8] propõe um método semiautomático para descoberta de processos de 

negócio implementados no código fonte de sistemas legados, incorporando técnicas de análise 

estática e dinâmica. O método proposto é composto por 7 etapas: definição do escopo, 

definição de eventos, anotação do código fonte, execução do sistema legado, mineração de 

processos, finalização de processos e validação de processos.  

Assim como Kalsing [R4], utiliza o algoritmo de mineração IncrementalMiner, 

tornando necessário que o código fonte possua em seus logs todas as regras de negócios 

identificadas e anotadas, entretanto o autor também propõe uma ferramenta para identificação 

automática das regras de negócio, na qual é submetido o código fonte como artefato de entrada 

e é retornado o mesmo código fonte com as anotações das regras de negócio. Esta ferramenta é 

baseada em técnicas de análise sintática e semântica, sendo que a primeira é responsável por 

gerar as árvores de sintaxe abstrata e os grafos conceituais, enquanto a segunda é responsável 

por identificar os trechos que representem o comportamento das classes, percorrendo o grafo 

conceitual gerado na etapa anterior. 

Rabelo et al. [R9] utilizam o Metamodelo de Descoberta de Conhecimento (Knowledge 

Discovery Meta-model – KDM) e o método de Notação e Modelagem de Processos de 

Negócio (Business Process Model and Notation – BPMN) para representar o conhecimento 

obtido. O processo proposto pelo autor sugere que, a partir do código fonte, seja identificado 

um modelo independente de plataforma (Platform-Independent Model – PIM) no qual o 

código fonte é representado em um formato XML. Este modelo contém a árvore de sintaxe 

abstrata do código fonte, bem como o relacionamento entre os elementos do modelo. Em 

seguida, o modelo é aplicado ao conjunto de heurísticas definidas para construir a 

representação do processo de negócio. 

Wang et al. [R10] apresentam uma abordagem para gerar descrições em linguagem 

natural de unidades de ação (action units, definido pelos autores como um trecho de código 

que consiste em uma sequência de declarações implementando uma ação de alto nível) de um 
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método. A abordagem consiste em, a partir do código fonte, gerar uma árvore de sintaxe 

abstrata e utilizá-la em conjunto com as operações contidas no trecho para identificar as 

unidades de ação do método. Para cada unidade de ação, é identificado o trecho que representa 

sua ação principal e nele consta o conteúdo básico para a descrição desta ação. Após a 

identificação das descrições, ocorre o processo de lexicalização. 

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O tema de extração de conhecimento sobre o software conta com trabalhos publicados 

desde 1983, mas a partir de 2004 se tornou mais relevante no meio acadêmico. A partir de 

2009, houve um interesse ainda maior no tema, que se mantém presente até os dias atuais. 

Nota-se que uma das técnicas mais utilizadas para extração de conhecimento é a 

análise estática do código fonte, sendo utilizada por 90% das referências selecionadas [R1, R2, 

R3, R5, R6, R7, R8, R9, R10]. Por sua vez, a análise dinâmica foi utilizada por 40% das 

referências [R4, R5, R6, R8], sendo também utilizada em conjunto com técnicas de análise 

estática.  

As técnicas de análise dinâmica trazem como principal vantagem a maior precisão 

sobre o conhecimento extraído, pois examina o comportamento real em tempo de execução. 

Outro fator relevante é que a execução de técnicas de análise dinâmica tende a ser tão rápida 

quanto a própria execução do sistema. Por sua vez, a maior vantagem da análise estática é a 

inspeção por completo do código fonte, exibindo os fatores que justificam todos os 

comportamentos possíveis, independente das variáveis de entrada. Já para a análise dinâmica, 

isto não é garantido, uma vez que é necessária a definição prévia do conjunto de cenários de 

execução a serem analisados e, na ausência de um cenário, pode ser difícil identificar se uma 

propriedade particular é válida para a aplicação ou válida apenas no contexto dos cenários 

selecionados (ERNST, 2003). 

Além disso, o código se mostrou suficiente como fonte de informação, uma vez que 

raramente são utilizados outros artefatos de software (documentações pré-existentes, por 

exemplo) como apoio à extração do conhecimento. 

No que se refere ao tipo de conhecimento gerado, nota-se a predominância de 

processos de negócio representados através de gráficos simples ou em BPMN (Business 

Process Modelling Notation), seguido de regras de negócio e, por fim, descrições sobre as 

classes.  

A tabela 2 apresenta uma análise comparativa entre os dez estudos selecionados, 

servindo como apoio para as respostas das questões de pesquisa definidas em 2.2. 
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Tabela 2 – Análise comparativa entre os estudos selecionados 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O principal objetivo deste trabalho foi, a partir de revisão sistemática da literatura, 

analisar o estado atual de técnicas e ferramentas de extração de conhecimento sobre o software 

diretamente do código fonte. Os resultados obtidos mostram que o código fonte se mostra 

suficiente na extração de conhecimento, uma vez que raramente são combinadas outras fontes 

de informação. Além disso, é notável a aplicação de técnicas de análise estática do código 

fonte. A análise estática promove uma varredura no código fonte, podendo gerar informações 

específicas sobre toda a estrutura do código. A combinação deste tipo de técnica com análise 

dinâmica se mostrou promissora, uma vez que com esta junção é possível obter informações 

mais completas sobre regras e processos de negócio. 

Nota-se também que não foi encontrada uma solução que se adeque perfeitamente em 

qualquer cenário. Determinadas soluções podem ser aplicadas apenas para softwares 

desenvolvidos em uma linguagem de programação específica, outras apenas para softwares 

desenvolvidos seguindo um determinado padrão de arquitetura, por exemplo. Além disso, o 

Referência

Técnicas ou métodos 

utilizados para extrair 

conhecimento

Artefatos de 

entrada
Artefatos de saída

Validação da 

abordagem
Vantagens Desvantagens

R1 Análise Estática Código Fonte
Descrições das classes 

em XML

Estudo de 

caso

P Artefato de saída de fácil compreensão e 

possibilidade de conversão para outros formatos;

P Conhecimento extraído sobre regras e contexto 

de negócio.

O Necessário que o sistema tenha sido 

projetado seguindo a abordagem ADDA (Aspect-

Driven Design Approach).

R2

Análise Estática + MDE 

(Model Driven 

Engineering)

Código Fonte

Artefatos gráficos e 

textuais representando as 

regras de negócio

Estudo de 

caso

P Artefato de saída de fácil compreensão;

P Extração de regras de negócio;

P Aplicaçao prática em mais de 1 linguagem.

O Necessária validação manual dos artefatos 

gerados.

R3

Análise estática + SMT 

(Statistical Machine 

Translation)

Código Fonte Pseudo código Experimento

P Possibilidade de aplicação para qualquer 

linguagem;

P Open source;

P Treinamento da ferramenta.

O Ambiguidade semântica não tratada.

R4
Análise Dinâmica com 

mineração dos logs
Código Fonte 

Gráficos representando os 

processos de negócio
Experimento P    Teste de precisão satisfatório.

O Código fonte deve estar preparado para gerar 

logs suficientes;

O Regras de negócio devem ser previamente 

mapeadas.

R5
Análise Estática e 

Dinâmica
Código Fonte

Gráficos representando os 

processos
Experimento

P    Consolidação dos processos em uma única 

página.

O Não escalável para grandes aplicações;

O Aplicável apenas para a linguagem C++.

R6
Análise Estática e 

Dinâmica

Código Fonte e 

Documentações

Processos de negócio em 

BPMN

Pesquisa-

Ação

P    Redocumentação do sistema e recuperação dos 

requisitos.

O Premissa de documentações pré-existentes;

O Pouca automação;

O Validação manual dos artefatos gerados.

R7 Análise Estática Código Fonte
Descrição das classes em 

Linguagem Natural
Experimento

P    Artefato de saída de fácil compreensão;

P    Identificação de regras de negócio.

O Aplicável apenas para a linguagem JAVA;

O Sem tratamento para comentários do fonte, 

podendo gerar informações desncessárias ou 

incorretas

R8
Análise Estática e 

Dinâmica
Código Fonte

Processos de negócio em 

BPMN

Estudo de 

caso

P Identificaçao de regras de negócio;

P   Apresentação gráfica de fácil compreensão.

O Código fonte deve estar preparado para gerar 

logs suficientes.

R9

Análise Estática + KDM 

(Knowledge Discovery 

Metamodel)

Código Fonte
Processos de negócio em 

BPMN

Estudo de 

caso

P Apresentação gráfica de fácil compreensão;

P Independente de linguagem.

O Nem todas as tarefas principais dos 

processos foram identificadas.

R10 Análise Estática Código Fonte
Descrições das ações em 

Linguagem Natural
Experimento P     100% automatizado.

O Aplicável apenas para a linguagem JAVA;

O Falta de clareza sobre o artefato de saída 

gerado.
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tipo de conhecimento extraído também não é único, podendo ser sobre processos, regras de 

negócio ou descrições sobre as estruturas do programa. 

Apesar de todos os estudos selecionados apresentarem alguma validação prática da 

abordagem proposta, sugere-se como trabalho futuro verificar, através de estudos de campo, se 

o estado da arte em extração de conhecimento a partir do código fonte é conhecido e aplicado 

na prática. Em caso negativo, sugere-se um estudo investigativo para compreender as razões 

por trás deste fato, além do desenvolvimento de técnicas com maior potencial de 

aplicabilidade. Outra sugestão é o desenvolvimento de técnicas aplicáveis ou facilmente 

adaptáveis para qualquer linguagem de programação, ampliando as possibilidades de 

aplicação. 
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Similarity analysis to support idea management: Study of Portal Ideia Legislativa 
 

Abstract 

 

Managing internal and external ideas is a key activity for organizations seeking competitive 

advantage. In this scenario, stand out ideas management systems that allow the collection, storage, 

evaluation and selection. One of the issues surrounding, these systems is the need to work with a 

great deal of ideas and often similar to each other. Thus, the article aims to propose the use of 

techniques of similarity measures to assist in the management of ideas. For this, this technological 

research had as object of study the platform of ideas management of the federal government, 

"Ideia Legislativa", which receives ideas of citizens' laws. In this platform a measure of similarity 

was applied, using cosine. The result of this application turned out to be functional, since 25,000 

ideas allowed searching and generating a list with more similar ideas. It has been found that 

reducing the number of similar ideas concentrates support for ideas on the same subject. Finally, it 

can be concluded that the insertion of a method of similarity would help the effectiveness of the 

portal. For future work it is suggested the use of other platforms and other similarity calculations 

to obtain comparison and evolve with respect to these methods. 
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Análise de similaridade como apoio a gestão de ideias: Estudo do Portal Ideia Legislativa 

 

Resumo 

 

Gerenciar ideias internas e externas é uma atividade fundamental para organizações que 

buscam diferencial competitivo. Neste cenário, destacam-se sistemas de gestão de ideias que 

permitem a coleta, armazenamento, avaliação e seleção destas. Uma das questões que 

envolvem esses sistemas é a necessidade de se trabalhar com uma grande quantidade de ideias 

e muitas vezes semelhantes entre si. Desse modo, o artigo objetiva propor a utilização de 

técnicas de medidas de similaridade para auxiliar na gestão de ideias. Para isso, essa pesquisa 

tecnológica teve como objeto de estudo a plataforma de gestão de ideias do governo federal, 

“ideia legislativa”, a qual recebe ideias de leis dos cidadãos. Nesta plataforma foi aplicada 

uma medida de similaridade, utilizando cosseno. O resultado desta aplicação mostrou-se 

funcional uma vez que no montante de 25 mil ideias, permitiu realizar buscas e gerar uma 

lista com ideias mais similares. Verificou-se ainda, que reduzir o número de ideias similares 

concentra o apoio para ideias do mesmo assunto. Por fim, pode-se concluir que a inserção de 

um método de similaridade auxiliaria a efetividade do portal. Para trabalhos futuros sugere-se 

a utilização de outras plataformas e outras formas de cálculo de similaridade para obter-se 

comparação e evoluir no que tange a estes métodos. 

 

Palavras-chave: Inovação, gestão de ideias, sistemas de gestão de ideias, mineração de texto, 

similaridade de texto. 
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1. Introdução 

A velocidade em que ocorrem mudanças em todos os setores da sociedade faz 

com que organizações busquem na inovação uma forma de manterem-se atualizadas e 

competitivas (Tidd & Bessant, 2015). Desta maneira, reconhece-se que a inovação é “o 

processo de várias etapas através do qual as organizações transformam ideias em 

produtos novos ou melhorados, serviços e/ou processos, a fim de avançar, competir e 

diferenciar-se com sucesso em seu mercado” (Baregheh, Rowley & Sambrook, 2009: 

1334). 

Nota-se que um dos elementos que alimentam esse processo são as ideias. Esse 

fato faz com que nos últimos anos tenha aumentado o incentivo à geração de ideias. 

Luning e Pengzhu (2009) argumentam que, quando bem aplicado, um método de 

geração de ideias que envolva a colaboração externa e concursos de ideias via web 

pode facilmente gerar centenas delas vindas tanto internas quanto externas à 

organização.  

A necessidade de gerenciar ideias sempre existiu, desde o surgimento das 

primeiras “caixas de sugestões” nas organizações (Westerski, Iglesias, & Garcia, 2011) 

assim, diante do contexto apresentado, há necessidade de otimização do gerenciamento 

considerando a natureza da origem e a quantidade de ideias e suas particularidades e 

temáticas. Com isso se popularizam os Sistemas de Gestão de Ideias, uma vez que para 

gerir precisa-se recolher uma coleção de ideias, apresentar uma visão geral das ideias 

coletadas, rotular e definir atributos, categorizar e arquivar em um banco de dados para 

uso e para futuro desenvolvimento (Glassman & Schweitzer, 2009). 

Portanto, estas plataformas de software ou aplicativos que fornecem repositórios 

e ferramentas para coletar, procurar, editar, comentar e votar ideias (Perez, Larrinaga & 

Curry, 2014) recebem uma numerosa quantidade de ideias e precisam de tecnologias e 

meios eficientes para tratarem deste montante. 

A mineração de textos tem sua origem relacionada ao KDT (Knowledge  

Discovery in Text / Descoberta de Conhecimento em Texto) descrito por Feldman e 

Dagan (1995) como técnicas de extrair informações a partir de diversas coleções de 

textos, explorando a similaridade como meio para auxiliar na significância contida nos 

textos..  

Neste trabalho a mineração de texto, especificamente as técnicas de similaridade 

tem sua aplicação justificada, já que nos Sistemas de Gestão de ideias, as ideias são 

representadas por texto curtos e segundo Li et al. (2006), o uso de similaridade em 

textos curtos traz benefícios para aplicações, tais como resumo de texto, categorização 

de texto, tradução automática e uso de métodos para a recuperação de informação.  

Aplicações de recuperação de informação em páginas web, utilizando como base 

os títulos já evidencia um processo eficaz para recuperação de informação, nesse 

sentido, Li et al. (2006), argumentam que tais aplicações já demonstram que o cálculo 

de similaridade de frase tornou-se um componente essencial para a comunidade de 

pesquisa envolvida com representação e descoberta de conhecimento relacionada a 

textos. 

Na mineração de texto, o cálculo de similaridade entre frases curtas, tais como 

ideias, pode ser utilizado como ferramenta para se descobrir conhecimento latente ou 

ainda padrões a partir de bancos de ideias em formatos textuais. 

Por isso, neste trabalho será analisada uma plataforma de Gestão de ideias do 

Governo Federal, “Ideia Legislativa”, a qual recebe ideias de leis dos cidadãos. Nesta 

plataforma foram identificadas muitas ideias semelhantes, dessa maneira o trabalho 

tem como objetivo propor a utilização de técnicas de medidas de similaridade para 
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auxiliar na gestão de ideias. 

O trabalho é composto por essa introdução que contextualiza a problemática 

geral, a seção seguinte irá trazer os conceitos chave que envolve a gestão de ideias, 

sistemas de gestão de ideias e técnicas de similaridade de texto. Na terceira seção são 

trazidos os procedimentos metodológicos e a apresentação do Portal Ideia Legislativa 

que é o objeto de estudo. A proposta de solução, os resultados e discussões e as 

considerações finais são apresentados, respectivamente, nas seções quatro e cinco. 

 

2. Aporte teórico 

Para sustentar conceitualmente o trabalho, esta seção aborda o que são ideias e 

sua gestão, sistemas de gestão de ideias e análise de similaridade dentro do contexto da 

mineração de textos. 

 

2.1 Gestão de Ideias e Sistemas de Gestão de Ideias 

Ideias são uma representação de pensamentos novos, conceitos, entendimentos 

ou atitudes, que ocorreram como resultado de certas atividades mentais com base nas 

habilidades e conhecimentos disponíveis (Stevanović, Marjanović, & Torga, 2012). 

Elas podem ser expressas em uma frase, parágrafo ou um rabisco, com poucos detalhes 

e muito a ser desenvolvido (Kempe et al., 2012). Dessa forma, ela poderá conceber um 

valor imprescindível para a organização. Porém, tal complexidade instiga a 

necessidade de uma gestão. 

Tendo em vista que o ponto de partida para qualquer processo de 

desenvolvimento é baseado em uma ideia (Stevanović, Marjanović, & Ŀtorga, 2012). 

Desse modo, buscam-se processos para a gestão dessas ideias, ou seja, gerar, organizar, 

validar, classificar, descrever, armazenar e, por fim, selecionar (Glassman, 2009). 

Objetivando selecionar ideias que alimentem a inovação incremental e radical 

empregando diferentes métodos (Bjork, et al. 2010). 

O termo Gestão de Ideias ainda não é consolidado na literatura, mas, é 

abordado em diversas publicações que tratam do ciclo de vida das ideias (Rochadel, 

2016). Em pesquisa anterior, Jansen (2012) apresenta que a literatura de gestão de 

ideias começou, nos últimos anos, a investigar mais questões sobre sistemas de 

gerenciamento de ideias, bem como, sua integração e implicação organizacional. 

Sistemas de Gestão de Ideias ou Idea Management System (IMS) são 

plataformas de software ou aplicativos que fornecem repositórios e ferramentas para 

coletar, procurar, editar, comentar e votar ideias (Perez et al., 2014). Acomodam 

diferentes concursos ou campanhas e stakeholders como operadores, especialistas, 

tomadores de decisão e administradores (Bettoni et al., 2010). 

Fornecem suporte estruturado para o processo de ideação (Sandström & Björk; 

2010) e possuem como objetivo organizar a entrada, avaliá-la e produzir uma lista das 

melhores ideias que irão potencialmente entregar benefícios para a organização 

(WESTERSKI et al., 2012). Neste tipo de sistema a Gestão de Ideias é entendida na 

forma de um ciclo, composto pelas atividades de geração, enriquecimento, seleção, 

implementação e, por último, implantação. Observa-se com mais detalhes na Figura 1 

esse ciclo, no qual cada etapa possui diferentes atores tanto internos quanto externos 

que trocam conhecimento. 
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Figura 1- Ciclo de vida da ideia 
 

 

Fonte: Rochadel (2016), tradução de Westerski et al. (2011). 

Dentre as atividades da Gestão de Ideias a geração de ideias é bastante estudada na 

literatura, por esse motivo muitos métodos e técnicas vêm sendo desenvolvidos (Toubia, 

2007). Além das ferramentas de croudsoursing e as ferramentas colaborativas que os IMS 

possuem, as empresas estão cada vez mais compartilhando o processo de inovação e 

envolvendo seus próprios consumidores na geração de ideias. 

Assim, dependendo do método utilizado, o exercício de gerar ideias pode resultar em 

centenas de ideias vinda de especialistas, consumidores ou funcionários (Toubia, 2007). Da 

mesma maneira Luning e Pengzhu (2009) argumentam que, quando bem aplicado um método 

de geração de ideias, principalmente quando envolve a colaboração e concursos de ideias via 

web, pode-se facilmente gerar centenas delas. 

Ainda sobre esta questão, Spancer (2012) argumenta que o uso sustentado e bem-

sucedido de um sistema de gerenciamento de ideias baseado em desafio, deve se preocupar 

como o fato de que em desafios muito grandes ou rápidos, há duplicação considerável e 

sobreposição de ideias submetidas. Isso representa uma sobrecarga de trabalho para os 

revisores, que normalmente nomeiam uma ou duas pessoas para verificar as centenas de 

ideias. 

 

2.2.1 Sistemas de Gestão de Ideias e a participação no governo 

Iniciativas de utilização de IMS para governo têm sido propostas. Um exemplo é 

Alessi et al. (2015) os quais desenvolveram um framework conceitual para IMS em que o 

ciclo de vida do processo foi caracterizado por seis passos: 1) Geração de Ideias, 2) Melhoria 

de Ideias, 3) Seleção de Ideias, 4) Refinamento, 5) Implementação, e 6) Execução e 

Monitoramento. 

Cada passo é realizado em colaboração com cidadãos ou entre cidadãos e 

administração pública. O sistema caracteriza-se por ferramentas que permitem aos 

responsáveis de cada etapa realizar as funções de forma colaborativa. Oferece aos usuários a 

oportunidade de criar uma rede social onde podem compartilhar, votar e promover ideias. Este 

ambiente é projetado em torno das necessidades do governo local e do cidadão e fornece uma 
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abordagem de engajamento (Alessi, Camilo, Chetta, Giangreco, Soufivand, Storelli, 2015). 

Esse tipo de iniciativa encontra-se no contexto do governo aberto que tem como uma 

das suas frentes a participação cidadã, no qual o governo procura mobilizar a sociedade para 

debater, colaborar e propor contribuições que conduzam a um governo mais efetivo e 

responsivo (Governo Federal, 2017). 

2.3 Análise de similaridade em texto 

A Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (KDD) é definida por Feldman e 

Dagan (1995) como sendo a área que se dedica no estudo de sistemas informatizados com o 

objetivo de explorar grandes quantidades de dados para descoberta de padrões úteis. Já em 

1995 os autores corroboravam que para analisar uma grande quantidade de informação se 

torna necessário pesquisas para implementar métodos de manipulação de dados não 

estruturados, pois métodos tradicionais ainda não davam suporte. 

Neste contexto surge a Descoberta de Conhecimento em Textos (KDT) que 

compreende técnicas e ferramentas automáticas e inteligentes para auxiliar na análise de 

grandes volumes de dados com o intuito de minerar conhecimento útil, aplicado a domínios 

que utilizem textos não estruturados. A mineração de textos tem sua origem relacionada a 

KDT e descrito por Feldman e Dagan (1995) como técnicas de extrair informações a partir de 

diversas coleções de textos.  

Dentre essas técnicas de Mineração de texto, tem-se as técnicas de similaridade. Os 

algoritmos que retornam similaridade entre documentos trabalham com métricas que 

permitem avaliar quantitativamente a semelhança entre dois objetos. Existem diversas 

medidas de similaridade como apresentado na revisão feita por Maia e Souza (2008). 

No campo da estatística, o coeficiente de correlação de Pearson e do Cosseno, são 

duas medidas de similaridade básicas que se expandem para outras áreas. A correlação de 

Pearson entre dois vetores retorna um valor entre -1 e 1. Se retorno for igual a 1 eles estão 

fortemente correlacionados, isto é, os valores de um vetor podem predizer os valores do outro. 

Se for igual a 0 não existe correlação. E se for -1 existe uma correlação inversamente 

proporcional. A métrica do cosseno é similar a correlação de Pearson, retornando valores 

entre -1 e 1. Ele mede o ângulo entre dois vetores num espaço vetorial. Quanto mais próximo 

de 1 for o valor, mais similares são os dois vetores, ou seja, quanto menor o ângulo, mais 

próximo de 0 será o Coseno e mais similar será o documento em relação a aquele termo, de 

maneira que os dois vetores são colineares (paralelos) (Maia & Souza, 2008). 

A distância Levenshtein é um algoritmo que mede a distância entre duas strings e é 

outra medida de similaridade. Ele calcula quantas operações são necessárias para transformar 

uma string em outra (não considera o tamanho). Possui operações de substituição, deleção e 

inserção, com custo 1 para cada uma. Para o processo é necessário a transformação em vetores 

de uma matriz para após verificar cada posição da primeira string com todas as outras da 

segunda string. Os relacionamentos são preenchidos com o valor acrescido do custo das 

operações, gerando o resultado da distância que varia de 0 a ∞, sendo normalizado para 0 a 1, 

no qual 0 é grau de onde a strings são idênticas (Manning et al., 2008). 

Já no coeficiente Jaccard a similaridade de dois vetores (V1 e V2) é denotada quando 

há ocorrência de igualdade entre os dois vetores, dessa forma, incrementando o contador que 

irá gerar o grau de similaridade. O vetor é composto pelos conjuntos A, B e C: A contém os 

valores que são iguais nos dois vetores; B contém somente os valores que não coincidem; C 

contém os valores não coincidentes de V2. Logo, a fórmula é: Jaccard= A/(A+B+C) 
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(Chapman, 2009). 

A principal diferença ao se trabalhar com textos é a etapa de pré-processamento, pois é 

necessário a estruturação dos textos em um formato adequado para a extração de 

conhecimento, como argumenta Rezende, Marcacini, Moura (2011) e, no caso deste artigo, 

para a aplicação de medidas de similaridade. 

Muitos autores consideram essa etapa a que mais tempo consome durante todo o ciclo 

da Mineração de Textos. O objetivo do pré-processamento é extrair de textos escritos em 

linguagem natural, inerentemente não estruturados, uma representação estruturada, concisa e 

manipulável por algoritmos de mineração de textos. Para tal, são executadas atividades de 

tratamento e padronização na coleção de textos, seleção dos termos (palavras) mais 

significativos e, por fim, representação da coleção textual em um formato estruturado que 

preserve as principais características dos dados (Feldman & Sanger, 2006). 

Outra dificuldade ao se trabalhar com texto é que as técnicas de identificação de 

similaridade tradicionalmente são empregadas em documentos textuais longos e focam a 

análise de resultados em palavras compartilhadas, e sua eficiência está relacionada com o grau 

de ocorrência de palavras, essa situação pode se tornar mais difícil de ocorrer em textos 

curtos, pois pode ter palavras com mesmo valor semântico, porém diferentes e os métodos de 

processamento da linguagem não irão identificar como similares. Este fato se deve a 

flexibilidade inerente da linguagem natural, onde as pessoas se expressam de formas 

diferentes (palavras e estruturas) com o mesmo significado (Li et al., 2006). Uma vez que as 

ideias podem ser representadas por textos curtos tornam-se limitadas para a utilização desta 

técnica criando um desafio computacional. 

Trabalhar com análise de similaridade no contexto das ideias é trabalhar com textos 

curtos. Ações já estão sendo empregadas neste sentindo, um exemplo no contexto das ideias é 

demonstrado no artigo de Spancer (2012) o método de similaridade de Jaccard-Tanimoto. Ele 

argumenta que o método é bastante utilizado na área química para saber a similaridade entre 

moléculas. Seu principal resultado é propor isso para ideias, como exemplo, a procura de 

novas ideias, na área química de moléculas quando uma molécula X é interessante, outras 

semelhantes são buscadas nas coleções próprias, na literatura e em patentes. O mesmo pode 

ser aplicado ao contexto de gestão de ideias. Se uma ideia é interessante, outras similares 

podem ser encontradas nos sistemas e banco de dados, assim como, encontrar pessoas que 

tiveram ideias semelhantes a esta. 

 
3. Metodologia e procedimentos metodológicos 

 
Caracteriza-se como uma pesquisa tecnológica, pois, segundo Cupani (2011) a 

tecnologia é o campo do conhecimento que se ocupa de projetar artefatos, planejar sua 

construção, operação, configuração, manutenção e acompanhamento, com base no 

conhecimento científico. 

Para a construção desta proposta os procedimentos metodológicos são pautados nas 

seguintes etapas: 

1) Busca de ferramentas e aporte teórico: 

Realizado através de busca bibliográfica e sistemática em base de dados científicas. 

Foram pesquisados assuntos referentes à gestão de ideias e sistemas de gestão de ideias. Além 

de métodos e ferramentas para medidas de similaridade, as quais serão descritas nos próximos 

tópicos. 
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2) Escolha de uma plataforma para estudo de caso 

A escolha da plataforma Ideia Legislativa deu-se pelos seguintes motivos: 

i) Possui fonte aberta e fácil acesso as ideias; 

ii) Possui quantidade considerável de ideias; 

iii) Está de acordo com as definições de Sistemas de Gestão de Ideias apresentando 

características como: 

● Fornece repositórios e ferramentas para coletar, procurar, editar, 

comentar e votar ideias (Perez et al., 2014). Acomoda diferentes 

concursos ou campanhas e diferentes stakeholders (Bettoni et 

al., 2010). 

3) Desenvolvimento e aplicação das medidas de similaridade na plataforma escolhida. 

Para isso seguiu-se os passos da descoberta de conhecimento em texto (KDT) de 1) 

Coleta, 2) Pré-processamento, 3) Indexação, 4) Mineração de texto e 5) Análise. 

 

3.1 Apresentação do Plataforma escolhida 

 

A plataforma ideia legislativa é uma iniciativa do e-cidadania que tem o objetivo de 

engajar o cidadão para atividades legislativas. 

De forma específica o objetivo do portal é de enviar e apoiar ideias legislativas, que 

são sugestões de alteração na legislação vigente ou de criação de novas leis. As ideias que 

receberem 20 mil apoios serão encaminhadas para a Comissão de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa (CDH), onde receberão parecer (e-cidadania, 2017). 

Até o final de 2017 o portal possuía 74 ideias de leis com mais de 20 000 apoios, 11 

sugestões com parecer da CDH e uma ideia convertida em lei, como ilustra a Figura 2. 

Figura 2- Portal Ideia Legislativa 

Fonte: Portal Ideia Legislativa
1
 

 

Todo cidadão pode sugerir ideias após efetivar um cadastro com nome, email e 

telefone. Para enviar uma ideia é necessário preencher alguns campos como áreas temáticas 

que podem ser: Administrativo, Econômico, Jurídico até Política Fundiária e Reforma 

Agrária, além do título e descrição da ideia e um campo opcional para mais informações, 

como ilustra a Figura 3. 

                                                      
1
 Disponível em: < https://www12.senado.leg.br/ecidadania/principalideia> Acesso em ago. 2017. 
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Figura 3- Cadastro do Portal Ideia Legislativa 

Fonte: Portal Ideia Legislativa
2
 

 

O portal utiliza como estratégia a promoção de campanhas que direcionam para a 

criação de novas ideias. As ideias sugeridas permanecem ativas por quatro meses para serem 

votadas, sendo possível divulgá-las em mídias sociais para conseguir votos/apoios e seguir 

adiante na campanha. 

É possível acompanhar o status das ideias sugeridas. O acompanhamento permite 

visualizar todas as ideias sugeridas e o número de apoios (Figura 4). Além disso, é possível 

acompanhar as ideias abertas aguardando envio à CDH, as que estão na comissão, as que 

foram executadas, ou as que não foram acatadas e aquelas convertidas em lei. 

 
Figura 4- Listagem das ideias e quantidade de apoios 

 

Fonte: Portal Ideia Legislativa
3
 

 

Um ponto a observar antes do envio da proposta refere-se a necessidade de verificar se 

já existe na lista de ideias abertas e/ou outra (s) com conteúdo similar. Várias ideias 

semelhantes terminam diluindo o apoio dos demais cidadãos. Essa informação está descrita no 

manual de cadastro, porém o número de ideias repetidas e que diluem o apoio ainda é grande. 

É possível observar na Figura 4, na qual possui duas ideias referindo-se a questões do piso 

                                                      
2
 Disponível em: < https://www12.senado.leg.br/ecidadania/ideiaform> Acesso em ago. 2017. 

3
 Disponível em: < https://www12.senado.leg.br/ecidadania/pesquisaideia> Acesso em ago. 2017. 
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salarial do profissional de nutrição. 

Essa questão configura-se a problematização específica deste estudo no qual será 

apresentado na próxima sessão as discussões para uma possível solução. 

 

4. Proposta para o portal Ideia Legislativa utilizando medida de similaridade de texto 

 
A proposta está baseada na implementação de medidas de similaridade para o banco 

de ideias do portal. Assim, quando uma ideia for cadastrada há o envio de uma query para o 

banco que irá verificar através do cálculo de similaridade entre a query enviada e os 

documentos existentes o grau de similaridade. Aqueles documentos que atingirem um grau 

alto são mostrados ao usuário. Para facilitar o entendimento a Figura 5 ilustra a proposta. 

Ao final, verificar a similaridade das ideias permitirá que o usuário, ao cadastrar a sua 

ideia tenha como retorno, caso exista, um conjunto de ideias similares. Desta forma, não fica 

dependendo que o usuário verifique a existência de ideia igual ou similar com uma consulta 

manual. 

Ao invés de ter ideias iguais/similares dividindo apoio, o usuário pode entrar na 

campanha da ideia similar já cadastrada, enriquecê-la com novas sugestões de melhoria e 

promover a ideia original. 

 
Figura 5- Proposta para portal ideia legislativa incluindo medidas de similaridade 

 

Fonte: Os autores 

 
4.1 Passos da construção da proposta 

 

A construção da proposta foi baseada nos passos da mineração de texto. A Figura 6 

ilustra esses passos e na sequência os passos serão detalhados, assim como as ferramentas 

utilizadas. 

 
Figura 6- Passos para a construção da proposta 
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Fonte: Os autores, adaptado de Schwerz e Roberto (2012) 

1) Coleta 

 

A coleta de dados para formar a base de conhecimento pode ocorrer de forma manual ou 

automática. Neste trabalho a coleta foi realizada automaticamente por meio de um crawling, 

sendo utilizada a ferramenta “octoparse²”. A coleta ocorreu em setembro de 2017 e como 

pode ser observado na Figura 7 foram capturados os campos Título e Quantidade de votos. Ao 

total foram capturadas 25.501 ideias. 

 

Figura 7- Crawling para captura de dados 

 
Fonte: Os autores, capturado a partir do software octoparse 

 

2) Pré-processamento 

 

A fase de pré-processamento envolveu atividades referentes à preparação dos dados que 

foram definidas como: a) tokenização, b) normalização, c) remoção das stopwords e d) 

steming. 

Para esta etapa utilizou-se a plataforma para processamento de linguagem natural NLTK
4
 

(Natural Language Toolkit) para desenvolvimento em Python®, que possui um conjunto de 

bibliotecas de processamento de texto para classificação, tokenização, derivação, marcação, 

análise e raciocínio semântico, dentre outros. 

 

1. Tokenização: A tokenização, ou seja, a transformação do texto em termos constitiu em 

extrair, a partir de cada ideia, os tokens possibilitando os passos seguintes como a 

normalização e a remoção das stopwords. É possível visualizar no Quadro 1 o código 

fonte utilizado para separar todos os termos de determinada ideia que podem ser 

utilizados posteriormente, bem como, o resultado do processamento. 

 
Quadro 1- Tolkenização 

Entrada de dados:  

[('Fim do auxílio moradia para deputados, juízes senadores.' , '253.807'), 

('Reduzir os impostos sobre games do atual 72% para 9%' , '75.930'), 

('Fim do estatuto do desarmamento' , '62.285')] 

Função utilizada  em Phyton: 

def tokenizarideias(texto): 

                                                      
4
 Disponível em: < http://www.nltk.org/>. 
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frases = [] 

for (ideia, votos) in texto: 

tokenideias = [p for p in nltk.word_tokenize(ideia,'portuguese')] 

frases.append((tokenideias, votos)) 

return frases 

Retorno:  

[(['Fim', 'do', 'auxílio', 'moradia', 'para', 'deputados,', 'juízes', 'senadores.'], '253.807'), (['Reduzir', 'os',  

'impostos', 'sobre', 'games', 'do', 'atual', '72%', 'para', '9%'], '75.930'), (['Fim', 'do', 'estatuto', 'do', 

'desarmamento'], '62.285'),...] 

Fonte: Os autores 

 

2. Normalização: A normalização refere-se a questões como: conversão de letras 

maiúsculas e minúsculas, remoção de acentos, pontos, números dentre outros. A 

normalização foi realizada utilizando a biblioteca unicodedata com o intuito de 

remover caracteres especiais e acentuação utilizada no texto. 

 

3. Remoção das Stopwords: Além disso, foi realizada a retirada das stopwords que são 

palavras como conjunções, preposições, pronomes, ou seja, palavras que não promovem 

significado relevante ao texto. Utilizando o conteúdo tokenizado e após esta etapa de 

remoção das stopwords com o uso de uma biblioteca criado pelos autores o resultado é 

apresentado no Quadro 2, de forma que o resultado encontrado apresentou uma limpeza 

mais eficiente do que a biblioteca padrão do NLTK. 

 
Quadro 2- Remoção das stopwords utilizando lista dos autores 

 
Fonte: Os autores 

 

4. Steming: Por último aplica-se o steming consistindo na conversão dos termos para sua 

raiz gramatical, dessa maneira eliminando os plurais, sufixos e prefixos dependendo 

do método utilizado. Para este trabalho foi utilizado o método RSLPStemmer por 

apresentar suporte ao português. Existem vários outros métodos, por exemplo, o 

SnowBall que é amplamente reconhecido e apresentou resultados semelhantes para 

este fim. O resultado da aplicação da fase de steming é apresentado no Quadro 4. 

 
Quadro 4- Steming utilizandoo método RSLPStemmer 

 
Fonte: Os autores 

 

3) Indexação 

Nesta etapa gerou-se um índice que possibilita a armazenagem e leitura no banco de 

dados. A biblioteca NLTK não possui método pronto para indexação, mas com a utilização de 

algumas funções é possível extrair os termos e gerar a tabela de indexação. 

 

4) Mineração 

Após o texto ser indexado a mineração neste caso vai encontrar documentos que são 

similares a query de consulta passada. O cálculo de similaridade de cosseno foi utilizado neste 

trabalho por possibilitar de forma simples a comparação entre documentos textuais, neste caso 

ideias. Esta função se torna muito útil para calcular a relevância de palavras em documentos, 

por meio do cálculo do cosseno entre dois vetores. O cálculo é apresentado no Quadro 4. 

 
Quadro 4- Cálculo de similaridade baseado no cosseno 

[(['Fim', 'auxílio', 'moradia', 'deputados', ',', 'juízes', 'senadores', '.'], '253.807'), (['Reduzir', 'impostos', 'games',  

'atual', '72', '%', '9', '%'], '75.930'), (['Fim', 'estatuto', 'desarmamento'], '62.285'), …] 

[(['fim', 'auxili', 'morad', 'deputados,', 'juiz', 'senadores.'], '253.807'), (['reduz', 'impost', 'sobr', 'gam', 'atual', 

'72%', '9%'], '75.930'), (['fim', 'estatut', 'desarm'], '62.285'). 
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def cosseno_similaridade(vet1, vet2): 

interseccao = set(vet1.keys()) & set(vet2.keys()) 
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numerador = sum([vet1[x] * vet2[x] for x in interseccao]) 

sum1 = sum([vet1[x]**2 for x in vet1.keys()]) 

sum2 = sum([vet2[x]**2 for x in vet2.keys()]) 

denominador = math.sqrt(sum1) * math.sqrt(sum2) 

 

if not denominador: 

return 0.0 

else: 

coef = float(numerador) / denominador  

return 

coef 

Fonte: Os autores 

 

A análise desta aplicação será apresentada no próximo tópico. 

 

5 Resultados e discussões 

 

Decorrente do processo detalhado anteriormente, os cálculos de similaridade foram 

aplicados no banco de ideias gerado a partir do Portal Ideia Legislativa que ao todo possui 

mais de 25 mil ideias. O limiar para considerar que uma ideia é similar a outra foi definido em 

0,75, uma vez que o cálculo pela métrica do cosseno utilizado depois de normalizado pode ser 

de 0 a 1. Este número foi definido devido ao grande número de ideias, porém, observou-se 

que mesmo as ideias que estavam abaixo deste grau apresentavam similaridade considerável.,  

A partir do artefato desenvolvido foram selecionados dois exemplos para apresentação 

neste artigo. Como primeiro exemplo, foi utilizada a ideia cadastrada: “Fim do auxílio 

moradia para deputados, juízes senadores” com 253.807 apoios. Como resultado é 

apresentado na Tabela 1 informando inicialmente a ideia utilizada como argumento de busca e 

as demais ideias similares com limiar maior ou igual a 0,75. Analisando o número de apoios, 

se todas as ideias similares apresentadas na Tabela 1 fossem reunidas, o total seria de 253.846 

apoios. 

 
Tabela 1- Resultado para ideias similares para “Fim do auxílio moradia para deputados, juízes senadores” 

Ideia  Similaridade  Apoios 

Fim Do Auxílio Moradia Para Deputados, Senadores E Juízes 0,8141 34 

O fim do auxílio moradia para deputados, senadores e juízes. 0,7701 2 

Fim do auxilio moradia para Deputados, senadores, e juízes 0,8141 1 

Fim do auxílio moradia para Deputados 0,8563 1 

Fim do auxilio moradia para deputados e juizes 0,8000 1 
 
Fonte: Os autores 

 

Neste caso foi possível identificar que mesmo aquelas com o grau de similaridade 

mais baixo que o estabelecido, tratavam do mesmo assunto da ideia de busca. A Tabela 2 

apresenta alguns exemplos dessas ideias. 

 
Tabela 2- Resultado da busca realizada 

Ideia  Similaridade 

Fim do auxílio saúde para ex-senadores e seus cônjuges. 0,4146 

Fim do auxílio reclusão 0,4880 

Fim do auxilio reclusão 0,4880 

Fim do Auxílio Saúde para juízes, deputados, senadores e Presidente. 0,5331 

Fim do auxilio reclusão. 0,4880 

Fim do auxílio moradia 0,6831 
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Fim da verba de gabinete, Cota Parlamentar e auxílio moradia para deputados e 

senadores. 
0,4315 

Fim do auxílio moradia para políticos 0,7006 

Auxilio Moradia para Militares 0,4880 

fim do auxilio reclusao . 0,4880 

Fim do auxílio moradia para Senadores e Deputados 0,7333 

Pelo fim do auxílio moradia, paletó e mordomias dos parlamentares! 0,4146 

Fim do Auxílio Saúde para Deputados, Senadores e ex-parlamentares. 0,5331 

Fim do auxílio reclusão 0,4880 

Fim do auxílio moradia para políticos. 0,7006 

Fim do Auxílio-paletó 0,4880 

Reajuste do Auxílio Moradia para Deputados, senadores e juízes. 0,6888 

Fim do auxílio reclusão. 0,4880 

Extinção do auxilio Paletó para deputados e senadores 0,4667 

Proibição do auxílio moradia para cargos públicos 0,5013 

Fim do motorista particular para deputados, juízes, senadores, governadores, 

prefeitos,etc 
0,5634 

Fim do auxílio-moradia. 0,6831 

Fim do 0,4472 

Fim do auxilio moradia, verba para contratar pessoal e cota para atividade 

parlamentar. 
0,4472 

Fim do auxílio reclusão 0,4880 

Fonte: Os autores 

 

Para o segundo exemplo foi utilizada a ideia “Fim do estatuto do desarmamento” com 

62.285 apoios. Ao todo foram retornadas 70 ideias iguais ou similares com a utilização do 

limiar de 0,75. Para efeitos de demonstração as 10 primeiras são apresentadas no Tabela 3, 

cabe ressaltar que se fossem unificadas em apenas uma ideia o total de apoios seria de 70.383 

Tabela 3- Resultado para ideias similares para “Fim do estatuto do desarmamento”  

Ideia  Similaridade  Apoios 

Fim do estatuto do desarmamento 1,000 5.073 

Revogação do Estatuto do Desarmamento 0,818 2.002 

Revogação do estatuto do desarmamento já, 0,753 294 

Fim do estatuto do desarmamento 1,000 109 

Fim do estatuto do desarmamento. 1,000 79 

Fim do estatuto do desarmamento 1,000 73 

Fim do Estatuto do Desarmamento 1,000 57 

Revogação do estatuto do desarmamento 0,818 46 

Revogação do estatuto do desarmamento 0,818 39 

Extinção do Estatuto do Desarmamento 0,818 36 

Fonte: Os autores 

 

Além disso, ideias mais contextualizadas sugerindo votos e plebiscitos ficaram abaixo 

do corte de 0,75 para o cálculo de similaridade e palavras com o mesmo sentido na frase tal 

como leis refere-se a estatuto, e derrubar refere-se a fim ou revogação. Nota-se que a 

formação léxica das frases influência nos cálculos. Neste sentido, a utilização de estruturas 

semânticas aliadas ao cálculo de similaridade poderia conduzir a resultados mais efetivos. 

Como terceiro exemplo fez-se a busca pela ideia “Redução da Maioridade Penal para 

15 anos em Crimes de Estupro e Assassinato/Art. 228” com 25.032 apoios. O resultado desta 

busca com a utilização do grau de 0,75 retornou apenas a mesma ideia.  

Todavia, quando realizada a redução deste grau para 0,5 houve o retorno de 14 ideias 
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similares que contém grande parte dos tokens conforme apresentado na Tabela 4.  
 

Tabela 4- Resultado para ideias similares para “ Redução da Maioridade Penal para 15 anos em Crimes de 

Estupro e Assassinato/Art. 228.” com limiar de 0,5. 

Ideia  Similaridade  Apoios 

Redução da Maioridade Penal para 15 anos em Crimes de Estupro e 

Assassinato/Art. 228 
1,0000 

25032 

Redução da maioridade penal, de 18 para 15 anos. 0,5855 114 

Redução da maioridade penal para 16 anos. 0,5150 42 

Redução da maioridade penal para 14 anos 0,5150 28 

Redução da maioridade penal para 15 anos 0,6695 4 

Redução da maioridade penal para 16 anos 0,5150 2 

Redução da Maioridade Penal para 16 0,5039 2 

Redução da maioridade penal para 14 anos 0,5150 1 

Redução da maioridade penal para 16 anos 0,5150 1 

Redução da maioridade penal para 16 anos 0,5150 1 

Redução Da Maioridade Penal Para 12 Anos 0,5150 1 

Redução da maioridade penal para 15 anos. 0,6695 1 

Redução da Maioridade Penal para 14 anos 0,5150 1 

Redução da maioridade penal, para dezesseis anos. 0,5150 1 

Fonte: Os autores 

Quando realizada consulta para recuperação da informação utilizando os tokens 

“maioridade penal” tem-se o resultado de 33 demonstrado na Tabela 5. Com isso, é possível 

evidenciar que a utilização de pesos diferentes para tokens que se repetem com um alto grau 

de frequência podem melhorar o resultado das consultas e consequentemente acumular o 

maior número de apoios para determinadas ideias que de certa forma buscam por um objetivo 

comum. 

Tabela 5- Resultado para busca “maioridade.” sem o uso de limiar. 

ID Ideia  Apoios 

16 
Redução da Maioridade Penal para 15 anos em Crimes de Estupro e Assassinato/Art. 

228  
25.032 

243 Redução da maioridade penal já  700 

636 Redução da maioridade penal, de 18 para 15 anos.  114 

696 Redução da maioridade penal  98 

1156 Redução da maioridade penal para 16 anos.  42 

1542 Plebiscito pela redução da maioridade penal para 16 anos.  28 

1635 Redução da maioridade penal.  25 

1656 Redução da maioridade penal  25 

1942 Redução da maioridade penal  19 

1984 Redução da maioridade penal para 12 anos de idade já!  18 

2184 Redução da maioridade penal para 14 anos 16 

3054 Redução da maioridade penal para menores infratores com crimes hediondos  9 

3938 Redução da maioridade penal de 18 para 16 com penalidades alternativas  6 

4476 redução da maioridade penal para 15 anos, a fim de que a partir dessa idade,  5 

5291 Redução da maioridade penal para 15 anos  4 

8648 Redução da maioridade penal para 16 anos  2 

8740 Redução da maioridade penal 2 

9148 Redução da Maioridade Penal para 16 2 

9183 Redução da maioridade penal e civil para 16 anos completos.  2 

11845 A redução da maioridade penal deveria ser plena, e não como foi aprovada.  1 

12143 Redução da maioridade penal para 14 anos  1 

13030 Redução da maioridade penal para 16 anos  1 
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13308 Redução da Maioridade Penal para 13 anos de idade.  1 

14707 Redução da maioridade penal. Ser responsável, é ter motivos para se responsabilizar.  1 

14920 Redução da Maioridade Penal  1 

15655 Redução da maioridade penal  1 

15709 Redução da maioridade penal para 16 anos  1 

16166 Redução Da Maioridade Penal Para 12 Anos  1 

16492 Redução da maioridade penal para 15 anos.  1 

16780 Redução da Maioridade Penal para 14 anos  1 

21960 Redução da maioridade penal.  0 

25076 Redução da maioridade Penal e abolição dos artigos 28 do CP e 227 da CF  0 

25473 Redução da maioridade penal, para dezesseis anos.  0 

Fonte: Os autores 

Como possíveis melhorias pode-se realizar o cálculo de similaridade entre ideias com 

maior contextualização apresentando ideias com maior número de tokens. Pois, fica evidente, 

por meio dos resultados encontrados, verificar que a similaridade com poucos tokens 

apresentam um índice muito baixo, e que quanto maior a quantidade de tokens maior a 

possibilidade de encontrar similaridade.  

Outro ponto a ser tratado é a apresentação de ideias contrárias à ideia utilizada na 

busca, devida sua formação léxica muito similar, porém contendo apenas alguns tokens que 

promovem a contradição. Como exemplo para a busca “Fim do estatuto do desarmamento” 

teve como retorno a ideia “'Manutenção do Estatuto do Desarmamento” com grau de 0,81 de 

similaridade. Para melhorar estes e outros pontos, uma implementação futura poderia ser o 

uso de estruturas semânticas, tais como, taxonomias, tesauros ou ontologias, visando prover 

uma avaliação mais precisa do significado das ideias. 

Analisando o impacto da implantação desse tipo de medida no Portal Ideia Legislativa 

quanto ao tempo para cadastro das ideias, entende-se que haveria apenas um pequeno 

acréscimo de tempo, pois todo o trabalho de pré-tratamento pode ser realizado a cada ideia 

inserida e alimentando a tabela de frequência de termos. 

 

6. Considerações finais 

 

A gestão de ideias mostrou-se crítica para organizações que se predispõem a 

trabalharem na gestão de ideias providas por seus colaboradores, clientes e usuários, uma vez 

que o número de ideias e interessados pode aumentar rapidamente. Mediante este contexto, os 

sistemas de gestão de ideias auxiliam nesta tarefa e são tema de crescente interesse em 

estudos acadêmicos e práticos. 

O presente estudo permitiu-se observar no contexto governamental a plataforma Ideia 

Legislativa voltada à captura de novas ideias de leis. Constitui-se em uma iniciativa positiva 

permitindo uma participação mais abrangente do cidadão em questões de interesse da 

sociedade como um todo. Contudo, a partir da análise do estágio atual da plataforma foi 

observado possíveis melhorias com relação a duplicidade de ideias. Desta maneira, foi 

proposto um método para evitar que sejam cadastradas ideias muito similares e assim 

diminuam a eficácia da ação pretendida e dificulte também a sua gestão. A apresentação e 

discussão dos resultados dos estudos de caso demonstram indícios de que a evolução da 

plataforma utilizando a proposta do artigo pode refletir em um aprimoramento na gestão das 

ideias. 

A proposição mostrou-se funcional uma vez que no montante de 25 mil ideias onde foi 

aplicado permitiu gerar uma lista com ideias mais similares a partir de determinada busca. 

Verificou-se que o número de ideias similares ou iguais é elevado e que, em muitos casos, 

dilui os apoios a uma ideia em particular. Portanto, entende-se que a inserção de um método 

que avalie a similaridade das ideias pode auxiliar a efetividade do Portal.  

Por fim, conclui-se que estudos relacionados à aplicação de mineração de texto na 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3940



 

 

análise de ideias, incluindo os estudos de similaridade, são fundamentais para a melhoria no 

processo de gestão de ideias. Sugere-se novas pesquisas com outras medidas de similaridade e 

outros contextos. Por fim, estudos que permitam a comparação de entre diferentes métodos 

são desejáveis para o aprimoramento da solução proposta. 
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ABSTRACT 

 

In the context of Information Technology (IT), the provisioning of quality services and 

pursuing continuous service improvement are essential to organizations in the current 

market scenario, as well as meeting customers' expectations and strategic objectives of the 

organization. In order to ensure quality, some service management models have emerged 

to guide the implementation of improved service management processes. It has known 

that to achieve success in processes improvement, it is mandatory to integrate people, 

processes and technology. In this context, this paper presents a systematic mapping of the 

literature on process improvement of IT services with the focus on the period from 2013 

to 2016. A quantitative analysis was performed and resulted on the identification of 32 

critical success factors and 9 resistance factors that influence the process of service 

improvement. 

 

Keywords: IT service processes, Quality of Services, Process Improvement, Critical 

success factors, Critical resistance factors. 

    

 

Fatores Críticos de Sucesso e Resistência no Gerenciamento de Serviços de TI: um 

mapeamento sistemático de 2013 a 2016 

 

RESUMO 

 

No contexto da Tecnologia da Informação (TI), o fornecimento de serviços de qualidade e 

a busca contínua da melhoria de serviços são essenciais para as organizações no cenário 

atual de mercado, bem como atender às expectativas dos clientes e aos objetivos 

estratégicos da organização. A fim de garantir a qualidade, alguns modelos de 

gerenciamento de serviços têm surgido para guiar a implementação da melhoria dos 

processos de gerenciamento de serviços. Sabe-se que para alcançar o sucesso na melhoria 

de processos, é obrigatório integrar pessoas, processos e tecnologia. Neste contexto, este 

artigo apresenta um mapeamento sistemático da literatura sobre melhoria de processos de 

serviços de TI com foco no período de 2013 a 2016. Uma análise quantitativa foi realizada 

e teve como resultado a identificação de 32 fatores críticos de sucesso e 9 fatores críticos 

de resistência que influenciam o processo de melhoria de serviços. 
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Palavras-chave: Processos de serviços de TI, Qualidade dos serviços, Melhoria de 

processos, Fatores críticos de sucesso, Fatores críticos de resistência. 

1 Introdução 

 

A Tecnologia da Informação (TI) tem um papel cada vez mais estratégico dentro 
das organizações e, muitas vezes, é considerada como um instrumento-chave para 
desenvolver, oferecer e manter serviços de TI de modo a evitar a ocorrência de falhas e, 
assim, garantir que as necessidades dos clientes sejam atendidas e que os resultados 
esperados sejam alcançados. Por isso têm sido propostas diversas metodologias e boas 
práticas para Gestão de serviços de TI (Martins, 2006). Assim sendo, conforme apontam 
Campos e Torres (2011), tornou-se essencial investir na TI e buscar a melhoria contínua 

dos serviços a fim de garantir a sobrevivência da organização no atual cenário competitivo 
do mercado. 

É possível salientar que em virtude da evolução da área de gestão de serviços 
baseados em TI, criou-se o conceito de gestão de serviços de tecnologia da informação 
(Information Technology Service Management) (Pinto, 2014). O intuito é seguir as 
melhores práticas na entrega do serviço e desenvolvimento de negócio, sendo os principais 
objetivos a gestão adequada de informação e garantia de prazo e qualidade (Brooks, 2006; 
Pinto, 2014). 

A qualidade do serviço está diretamente relacionada com a satisfação do cliente na 
medida em que o nível de serviços prestados satisfaz suas expectativas (Zope, Anand & 
Lokku, 2014). E como afirmam Magalhães e Pinheiro (2007), “o notável desempenho de 
ontem apenas cumpre os requisitos de hoje e será com toda a certeza, insuficiente para 
amanhã". Ou seja, atualmente as expectativas dos clientes sofrem mudanças constantes.  

Neste cont

aos clientes, facilitando o alcance dos resultados desejados sem custos e riscos associados 
(Trinkenreich & Santos, 2015). 

Segundo Mendes (2010) a Melhoria de Processos de TI (MPTI) é uma área de 
conhecimento que trata de estudar, descrever e melhorar os processos relacionados aos 
serviços de TI, ou seja, desenvolvimento, utilização e fornecimento de serviços de TI em 
qualquer tipo de organização. 

Dirr e Santos (2014) citam que para orientar as práticas associadas aos serviços e 
garantir a qualidade dos mesmos, alguns modelos de maturidade foram desenvolvidos, 
como: ITIL, COBIT, ISO/IEC 20000, CMMI-SVC e MR-MPS-SV. E, conforme Pardo, 
Pino, García, Verthius e Baldassarre (2011), as organizações cada vez mais buscam 
melhorar seus processos de serviços implantando algum desses modelos em virtude dos 
benefícios associados. 

É válido ressaltar que a implantação de melhorias de processo pode ser influenciada 

por alguns fatores críticos tanto de forma positiva e como negativa. Os fatores positivos, ou 

de sucesso, são determinantes para que a implantação das melhorias seja bem-sucedida e 

os fatores negativos, ou de resistência, impedem (ou dificultam) que a implantação das 

melhorias ocorra (Tan, Cater-Steel & Toleman, 2009).  

De acordo com Travassos e Biolchini (2007), “O mapeamento sistemático é uma 

metodologia que envolve a busca por literatura a fim de verificar a natureza, a extensão e a 

quantidade de estudos publicados (chamados de estudos primários) na área de interesse”. 

Nesse contexto, este artigo apresenta um mapeamento sistemática da literatura com relação 

a melhoria de processos de serviços de TI, tendo como meta apresentar uma lista 

abrangente de fatores críticos de sucesso e de resistência à melhoria de serviços.  

Este estudo tem como motivação o interesse crescente dos últimos anos na adoção 
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de modelos de maturidade de serviços. Outro fator motivacional para a realização deste 

trabalho está em contribuir para o enriquecimento da literatura existente sobre o tema, uma 

vez que há poucos relatos sobre o tema.  

Dirr e Santos (2014) apresentaram um mapeamento sistemático dos fatores que são 

críticos para a melhoria de processos de serviços de TI tendo como escopo a produção 

técnica e científica publicada até fevereiro de 2013. No entanto, no período compreendido 

entre os anos de 2013 a 2016 houve um grande interesse na comunidade, como relatado na 

seção 2, e publicações relevantes foram inseridas na literatura especializada sobre o tema. 

O artigo está estruturado como segue. A seção 1 apresenta uma breve introdução 

sobre o tema. A seção 2 apresenta uma contextualização sobre a Melhoria de Processo de 

Serviço de TI. A seção 3 discute a metodologia seguida por este trabalho. A seção 4 

apresenta os resultados obtidos com o mapeamento. A seção 5 apresenta resultados da 

pesquisa. A seção 6 faz referência aos trabalhos relacionados. Finalmente, a seção 7 

apresenta as Recomendações. 

 

 

 

2 Referencial Teórico 

 

2.1  Melhoria de Processos de Serviço de TI  

 

 

Segundo Sortica, Clementi e Carvalho (2004) é muito importante para organização 

analisar os processos e práticas relacionados com infraestrutura, atendimento ao cliente, 

sistemas existentes, integração de sistemas, evolução tecnológica e custo da tecnologia 

(Almeida, Paula & Marx, 2010). 

Segundo Pinheiro (2006), os provedores de serviços de TI devem se preocupar 

sempre com as possíveis formas existentes de garantir a qualidade dos serviços e procurar 

se concentrar em manter um bom relacionamento com os clientes. Trata-se de uma questão 

de complexidade crescente pois como afirmam Magalhães e Pinheiro (2017), com o tempo 

os interesses e expectativas dos clientes não só crescem como mudam constantemente e, ao 

caminhar lado a lado dos clientes, as chances de satisfazê-los aumenta. 

De acordo com o site da SOFTEX - Associação para Promoção da Excelência do 

Software Brasileiro (http://www.softex.br/, recuperado em 30, abril, 2017) entre os anos de 

2014 - dois anos após a primeira avaliação MR-MPS-SV - e 2016, 33 organizações foram 

avaliadas na América Latina, e hoje todas essas avaliações encontram-se vigentes. Por 

outro lado, de acordo com CMMI Institute (https://sas.cmmiinstitute.com/pars/, recuperado 

em 30, abril, 2017), entre os anos de 2014 e 2016, 492 organizações realizaram avaliações 

relacionadas ao modelo CMMI-SVC v1.3 e seus diferentes níveis. A figura 1 ilustra a 

evolução das avaliações publicadas que estão relacionadas com os modelos de referência 

citados, considerando a quantidade acumulada de empresas avaliadas ao longo dos 3 

últimos anos. 
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Figura 1 

Quantidade de empresas avaliadas entre os anos de 2014 e 2016.  
Fonte: Elaborada pelos autores (2017) 

 

Esses dados nos mostram que nos últimos anos foi dada uma atenção maior para o 

aperfeiçoamento dos processos de TI dentro das organizações a fim de garantir o aumento 

da produtividade, da eficiência e da eficácia dos processos, e o bom desempenho e 

qualidade dos serviços oferecidos.  

De acordo com a SOFTEX (2015), “a melhoria das práticas de serviços são chaves 

para um melhor desempenho, aumento da satisfação do cliente e a lucratividade do setor”. 

Nesse contexto, se torna importante que dentro das organizações provedoras de serviços o 

foco esteja na eficiência e a eficácia dos seus processos. E que preferencialmente sejam 

oferecidos “serviços conforme padrões internacionais de qualidade”. Para Tan, Cater-Steel 

e Toleman (2009), “qualidade é fator crítico de sucesso para o setor de serviços”. 

Trinkenreich, Santos e Barcellos (2015) citam que os modelos de maturidade e 

gestão de serviços buscam influenciar positivamente os processos das organizações, 

empurrando-os gradativamente e continuamente para alcançarem a melhoria. 

Rockart (1979) destaca que identificar os fatores críticos de sucesso ajuda a 

direcionar os gestores nas decisões a serem tomadas com relação às melhores práticas que 

devem ser adotadas. Por analogia, se pode inferir que identificar os fatores críticos de 

resistência traz as mesmas possibilidades. Assim, estes elementos motivam a realização da 

pesquisa descrita neste texto. 

 

 

 

3 Metodologia 
 

A pesquisa iniciou-se com o conhecimento adquirido a partir de pesquisas 

bibliográficas que incluiu guias dos modelos de referência, dissertações acadêmicas e 

artigos científicos. Esta pesquisa proporcionou um melhor entendimento sobre o tema e 

permitiu estabelecer o caminho a ser adotado na identificação dos fatores críticos de 

sucesso e de resistência. 

As questões de pesquisa foram definidas e um mapeamento sistemático foi 

planejado e executado, considerando alguns critérios e etapas adotados na investigação de 

 

 

 Anos 
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Dirr e Santos (2014), conforme discutido a seguir. 

Os fatores críticos utilizados por Dirr e Santos (2014) foram extraídos de 

publicações realizadas no período que se estende de 1997 a fevereiro de 2013, e as 

publicações consideradas tinham como alvo as publicações redigidas em inglês e 

português. A string de busca utilizada foi “TITLE-ABS-KEY((itil OR cobit OR "iso/iec 

20000" OR cmmi-svc OR mps-sv OR "it service management" OR itsm OR "service 

oriented it management") AND (implementation OR "process improvement" OR adoption) 

AND (factor OR factors OR strategy OR strategies))” (Dirr, 2017).  

Um diferencial nesta pesquisa foi a utilização de um período mais atual: de 2013 

até 2016. A string de busca executada foi a utilizada por Dirr e Santos (2014): (itil OR 

cobit OR "iso/iec 20000" OR cmmi-svc OR mps-sv OR "it service management" OR itsm 

OR "service oriented it management" OR "gestão de serviços de ti") AND (implementation 

OR implantação OR adoption OR adoção OR "process improvement" OR "melhoria de 

processo") AND (factor OR fator OR factors OR fatores OR strategy OR estratégia OR 

strategies OR estratégias). Na string são aplicados OR (ou) para os termos que são 

sinônimos, e AND (e) para os termos-chave. 

Para uma primeira etapa da revisão foram estabelecidas as variáveis de busca e 

determinado o caráter quantitativo da busca a fim de se estabelecer numericamente a 

frequência dos fatores resultantes da adoção ou inexistência de modelos ou práticas que 

influenciam a melhoria de processos de serviços de TI.  

Ao término da revisão, foram encontrados diversos fatores. No entanto, os 

resultados foram estruturados considerando o limiar mínimo de duas ocorrências. 

Nas seções seguintes, em 3.1 são apresentadas as questões de pesquisa que 

direcionam o mapeamento, e em 3.2 são apresentados os elementos de busca, as etapas da 

pesquisa e, por fim, os critérios para descarte das publicações para o mapeamento. 
  

3.1 Questões de Pesquisa  

 

As questões relevantes para a pesquisa são as mesmas apresentadas por Dirr e 

Santos (2014) e têm como objetivo investigar: 1) quais são os fatores críticos de sucessos 

de melhoria de serviço de TI? e 2) Quais são os fatores críticos de resistência de melhoria 

de serviço de TI?  

 

3.2 Mapeamento Sistemático  

 

Para a coleta dos dados, foi definida uma estratégia de busca na qual foram 

definidos as bibliotecas digitais e os critérios que serviram de base para a inclusão ou 

exclusão de dados para análise. Dessa forma, o processo de busca seguiu como diretriz o 

que foi estabelecido Dirr e Santos (2014), e que está descrito no parágrafo seguinte. 

A busca consiste inicialmente em coletar publicações em duas bibliotecas digitais, 

Scopus e Compendex, assim como nas conferências brasileiras SBQS (Simpósio Brasileiro 

de Qualidade de Software) e WAMPS (Workshop Anual do MPS). A string de busca foi 

aplicada apenas para coleta de publicações nas duas bibliotecas digitais acima citadas.  

Para coleta das publicações nas conferências brasileiras, foi feita uma simulação manual da 

string que buscou identificar os fatores críticos.  

Para a pesquisa apresentada neste trabalho, foram utilizadas as mesmas bases e 

conferências usadas por Dirr e Santos (2014). O processo de investigação das publicações 

se deu em três etapas, como ilustrado na figura 2. 
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Figura 2 

Etapas da investigação das publicações.  
Fonte: Elaborada pelos autores (2017) 

 

A primeira etapa consiste na seleção e catalogação em formato de planilha os 

arquivos retornados pela string de busca. Foi definido que os dados que seriam utilizados 

para análise estariam em inglês ou português e compreenderiam o período entre os anos de 

2013 e 2016.  

A segunda etapa envolve a leitura de títulos e resumos de todos os artigos que 

foram retornados, e a aplicação dos critérios de seleção, representados pela sigla CS e que 

têm origem nos critérios utilizados por Dirr e Santos (2014). Os critérios são identificados 

como CS1, CS2, CS3 e CS4 e consistem em:  

CS1 - possuir informação sobre os fatores que exercem influência no sucesso ou 

fracasso de serviços de TI.  

CS2 - possuir evidência de que os fatores apresentados foram originados a partir de 

estudos, pesquisas ou descrições de casos de iniciativas de melhoria de processo de 

serviço, considerando fatores derivados do mapeamento sistemático da literatura. 

CS3 - apresentar informações sobre fatores que exercem influência nas iniciativas 

de melhoria de processos de serviços de TI, e não na execução dos processos em si. 

CS4 – Não reportar resultado idêntico a outro estudo já selecionado pelo 

mapeamento. 

Na terceira etapa foram selecionados apenas os artigos que atendiam os critérios 

apresentados acima e, a partir disso, foi realizada a leitura completa dos artigos. Caso 

observado que o trabalho não possuía qualquer evidência ou fator crítico de sucesso ou 

resistência o mesmo era descartado. 

 

 

4 Resultados do Mapeamento Sistemático 

 

A pesquisa foi executada em janeiro de 2017, sendo que após a execução da string 

de busca, na base Scopus foram retornados 807 resultados e na base Compendex 38. Essa 

constituiu a primeira etapa. 

Na segunda etapa, após ter executado o primeiro filtro foram lidos 52 artigos na 

base Scopus e, na Compendex, 13.  

Na terceira etapa, em virtude da aplicação do segundo e terceiro filtro, foram 

encontradas 28 publicações na Scopus e 10 publicações na Compendex, sendo que 6 eram 

comuns a duas bases. 

Em relação as conferências brasileiras (SBQS e WAMPS), 8 artigos foram 
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encontrados.  

No total foram encontrados 39 artigos com efetiva relevância para a pesquisa. 

Os fatores encontrados foram divididos em duas categorias distintas definidas 

como: 1) fatores críticos de sucesso e 2) fatores críticos de resistência - representados pelas 

seguintes siglas FCS e FCR, respectivamente. Dentro dos fatores que foram identificados, 

notou-se denominações diferentes para um mesmo fator, como por exemplo o FCS1 – 

Apoio da alta administração também chamado de “suporte e compromisso da alta 

gerência”, “suporte de gestão”, compromisso da liderança executiva e da alta gerência”. 

Essas diferentes denominações foram reunidas em um único fator. 

Após a leitura completa das publicações, e consequente identificação dos fatores, 

os mesmos foram organizados de forma decrescente a partir do maior número de 

ocorrências, e abaixo seguem listados. 

Fatores Críticos de Sucesso: 

FCS1: Apoio da alta administração; 

FCS2: Processos 

FCS3: Competências; 

FCS4: Envolvimento entre partes interessadas dentro da organização; 

FCS5: Recursos; 

FCS6: Comunicação e cooperação; 

FCS7: Treinamento; 

FCS8: Gerência de mudanças organizacionais; 

FCS9: Alinhamento entre TI e negócio; 

FCS10: Acompanhamento de qualidade e desempenho; 

FCS11: Habilidades e conhecimentos; 

FCS12: Implementação da Estratégia; 

FCS13: Acompanhamento e avaliação de implementação; 

FCS14: Cultura organizacional; 

FCS15: Gestão de melhoria contínua; 

FCS16: Acordo de nível de serviço; 

FCS17: Definição de responsabilidades e papeis; 

FCS18: Gerenciamento de Projetos; 

FCS19: Metas e objetivos definidos; 

FCS20: Assessoria e consultoria; 

FCS21: Estratégia para promoção do projeto e divulgação dos resultados; 

FCS22: Plano de trabalho; 

FCS23: Governança; 

FCS24: Orientação para o cliente; 

FCS25: Adequação dos regulamentos; 

FCS26: Catálogo de Serviços; 

FCS27: Compreensão dos regulamentos; 

FCS28: Feedback de usuário; 

FCS29: Liderança bem definida; 

FCS30: Orientação de negócio da TI; 

FCS31: Recompensa às pessoas; 

FCS32: Viabilidade da implementação. 

 

Constituem Fatores Críticos de Resistência encontrados neste estudo: 

FCR1: Resistência a mudanças; 

FCR2: Falta de recursos; 

FCR3: Falta de conhecimento e habilidades; 
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FCR4: Falta de apoio e compromisso; 

FCR5: Complexidade; 

FCR6: Problemas na gestão de projeto; 

FCR7: Falta de conscientização; 

FCR8: Falta de papeis e responsabilidades; 

FCR9: Problemas na gestão da organização. 

 

De forma a facilitar a identificação dos artigos foi feita a classificação organizada 

por ano de publicação, sendo que as publicações foram estruturadas em forma de tabela de 

acordo com a ordem decrescente de ano, e receberam identificadores “E” que representam 

os Estudos Primários, conforme a tabela 1. 

 

Tabela 1  
Ocorrência dos fatores críticos de sucesso 
E Título da Publicação Ano 

E1 Critical success factors (CSFs) for information technology governance (ITG) 2016 

E2 Information technology service management models applied to medium and small 

organizations A systematic literature review 

2016 

E3 Defining the relationships between IT service management and IT service governance 2016 

E4 Maturity level at university academic information system linking it goals and business goal 

based on COBIT 4.1 

2016 

E5  Drivers to enhance ICT uptake in IBS management processes in the construction industry 2016 

E6 IT innovation strategy managing the implementation communication and its generated 

knowledge through the use of an ICT tool 

2016 

E7 Examining the relationship between the benefits of using ITIL in E-Banking and its role in 

creating value for  

2016 

E23 Lean Continuous Improvement to Information Technology Service Management 

Implementation: Projection of ITIL Framework 

2016 

E31 Effectiveness of ITIL: IT Professionals’ Perspectives 2016 

E34 Implementação do Nível G do MPS-SV -Datacoper Software 2016 

E9 The Impact of Senior Management Involvement, Organizational Commitment and Group 

Efficacy on ITIL Implementation Benefits 

2015 

E35 Avaliando a Cobertura do MR-MPS-SV para o Alinhamento Estratégico de TI e Negócios 

das Organizações 

2015 

E38 Avaliação da Gerência de Incidentes sob a Luz do MR-MPS-SV e Medição para Apoiar a 

Melhoria da Qualidade do Serviço de TI 

2015 

E8 Benchmarking Six Sigma Implementation in Services Companies Operating in an Emerging 

Economy 

2014 

E10 Cousins Separated by a Common Language Perceptions of Information Technology Risk 2014 

E11 A Percepção dos Gestores Operacionais sobre os Impactos Gerados nos Processos de 

Trabalho após a Implementação das Melhores Práticas de Governança de TI no TRE/SC 

2014 

E12 Exploring the Relationship between Information Technology Infrastructure Library and 

Process Management Theory Development and Empirical Testing 

2014 

E13 Quantifying Success Factors for IT Projects—An Expert-Based Bayesian Model 2014 

E14 Effective IT Governance in the Albanian Public Sector - A Critical Success Factors 

Approach 

2014 

E15 Top management support, a potential moderator between project leadership and project 

success A theoretical framework 

2014 

E16 A Critical Success Factor Framework for Information Quality Management 2014 

E17 Business Value Through Controlled IT Toward an Integrated Model of IT Governance 

Success and its Impact 

2014 

E29 An Organizational Change Approach to Implementing IT Service Management 2014 

E30 Improvement of the Process Quality in the Service Provider Organization 2014 

E32 Implantação do MR-MPS-SV na Instituição Avaliadora COPPE/UFRJ 2014 

E39 Experiência de Implantação do MR-MPS-SV no Service Desk da ECO Sistemas 2014 

E18 Multi-Model Process Improvement 2013 

E19 Systematic Approach to Successful Implementation of ITIL 2013 
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E20 Barriers to Formal IT Governance Practice - Insights From a Qualitative Study 2013 

E21 Exploring the Impact of IT Service Management Process Improvement Initiatives: A Case 

Study Approach 

2013 

E22 Understanding it Governance Success and its Impact Results From an Interview Study 2013 

E24 A Meta-Study on the Effects of Adopting and Using the ITIL Reference Framework on IS/IT 

Service Organizations: Implications for Service Design and Management Beyond the IT 

Domain 

2013 

E25 IT Service Management in Multinational Organizations Contingency Factors in the Degree 

of Federalization 

2013 

E26 Critical Success Factors in IT Service Management Implementation People, Process, and 

Technology Perspectives 

2013 

E27 Implementing IT Service Management: A Systematic Literature Review 2013 

E28 Using COBIT and ITIL Frameworks to Establish the Alignment of Business and IT 

Organizations as one of the Critical Success Factors in ERP Implementation  

2013 

E33 Fatores Críticos de Sucesso para Melhoria de Processos de Serviços de TI: Um Mapeamento 

Sistemático 

2013 

E36 Investigando a Aplicabilidade do MPS-SV na Melhoria de Serviços de Desenvolvimento e 

Manutenção de Software 

2013 

E37 Implementando o Nível G do MR-MPS-SV com Base no Conceito de Central de Serviços 2013 

Fonte: Elaborada pelos autores (2017) 

 

Quanto a ocorrência dos fatores críticos, identificou-se um total de 32 fatores de 

sucesso e 268 ocorrências dos mesmos, e um total de 9 fatores de resistência e 40 

ocorrências dos mesmos, conforme podemos observar nas tabelas 2 e 3. Identificou-se 

ainda em quais publicações os fatores críticos estão presentes. 

 

Tabela 2  
Ocorrência dos fatores críticos de sucesso nas publicações 
Fator 

crítico de 

sucesso 

Ocorrências Total 

FCS1 E1,E5,E7,E8,E9,E12,E13,E14,E15,E16,E17,E18,E19,E22,E23,E24,E26,E27, 

E31,E32,E33 

21 

FCS2 E2,E3,E7,E11,E12,E16,E18,E19,E21,E23,E26,E28,E29,E32,E33,E37,E38, E39 18 

FCS3 E1,E2,E3,E7,E9,E12,E13,E14,E15,E18, E19,E25, E26,E28,E33,E35,E36 17 

FCS4 E1,E2,E9,E12,E13,E14,E16,E18,E23,E26,E27,E28,E32,E33,E34,E35,E36 17 

FCS5 E1,E5,E7,E8,E13,E14,E18,E19,E22,E25,E26,E29,E30,E32,E33,E36,E38 17 

FCS6 E1,E2,E5,E7,E11,E12,E13,E14,E17,E19,E22,E23,E26,E27,E33,E35 16 

FCS7 E2,E3,E5,E8,E12,E14,E16,E18,E23,E24,E27,E28,E29,E30,E31,E39 16 

FCS8 E1,E3,E7,E12,E13,E18,E19,E21,E23,E24,E25,E26,E27,E29,E33 15 

FCS9 E1,E2,E4,E14,E17,E22,E25,E28,E31,E35,E38 11 

FCS10 E2,E7,E8,E14,E16,E19,E26,E30,E34,E35 10 

FCS11 E1,E3,E7,E12,E15,E26,E27,E31,E35,E36 10 

FCS12 E1,E2,E7,E8,E18,E19,E25,E32,E33,E38 10 

FCS13 E2,E7,E13,E19,E23,E26,E37,E39 8 

FCS14 E1,E8,E23,E25,E27,E29,E33,E36 8 

FCS15 E7,E18,E19,E23,E26,E30,E34,E35 8 

FCS16 E1,E2,E3,E26,E34,E38,E39 7 

FCS17 E1,E2,E3,E14,E21,E26,E32 7 

FCS18 E1,E7,E8,E12,E19,E23,E26 6 

FCS19 E7,E13,E18,E19,E26,E34 5 

FCS20 E7,E19,E26,E27,E39 7 

FCS21 E7,E19,E24,E27,E33 5 

FCS22 E2,E19,E26,E34,E39 5 

FCS23 E1,E4,E35,E37 4 

FCS24 E7,E8,E16,E19 4 

FCS25 E17,E22 2 
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FCS26 E2,E11 2 

FCS27 E17,E22 2 

FCS28 E2,E30 2 

FCS29 E14,E15 2 

FCS30 E17,E22 2 

FCS31 E3,E5 2 

FCS32 E7,E19 2 

Total  268 

Fonte: Elaborada pelos autores (2017) 

 

Tabela 3  
Ocorrência dos fatores críticos de resistência nas publicações 
Fator crítico de 

resistência 

Ocorrências Total 

FCR1 E1,E3,E10,E19,E20,E21,E23,E27,E33,E34,E36 11 

FCR2 E1,E2,E10,E20,E27,E28,E33,E39 8 

FCR3 E2,E3,E6,E20,E33 5 

FCR4 E1,E8,E10,E20 4 

FCR5 E2,E8,E20 3 

FCR6 E33,E36,E39 3 

FCR7 E2,E20 2 

FCR8 E1,E6 2 

FCR9 E20,E33 2 

Total  40 

Fonte: Elaborada pelos autores (2017) 

 

 

5 Resultados 

 

A tabela 2 apresentou as ocorrências dos fatores críticos de sucesso para a melhoria 

do processo de serviço de TI. O número de evidências quanto aos fatores variou muito, o 

fator mais referenciado foi mencionado 21 vezes enquanto que outros apenas 2 vezes. Os 8 

primeiros fatores foram mencionados 137 vezes, o que corresponde a um pouco mais de 

50% de um total de 268 ocorrências. Isto evidencia que são considerados fundamentais 

para o sucesso na implementação de melhoria os seguintes fatores: o apoio da alta 

administração, o ajuste nos processos organizacionais, a aplicação adequada dos recursos, 

e a qualificação do quadro de pessoal.  

Não menos importante, mas apresentando ocorrências em menor quantidade, os 

fatores FCS9 a FCS32 devem ser levados em consideração para a implantação de 

melhorias. No entanto é válido ressaltar que, em sua maioria, esses fatores estão 

diretamente associados aos 8 primeiros fatores. Por exemplo, o FCS11 - Habilidade e 

conhecimento está associado ao FCS3 – Competências, que por sua vez está relacionado à 

qualificação do quadro pessoal. 

Observa-se ainda que a existência (ou ausência) de recursos são considerados tanto 

fatores críticos para o sucesso (FCS4) ou resistência (FCR2) da implantação de melhoria 

de processos em uma organização, ambos com alta frequência. 

Após análise de todos os fatores críticos e observando-se que alguns fatores se 

associam diretamente, sugere-se o seu agrupamento quanto aos seguintes grupos: gestão, 

processos, pessoas e tecnologia - conforme tabela 6. Agrupá-los quanto a natureza permite 

apoiar a decisão sobre qual setor dentro da organização merece mais atenção a fim de se 

implantar a melhoria de processos. 
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Tabela 4  
Natureza dos fatores críticos de sucesso 
Natureza Fatores Ocorrência 

Pessoas FCS3,FCS4,FCS6,FCS7,  FCS11,FCS20,FCS24, FCS28,FCS30, FCS31 91 

Gestão FCS1,FCS8,FCS10,  FCS13,FCS17,FCS18,  FCS19,FCS22,FCS23, 

FCS29,FCS32 

87 

Processos FCS2,FCS9,FCS12,   FCS14,FCS15,FCS16,  FCS21,FSC25,FCS27 71 

Tecnologia FCS5,FCS26 19 

Fonte: Elaborada pelos autores (2017) 

 

 

Ao analisar os dados apresentados na tabela 4 é possível notar um maior número de 

ocorrências da natureza Pessoas e Gestão, o que dá indícios de que essas naturezas tem 

uma maior relevância em implantação de melhoria de processos em serviços. 

 

Tabela 5  
Natureza dos fatores críticos de resistência  
Natureza Fatores Ocorrência 

Pessoas FCR1,FCR3 16 

Gestão FCR4,FCR6,FCR8,FCR9 11 

Tecnologia FCR2 8 

Processos FCR5,FCR7 5 

Fonte: Elaborada pelos autores (2017) 

 

 

De forma análoga, ao analisar o número de ocorrências na tabela 5 nota-se 

novamente que as naturezas de Pessoas e Gestão possuem o maior número de ocorrências. 

Tal evidência sugere o indício de que tais naturezas possuem uma maior relevância o que 

dificulta a implantação de melhorias de processo em serviço. 

Conclui-se ainda que por terem uma maior relevância os processos ligados a essas 

naturezas de Pessoas e Gestão estão localizadas nos níveis mais básicos de maturidade nos 

modelos MPS.BR-SV e CMMI-Services. 

A tabela 3 apresentou as ocorrências fatores críticos de resistência para a melhoria 

do processo de serviço de TI. O número de evidências quanto aos fatores não variou muito. 

No entanto, os fatores FCR1- Resistência a mudanças e FCR2- Falta de recursos tiveram 

maior destaque por serem mencionados 11 e 8 vezes, respectivamente, enquanto que os 

outros fatores foram mencionados de 2 a 5 vezes. Os dois primeiros fatores foram 

mencionados 19 vezes, o que corresponde a aproximadamente 50% de um total de 40 

ocorrências. Isto evidencia que nas publicações a resistência em adotar mudanças é um 

fator que impede a implantação de melhorias. E essa resistência justifica-se muitas vezes 

pela falta de entendimento acerca dos benefícios que a implantação de melhorias pode 

ocasionar. Outra evidência é que a falta de recursos, sejam eles financeiros, tecnológicos 

ou de infraestrutura, da organização como um todo ou destinado a um setor específico, 

impedem muitas vezes que a implantação de melhorias ocorra. 

Também não menos importante, mas apresentando ocorrências menores, os fatores 

FCR3 a FCR9 que correspondem aos 50% restantes do total de ocorrência, devem ser 

levados em consideração para entendimento dos desafios para implantação de melhorias. 

E, de forma a contribuir para a identificação e superação dos desafios presentes nas 

organizações, os fatores críticos de resistência também foram agrupados quanto a sua 

natureza, como apresentado na tabela 5, sendo que a natureza de pessoas foi a mais 

referenciada representada pelos fatores FCR1 e FCR3, o que demonstra a grande 
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dificuldade que as pessoas tem em aceitar mudanças, assim como desqualificação de 

conhecimentos e habilidades que são necessárias para atuar em áreas especificas dentro das 

organizações e saber como utilizar processos que ajudem a melhorar os serviços. 

 

 

6 Trabalhos Relacionados  

 

Na pesquisa original de [4] foi considerado o período até 2013 e resultou em 78 

publicações selecionadas das bibliotecas Scopus e Compendex e nenhuma publicação nas 

conferências brasileiras, também alvo de busca. E foram apontados 8 fatores positivos que 

apresentaram 118 ocorrências e 14 fatores negativos que apresentaram 36 ocorrências. 

Foram consideradas apenas as publicações que atingiam o mínimo de uma ocorrência, ou 

seja, para o artigo ser considerado na pesquisa o fator deveria ser citado no mínimo em 

uma publicação. Além disso, os fatores críticos de resistência foram definidos como 

achados de fatores de influência negativa na melhoria de processos. 

Nesta pesquisa, a partir das pesquisas realizadas nas bases Scopus e Compendex, 

considerando o período de 2013 a 2016, chegou-se ao resultado de 845 publicações sobre o 

tema. Foram encontrados ainda 8 artigos presentes em conferências brasileiras, totalizando 

853 publicações. Foram consideradas publicações que possuíam o limiar mínimo de duas 

ocorrências, ou seja, para o artigo ser considerado nesta pesquisa o fator deveria ser citado 

no mínimo em duas publicações. 

Esse mapeamento identificou 775 publicações a mais que as identificadas por Dirr e 

Santos (2014), além de 24 fatores críticos de sucesso, sendo que 20 são novos fatores 

identificados. Para os fatores críticos de resistência foram identificados 4 novos fatores. 

Os fatores críticos de sucesso encontrados por Dirr e Santos (2014), foram 

igualmente identificados neste mapeamento, e a correspondência entre eles está 

representada na tabela 6. Já a correspondência entre os fatores críticos de resistência 

encontrados é apresentada na tabela 7. 

 

Tabela 6  
Correspondência entre os fatores críticos de sucesso 
Fatores críticos de sucesso identificados nesse 

mapeamento 

Fatores críticos de sucesso identificados por 

Dirr e Santos (2014) 

FCS1 - Apoio da Alta Administração F02 - Apoio, comprometimento e envolvimento 

FCS2 - Processos  F01 – Processos 

FCS3 - Competências e FCS11 - Habilidades e 

conhecimentos 

F04 - Competências dos envolvidos nos projetos 

 

FCS5 – Recursos F03 - Recursos internos e externos 

FCS8 - Gerência de mudanças organizacionais e 

FCS14 - Cultura Organizacional 

F05 - Estrutura e cultura da organização  

 

FCS12 - Implementação da Estratégia e FCS15 - 

Gestão de melhoria continua 

F06 - Estratégia de implementação do projeto de 

melhoria 

FCS6 - Comunicação e cooperação e FCS4 - 

Envolvimento entre partes interessadas dentro da 

organização 

F07 - Colaboração, comunicação e conciliação 

das partes envolvidas 

FCS21 - Estratégia para promoção do projeto e 

divulgação dos resultados 

F08 - Estratégias para promoção do projeto e 

divulgação dos resultados 

Fonte: Elaborada pelos autores (2017) 
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Tabela 7  
Correspondência entre os fatores críticos de resistência 
Fatores críticos de resistência identificados 

nesse mapeamento 

Achados de influência negativa identificados por 

Dirr e Santos (2014) 

FCR1 - Resistência a mudanças A22 - Resistência a mudanças 

FCR2 - Falta de recursos  A29- Problemas na alocação de recursos ao projeto 

FCR3 - Falta de conhecimento e habilidades A26- Envolvidos no projeto sem conhecimento 

necessário 

FCS4 - Falta de apoio e compromisso  A20- Falta de apoio gerencial 

Fonte: Elaborada pelos autores (2017) 

 

 

Tabela 8  
Novos fatores críticos de sucesso identificados 
Novos fatores críticos de sucesso identificados  

FCS7, FCS9, FCS10, FCS13, FCS16, FCS17, FCS18, FCS19, FCS20, FCS22, FCS23, FCS24, FCS25, 

FCS26, FCS27, FCS28, FCS29, FCS30, FCS31, FCS32 

 

Total: 20  

Fonte: Elaborada pelos autores (2017) 

 

 

É possível notar que 20 novos fatores foram identificados. O alinhamento entre TI e 

negócio é um importante fator que não estava presente no trabalho anterior e agora 

aparece. Isto evidencia uma preocupação crescente em alinhar o negócio a TI como 

elemento de gestão e de competitividade das empresas. 

 

Tabela 9  
Novos fatores críticos de resistência identificados 
Novos fatores críticos de sucesso identificados  

FCR5 - Complexidade  

FCR7 - Falta de conscientização  

FCR8 - Falta de papeis e responsabilidades  

FCR9 - Problemas na gestão de projetos 

Total: 4  

Fonte: Elaborada pelos autores (2017) 

 

 

Com relação aos fatores críticos de resistência, pode-se evidenciar que 4 fatores 

novos foram identificados nesta pesquisa: complexidade, problemas na gestão de projetos, 

falta de papeis e responsabilidades, e a falta de conscientização. Esses fatores são pontos 

importantes que devem ser melhorados dentro das organizações, pois dificultam um 

melhor funcionamento dos processos de serviços 

 

 

7. Recomendações  

 

Na pesquisa original de Dirr e Santos (2014), foi considerado o período até 2013 e 

resultou em 78 Esta pesquisa científica realizou um mapeamento sistemático da literatura 

sobre melhoria de processos de serviços de TI e teve como resultados uma lista de fatores 

críticos de sucesso e de resistência. Foi executada neste trabalho apenas análise 
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quantitativa dos dados. 

Este mapeamento busca colaborar com a seleção de estratégias a serem aplicadas 

para a implantação de melhorias na medida em que aponta, por meio de fatores, o que as 

organizações devem levar em consideração quando surgir interesse em adotar práticas e 

modelos que visam a melhoria de processos. É proposta deste trabalho também, destacar os 

desafios que os gestores precisam vencer na implementação de melhorias afim de alcançar 

inúmeros benefícios para as organizações.  

As etapas adotadas para a construção do mapeamento sistemático são descritas com 

elevado grau de detalhamento e por isso podem ser utilizadas por outros pesquisadores em 

trabalhos semelhantes. 

Uma importante contribuição deste mapeamento está na inclusão de publicações 

das conferências SBQS e WAMPS, de modo a valorizar as publicações brasileiras sobre o 

tema. No período em que a pesquisa de Dirr e Santos (2014), foi executada, não foram 

encontradas publicações relevantes sobre o tema nas conferências citadas acima. 

Outra importante contribuição está no fato de agrupar os fatores críticos em gestão, 

processos, pessoas e tecnologias de modo a auxiliar o entendimento sobre a natureza dos 

mesmos e direcionar os passos para a implantação de melhorias. 

É possível concluir que conforme os resultados apresentados nesta pesquisa houve 

um crescimento de pesquisas relacionadas com melhoria de processos de serviços de TI. 

Como limitação este trabalho não apresenta uma análise qualitativa dos dados, no 

entanto, fica com a proposta de trabalho futuro a realização da análise qualitativa que 

considera a elaboração de um survey que contará com a participação de especialistas da 

área que terão como tarefa avaliar os resultados apresentados como mais relevantes para a 

melhoria de processos em serviço de TI. 
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RESUMO 

Na Alegoria da Caverna, parte de A república, Platão relata o pensar de Sócrates sobre a 

sociedade de sua época e  a manipulação do conhecimento. Escritores como Umberto Eco 

e José Saramago voltam a essa temática em suas obras. Eco retoma a discussão sobre a 

manipulação do conhecimento em seu romance O nome da rosa, que é  narrado na idade 

média e Saramago faz uso da alegoria A Caverna para levar os leitores de seu romance a 

refletirem sobre uma nova caverna onde tudo acontece e onde a humanidade é mantida 

refém: o centro comercial. No centro comercial a sociedade se encontra, come, tem seus 

momentos de lazer, exercita, come e até reza. E, possívelmente, virá a residir. A moda está 

no centro comercial, assim como os valores da sociedade. A pesquisa é qualitativa e quanto 

ao objetivo é pesquisa exploratória por buscar proporcionar maior familiaridade com o 

tema, de forma a torná-lo mais explícito. Quanto aos procedimentos técnicos envolve a 

análise de diversas publicações, especialmente as que versam sobre A caverna de Platão, O 

nome da rosa de Eco e A caverna de Saramago. Conclui-se com Platão: “Que  estranha 

cena descreves e que estranhos prisioneiros. São iguais a nós.”. 

 

Palavras-chave: Caverna de Platão, O Nome da Rosa, A Caverna de Saramago, 

Conhecimento 

 

ABSTRACT 

In Allegory of the Cave, part of The Republic, Plato reports the thinking of Socrates on the 

society of his time and the manipulation of knowledge. Writers like Umberto Eco and José 

Saramago return to this theme in their works. Eco resumes the discussion about the 

manipulation of knowledge in his novel The Name of the Rose, which is narrated in the 

Middle Ages and Saramago makes use of the allegory The Cave to lead the readers of his 

novel to reflect on a new cave where everything happens and where the mankind is held 

hostage: the mall (or mall). In the commercial center the society meets, eats, has its 

moments of leisure, exercises, eats and even prays. And, possibly, it will come to reside. 

Fashion is in the shopping center as well as the values of society. The research is 

qualitative and the objective is exploratory research for seeking to provide greater 

familiarity with the subject, in order to make it more explicit. As for the technical 

procedures involves the analysis of several publications, especially those that deal with 

Plato's cave, The name of the rose of Eco and The cave of Saramago. It concludes with 

Plato: "What a strange scene you describe and what strange prisoners. They are the same 

as us. " 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Platão, aluno de Sócrates e professor de Aristóteles, foi o  fundador da Academia de 

Atenas e um dos filósofos gregos mais conhecidos e estudados até os dias atuais, 

especialmente por sua obra ter sobrevivido praticamente intacta por mais de 2400 anos. 

 

Segundo Maciel, Platão é muito importante para a história da filosofia, pois ele é 

responsável pelo acesso ao pensamento de diversos filósofos da Grécia antiga, como 

Sócrates, seu mestre, Heráclito, Parmenides e Pitágoras. Platão foi ainda o introdutor do 

método de diálogo em filosofia e com sua obra A república fundou a filosofia política 

ocidental. 

 

Na Alegoria da Caverna, parte de A república, Platão relata o pensar de Sócrates sobre a 

sociedade de sua época e  a manipulação do conhecimento, assim como seus efeitos.   

 

No século XX, Umberto Eco retoma a discussão sobre a manipulação do conhecimento em 

seu romance O nome da rosa, que é  narrado na idade média. 

 

O romance O Nome da Rosa foi publicado em 1980 e consagrou internacionalmente a 

carreira literária do italiano Umberto Eco, fora da academia. Umberto Eco construiu uma 

sólida carreira como professor de Semiótica na Universidade de Bolonha. Ele estreou 

como romancista com a obra O Nome da Rosa, que obteve sucesso quase instantâneo em 

várias partes do mundo, e tornou-se ainda mais conhecida depois de ser convertida em 

linguagem cinematográfica, em 1986, dirigida por Jean-Jacques Annaud e protagonizada 

por Sean Connery e Christian Slater. 

 

Outros escritores se valeram da Alegoria da Caverna de Platão para escreverem romances 

com o objetivo de alertar a humanidade para a privação da luz – conhecimento. Um deles 

foi José Saramago com o romance A Caverna. 

 

Saramago faz uso da alegoria A Caverna para levar os leitores de seu romance a refletirem 

sobre uma nova Caverna onde tudo acontece e onde a humanidade é mantida refém: o 

centro comercial (ou shopping). No centro comercial a sociedade se encontra, come, tem 

seus momentos de lazer, exercita, come e até reza. E, possívelmente, virá a residir.. A 

moda está no centro comercial, assim como os valores da sociedade. 

 

A visão de Saramago sobre a sociedade atual não é boa. A frase “O caos é uma ordem por 

decifrar” (Saramago, 2002: 103), que está no livro O homem duplicado, resume um mundo 

e uma sociedade onde as relações humanas são desprovidas de razão e de ética. O ponto 

central de seus romances é o homem e suas relações com o semelhante, ou seja o olhar o 

“outro” – a alteridade. 

 

O trabalho tem como questão da pesquisa: Como é o acesso ao conhecimento na sociedade 

contemporânea? 

 

2 METODOLOGIA 
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Para tratar o tema proposto, o trabalho, do ponto de vista da forma de abordagem do 

problema, vale-se da pesquisa qualitativa em que são consideradas e analisadas 

publicações relativas ao tema coonhecimento e comunicação do conhecimento. Quanto ao 

objetivo é pesquisa exploratória por buscar proporcionar maior familiaridade com o tema, 

de forma a torná-lo mais explícito. Quanto aos procedimentos técnicos envolve a análise de 

diversas publicações, especialmente as que versam sobre A caverna de Platão, O nome da 

rosa de Umberto Eco e A caverna de José Saramago. 

 

Neste tipo de pesquisa, o pesquisador é o principal instrumento da coleta de dados. Os 

métodos da pesquisa qualitativa são subjetivos, indutivos, usam teoria fundamentada, 

empregam instrumentos que produzem informação lingüística (como observações), os 

resultados são reportados em frases e o projeto de pesquisa é adaptado através do processo 

de pesquisa. 

 

 

3 RESULTADOS 

 

Maciel discorre sobre Platão e sua obra: 

 
Os personagens dos diálogos de Platão tratam de diversos temas em 

praticamente todas as áreas da vida, privada ou pública, entre os 

principais temas encontramos, a política, arte, religião, justiça, medicina, 

vício e virtude, crime e castigo, sofrimento e prazer, sexualidade e a 

natureza humana, amor e sabedoria, entre outros. 

Platão foi uma dos filósofos mais conscientes do modo como a filosofia 

deveria ser concebida e qual deveria ser seu escopo e quais ambições 

poderia aspirar o filósofo. De fato, Platão pode ser considerado o inventor 

do tema da filosofia, aquilo de que ela de fato trata, tendo a filosofia 

como um rigoroso e sistemático exame dos assuntos éticos, políticos, 

metafísicos e epistemológicos através de um método distintivo. 

 

Assim, à Platão é atribuida uma posição filosófica que atualmente é descrita como 

racionalista, pois parte de uma definição de raciocínio como uma operação mental 

discursiva, pautada pela lógica, e utilizando proposições para extrair conclusões. 

 

Mendes (2012) afirma que: 

 
A república (em grego politeia) é o diálogo mais célebre de Platão, o 

mais lido e o mais comentado ao longo da história. Platão queria resolver 

o problema de seu tempo. Como impedir que a cidade, que não vivia mais 

numa tradição por todos aceita e que submetia todas as disputas ao 

princípio da discussão, não naufragasse na anarquia dos interesses 

particulares e da dispersão? Como salvar a cidade da confusão em que 

estava imersa, chegando a ponto de condenar à morte aquele que tinha 

sido o farol da verdade nas discussões, ou seja, Sócrates? 

 

Desta forma, A República contém diversos temas filosóficos, sociais e políticos 

entrelaçados e a maior questão é a justiça em seu sentido amplo. Nela Platão faz  

comentários sobre a educação e, principalmente, sobre o conhecimento das coisas. A 

República foi escrita por volta de 380 a.C. (Santiago). Segundo Mendes (2012): 
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O  livro I goza de uma certa independência, sendo que os demais (ao todo 

são X), se dispersam em temas variados: A formação das lideranças (os 

guardiões), nos livros II, III, IV e V. A formação dos governantes, classe 

especial dos guardiões, nos livros VI e VII. Uma vez compreendida a 

tarefa pública, Platão a compara com o que acontece nas cidades 

existentes (livro VIII). Diante do desafio de Trasímaco ao tratar das 

conveniências da tirania (livro IX), Platão termina (livro X), com a 

proposição de um mito (sobre a arte, o destino e a liberdade). 

 

De modo a discussar sobre a passagem de um grau de conhecimento para o outro, no Livro 

VII da República, Platão narra o Mito da Caverna, alegoria da teoria do conhecimento 

platônico.  

 

Segundo o Dicionário Koogan/Houaiss, “alegoria” é “Expressão de uma ideia através de 

uma imagem, um quadro, um ser vivo etc.; obra literária ou artística que utiliza esta forma 

de expressão [...]”.   

 

Assim,  A alegoria da caverna, relatada por Platão seria parte de um diálogo entre Glauco, 

o irmão de Platão, e Sócrates, o mentor de Platão, narrada pelo próprio Sócrates. Se ela for 

comparada com o capítulo que a sucede, Analogia da linha dividida, e com o capítulo que 

a antecede, Analogia do sol, a Alegoria da caverna é entendida como um tratado da 

percepção do mundo. Para dar a entender ao jovem Glauco o que é e como se adquire o 

conhecimento verdadeiro, Sócrates começa estabelecendo uma analogia entre conhecer e 

ver. 

 

3.1 A Alegoria Da Caverna 

  

A alegoria da caverna fornece a ilustração de como se pode atingir a verdade no 

conhecimento e nas ações. É através dela que é possível conhecer a importante teoria 

platônica: como, através do conhecimento, é possível captar a existência do mundo 

sensível (conhecido através dos sentidos) e do mundo inteligível (conhecido somente 

através da razão).  

 

Segundo Maciel: 

 
De acordo com a apresentação de Platão, Sócrates teria respondido aos 

questionamentos de Glauco, quanto à influência da educação na natureza 

humana, descrevendo um aglomerado de pessoas que tem vivido 

acorrentadas desde a infância, encarando uma parede vazia, incapazes de 

ver uns aos outros ou a si mesmos. Estas pessoas assistem sombras 

projetadas na parede vazia, sombras de coisas passando em frente ao fogo 

atrás delas, e começam a dar nomes a estas sombras. Entre as pessoas e o 

fogo há uma pequena parede, que impede que os acorrentados vejam 

aqueles que passam em frente ao fogo, carregando objetos, mas vejam 

apenas os objetos se movendo, como em um teatro de fantoches. Ainda, 

os sons vindos de fora ecoam pelas paredes da caverna, fazendo com que 

os acorrentados pensem tratarem-se de sons produzidos pelos objetos que 

parecem mover-se sozinhos. 

 

Assim, o mundo dos prisioneiros se reduz à caverna e ao que eles percebem do que é visto 

dentro dela. Eles estão condicionados ao conhecimento gerado e compartilhado dentro da 
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caverna. O fato de haver pessoas carregando objetos por trás de uma parede, em frente ao 

fogo, não é percebido pelos prisioneiros. O que eles veem é algo diferente disto, as 

sombras dos objetos que parecem mover-se sozinhos são o mais próximo que estas pessoas 

podem chegar de ver e conhecer a realidade. 

 

No entanto, um prisioneiro escapa da caverna. Petrelli diz: 

 
Um dos prisioneiros, inconformado com a condição em que se encontra, 

decide abandoná-la. Fabrica um instrumento com o qual quebra os 

grilhões. De início, move a cabeça, depois o corpo todo; a seguir, avança 

na direção do muro e o escala. Enfrentando as durezas de um caminho 

íngreme e difícil, sai da caverna. No primeiro instante, fica totalmente 

cego pela luminosidade do Sol, com a qual seus olhos não estão 

acostumados. Enche-se de dor por causa dos movimentos que seu corpo 

realiza pela primeira vez e pelo ofuscamento de seus olhos sob a ação da 

luz externa, muito mais forte do que o fraco brilho do fogo que havia no 

interior da caverna. Sente-se dividido entre a incredulidade e o 

deslumbramento. Incredulidade porque está obrigado a decidir onde se 

encontra a realidade: no que vê agora ou nas sombras em que sempre 

viveu. Deslumbramento (literalmente: ferido pela luz) porque seus olhos 

não conseguem ver com nitidez as coisas iluminadas. Seu primeiro 

impulso é retornar à caverna para livrar-se da dor e do espanto. Embora 

esteja reconquistando sua verdadeira natureza, o sofrimento que essa 

reconquista lhe traz é tão grande que se sente atraído pela escuridão, que 

lhe parece mais acolhedora. Além disso, precisa aprender a ver e esse 

aprendizado é doloroso, fazendo-o desejar a caverna, onde tudo lhe é 

familiar e conhecido. 

A descrição platônica é dramática: o caminho em direção ao mundo 

exterior é íngreme e rude; o prisioneiro libertado sofre e se lamenta de 

dores no corpo; a luz do Sol o cega; ele se sente arrancado, puxado para 

fora por uma força incompreensível. Platão narra um parto: o parto da 

alma que nasce para a verdade e é dada à luz. 

 

Figura 1: A caverna de Platão 

 
 

Ao retornar à caverna, de forma a passar todo o conhecimento adquirido fora da caverna, 

ele relata aos prisioneiros o que viu. Porém, seus colegas acorrentados só conseguem 
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acreditar na realidade que enxergam na parede iluminada da caverna. Inconformados, estes 

ameaçam matá-lo. Torna-se objeto de zombaria e riso, e corre o risco de ser morto pelos 

que jamais se disporão a abandonar a caverna. 

 

Platão relata a fala de  Sócrates: 

 
-Imagina ainda  que êste homem torne a descer à caverna e vá sentar-se 

em seu antigo lugar: não terá êle os olhos cegados pelas trevas, ao vir 

súbitamente do pleno sol? 

[...] – E se, para julgar estas sombras, tiver de entrar de nôvo em 

competição, com os cativos que não abandonaram as correntes, no 

momento em que ainda está com a vista confusa e antes que  seus olhos 

se tenham reacostumado (e o ábito à obscuridade exigirá ainda bastante 

tempo), não provocará riso à própria custa e não dirão êles, que tendo ido 

para cima, voltou com a visão arruinada, de sorte que não vale mesmo a 

pena tentar subir até lá? (Platão).  

  

Portanto, os seres humanos tem uma visão distorcida da realidade. A alegoria pretende 

mostrar que os prisioneiros são os seres humanos que enxergam e acreditam apenas em 

imagens criadas pela cultura, conceitos e informações que recebem durante a sua vida na 

caverna. A caverna simboliza o mundo, pois apresenta imagens que não representam a 

realidade. Só é possível conhecer a realidade, quando se libertam destas influências 

culturais e sociais, ou seja, quando saem da caverna. 

 

3.2 O Nome da Rosa  de Umberto Eco 

 

O romance O nome da rosa se desenvolve em um mosteiro da Itália medieval, nos fins de 

novembro de 1327 – século XIV, e se passa em sete dias. Em meio a embates religiosos, o 

frade franciscano Guilherme de Baskerville e seu jovem discípulo beneditino, Adso de 

Melk, comportam-se como detetives de modo a elucidar as mortes de sete monges da 

Abadia. O monge franciscano, a partir de uma postura humanista e racional, consegue 

desvendar o mistério dos crimes cometidos no mosteiro. Ele procura encaminhar Adso 

para a reflexão sobre o conhecimento e enfatiza que se deve prestar atenção ao que é dito 

pelo mundo em volta: “Durante toda a viagem tenho te ensinado a reconhecer os traços 

com que nos fala o mundo como um grande livro.” (Eco, 2003: 31). Não só os livros 

ensinam, mas também a natureza, os fatos e os acontecimentos.   

 

Adso de Melk, o relator do romance,  diz: 

 
[...] decidiram pôr-me junto de um sábio franciscano, frei Guilherme de 

Baskerville, que estava para iniciar uma missão que o levaria a cidades 

famosas e abadias antiqüíssimas. Tornei-me assim seu escrivão e 

discípulo ao mesmo tempo [...] (Eco, 2003: 21). 

 
Assim, o romance é rico na descrição dos diálogos entre o mestre Guilherme e o discípulo 

Adso. 

 

Eco escreve o romance O nome da rosa inspirado no escritor Jorge Luis Borges, que 

nasceu em Buenos Aires em 1899 e foi nomeado diretor da Biblioteca Nacional Argentina 
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em 1955. Em 1960, Borges ficou cego e faleceu em 1986. Borges é o autor  de A biblioteca 

de Babel, um texto clássico sobre o poder das bibliotecas. Dizia Borges: 

 
O universo (que outros chamam a Biblioteca) compõe-se de um número 

indefinido, e talvez infinito, de galerias hexagonais, com vastos poços de 

ventilação no centro, cercados por balaustradas baixíssimas. De qualquer 

hexágono, vêem-se os andares inferiores e superiores: interminavelmente. 

 

Assim, Borges já em 1944, quando publicou Ficções que  contem o conto A biblioteca de 

Babel, antevia a sociedade atual, dita a sociedade da informação. Vale observar que Babel 

quer significar confusão, e que essa confusão aparece como instrumento de poder, que 

pode ser uma forma de controle do ser humano.  

 

Virgil (2007) fala sobre a obra de Borges: 

 
[...] o uso do termo Babel no conto de Borges certamente quer traduzir 

algo entre confusão e organização, poder e desprendimento, 

atemporalidade e finitude, incerteza e infinito. No próprio título do conto 

já encontramos elementos que são, por natureza, contraditórios: a 

biblioteca (a centralização) e Babel (a descentralização). Em se sendo 

mais simplista, talvez, então, Babel queira significar apenas a 

multiplicidade de formas que requerem uma infinidade de leitores com 

compreensões variadas. Ou todas as formas dentro de uma única forma. 

Não se pode esquecer, contudo, de que o mundo, na visão do autor, é 

conhecimento — e comunicação, sem dúvida. 

 

Neste sentido, pode-se considerar que  Borges previa o momento atual da sociedade, 

baseado no acesso a grandes estoques de conhecimento, mas que também propicia a 

confusão, a desinformação, a contra-informação e a produção de excluidos da dita 

sociedade. E Borges alerta para o futuro da humanidade e do conhecimento: 
As epidemias, as discórdias heréticas, as peregrinações que 

inevitavelmente degeneram em bandoleirismo, dizimaram a população. 

Acredito ter mencionado os suicídios, cada ano mais frequentes. Talvez 

me enganem a velhice e o temor, mas suspeito que a espécie humana – a 

única – está por extinguir-se e que a Biblioteca perdurará: iluminada, 

solitária, infinita, perfeitamente imóvel, armada de volumes preciosos, 

inútil, incorruptível, secreta. 

 

Ele já apontava para a inutilidade do conhecimento numa sociedade pautada pela discórdia 

e pela ganância do ser humano. 

 

Eco situa seu romance O nome da rosa na Baixa Idade Média e eterniza Borges na figura 

do bibliotecário Jorge de Burgos, guardião do conhecimento armazenado nos livros da 

bibilioteca do mosteiro.  

 

A Baixa Idade Média (século XI ao XV) é caracterizada pela desintegração do sistema 

feudal e formação do capitalismo na Europa Ocidental. O feudalismo, de exploração de 

braços humanos, entrou em decadência devido aos avanços no setor agrícola, como a 

invenção do moinho hidráulico, que facilitava a irrigação, e a atrelagem dos bois nas 

carroças, o que possibilitou viagens com mais carga. Nesse período, ocorrem  

transformações na esfera econômica (crescimento do comércio monetário), social 
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(projeção da burguesia e sua aliança com o rei), política (formação das monarquias 

nacionais representadas pelos reis absolutistas) e até religiosas, que culminarão com o 

cisma do ocidente, através do movimento protestante,  iniciado por Martinho Lutero na 

Alemanha em 1517.  (Silva). 

 

O romance, que foi escrito em linguagem da época, contendo muitas citações em latim, 

pode ser visto como uma crônica  da vida religiosa no século XIV. E, ainda, se constitui 

numa crítica ao poder e ao esvaziamento dos valores pela demagogia. 

   

Assim, O nome da rosa trata da história ocorrida num Mosteiro Beneditino Italiano que 

continha, na época, o maior acervo cristão do mundo. Poucos monges tinham o acesso 

autorizado, devido às relíquias arquivadas na biblioteca. O título do romance tem sua 

origem exatamente na riqueza da biblioteca. ‘O nome da rosa’ era a expressão usada na 

Idade Média para denotar o infinito poder das palavras. Portanto a ‘rosa’  é a antiga 

biblioteca do convento beneditino, na qual estavam guardados, em grande número, códigos 

preciosos: parte importante da sabedoria grega e latina que os monges conservaram através 

dos séculos. 

 

A biblioteca é o tesouro da Abadia! O abade Abbone explica a Guilherme porque não se 

pode visitar a biblioteca do mosteiro: 

 
[...] homens devotos trabalharam  durante séculos, seguindo férreas 

regras. A biblioteca nasceu segundo um desenho que permaneceu 

obscuro a todos durante séculos e que a nenhum dos monges á dado 

conhecer. Somente o bibliotecário  recebeu o segredo do bibliotecário que  

o precedeu, e o comunica, ainda em vida, ao ajudante-bibliotecário, de 

modo que a morte  não o surpreenda, privando a comunidade desse saber. 

E os lábios de ambos estão selados pelo segredo. Somente o bibliotecário, 

além de saber, tem o direito de mover-se no labirinto dos livros, somente 

ele sabe onde encontrá-los e onde guardá-los, somente ele é responsável 

pela sua conservação. Os demais monges trabalham no scriptorium e 

podem conhecer o elenco dos volumes que a biblioteca encerra. E um 

elenco de títulos sempre diz muito pouco, somente o bibliotecário sabe da 

colocação do volume, do grau de sua inacessibilidade, que tipo de 

segredos, de verdades ou de mentiras o volume encerra. Somente ele 

decide como, e se deve fornecê-lo ao monge que o está requerendo, às 

vezes após ter-se consultado comigo. Porque nem todas as verdades são 

para todos os ouvidos, nem todas as mentiras, podem ser reconhecidas 

como tais por uma alma piedosa, e os monges, por fim, estão no 

scriptorium para levar a cabo uma obra precisa, para a qual devem ler 

alguns e não outros volumes, e não para seguir qualquer insensata 

curiosidade que porventura os colha, quer por fraqueza da mente, quer 

por soberba, quer por sugestão diabólica. (Eco, 2003: 44-45). 

 

Assim, o bibliotecário é o guardião do saber e do conhecimento. Ele tem o poder de 

decisão sobre a permissão, ou não, de divulgação da informação contida nos livros. O 

saber não é para todos! 

 

É também ressaltada a preocupação com o saber que será perpetuado e deverá ser 

preservado para as gerações futuras. O abade relata a importância do bibliotecário também 

na manutenção e preservação do acervo: 
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[...] o livro é criatura frágil, sofre a usura do tempo, teme os roedores, as 

intempéries, as mãos inábeis. Se por séculos e séculos cada um tivesse 

podido tocar livremente os nossos códices, a maior parte deles não 

existiria mais. O biliotecário portanto defende-os não só dos homens, mas 

também da natureza, e dedica sua vida a esta guerra contra as forças do 

olvido, inimigo da verdade. (Eco, 2003: 45).  

 

Portanto, o biliotecário era o responsável por decidir que obras não podiam ser lidas, pois 

“[...] existem por desígnio divino também os livros dos magos, as cabalas dos judeus, as 

fábulas dos poetas pagãos, as mentiras dos infiéis [...]  Mas justamente por isso, 

compreendeis, ela não pode ser penetrada por qualquer um.” (Eco, 2003: 45). 

 

Assim, os livros não estão disponíveis para todos os monges. “[...] a biblioteca não podia 

ser ameaçada por nenhuma força terrena, pois era uma coisa viva... Mas se era viva, porque 

não devia abrir-se ao risco do conhecimento?”  (Eco, 2003: 180). Porque o conhecimento 

não era para todos! E o abade Abbone explica: “Eis [...] as razões do silêncio e da 

escuridão que circundam a biblioteca, ela é reserva de saber, mas pode manter esse saber 

intacto somente se impedir que chegue a qualquer um, até aos próprios monges.” (Eco, 

2003: 180). Ou seja, uma reserva que não será utilizada! 

 

No andamento do romance, enquanto se busca quem morreu e quem matou e por que 

motivo, aparecem e são discutidas as disputas entre o misticismo, o racionalismo, 

problemas econômicos, políticos e, principalmente, o desejo da Igreja em manter o poder 

absoluto cerceando o direito de todos à liberdade e ao conhecimento. 

 

A Igreja da época não aceitava que pessoas comuns tivessem acesso ao significado de seus 

dogmas (fundamentos da religião) nem os questionassem e fossem contra os mesmos e, 

portanto, para assegurar o poder sobre o povo, houve a instauração da Inquisição, que foi 

criada para punir os crimes praticados contra a Igreja Católica que estava unida ao poder 

monárquico. 

 

Assim, Guilherme questiona “[...] de que serve controlar tanta reserva de saber quando se 

aceita não colocá-lo à disposição de todos os demais.” (Eco, 2003: 381). Guilherme explica 

para Adso a função dos livros: 

 
Os livros não são feitos para acreditarmos neles, mas para serem 

submetidos a investigações. Diante de um livro não devemos nos 

perguntar o que diz mas o que quer dizer, idéia que os velhos 

comentadores dos livros sagrados tiveram claríssima.(Eco, 2003: 306). 

 

O movimento Renascentista, que se desenvolveu na Europa a partir do século XIV, época 

em que se desenrola o romance (1327), vinha num fluxo contrário à Igreja, pois o 

Renascimento pregava a valorização do homem e da natureza, em oposição ao divino e ao 

sobrenatural. 

 

Dessa forma, Guilherme utilizava-se da Ciência e conseqüentemente da razão para 

encontrar a solução aos crimes do mosteiro e desagradava, em muito, à Santa Inquisição, 

na figura do Inquisidor Bernardo Gui que realmente existiu e foi considerado um dos mais 

severos inquisidores. 
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Guilherme vai percebendo, à luz da razão, que as mortes estão relacionadas com a 

biblioteca e com algum dos livros. Alguns dos mortos foram encontrados com a língua e os 

dedos roxos e, no desenvolvimento da narrativa, verifica-se que eles manuseavam um 

livro, cujas páginas estavam envenenadas. Assim, quem conseguisse ter acesso ao livro, 

morria antes que informasse o conteúdo da leitura. “[...] a vítima se envenenava sozinha, e 

justamente na medida em que queria ler...”. (Eco, 2003: 453).  

 

Jorge de Burgos, monge idoso cego, é o responsável pela censura às obras e pelo 

envenenamento. Ele afirma: “O meu dever era proteger a biblioteca.” (Eco, 2003: 452). E 

por assim acreditar, ele manipulava e controlava toda a abadia. Guilherme relata: 

 
Quando percebeste que estavas ficando cego e não poderias continuar a 

controlar a biblioteca, trabalhaste com afinco. Fizeste eleger abade um 

homem em que podias confiar, e fizestes nomear bibliotecário, primeiro 

Roberto, de Bobbio, que podias instruir a teu bel-prazer, depois 

Malaquias, que precisava de tua ajuda e não dava um passo sem 

consultar-te. Durante quarenta anos fostes o dono desta abadia. (Eco, 

2003: 446).    

 

Desta forma, o monge Jorge, apesar de idoso e cego, exerce a guarda da biblioteca e a 

censura às obras que ele considera serem perigosas ao poder da Igreja. 

 

Em sua obra, Eco fala de uma suposta obra do filósofo Aristóteles que versa sobre a 

questão do riso. “[...] se tratava do segundo livro de Aristóteles.” (Eco, 2003: 452). 

 

Empenhado em não permitir que este livro se tornasse acessível aos outros monges, o 

monge Jorge comete seus crimes com as armas da intolerância e da mais completa 

irracionalidade. Guilherme o interroga: 

 
Por que quiseste proteger este livro mais que muitos outros? Por que 

escondias, mas não a preço de um crime, tratados de nicromancia, 

páginas em que se blasfema, talvez, o nome de Deus, mas por essas 

páginas danastes teus irmãos e danaste a ti mesmo? Há muitos outros 

livros que falam da comédia, muitos outros ainda que contém o elogio do 

riso. Por que este te incutia tanto medo? (Eco, 2003: 453-454). 

  

E, Jorge responde: 

 
Porque era do filósofo. Cada livro daquele homem destruiu uma parte da 

sabedoria que a cristandade acumulara no correr dos séculos. [...] Cada 

uma das palavras do Filósofo, sobre as quais já agoram juram também os 

santos e os pontífices, viraram de cabeça para baixo a imagem do mundo. 

[...] Se este livro se tornasse... tivesse se tornado matéria de livre 

interpretação, teríamos ultrapassado o último limite. (Eco, 2003: 453-

454). 

 

Guilherme quer entender a percepção de Jorge: “Mas o que te assustou nesse discurso 

sobre o riso? Não eliminas o riso eliminando o livro.”  (Eco, 2003: 454). E, o monge Jorge 

explica: “O riso é a fraqueza, a corrupção, a insipidez de nossa carne. [...] Mas desse modo 
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o riso permanece coisa vil, defesa para os simples, mistério dessacralizado para a plebe.” 

(Eco, 2003: 454). 

 

Portanto, Jorge quer manter os simples, ou seja, o povo, na ignorância e na submissão ao 

poder da Igreja e discorre sobre tal fato 

 
[...] aqui a função do riso é invertida, elevada à arte, abrem-se-lhe as 

portas do mundo dos doutos. Faz-se dele objeto de filosofia, e de pérfida 

teologia... [...] este livro poderia ensinar que libertar-se do medo do diabo 

é  sabedoria. [...] este livro poderia ensinar  aos doutos os artifícios 

argutos, e desde então ilustres, com que legitimar a inversão [das relações 

de senhoria]. [..] o riso seria designado como arte nova, desconhecida até 

de Prometeu, para anular o medo. [...] E deste livro poderia nascer a nova 

e destrutiva aspiração a destruir a morte através da libertação do medo. 

(Eco, 2003: 455). 

 

O conhecimento é para poucos e esses são alguns dos monges, escolhidos por Deus para 

proteger o poder da Igreja. “Os simples não  devem falar. Este livro teria justificado a idéia 

de que a língua dos simples é portadora de alguma sabedoria. Era preciso impedir isso 

[...].” (Eco, 2003: 458). Portanto, nessa concepção, os simples não podem aspirar ao 

conhecimento. 

 

3.3 A Caverna De José Saramago 

 

No  livro “Discursos de Estocolmo” (1998), da Fundação José Saramago, é afirmado sobre 

o escritor português José Saramago:  

 
Os seus trabalhos literários podem ser interpretados como alegorias que 

apresentam perspectivas subversivas sobre factos históricos, ou que 

criam, a partir de situações impossíveis, realidades que tratam de explicar 

o mundo em que vivemos, este mundo em que  o ser humano não é a  

prioridade absoluta, como o escritor não se cansava de repetir. 

 

Assim, Saramago também fazia uso de alegorias para levar seus leitores a refletirem sobre 

fatos e acontecimentos do mundo. Segundo o próprio Saramago, A caverna, Todos os 

nomes e Ensaio sobre a cegueira são obras que formariam uma “trilogia involuntária” na 

base do mesmo caráter alegórico, pessimista e desencantado de romances sobre um mundo 

abandonado pela razão. 

 

Na alegoria social A caverna, Saramago traz sua critica para a sociedade do espetáculo que 

se cristaliza no poder das novas tecnologias e nos grandes centros comerciais, em que o ser 

humano não perde o emprego mas a função. É a sociedade da exibição, em que prevalecem 

os verbos comprar e vender. 

 

O livro A sociedade do espetáculo, escrito por Guy Debord em 1967, é entendido como 

uma crítica feroz à sociedade contemporânea, isto é, à sociedade do consumo, à cultura da 

imagem e à invasão da economia em todas as esferas da vida. É a obra principal desse 

autor, fundadora de uma corrente de crítica renovada que não estava satisfeita com o 

capitalismo ocidental. 
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Guy Debord, falecido em 1994, foi um filósofo, cineasta e crítico cultural francês. Dentro 

de toda sua participação política, principalmente nos eventos de Maio de 68, esteve 

envolvido com a fundação e manutenção da Internacional Situacionista – grupo dedicado à 

crítica daquilo que ele chamou de sociedade do espetáculo, uma sociedade mediada por 

imagens, onde a lógica do intercâmbio mercantil atingiu toda a vida cotidiana. 

 

No livro, ele apresenta seu conceito de espetáculo como uma “relação de pessoas mediada 

por imagens”. Imagens seriam representações imediatas que adquirem autonomia e fazem 

das pessoas meros espectadores contemplativos.  

 

No prólogo da terceira edição francesa, em junho de 1992, o autor fala do quanto sua 

critica à sociedade do espetáculo continua atual:  

 
A Sociedade do Espetáculo foi publicado pela primeira vez em novembro 

de 1967, em Paris, por Buhet-Chastel. Os tumultos de 1968 o tornaram 

conhecido. O livro, no qual jamais mudei uma só palavra, foi reeditado 

seguidamente a partir de 1971 pelas Éditions Champ Libre que tomaram 

o nome de Gérard Lebovici em 1984, após o assassinato do editor. A 

série de reimpressões sucederam-se aí regularmente até 1991. A presente 

edição, ela também, permaneceu rigorosamente idêntica à de 1967. A 

mesma regra norteará aliás, muito naturalmente, a reedição de todos os 

meus livros na Gallimard. Não sou destes que se corrigem. 

Uma teoria crítica como esta não tem que ser mudada; não enquanto não 

tiverem sido destruídas as condições gerais do longo período da história 

de que esta teoria terá sido a primeira a definir com exatidão. A 

continuação do desenvolvimento do período não fez senão confirmar e 

ilustrar a teoria do espectáculo. (Debord, 1997: 6).  

 

Dupas fala sobre o pensamento de Debord e alerta para a manipulação do se humano: 

 
Esse mundo-espetáculo no qual as vedetes são as figuras do ganhador, do 

ostentador – e seus palcos eletrônicos -, mitifica o fugaz e o frágil. A 

comunicação e as mídias, os comunicadores e os publicitários, 

selecionam as imagens daquilo que querem que o mundo venha a  ser, 

especialmente ornadas de artíficios sedutores e, por isso mesmo, mais 

vulneráveis. Quando Guy Debord publicou O Estado espetáculo, um ano 

antes do movimento de maio de 1968, sua contundente análise acabou 

antecipando uma face fundamental do  capitalismo no século XXI. Com a 

tecnologia da informação, nunca a tirania das imagens e a submissão do 

império das mídias foram tão fortes. Os profissionais do espetáculo 

ocuparam grande parte da cena e do poder. (Dupas, 2011: 51). 

 

Da mesma forma como Saramago apresenta a sociedade globalizada no romance A 

caverna, Dupas discorre sobre a sociedade contemporânea:  

 
De fato, a vida nas sociedades contemporâneas se apresenta como uma 

imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era vivido diretamente 

torna-se uma representação. Sob todas as suas formas particulares – 

informação ou propaganda, publicidade ou consumo de divertimentos – o 

espetáculo constitui o modelo atual da vida dominante na sociedade. A 

primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou 

uma degradação do “ser” para o “ter”. Em seguida, operou-se um 
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deslizamento generalizado do “ter” para  o “parecer-ter”. Na atual 

situação das grandes massas excluídas da sociedade global só resta o 

“identificar-se-com-quem-parece-ser-ou-ter” por  meio  do espetáculo, 

sequer ao vivo, mas “visto-a-distância” através das mídias globais que 

lhes oferecem exibições instantâneas de todos os tipos e partes do mundo 

(Dupas, 2011: 52)  

 

Nesse sentido, Castells discorre sobre o papel da televisão na sociedade e a sua 

abrangência: 

 
Por que a televisão se tornou esse modo predominante de comunicação 

ainda  é objeto de calorosos debates [...] a síndrome do mínimo esforço, 

que parece estar associada com a comunicação mediada  pela TV, poderia 

explicar a rapidez e a penetrabilidade de seu domínio como meio de 

comunicação [...] (Castells, 1999: 416). 

 

Além da questão do mínimo esforço, e considerando a exclusão de uma parcela da 

humanidade da sociedade global que possui acesso à informação, a televisão propicia o 

“identificar-se-com-quem-parece-ser-ou-ter”, ou seja, a sociedade do espetáculo. 

 

Castells fala também do acesso aos serviços da Internet e de como a desigualdade se 

acentua nesse cenário: 

 
O início da CMC (comunicação global mediada por computadores) em 

larga escala ocorreu, nos EUA, entre pós-graduandos e corpo docente de 

universidades no início dos anos 90. E apenas alguns anos depois, 

aconteceu um processo semelhante no resto do mundo.  

Na verdade, ao contrário do suposto isolamento social sugerido pela 

imagem da  torre de marfim, as universidades são os principais agentes de 

difusão de inovações sociais porque geração após geração de jovens por 

ali passam, ali conhecem novas formas de pensamento, administração, 

atuação e comunicação e se habituam a elas.  

O processo de formação e difusão da Internet e das redes de CMC a ela 

ligadas nos últimos 25 anos moldou de forma difinitiva a estrutura do 

novo veículo de comunicação na arquitetura da rede, na cultura de seus 

usuários e nos padrões reais de comunicação. A arquitetura de rede é, e 

continuará sendo, aberta sob o ponto de vista tecnológico, possibilitando 

amplo acesso público e limitando seriamente restrições governamentais 

ou comerciais a esse acesso, embora a desigualdade social se manifeste 

de maneira poderosa no domínio eletrônico. (Castells, 1999: 440-441). 

   

Portanto, o saber continua sendo para parte da sociedade, pois a desigualdade social, 

promovida pelo analfabetismo funcional e a pobreza, fazem com que muitos seres 

humanos sejam meros espectadores, passíveis de manipulação e sem capacidade de 

interpretação dos fatos. 

 

Saramago explica como foi a inspiração para o romance A caverna: 

 
Um dia, à entrada de Lisboa, aonde regressava vindo do Norte, vi, ao lado 

da estrada, um grande cartaz que anunciava a próxima abertura de um 

novo centro comercial. Imediatamente, a imaginação desenhou na minha 

mente uma escavação profunda, da  qual se levantava um edíficio de 
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dimensões enormes, de muros potentes, com uma fortificação gigantesca. 

Acabava de nascer A Caverna, que é a visão de um mundo possível, onde 

os seres humanos quererão habitar no interior dos mesmos espaços 

comerciais que lhes vendem o que necessitam ou creem necessitar. É uma 

metáfora da vida nos países desenvolvidos ou  que , não o sendo, se 

enganam a si mesmos em virtude de uma prosperidadde apenas aparente, 

e é também uma alegoria: A Caverna retoma o mito platônico [...] 

(Saramago, 2013: 40). 

 

Ele esclarece o que pretende o romance A caverna: 

 
O que A Caverna faz é peguntar ao leitor: “Seremos nós como os 

prisioneiros da Caverna de Platão que acreditavam que as sombras que se 

moviam na parede eram a realidade? Estaremos vivendo num mundo de 

ilusões? Que temos feito do nosso sentido crítico, da nossa exigência 

ética, da nossa dignidade de seres pensantes?” Que cada  um dê a sua 

resposta [...] (Saramago, 2013: 40). 

 

Saramago, com uma preocupação profunda e racionalizada, leva seus leitores à  reflexão 

sobre os danos provocados na humanidade pelo capitalismo do século XXI. O que se sabe 

não serve mais!  “Trabalhas, trabalhas e trabalhas, e  um dia [...] dizem-te que o que fizeste 

não serviu para nada” (Saramago, 2000: 43). “Como é que uma pessoa se prepara para 

levar uma martelada na cabeça” (Saramago, 2000: 42). 

 

O romance A caverna faz com que os leitores tomem consciência da realidade de uma 

caverna moderna, um lugar sem correntes, mas onde o homem vive amarrado, preso, 

enjaulado... Uma realidade em que o novo totalitarismo se baseia na economia, nos 

negócios e nas multinacionais, os novos donos do mundo. Assim,  o mais descartável que 

existe na atualidade é o ser humano. 

 

No romance, Cipriano Algor, junto com seu genro Marçal, identificam no subterrâneo do 

Centro Comercial a realidade da Caverna de Platão: 

 
A luz trémula da lanterna varreu devagar a pedra branca, tocou ao de leve 

uns panos escuros, subiu, e era um corpo humano sentado o que ali 

estava. Ao lado dele, cobertos com os mesmos panos escuros, mais cinco 

corpos igualmente sentados, erctos todos como se um espigão de ferro 

lhes tivesse entrado pelo crânio e os mantivesse atarraxados à pedra. [...] 

viu restoos de ataduras que pareciam ter servido para lhes imobilizar os 

pescoços, depois baixou a luz, ataduras iguais prendiam-lhes as pernas. 

[...] Se não são os outros, uma vez que  eles não existiram, quem são 

estes, perguntou Marçal, Não sei, mas depois de os ver fiquei a pensar 

que talvez o que realmente não exista seja aquilo a que damos o nome de 

não existência. 

[...] logo a luz se estendeu pelo chão fora até ir bater na  base de um muro 

que atravessava a gruta de lado a lado, mas sem chegar às paredes. Não 

havia qualquer plataforma, apenas uma passagem ao longo do muro. [...] 

Avançou alguns passos e de repente estacou. [...] No chão via-se uma 

grande mancha negra, a terra estava requeimada naquele lugar, como se 

durante muito tempo tivese ardido ali uma fogueira. 

Que há lá em baixo, tornou a  perguntar Marta [...] 
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Essas pessoas somos nós, disse Cipriano Algor, Que  quer dizer, Que 

somos nós, eu tu, o Marçal, o Centro todo, provavelmente o mundo. 

(Saramago, 2000: 332-334). 

 

E, Saramago leva Cipriano Algor a concluir: 

 

“[...] não vou ficar o  resto dos dias atado a um banco de pedra e a olhar 

para uma parede. (Saramago, 2000: 337). 

 

É a razão vencendo a dominação e a manipulação 

 

A caverna é simbolizada pelo centro comercial, onde toda a vida  e verdade se concentra. 

No entanto, os personagens da família de oleiros se recusa a aceitar a realidade do centro. 

Assim, renasce a esperança, voltada para casos isolados e não como fenômeno social, 

ressaltando o pessimismo do autor que está descrente da humanidade.  

 

No entanto, Saramago esclarece: 

 
As pessoas crêem ingenuamente que esse gesto resolveu tudo e não 

notam que não resolveu nada, eles apenas quiseram deixar de estar onde 

haviam estado, mas o mundo que  os espera é um mundo que é, de outra 

maneira e noutros lugares, o mesmo de onde eles pretendem sair agora. 

Portanto, ao sair do Centro, provavelmente vão encontrar outros centros e 

a frase com que o livro acaba, em que se diz que foi descoberta a 

autêntica caverna de Platão e que se vendem entradas para a inauguração 

no dia seguinte, é simplesmente para mostrar como a sociedade actual se 

apropria de tudo que lhe parece poder ser transformado em fonte de 

riqueza para si própria ou para os que têm o poder de decidir sobre o 

destino de determinados factos ou pessoas (Saramago, como citado em 

Silva, 2009: 318). 

 

Desta forma, a família de oleiros sai do centro comercial em busca de uma outra  realidade, 

libertando-se das influências culturais e sociais do centro comercial/caverna. No entanto, 

essa ação não será suficiente. O mundo é o mesmo e as cavernas existem por toda a parte. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Ao mesmo tempo em que vivenciamos a sociedade da informação e do conhecimento, 

onde a tecnologia ocupa o lugar central, nos deparamos com um mundo de desigualdades e 

de diferenças, onde o conhecimento não é para todos. Neste contexto, a alegoria da caverna 

é atual e merece reflexão. Sócrates afirma que “Eles são como nós !”. E, continuam sendo 

como os seres da sociedade da informação. 

 

Castells afirma que: 

 
[...] embora não determine a tecnologia, a sociedade pode sufocar seu 

desenvolvimento principalmente por intermédio do Estado. Ou então, 

também principalmente pela intervenção estatal, a sociedade pode entrar 

num processo acelerado de modernização tecnológica capaz de mudar o 

destino das economias, do poder militar e do bem-estar social em poucos 

anos. Sem dúvida, a habilidade ou inabilidade de as sociedades 
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dominarem a tecnologia e, em especial, aquelas tcnologias que são 

estrategicamente decisivas em cada período histórico, traça seu destino a 

ponto de podermos dizer que, embora não determine a evolução histórica 

e a transformação social, a tecnologia (ou sua falta) incorpora a 

capacidade de transformação das sociedades, bem como os usos que  as 

sociedades, sempre em um processo conflituoso, decidem dar ao seu 

potencial tecnológico. 

 

Portanto, as políticas públicas de informação têm um importante papel na informatização 

da sociedade e na busca por inclusão social. 

  

Através da alegoria da Caverna, Sócrates leva Glauco a refletir sobre assuntos que 

continuam sendo pertinentes na atualidade. 

 

Um deles é que é doloroso chegar-se ao conhecimento, pois romper com a ignorância 

requer sacrifícios e coragem. É mais natural ficar acomodado do que buscar conhecimento, 

pois este provoca mudanças e mudanças precisam ser gerenciadas e assimiladas. Na 

sociedade atual, dita da informação, o acesso facilitado à informação pode ser benéfico 

para os seres humanos, mas por outro lado pode levar à exclusão de outros, ou ampliar o 

fosso entre os  que têm acesso e os que não têm. 

 

Vale lembrar o livro A águia e a galinha : uma metáfora da condição humana de Leonardo 

Boff, no qual é relatada uma história contada por James Aggrey, em 1925. Aggrey era um 

político e educador de Gana e é considerado um dos percursores  do nacionalismo africano.  

 
Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro 

para mantê-lo cativo em sua casa. Conseguiu pegar um filhote de águia. 

Colocou-o no galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração 

própria para galinhas. Embora a águia fosse o rei/rainha de todos os 

pássaros (Boff, 2009: 26). 

 

Assim, a águia foi criada como se fosse galinha e se comportava como tal. A história narra 

o trabalho de um naturalista para despertar o coração da águia. 

 
A águia olhou ao redor. Tremia como se experimentasse nova vida. Mas 

não voou. Então o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do 

sol, para que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da 

vastidão do horizonte. 

Nesse momento, ela abriu suas potentes asas, grasnou com o típico kau-

kau das águias e ergueu-se, soberana, sobre si mesma. E começou a voar, 

a voar para o alto, a voar cada vez para mais alto. Voou... voou... até 

confundir-se com o azul do firmamento ... (Boff, 2009: 28). 
 

Portanto, através da luz a águia alcançou o conhecimento. 

 

Atualmente, a informação circula amplamente através das redes. Qualquer cidadão, de 

qualquer parte do mundo e a qualquer momento, pode ter acesso a ela. Dupas afirma que:  

“A informação tem se convertido em um componente indispensável da reprodução 

econômica e dos ganhos de competitividade.” (Dupas, 2011: 41). Porém, não é necessário 

possuir a informação, mas ter acesso a ela. No entanto algumas questões surgem a partir 

deste cenário: Está o cidadão preparado para discernir sobre a informação que está 
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acessando? O cidadão possui recursos (tecnológicos, financeiros, culturais) para acessar a 

informação? Saramago, fala  sobre estas questões:  

 
O excesso de abundância de informação pode fazer do cidadão um ser 

muito mais ignorante. Eu explico. Acho que as possibilidades 

tecnológicas para desenvolver a massificação da informação têm sido 

muito rápidas. No entanto, o cidadão não dispõe dos elementos e da 

formação adequados para saber escolher e selecionar, o que leva a que 

ande perdido nessa selva. Precisamente, nesse desnível é onde se dá a 

instrumentalização em prejuízo do indivíduo e, portanto a desinformação 

(Saramago, 2004, como citado em Aguilera, 2010: 465). 

 

Dupas esclarece que: 

 
Na pós-modernidade, a utopia dos mercados livres e da globalizaçãoo 

torna-se a referência. Mas o efêmero, o vazio, o simulacro, a 

complexidadde e a crise flutuam como nuvens escuras. Sente-se um 

mundo fragmentado, seu sentido se perdendo nessas fraturas, com 

múltiplos significados, orientações e paradoxos. Ciência e técnica juntas 

não param de surpreender e revolucionar. Mas essa ciência vencedora 

começa a admitir que seus efeitos possam ser perversos. Ela é 

simultaneamente hegemônica e precária. Tudo se passa como se o ato de 

saber se tornasse cada vez mais obscuro. [...] O paradoxo está em toda a 

parte. (Dupas, 2011: 49). 

E alerta: 

 
A distribuição de renda piora, a exclusão social aumenta, o trabalho se 

torna mais precário nesse mundo de poder, produção e mercadoria. As  

tecnologias da informação encolhem o espaço. As diversas “teles” 

anulam distâncias, desmaterializando os encontros. O espaço já não é  

mais obstáculo, mas  alguma  coisa desaparece nesses buracos negros que 

se tornaram lugares onde nada fica e onde as pessoas estão sempre 

separadas. Com o estabelecimento da era visual e a proliferação das 

imagens, tudo parece estar progressivamente em estado de transparência. 

As escritas brilhantes, as telas e luminescências, tudo aparenta ser mais 

obscuro, ainda que paradoxalmente mergulhado em luz. De um lado, 

nada mais parece impossível; o mundo da performance cultua o 

otimismo. De outro, cresce o sentimento de impotência diante dos 

impasses, da instabilidade, da precariedade das conquistas. (Dupas, 

2011:50). 

 

Assim, o ser humano vive num oceano de informação, mas longe do conhecimento. O 

conhecimento ainda é restrito a uma parte da humanidade. A outra parte vive  na sociedade 

do espetáculo, cercada de imagens. 

 

Outro aspecto é a  questão da educação, ou seja  a discussão do potencial de dominação e 

opressão que a educação pode exercer sobre o ser humano. Esta questão é facilmente 

observada em países desenvolvidos versus países em desenvolvimento, onde estes últimos 

acabam por assimilar costumes, tecnologias e culturas de países dominantes/desenvolvidos 

e acabam por perder sua identidade e cultura local.  Assim, os prisioneiros que nem sequer 

podem ver o seu próprio corpo ou o das outras pessoas, inevitavelmente confundem as 
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sombras e os ecos refletidos na parede à sua frente com a própria realidade, pois não 

conhecem outra. 

 

Castells alerta que: 

 
O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de 

conhecimentos e  informação, mas a aplicação desses conhecimentos e 

dessa informação para a geração de conhecimentos e de dispositivos de 

processamento/comunicação da informação, em um ciclo de 

realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso. [...] Na verdade , há 

grandes áreas do mundo e consideráveis segmentos da população que 

estão desconectados do  novo sistema tecnológico [...] Além disso, a 

velocidade de difusão tecnológica é seletiva tanto social quanto 

funcionalmente. O fato de países e regiões apresentarem diferenças 

quanto ao momento oportuno de dotarem seu povo do acesso ao poder da 

tecnologia representa fonte crucial de desiguldade em nossa sociedade. 

(Castells, 1999: 69-70). 

 

Assim, 

 

O surgimento de um novo sistema eletrônico de comunicação 

caracterizado pelo seu alcance global, integração de todos os meios de 

comunicação e interatividade potencial está mudando e mudará para 

sempre nossa cultura. Contudo, surge a questão das condições, 

características e efeitos reais dessa mudança. (Castells, 1999: 414). 

 

A tecnologia per si não é responsável por mudanças. Há que se levar em conta o poder do 

Estado e as políticas públicas de forma a fomentar uma nova geração de conhecimento. 

“Afirmo que por meio da poderosa influência do novo sistema de comunicação, mediado 

por interesses sociais, políticas governamentais e estratégias de negócios, está surgindo 

uma nova cultura: a cultura da virtualidade real [...]”  (Castells, 1999: 415). 

 

Como os seres da caverna de Platão, romper com a realidade é doloroso e na maior parte 

das vezes indesejável. 

 

É extremamente difícil tomar consciência da limitação imposta pela cultura e pelo meio e 

distinguir a realidade (a verdade) da ilusão. É preciso buscar o conhecimento para fugir do 

senso comum e da escuridão da caverna. 

 

Dupas (2011: 66) adverte sobre o ser humano: “Do exterior ele recebe superabundância de 

informação, comunicação mercantilizada e material cultural programado. Não lhe é dado, 

no entanto, quase nada de referencial conceitual e filosófico.”. É dificil, e para muitos 

impossível, diferenciar informação útil de desinformação e contra-informação.  

 

No romance O nome da Rosa, Guilherme adverte seu discípulo: “Teme, Adso, os profetas 

e os que estão dispostos a morrer pela verdade [...]” (Eco, 2003: 470). E, completa: 

 
Jorge cumpriu uma obra diabólica porque amava tão lubricamente a sua 

verdade, a ponto de ousar tudo para destruir a mentira. Jorge temia o 

segundo livro de Aristóteles porque este talvez ensinasse realmente a 

deformar o rosto de toda verdade, a fim de que não nos tronássemos 
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escravos de nossos fantasmas. Talvez a tarefa de quem ama os homens 

seja fazer rir da verdade, fazer rir a verdade,  porque a única verdade é 

aprendermos a nos libertar da paixão insana pela verdade. (Eco, 1980: 

470) 

 

Assim, Guilherme procura fazer com que Adso reflita sobre a liberdade e a busca pelo 

conhecimento que pode levar a outras verdades, diversas daquelas que são impostas.  

 

Para tal, a Ciência é o instrumento principal. No entanto, no romance, Eco descreve “A 

ciência usada para ocultar, ao invés de iluminar.” (Eco, 2003: 171). E Guilherme esclarece 

“Porque a ciência não consiste só em saber aquilo que se deve ou se pode fazer, mas 

também em saber aquilo que se poderia fazer e que talvez não se deva fazer.” (Eco, 2003: 

100). Portanto, ao ser humano deve ser dada a liberdade e as condições necessárias para 

obter conhecimento.   

 

A Idade Média é também chamada de Idade das Trevas, pois como a imprensa ainda não 

existia, as obras originais tinham que ser reproduzidas manualmente por monges copistas. 

E, como O nome da rosa relata, os livros eram raridades preciosas, às quais poucos tinham 

acesso. Assim, o livro de cunho policial é na verdade uma crítica à intolerância que marcou 

a Idade Média. Porém,  torna-se necessária a reflexão sobre os tempos atuais e buscar a 

discussão sobre a parcela da humanidade  que é tolhida em sua liberdade de busca pelo 

conhecimento. Situações e fatos semelhantes aos que motivaram os crimes abordados na 

obra poderão ser observados facilmente no mundo contemporâneo. 

 

Ao iniciar o relato da viagem com Guilherme, Adso está pessimista com o mundo em que 

vive: 

 
Os homens de outrora eram grandes e belos (agora são crianças e anões), 

mas esse fato é um dos muitos que testemunham a desventura de um 

mundo que vai envelhecendo. A juventude não quer aprender mais nada, 

a ciência está em decadência, o mundo inteiro caminha de cabeça para 

baixo, cegos conduzem outros cegos e os fazem precipitar-se nos 

abismos, os pássaros se lançam antes de alçar vôo, o asno toca lira, os 

bois dançam. [...] Sejam dadas graças a Deus por eu naqueles tempos ter 

adquirido de meu mestre a vontade de aprender e o sentido do caminho 

reto, que se conserva mesmo quando o atalho é tortuoso. (Eco, 2003: 22-

23). 

 

Esta passagem do livro, apresenta um Umberto Eco descontente com o mundo em que vive 

e pessimista  em relação à ciência. 

 

Igualmente, Saramago resume as preocupações que externou em seus romances, 

acreditando no poder do conhecimento: 

 
Toda a minha obra pode ser entendida como uma reflexão sobre o erro. 

Sim, sobre o erro como verdade instalada e por isso suspeita, sobre o erro 

como depuração intencional de factos, sobre o erro como ilusão dos 

sentidos e da mente, mas também sobre o erro como ponto necessário 

para se chegar ao conhecimento (Saramago, 2001, como citado em 

Aguilera, 2010: 325). 
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E, faz o leitor refletir: 

 
“[...] as pessoas em geral reagem assim, ninguém gosta de ser deixado à 

margem, desconsiderado no seu direito à  informação e ao conhecimento, 

no entanto, lá muito de longe em longe, ainda se vai topando com alguma 

rara excepção neste fastidioso mundo de repetições, como lhe poderiam 

ter chamado os sábios órficos, pitagóricos, estóicos e neoplatónicos, se 

não tivessem peferido, com poética inspiração, dar-lhe o mais bonito e 

sonoro nome de eterno retorno. (Saramago, 2000: 295) 

 

Saramago encerra seu romance A caverna com a frase: “BREVEMENTE, ABERTURA 

AO PÚBLICO DA CAVERNA DE PLATÃO, ATRACÇÃO EXCLUSIVA, ÚNICA NO 

MUNDO, COMPRE JÁ A SUA ENTRADA.”  (Saramago, 2000: 350). E então retorna-se 

à República de Platão “Que  estranha cena descreves e que estranhos prisioneiros. São 

iguais a nós.”.  Parece que, no que diz respeito ao conhecimento, continua-se prisioneiro. 

 

E, Saramago adverte: “[...] há quem leve a  vida inteira a ler sem nunca ter conseguido ir 

mais além da leitura, ficam pegados à página, não percebem que as palavras são apenas 

pedras postas a atravessar a corrente de um rio, se estão ali é para que possamos chegar à 

outra margem [...]” (Saramago, 2000: 77). Portanto, há que buscar a outra margem, a outra 

verdade... Mas, é um processo doloroso.   
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Abstract: Investments in public health had an increase of about R$ 20 bi in recent years. 

Even with the dynamism of the Unique Health System (SUS), only after 13 years the 

criteria and parameters for the planning and programming of health services have been 

updated. The calculations for health resources division are complex due to the nature of the 

SUS administrative organization, which has three administrative levels. Despite providing 

the criteria and parameters for the calculations, it was not provided any information system 

that would automate this process and provide reliable information for decision making. In 

order to fill such gap, this paper presents a system for health resource management from 

the perspective of GM/MS 1631/2015 ordinance. The tool has been validated using as case 

studies two municipalities in the interior of the state of Pará. The results were promising, 

with latent market potential, being possible to simulate various scenarios for a medium and 

long-term predictions. 

 

Keywords:  Health Information System, SUS, Public Policies, Ordinance 1631/2015  

 

Resumo: Os investimentos em saúde pública tiveram um aumento de cerca de 20 bilhões 

de reais nos últimos anos. Mesmo com a dinamicidade do Sistema Único de Saúde (SUS), 

apenas após 13 anos os critérios e parâmetros para o planejamento e programação de ações 

e serviços de saúde foram atualizados. Os cálculos para divisão de recursos de saúde são 

complexos devido a natureza administrativa do SUS, o qual possui três níveis 

administrativos. Apesar de fornecer os critérios e parâmetros para os cálculos, não foi 

disponibilizado nenhum sistema de informação que automatizasse tal processo e fornecesse 

suporte à decisão. Visando preencher tal lacuna, este trabalho apresenta um sistema de 

gestão de recursos de saúde sob a ótica da Portaria GM/MS 1631/2015. A ferramenta foi 

validada utilizando como estudos de caso dois municípios do interior do estado do Pará. Os 

resultados mostraram-se promissores, com potencial mercadológico latente, sendo possível 

simular diversos cenários para médio e longo prazo.  
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Palavras chave: Sistema de Informação aplicados à Saúde, SUS, Políticas Públicas, 

Portaria 1631/2015 

 

1. Introdução 

O Brasil foi um dos primeiros e poucos países fora da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico a prever em sua legislação o acesso universal 

aos serviços de saúde, passando a ser tratado como um dever do Estado. De acordo com o 

The World Bank estima-se que cerca de 70% da população brasileira utiliza-se dos serviços 

do Sistema Único de Saúde (SUS) e que o Brasil investe cerca de 150 dólares por pessoa 

na área da saúde. 

Devido às diversas realidades regionais de um país com dimensões continentais e à 

estrutura administrativa do SUS, a gerência da distribuição de recursos é uma tarefa 

extremamente complexa. Aliado à isso, ainda temos a dinamicidade da saúde, com novos 

exames, procedimentos e padrões sendo criados e atualizados continuamente. Neste 

contexto, em 2015 - após 13 anos, os critérios e parâmetros para o planejamento e 

programação de ações e serviços de saúde no âmbito do SUS foram atualizados pela 

Portaria 1631, de 1º de outubro de 2015, do Gabinete do Ministério (GM) do Ministério da 

Saúde (MS), conhecida por Portaria GM/MS 1631/2015. Esta portaria veio substituir a 

Portaria nº 1.101/GM/MS de 12 de junho de 2002. 

A Portaria GM/MS 1631/2015 veio subsidiar o cálculo das estimativas de 

necessidades da população, definindo critérios que orientem a programação de recursos 

destinados a investimentos que visem reduzir as desigualdades na oferta de ações e 

serviços de saúde e garantir a integralidade da atenção à saúde; e foi resultado das 

pactuações das seguintes comissões de Intergestores: i) regionais, à nível municipal; ii) 

bipartite, à nível Estadual-Municipal; e iii) tripartite, à nível Federal-Estadual-Municipal. 

Nesta portaria, são estabelecidos, por exemplo, parâmetros de cobertura das 

consultas médicas de urgência especializadas, cirurgias ambulatoriais especializadas, 

procedimentos traumato-ortopédicos, patologia clínica, anatomopatologia e citopatologia, 

radiodiagnóstico, exames ultrassonográficos, diagnose, fisioterapia, terapias 

especializadas, próteses e órteses, ressonância magnética, medicina nuclear in vitro, 

tomografia computadorizada, hemoterapia, entre outros (SOUZA E LAGES, 2012, p. 178).  

Além dos itens supramencionados, há muitos outros, o que torna a análise de 

distribuição de recursos uma tarefa trabalhosa, sendo inviável realizá-la manualmente. 

Mesmo assim, o Ministério da Saúde não disponibilizou nenhum Sistema de Informação 

(SI) que permita aos gestores públicos a simulação de cenários e análise situacional, 

ficando a cargo das prefeituras realizá-los. No entanto, é de conhecimento geral as 

dificuldades enfrentadas pelos gestores públicos municipais, sobretudo em municípios 

pequenos, quanto ao acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação. Portanto, é 

possível afirmar que a problemática supramencionada é grave pelos seguintes motivos: i) 

volume de investimento na saúde, o qual é de aproximadamente 10% do Produto Interno 

Bruto (PIB) do país: ii) a complexidade administrativa do SUS; iii) a desassistência de 

pequenos municípios.  

À luz de tais fatos, o presente trabalho apresenta um sistema de gestão de recursos 

de saúde desenvolvido sob a ótica do Design Science Research Methodology, com o 

objetivo de auxiliar os gestores públicos na análise situacional e previsão de possíveis 

cenários por meio de simulações de médio e longo prazo. O sistema desenvolvido foi 

testado e validado utilizando-se como estudos de caso municípios no Estado do Pará. Os 
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resultados obtidos foram promissores, com os stakeholders satisfeitos com os relatórios 

gerados, destacando o potencial mercadológico latente da ferramenta proposta.  

O restante deste artigo encontra-se organizado como segue.  Na Seção 2 apresenta-

se a metodologia adotada no presente estudo. Na Seção 3 a Portaria GM/MS 1631/2015 é 

resumidamente apresentada, juntamente com uma análise de competidores. Em seguida é 

feita a apresentação do sistema desenvolvido na Seção 4 e discutem-se os resultados na 

Seção 5. Por fim, as considerações finais são apresentadas na sexta e última Seção.  

 

2. Metodologia 

 O gatilho para o desenvolvimento deste trabalho foi uma visita técnica à Central 

Estadual de Regulação do Estado do Pará (CER/PA), realizada por pesquisadores ligados 

ao Laboratório de Inteligência Computacional da Universidade Federal do Pará e ao 

Laboratório de Computação Aplicada da Universidade Federal do Oeste do Pará. Durante a 

visita, especialistas apresentaram diversas dificuldades enfrentadas pelo CER/PA e órgãos 

correlatos, como Secretarias Municipais de Saúde, dentre as quais, a ausência de uma 

ferramenta automatizada para análise situacional e previsão de possíveis cenários por meio 

de simulações de médio e longo prazo sob a ótica da Portaria GM/MS 1631/2015 foi a 

mais proeminente.  

 Após a primeira entrevista, os pesquisadores reuniram-se a fim de propor uma 

solução factível, e durante as discussões, percebeu-se que a Design Science Research 

Methodology (DSRM) é a metodologia que se adequa precisamente ao que viria a ser 

desenvolvido.   

A DSRM é uma metodologia de pesquisa bastante difundida quando o objetivo 

final do projeto é o desenvolvimento de um produto, metodologias, estratégias e serviços, 

sobretudo na área de Sistemas da Informação.  O DSRM é um modelo de processo 

composto de seis etapas postas em sequência, cujas definições e funções encontram-se 

descritas a seguir:  

1. Descrição do problema e motivação. Aqui define-se o problema de pesquisa a 

ser abordado e justifica-se o valor da solução vislumbrada. Esta etapa serve para atomizar 

o modelo conceitual do problema, assim a solução poderá efetivamente capturar a sua 

complexidade.  

2.  Definição dos objetivos para a solução. Nesta etapa os pesquisadores devem 

inferir os objetivos de uma solução a partir da definição do problema e do conhecimento 

do que é possível e viável. Como resultado desta etapa espera-se a descrição de como o 

novo artefato irá lidar com problemas até então não considerados - este detalhe é 

imprescindível a fim de garantir a inovação no desenvolvimento do produto e, ao mesmo 

passo, garantir a viabilidade de execução do projeto.  

3. Projeto e desenvolvimento. Aqui desenvolve-se e implementa-se o produto, 

modelo, método ou estratégia. Conceitualmente, um artefato produzido sob a DSRM pode 

ser qualquer objeto o qual uma contribuição de pesquisa está nele embutido. Logo, 

depreende-se que o artefato não é um mero produto, mas possui caráter inovador. Em 

particular, quando se trata de um artefato produzido no contexto de sistemas de 

informação, este usualmente possui também apelo mercadológico, por isso a necessidade 

de se consultar tanto o estado da arte quanto o estado da prática nas etapas anteriores. 

4. Demonstração. Nesta fase, demonstra-se o uso do artefato na resolução de uma 

ou mais instâncias do problema. Isto envolve seu uso em experimentos e simulações; e é a 

partir desta etapa que o planejamento amostral, o plano de tabulação de dados, as formas 

de coleta e processamento de dados e instrumentos de coleta se tornam notórios.  
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5. Avaliação. A observação e mensuração do desempenho do aparelho na 

resolução do problema é o foco desta etapa. Esta atividade envolve a comparação dos 

objetivos da solução com os resultados observados na fase de demonstração. Ao final desta 

etapa é possível decidir sobre a necessidade de retornar à uma das fases anteriores a fim de 

aumentar a eficácia do artefato ou se ele continua para a próxima etapa. 

6. Comunicação. Esta fase visa dar publicidade ao problema e sua importância, ao 

artefato, sua utilidade e inovação, o rigor de seu projeto e efetividade de uso. Os principais 

documentos construídos nesta etapa são artigos científicos, relatórios técnicos, documentos 

de registro de software, pedidos de patente e entrevistas.  

Com a definição da metodologia a ser empregada no estudo, os pesquisadores 

dividiram os trabalhos em duas fases. A primeira consistiu na análise da Portaria GM/MS 

1631/2015 e de softwares utilizados pelos especialistas do CER/PA. A segunda fase foi a 

instanciação dos elementos do DSRM, desde a identificação do problema e motivação - 

com os subsídios alcançados na fase 1, até a escrita deste artigo, representando a etapa de 

comunicação. Na próxima Seção os resultados da primeira fase da pesquisa serão 

apresentados.  

 

3. Fundamentação teórica 

 

3.1. A PORTARIA GM/MS 1631/2015 

 

Não é possível discorrer sobre a Portaria GM/MS 1631/2015 sem antes mencionar 

suas predecessoras: a Portaria do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) 

3046/1982 e a Portaria GM/MS 1101/2002, uma vez que estas serviram de fundamento e 

alicerce para a produção da retratada neste trabalho. Em 1980, o Brasil encontrava-se em 

um período considerado por muitos historiadores, a exemplo de (SANTAGADA, 1990, p. 

121), como a “década perdida”.  Neste contexto, temos um Brasil sucumbindo em e 

endividamentos externos, com a inflação tendo atingido a taxa de 100% (ARIDA E 

RESENDE, 1985, p. 6). Tendo em vista o cenário apresentado, a Portaria MPAS 

3046/1982 surgiu como uma das soluções de estagnação da conjuntura política e 

econômica, segundo Bomfim (2011, p. 369), o documento tinha o intuito de racionalizar as 

despesas com assistência médica da população previdenciária. Assim, foram formulados 

parâmetros visando reduzir os gastos, ajustar a oferta de serviços contratados e 

conveniados pelo Inamps, e eliminar ou reduzir as fraudes que ocorriam até então. 

A Portaria MPAS 4036/1982 segue por duas vertentes: primeiramente apresentação 

de parâmetros de cálculos voltados para assistência da população (cobertura), e em 

segundo lugar cálculos de capacidade aceitável de recebimento de pacientes e produção de 

serviços (produtividade); tornando assim, mais parametrizado e metodológico o, 

relativamente novo, sistema de saúde brasileiro. (BOMFIM, 2011, p. 370). Ainda se 

tratando da Portaria MPAS 3046/1982, esta abrangia as consultas médicas de urgência e 

emergência, clínicas básicas (clínica médica, pediatria, ginecologia, obstetrícia e cirurgia 

geral), consultas médicas especializadas, consultas odontológicas, serviços 

complementares (patologia clínica e radiologia), internações (necessidade de internações e 

leitos) e capacidade de produção (número de consultas/hora) do profissional médico e do 

dentista. (SOUZA E LAGES, 2012, p. 175). 

Em 12 de junho de 2002, a Portaria MPAS 3046/1982 foi revogada com a 

publicação no Diário Oficial da União (DOU) da nova Portaria GM/MS 1101/2002 que 

entrará em vigor, desenvolvida pelo Ministro da Saúde em exercício na época, Barjas 

Negri (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002, p. 1). Segundo Souza e Lages (2012, p. 178) 
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novos indicadores foram adicionados com a vinda desta Portaria, como por exemplo foram 

estabelecidos parâmetros de cobertura das consultas médicas de urgência especializadas, 

cirurgias ambulatoriais especializadas, procedimentos traumato-ortopédicos, ações 

especializadas em odontologia, patologia clínica, anatomopatologia e citopatologia, 

radiodiagnóstico, exames ultrassonográficos, diagnose, fisioterapia, terapias 

especializadas, próteses e órteses, anestesia, ressonância magnética, medicina nuclear in 

vitro, tomografia computadorizada e hemoterapia, entre outros. 

Com base nos relatos acima, percebe-se uma ampla atualização realizada nos 

parâmetros de cálculo, com o acréscimo de novos indicadores. Isto fez-se necessário 

conforme o notório avanço e o desenvolvimento natural da nação neste período. Uma vez 

que esses cálculos conjecturam mais adequadamente a tendência da saúde e tendo sempre 

em vista a adjacência aos ODM, postula-se o oferecimento de uma melhor qualidade na 

gestão dos recursos de saúde. 

A Portaria GM/MS 1631/2015, principal tema deste artigo, foi criada por Ademar 

Arthur Chioro dos Reis, então Ministro da Saúde, em 02 de outubro de 2015 - data oficial 

de publicação no DOU. Segundo o Diário Oficial da União (2015, p. 4), tal portaria tem o 

objetivo de:  

 

"Definir aproximações às necessidades de saúde da população pensadas 

independente de restrições financeiras, séries históricas da oferta de serviços ou 

outros condicionantes. Rompe-se, assim, com a lógica restritiva e de controle que 

permeou a elaboração dos parâmetros de programação no país, desde a Portaria 

MPAS N° 3046, de 20 de julho de 1982, que teve grande influência nos primórdios 

do SUS, até a Portaria GM n° 1101, de 12 de junho de 2002." (CHIORO, 2015, p. 

4) 

 

A Portaria GM/MS 1631/2015, apresenta também grandes diferenças em relação à 

sua predecessora principalmente no que tange a aferimentos mais específicos, ao cenário 

de consultas e doenças, entre outros. Mudanças de normativas e suplantação de Portarias 

fazem-se sempre necessárias, uma vez que é irremissível e extensa a mutabilidade dos 

serviços ligados à saúde. Por exemplo, a fim de uma explicação fundamentada em 

acontecimento hodierno e segundo Guerra et al. (2005, p. 228) pode-se considerar que o 

câncer é um importante problema de saúde pública em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, sendo responsável por mais de seis milhões de óbitos a cada ano, 

representando cerca de 12% de todas as causas de morte no mundo. Diante disto, buscou-

se na base de dados do DATASUS informações sobre a mortalidade de câncer e conforme 

ilustrado no gráfico presente na Figura 1, pode-se observar uma crescente taxa de 

mortalidade entre 1982 e 2014. 
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FIGURA 1 - Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade, pelas 

populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo, localidade e por período 

selecionado (DATASUS - TABNET, 2017). 

 

Neste contexto, utilizando como exemplo o câncer, percebe-se a necessidade de 

aprimoração nas normativas governamentais. Em posse de ocorrências históricas e estudo 

em cima destas, é possível predizer futuros problemas e formular possíveis soluções. 

Contudo, as resoluções nem sempre são como antevistas, perante as incontáveis 

possibilidades de interferências externas. À vista disso, periodicamente, faz-se necessário 

uma reciclagem em tais decretos.  

A Portaria retratada é dividida em dois capítulos, o primeiro dispõe dos cálculos 

preditivos ofertados pelo governo, como objetivo principal da Portaria; e o segundo 

capítulo reúne normas, critérios e parâmetros que constam em políticas já regulamentadas, 

além de disponibilizar informações reunidas de outras Portarias que possuem alguma 

relação. 

Retornando ao primeiro capítulo da Portaria, fonte dos cálculos implementados 

neste trabalho, temos que este é subdividido em seções. Cada ramificação tem sua 

especificidade, sendo detentor dos cálculos singulares àquele domínio, de acordo com a 

numeração abaixo, com alguns exemplos de cada seção: 

I. Atenção à gravidez, parto e puerpério: 

A. Estimativa de gestantes; 

B. Gestantes de alto e risco habitual; 

C. Estimativas de crianças por faixa etária;  

D. Procedimentos de atenção básica e ambulatorial - consultas, 

dosagens de vacinas exames entre outros. 

II. Atenção às pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT): 

A. Diabetes; 

B. Hipertensão; 

C. Insuficiência cardíaca; 

D. Doença Renal; 

E. Doença Pulmonar. 

III. Eventos de Relevância para a Vigilância em Saúde: 

A. Doenças Sexualmente Transmissíveis; 

B. Hepatites Virais; 

C. Hanseníase; 
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D. Dengue. 

IV. Atenção a saúde bucal: 

A. Atendimentos; 

B. Atenção especializada; 

C. Atenção Ambulatorial Especializada; 

D. Consultas; 

E. Atenção Básica. 

V. Atenção especializada: 

A. Médicos; 

B. Consultas; 

C. Exames especializados. 

VI. Atenção hospitalar: 

A. Leitos; 

B. Internações. 

VII. Equipamentos: 

A. Espirômetros; 

B. Tomógrafos; 

C. Pet Scan; 

D. Ultrassom convencional. 

VIII. Hematologia e Hemoterapia: 

A. Parâmetros para coleta de sangue; 

B. Parâmetros para transfusão. 

 

Conforme entendimento tácito, esta é a portaria vigente para predição de gastos e 

gestão em saúde. Uma vez diante de uma necessidade vital ou arbitrária à submissão de 

projetos ao SUS é fundamental a utilização da Portaria hodierna, principalmente, como 

justificativa para o requerimento de verba para o mesmo.  

 

3.2. ANÁLISE DE COMPETIDORES 

Esta seção apresenta um estudo crítico-comparativo de sistemas de gestão de saúde, 

portais de notícias e buscadores de informações situadas em distintas bases de dados. 

Todos os sistemas, obrigatoriamente, utilizam dados reais de saúde e têm como desígnio 

apresentar dados epidemiológicos, indicadores de saúde, dados estatísticos e outros, que 

são utilizados como base de informações para análise, cálculo e tomadas de decisão para 

Ministérios e órgãos competentes da área.  Como mencionado anteriormente, este projeto 

obteve apoio de um especialista pertencente à Central Estadual de Regulação (CER/PA), e 

seguindo as recomendações do mesmo, seis softwares foram utilizados para levantamento 

do estado da prática: Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE), IBGE Webcart Beta, 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS), DeepAsk, Informação e Gestão da 

Atenção Básica (E-GESTOR), Centro de Informações e Decisões Estratégicas Em Saúde - 

Conecta SUS Zilda Arns Neumann (CONECTA SUS). As próximas subseções apresentam 

os níveis de funcionalidade e necessidades funcionais dos softwares supracitados. 

 

3.2.1 Sala De Apoio À Gestão Estratégica (SAGE)  
O SAGE é uma base de dados de livre acesso que utiliza mapas e gráficos 

estatísticos para disponibilizar indicadores de extrema importância, como por exemplo, 

dados de combate à AIDS, malária e diversas doenças, índices de saúde de gestantes, 

mortalidade infantil, dentre outros.  Foi concebido por Alexandre Rocha Santos Padilha, 

em 8 de março de 2012, à época, ocupante do cargo de Ministro da Saúde, através da 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

3985



 

7 

Portaria GM/MS 406/2012. Neste ato administrativo ficou  delegado como 

responsabilidade do Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS cumprir os 

objetivos presentes na prescrição do Ministério da Saúde (2012), a saber: i) obter e 

sistematizar dados e informações produzidos pelos órgãos do MS e entidades a ele 

vinculadas e por outras instituições de saúde, com vistas a contribuir para o processo 

decisório e para o acompanhamento das políticas públicas de saúde; ii) disponibilizar, por 

intermédio da internet e quaisquer outros meios definidos pela Secretaria-Executiva do 

Ministério da Saúde, informações e análises de caráter executivo e gerencial, com o 

objetivo de subsidiar a tomada de decisão, a gestão e a produção de conhecimento; iii) 

disponibilizar regularmente relatórios de análise situacional em saúde; e iv) gerir o Portal 

da SAGE e o Portal da Saúde com Mais Transparência (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012, 

p. 1). 

O SAGE apresenta ainda indicadores epidemiológicos da situação atual da saúde 

no Brasil, como morbidade, mortalidade, violência doméstica e sexual, e dados de gestão 

financeira, como lista projetos e liberação de recursos. Ademais, é de grande valia a 

permissibilidade de exportação destes conhecimentos nos vários formatos que o sistema 

disponibiliza. O SAGE permite exportar para os formatos Comma Separated Values 

(CSV), JavaScript Object Notation (JSON) - alimentação de outros sistemas -  imagens e 

gráficos (fundamentação das informações), entre outros. Apesar de suas qualidades 

singulares, detectou-se a necessidade de cálculos mais transversais a fim de suprir, de 

forma mais concreta, as tomadas de decisões. Deparou-se também com um déficit de 

fornecimento de dados para solução de problemas e principalmente gestão de saúde, como 

por exemplo logística de distribuição, controle financeiro e controle de estoque de 

suprimentos. 

 

3.2.2 IBGE Webcart Beta 

Pouco é registrado, seja no âmbito acadêmico-científico ou no âmbito de 

transparência pública, a respeito de informações sobre o surgimento do IBGE WebCart 

Beta3. Diante do limitado acervo bibliográfico, o website predecessor do sistema, é uma 

factível fonte para descrição e definição do mesmo. Segundo sua página institucional “O 

IBGE disponibiliza uma ferramenta simplificada para criação de cartogramas a partir dos 

dados contidos no canal Cidades@” (IBGE WebCart, 2016). Neste contexto, pode-se 

deduzir que o WebCart foi desenvolvido depois do IBGE Cidades@, uma vez que se 

utiliza do projeto como provisor da base de informação. 

Seguindo a análise proposta, foi compreendido que suas principais funcionalidades 

e contribuições para o mercado são apresentar cartograficamente dados como quantitativo 

de nascidos vivos, estabelecimentos de saúde e demografia populacional; além de serviços 

de saúde, como acervo de leitos e equipamentos, diversamente detalhados. Todavia, 

indicadores de outras áreas como educação, transporte, entre outros que não fazem parte do 

escopo deste trabalho, também são concedidos pelo projeto.  

Em similaridade com o SAGE, o IBGE WebCart Beta também é de livre acesso e 

disponibiliza seus resultados, cartograficamente distribuídos, em formatos como CSV, 

Portable Document Format (PDF) e Scalable Vector Graphics (SVG). Por meio da análise 

do IBGE WebCart Beta3 pode-se observar insuficiência no que tange a resultados mais 

progressistas, alcançando resoluções mais avançadas a fim de prover alicerces mais 

estáveis para tomadas de decisões, criação e projeção de políticas públicas mais específicas 

e fundamentadas. 
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3.2.3 Departamento De Informática Do Sus (DATASUS) 

O DATASUS foi criado em 16 de abril de 1991. Segundo o decreto D0100, 

publicado no Diário Oficial da União (DOU) “Ao Departamento de Informática do SUS 

compete especificar, desenvolver, implantar e operar sistemas de informações relativos às 

atividades finalísticas do SUS, em consonância com as diretrizes do órgão setorial” (CASA 

CIVIL, 1991). Após submetido a análise explanada no tópico 2.2, verificou-se que tal 

sistema segue uma metodologia diferente dos demais, uma vez que este é formado por um 

conjunto de subsistemas. Neste contexto, cada módulo do sistema é responsável por 

trabalhar com indicadores específicos, de maneira que cada uma das aplicações é 

especializada e direcionada a uma área singular de conhecimento. 

Um dos subsistemas pertencentes ao DATASUS é o TABNET. Ele é responsável 

pelas informações demográficas, indicadores de saúde, assistência social, dentre outros. 

Outro subsistema da composição DATASUS é o CID 10, cuja especificidade é a 

catalogação de doenças, mantendo assim um código único para cada uma. Tais subsistemas 

foram elencados dada suas importâncias e frequência de utilização por profissionais da 

área, em consequência da capacidade de armazenar e disponibilizar indicadores de suma 

importância para quantificação de doenças. As informações apresentadas e 

disponibilizadas pelo DATASUS são de vital importância para auxiliar nas ementas, 

planos e políticas públicas de saúde, visto que as bases de informações ofertada pelo 

sistema são a maior e mais completa fonte de conhecimento de saúde disponível. Esta 

ferramenta é de livre acesso, sendo uma rica fonte de consulta para produções científicas, 

análises de dados e profissionais da área, porém três disfunções podem ser salientadas 

diante da análise aplicada. 

Conforme os sistemas anteriormente estudados, este possui apenas dados 

quantitativos e estatísticos, sendo carente pois, de cálculos que apresentem maior 

segurança e confiabilidade para planejamentos estratégicos e concretos. É observado 

também, que apesar dos subsistemas valerem-se de uma só base de informação e serem 

todos partes de um sistema maior (DATASUS), estes subsistemas não possuem integração 

entre si. Neste contexto, vale ressaltar a dificuldade encontrada para localizar as 

informações contidas em sua conjuntura, revelando-se assim uma plataforma não muito 

amigável ao usuário, uma vez que se faz necessário muitas interações com o sistema para 

alcançar a exportação ou visualização dos dados. Tal argumento havia sido previamente 

identificado e sinalizado pelo especialista adjunto do projeto.  

 

3.2.4 DeepAsk 

A DeepAsk foi criada em 22 de julho de 2013. Este sistema funciona como um 

provedor de conhecimento de distintos temas, como saúde, economia, transporte, 

comunicação, entre outros. Seu real propósito é pouco difundido, porém, segundo a sua 

área institucional, “A missão do DeepAsk é centralizar os dados abertos da internet e 

torná-los mundialmente acessíveis para pesquisa e análise. Através de infográficos e mapas 

de acesso interativo, o DeepAsk facilita o acesso aos dados abertos para milhares de 

pessoas em todo o mundo” (DeepAsk, 2015). 

Realizando a análise proposta com o auxílio do especialista supramencionado, 

pode-se observar que, diferente dos demais, este sistema tem uma premissa peculiar, dada 

sua forma única de apresentação dos dados. Neste cenário, infere-se que o enfoque da 

DeepAsk não é disponibilizar mais uma base de dados, uma vez que sua metodologia é 

disponibilizar a informação a partir da análise de indicadores provenientes de inúmeras 

bases de dados, porém no formato portal de notícias. Apesar de grande valia na sua forma 

de disseminar o conhecimento, tendo em vista o seu público alvo, e propiciar alicerces 
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sólidos para produção acadêmico-científica, tal metodologia recai em uma limitada 

aplicabilidade, no que se refere ao oferecimento de base de informação para 

desenvolvimento de sistemas. 

 

3.2.5 Informação E Gestão Da Atenção Básica (E-GESTOR) 

Segundo o material de apresentação, produzido pela equipe do Núcleo de 

Tecnologia da Informação (NTI) do Departamento de Atenção Básica (DAB), “o E-gestor 

foi desenvolvido para centralizar e organizar o acesso aos sistemas; permitir maior 

agilidade na realização dos cadastros; reforçar a identidade dos sistemas ofertados pelo 

Departamento e reunir informações de apoio aos Gestores estaduais e municipais” (NTI - 

DAB, 2016). O E-GESTOR em sua Versão 6 apresenta duas áreas de acesso, sendo a 

primeira pública, a qual dispõe de alguns relatórios básicos no âmbito financeiro, 

geográfico e de saúde; e a segunda restrita, permitida apenas para gestores e técnicos, 

estaduais e municipais, órgãos federais e outras instituições. Embora o profissional adjunto 

do projeto pertença à CRE/PA, este também não tem acesso ao sistema, impossibilitando 

assim uma análise mais completa desta área. Ainda sobre o E-Gestor, obteve-se a 

informação que tal sistema é mais utilizado a nível de modelo de relatórios, ou seja, baseia-

se em sua estrutura para produção de relatórios de auxílio à gestão. Neste contexto, não é 

conclusivo se o sistema possui serventia no âmbito de disponibilidade de base de dados. 

Contudo, caso este o tenha em sua área restrita, seu difícil acesso (dado os limitantes 

cargos permitidos), torna-o inviável para aplicação neste trabalho. 

 

3.2.6 Centro De Informações E Decisões Estratégicas Em Saúde  - Conecta Sus Zilda 

Arns Neumann (CONECTA SUS) 
O projeto Conecta SUS foi criado pela Secretaria da Saúde do Estado de Goiás 

(SES-GO), em 3 de dezembro de 2014. Segundo a própria Secretaria “o centro de 

informações é uma nova forma de fazer Saúde Pública, com informações atualizadas, 

disponibilizadas em tempo real, que darão total apoio aos gestores nas instâncias estadual e 

municipal, na tomada de decisões” (SES-GO, 2014). Pela análise proposta e executada 

neste trabalho, o sistema produzido pelo projeto Conecta SUS foi entendido como um 

aglomerador e sinalizador dos dados disponibilizados pelo DATASUS. 

Este sistema é muito utilizado pelos gestores como canal de localização de dados, 

uma vez que é isento de restrição e, como citado anteriormente, o DATASUS não possui 

uma interface amigável ao usuário, consequentemente, dificultando o encargo de seus 

utilizadores, com ênfase nos que não detêm total familiaridade com a disposição das 

informações. Entretanto, é de grande amparo à contribuição realizada, porém o recorrente 

problema encontrado nos demais sistemas analisados, dito que não é disponibilizado uma 

base de acesso própria, também se faz presente no mesmo. 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES DA SEÇÃO 

Por fim, após completar a análise destes sistemas correlatos, pode-se concluir que 

ainda se faz necessária uma aplicação que utilize toda a gama de informação 

disponibilizada pelos sistemas elencados, a fim de aplicar cálculos mais complexos e 

preditivos, como os dispostos na Portaria GM/MS 1631/2015. Sendo assim, percebeu-se 

um déficit no que tange a predição de saúde, mais especificamente com a utilização de 

portarias governamentais. Neste contexto, julga-se necessário o desenvolvimento de um 

sistema que trabalha com tal aspecto, a fim de simplificar e agilizar o processo de tomada 

de decisão dos gestores da área, o qual é apresentado a seguir. 
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4. Resultados 

 

Conforme mencionado anteriormente, a metodologia escolhida para a condução 

desta pesquisa foi a DSRM, apresentada na Seção anterior. As subseções a seguir 

apresentam a instanciação dos elementos do DSRM para o presente trabalho.  

 

4.1. PROBLEMA E MOTIVAÇÃO 

Instanciando os elementos do DSRM para a presente proposta, temos que o 

principal problema consiste na falta de um sistema da informação capaz de auxiliar os 

gestores na realização dos cálculos dispostos na Portaria GM/MS 1631/2015, cuja 

implementação é impreterível à gestão eficiente dos recursos públicos.  

Este problema foi evidenciado por meio de observação e entrevistas com 

especialistas do CRE/PA. Em tal processo, identificou-se que na ausência de um sistema 

implementador da referida Portaria, utilizava-se planilhas que implementavam a Portaria 

predecessora (1101/2002 - já revogada). Em segundo lugar, temos que apenas a seção 6 da 

portaria atual tem seus cálculos implementados em planilhas (profissionais da área o 

fizeram dada a frequência de utilização); os cálculos das demais seções, quando 

necessárias, são realizados manualmente. Considerando a totalidade das seções, estimou-se 

que apenas 15% dos cálculos da Portaria estavam automatizados em planilhas eletrônicas, 

tornando a análise situacional e preditiva uma tarefa morosa e burocrática.  

As motivações para lidar com este problema são diversas, primeiramente, a 

quantidade de recursos destinados à saúde é enorme - o investimento na saúde chega aos 

10% do Produto Interno Bruto do País, ultrapassando a cifra de R$ 100 Bilhões em 2016. 

Além deste montante, a complexidade administrativa do Sistema Único de Saúde 

Brasileiro e a desassistência de pequenos municípios no tocante ao acesso à Tecnologias de 

Informação e Comunicação é notória e impacta significativamente na burocratização do 

sistema de saúde brasileiro.  

 

4.2. OBJETIVOS 
Sendo assim, definiu-se como objetivo principal deste trabalho o desenvolvimento 

de um sistema de informação que implemente, de forma automática, os cálculos dispostos 

na Portaria GM/MS 1631/2015, e que auxiliasse os gestores públicos na análise situacional 

e previsão de possíveis cenários por meio de simulações de médio e longo prazo.  

 

Para atingi-lo, os seguintes objetivos específicos foram traçados: 

1. Analisar as principais ferramentas disponíveis na área, identificando suas vertentes 

de trabalho, tecnologias utilizadas, plataformas de disponibilização, 

funcionalidades e necessidades ainda não implementadas 

2. Compreender e descrever o propósito da Portaria GM/MS 1631/2015, bem como 

seu histórico de mudança 

3. Investigar a melhor forma de distribuição do software proposto 

4. Escolher tecnologias para o desenvolvimento do sistema dados os requisitos 

5. Implementar o sistema de informação proposto 

6. Validar o sistema desenvolvido 

 

Os objetivos específicos 1 e 2 foram feitos na primeira fase do Projeto, já os 

objetivos 3-6 pertencem à segunda fase do projeto e são descritas nas Subseções a seguir. 
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4.3. PROJETO E DESENVOLVIMENTO 
O projeto e desenvolvimento do sistema proposto sofreu influência de diversos 

fatores, sendo a estratégia de distribuição do software a variável que impactou diretamente 

nas definições arquiteturais e tecnológicas. Frente ao exposto, nesta seção são apresentadas 

a estratégia de distribuição de software, o ciclo de desenvolvimento adotado, as 

especificações técnicas (arquitetura e tecnologias utilizadas) e, por fim, as funcionalidades 

do sistema.  

 

4.3.1 Ciclo de Desenvolvimento e distribuição do software 
 A DSRM não está relacionada com nenhum processo de desenvolvimento de 

software específico. No entanto, devido a própria organização da Portaria GM/MS 

1631/2015 em capítulos, optou-se pela abordagem iterativa incremental, com 

implementação das seções de cada capítulo em cada ciclo, incrementando o software a 

cada iteração com a implementação das demais seções. A cada término de capítulo, eram 

realizadas validações com conjunto de dados já calculados anteriormente por um 

especialista.  Convém destacar que foram utilizadas algumas características de 

metodologias ágeis devido a equipe reduzida.  

Concomitantemente com a definição das diretrizes do processo de 

desenvolvimento, foram discutidas as formas de distribuição do software proposto durante 

as entrevistas e observações dos trabalhos dos especialistas, atendendo o objetivo 

específico 3. Tal especificação se fez imperativa no início do processo de desenvolvimento 

pois ela seria fator determinante dos requisitos funcionais e não funcionais do software.  

Nesse contexto, optou-se por realizar o modelo Software as a Service. Segundo Cancian e 

Thinkstrategies (2009, p. 14), define-se SaaS como: 

 

“Uma solução de software que fica hospedada no provedor do serviço e está 

disponível na web. Este software é oferecido como um serviço, e é acessado pelos 

usuários através da Internet, sem a necessidade de implantar e manter uma 

infraestrutura de TI. O cliente possui direitos sobre seus dados e uso do software, 

mas em nenhum momento precisa adquirir uma licença ou comprar o software 

como se fosse um produto. (CANCIAN; THINKSTRATEGIES, 2009, p. 14)” 

 

Em vista de tais dados, entende-se o SaaS como uma distribuição do produto, sem 

licença de uso, como de costume em softwares locais, mas sim com licença de acesso ao 

mesmo, uma vez que este não precisará ser instalado e não necessitará de uma 

infraestrutura prévia no que tange ao usuário, tornando assim, como um conjunto, menos 

custoso ao público alvo. Uma das grandes vantagens do modelo é a escalabilidade do 

mesmo, ou seja, o usuário é onerado apenas com o que ele utiliza. Nesse contexto o 

usuário normalmente realiza o pagamento apenas do que utiliza e caso necessite de uma 

demanda maior pode realizar um upgrade em seu plano/pacote para consumir o necessário. 

Diante deste modelo acima citado, deparou-se com duas formas de oferta do 

software: a primeira através de uma mensalidade, dessa forma o utilizador obteria acesso 

ilimitado às buscas do sistema. Porém, conforme adendo do especialista, a utilização da 

portaria dar-se-á para submissões de projetos ou para justificativa de ingresso no programa 

SUS, nesse caso, alguns usuários a utilizam de forma esporádica, sendo, portanto, um 

custo, relativamente, alto para os mesmos. Os cálculos também podem ser utilizados para 

preparação de relatórios de secretarias e coordenadorias governamentais - neste caso, a 

utilização do mesmo será mais alta. Ademais ter-se-ia um alto grau de dificuldade em 
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mensurar o investimento, uma vez que a variação na utilização, por perfil de usuário, seria 

muito alta.  

A segunda forma de oferta do software é o pagamento através de cada busca 

realizada, dessa forma o usuário não declina a um pagamento desnecessário, uma vez que 

só é cobrado se for realizada uma busca. Neste contexto, por um lado depara-se com uma 

maior facilidade de alcançar o valor adequado, posto que não haverá pagamento 

desnecessário por falta de uso do sistema, porém por outro, este método pode ser custoso 

às secretarias e coordenadorias, uma vez que sua utilização será mais frequente.  

Optou-se, portanto, por se desenvolver, inicialmente, no segundo modelo - 

pagamento por busca. Uma vez tudo implementado, o software sendo utilizado e munido 

da base de buscas realizadas por cada usuário, pode-se aplicar um estudo a fim de alterar a 

forma de pagamento, construindo pacotes de busca por quantidade mensal, 

homogeneizando os valores, no que se refere à quantidade de utilização de cada perfil. 

Com esta definição, construiu-se o principal artefato desta fase, o fluxo do Business 

Process Modeling apresentado na Figura 2. 

 

 
 FIGURA 2 - Diagrama de atividades do SI proposto. 

 

Após o login, tem-se quatro possíveis funções do sistema a serem seguidas, 

representada pelo número “1” na imagem. O primeiro RF, mais à esquerda (superior) da 

imagem, é o envio de bases de dados para o sistema. O segundo RF, mais à esquerda 

(inferior) da imagem, é a aceitação das bases de dados. O terceiro RF, ao centro da 

imagem, é a aceitação de novos cadastros. Por fim, o quarto RF, mais à direita da imagem, 

são as buscas ou solicitações de cálculos. Ademais, as buscas do sistema se sub-ramificam 

em duas possibilidades, representado pelo número “2” na imagem: a primeira é a busca 

beta e a segunda é a busca premium. Faz-se jus ressaltar que no sistema proposto existem 

três tipos de usuários. O usuário administrador, de uso exclusivo dos mantenedores do 

sistema, porquanto, do desenvolvedor. O usuário beta, realizador apenas de cálculos do 

tipo beta. O usuário premium, compreende aqueles que em um período de trinta dias já 

realizaram ao menos uma busca premium. 

 

4.3.2 Especificações técnicas 
 Com o modelo de negócio definido, refinaram-se os requisitos funcionais e não 

funcionais, dentre os quais, merecem destaque para as definições da: i) plataforma, ii) 

arquitetura, iii) tecnologias, iv) entrada e saída. Acerca do primeiro item, os especialistas 

do CER/PA indicaram que a plataforma Web seria a mais indicada, uma vez que a maior 
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parte dos softwares utilizados na área residem nessa plataforma. Ademais, segundo um dos 

especialistas, a portabilidade de sistemas web, uma vez que estes podem ser acessados por 

qualquer dispositivo seria um atrativo a mais. 

 Considerando as características da plataforma e o ciclo de desenvolvimento 

escolhidos, optou-se por adotar o modelo model-view-controller, onde as camadas podem 

ser implementadas de forma modular. Segundo Pires, Nascimento e Salgado (2012, p. 

527):  

“O padrão MVC (Model-View-Controller) sugere uma arquitetura de software 

dividida em componentes, viabilizando com clareza o desenvolvimento de um 

código organizado e enxuto, e posteriormente, a reciclagem e manutenção do 

sistema sem dificuldade e com segurança. Porém, a independência dos 

componentes só será atingida se houver uma organização do sistema em camadas 

para garantir a escalabilidade, eficiência e a reusabilidade. “ (PIRES; 

NASCIMENTO; SALGADO, 2012, p. 527) 

 

Em posse das definições acima descritas, partiu-se para a escolha das tecnologias, 

tais quais: linguagem de programação, sistema de gerenciamento de banco de dados 

(SGBD), interface e framework. A linguagem escolhida foi Python, pois esta fornece 

suporte à Programação Web e também à análise de dados, necessário para as análises 

preditivas. O SGBD escolhido foi o MySQL, dado a sua robustez e simplicidade de 

utilização. Os frameworks arquitetural e de front-end escolhidos foram, respectivamente, o 

DJango e o Twitter Bootstrap, devido ao suporte da comunidade de desenvolvimento e 

aderência aos requisitos não funcionais estabelecidos.  

 

4.3.3 Funcionalidades 

 O processo de elicitação das funcionalidades culminou na construção do diagrama 

de casos de uso, onde percebem-se quatro atores e as funcionalidades que eles podem 

acessar, conforme apresentado na Figura 3. 

 

 
 FIGURA 3 - Modelo de casos de uso construído. 
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O Administrador é o responsável por gerenciar todo o sistema, controlando os 

novos usuários e submissão das bases de dados. Optou-se pelo papel do administrador a 

fim de reduzir a complexidade da implementação de camadas de segurança. Por hora, a 

análise manual é mais interessante para evitar a exploração de eventuais falhas do sistema. 

São atividades exclusivas do administrador a aceitação de novos usuários e a avaliação das 

bases de dados. A Figura 4 apresenta a tela inicial de um usuário administrador. 

 
FIGURA 4 - Tela inicial para o usuário Administrador. 

 

 As funcionalidades descritas nas Figuras 3 e 4 encontram-se resumidas a seguir:  

 

- Novo usuário: solicitação de cadastro. 

- Este usuário é caracterizado ao realizar uma solicitação de cadastro. Neste 

contexto, tem-se que este é um tipo de usuário de "aguardo" a ingresso no 

sistema. 

- Usuário beta: logar no sistema, solicitar dataset beta. 

- Este usuário é um usuário de teste ou demonstração do sistema, como dito 

anteriormente. Nesse contexto, este não usufrui de todos os benefícios do 

software. 

- Usuário premium: logar no sistema, solicitar dataset beta, solicitar dataset 

premium, enviar base de dados. 

- Este usuário é um usuário comum do sistema, com todos os benefícios do 

mesmo e com acesso à maior parte das funcionalidades. 

- Administrador: logar no sistema, solicitar dataset beta, solicitar dataset premium, 

enviar base de dados, aceitar base de dados, aceitar cadastro. 

- Este usuário é o administrador da rede, sendo o mantenedor do sistema e/ou 

o desenvolvedor do mesmo. 

 Após carregar os datasets, os usuários devem filtrar os indicadores carregados para receber 

os relatórios. Conforme explanado anteriormente, o sistema permite ao usuário realizar 

dois tipos de buscas, a busca do tipo beta e a busca do tipo premium, que necessitará de um 
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pagamento. Ambas as buscas serão redirecionadas para a mesma página de filtro, que é 

apresentada na Figura 5. 

 

 
FIGURA 5 - Página de busca do sistema. 

 

Na página de filtro o usuário deve selecionar primeiramente o Estado que deseja 

realizar a busca e se deseja fazer esta busca por um município ou por uma região de saúde 

do Estado selecionado. Em conformidade à escolha anterior, o sistema apresentará as 

regiões de saúde ou os municípios disponíveis daquele Estado, respectivamente. Por fim o 

usuário deve selecionar o ano em que deseja aplicar os cálculos da Portaria. Para a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS, 2017), pode-se definir região de saúde como: 

 

"É um espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios 

limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de 

redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a 

finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e 

serviços de saúde."(ANS, 2017) 

 

Neste contexto, tem-se que uma região de saúde é o conjunto de alguns municípios 

de um Estado. Ademais, caso o usuário selecione uma região de saúde, será 

disponibilizado para ele todos os anos disponíveis para esta. Tendo em mente o conceito de 

região de saúde, tem-se que a disponibilidade dos anos é feita desde o mais antigo até o 

mais recente, dos municípios que fazem parte desta região, ou seja, ainda que se tenha 

apenas um município da região com registro em um determinado ano, este ainda será 

mostrado no sistema. Caso o usuário tenha escolhido um município, será apresentado para 

o mesmo os anos disponíveis para aquele município. A apresentação dos resultados é 

melhor discutida na próxima seção, de demonstração da ferramenta.  

 

4.4. DEMONSTRAÇÃO 

 

A demonstração do artefato produzido ocorreu, tal como previsto na metodologia 

de desenvolvimento, em etapas iterativas e incrementais. Para fins de validação, 

utilizaram-se dados fictícios onde os cálculos já haviam sido realizados manualmente pela 

equipe do CER/PA.  
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 FIGURA 6 - Exemplo do dataset de entrada. 

 

O dataset contém o código do Estado, a sigla, nome, além do código do município, 

seu nome e o código da região de saúde a qual ele pertence. Também contém os anos e os 

dois principais dados demográficos de entrada, o tamanho da população e o número de 

nascidos vivos. Ao final de cada interação, os resultados eram comparados e ajustes no 

código eram realizados. Ao término da implementação das seções da portaria e validação, 

demonstrou-se que o sistema desenvolvido resolvia o problema dos cálculos manuais para 

a análise situacional. A análise preditiva, por ser análoga, também seria resolvida. Em 

posse do sistema validado, partiu-se para a avaliação do mesmo, a qual é apresentada na 

próxima seção. 

 

4.5. AVALIAÇÃO 

O software foi avaliado por meio de dois estudos de caso, utilizando-se dados dos 

municípios de Água Azul do Norte e Ananindeua, ambos no Pará. O primeiro estudo de 

caso destinou-se a avaliar a análise situacional, e para tal, utilizaram-se dados do ano de 

2015 de Água Azul do Norte, localizado no Sudeste Paraense, pois os cálculos também já 

haviam sido realizados manualmente pela equipe do CER/PA. Em 2015, o município de 

Água Azul do Norte possuía 26.305 habitantes e teve 187 nascidos vivos.  

O Quadro 1 apresenta alguns indicadores calculados a partir da Portaria vigente. A 

análise situacional pode ser feita medindo-se os números postos pelos cálculos e os 

números reais observados. É importante ressaltar que a Portaria é válida para todo o 

território nacional e é de conhecimento geral que as estatísticas são significativamente 

diferentes nas diversas regiões.  

 

 

QUADRO 1 - População de referência para as internações por tipo de leito. 

 
 

Por meio da análise do Quadro 1 e respeitando as diferenças sócio econômicas dos 

municípios interioranos, é possível observar que para o município de Água Azul do Norte 

o número de leitos de obstetrícia estimado pela Portaria é 196, enquanto para neonatologia 

o número é menor, 187. Isto ocorre levando-se em consideração o índice médio de 

mortalidade infantil e natalidade média. Contudo, tratando-se de uma cidade interiorana e 
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com indicadores econômicos abaixo de média, o cenário mais provável é uma quantidade 

maior de obstetrícia e menor de neonatologia. Tais interpretações foram corroboradas pelos 

especialistas consultados. 

O município de Ananindeua foi utilizado no segundo estudo de caso. Para avaliar 

as análises situacionais e preditivas foram usados os dados de 2016 e a previsão de 2020. 

Em 2016, Ananindeua - segunda maior cidade do Estado do Pará, possuía 510.834 

habitantes e teve 8.974 nascidos vivos. Para 2020, utilizando dados preditos pelo IBGE, 

Ananindeua deverá ter 521.675 habitantes e 9.893 nascidos vivos. O Quadro 2 mostra o 

resultado para os gastos previstos e realizados com cardiologia em 2016. 

 

QUADRO 2 - Resumo dos cálculos com os valores para cardiologia em Ananindeua no 

ano de 2016. 

 

Cardiologia 

Código Cálculo 

Máximo 

anual 

Média 

Mensal 

Valor 

Unitário Gasto  

 

Quantidade de médicos 40 horas 

semanais- Cardiologista 
33 

- - - 

03.01.01.007-2 Consulta Médica Cardiologia 30.650 2554 R$ 10,00 R$ 25.541,70 

02.11.02.004-4 Holter 1.533 128 R$ 30,00 R$ 3.831,26 

02.05.01.003-2 Ecocardiografia Transtoracica 8.173 681 R$ 39,94 R$ 27.203,61 

02.11.02.006-0 Teste ergométrico 3.065 255 R$ 30,00 R$ 7.662,51 

02.05.01.002-4 Ecocardiografia Transesofágica 102 9 R$ 165,00 R$ 1.404,79 

02.05.01.001-6 Ecocardiografia de estresse 102 9 R$ 165,00 R$ 1.404,79 

02.08.01.002-5 

Cintilografia miocárdica em 

situação de estresse 1.022 85 R$ 408,52 R$ 34.780,98 

02.08.01.003-3 

Cintilografia miocárdica em 

situação de repouso 1.022 85 R$ 383,07 R$ 32.614,20 

02.08.01.008-4 Ventriculografia radioisotópica 5 0 R$ 176,72 R$ 75,23 

02.11.02.001-0 Cateterismo cardíaco 2.043 170 R$ 614,72 R$ 104.673,29 

02.11.02.002-8 Cateterismo cardíaco em pediatria 5 0 R$ 653,72 R$ 278,29 

 

A primeira coluna representa o código de cada item, o qual já está preenchido no 

banco de dados carregado pelo administrador. O mesmo vale para os valores, que são 

atualizados periodicamente, conhecidos por Tabela SUS. Por exemplo, a cada consulta 

médica de cardiologia é pago pelo SUS o valor de R$ 10,00. Para calcular o custo mensal 

de cada item, multiplica-se a média de atendimentos/procedimentos por mês pelo valor. 

Por exemplo, para cateterismo cardíaco, a Secretaria de Saúde de Ananindeua pode gastar 

na média mensal o valor de R$ 104.673,29. 

Ao final da apresentação dos resultados aos stakeholders, a facilidade de utilização 

e o nível de satisfação quanto ao uso foi avaliado de forma qualitativa em entrevista aberta. 

Pelo número reduzido de especialistas consultados, análises quantitativas tornavam-se 

inviáveis. O feedback recebido é que a ferramenta possui potencial mercadológico, 

precisando de aperfeiçoamentos quanto à sua interface e análises suplementares.  

 

4.6. COMUNICAÇÃO 

A comunicação da produção do artefato descrito nas subseções anteriores ocorreu 

pela defesa do trabalho de conclusão de curso do primeiro autor; na apresentação do 

sistema como caso de sucesso pelo professor orientador; na prestação de serviços de 
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consultoria à três gestores públicos que não permitiram sua identificação e na construção 

deste artigo.  

 

5. Discussões 

Um dos pontos discutidos com os especialistas do CER/PA foi de o sistema receber 

como entrada também os dados reais, além dos dados preditos pois, em posse desses 

valores, os gestores públicos podem comparar com o que foi gasto - automatizando a 

análise situacional. No entanto, os stakeholders consultados descartaram esta 

funcionalidade por dois motivos: o primeiro é relacionado à quantidade de informação e o 

preenchimento manual, que é suscetível à erros; o segundo, é relacionado ao sistema de 

repasse de verba que é difícil de ser explicado.  

Percebeu-se também uma falta de interesse por parte dos stakeholders 

entrevistados, já que os mesmos possuíam também empresas de consultoria na área, 

prestando serviço de análise situacional.  Acerca da análise preditiva, ela é baseada nas 

duas estatísticas de entrada do sistema, população atual e nascido vivos. O IBGE divulga 

as projeções para os próximos anos, permitindo que o sistema também disponibilize 

análise preditiva.  

 

6. Considerações finais 

O Sistema Único de Saúde brasileiro é uma referência internacional na área, 

servindo de exemplo para outros países que buscam sistemas de saúde com maior 

qualidade e equidade. Considerando a dimensionalidade continental do Brasil e da 

complexidade no sistema administrativo do SUS, é possível concluir que a gestão da 

distribuição de recursos é uma tarefa não-trivial. A normativa corrente que versa sobre a 

gerência de recursos para saúde, a portaria GM/MS 1631/2015, dispõem sobre todos os 

produtos e serviços disponibilizados.  

Apesar da abrangência e relevância, ressalta-se que o Ministério da Saúde não 

disponibilizou nenhum Sistema de Informação que permita aos gestores públicos a 

simulação de cenários e análise situacional, ficando a cargo das prefeituras realizá-los. É 

de conhecimento geral as dificuldades enfrentadas pelos gestores públicos municipais, 

sobretudo em municípios pequenos, quanto ao acesso às Tecnologias da Informação e 

Comunicação. Portanto, é possível afirmar que a problemática supramencionada é grave 

considerando volume de investimento na saúde, a complexidade administrativa do SUS e, 

sobretudo, a desassistência de pequenos municípios.  

À luz de tais fatos, o presente trabalho apresentou um sistema de gestão de recursos 

de saúde desenvolvido sob a ótica do Design Science Research, com o objetivo de auxiliar 

os gestores públicos na análise situacional e previsão de possíveis cenários por meio de 

simulações de médio e longo prazo. Para obter estas informações, primeiramente, os 

usuários devem carregar os datasets com os parâmetros necessários e, posteriormente, 

devem filtrar os indicadores carregados para receber os relatórios. Neste filtro dos 

indicadores, usuário deve selecionar primeiramente o Estado que deseja realizar a busca e 

se deseja fazer esta busca por um município ou por uma região de saúde do Estado 

selecionado. A partir da escolha anterior, o sistema apresentará as regiões de saúde ou os 

municípios disponíveis daquele Estado. Por fim o usuário deve selecionar o ano em que 

deseja aplicar os cálculos da Portaria. Para ter esse acesso, o software será oferecido no 

modelo SaaS, ou seja, o usuário realizará o pagamento apenas do que utilizar e, caso 

necessite de uma demanda maior, pode realizar um upgrade em seu plano/pacote para 

consumir o necessário.  
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A validação do sistema, se deu através de dois estudos de caso, ambientados em 

municípios do interior do estado do Pará. Os resultados são promissores, uma vez que em 

ambos foi possível simular diversos cenários para médio e longo prazo. Considerando 

esses resultados, para trabalhos futuros, devem ser realizados mais estudos de caso, 

incluindo um número maior de municípios de diferentes portes. Além disso, uma pesquisa 

quantitativa, deve ser realizada para avaliar a satisfação dos gestores públicos em relação 

ao serviço prestado e deste modo, melhor mensurar o potencial mercadológico da 

ferramenta.  
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RESUMO 

Este trabalho apresenta um estudo sobre o papel dos videogames na construção de 

conhecimento, estimulando raciocínio lógico e memória, e despertando emoções causadas 

por estímulos visuais. Tem-se como foco verificar as situações em que os jogos estão 

envolvidos na construção de conhecimento, sensações e estímulos perpassando por 

diversas áreas do saber, analisando relatos, livros, artigos, notícias, pesquisas, teses e 

dissertações encontradas tanto em websites quanto nas bases de dados do Google 

Acadêmico, da Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da 

Informação (Brapci) e da base bibliográfica da Scopus que ajudam a elucidar a questão 

chave deste trabalho: o videogame, como fonte de informação, pode ser capaz de despertar 

além da aprendizagem, sensações que vão da alegria ao choro, da raiva à compaixão, do 

medo à gargalhada?  

Palavras-chave: Consoles, Videogame, Informação, História 

ABSTRACT 

This work presents a study about the role of video games in the construction of knowledge, 

stimulating logical reasoning and memory, and arousing emotions caused by visual stimuli. 

The aim is to verify the situations in which the games are involved in the construction of 

knowledge, sensations and stimuli through different areas of knowledge, analyzing reports, 

books, articles, news, researches, theses and dissertations found in websites and databases 

of the Google Scholar, from the Reference Database of Periodicals Articles in Information 

Science (Brapci) and the bibliographic database of Scopus that help elucidate the key issue 

of this work: the videogame, as a source of information, may be able to awaken beyond 

learning, sensations that range from joy to tears, from anger to compassion, from fear to 

laughter? 

Keywords: Consoles,Video game, Information, History 
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1 INTRODUÇÂO 

A imagem e a interatividade são aspectos importantes que qualquer videogame possui. A 

interatividade significa mais do que simplesmente a capacidade de interagir com 

determinado videogame, mas sim como essa interação acontece. Há outro termo utilizado 

para referir-se à interação- a jogabilidade - que significa tanto as considerações de como se 

dá a interface de um jogo, quanto como se dá a interação do jogador com o videogame ou 

do videogame com o jogador. Nos dias de hoje, outro elemento mostrou-se fundamental 

para que um videogame seja considerado como tal, o som. Música, efeitos sonoros, 

qualidade dos efeitos, etc. são considerados partes importantes dentro de um jogo de 

videogame.  

É possível então eleger as seguintes características que significam um videogame para 

além de sua imagem e interatividade: imagem, jogabilidade e som. Com esses elementos 

devidamente apresentados, pode-se fazer sua relação com a pirâmide informacional que 

Ackoff (1989) concebeu, e que Bernstein (2009), em seu trabalho sobre representação da 

informação, apresenta. Os elementos que formam a pirâmide de Ackoff são: dados, 

informação, conhecimento e sabedoria. Os termos apresentados por Bernstein foram 

traduzidos do original Data, Information, Knowlegde, Wisdom. Este último termo pode ser 

compreendido tanto como sabedoria quanto inteligência, observando-se que esses dois 

termos têm relação, mas não são sinônimos.  

Optou-se pelo primeiro termo, pois a palavra sabedoria implica um conhecimento mais 

profundo sobre algo, um entendimento quase que pleno de determinado assunto, por isso 

que ocupa o topo da pirâmide (Duarte, 2014). Como demonstrado na figura 1, para 

entender o processo lógico dessa pirâmide pode-se pensar nela desse modo, já aplicada a 

interação com um videogame: Dado é aquilo que está disposto na tela do jogo: a imagem e 

os efeitos sonoros; A interatividade está para a Informação, que  é a interpretação desses 

dados, unindo efeitos sonoros e a imagem para tentar compreender o que está acontecendo 

e o que pode ser feito; A jogabilidade está ligada ao Conhecimento, que por sua vez, é o 

arcabouço desenvolvido com a interpretação dos Dados e a coleção de Informações 

obtidas; A inteligência nos jogos relaciona-se com a Sabedoria, que é a compreensão do 

processo como um todo, uma vez compreendido o processo que ocorre em um determinado 

videogame ou tipo de videogame torna-se mais fácil jogá-lo. (Duarte, 2014). 

 

Figura 1: Elementos dos jogos e a Pirâmide de Ackoff 
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Fonte: Os autores (2017) 

 

Sabe-se que o sentido original de memória seria a capacidade humana de reter no cérebro 

as impressões das experiências vividas (Lopes, 1998). Monteiro, Carelli e Pickler (2006) 

salientam que o termo é tratado, na biblioteconomia, como um conjunto de informações 

registradas, servindo de memória social ou memória de longo prazo que podem ser 

consultadas, resgatadas pela sociedade em algum momento. Com efeito, a biblioteconomia 

vale-se da memória no sentido de armazenagem e preservação dos saberes.  

A partir deste momento, com a relação estabelecida, fica a pergunta: o videogame pode 

funcionar como algo capaz de despertar sensações (medo, raiva, alegria, tristeza) e 

aprendizagem? 

O interesse pelo tema surgiu de uma notícia divulgada no portal eletrônico O Globo. A 

notícia relata um caso bastante comovente de um adolescente, que serviu de motivação 

para a realização deste trabalho. O relato a seguir foi retirado do portal de noticias que 

publicou a matéria.  

O adolescente que usa o apelido “00WARTHERAPY00” no site de vídeos (YouTube) 

publicou sua história emocionante na seção de comentários de um vídeo que questiona se 

games podem proporcionar uma experiência espiritual. Para provar que sim, o rapaz 

contou que, quando era criança, se divertia muito ao lado do pai jogando partidas de Rally 

Sports Challenge, um game de corrida de carros, em um Xbox. Porém, aos 6 anos, quando 

seu pai morreu, o menino simplesmente parou de brincar com o console. Por uma década 

inteira ele nem tocou no brinquedo, com medo das lembranças que poderiam surgir. Até 

que, recentemente, ele decidiu testar o velho jogo novamente. 

“Quando comecei a jogar, encontrei um fantasma!”, relatou o adolescente. Ele explicou 

então que, quando um competidor bate o recorde de volta mais rápida na pista, ele fica 

registrado como um corredor fantasma. Na época, o pai do jovem era o dono do título, e, 

por mais que o garotinho tentasse, nunca conseguia superá-lo. Já dá para adivinhar o 
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próximo capítulo da história: sim, dez anos após o jogo ter sido encaixotado, o tal 

motorista fantasma ainda estava lá, soberano, dono da volta mais rápida do circuito. 

“Então eu joguei, joguei e joguei, até ser quase bom o suficiente para ser melhor do que o 

fantasma. Até que um dia eu o ultrapassei e... parei em frente à linha de chegada para 

garantir que o fantasma não seria deletado”, concluiu o rapaz, que, graças à memória do 

jogo, até hoje disputa corridas virtuais com seu pai.  

Essa é uma de várias histórias de jogadores que passaram por situação semelhante, não 

necessariamente envolvendo morte de algum ente querido, mas de um sentimento 

inexplicável, que segundo os jogadores, só quem joga pode saber.  

O tema da pesquisa é importante para mostrar que o jogo eletrônico, além de ser opção de 

entretenimento, pode ser também uma excelente ferramenta de aprendizado, funcionando 

como um meio de transmissão de informação, propiciando a geração de conhecimento. 

Diversas áreas do conhecimento utilizam jogos eletrônicos como método não convencional 

para encontrar soluções.  

 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa aborda a capacidade do jogo eletrônico de funcionar como meio condutor para 

a construção de conhecimento, produção de informação e despertar de sensações. Uma 

análise é feita recorrendo-se ao contexto educacional e de entretenimento em que os games 

estão inseridos. 

A pesquisa documental visa responder as necessidades objetivas da investigação e pode, 

didaticamente, atender as seguintes questões: para quem servem as informações 

documentais; quais documentos são necessários para realizar o estudo do problema; onde 

encontra-los; como utilizar-se deles para os objetivos da pesquisa. (Lima, 2015: 4 apud 

Chizzotti, 1998: 18). 

 

 

Tal abordagem não terá o intuito de obter números como resultados, mas insights 

(percepções) que possam nos indicar o caminho para tomada de decisão correta sobre a 

questão-problema. O campo empírico explorado é composto por notícias de websites e 

jornais relacionados aos jogos eletrônicos, assim como artigos, livros, teses e dissertações 

encontradas nas bases de dados do Google Acadêmico, Brapci e até mesmo na Scopus, 

realizando um levantamento bibliográfico abrangendo materiais, de domínio público ou 

restrito, em relação a um tema de estudo de publicações escritas (artigos de jornais, de 

revistas, livros, etc.). Na análise em si, no que diz respeito às bases de dados da Brapci, 

Google acadêmico e Scopus foram pesquisados termos relacionados ao tema “jogos 

eletrônicos” a fim de desenvolver-se o projeto de pesquisa, conhecendo o estado da arte em 

nível de produção e pesquisa de tal tema na área da Ciência da Informação. Todas as 

delimitações (de tempo, língua, área de estudo, etc.) feitas nas bases utilizadas estão 

descritas abaixo. 

Como método de pesquisa, na realização da busca, foram utilizados termos como: jogos, 

games, jogos eletrônicos, vídeo game, videogame e “vídeogame & biblioteconomia”, 

definindo-se também que para todas as bases não houve restrição de língua, porém, no 

Google acadêmico, ocorreu a restrição no que concerne aos resultados de patentes e 

citações. Estes não foram considerados. No que tange ao recorte temporal, para as três 

bases foram considerados os trabalhos realizados no período de 2012 a 2017, justamente 

para verificar o quanto os jogos eletrônicos evoluíram no âmbito da Ciência da Informação 

dentro de um período de 5 anos. Como critério de seleção foram considerados trabalhos 

que refletiam sobre jogos eletrônicos e sua relação com a área da Ciência da Informação. 
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3 RESULTADOS 

Trabalhos como os de Jay H. Bernstein (2009), Russell L. Ackoff (1989), Helyom Viana 

Telles (2016) e Adriana Stefani Cativelli (2016) foram alvos da pesquisa realizada neste 

trabalho, tratando da relação entre os jogos eletrônicos, informação, memória e construção 

de conhecimento. Bernstein e Ackoff, com seus trabalhos sobre a representação da 

informação contribuíram muito para a construção da base teórica deste trabalho. Helyom, 

com seu trabalho chamado “Um Passado Jogável? Simulação Digital, Videogames e 

História Pública”, aborda a interação com os regimes ficcionais dos jogos eletrônicos que 

parece possibilitar, além da reflexão sobre a história, a vivência indireta de eventos através 

de um passado espacializado e jogável. Cita-se o jogo Assassin’s Creed 2 como exemplo 

para discutir a relação entre História, Memória Social e jogos digitais. O jogo se passa no 

século XV, na Itália, durante o Renascimento, período que marca a transição entre a Idade 

Média e a Idade Moderna.  

 

3.1 História dos videogames  

O primeiro jogo criado foi Bertie the Brain, desenvolvido pelo engenheiro Dr. Josef Kates 

em 1950. O jogo rodava em uma máquina de quatro metros de altura, chamada de arcade 

ou fliperama (como é mais conhecida no Brasil), que desafiava os visitantes da Exposição 

Nacional do Canadá a jogarem uma partida de jogo da velha contra um computador. Após 

Bertie the Brain, vários jogos arcade com propostas similares foram produzidos, mas 

nenhum foi tão bem aceito quanto Tennis for Two, criado em 1958, pelo físico William 

Higinbotham. O jogo de William foi desenvolvido com o intuito de tonar as visitas anuais 

do público ao seu laboratório mais interessantes.  
Tennis for Two simulava uma partida de tênis em um osciloscópio por um 

ponto de vista lateral à uma quadra real, onde dois jogadores poderiam 

disputar uma partida utilizando um controle com dois botões: um para 

gerar a trajetória da bola e outro para bater. Com a novidade, pessoas 

começaram a visitar o laboratório só para jogar o game de William, o que 

gerou descaso com seus superiores, que acabaram dando um fim na 

máquina que o rodava. (Oficinadanet, 2015). 

Na década de 1960, com a chegada dos transistores, computadores como o TX-0 puderam 

ser desenvolvidos, estes contavam com a vantagem de serem bem menores que seus 

antecessores que ocupavam uma sala inteira. Em 1961, o TX-0 foi substituído pelo PDP-1, 

um microcomputador com monitor de resolução 512x512 pixels, trazendo novos recursos 

gráficos, prontos para serem testados com novos jogos, e Steve Russell com a ajuda de 

seus colegas não perderam tempo e desenvolveram o Spacewar!. O jogo foi um sucesso, a 

MIT (Massachusetts Institute of Technology) chegou até a oferecer seu software à Digital 

Equipment Corporation, fabricante do PDP-1, que passou a distribuir o game em todas as 

suas máquinas. Spacewar! tornou-se o primeiro jogo nativo de um computador, e mais, 

revelando-se também um empreendimento potencialmente lucrativo para as empresas. 
Esta foi a maior prova de que os jogos eletrônicos tinham potencial 

econômico suficiente para levantar uma indústria, no entanto, era 

necessário diminuir o preço dos computadores, que na época custavam 

centenas de milhares de dólares. (Oficinadanet, 2015). 

Em 27 de junho de 1972, Nolan Bushnell, um engenheiro do vale do silício, criou a 

companhia Atari. Em parceria com a Al Alcorn, desenvolveram uma plataforma que 

poderia ser ligada a uma televisão comum, funcionando como um verdadeiro computador, 

no entanto, com exclusividade para jogos. Algum tempo depois a Alcorn, Bushnell e seu 

sócio fundador Ted Dabney alugaram uma garagem e começaram a trabalhar em seu 
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primeiro projeto, o Pong, um jogo que simulava uma partida de ping-pong ou tênis, o game 

foi um sucesso, centenas de máquinas de Pong eram fabricadas todos os dias e distribuídas 

por todo o país, e foi assim que a Atari e os videogames começaram sua historia financeira 

de sucesso. (Oficinadanet, 2015). 

Até o momento foram abordados os jogos eletrônicos e as máquinas de arcade, mas qual 

foi o primeiro console de mesa que a maioria das pessoas têm em suas casas? O primeiro 

console da história foi o Magnavox Odyssey, produzido em parceria com a Magnavox em 

agosto de 1972, originado de um protótipo de console de Ralph Baer chamado Brown Box. 
O Odyssey em pouco tempo fez um enorme sucesso para um produto tão 

inovador, além do controle e da arma de luz já propostos por Baer, a 

Magnavox adicionou uma espécie de papel lâmina colorido que simulava 

os gráficos do jogo, que inicialmente eram apenas pixels. (Oficinadanet, 

2015). 

Essa geração de consoles não possuía entrada para cartuchos ou algum tipo de memória 

com jogos. “Os jogos já vinham embarcados no console e só era possível jogar estes jogos. 

Para poder jogar outros jogos era necessário comprar outro console.” (Geraçõesdeconsoles, 

2014). A primeira geração de consoles foi marcada pela introdução dos primeiros 

aparelhos domésticos. Como era uma inovação, seu custo era alto e por conta disso poucas 

pessoas tinham acesso à nova tecnologia. 

 

3.1.1 Segunda geração de consoles 

Os consoles dessa geração são mais domésticos, baratos, acessíveis e traziam a 

possibilidade das pessoas comprarem jogos novos ao invés de consoles novos. 
Atari foi a maior fabricante dessa geração e com apenas o Atari 2600 foi 

capaz de recuperar todo prejuízo da geração anterior, mesmo com um dos 

consoles mais caros da geração. Devido à reserva de mercado brasileiro, a 

Atari viu seu console ser pesadamente "pirateado" com o aval do 

governo, para que empresas brasileiras pudessem fabricar suas próprias 

versões do console com compatibilidade total com jogos originais. 

(Geraçõesdeconsoles, 2014). 

Durante esse período surgiram também os jogos licenciados, com temas voltados para as 

marcas que já faziam sucesso no mercado, e os primeiros portáteis: Microvision, 

Game&Watch, Epoch Game, todos apresentando a limitação de ainda não suportarem 

cartuchos. 

 

3.1.2 Terceira geração de consoles 

Conhecida como a geração 8-bits, marcou o inicio de uma nova era dos videogames, os 

consoles domésticos ganharam ainda mais força. Nesse período as duas grandes empresas 

japonesas, Nintendo e Sega, travaram a “guerra fria” dos consoles, ambas dominavam o 

mercado e disputavam o título de maior empresa de jogos do mundo. 
Foi nessa geração também que surgiu um dos aparelhos mais vendidos do 

mundo, o Game Boy. Com sua tela monocromática e tamanho diminuto 

(em comparação com os consoles de mesa) o portátil dominou todo o 

mercado de portáteis, praticamente ignorando qualquer concorrência, o 

que ajudou muito a Nintendo a alavancar vendas e gerar novos consoles 

mais poderosos. (Geraçõesdeconsoles, 2014). 

Além das inovações tecnológicas, os consoles dessa geração trouxeram inovações nos 

jogos propriamente ditos: (Geraçõesdeconsoles, 2014).  

a) Jogos com história/enredo/plot e finais (na geração anterior os jogos não acabavam, 

ficando sempre em looping); 

b) Rolagem em múltiplas direções, podendo criar cenário cada vez maiores sem repetição; 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4005



 

 

c) Os jogos agora apresentavam composições musicais e efeitos sonoros todos produzidos 

via software; 

d) O inicio das franquias de jogos, muitas das quais existem até hoje; 

e) A possibilidade de salvar o progresso (Legend of Zelda do NES foi o primeiro jogo a 

ter bateria interna). 

Esta geração foi marcada pelo “crash” dos videogames. Foi um período no qual houve uma 

grande recessão na indústria de jogos eletrônicos entre os anos de 1983 até 1985 nos 

Estados Unidos. A saturação do mercado de videogame gerada na segunda geração de 

consoles, somado às decisões ruins da líder Atari e o avanço dos computadores pessoais 

fizeram com que várias empresas do ramo dos consoles quebrassem ou abandonassem o 

mercado. 

 

3.1.3 Quarta geração de consoles 

A geração 16-bits, período em que as gigantescas Nintendo e Sega ainda dominavam o 

mercado com seus consoles Super Nintendo e Mega Drive, respectivamente. A partir dessa 

geração em diante é que se começou a disputa para ver quem tinha o melhor harware e o 

melhor poder de processamento para suportar melhores gráficos. Com as empresas cada 

vez mais empenhadas nessa contenda, os jogos passaram a durar mais, visto que os da 

geração anterior duravam menos de 1 hora.  
A Era 16 bits também foi marcada pela volta do "boom" de consoles da 

geração Atari, mas ao invés de consoles-clones dessa vez haviam novos 

concorrentes, cada um com sua franquia exclusiva. Entre eles podemos 

destacar o console Neo-Geo da SNK, que antes fabricava apenas jogos e 

hardwares para arcades. Outros consoles como o CD-I e o Commodore 

também tinham suas franquias e jogos exclusivos, mas não obtiveram o 

sucesso da Nintendo, Sega e SNK.[...] Graças a esse retorno de diversas 

empresas na criação de hardwares foi iniciado também a concorrência 

para o Gameboy. Enquanto a SEGA lançou o Game Gear, a NEC e a 

moribunda Atari lançaram o TurboExpress e Lynx, respectivamente. Mas 

nenhum foi capaz de alcançar o pequeno Gameboy, que agora contava 

com uma versão menor (apenas no hardware, a tela era a mesma), mais 

econômica (tanto no valor quanto no consumo de baterias) e com tela 

colorida. (Geraçõesdeconsoles, 2014). 

Sobre a disputa da Nintendo e Sega, apesar da popularidade do Mega Drive, o Super 

Nintendo saiu vitorioso em questão de vendas, mantendo-se líder do mercado. 

 

3.1.4 Quinta geração de consoles 

Na Quinta geração as empresas começaram a distribuir jogos em formato digital para 

oferecer maior variedade de jogos e comodidade aos jogadores. Essa nova era é composta 

pelas gerações de 32bits e a de 64bits. Enquanto a Sony, Sega, 3DO e outras empresas 

estavam investindo em um novo modelo de hardware para rodar os novos formatos de 

jogos, a Nintendo manteve o uso do cartucho em seu Nintendo 64. Uma das grandes 

vantagens dos cartuchos é a inexistência de telas de loading, ou seja, o jogador não 

esperava muito tempo para começar a jogar, as transições de fases levavam poucos 

segundos. Por outro lado, os cartuchos esbarravam na limitação de espaço, 

impossibilitando a inserção de muitos recursos, sem falar no alto custo de produção se 

comparado ao disco. “Enquanto o cartucho era de formato especifico, tornando a produção 

cara, o disco compacto era genérico e utilizado em produções de larga escala.” 

(Geraçõesdeconsoles, 2014). 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4006



 

 

Mesmo com suas limitações, o Nintendo 64 era graficamente superior aos concorrentes, 

justamente por ser 64-bits enquanto os outros eram 32-bits. Porém, em 1994, a situação 

mudou, a Sony lança o Playstation 1, desbancando o Nintendo 64 e outras concorrentes. 
[...] a Sony resolveu financiar o novo console por conta própria e acabou 

criando um console campeão de vendas, sendo superado apenas pelo seu 

sucessor. O aparelho 32-Bits podia rodar jogos em CD, permitir partidas 

online e, mesmo contra gosto da fabricante, podia ser desbloqueado, 

permitindo que os usuários utilizassem discos gravados em casa, ou 

cópias de jogos originais, sem restrição. (Geraçõesdeconsoles, 2014). 

A quinta geração de consoles, além de ser um grande divisor de águas na história dos 

jogos, marcou o fim da Sega como produtora de consoles e o nascimento da Sony como 

uma das melhores produtoras de consoles do mercado. 

 

3.1.5 Sexta geração de consoles 

A sexta geração de 128-bits foi marcada pela decadência da Nintendo e a ascensão da 

Sony, repetindo o sucesso da geração anterior com seu novo console, o Playstation 2, 

lançado no ano 2000 no Japão. O novo console era poderosíssimo, utilizando o DVD como 

nova mídia, passou a utilizar as CGis, também conhecidas como cut-scenes, eram cenas em 

que o jogador apenas observava o que acontecia na tela, dando um ar de filme para os 

jogos. Vale mencionar que alguns jogos introduziam comandos de botões que apareciam 

rapidamente no meio das cut-scenes, esses comandos são chamados de quick time events. 

Tal recurso tinha o objetivo de testar a atenção do jogador e ao mesmo tempo fazê-lo 

sentir-se parte dos eventos que ocorriam na trama do jogo. No Brasil, a Sony resolveu 

investir na produção regional do Playstation 2 por algumas razões:  
[...] para tentar reduzir o valor de mercado do produto por conta de 

importações e para tentar aumentar o mercado na América do Sul, mesmo 

com pesados problemas com pirataria. Uma das vantagens dessa nova 

fábrica em Manaus é que ela abriu as portas para produção do Playstation 

3. (Geraçõesdeconsoles, 2014). 

A Microsoft também lançou seu console nessa geração, o Xbox, mas seu sucesso foi 

ofuscado pelo impacto que o console da Sony causou na época. Mas a Microsoft ainda 

planejava iniciar a produção de um novo console na geração seguinte. 

 

3.1.6 Sétima geração de consoles 

A sétima geração de 256-bits pode ser resumida pela acirrada competição entre a Sony, 

com seu Playstation 3,  e a Microsoft com o Xbox 360. As empresas disputavam para ver 

qual tinha o hardware mais poderoso, e a Microsoft levou a melhor, além de ter um 

excelente console, ela ofereceu um serviço que parecia não funcionar muito bem com sua 

concorrente. 
O Xbox 360 apresentava não apenas um console mais poderoso, mas 

também uma excelente opção para conexão com a internet. A Live 

oferecia, além de partidas online estáveis, jogos e suporte para um maior 

número de jogadores que a concorrência. [...] Com isso a Microsoft 

conseguiu superar o PS3 em todos os países, menos no Japão. 

(Geraçõesdeconsoles, 2014). 

A Microsoft pode ter vencido a batalha, mas não a guerra. As duas gigantes dos consoles 

ainda travariam outra batalha na geração seguinte. 

 

3.1.7 Oitava geração de consoles 

Embora a Nintendo esteja tentando reestabelecer-se com seus novos consoles: Nintendo 

3DS, Nintendo WiiU, 3Ds XL e o 2DS, não estão obtendo muito sucesso e as vendas 
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ficaram aquém do esperado, mais uma vez os holofotes estão voltados para a Sony e 

Microsoft. Para a decepção de muitos as duas empresas não se preocuparam com a 

inovação e interatividade, focaram no hardware.  
Essa nova geração começou conturbada. O Nintendo WiiU anda mal de 

vendas, mesmo tendo um novo controle-tablet que promete gameplay 

inovador. O Playstation 4 não traz muitas novidades, além do preço 

elevado nos Estados Unidos e dos incríveis 4 mil reais no Brasil. O Xbox 

One veio em volto em uma névoa de declarações mal interpretadas da 

Microsoft além de voltarem atrás em algumas decisões. [...] a MS disse 

que seu aparelho precisaria ficar conectado 24hrs, não aceitaria jogos 

usados, teria o Kinect embutido (aumentando o preço) e ele ficaria ligado 

a todo o momento, consumindo energia e tirando a privacidade dos 

usuários. (Geraçõesdeconsoles, 2014). 

Tanto a Sony quanto a Microsoft continuaram trabalhando em melhorias para seus 

consoles. Em 2016 e 2017 as empresas lançaram o Playstation 4 Pro e o Xbox Scorpio, que 

são versões mais poderosas do Playstation 4 e Xbox One, respectivamente. A linha de 

chegada ainda está longe para as duas plataformas, dando margem para mais upgrades, 

sendo assim, qualquer uma pode sair vencedora. 

 

3.1.8 Tipos de consoles e videogames 

É grande a lista de consoles existentes, desde o Magnavox Odyssey, fabicado pela 

Magnavox em 1972, até os consoles da geração atual como o Playstation 4 da Sony e o 

Xbox One da Microsoft lançados no ano de 2013. O VGDB (2017), banco de dados sobre 

videogame, tem uma lista de todos os consoles fabricados de que se tem notícia, conforme 

é apresentado na figura 2. 

Sobre os tipos de videogames, pode-se referir também aos títulos de jogos. Os tipos são 

classificados em: ação e aventura, survivor horror, puzzles, luta, Role-playing game 

(RPG), 2d, 3d,  online, etc. A quantidade de títulos de jogos é tão grande quanto os tipos. O 

VGDB (2017) possui uma vasta lista de jogos registrados em seu banco de dados, 

classificados alfabeticamente conforme mostra a figura 3. 

 

Figura 2: Consoles de videogames 
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Fonte: VGBD (2017) 

 

A lista de games existentes na indústria de jogos eletrônicos continua crescendo. Para se 

ter uma ideia, neste instante, em algum lugar do mundo, uma produtora de jogos está 

desenvolvendo ou apresentando um jogo em alguma exposição de entretenimento 

eletrônico. Uma das mais conhecidas feiras de games do mundo é a Eletronic 

Entertainment Expo (E3), que tem como objetivo dar espaço às desenvolvedoras de jogos e 

consoles, para que demostrem seus lançamentos e planos para o ano que se seguiria 

(Mochileirodigital, 2017). 

 

 

 

 

 

Figura 3: Títulos de jogos 
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Fonte: VGBD (2017) 

 

3.1.9  O futuro dos consoles  

Os avanços tecnológicos podem transformar consoles em “peças de museu”. Segundo a 

empresa de comunicação internacional da Alemanha, Deutsche Welle (DW), os jogos que 

estão sendo desenvolvidos hoje no Social Gaming e no Cloud Gaming - os jogos em nuvem 

- preveem queda da venda isolada de jogos, mas aumento do lucro significativo para jogos 

online (DW, 2012). A pesquisa da DW foi realizada há 5 anos, mas hoje nota-se a força 

que os jogos em nuvem ganharam devido à tecnologia dos serviços streaming que já 

existiam naquele período.  
O crescimento dos serviços de streaming de jogos. Como o Netflix ou o 

Spotify, esses serviços substituem um produto em caixa, aqui o disco do 

jogo, com um que você transmite em demanda pelo servidor. Há uma 

distinção importante aqui: você não está comprando e baixando o jogo 
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como você pode com um jogo no Xbox Live Arcade ou Steam, mas 

comprando o direito de jogar esse jogo, indefinidamente ou por um 

período específico, ou como parte de um jogo. [...]. Não há uma espera 

muito grande enquanto o jogo está sendo baixado, é dentro de minutos - 

mesmo segundos - você está no jogo. (Itproportal, 2012). 

Serviço streaming também pode ter outra grande vantagem. Jogado através de um 

navegador ou através de hardware proprietário ou um aplicativo, o jogo real está sendo 

executado em um servidor em outro lugar, com o serviço recebendo suas entradas de 

teclado, mouse ou gamepad através da conexão com a Internet e enviando um fluxo de 

vídeo compactado da imagem que o seu console ou a placa gráfica do computador (PC) 

normalmente renderizaria. Como resultado, não importa o dispositivo que se use para 

jogar, desde que ele suporte o serviço, tenha acesso a uma conexão rápida à Internet e 

tenha o desempenho necessário para decodificar o fluxo de vídeo (Itproportal, 2012).  

Os jogos em nuvem se consolidaram, aumentando cada vez mais o número de adeptos e 

chamando a atenção de empresas como a Amazon, gigante do setor de e-commerce e maior 

varejista on-line dos EUA. Recentemente, em 2017, a Amazon fez série de contratações, 

trazendo veteranos da indústria de videogames da Sony e da Electronic Arts a fim de 

desenvolver jogos para a Amazon Game Studios, que atualmente tem mais de 100 vagas de 

trabalho listadas no site Amazon Jobs.   

A empresa acredita que fazer jogos não é apenas pegar uma fatia da indústria de 

videogames de US $ 100 bilhões, ela também está tentando conquistar desenvolvedores de 

jogos que precisam de armazenamento em nuvem para conectar jogadores de jogos 

multiplayer online. Neste esforço, a aquisição de 2014 do site de jogos streaming Twitch 

pode ser uma vantagem competitiva significativa para a Gigante online (The Motley Fool, 

2017). 

O site de jogos streaming Twitch é uma importante vantagem competitiva para a Amazon 

Web Services (AWS), pois a demanda por armazenamento em nuvem aumenta com o 

crescimento dos esportes eletrônicos e dos jogos para celular. Além disso, videogames 

geram um alto grau de envolvimento, e segundo a Amazon Game Studios os jogos estão se 

tornando a maior forma de entretenimento do planeta. 

 

3.2 Aplicações da lógica dos videogames  

Adriana Stefani Cativelli (2016), no seu trabalho “Gamificação em bibliotecas: 

despertando a motivação nos usuários”, aborda a gameficação (uso de mecânicas de games 

em outros contextos) em bibliotecas. As bibliotecas podem criar jogos para engajar sua 

comunidade com pouco investimento de tempo e recursos, fazendo uso de materiais que 

são facilmente encontrados em qualquer Unidade de Informação (UI), como também, 

realizar jogos mais elaborados que demandam maior planejamento e o envolvimento de 

profissionais de área ligadas a Tecnologia da Informação (TI). Neste último caso, as 

parcerias entre setores da instituição sempre são bem vindas, principalmente quando 

existem setores nos quais alunos e professores desenvolvem serviços e produtos visando o 

aprendizado. 

Ainda sobre a gameficação, a Revista Exame publicou uma matéria mostrando como essa 

técnica pode ser usada pelas empresas em seus processos de gestão. Na NET 

(telecomunicações), por meio de um game, cada funcionário foi convidado a se tornar o 

gerente de várias áreas da empresa, como vendas, atendimento, instalação e comercial. Isso 

foi um modo que a NET encontrou de ensinar aos seus funcionários como funciona cada 

processo de suas operações. 
Funcionava assim: quem se candidatasse a entrar na brincadeira, recebia 

um desafio real de determinado setor e precisava solucioná-lo para passar 
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para a próxima fase. Para cada problema, havia uma gama de respostas, e 

o jogador precisava a escolher a que melhor se encaixava. As questões 

eram lançadas semanalmente e o tempo de resposta variava de um a três 

dias (Exame, 2015). 

A estratégia adotada pela NET foi a de usar a mecânica e o pensamento dos jogos no 

contexto da empresa para engajar pessoas e resolver problemas, é como Gabe Zichermann 

explica em seu livro The Gamification Revolution: How Leaders Leverage Game 

Mechanics to Crush Competition.  

Na Ambev, os jogos são aplicados em uma das fases do processo seletivo de trainees. A 

primeira vez que eles foram utilizados, foi no ano 2016. Por meio de uma ferramenta 

online, cada candidato recebe um problema e uma série de informações sobre uma 

determinada área da empresa. No jogo, ele é o responsável por aquele setor e tem 30 

minutos para apresentar uma estratégia sobre a questão levantada. Ao fim do tempo, 

acontece uma reunião virtual com um executivo da Ambev, para o qual ele deve apresentar 

as soluções. A gerente de recrutamento e seleção da Ambev, Isabela Garbers, explica que:  
Para a empresa foi excelente usar essa ferramenta, pois acabou por 

substituir uma etapa coletiva do programa. A ferramenta possibilitou a 

análise da capacidade de improviso e o poder de criação do trainee. É 

muita informação em pouco tempo. Assim, filtramos e avaliamos 

algumas competências que não conseguíamos antes. (EXAME, 2015). 

Possivelmente, o futuro do ensino dependerá de novas formas de educação e aprendizado, 

e a gamificação vem se mostrando um ótimo caminho. Nas empresas, este método abre um 

leque de possibilidades, tornando-se uma das técnicas mais utilizadas atualmente quando a 

questão é fazer o funcionário interagir de forma fácil e prazerosa com a empresa. 

 

3.3 Construção De Conhecimento 

Ao longo do trabalho foram observadas situações onde jogos eletrônicos assumem um 

papel importante no engajamento de pessoas no ambiente das bibliotecas e das 

organizações, mostrando-se também como um meio não convencional de aprender e 

construir conhecimento. Na biblioteca, utilizando a gameficação para atrair usuários em 

potencial e motivar aqueles que já são frequentadores. Em empresas como a NET e 

Ambev, jogos são usados tanto para explicar atividades desenvolvidas nas diversas áreas 

da empresa quanto para escolher trainees, onde os mesmos são estimulados a apresentar 

soluções para resolver problemas que ocorrem em certas áreas ou setores da empresa. 

Na construção de conhecimento, jogos são utilizados em salas de aula para ensinar 

idiomas, melhorar a concentração e contribuir no processo de aprendizagem em seu 

trabalho. Desenvolvendo maior capacidade de concentração, maturidade, rapidez na 

resolução de problemas, competitividade, autonomia e persistência. Jogos como o Foldit 

impulsionam descobertas científicas no ramo da biologia molecular, e os jogos da classe 

serious games ajudam no tratamento de enfermidades e de distúrbios cinético-funcionais, 

tais como: asma, obesidade, fisioterapia, câncer e depressão. 

Enfim, jogos eletrônicos são utilizados para diversas finalidades, em sua maioria para 

integrar pessoas, aprender e se apropriar de novas informações, ajudar no tratamento de 

doenças físicas e mentais como Parkinson, Alzheimer, transtorno de déficit de atenção, 

ansiedade, depressão, autismo, excesso de agressividade, derrames, perda de reflexos ou 

paralisias. Existem inúmeros casos que não foram abordados neste trabalho, mas os poucos 

aqui descritos já evidenciam os benefícios que o uso de games são capazes de trazer. 

 

3.3.1  O uso dos videogames na área da educação 
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Daniela Karine Ramos publicou, em 2013, o artigo “Jogos cognitivos eletrônicos: 

contribuições à aprendizagem no contexto escolar”, onde ela realiza um estudo sobre a 

importância que os jogos têm no desenvolvimento infantil no ambiente escolar, uma vez 

que, jogos cognitivos eletrônicos visam melhorar a capacidade atencional e contribuir no 

processo de aprendizagem. O trabalho lida tanto com a abordagem quantitativa quanto 

qualitativa, tendo como sujeitos professores que participaram da aplicação de um programa 

de neuroeducação, baseado no uso de jogos cognitivos eletrônicos, por um período entre 

10 e 15 semanas em 4 turmas do Ensino Fundamental Colégio de Aplicação da 

Universidade Federal de Santa Catarina.  

Os resultados obtidos através da observação sistemática baseada em categorias 

comportamentais revelaram alterações quanto à atenção, à capacidade de resolver 

problemas e aos comportamentos sociais. (Ramos, 2013). 
Os jogos cognitivos são um conjunto de jogos variados que trabalham 

aspectos cognitivos, propondo a intersecção entre os conceitos de jogos, 

diversão e cognição. Desse modo, parte‐se do reconhecimento da 

contribuição que os jogos oferecem ao desenvolvimento infantil e coloca-

se ênfase nos aspectos cognitivos. (Ramos, 2013: 20). 

Ao investigar aspectos cognitivos, psicológicos e sociais reforça-se que a aquisição de 

conhecimentos envolve uma combinação de processos cognitivos e de aprendizagem que 

incluem três dimensões: cognitivas, sociais e emocionais (Ramos, 2013: 25 apud Arndt, 

2012). O programa de neuroeducação proposto conseguiu perceber algumas mudanças 

significativas nos participantes, como maior: 

a) capacidade de concentração; 

b) maturidade; 

c) rapidez na resolução de problemas e execução das atividades propostas em sala; 

d) competitividade; 

e) autonomia e; 

f) persistência. (Ramos, 2013: 30). 

A partir do resultado apresentado no trabalho pode-se reconhecer a contribuição que os 

jogos cognitivos oferecem ao desenvolvimento de aspectos cognitivos que são 

fundamentais para a aprendizagem (Ramos, 2013). Assim, ao incluir o uso desses jogos na 

escola, o aluno poderá desenvolver as habilidades necessárias que irão ajuda-lo na 

compreensão e assimilação de informações, possibilitando a organização dessas 

informações para construir o conhecimento. 

Na área do conhecimento ligada às práticas corporais, mais precisamente na educação 

física, o videogame surge como um meio dos jovens imergirem na cultura digital. O artigo 

“Os exergames e a educação física escolar na cultura digital” mostra como os chamados 

exergames, jogos eletrônicos que captam e virtualizam os movimentos reais dos usuários, 

exercem o papel de imersão dos estudantes de uma escola estadual da rede pública de 

ensino localizada em um bairro de classe média da cidade de Diamantina-MG. O estudo 

tinha como objetivo:  
[...] discutir as perspectivas da utilização da virtualidade dos videogames 

na educação física escolar, participaram deste estudo 117 alunos de uma 

escola pública, com idade entre 13 e 14 anos. Os voluntários responderam 

a um questionário para identificar o nível de contato com as tecnologias 

digitais e, em seguida, relataram suas percepções sobre a vivência em 

dois jogos, o exergame e o real. Os resultados constataram a imersão dos 

estudantes na cultura digital e no processo de virtualização que lhe é 

típico, assim como apontaram algumas perspectivas de utilização crítica 
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dessa nova linguagem, que pode ampliar e recriar as possibilidades das 

práticas e vivências corporais. (Baracho, 2012:  111).  

No estudo, constatou-se que a cultura digital é um caminho a ser seguido pela atual e 

futuras gerações. Evidenciando também o papel do professor, que deve ser aberto ao novo, 

capaz de dialogar e transitar na cultura digital; que seja capaz de absorver e potencializar 

os benefícios das tecnologias digitais e virtuais como elementos presentes no processo de 

ensino-aprendizagem (Baracho, 2012). Na biologia molecular, o jogo eletrônico mostrou-

se uma ferramenta útil quando, em 2011, cientistas usaram o jogo de computador chamado 

Foldit para descobrir o formato de uma enzima vital para a sobrevivência de um vírus 

parecido com o HIV.  

A substância, um tipo de protease retroviral, já era pesquisada por cientistas como possível 

alvo para remédios contra a AIDS, mas até então não se sabia como era o formato pelo 

qual os aminoácidos desse composto estavam organizados. Para Firas Khtib, do 

Departamento de Bioquímica da universidade, a ideia dos cientistas ao pedirem ajuda aos 

jogadores de Foldit era conferir se a "intuição humana" poderia superar o computador para 

descobrir o modelo da enzima. Os usuários do Foldit criaram modelos bons o suficiente 

para que os pesquisadores pudessem refiná-los e chegar à estrutura ideal para o composto. 

O resultado foi uma enzima com partes que podem servir como alvos para drogas. O 

trabalho foi descrito na revista Nature Structural & Molecular Biology. Tanto cientistas 

como os jogadores são listados como autores da pesquisa. (O Globo, 2011). 

Jogos interativos como esse são muito úteis tanto para biólogos moleculares quanto para 

aqueles interessados pela área, pois possibilitam ao usuário fazer descobertas científicas 

enquanto se diverte. 

 

3.3.2  Videogame sob o prisma da semiótica 

O videogame também pode ser alvo de um estudo semiótico. No trabalho de Daniel de 

Vasconcelos de Guimarães, “O campo de referência dos videogames: estudo semiótico 

sobre o objeto dinâmico do game”, foi exposto o problema do objeto dinâmico do game, 

onde o objeto dinâmico diz respeito ao campo de referência de um signo.  
Considerando-se os games como signos complexos, tendo, portanto, o 

poder de significar a partir da relação triádica entre signo-objeto-

interpretante. Para fazer o estudo foram escolhidos como corpus da 

pesquisa, três games em três diferentes sistemas de videogame: God of 

War I e II (Playstation 2, Sony Computer Entertainment America, Santa 

Monica Studio, 2005, 2007), Super Mario Galaxy (Wii, Nintendo, 2006) 

e Gears of War (Xbox360, Microsoft Game Studios, Epic Games, 

2006).[...] esse estudo visou fazer reflexões acerca do objeto dinâmico do 

videogame, intentando compreender sua constituição e forma de 

funcionamento como linguagem e processo comunicativo. (Guimarães, 

2008). 

Como mencionado no estudo de Daniel, existem vários sistemas de videogame, também 

chamados de consoles ou plataformas, porém, existem pessoas que chamam o console 

apenas de videogame. Lembrando que o videogame que está sendo abordado neste trabalho 

refere-se ao jogo em si e não à uma caixa que quando conectada a uma  televisão é capaz 

de reproduzir imagens interativas. Ao longo dos anos vários consoles foram produzidos, e 

foram ficando cada vez mais sofisticados à medida que a tecnologia avançava. 

 

3.3.3  Videogame e a luta contra o câncer 

Enfrentar um câncer é uma batalha difícil, ainda mais quando se é uma criança. O jogo 

That Dragon, Cancer retrata uma história autobiográfica de Ryan e Amy, pais de uma 
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criança diagnosticada com um tumor muito raro no cérebro aos 12 meses de idade. Os pais 

criaram o jogo para contar a história de Joel e sua luta de 4 anos contra a doença. A 

intenção dos pais era criar um jogo de aventura que fosse ao mesmo tempo poético, 

brincalhão, cheio de imaginação e de esperança. Foi assim que escolheram honrar a 

memória de seu filho. 

Enquanto os jogadores exploram os cinco espaços físicos no jogo, eles desbloqueiam ao 

longo do caminho as memórias de Ryan e Amy com seu filho, ouvem seus pensamentos e 

descobrem a alegria do riso de Joel à medida que “jogam” a experiência da família lutando 

contra este terrível dragão chamado Câncer. A ótima qualidade de som e uma mecânica de 

interações simples criam uma bela experiência narrativa, livre de restrições de tempo, que 

incentiva os jogadores a explorar, sem pressa, tudo que o jogo tem para oferecer.  

Embora o dragão não apareça no jogo, sua violência é sentida em todos os lugares, o que 

torna a jogabilidade uma experiência emocionalmente difícil, mas que enriquece a vida 

daqueles que o jogaram (Kickstarter, 2017). Logo abaixo são mostradas algumas opiniões 

de críticos especializados em games que estivam na E3 - Electronic Entertainment Expo, 

cobrindo o game. 

 

"... But in That Dragon, Cancer, I found something I never expected to find at E3: a game 

that made me more hopeful, not just about the potential games have as a storytelling 

medium, but about humanity, as well." (Carolyn Petit, gamespot.com). 

Traduzindo: 

"... Mas em That Dragon, Cancer encontrei algo que eu nunca esperava encontrar na E3 

(Exposição de entretenimento eletrônico): um jogo que me fez mais esperançosa, não 

apenas sobre os jogos em potencial como meio de contar histórias, mas também sobre a 

humanidade". 

 

"A poetic, emotionally intense story of love in the face of death, blended beautifully into a 

point-and-click adventure game" (Jessica Conditt, joystiq.com). 

Traduzindo: 

“Uma poética, emocionalmente intensa história de amor diante da morte, misturada 

lindamente em um jogo de aventura point-and-click - estilo de jogo no qual clica-se em 

objetos na tela para interagir”. Imagens do jogo nas figuras 4 e 5. 

 

Figura 4: That Dragon, Cancer 

 
Fonte: Kickstarter (2017) 
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A maior conquista do jogo é fazer o jogador esquecer a linha que existe entre o Joel real e 

o virtual. That Dragon, Cancer mostra como os jogos podem criar empatia, tanto pelo 

método simples de permitir que o jogador experimente situações desconhecidas quanto 

pela capacidade de distorcer o que é real e não real dentro deles. 

 

Figura 5: That Dragon, Cancer 

 
Fonte: Kickstarter (2017) 

 

3.3.4   Jogos no tratamento de enfermidades 

Pedro Augusto Leão Lima, graduado em Ciência da Computação, aborda em seu artigo o 

uso dos chamados Serious Games no tratamento de doenças e lesões. Os Serious Games 

são jogos educativos que frequentemente assumem problemas do mundo real.  
A combinação de ciência e um design atraente de alta qualidade podem 

ajudar a curar doenças, e quanto mais houver imersão do jogador no jogo, 

mais realista se tornará, e mais fácil será utilizar as novas descobertas 

referentes ao efeito placebo, pois este é um dos ingredientes mais 

importante para os jogos que possam auxiliar na cura de doenças crônicas 

indo desde um câncer até a depressão [...] (Lima, 2014: 67-68).  

Extraindo informações de artigos, revistas e sites especializados, o autor conseguiu reunir 

alguns exemplos de jogos educativos voltados para o tratamento de doenças e traumas, 

conforme a figura 6. 

Algumas informações importantes sobre a figura 6: 
[...] o Fisiogames é um jogo feito por Brasileiros com a finalidade de 

auxiliar em fisioterapias, na sua 1ª versão foi feita para o Nitendo WII 

depois foi aperfeiçoado para o Kinect da Microsoft. Robô Ed este é uma 

iniciativa da Petrobras, apesar de não ter sido criado para esta finalidade 

ele é um bom amigo para conversar, Re-Mission e o Re-Mission2 são 

jogos feitos com a finalidade de ajudar pessoas com câncer, Zamzee é um 

jogo desenvolvido para estimular a atividade física para crianças entre 9 e 

15 anos, [...]. (Lima, 2014: p. 62). 
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Figura 6: Serious games 

 
Fonte: dados de pesquisa do artigo Jogos que auxiliam no tratamento de enfermidades: 

serious games (2014) 

 

Mesmo com o reconhecimento do uso de jogos no tratamento de doenças, uma grande 

parcela das unidades de saúde parece desconhecer ou simplesmente não utilizar esses jogos 

para tratar seus pacientes. Vários estudos já apontam os benéficos desses tratamentos, e 

não há ônus para utilizá-los. Talvez esteja faltando uma disseminação de informação mais 

efetiva, assim como a produção de materiais acadêmicos sobre o assunto. 

 

3.4 Despertar De Sensações 

Jogos eletrônicos podem proporcionar uma ampla gama de sentimentos. Uma história ou 

enredo envolvente com personagens cativantes geralmente é o suficiente para prender a 

atenção do jogador. É comum um jogo marcar a infância de uma pessoa e fazê-la sentir 

nostalgia toda vez que joga ou vê alguém jogar aquele game que marcou uma época 

específica de sua vida. Além de nostalgia, os jogos despertam outras sensações: o medo ao 

jogar um game de terror, raiva depois tentar várias vezes passar daquela fase difícil e não 

conseguir, alegria depois de finalmente passá-la. Segundo Johan Huizinga o jogo 
é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente 

consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si 

mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma 

consciência de ser diferente da vida cotidiana. (Huizinga, 1993: 33). 

Um estado emocional alterado como em casos de medo, alegria exagerada e raiva incitam 

o ato de chorar ou lacrimejar. Alguns jogos são capazes de fazer isso com seus jogadores, e 

é exatamente sobre essas nuances emocionais que as próximas seções deste trabalho se 

desdobrarão. 

 

3.4.1  Jogos que fazem você chorar 

Recentemente, em 5 de abril de 2017, o site de notícias e de reviews de games, Criticalhits, 

postou um artigo que listava 4 jogos que faziam os jogadores chorarem. Todo mundo já se 
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emocionou ou conhece alguém que se emocionou com algum filme, mas os jogos não 

costumavam fazer isso, até recentemente pelo menos (Criticalhits, 2017).  

O primeiro jogo da lista é o The last of us, um jogo cheio de momentos fortes, começando 

pela situação difícil no começo do jogo, quando você quase se mata pra fugir da cidade 

com Joel e Sarah e um soldado americano mal preparado acaba atirando nos dois. Joel 

sobrevive e acaba vendo Sarah morrer nos braços dele. 

 

Figura 7: The last of us 

 
Fonte: Criticalhits (2017) 

 

O segundo da lista é o jogo Brothers: a tale of two sons. Aqueles que jogaram dizem que é 

mais do que um jogo, é uma verdadeira jornada de união entre dois irmãos. No final do 

jogo, infelizmente, momentos antes da morte do último chefe, o irmão mais velho acaba 

sendo perfurado por um dos tentáculos do vilão e sucumbe ao ferimento. E como se não 

bastasse essa cena extremamente forte, você ainda é obrigado a enterra-lo controlando seu 

irmão mais novo. Quem jogou sabe o quanto é difícil segurar o choro nesse momento. 

 

Figura 8: Brothers: a tale of two sons 

Fonte: Criticalhits (2017) 
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Final Fantasy X é o terceiro da lista, um dos momentos mais emocionantes dos games 

certamente se passa nos momentos finais do jogo. Nele, você finalmente descobre o que 

aconteceria com Tidus (protagonista masculino) quando as Fayths (pessoas que perderam 

suas almas na batalha contra o antagonista do jogo) pudessem voltar a descansar. Ele 

desaparece, deixando Yuna (protagonista feminina) sozinha, numa cena de cortar o 

coração. 

 

Figura 9: Final Fantasy X (Tidus e Yuna) 

 
Fonte: Criticalhits (2017) 

 

O último game que compõe a lista é o The walking dead: season 1, considerado um dos 

poucos jogos que realmente deixaram o jogador com nó na garganta. A cena final entre 

Lee e Clementine é realmente triste e carregada de emoção, afinal de contas, Lee fez o 

melhor que pode para protegê-la e fazê-la feliz em meio ao horror que passam diariamente. 

Clemntine tinha apenas 11 ou 12 anos quando seus pais foram mortos, ela estava sozinha 

em casa esperando pelos pais, que nunca retornariam, quando Lee a encontrou. Após Lee 

ser infectado, a garotinha se vê obrigada a matá-lo com um tiro na cabeça para impedir que 

ele se transformasse e a matasse. 

No dia 07/12/2012, na Spike Video Game Awards 2012, o título que levou o prêmio 

máximo foi o jogo The Waking Dead: The Game, desenvolvido pela TellTale Games, a 

empresa foi considerada também o Estúdio do Ano. (Tecmundo, 2012). 

 

Figura 10: The walking dead: season 1 

Fonte: Criticalhits (2017) 
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Embora existam milhares de jogos com gráficos maravilhosos e enredos que predam o 

jogador, está cada vez mais difícil encontrar um game que desperte tristeza no jogador, a 

imersão é o ingrediente fundamental que o game deve proporcionar para ser capaz de nos 

fazer chorar.   

 

3.4.2 Da alegria ao medo 

Vinicius André da Silva Appolari, em “Pinturas e sonhos do videogame: o surrealismo no 

processo criativo e apreciação de pintura inspirada em jogos eletrônicos”, relaciona a 

influência que os jogos têm nos sonhos e pinturas surrealistas. É a manifestação do lúdico 

fornecida pelo videogame. A influência encontra-se na imersão do jogador. Ao jogar, ele se 

torna parte daquilo, e naquele momento o jogo se torna sua nova realidade. Segundo 

Huizinga (2000), é nessa interação que muitas vezes a alegria pode transformar-se não em 

tensão mas também em arrebatamento.  
A alegria que está indissoluvelmente ligada ao jogo pode transformar-se, 

não só em tensão, mas também em arrebatamento. A frivolidade e o 

êxtase são os dois polos que limitam o âmbito do jogo. O jogo tem, por 

natureza, um ambiente instável. A qualquer momento é possível à "vida 

quotidiana" reafirmar seus direitos, seja devido a um impacto exterior, 

que venha interromper o jogo, ou devido a uma quebra das regras, ou 

então do interior, devido ao afrouxamento do espírito do jogo, a uma 

desilusão, um desencanto. (Huizinga, 2000: 18). 

Observa-se que por mais que existam jogos sérios, a natureza dos jogos é a diversão, o 

entretenimento. Tais elementos juntamente com suspensão da realidade pela imersão - são 

os atrativos que invocam os jogadores, desviando a atenção dos problemas da vida. É uma 

válvula de escape. O videogame favorece a efusão criativa e, por ser um exercício de 

criatividade e de pensamento estratégico, transcende os limites do ciberespaço e alcança 

outras atividades. 

Nos casos que envolvem medo e terror, jogos como Resident  Evil (2002),  Alone  in  the  

Dark (2005) e  Silent  Hill (2006), são referência quando o assunto é construir uma 

atmosfera de muita tensão e apreensão. Isso é descrito no trabalho de Ivan Mussa e Yuri 

Garcia, “Terror, horror, survival-horror: a transposição do gênero horror dos videogames 

para o cinema”, que aborda como a experiência da tensão e do medo mudam quando  saem  

do  gênero  survival-horror, nos videogames, para o horror no cinema.  

Resident Evil, um dos ícones do gênero survival-horror (numa tradução literal, “horror de 

sobrevivência”), se passa no interior de uma mansão envolta de mistérios e repleta de 

monstros. O clima de tensão está presente durante toda a trama, caracterizada pelas 

escolhas difíceis que o jogador tem que tomar para sobreviver. O jogo oferece armas de 

fogo, mas ao mesmo tempo existe pouca munição disponível e o nervosismo ao deparar-se 

com algum monstro resulta, muitas vezes, em disparos não muito precisos e a perda da 

preciosa munição. Há também as armas brancas, como facas, que obrigam o jogador a 

chegar bem perto do inimigo, péssima escolha para alguém que queira sobreviver. Como 

se não bastasse a sensação de perigo constante, o game traz os famosos puzzles (quebra-

cabeças), enigmas que demandam a localização de chaves, documentos e itens importantes 

para o progresso da história. 
Resident Evil destaca-se, portanto, de jogos de ação, construindo uma 

atmosfera propriamente tensa e amedrontadora – o que o coloca no 

âmbito do terror. Principalmente pelos seus combates estarem 

condicionados à necessidade de procurar itens na mansão e gerenciá-los 

em um inventário com espaço limitado. A presença de enigmas também 
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permite o balanceamento do ritmo do jogo, que possui menos 

enfrentamentos do  que  um jogo de  tiro como Gears of  War (2006),  o  

que  também confere às situações violentas um caráter mais intenso, e aos 

momentos sem violência uma sensação de suspense. (Mussa; Garcia, 

2014: 8). 

. 

Figura 11: Resident evil 

 
Fonte: Imagem retirada do Google. 

 

Figura 12: Alone in the dark 

 
Fonte: Imagem retirada do Google 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4021



 

 

Alone in the Dark segue o mesmo ritmo de Resident Evil. As diferenças ficam por conta da 

ambientação, das criaturas e dos personagens da história. Por outro lado, Silent hill traz 

algo a mais para o gênero. Se nos jogos de terror já mencionados os protagonistas eram 

militares ou detetives, agora, o personagem principal é uma pessoa comum, uma pessoa 

que se encontra em uma situação sobrenatural. A própria jogabilidade é um reflexo disso, 

uma vez que o personagem tem dificuldade em utilizar armas de fogo, se cansa com 

facilidade e a resistência contra ataques não é muito grande. Ademais, o medo que Silent 

hill proporciona é, de certa forma, diferente se comparado aos dos jogos já citados. O game 

se passa na cidade coberta por névoa chamada Silent hill, o lugar em questão não se 

encontra no “mundo real” e sim em uma realidade paralela onde monstros dos mais 

variados tipos habitam. Todas as criaturas presentes na cidade são fruto da mente do 

personagem, são as representações dos traumas e sentimentos negativos do protagonista.  

Por situar-se num mundo construído a partir do subconsciente de uma mente perturbada, 

tudo pode acontecer. A trama é saturada de imagens e cenas que causam o desconforto que 

muitos jogadores resumem em um único sentimento, medo. 

 

Figura 13: Silent hill 4:  The Room 

 
Fonte: Imagem retirada do Google 

 

Figura 14: Silent hill: otherworld 

 
Fonte: Imagem retirada do Google 
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Figura 15: Silent hill (PT) 

 
Fonte: Imagem retirada do Google 

 

 

O número de jogos que abordam a temática de terror é extenso. A sensação de impotência 

ao enfrentar situações imprevisíveis em lugares escuros e sombrios é o princípio básico do 

medo, e cabe aos jogadores a árdua tarefa de explorar esses mundos fictícios e superar seus 

maiores medos. 

 

4 CONCLUSÔES 

Diante do material bibliográfico e dos casos apresentados,onde os videogames são peças 

centrais, percebe-se o importante papel dos jogos eletrônicos na aprendizagem, na 

emulação de sentimentos e sensações, na incitação da capacidade criativa, nas descobertas 

científicas e na busca pelo engajamento de usuários e usuários em potencial, no caso das 

bibliotecas, e de funcionários dentro do ambiente organizacional. 

Foi relatada, no decorrer do trabalho, a utilidade da lógica dos jogos eletrônicos nos 

ambientes de bibliotecas, estimulando a participação dos usuários frequentadores e 

captando outros em potencial. Desta forma, as bibliotecas podem conhecer melhor os 

usuários e descobrir quais seus interesses e demandas para prestar um serviço de qualidade 

e montar um acervo atraente que responda às expectativas. 

Em empresas como a NET e Ambev, a gameficação esteve presente no processo de 

integração na empresa, aclimatando seus funcionários à sua cultura organizacional de 

maneira descontraída e apresentando as tarefas de rotina desempenhadas nos diversos 

setores que são essenciais para o funcionamento da organização. No que se refere à Ambev, 

a lógica dos games é usada para estimular a criatividade e o raciocínio rápido de seus 

trainees nos processos seletivos. O processo acaba tornando-se uma forma agradável e 

favorável para a análise de pontos fortes e fracos desses futuros funcionários, ao mesmo 

tempo, é um modo que busca fazer com que eles vistam a camisa da empresa. 

A utilização dos chamados jogos cognitivos no contexto escolar, que aprimoram a 

capacidade de absorção de informações e trabalham os aspectos sociais e cognitivos dos 

alunos. Nas ciências da saúde, na citada biologia molecular, por meio de um jogo de 
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computador os jogadores produziram um preciso modelo de uma enzima (M-PMV) 

diretamente relacionada com o vírus da AIDS, ajudando cientistas na construção da 

estrutura cristalina dessa proteína retroviral. Na semiótica, o jogo é alvo de um estudo que 

busca extrair significados e interpretações de objetos como música, cinema, gestos, artes 

visuais (jogos), etc. Quase tudo o que existe pode ser analisado a partir da semiótica. 

Quanto aos aspectos sensoriais e sentimentais, os jogos funcionam tanto como uma 

ferramenta terapêutica quanto uma forma de entretenimento ou válvula de escape para 

aqueles que buscam fugir dos problemas do dia a dia. Até mesmo para lidar com doenças 

mentais, como a depressão, e físicas, como o câncer, funcionando como uma ferramenta 

capaz de amenizar a dor e sofrimento nos momentos difíceis. 
É durante o jogo que se vivenciam vários tipos de sentimentos, de 

felicidade, de frustração, pois através de cada jogada, tem-se a 

oportunidade de viver cada momento intensamente. Nesses instantes, não 

sabemos mais quem governa quem, quem esta no comando. [...] Os jogos 

eletrônicos fazem parte da cultura digital, uma forte influenciadora e 

formadora social, devido à sua influência no contexto contemporâneo, 

cabendo aos educadores analisá-la com atenção, importância e cuidado 

merecidos, pois ela produz efeitos e transforma as formas de interagirmos 

com/no mundo em todas as dimensões da vida cotidiana, projetando-se 

no processo de virtualização individual do sujeito. (Jaconbsen; Maffei; 

Sperotto, 2013: 10). 

A fim de atender os objetivos deste trabalho, foi abordada somente uma pequena parcela 

dos casos e artigos científicos que giram enm torno de jogos eletrônicos. Os jogos podem e 

devem ser utilizados por profissionais da informação e da educação em seus ambientes de 

trabalho, e a Ciência da Informação pode recorrer a essa ferramenta na obtenção de 

resultados relacionados, principalmente, com a temática cognitiva.  
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Interesse em técnicas e ferramentas de detecção de vulnerabilidades: um survey com membros 
de equipes ágeis 

 

Este artigo visa identificar e descrever o interesse dos membros de equipes que usam 

métodos ágeis no desenvolvimento de software em técnicas e ferramentas de detecção de 

vulnerabilidades (TFDV). Para tanto, foi proposto um survey que lista 18 técnicas e 

ferramentas que compõem três conhecidos processos de desenvolvimento de software 

seguro, a saber: Processo de McGraw, OWASP CLASP e as atividades de Howard e 

Lipner. O survey foi aplicado a 111 membros de equipes de desenvolvimento ágil de 

software que já implantaram, estão em processo de implantação ou ainda vão implantar 

técnicas e ferramentas de detecção de vulnerabilidades nos projetos. Os participantes do 

survey foram: (1) analistas de requisitos; (2) arquitetos de software; (3) desenvolvedores; e 

(4) testadores. Alguns membros de equipes da amostra ainda possuem funções específicas 

de equipes ágeis, tais como especialistas em segurança, scrum masters, product owners e 

agile coaches.  A partir dos dados coletados foi possível por meio das técnicas estatísticas 

Fisher’s Exact Test e medidas de associações Lambda e Gama identificar relações entre 

interesse no uso de TFDV, a adoção de métodos ágeis e a adoção de frameworks de 

qualidade de software e serviços. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento de Software, Detecção de Vulnerabilidades, Métodos 

Ágeis, Survey. 

 

On the interest of using vulnerability detection techniques and tools: a survey of agile team 

members  

 

This article aims to identify and describe the interest of team members who use agile 

methods in software development in vulnerability detection techniques and tools (VDTT). 

To do so, a survey was proposed listing 18 techniques and tools that make up three well-

known processes of secure software development, namely: McGraw Process, OWASP 

CLASP and Howard and Lipner's activities. The survey was applied to 111 members of 

agile software development teams who have already deployed, are in the process 

of deploying, or are going to deploy vulnerability detection techniques and tools in the 

projects. The participants of the survey were: (1) requirements analysts; (2) software 

architects; (3) developers; and (4) testers. Some organizations have specific members of 

agile teams, such as security experts, scrum masters, product owners, and agile coaches. 

From the collected data it was possible by means of statistical techniques like Fisher's 

Exact Test and measures of Lambda and Gamma associations to identify relations between 

interest in the use of VDTT, the adoption of agile methods and the adoption of software 

quality frameworks and services. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, as organizações operam em ambientes com mudanças constantes e forte 

competitividade. Por essa razão, elas precisam responder de forma ágil às pressões 

competitivas. Por outro lado, os processos de desenvolvimento de software que planejam 

especificar completamente os requisitos antecipadamente, ou seja, orientados a planos, são 

inadequados para ambientes que sofrem constantes mudanças (Sommerville, 2011).  

Para ambientes com constantes mudanças uma abordagem ágil é recomendável. Esta 

abordagem, de acordo com Beck et al. (2001), possui valores e princípios que devem ser 

seguidos. Entretanto, devido à agilidade do processo de desenvolvimento e à pressão na 

entrega, alguns softwares não têm uma análise completa da segurança para cada fase do 

ciclo de vida e com isso podem surgir vulnerabilidades (OWASP, 2015). Para este autor, a 

maioria das vulnerabilidades nos sistemas de software são causadas pela falta de aplicação 

de políticas de segurança no projeto. 

Para evitar a ocorrência de vulnerabilidades, segundo Howard e Lipner (2009), é 

necessário analisar:  o uso de práticas de segurança pelas organizações; as habilidades dos 

membros; e as necessidades de formação da equipe. Além disso, também é necessário 

adaptar os processos de segurança no desenvolvimento de software tradicional aos 

processos dos métodos ágeis. Howard e Lipner (2009) apontam que práticas de segurança 

incorporadas ao ciclo de vida de desenvolvimento de software podem diminuir a 

probabilidade de existirem vulnerabilidades no software. 

Pelo fato de os métodos ágeis trabalharem com incrementos rápidos, muitas vezes a 

segurança não é verificada adequadamente. Além disso, esses métodos têm se tornado 

prevalentes na indústria de software por utilizar práticas baseadas em pouca documentação, 

interação com o cliente, respostas a mudanças, muita comunicação verbal e foco na 

geração de código executável da aplicação (Beck et al., 2001). 

É importante avaliar as práticas de segurança aplicadas pelos membros de equipes que 

usam métodos ágeis e se estas vêm obtendo êxito. Isso porque os ataques cada vez mais 

frequentes em softwares exigem das organizações políticas de segurança efetivas (Vianna 

& Fernandes, 2015). Além disso, as organizações têm dificuldade em controlar as 

vulnerabilidades, pois são muitas as existentes (OWASP, 2015). As práticas de segurança, 

sejam elas processos, atividades, técnicas ou ferramentas podem melhorar a segurança das 

aplicações. 

Apesar da importância do tema, poucos estudos avaliam habilidades, necessidades de 

formação e práticas para segurança no desenvolvimento ágil de software, pois a maioria 

dos estudos aborda esse aspecto para desenvolvimento tradicional de software. A literatura 

destaca diversos processos de desenvolvimento seguro de software tais como Processo de 

McGraw (McGraw’s process), Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Segurança da 

Microsoft (Microsoft Security Development Life Cycle), Modelo de Desenvolvimento 

Seguro de Software (Secure Software Development Model), Processo Leve e Abrangente 

de Aplicação de Segurança (Comprehensive, Lightweight Application Security Process) e 

Processo para Equipes de Desenvolvimento de Software Seguro (Team Software Process 

for Secure Software Development), entre outros. Entretanto, nenhum deles está voltado 

exclusivamente para métodos ágeis. 
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Dentro deste contexto, o objetivo desta pesquisa é identificar e descrever o interesse dos 

membros de equipes ágeis no desenvolvimento de software na utilização de técnicas e 

ferramentas de detecção de vulnerabilidades (TFDV). Para atingir este objetivo os 

seguintes objetivos específicos foram definidos: (1) descrever as TFDV existentes na 

literatura; (2) identificar quais TFDV são de interesse dos membros de equipes que usam 

métodos ágeis; (3) identificar a associação entre o uso de métodos ágeis e o interesse por 

TFDV; e (4) identificar a associação entre o uso de frameworks relacionados a qualidade 

de software e o interesse por TFDV. 

No que se refere à estrutura do artigo, primeiramente, a Seção 2 apresenta a fundamentação 

teórica. Em seguida é apresentado o modelo de pesquisa na Seção 3 e o método de 

pesquisa empregado na Seção 4, formando a base para a apresentação e análise – 

subsequentes – dos resultados (Seção 5). A Seção 6 encerra o artigo com a discussão dos 

resultados e o apontamento das considerações finais. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação foi elaborada a partir de uma revisão bibliográfica da literatura e é 

composta por três tópicos. O primeiro trata dos métodos ágeis no qual são apresentados os 

principais métodos e suas aplicações. O segundo tópico trata das vulnerabilidades e são 

apresentadas as principais vulnerabilidades, bem como as técnicas de prevenção e as 

TFDV. Por fim, o terceiro tópico apresenta os frameworks de qualidade de software e 

serviços mais utilizados por membros de equipes de desenvolvimento de software que 

utilizam métodos ágeis. 

2.1 Métodos Ágeis 

Beck et al., (2001) definiram no Manifesto Ágil os valores e os princípios dos métodos 

ágeis. Dentre os valores, os seguintes foram definidos: (i) indivíduos e interações acima de 

processos e ferramentas; (ii) software operacional acima de documentação completa; (iii) 

colaboração dos clientes acima de negociação contratual; e (iv) respostas a mudanças antes 

de seguir um plano.  

O Manifesto Ágil não rejeita processos e ferramentas, documentação, negociação de 

contratos ou o planejamento, mas mostra que eles têm importância secundária quando 

comparados aos indivíduos e interações, a software funcionando, à colaboração com o 

cliente e às respostas rápidas a mudanças e alterações (Beck 2000). Esses autores também 

definiram, no Manifesto Ágil, 12 princípios que fundamentam os métodos ágeis.  

2.1.1 Principais Métodos Ágeis 

Cada um dos métodos ágeis possui diferentes ideias, processos e atividades. Porém, todos 

eles compartilham de forma geral a essência, os princípios e valores do manifesto ágil e 

por isso têm muito em comum (Sommerville, 2011). Exemplos de métodos ágeis são: Os 

métodos ágeis mais conhecidos são: Extreme Programming (XP), Scrum, Lean, Kanban, 

Crystal Method, Dynamic Systems Development Method (DSDM), Feature-Driven 

Development (FDD) e Agile Unified Process (AUP). A seguir são descritos dois métodos 

ágeis bastante utilizados: Extreme Programming (XP) e Scrum.  

Extreme Programming (XP).  É um método focado na excelência de suas aplicações que 

adota boas práticas de programação, clareza na comunicação entre seus membros e 

trabalho em equipe. Beck (2000) lista as seguintes características do XP:  
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 Filosofia de desenvolvimento de software baseada nos valores de comunicação, 

feedback, simplicidade, coragem e respeito.  

 Um conjunto de práticas para desenvolvimento de software que complementam 

uma a outra, ampliando assim os seus efeitos.  

 Um conjunto de princípios e técnicas que traduzem valores em prática.  

 Uma comunidade que compartilha esses valores e as mesmas práticas.   

 

Scrum. É um framework dentro do qual pessoas podem tratar e resolver problemas 

complexos e adaptativos, enquanto produzem e entregam produtos com o mais alto valor 

possível. Entre os valores fundamentais desse framework, destacam-se o emprego de uma 

abordagem iterativa e incremental para aperfeiçoar a previsibilidade e o controle de riscos 

dos eventos e artefatos produzidos durante o projeto. Schwaber (2013) descreve os três 

pilares do Scrum que apoiam a implementação de um controle de processo: transparência, 

inspeção e adaptação. 

O Scrum possui três componentes e cada um deles tem um propósito específico que é 

essencial para obter sucesso (Schwaber, 2013). De acordo com este autor, o Scrum possui 

os seguintes papéis-chave:  

 Scrum master. Responsável por garantir que o Scrum seja entendido e aplicado 

pela equipe.  

 Proprietário do produto. Responsável por maximizar o valor do produto e do 

trabalho do time de desenvolvimento.  

 Time de desenvolvimento. Profissionais que realizam o desenvolvimento e entrega 

de uma versão funcional do sistema.  

2.1.2 Aplicação dos Métodos Ágeis 

Métodos ágeis foram desenvolvidos para serem usados por pequenas equipes que atuam 

juntas no desenvolvimento de pequenos a médios sistemas (Sommerville, 2011). A 

aplicação de métodos ágeis oferece benefícios importantes entre os quais destacam-se: 

(1) Adaptação de processos tradicionais. Leffingwell (2007) lista possíveis adaptações das 

atividades dos processos tradicionais de desenvolvimento de software em métodos ágeis 

com incorporação de práticas de segurança:   

 No desenvolvimento de sistemas de grande porte não é possível focar apenas no 

código é necessário realizar atividades de arquitetura de software e documentações 

que descrevam os aspectos mais críticos do sistema.  

 Mecanismos de comunicação eficientes e eficazes entre as equipes devem ser 

desenvolvidos e usados. Deve-se introduzir uma variedade de canais de 

comunicação, tais como e-mail, ferramentas de videoconferências e mensagens 

instantâneas para facilitar a comunicação.  

 É essencial manter o sistema atualizado por meio de entregas regulares de versões 

atualizadas do sistema. Além disso, novas ferramentas de gerenciamento de 

desenvolvimento de software devem ser introduzidas.  

(2) Projetos específicos. Grandes empresas têm adotado alguns princípios e fundamentos dos 

métodos ágeis em projetos específicos (Lindvall et al., 2004). 

Autores como Lindvall et al. (2004) alegam a necessidade de adaptações em situações 

específicas. Para usar métodos ágeis é essencial que a equipe adapte os processos e 

atividades existentes e mantenha apenas artefatos realmente essenciais, utilizando 

processos enxutos e enfatizando a estratégia de entrega incremental. De forma semelhante, 
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Pressman (2009) alega que a aplicação de métodos ágeis não é indicada para todos os tipos 

de projetos, softwares e situações. Segundo este autor, gestão de mudanças e 

procedimentos de testes são exemplos de atividades que podem não ser compatíveis com 

métodos ágeis. Isto porque gestão de mudança é um processo que controla alterações em 

um sistema de modo que o impacto da alteração e custos sejam controlados.  

Por último, cabe destacar a importância do processo de mudança de métodos tradicionais 

para métodos ágeis. Para Sommerville (2011), organizações de grande porte que desejam 

usar métodos ágeis no desenvolvimento de software precisam dedicar tempo e recursos 

significativos para o processo de mudança. Howard e Lipner (2009) corroboram essa 

afirmação e alegam que a adoção de métodos ágeis em organizações de grande porte é um 

processo de mudança cultural que leva muito tempo para ser consolidada, requerendo uma 

mudança na forma de gestão antes de ser aplicada.  

2.2 Vulnerabilidades 

Uma vulnerabilidade em software é um conjunto de condições que podem levar à violação 

de uma política de segurança (Seacord & Householder, 2005). Tais condições podem ser 

oriundas da má especificação de requisitos de segurança, problemas de design, práticas de 

codificação insegura, falhas nas atividades de garantia de segurança ou problemas de 

manutenção do sistema (Howard & Lipner, 2009).  

A vulnerabilidade é uma fraqueza na aplicação que permite que um atacante cause danos 

aos stakeholders de um sistema (OWASP, 2010). Em um sistema, procedimentos de 

segurança, controles internos ou de implementação que podem ser explorados por ameaças 

são considerados vulnerabilidades (NIST, 2009). É, portanto, importante detectar 

vulnerabilidades durante o desenvolvimento de software, pois informações perdidas, 

utilizadas incorretamente e acessadas por pessoas não autorizadas podem prejudicar uma 

organização.  

Quando é mencionado o termo vulnerabilidade em software, vários outros correlatos vêm 

juntamente a este, como é o caso de ameaças (Grieskamp et al., 2002). Uma ameaça é uma 

ocorrência que pode acarretar dano para o sistema ou organização em um ativo ou grupos 

de ativos (Stallings, 2012). É uma possível violação de um sistema computacional que 

pode ser acidental ou intencional. Uma ameaça acidental pode ser, por exemplo, uma 

possível falha no hardware ou software. Já a ameaça intencional está associada à 

premeditação, como um monitoramento não autorizado por hackers (Pinheiro, 2011). 

Assim, uma ameaça está relacionada ao termo vulnerabilidade, pois esta é definida como 

uma condição que, quando explorada por um atacante, pode resultar em uma violação de 

segurança (CERT.BR, 2012).  

Um ataque ocorre quando uma ameaça intencional é realizada por motivos variados como: 

ganhos financeiros, venda de informações, espionagem ou sabotagem (Pinheiro, 2011). 

Uma das possíveis causas de ataque é a dificuldade em desenvolver softwares com a 

devida segurança (Vianna & Fernandes, 2015).  

Outro termo associado a vulnerabilidades é o risco, o qual pode ser definido como a 

probabilidade da ocorrência de uma ameaça (Verdon & McGraw, 2004). Uma 

vulnerabilidade também está ligada ao termo falha que pode ser definido como a 

incapacidade de executar uma função requerida dentro dos limites especificados (GROUP, 

2010). De acordo com Weber (2003), componentes físicos envelhecem e sofrem com 

interferências externas, seja ambiental, seja humana. Assim, as falhas geralmente são 
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classificadas em falhas físicas, aquelas de que padecem os componentes, e falhas humanas, 

as que compreendem a falhas de projeto e de interação.  

As principais causas de falhas são problemas de especificação, problemas de 

implementação, componentes defeituosos, além de variações ambientais, como 

temperatura, pressão, umidade e problemas operacionais (Weber, 2003). É possível 

associar uma vulnerabilidade ao termo malicioso, que pode ser um código adicionado, 

alterado ou removido de um sistema de software, a fim de causar intencionalmente danos 

ou subverter a função pretendida do sistema (McGraw & Morrisett, 2000). Uma 

vulnerabilidade também está ligada ao termo engano que é definido como uma ação 

humana que produz um defeito (GROUP, 2010). 

Um defeito pode ser introduzido em qualquer uma das fases do ciclo de desenvolvimento 

de software, como na especificação de requisitos, design, implementação, verificação ou 

manutenção (Jones, 2013). 

2.2.1 Principais Vulnerabilidades de Software 

Segundo OWASP (2010), aplicações seguras são resultado da decisão de produzi-las por 

parte da organização. Essa organização listou as principais vulnerabilidades em aplicações 

web:  

 Injeções. Injeções de falhas, particularmente injeções SQL (Structured Query 

Language), são comuns em aplicações web. Elas acontecem quando os dados que o 

usuário dá como entrada são enviados como parte de um comando ou consulta.  

 Cross site scripting – XSS. Ocorre em aplicações que passam informações do 

usuário ao navegador sem validar ou codificar seu conteúdo.  

 Referência insegura direta a objetos. Ocorre quando um desenvolvedor expõe 

uma referência a um objeto de implementação interna como um registro na base de 

dados ou um parâmetro de um formulário. 

 Cross site request forgery. Força o navegador da vítima a enviar requisições para 

uma aplicação web vulnerável, realizando uma ação maliciosa em nome da vítima.  

 Ausência de configurações. É necessário definir e implantar uma configuração 

segura em aplicações, frameworks, servidor de aplicativos, servidor web, servidor 

de banco de dados, entre outros.  

 Exposição de dados sensíveis. Muitas aplicações web não protegem 

adequadamente seus dados sensíveis, tais como informações de cartões de crédito, 

documentos e credenciais de autenticação.  

 Falta de controle de nível de acesso. As aplicações web que verificam credenciais 

dos seus usuários, precisam executar verificações de controle de acesso no servidor. 

 Falha de autenticação e gerenciamento de sessão. Funções de aplicação como 

autenticação e gerenciamento de sessão, muitas vezes, não são implementadas 

corretamente, permitindo que possíveis ataques comprometam senhas, chaves ou 

tokens de sessão.  

 Uso de componentes vulneráveis conhecidos. Bibliotecas, estruturas e outros 

módulos de software são executados com privilégios totais. Aplicações que 

utilizam componentes com vulnerabilidades conhecidas podem permitir ataques.  

 Redirecionamento e encaminhamento inválido. Aplicações web redirecionam e 

encaminham seus usuários para páginas usando dados não confiáveis para 

determinar as páginas de destino. 

2.2.2 Técnicas para Prevenção e Detecção de Vulnerabilidades 
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A literatura apresenta diversas técnicas para prevenção e detecção de vulnerabilidades. A 

seguir destacam-se as mais citadas. 

(1) Prevenção de vulnerabilidades. É feita por meio da especificação de requisitos de 

segurança. Existem diversas linguagens para especificações de requisitos de segurança e 

cada uma destas possui diferentes propriedades. A seguir serão descritas algumas das 

linguagens de especificação utilizadas e identificadas na literatura.  

 Misuse case. É um tipo especial de diagrama de casos de uso da UML que descreve 

o comportamento indesejável do software (Khan & Zulkernine, 2009). É 

importante empregar misuse cases para modelar e analisar cenários de segurança, 

pois auxilia na melhoria da segurança e redução de ameaças (Alexander, 2003). 

 Abuse case. É uma linguagem de especificação de requisitos de segurança baseada 

na interação entre atores e o sistema, no qual os resultados da interação são 

prejudiciais ao sistema. São definidas as interações que resultam em dano a um 

recurso, aos atores ou ao próprio sistema (Mcdermott & Fox, 1999).  

(2) Design seguro. De acordo com Khan e Zulkernine (2009) a fase de design identifica a 

estrutura e os requisitos gerais do software. As linguagens de especificações de requisitos 

de segurança e modelagem de ameaças, por exemplo, compõem a fase de análise de 

requisitos e modelagem, porém, podem ser implantados na fase de design, abordando 

aspectos estruturais da segurança da aplicação e com um nível de detalhamento maior. 

Além disso, outras técnicas, tais como design seguro, contramedidas de segurança e 

avaliação de vulnerabilidades podem ser implantadas nesta fase. 

(3) Técnicas para detecção de vulnerabilidades. De acordo com Wiesmann et al. (2005) uma 

das principais técnicas de detecção de vulnerabilidades é a revisão de código. Porém, tal 

técnica está sujeita a equívocos dos desenvolvedores além de exigir bom conhecimento na 

linguagem de programação utilizada. A seguir destacam-se as mais citadas na literatura. 

 Técnicas e ferramentas estáticas. Técnicas estáticas são técnicas para detecção de 

vulnerabilidades aplicadas diretamente no código-fonte sem executar a aplicação. 

De acordo com Petukhov e Kozlov (2008) exemplos de técnicas estáticas para 

detecção de vulnerabilidades são: parsing, que realiza uma análise do código fonte 

do programa, criando uma representação do programa por meio de uma árvore 

sintática (Freitez, Mammar & Cavalli, 2009); análise de fluxo de dados, que se 

refere a um conjunto de técnicas que derivam informações sobre o fluxo de dados 

ao longo da seleção de caminhos de execução de um programa (Aho, Sethi & 

Ullman, 2007); análise de fluxo de controle, que é modelado como um fluxo de 

controle para representar blocos de código na forma de nós com dependências de 

controle sob a forma de arestas direcionadas (Zhioua, Short & Roudier, 2014); e 

qualificador de tipos fornecem um mecanismo para especificar e verificar 

propriedades de programas (Foster, Fähndrich & Aiken, 1999).  

 Técnicas dinâmicas. São técnicas de testes de software que para detectar 

dinamicamente vulnerabilidades necessitam da execução do código-fonte da 

aplicação. Elas têm por objetivo verificar se os mecanismos de proteção 

construídos para o sistema irão proteger o sistema de acessos indevidos. O testador 

simula o papel do indivíduo que deseja acessar o sistema (Santos, 2011). De 

acordo com Petukhov e Kozlov (2008), exemplos de técnicas dinâmicas são: teste 

de penetração, que é o processo de tentar obter acesso a um sistema sem 

conhecimento de nomes de usuários, senhas e outros meios de acesso (Northcutt et 
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al., 2006); e fuzz testing, que é uma técnica que fornece entradas inválidas, 

inesperadas ou aleatórias a um sistema e observa os possíveis defeitos, como 

lançamento de exceções imprevistas, colapso do cliente ou servidor, entre outros 

(Freitez, Mammar & Cavalli, 2009). 

2.3 Frameworks de Qualidade de Software e Serviços 

Entre os modelos de referência existentes na literatura, Cristofoli, Prado e Takaoka (2012) 

destacaram o Information Technology Infrastructure Library (ITIL) como um dos modelos 

mais utilizados no gerenciamento da tecnologia da informação (TI). Especificamente na 

área de qualidade de software os frameworks mais citados são o Capability Maturity Model 

Integration (CMMI) e o Modelo para Melhoria do Processo de Software Brasileiro 

(MPS.br) apresentados a seguir. 

2.3.1 Information Technology Infrastructure Library 

O ITIL é uma biblioteca de infraestrutura de TI que reúne as melhores práticas para a 

gestão dos serviços de TI (Axelos, 2018).  Ele mapeia o ciclo de vida de serviços de TI por 

meio de cinco pilares. 

 Estratégia do serviço. Trata das decisões estratégicas relacionadas aos serviços 

que serão desenvolvidos para o alcance dos objetivos de negócio. 

  Desenho de serviço. Organiza as decisões estratégicas, elaborando as descrições 

das especificações dos serviços. 

 Transição de serviço. Gerencia as implantações de serviços e transfere os serviços 

definidos para o ambiente de produção. 

 Operação do serviço. São processos usados diariamente e que mantém os serviços 

funcionando. 

 Melhoria contínua do serviço. Promove a melhoria dos serviços, aplicando o ciclo 

PDCA (Plan-Do-Check-Act). 

Esses cinco pilares ainda são compostos por 26 processos e quatro funções que contribuem 

para a aplicação dos serviços de acordo com as áreas, fases do ciclo de vida e funções. Os 

principais benefícios proporcionados pelo uso do ITIL são: eficiência operacional, redução 

dos custos e esforços desprendidos pela área de TI; cumprimento das atividades; e 

alinhamento do setor de TI com a área de negócios.  

2.3.2  Capability Maturity Model Integration 

O CMMI (Capability Maturity Model Integration) é uma abordagem para a melhoria de 

processos. Ele fornece às organizações elementos essenciais para promover processos 

eficazes e pode ser usado para guiar a melhoria em um projeto, de uma divisão ou em uma 

organização inteira (CMMI, 2017). 

O modelo é composto por quatro áreas de conhecimento, a saber: Engenharia de Sistemas 

(CMMI-SE), Engenharia de Software (CMMI-SW), Seleção de Fornecedores (CMMI-SS) 

e Desenvolvimento Integrado de Produto e Processo (CMMI-IPPD). Assim, o CMMI 

contribui para o desenvolvimento de produtos, prestação de serviços e aquisição por meio 

de cinco níveis: 

 Nível 1 - Inicial. Processos são imprevisíveis, pouco controlados e reativos. 

 Nível 2 - Gerenciado. Processos são caracterizados por projeto e as ações são 

reativas. 

 Nível 3 - Definido. Processos são caracterizados para a organização e são 

proativos. 
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 Nível 4 - Quantitativamente gerenciado. Os processos são medidos e controlados. 

 Nível 5 - Otimizado. Foca na melhoria dos processos. 

2.3.3 Melhoria do Processo de Software Brasileiro (MPS.br) 

É um modelo de qualidade de processos criado pela Softex (Associação para Promoção da 

Excelência do Software Brasileiro). A implantação do modelo MPS.br tem como principal 

benefício o melhoramento na qualidade dos produtos aumentando assim a competitividade 

(Softex, 2016). O objetivo do programa MPS.br é promover a melhoria de 

desenvolvimento de software nas empresas brasileiras. De acordo com a Softex (2016) ele 

possui duas metas a alcançar a médio e longo prazos: meta técnica, que visa à criação e 

aprimoramento do Modelo MPS.br com resultados esperados; e meta de negócio, que visa 

à disseminação e à adoção do modelo em todas as regiões do país, em um intervalo de 

tempo determinado, a um custo razoável, tanto em micro, pequenas e médias empresas. 

A Softex (2016) aborda cinco componentes que compõem o modelo MPS.br, são eles: 

Modelo de Referência MPS para Software, Modelo de Referência MPS para Serviços, 

Modelo de Referência MPS para Gestão de Pessoas, Método de Avaliação e Modelo de 

Negócio para Melhoria de Processo de Software e Serviços. 

3          MODELO DA PESQUISA 

O modelo de referência para análise da relação entre o uso de métodos ágeis e frameworks 

de qualidade de software com o interesse em TFDV está apresentado na Figura 3 e foi 

concebido para atender ao objetivo desta pesquisa. As variáveis presentes no modelo de 

pesquisa foram criadas a partir da revisão bibliográfica citada na Seção 2 deste trabalho. O 

modelo é composto por três conjuntos de variáveis: 

(1) Métodos ágeis. Representam os diversos métodos ágeis descritos na literatura 

(Sommerville, 2011). 

(2) Vulnerabilidades. Trata dos tipos de vulnerabilidade encontrados na literatura. 

(3) Frameworks. Representa os principais frameworks relacionados à qualidade em software e 

serviços na área de sistemas de informação. 
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Figura 3. Modelo da referência da pesquisa 

Com base no modelo de pesquisa foram enunciadas as seguintes hipóteses: 

(H1) Relaciona a adoção de métodos ágeis com o interesse no uso de TFDV e apresenta o 

seguinte enunciado: “equipes de desenvolvimento de software que adotam métodos ágeis 

têm interesse no uso de TFDV”.  

(H2) Relaciona a adoção de frameworks de qualidade de software com o interesse em TFDV e 

apresenta o seguinte enunciado: “equipes de desenvolvimento ágil de software que adotam 

frameworks de qualidade de software têm interesse no uso de TFDV”.  

Estas hipóteses foram estabelecidas com base na premissa de que membros de equipes que 

usam métodos ágeis e frameworks de qualidade de software têm maior preocupação com a 

qualidade do produto final e, portanto, devem ter interesse por TFDV. 

4          MÉTODO DA PESQUISA 

Esta seção apresenta os procedimentos metodológicos que foram aplicados à pesquisa. A 

pesquisa proposta neste trabalho se caracteriza por ser um estudo descritivo (Wrightman, 

Cook & Selltiz, 1976). Este tipo de estudo tem como objetivo verificar a frequência com 

que algo ocorre e descobrir ou verificar a ligação entre determinadas variáveis. Trata-se de 

uma pesquisa quantitativa e transversal do tipo único, pois a coleta de informação foi feita 

uma única vez. 

4.1 Fases da Pesquisa 

Esta pesquisa foi desenvolvida em quatro fases. A primeira fase constituiu o levantamento 

bibliográfico apresentado na Seção 2. Esse levantamento apresentou e descreveu os 

métodos ágeis e as vulnerabilidades no desenvolvimento de software. 

A segunda fase definiu um modelo de referência da pesquisa para análise do interesse no 

uso de TFDV. A construção desse modelo partiu dos conceitos apresentados na revisão 

bibliográfica e o modelo está apresentado na Seção 3. 

Na terceira fase, foi realizado um survey com 111 profissionais que atuam em equipes de 

desenvolvimento de software. Para a realização do survey escolheram-se membros de 

H1
(*)

Legenda: (*) H1 e H2 são as hipóteses da pesquisa

 Agile Unifield Process (AUP)

 Crystal Methods

 Dynamic Systems Development

Method (DSDM)

 Feature Driven

Development (FDD)

 Kanban

 Lean Software Development

 Programação Extrema (XP)

 Scrum

 Outros

Métodos Ágeis

 Especialista em segurança

 Requisitos de segurança

 Abuse / Misuse Case / Stories

 Modelagem de ameaças

 Modelagem de riscos

 Gestão de respostas a incidentes

 Design de segurança

 Contramedidas de segurança

 Codificação segura

 Ferramenta de modelagem de ameaças/riscos

 Ferramenta de análise estática de código

 Ferramenta de análise dinâmica de código

 Ferramenta de revisão de código

 Avaliação de vulnerabilidades

 Teste de penetração

 Fuzz testing

 Teste baseado em riscos

 Revisão de segurança de código

 Capability Maturity Model

Integration (CMMI)

 Melhoria de Processos do

Software Brasileiro (MPS.BR)

 Information Technology

Infrastructure Library (ITIL)

 Metodologia própria

 Outros

Frameworks

Vulnerabilidades H2
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equipes de desenvolvimento de software que utilizam métodos ágeis. Foram estabelecidas 

quatro funções diretamente envolvidas na implantação das TFDV no projeto: (1) analista 

de requisitos; (2) arquiteto de software; (3) desenvolvedor; e (4) testador. Alguns membros 

de equipes da amostra possuem funções diferentes das estabelecidas acima, ou ainda 

funções específicas de equipes ágeis, tais como especialistas em segurança, scrum masters 

product owners e agile coaches. Sendo assim, estas funções complementam as quatro 

inicialmente definidas. 

Na quarta fase, os dados sobre as características dos respondentes foram apresentados, bem 

como as análises sobre o interesse no uso de TFDV. Os resultados obtidos e as conclusões 

da pesquisa estão apresentadas nas Seções 5 e 6, respectivamente. 

4.2 População e Amostra 

A unidade de análise desta pesquisa é a técnica ou ferramenta de detecção de 

vulnerabilidade. As unidades de observação são os membros das equipes de 

desenvolvimento ágil de software pesquisados e o escopo da pesquisa abrangeu membros 

de equipes ágeis que atuam em organizações brasileiras. Eles foram selecionados por meio 

de convite enviado na rede de profissionais LinkedIn. 

Optou-se por uma amostra não probabilística, com procedimento de amostragem por 

conveniência, pois essas características são adequadas para a obtenção de informações com 

custo menor (Aaker, Kumar & Day, 2004). Obteve-se uma amostra com 111 profissionais 

que atuam em equipes de desenvolvimento de software. 

 

 

4.3 Coleta e Análise dos Dados 

Os dados coletados são do tipo primário, ou seja, são aqueles que não foram antes 

coletados. Adotou-se nesta pesquisa o questionário estruturado como instrumento de coleta 

de dados. A vantagem desse instrumento está no custo de aplicação e na uniformidade de 

mensuração. Além de ser a melhor forma de coletar informações de um grande número de 

respondentes (Aaker, Kumar & Day, 2004). Os dados foram coletados no segundo 

semestre de 2017.  

4.4 Análise e Tratamento dos Dados 

A análise de dados foi realizada em duas etapas. Na primeira etapa foram utilizadas 

estatísticas descritivas. O objetivo dessa etapa foi descrever as características da amostra. 

Na segunda e última etapa utilizou-se a medida de associação Lambda e Gama, voltada 

para variáveis nominais e ordinais, respectivamente, de acordo com Kinnear e Taylor 

(1979), resumiram os procedimentos estatísticos para análise bivariada. Estas medidas de 

associação foram usadas com o objetivo de verificar as hipóteses de pesquisa e estão 

descritas a seguir: 

● Medida de Associação Lambda ( ). A estatística Lambda mostra a proporção pela qual 

se reduz o erro de predição da variável dependente quando se usa a variável 

independente. O cálculo é feito por meio da seguinte fórmula:  

 (Erro_1     - Erro_2) + (Erro_1     - Erro_2) 

   = 
           var1-var2            var1-var2             var2-var1            var2-var1 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4038



 

 

                    (Erro_1) +                (Erro_1) 

 
                                              var1-var2                                       var2-var1 

Onde: 

Erro_1 =  

            var1-var2
 

Número de erros de predição da variável 2 sem ter informação da variável 1. 

Erro_2     = 

           var1-var2
 

Número de erros de predição da variável 2 tendo informação da variável 1. 

Erro_1     = 

           var2-var1
 

Número de erros de predição da variável 1 sem ter informação da variável 2. 

Erro_2     = 

           var2-var1
 

Número de erros de predição da variável 1 tendo informação da variável 2. 

● Medida de Associação Gama ( ). A estatística Gama não só indica a força de associação 

entre as variáveis, mas também sua direção. Sua mensuração baseia-se no cálculo de 

pares concordantes e discordantes para todos os pares de observação das variáveis. O 

cálculo é feito por meio da seguinte fórmula:  

  = (P - Q)  

 (P + Q)  

Onde: P = número de pares concordantes 

 Q = número de pares discordantes 

Para auxiliar a interpretação dessas estatísticas, Babbie, Halley e Zanino (2000) associaram 

intervalos de valores a uma medida de força da associação, conforme indicado na Tabela 1. 

Tabela 1. Interpretação de Medidas de Associação. 

Força da associação Medida de Associação 

Nenhuma  0,00 

Fraca ± 0,01       a 0,09 

Moderada ± 0,10       a 0,29 

Forte ± 0,30       a 0,99 

Perfeita  1,00 

Fonte: Adaptado de Babbie et al (2000, pp. 233). 

 

5          ANÁLISE E RESULTADOS 

A análise dos dados e os resultados estão apresentados em quatro tópicos: (1) 

Características dos Respondentes; (2) Características do Ambiente; (3) Resultado das 

Hipóteses de Pesquisa; e (4) Análise dos Resultados. A amostra inicialmente obtida foi de 

111 profissionais. Porém, na fase de verificação dos dados, 35 casos foram eliminados por 

não terem dados completos, ou não atenderem a critérios de qualidade, restando uma 

amostra de 76 profissionais. 

5.1 Características dos Respondentes 
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As características da amostra foram analisadas em relação aos respondentes e ao ambiente 

de desenvolvimento de software. As características dos respondentes estão apresentadas na 

Tabela 2. Em relação à função exercida pelos respondentes, a maioria é representada por 

desenvolvedores e agile coaches, que representam mais da metade da amostra (59,2% = 

35,5%+23,7%). Profissionais ocupando mais de uma função representam 15,8%, o que 

permite inferir que algumas empresas são de pequeno porte e, por isso, os profissionais 

acabam acumulando funções. As demais funções foram pouco representativas na amostra. 

As equipes de desenvolvimento de software são na maioria de pequeno porte (51,3%), ou 

seja, com até cinco integrantes. Isso é característico de pequenas empresas ou de equipes 

que adotam métodos ágeis. Por último, destaca-se a experiência na função. A maioria 

(51,3%) possui pouca experiência (até 5 anos) e apenas 7,9% da amostra possui muito 

experiência na função. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Características do respondente e da equipe 

 
Fonte: próprio autor 

Variável Categorias ou níveis

Absoluta Relativa

Função Especialista em segurança 5 6,6

Analista de requisitos 2 2,6

Arquiteto de software 2 2,6

Desenvolvedor 27 35,5

Testador 7 9,2

Agile coach 18 23,7

Outros 3 3,9

Vários 12 15,8

Total 76 100,0

Tamanho 0 a 5 39 51,3

da equipe 6 a 10 18 23,7

Mais de 10 19 25,0

Total 76 100,0

Tempo na 0 a 5 anos 39 51,3

na função 6 a 10 anos 31 40,8

Acima de 10 anos 6 7,9

Total 76 100,0

Frequência
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5.2 Características do Ambiente 

As características do ambiente de desenvolvimento de software estão apresentadas na 

Tabela 3.  

Tabela 3. Características do ambiente de desenvolvimento de software 

 
Fonte: próprio autor 

Em relação à tecnologia, a opção web foi a mais adotada. Ela esteve presente em 

praticamente todos os ambientes (93,4%). Em segundo lugar cabe destacar a opção mobile, 

que esteve presente em 39,4% (19,7%+19,7%) das empresas pesquisadas. Isso caracteriza 

os ambientes de desenvolvimento de software presentes na amostra com predomínio do 

uso de web e com recursos mobile. Em relação aos métodos ágeis, o Scrum foi disparado o 

mais utilizado. Esteve presente em 93,5% das empresas. Por outro lado, os frameworks 

mais adotados pelo mercado em relação à qualidade de software e serviços estiveram 

pouco presentes nas empresas pesquisadas. Apenas 15,8% delas adota um dos frameworks. 

Mais de 40% não adotam nenhum e outros 38,2% adotam uma metodologia própria.  

5.3 Resultado das Hipóteses de Pesquisa 

A análise da relação entre adoção de métodos ágeis e frameworks de qualidade de software 

com TFDV foi feita por meio da análise das hipóteses de pesquisa H1 e H2. As hipóteses 

foram verificadas pela aplicação da técnica estatísticas Fisher´s Exact Test, e só foram 

consideradas as relações com nível de significância estatística menor ou igual a 5% e 10%. 

Os resultados da análise estão sumarizados na Tabela 4. A hipótese H1 relaciona a adoção 

de métodos ágeis com o interesse em TFDV. O interesse por TFDV teve pouca relação 

com o uso de métodos ágeis. Somente em quatro das 18 técnicas houve uma correlação 

estatisticamente significativa. Além disso, todas as medidas de associação (gama) foram 

negativas, ou seja, quanto mais métodos ágeis adotados pela equipe menor o interesse por 

TFDV. 

Características Categorias ou níveis

adotadas no ambiente Absoluta Relativa

Tecnologia Web 33 43,4

Web+Mobile 15 19,7

Web+E-commerce 8 10,5

Web+Mobile+E-commerce 15 19,7

Outro 5 6,6

Total 76 100,0

Método ágil Só scrum 23 30,3

Scrum+Outro 48 63,2

Só XP 2 2,6

Só kanban 2 2,6

Outro 1 1,3

Total 76 100,0

Framework Nenhum 31 40,8

Metodologia própria 29 38,2

CMMI ou MPS.Br ou ITIL 12 15,8

Outro 2 2,6

Sem resposta 2 2,6

Total 76 100,0

Frequência
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A hipótese H2 relaciona a adoção de frameworks de qualidade de software com o interesse 

em TFDV. No caso dos frameworks ocorreu o contrário da hipótese H1, ou seja, o interesse 

por TFDV teve correlação positiva com sete das 18 técnicas. A adoção de frameworks de 

qualidade de software está mais correlacionada com o interesse em TFDV do que com a 

adoção de métodos ágeis. 

Tabela 4. Medidas de associação Gama e Lambda 

 
Fonte: próprio autor 

5.4 Análise dos Resultados 

A análise dos resultados está apresentada em duas partes: a primeira trata das relações com 

os métodos ágeis (H1); e a segunda trata das relações com os frameworks de qualidade de 

software (H2). Foram observadas quatro relações estatisticamente significativas entre 

métodos ágeis e TFDV. Todas as quatro relações se mostraram inversas, ou seja, quanto 

mais métodos ágeis adotados pela equipe menor o interesse em TFDV. A seguir a 

descrição das relações, que está sumarizada na Tabela 5: 

(1) Ferramenta de revisão de código. Equipes que têm interesse em TFDV adotam com mais 

frequência apenas um método ágil. No caso da amostra de pesquisa, este método ágil é o 

Scrum. Por outro lado, as equipes que têm um interesse médio em TFDV adotam com mais 

frequência dois métodos ágeis. Isso mostra que quanto maior o uso de diversos métodos 

ágeis menor é a frequência de interesse por esta TFDV. 

(2) Fuzz testing. De forma similar ao item anterior, equipes que têm interesse em TFDV 

adotam com mais frequência apenas um método ágil. Além disso, equipes que têm pouco 

interesse por esta TFDV adotam com mais frequência vários métodos ágeis. Neste caso 

também, o resultado mostra que quanto maior o uso de diversos métodos ágeis menor a 

frequência de interesse por fuzz testing.  

(3) Teste baseado em riscos. Equipes que têm pouco interesse por esta TFDV adotam com 

mais frequência vários métodos ágeis.  

Técnicas e Ferramentas de Método ágil Frameworks

Detecção de Vulnerabilidade adotado (Gama) adotados (Lambda)

Especialista em segurança -0,169    0,244 *

Requisitos de segurança -0,140 0,145

Abuse/Misuse Case/Stories -0,051    0,193 *

Modelagem de ameaças -0,128 0,170

Modelagem de riscos -0,104    0,209 *

Gestão de respostas a incidentes -0,210      0,175 **

Design de segurança -0,111 0,159

Contramedidas de segurança -0,167    0,222 *

Codificação segura -0,255 0,057

Ferramenta de modelagem de ameaças/riscos -0,187 0,159

Ferramenta de análise estática de código -0,128 0,013

Ferramenta de análise dinâmica de código -0,149 0,027

Ferramenta de revisão de código      -0,271 ** 0,028

Avaliação de vulnerabilidades -0,127 0,093

Teste de penetração -0,163 0,123

Fuzz testing    -0,334 *   0,205 *

Teste baseado em riscos    -0,297 *      0,184 **

Revisão de segurança de código      -0,276 ** 0,146

Legenda: (*) p value < 0,05;  (**) p value < 0,10
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(4) Revisão de segurança de código. De forma similar ao item anterior, equipes que têm 

pouco interesse por esta TFDV adotam com mais frequência vários métodos ágeis.  

 

Tabela 5. Relação entre TFDV e os métodos ágeis 

 
Fonte: próprio autor 

Foram observadas sete relações estatisticamente significativas entre frameworks de 

qualidade de software e TFDV. Todas as sete relações apresentaram uma correlação direta, 

ou seja, quanto mais frameworks adotados pela equipe maior o interesse em TFDV. 

(1) Observa-se pela Tabela 6 que as equipes que não usam frameworks de qualidade de 

software têm menor interesse por TFDV. 

(2) O interesse por TFDV se relacionou mais com o uso de frameworks de qualidade de 

software do que com o uso de métodos ágeis. 

(3) As equipes de desenvolvimento de software que têm mais interesse no uso de TFDV 

adotaram mais frameworks próprios ou outros frameworks do que os destacados na 

literatura. 

(4) Outras metodologias foram fortemente relacionadas a um alto grau de interesse por TFDV. 

Ao se analisar quais são essas outras metodologias, verificou-se que se tratavam de duas: 

OWASP Testing Guide e Fortify. Ou seja, metodologias voltadas para o teste de software. 

Isso mostra a coerência dos resultados, pois as equipes que relataram um maior interesse 

por TFDV adotam métodos específicos para teste de software.  

 

Tabela 6. Relação entre técnicas e ferramentas e os frameworks 

Técnicas e Ferramentas de Níveis

Detecção de Vulnerabilidade Só uma Até 2 Até 3 > 3

Ferramenta de revisão de código Baixo 37,5 6,3 25,0 31,3

Médio 7,7     61,5 * 23,1 7,7

Alto      44,7 ** 27,7 10,6 17,0

Fuzz testing Baixo 27,8 27,8 16,7     27,8 *

Médio 33,3 33,3 25,0 8,3

Alto      50,0 ** 28,6 10,7 10,7

Teste baseado em riscos Baixo 24,1 27,6 17,2     31,0 *

Médio 47,1 23,5 23,5 5,9

Alto 43,3 33,3 10,0 13,3

Revisão de segurança de código Baixo 28,0 20,0 20,0     32,0 *

Médio 37,5 37,5 12,5 12,5

Alto 42,9 31,4 14,3 11,4

Total da amostra 41,9 39,2 16,2 2,7

Legenda: (*) p value < 0,05;  (**) p value < 0,10

Métodos àgeis
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Fonte: próprio autor 

 

6          CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho foi identificar e descrever o interesse dos membros de equipes 

que usam métodos ágeis no desenvolvimento de software na utilização de técnicas e 

ferramentas para detecção de vulnerabilidades (TFDV). Para isso, foi realizado um survey 

envolvendo 111 profissionais que atuam em equipes de desenvolvimento ágil de software. 

A pesquisa tem limitações da qual se destaca o fato da amostra não ser aleatória e, 

portanto, os resultados não podem ser generalizados. As conclusões estão apresentadas em 

três tópicos: 

(1) Interesse no uso de TFDV. O interesse no uso de cada um das 18 TFDV foi médio. Pode-

se inferir que o interesse por TFDV não tem pautado o desenvolvimento de software no 

Brasil, criando oportunidades para melhoria na prevenção e detecção de vulnerabilidades.  

(2) Relação entre o interesse por TFDV e a adoção de métodos ágeis. O maior interesse em 

TFDV ficou associado ao uso de Scrum. Porém, quanto mais método ágeis adotados pela 

equipe de desenvolvimento de software, menor o interesse por TFDV. 

(3) Relação entre o interesse por TFDV e a adoção de frameworks de qualidade de 

software e serviços. Os frameworks de qualidade de software tiveram uma relação mais 

direta com o interesse em TFDV. Equipes que adotaram frameworks tiveram maior 

interesse por TFDV e aquelas que adotaram framework proprietários ou relacionado a teste 

de software tiveram um nível de interesse maior ainda. 

Esta pesquisa faz parte de um projeto iniciado em 2016 com o objetivo de analisar as 

relações entre o interesse no uso de TFDV, métodos ágeis e frameworks de qualidade de 

Técnicas e Ferramentas de Níveis

Detecção de Vulnerabilidade Nenhum Metodologia própria CMMI ou MPS.Br ou ITIL Outros

Especialista em segurança Baixo    64,5 * 25,8 9,7 0,0

Médio 28,6 57,1 14,3 0,0

Alto 24,1 44,8 24,1       6,9  **

Abuse/Misuse Case/Stories Baixo    61,8 * 29,4 8,8 0,0

Médio 37,5 43,8 18,8 0,0

Alto 16,7 50,0 25,0    8,3 *

Modelagem de riscos Baixo    65,4 * 26,9 7,7 0,0

Médio 41,2 41,2 17,6 0,0

Alto 22,6 48,4 22,6      6,5 **

Gestão de respostas a incidentes Baixo    60,9 * 30,4 8,7 0,0

Médio 57,1 28,6 14,3 0,0

Alto 24,3      48,6 ** 21,6 5,4

Contramedidas de segurança Baixo    60,0 * 33,3 6,7 0,0

Médio 50,0 12,5       37,5 ** 0,0

Alto 25,0      50,0 ** 19,4 5,6

Fuzz testing Baixo    58,8 * 26,5 14,7 0,0

Médio 33,3 33,3 25,0 8,3

Alto 25,0     57,1 * 14,3 3,6

Teste baseado em riscos Baixo    60,7 * 28,6 10,7 0,0

Médio 31,3 37,5       31,3 ** 0,0

Alto 30,0 50,0 13,3      6,7 **

Total da amostra 41,9 39,2 16,2 2,7

Legenda: (*) p value < 0,05;  (**) p value < 0,10

Framewoks
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software e serviços. Os resultados desta pesquisa corroboram as relações sugeridas. Assim, 

sugerem-se futuras pesquisas que busquem confirmar, por meio de pesquisa explanatória 

as relações aqui identificadas. 
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RESUMO 

Os usuários de literatura de ficção são pessoas que procuram por tipos de informações 

diferenciadas em bibliotecas; que procuram não apenas informações sobre autores e 

histórias como também dão importância às informações dos personagens nessas obras. O 

presente trabalho procura traçar o panorama geral acerca do cenário atual do mercado de 

softwares de gerenciamento de bibliotecas com o intuito de possibilitar o uso destes por 

usuários da literatura no trato da catalogação e recuperação de informação sobre os 

personagens das obras. O estudo consiste de uma pesquisa documental em torno dos 

softwares dos Sistemas de Recuperação de Informação, disponíveis atualmente e que são 

utilizados para a elaboração dos catálogos das bases de dados das coleções, das mais 

diversas bibliotecas públicas e universitárias. Foram buscados alguns personagens em 

algumas bases de dados de bibliotecas universitárias e públicas. O resultado do estudo 

aponta que não é possível mensurar ou identificar, durante a pesquisa nas bases de dados, o 

funcionamento in loco dessas aplicações e como se correlacionam com as necessidades dos 

usuários de literatura de ficção. 

 

Palavras-chave: Literatura, Ficção, Sistemas de Recuperação da Informação, Bases 

Bibliográficas  

 

ABSTRACT  

Users of fiction literature are people who look for differentiated types of information in 

libraries; they seek not only information about authors and stories but also give importance 

to the information of the characters in these works. The present work looks to trace the 

current scenario of the library management software market with the purpose of enabling 

the use of these by users of the literature in the treatment of cataloging and retrieval of 

information about the characters of the works. The study consists of a documentary 

research around the Information Recovery Systems software currently available that is 

used for the elaboration of the catalogs databases of the collections, the most diverse public 

and university libraries. Some characters were searched for in some databases of university 

and public libraries. The result of the study indicates that it is not possible to measure or 

identify, during the research in the databases, the in situ operation of these applications and 

how they correlate with the needs of users of fiction literature. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os usuários de literatura de ficção são pessoas que procuram por tipos de informações 

diferenciadas em bibliotecas. Que procuram não apenas informações sobre autores e 

histórias como também dão importância às informações sobre os personagens dessas obras. 

Informações essas contidas em histórias que estão presentes em diversas mídias e suportes, 

tais como quadrinhos, áudio, filmes, desenhos animados, sejam em DVDs, CDs, vídeos 

online, cinemas, tiras, cordéis, enfim, de formas múltiplas e diversas tanto de consumo 

quanto de armazenagem. 

 

 

Um evento anual chamado Comic Con Experience (2016), realizado em São Paulo no ano 

de 2015, conseguiu juntar aproximadamente 142 mil pessoas dedicadas exclusivamente ao 

consumo de um segmento deste tipo de literatura e, porque não dizer, também com um 

número significativo de pessoas dispostas a se tornarem parte desse universo, ao 

assumirem literalmente a personificação daquilo que amam. 

 

Figura 1 – Portal do evento Comic-com Experience 2016 

 

  
FONTE: Comic Com Experience (2016). 

 

Segundo os informes publicitários do evento, um dos maiores destaques é justamente a 

grande participação e a existência de pessoas caracterizadas como os personagens, que 

chamam de cosplay. A palavra significa, de acordo com Kanazawa (2015), um hobby “que 
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consiste em fantasiar-se e interpretar um determinado personagem de game, quadrinhos, 

mangás, animes, filmes, séries e etc… ou até mesmo artistas ou figuras históricas”. 

 

Portanto, se há pessoas que amam personagens, a ponto de se vestirem como eles, é 

importante que  a recuperação de personagens da literatura em bases bibliográficas seja 

considerada como objeto de estudo da Ciência da Informação e também da 

Biblioteconomia, tornando-se necessário entender o processo para melhor atender os 

usuários de unidades de informação. Compreender cada vez mais e melhor como são os 

hábitos de procura por essa informação, como o usuário a busca e consome, suas 

motivações e, principalmente, avaliar como os sistemas de recuperação da informação, 

existentes nas bibliotecas públicas/universitárias, estão preparados para suprir essa 

demanda. 

 

Assim, é importante debruçar-se sobre essa necessidade específica dos usuários e entender 

como o mercado atual de Sistemas de Recuperação de Informação encontra-se preparado 

para lidar com essa necessidade; debruçar-se sobre os programas disponíveis e suas 

funcionalidades, visando assim identificar e permitir discutir melhores maneiras para 

atender esse público. 

 

Figueiredo alerta para a responsabilidadde dos bibliotecários, enquanto profissionais da 

informação e responsáveis pelo adequado processamento técnico: 

 
Aos bibliotecários cabe parte desta falha: eles não têm sabido fazer 

pesquisa do seu mercado, promover os seus produtores e serviços 

profissionais, nem tampouco têm sabido como treinar os seu usuários de 

maneira que eles possam fazer amplo uso dos recursos[...] (Figueiredo, 

1994: 14). 

 

Desta forma, a discussão do tema é pertinente ao campo da Biblioteconomia. 

 

A ideia do problema da pesquisa decorreu de relatos informais a respeito das dificuldades 

para localizar informações confiáveis e ordenadas a respeito de personagens de literatura 

de ficção. Ao se dialogar com pessoas que possuem gostos e necessidades semelhantes, 

percebe-se então a possibilidade de existir uma necessidade informacional específica para 

este determinado perfil de usuário. 

 

Considerando-se como hipótese provável que exista uma demanda informacional sobre 

personagens por parte de usuários que procuram informações sobre literatura de ficção, o 

presente estudo de usuários tem a seguinte questão a ser confirmada: O usuário de 

literatura de ficção procura por informações sobre os personagens dessas obras? 

 

Nesta mesma temática, é necessário também que se analisem sistemas de recuperação de 

informação, pois se confirmada a hipótese de que os usuários demandam um tipo de 

informação especifico é importante responder então ao seguinte questionamento: Os 

Sistemas De Recuperação De Informação dos acervos de bibliotecas atendem a essa 

necessidade do usuário? 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
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Nesta seção apresentam-se os fundamentos teóricos nos quais se realiza o estudo. Assim, 

discorre-se sobre a definição de literatura e o que são os Sistemas de Recuperação da 

Informação e quais os seus fundamentos e protocolos adotados. 

 

Para Samuel, a literatura é: “Um certo texto que possui a literariedade, constituída pelas 

metáforas, as metonímias, as sonoridades, os ritmos, a narratividade, a descrição, os 

personagens, os símbolos, as ambiguidades e alegorias, os mitos e outras propriedades.” 

(Samuel, 2002: 7). 

 

Já Culler (1999: 35-41) apresenta a literatura com múltiplas facetas. Para o autor pode ser 

encarada como colocação em primeiro plano da linguagem, como integração da 

linguagem, como ficção, como objeto estético e como construção intertextual ou auto-

reflexiva. Destes tipos, especificamente quando ele fala de literatura como ficção, diz: 

 
A obra literária é um evento linguístico que projeta um mundo ficcional 

que inclui falante, atores, acontecimentos e um público implícito (um 

público que toma forma através das decisões da obra sobre o que deve ser 

explicado e o que se supõe que o público saiba). As obras literárias se 

referem a indivíduos imaginários e não históricos (Emma Bovary, 

Huckleberry Finn), mas a ficcionalidade não se limita a personagens e 

acontecimentos. (Culler, 1999: 37). 

 

Porém, dentre as observações que apresenta sobre o que seria literatura, chama atenção um 

trecho específico que tem relação com a temática do estudo: 

 
A literatura é uma instituição paradoxal porque criar literatura é escrever 

de acordo com fórmulas existentes - produzir algo que parece um soneto 

ou que segue as convenções do romance - mas é também zombar dessas 

convenções, ir além delas. A literatura é uma instituição que vive de 

expor e criticar seus próprios limites, de testar o que acontecerá se 

escrevermos de modo diferente. Assim, a literatura é ao mesmo tempo o 

nome do absolutamente convencional - moon rima com June and swoon, 

as virgens sâo belas, os cavaleiros são ousados - e do absolutamente 

demolidor, em que os leitores têm de lutar para captar o sentido[...]. 

(Culler, 1999: 47). 

 

É importante salientar que a literatura, dentro de seus pormenores na teoria literária, 

independente do suporte que se apresente, possui subdivisões que são: a narrativa, o drama 

e o poema. Assim: 

 
Chama-se narrativa o processo em que determinados seres inventados 

(personagens) exercem uma certa ação (enredo), articulada no tempo e 

no espaço. 

Por poema conta-se um texto escrito em linhas chamadas versos, que 

deleita e comove, com métrica e ritmo, rimas e outras sonoridades, 

imagens ou conteúdos da imaginação, emoções de um “eu” lírico. Existe 

o poema em prosa. 

O drama é escrito para ser representado no palco de teatro. Pode ser uma 

tragédia, uma comédia e ainda “drama burguês” contemporâneo, entre 

outros. (Samuel, 2002: 8). 
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Feitas as definições e formas de observar a literatura, admite-se que para este trabalho esta 

área do conhecimento está encarada sobre sua vertente do enfoque narrativo e ficcional, 

independente do suporte em que se apresenta, sejam livros, quadrinhos ou mesmo 

animações, com ênfase no modo como pressupõe-se que os usuários enxerguem os 

personagens da narrativa ficcional. 

 

A segunda linha teórica diz respeito aos Sistemas de Recuperação de Informação. Quando 

se fala em informatização de bibliotecas é importante salientar a existência de requisitos a 

serem discutidos e definidos quando de sua realização. Assim, uma fase fundamental da 

informatização reside na escolha do software e na questão do planejamento da 

implementação de seus sistemas de informação (Araújo Junior, 2007). Esse é o momento 

em que o gestor deve definir quais são as prioridades e necessidades de sua organização 

para implementar o sistema ou mesmo se deve realizar alterações neste. 

 

Araújo Júnior lembra que: 

 
Os sistemas de informação, por sua vez, representam hoje para as 

organizações o requisito central para a organização, controle e gestão de 

grande quantidade de dados e papéis que vão adquirir valor para os 

processos decisórios, se organizados e disponibilizados em uma estrutura 

que contemple: coleta de dados de entrada, processamento dos dados e 

informações de saída. (Araújo Junior, 2007, não paginado). 

 

Desta forma, ilustra-se a importância de um bom planejamento, já que: 

 
Planejar sistemas de informação é estabelecer, sob bases sólidas, o futuro 

desenho do modelo de gestão da informação que irá subsidiar a 

organização em seu desenvolvimento. Portanto, uma atividade 

estratégica, uma escolha fundamental que irá se relacionar com a missão 

e os objetivos organizacionais. (Araújo Júnior, 2007, não paginado). 

 

Sobre esta ótica, os Sistemas de Recuperação de Informação são a base da automatização 

utilizada no contexto atual pelas bibliotecas em decorrência do declínio do modelo de 

fichas catalográficas para a adoção de modelos computacionais (Côrte et al., 1999), que 

elenca: 

 
O cenário indica que, se as bibliotecas e centros de documentação 

quiserem oferecer melhor serviço aos usuários e cumprir sua missão, 

necessário se torna acompanhar passo a passo o desenvolvimento da 

sociedade, entender com mais precisão os hábitos e os costumes dos 

usuários, adaptar as tecnologias às necessidades e quantidades de 

informação de que dispõem, assim como utilizar um sistema 

informatizado que privilegie todas as etapas do ciclo documental, no qual 

a escolha recaia sobre uma ferramenta que contemple os recursos hoje 

disponíveis, sem se tornar obsoleto a médio e longo prazos. (Côrte et al., 

1999: 242). 

 

Dentre os aspectos determinantes para a seleção de um Sistema de Recuperação de 

Informação, ou seja, a escolha do software, está o preenchimento de uma série de 

requisitos específicos (Côrtes et al., 2007: 243-246) em diversos temas, permeando desde 

os requisitos relacionados à tecnologia, requisitos relacionados ao processo de seleção e 
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aquisição de materiais, requisitos relacionados ao processamento técnico, requisitos 

relacionados ao processo de empréstimo, requisitos ligados ao processo de divulgação, 

requisitos ligados ao processo gerencial e, ligados a este estudo, os processos relacionados 

diretamente à recuperação de informações. 

 

Acrescentam-se a esses requisitos gerais (Côrte et al., 1999: 246), outras necessidades, 

como: o fornecimento de treinamento por parte das empresas desenvolvedoras em níveis 

técnicos, gerenciais e operacionais; a realização da instalação do software, execução de 

testes operacionais e garantias contratuais para manutenção e correção de erros; 

documentação fornecida, como manuais; por fim,  o software, como dito acima, deve 

atender também as condições da cultura organizacional onde estarão inseridas questões 

inerentes à confiabilidade da empresa fornecedora e suas garantias de continuidade de 

prestação de serviços a longo prazo. 

 

Dentre os requisitos elencados, destaca-se no estudo de Côrte e demais autores (1999: 247-

248) que há uma relação entre os requisitos, como a utilização de padrões de 

compatibilidade com base no uso da norma  ISO 2709. 

 
Esta norma especifica os requisitos para o formato de intercâmbio de 

registros bibliográficos que descrevem todas as formas de documentos 

sujeitos à descrição bibliográfica. Não define a extensão do conteúdo de 

documentos individuais e nem designa significado algum para os 

parágrafos, indicadores ou identificadores, sendo essas especificações as 

funções dos formatos de implementação. (Côrtes et al., 2007: 247). 

 

E do protocolo Z39.50, que realiza a comunicação entre cliente e servidor, de forma a 

efetuar a recuperação da informação, em bases de dados distribuídas em computadores em 

rede. 

 
É o protocolo próprio para recuperação de informação bibliográfica de 

computador para computador, possibilitando ao usuário de um sistema 

pesquisar e recuperar informações de outro sistema, ambos 

implementados neste padrão. Especifica formatos e procedimentos 

administrando a troca de mensagens entre um cliente e um servidor, 

habilitando o cliente a solicitar que o servidor consulte um banco de 

dados, identifique registros e recupere um ou todos os dados 

identificados. Destina-se à comunicação entre aplicações para 

recuperação de informações, e não promove a interação entre o cliente e o 

usuário. (Côrtes et al., 2007: 247). 

 

No entanto, os softwares de recuperação de informação necessitavam adotar um modelo 

para os metadados. Sendo assim, pesquisadores da Library of Congress (LC), debruçaram-

se em um projeto que visava encontrar uma forma de converter as fichas catalográficas em 

dados computacionais intercambiáveis entre bibliotecas, o Machine-Readable for 

Cataloging, mais conhecido como MARC (Côrtes et al., 1999: 247). De acordo com a LC 

(2009): 

 
MARC é um padrão de catalogação para armazenamento e intercâmbio 

de informações bibliográficas e informações relacionadas sob forma 

legível por máquina.[...] Os formatos MARC 21 se constituem numa 

família de cinco formatos coordenados: dados Bibliográficos, dados de 
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Autoridade, dados de Coleção, dados de Classificação e dados para 

Informação Comunitária. (Library Of Congress, 2009). 

 

Atualmente o MARC adotado encontra-se na versão 21, sendo assim chamado de MARC 

21. 

 

No Brasil, diversos softwares utilizam os padrões da ISO 2709, o protocolo Z39.50 e o 

padrão MARC 21 para a estruturação dos dados nos sistemas de recuperação da 

informação. Neste estudo, selecionam-se quatro softwares utilizados por instituições de 

renome, que são: 

 Aleph, desenvolvido pelo grupo Ex Libris; 

 Alexandria, desenvolvido pela empresa Doc & Bytes; 

 Pergamum, desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(PUC-PR); 

 SophiA, desenvolvido pela Prisma. 

 

Para a realização deste estudo convenciona-se também definir o que significa o termo 

“estudo de usuários” para melhor compreensão tanto dos resultados quanto de seu 

embasamento. De acordo com Figueiredo, conceitua-se “estudo de usuários” como: 

 
[...]investigações que se fazem para saber o que os indivíduos precisam 

em matéria de informação, ou então, para saber se as necessidades de 

informação por parte dos usuários de uma biblioteca ou de um centro de 

informação estão sendo satisfeitas de maneira adequada. (Figueiredo, 

1994: 7). 

 

Nesse sentido, Figueiredo (1994: 8) lembra que “[...]estudos orientados aos usuários 

propriamente ditos não são limitados a uma instituição, mas investigam o comportamento 

de uma comunidade inteira na obtenção de informação[...]”. Portanto se percebe que é 

possível a utilização deste método de pesquisa para a obtenção de informações acerca do 

usuário de literatura de ficção. 

 

É importante ressaltar, como diz também Figueiredo (1994: 13), que o estudo de usuários 

ainda que não seja generalizável permite obter uma visão ampla dos problemas e 

tendências em consultas às bibliotecas e acervos.  

 

3 METOTOLOGIA 

 

O estudo consiste de uma pesquisa documental (Marconi, Lakatos: 2003: 174-179) em 

torno dos softwares dos Sistemas de Recuperação de Informação, disponíveis atualmente e 

que são utilizados para a elaboração dos catálogos das bases de dados das coleções, das 

mais diversas bibliotecas públicas/universitárias. 

 

Analisou-se, como fonte primária, os portais das empresas que produzem tais softwares, de 

forma a identificar suas características fundamentais e como estas se adequam com a 

literatura consultada. Dessa maneira conseguiu-se analisar o que está disponível para o uso 

das pesquisas sobre literatura de ficção. 

 

Neste estudo, uma pesquisa em bibliotecas públicas/universitárias, encontramos 

predominantemente o uso de quatro softwares, que são: Aleph, do grupo Ex Libris; o 
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Alexandria, da empresa Doc & Bytes; o Pergamum, da Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná (PUC-PR); e por fim o SophiA, da Prima. 

 

As instituições selecionadas foram: a Biblioteca Nacional – usuária do SophiA, a 

Biblioteca Parque Estadual do Estado do Rio de Janeiro – usuária do Alexandria, a 

Coordenadoria da Rede de Bibliotecas (CRBU) da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) – usuária do Pergamum e o Sistemas de Bibliotecas (SIBI) da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – usuário do software Aleph. 

 

Para a realização da busca documental nessas bases de dados realizou-se um estudo de 

usuários, onde os usuários forneceram quais seriam os termos a serem pesquisados dentro 

de critérios delimitados entre obras ou personagens dessas obras, visando dessa forma 

avaliar se o processamento técnico das obras nas bases é capaz de satisfazer a necessidade 

específica do grupo de usuários interessados em personagens de literatura de ficcão. 

 

4 RESULTADOS 

 

Inicialmente apresentam-se os softwares utilizados para o desenvolvimento das bases 

bibliográficas das bibliotecas consultadas. 

 

O sistema integrado Aleph é um aplicativo desenvolvido pela empresa Ex Libris. A Ex 

Libris (2005) é um grupo internacional presente nos seis continentes, em 27 países, e que 

traduz suas soluções para mais de 20 idiomas. Dentre suas funcionalidades e características 

(ALEPH, 2005) pode-se afirmar que se apresenta como uma solução que se descreve: 

flexível, possibilitando customização; fácil de usar, com interfaces amigáveis; adaptável, 

permitindo as bibliotecas adequarem seus ambientes; baseado em padrões abertos de 

codificação; adaptável a vários idiomas e formas de escrita; e a empresa garante também 

que o sistema está preparado para o futuro. 

 

O sistema está subdivido em módulos com funções específicas e que podem ser 

adicionados de acordo com a necessidade da biblioteca em que está inserido.  Para o 

compartilhamento de recursos, o Aleph oferece diversas maneiras de realiza-los e de 

realizar seu controle, para isso utiliza o módulo de Empréstimo Entre Bibliotecas (EEB), 

onde se consegue o controle e a administração das atividades inerentes aos pedidos criados 

por funcionários e usuários. 

 

Entre os clientes da Ex Libris, no Brasil, pode-se destacar (ALEPH, 2005): Agência 

Nacional do Petróleo (ANP), Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT), Ministério Público do Paraná, Petrobrás S/A, Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul (PUS-RS) , Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFFGN), 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), entre outros. 

 

A solução Alexandria é um sistema de informação que realiza o gerenciamento de 

bibliotecas em diversos níveis e módulos. Foi desenvolvido pela empresa Docs & Bytes. O 

sistema utiliza os padrões internacionais de catalogação e o formato MARC 21 para 

importação e exportação de registros bibliográficos. Para este processo utiliza-se do 

protocolo Z39.50 para efetuar a conexão entre as bases de dados. O módulo de circulação 

permite o controle das rotinas de empréstimo da biblioteca. O módulo de pesquisa permite 
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a recuperação das informações catalogadas, de acordo com o padrão MARC 21. O sistema 

também permite, no módulo textos integrais, o armazenamento de textos completos em 

qualquer formato de arquivo, agilizando ainda mais a obtenção de informação pelos 

usuários. O módulo de controle de periódicos permite o controle da catalogação e 

gerenciamento da coleção de periódicos da biblioteca. (ALEXANDRIA, 2016). 

 

Como clientes do sistema Alexandria, identificam-se: Arquivo Histórico Judaico 

Brasileiro, Fundação Roberto Marinho, Grupo Ibope, Biblioteca Parque Estadual do 

Estado do Rio de Janeiro, Sistema Municipal de Bibliotecas da Prefeitura de São Paulo, 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Vale. 

 

O Pergamum é um sistema de informação para o gerenciamento de bibliotecas 

desenvolvido e disponibilizado pela PUC-PR. O sistema oferece uma gama de produtos e 

serviços associados à sua solução de sistema de informação, como: consultoria para 

adequação ao uso do programa; programas de capacitação e treinamento dos funcionários; 

possibilidades de gestão de acervo; desenvolvimento dos sites das instituições que 

contratam o sistema; e até mesmo a possibilidade de personalização do layout do 

Pergamum de acordo com a necessidade do cliente (PERGAMUM, 2016). 

 

Como os demais, também faz uso do protocolo Z39.50 e adota o uso de MARC 21 para a 

catalogação, permitindo a interoperabilidade do sistema. Oferece assistência técnica e 

upgrades inclusos sem custo. Em relação às suas características técnicas, o programa 

possui uma série de módulos e serviços destinados a atender as bibliotecas, tais como: 

módulo de processos gerenciais; modulo de processamento técnico; módulo de controle de 

materiais; módulo para consulta e recuperação de informação; módulo para usos na 

internet; e ferramentas para uso administrativo (PERGAMUM, 2016). 

 

Dentre seus clientes, pode-se listar (PERGAMUM, 2016): Centro Universitário São 

Camilo, Faculdade São Lucas, Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), Universidade Federal de Viçosa (UFV). 

 

O SophiA (2016) é apresentado como um conjunto de soluções em Sistemas de 

Recuperação de Informação criado e desenvolvido pela empresa Prima (2016). A Prima foi 

fundada em 1993 por profissionais do ITA e da Universidade de Campinas (Unicamp), 

focada desde o inicio em desenvolvimento de soluções para gerenciamento de instituições 

de ensino, bibliotecas e demais acervos. Possui versões direcionadas para diversas 

aplicações, como bibliotecas, escolas, museus e outras instituições. Utiliza “padrões 

internacionais de catalogação e comunicação de dados (MARC-21, ISO2709, Z39.50 

cliente e servidor, XML e OAI-PMH)” (SOPHIA, 2016), e oferece os seguintes 

agrupamentos de funcionalidades (SOPHIA, 2016): seleção e aquisição; catalogação; 

intercâmbio de dados; serviços web; circulação; gestão da biblioteca; biblioteca digital; 

serviços ao usuário. 

 

Do mesmo modo que as demais soluções, esta se divide em módulos cuja aquisição varia 

de acordo com as necessidades e possibilidades de cada biblioteca ou instituição. Cada um 

destes módulos possui atribuições e funções distintas entre si, mas que também se integram 

ou complementam, que são: aquisição; autoatendimento; biblioteca digital; integração; 
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legislação; integração; MARC; recursos avançados; serviços a usuários; servidor Z39.50; e 

por fim o terminal web (SOPHIA, 2016). 

 

Dentre as instituições que adotam esse sistema de informação, destacam-se: Academia 

Brasileira de Letras, Banco Itaú, Biblioteca Nacional, Centro Federal de Ensino em 

Tecnologia do Rio de Janeiro (CEFET/RJ), Editora Saraiva, Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Universidade Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

 

Faze-se, agora, uma breve explanação sobre as bibliotecas, cujas bases bibliográficas 

foram consultadas. Representando o sistema Aleph, o estudo utiliza a base Minerva da 

UFRJ. Para o sistema Alexandria é utilizada a base da Biblioteca Parque Estadual. Para o 

sistema Pergamum é pesquisada a base da UNIFESP. E para o SophiA investiga-se a base 

da Biblioteca Nacional. 

 

A Biiblioteca Nacional, situada hoje na Avenida Rio Branco, em frente à Praça da 

Cinelândia e tendo como vizinhos o Theatro Municipal e a Câmara dos Vereadores do 

Município do Rio de Janeiro, é a entidade responsável no Brasil pela captação, guarda, 

preservação e difusão da produção intelectual brasileira. Seu acervo até o momento possui 

aproximadamente nove milhões de itens. O acervo está em constante crescimento devido à 

lei do depósito legal, que assegura a guarda e o registro de toda produção intelectual 

nacional (Biblioteca Nacional, 2016). Seu portal também consolida as informações de seu 

acervo e serviços, servindo de base para o acesso de seus catálogos online através da 

internet. A partir de 2006 cria-se a Biblioteca Nacional Digital (BNDigital), um serviço 

pioneiro que passa a catalogar e integrar as coleções digitalizadas da Biblioteca Nacional. 

Em 2014 é adquirido o sistema de informação SophiA para a realização da automação 

bibliográfica e iniciada a migração dos catálogos existentes para a nova plataforma 

(Biblioteca Nacional, 2016). 

 

A Biblioteca Parque Estadual, inaugurada em 1873 por Dom Pedro II, atualmente, situa-se 

na Avenida Presidente Vargas próximo a uma região nobre do Centro da cidade da capital 

Rio de Janeiro. Passou recentemente por uma reforma completa de sua infraestrutura física 

e teve sua dinâmica redefinida para se tornar mais do que uma biblioteca, mas também um 

centro cultural. Possui capacidade de atendimento diário para 5 mil pessoas por dia, um 

acervo de 200 mil obras e pelo menos 20 mil filmes catalogados (Biblioteca Parque 

Estadual, 2014). Como outras bibliotecas também tem os serviços tradicionais, como 

empréstimo de livros e possibilidade de pesquisa ao acervo. Para a realização das pesquisas 

na base de dados, a Biblioteca Parque Estadual utiliza o sistema Alexandria (Biblioteca 

Parque Estadual, 2014). 

 

Quanto à UNIFESP, sua fundação remonta a 1933, na Escola Paulista de Medicina, e em 

1994 foi transformada na Universidade Federal de São Paulo. Seu caráter é 

tradicionalmente reconhecido como uma instituição especializada nas ciências da saúde. 

Em 2005, com parcerias de prefeituras e recursos do plano de expansão do governo federal 

a UNIFESP expandiu-se, abrindo os campi Baixada Santista, Diadema, Guarulhos, São 

José dos Campos e Osasco. Com essa expansão houve também a expansão da oferta de 

cursos, passando a incluir ciências exatas, humanas, ambientais e sociais aplicadas 

(Universidade Federal de São Paulo, 2014). Para reafirmar o compromisso com a 

pluralidade gerencial, realizou uma reestruturação de vários setores (Universidade Federal 
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de São Paulo, 2014). Um destes setores foi a criação da Coordenadoria da Rede de 

Bibliotecas UNIFESP (CRBU) em cima da reformulação da então Biblioteca Central 

(Biblioteca Campus São Paulo, 2013). O sistema adotado pela CRBU para acesso à base de 

dados em suas bibliotecas é o Pergamum. 

 

A história da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006: 15-16) tem início em 

1920. Através do decreto do presidente Epitácio Pessoa, nasce a Universidade do Rio de 

Janeiro que posteriormente seria chamada de Universidade do Brasil, e mais tarde de 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Surgida inicialmente da junção das Faculdades de 

Medicina, Escola Politécnica e da Faculdade de Direito foi uma grande conquista para o 

ensino superior na teoria, já na prática, pouca coisa havia mudado. O SIBI é o órgão da 

UFRJ que tem como objetivo administrar e coordenar as ações de integração entre as 

bibliotecas, implementando políticas, gerenciando as tecnologias disponíveis e o 

desenvolvimento dos acervos (Sistema de Bibliotecas e Informação da UFRJ, [20--]). 

Atualmente, integram o SIBI 48 unidades de informação com 393 servidores distribuídos 

(Sistema de Bibliotecas e Informação da UFRJ, 2015). Possui 1.257.780 títulos 

cadastrados e 3.347.326 itens. Também possui um catálogo de livros eletrônicos em 

expansão, tendo até o momento 27.770 itens. Atualmente o sistema de informação 

contratado pelo SIBI para realizar a automação bibliográfica é o sistema ALEPH, através 

da base Minerva. 

 

A pesquisa por obras de ficção nas bases de dados bibliográficas das bibliotecas 

selecionadas constou de duas fases. A primeira fase ocorreu através de um estudo de 

usuários realizado entre os dias 13 a 24 de outubro de 2016, utilizando o sistema do 

Google Formulários e sendo divulgada massivamente nas principais redes sociais através 

de compartilhamento direto do link da pesquisa. Na segunda fase, com base nas 

informações obtidas realizou-se uma pesquisa nas bases de dados selecionadas com base 

nos termos informados pelos usuários. Consistindo em uma busca simples por obras e 

pelos personagens dessas obras, procurando-se diretamente pelo nome destes, emulando 

dessa forma o comportamento de busca de usuários do Google. 

 

No gráfico 1 expõe-se o resultado da pergunta chave da etapa 1 da pesquisa. Nele os 

entrevistados respondem se realizam pesquisas sobre seus personagens favoritos e o 

quanto.  

 

Gráfico 1 – Costuma pesquisar sobre seus personagens favoritos? 
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Fonte: Os autores (2016) 

 

Obteve-se um resultado em que 59% dos usuários disseram realizar pesquisas eventuais e 

34% de forma constante, resultando em um percentual positivo total de 93%, com valor 

nominal de 215 respostas positivas. 

 

Portanto, o  leitor de literatura de ficcção costuma pesquisar sobre seus personagens 

favoritos. A pesquisa passou para a segunda fase, na qual se buscava saber se os Sistemas 

de Recuperação de Informação de Bases Bibliográficas  de bibliotecas 

públicas/universitárias possibilitavam tal pesquisa aos seus usuários. 

 

Essa etapa ocorreu entre os dias 7 e 11 de novembro de 2016, em ambiente online 

utilizando-se computadores normais e em janelas anônimas de navegadores. Inicialmente, 

a busca foi concentrada em realizar buscas simples das cinco obras mais mencionadas na 

etapa anterior e em seguida procurar pelos personagens dessas obras. Em ambas as fases se 

adotou as buscas simples oferecidas pelos mecanismos de pesquisa, sem utilização de 

filtros ou quaisquer outros métodos de pesquisa avançada 

 

No quadro 1 observam-se os resultados obtidos durante a busca por obras. As cinco obras 

pesquisadas foram: Westworld, Game of Thrones, Sherlock Holmes, Star Wars e O Senhor 

dos Anéis. Todas as obras foram encontradas em pelo menos um dos mecanismos de 

busca, sendo que Westworld, Game of Thrones e Star Wars foram predominantemente 

caracterizadas pela localização de material em catálogos audiovisuais, sendo que Game Of 

Thrones encontrou-se no sistema Alexandria da Biblioteca Parque tanto de forma 

audiovisual quanto em livros.  

 

Quadro 1 – Busca por obra 

Busca Por Obra 

Termos Para Busca Mecanismos de Pesquisa 

Relativo a Obra: Aleph Alexandria Pergamum Sophia 
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Westworld Falha Audiovisual Falha Falha 

Game of Thrones Livro 
Audiovisual, 

Livro 
Livro Livro 

Sherlock Holmes Livro Livro Livro Livro 

Star Wars Falha Audiovisual Falha Livro 

O Senhor dos Anéis Livro Livro Livro Livro 

Relativo a Personagem: Aleph Alexandria Pergamum Sophia 

Dolores Falha Falha Falha Falha 

Jon Snow Falha Falha Falha Falha 

Sherlock Holmes Falha Assunto Falha Falha 

Darth Vader Falha Falha Falha Falha 

Gandalf Falha Falha Falha Falha 

Fonte: Os autores (2016) 

Quando se realiza a busca com enfoque relativo aos personagens dessas obras, percebe-se 

no mesmo quatro 1 que não existe sucesso nas buscas. Exceto pela busca ao termo 

Sherlock Holmes, nenhum dos outros termos foi localizado. Convém ressaltar que o 

resultado encontrado é apenas a catalogação do personagem enquanto assunto. Dessa 

maneira, constata-se que os sistemas de busca e as bases de dados analisados não estão 

preparados para atender a demanda informacional de usuários de literatura no que diz 

respeito aos personagens de obras de ficção.  

5 CONSIDERAÇÕES 

 

Como visto, se há público que tem interesse por personagens de literatura de ficção  é 

importante que seja considerado como objeto de estudo da Ciência da Informação e 

também da Biblioteconomia, tornando necessário entendê-lo para melhor atendê-lo 

enquanto usuário de unidades de informação. Torna-se importante compreender cada vez 

mais e melhor como são os hábitos de procura por essa informação, como o usuário a 

busca e consome, suas motivações e, principalmente, avaliar como os Sistemas de 

Recuperação da Informação existentes nas bibliotecas públicas/universitárias estão 

preparados para suprir essa demanda em especial. 

 

Existe uma variedade ampla de programas (softwares) disponíveis para a catalogação do 

acervo das bibliotecas e o desenvolvimento de  bases de dados. Os padrões e protocolos de 

catalogação vigentes, MARC 21 e Z39.50, permitem a flexibilização das aplicações de 

modo a personalizar de acordo com as necessidades de cada unidade informacional. 

 

A variedade de instituições, conforme observado, que usam tais sistemas também é ampla, 

indicando uma pluralidade de abordagens e escolhas de design e organização da forma 
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como esses processos de catalogação são utilizados, dependendo das necessidades 

específicas de cada instituição. 

 

A pesquisa concluíu que  o usuário de literatura de ficção procura por informações sobre os 

personagens dessas obras. No entanto, a partir da busca realizada nas bases bibliográficas 

das unidades de informação pesquisadas pode-se concluir que os Sistemas de Recuperação 

de Informação dos acervos de bibliotecas não atendem a essa necessidade específica por 

busca de personagens.  

 

Assim, não foi possível identificar durante a pesquisa o funcionamento in loco dessas 

aplicações no que diz respeito às necessidades dos usuários de literatura de ficção. É 

recomendado que se realize um aprofundamento desse estudo, de ótica mais ampla, 

visando propiciar maior capilaridade estatística para confirmar e identificar a demanda 

informacional de usuários de literatura no que diz respeito aos personagens de obras de 

ficção e com isso proporcionar uma possibilidade de solução. 
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Abstract: With the increase in the world's life expectancy, the number of elderly people 

with chronic and degenerative diseases increases, among them Alzheimer's disease, which 

affects and compromises the integrity of cognitive and physical functions. The proposal is 

to develop an application for Android mobile devices to help seniors and their companions 

in the early and intermediate phases of Alzheimer's to remember to perform tasks. The app 

will record tasks, use audible alarms and messages, and track tasks through activity logs. 

The prototype was developed in Android Studio and modeled on UML 2.3, based on the 

characteristics of Alzheimer's patients in terms of memory loss and to ensure usability and 

ease of use. The aim of the application is to support those involved with Alzheimer's 

disease and improve the quality of life of those affected by Alzheimer's disease from the 

perspective of building a solution for Assistive Technology. 
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AVISAME – APLICATIVO PARA IDOSOS COM ALZHEIMER NA FASE 1 E 2 DA 

DOENÇA 

 

Resumo: Com o incremento da expectativa de vida mundial cresce o número de idosos 

com doenças crônicas e degenerativas, dentre elas tem-se a Doença de Alzheimer que afeta 

e compromete a integridade das funções cognitivas e físicas desta população. A proposta 

deste trabalho é desenvolver um aplicativo para dispositivos móveis, Android, capaz de 

auxiliar idosos, nas fases inicial e intermediária do Alzheimer, e seus acompanhantes a 

lembrarem a realização das tarefas diárias. No aplicativo será possível cadastrar as tarefas 

que serão alertadas por meio de alarmes sonoros e mensagens e permitirá o 

acompanhamento das tarefas por meio de seu histórico. O protótipo foi desenvolvido no 

Android Studio e modelado em UML 2.3, sendo embasado nas características dos 

portadores do Alzheimer em relação à perda de memória. Pretende-se com o aplicativo 

apoiar os envolvidos com Alzheimer proporcionar uma melhoria na qualidade de vida das 

pessoas acometidas por esta doença na perspectiva da construção de uma solução voltada 

para a Tecnologia Assistiva.  

Palavras-chave: Idosos, Alzheimer, Tecnologia Assistiva, Qualidade de vida, Organizador 

de Tarefas. 
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1.  INTRODUÇÃO 

Segundo Ilha (et al., 2016), o envelhecimento é um processo natural, que pode vir 

acompanhado por problemas relacionados à saúde física e/ou psíquica, provocados pela 

presença de fatores pessoais e contextuais que favorecem o surgimento de Doenças 

Crônicas não Transmissíveis (DCNT). Nesse contexto, inserem-se as demências, em 

especial, a doença de Alzheimer (DA), que se caracteriza por ser uma doença 

neurodegenerativa e irreversível, que se instala de forma insidiosa e causa progressivo 

declínio das funções cognitivas e motoras (SEIMA, 2011). 

A quantidade de idosos no Brasil cresce, e com o passar dos anos eles se tornam 

mais dependentes dos seus filhos, netos e cuidadores. Muitas das vezes são enviados para 

uma casa de apoio, pois seu responsável não tem condições de lhe dar a devida assistência 

(PROFISSAO REPORTER, 2015). Os idosos necessitam de maiores cuidados, 

principalmente aqueles acometidos por uma doença de demência, pois isto implicará em 

várias limitações e aumentará a dependência quanto a realização de tarefas que são 

rotineiras (poderão perder-se, não se alimentar bem, esquecer de fazer alguma tarefa 

importante etc.). 

Além disso, os custos financeiros envolvidos com os cuidados com os idosos 

também são altos, principalmente quando envolvem doenças degenerativas e crônicas. 

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2011) cada instituição 

brasileira para idosos gasta, em média, R$ 717,91 por residente, sendo que o gasto mínimo 

per capita é de R$ 92,62, observado em uma instituição em Alagoas, e o máximo de R$ 

9.230,77, declarado por uma instituição em São Paulo. 

Segundo informações oriundas de QUALIDADEEMSAUDE (2017), as doenças 

mais comuns que atingem a terceira idade são:  

 Mal de Parkinson - é um distúrbio cerebral que provoca desorientação, rigidez 

muscular causando tremores involuntários, lentidão de movimentos e até 

dificuldade de ingerir alimentos; 

 Mal de Alzheimer – está relacionada à perda de memória e dificuldade de 

pensar, que pode acarretar demência; 

 Acidente Vascular Cerebral (AVC) - que pode acarretar sequelas como a 

incapacidade mental dificuldades na fala, compreensão e comunicação;  

 Osteoporose - é uma fragilidade dos ossos causada pela falta de cálcio); 

 Hipertensão arterial - quando há elevação da pressão arterial); 

 Diabetes – está relacionada ao alto nível de açúcar no sangue; 

 Osteartrose - relacionada ao desgaste das articulações e pode atingir joelho, 

coluna, quadril e mãos);e,  

 Catarata – que é uma doença que prejudica a visão e pode causar cegueira. 

O foco, neste trabalho, é abordar especificamente o Alzheimer na perspectiva de 

Tecnologia Assistiva, pois é uma doença neurodegenerativa que há perda das funções ao 

longo do tempo. Sendo, por isso, importante o desenvolvimento de soluções para impactar 

positivamente na qualidade de vida dessas pessoas. 
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Embora, a demência não seja diagnosticada apenas em pessoas da terceira idade, 

estes são os mais afetados. De acordo com PESTILI (2016), infelizmente não existem 

causas esclarecidas, nem cura, mas há como melhorar a qualidade de vida desses pacientes. 

A proposta da aplicação móvel doravante denominada AVISAME é disponibilizar 

uma ferramenta simples capaz de auxiliar pessoas com Alzheimer na realização de suas 

tarefas diárias e estimular sua função cognitiva. Além disso, o aplicativo proposto também 

poderá ser utilizado por seus cuidadores. Desta forma, pretende-se utilizar a tecnologia 

para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e ao mesmo tempo auxiliar os 

responsáveis pelo seu acompanhamento, apoiando no cuidar cotidiano do idoso. 

2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 A DOENÇA DE ALZHEIMER  

De acordo com Ballone (2000), a origem do termo Mal de Alzheimer deu-se em 

1901 quando o médico alemão Alois Alzheimer (1864-1915) iniciou o acompanhamento 

do caso de uma paciente. Em 1906, durante um Congresso na Alemanha, Alois Alzheimer 

fez uma conferência sobre uma enfermidade especifico sobre o córtex cerebral onde 

relatou o caso de sua paciente e o definiu como sendo uma patologia neurológica. O 

mesmo autor, ainda reforça afirmando, que após fazer uma autopsia no cérebro da mesma, 

este percebeu uma lesão nunca vista antes, tratava-se de um problema dentro dos 

neurônios, os quais apareciam atrofiados, cheios de placas estranhas e fibras retorcidas, 

enroscadas umas nas outras, que seriam as placas senis e os novelos neurofibrilares, 

ficando conhecidas como Placas Senis, característica principal da Doença de Alzheimer. 

(ALZHEIMER360,2017) 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-

IV-TR, 2002), a Doença de Alzheimer (DA) é um tipo de demência senil, de declínio 

cognitivo crescente e irreversível, com múltiplos déficits cognitivos, dos quais um 

obrigatoriamente é a memória, que causam impacto nas atividades de vida diária e no 

avanço de cada uma destas etapas, pode-se observar gradativa perda da autonomia, e 

consequente aumento das necessidades de cuidados e supervisão dos cuidadores. Tais 

perturbações devem comprometer o funcionamento ocupacional ou social, representando 

um declínio em relação a um nível anterior de funcionamento. 

Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz, 2015), o Alzheimer é uma 

enfermidade incurável que se agrava ao longo do tempo, mas que pode e deve ser tratada, 

sendo possível retardar o seu avanço e ter mais controle sobre os sintomas, garantindo 

melhor qualidade de vida ao paciente. Ela se apresenta como demência, ou perda de 

funções cognitivas (memória, orientação, atenção e linguagem), causada pela morte de 

células cerebrais e apresenta manifestações lentas prejudicando o paciente dependendo 

assim de cuidados (ABRAz, 2015). Cabe ressaltar, que a Doença de Alzheimer pode ser 

e/ou estar relacionada à demência e na visão da Associação Brasileira de Alzheimer 

(2015), demência é uma doença mental caracterizada por prejuízo cognitivo que pode 

incluir alterações de memória, desorientação em relação ao tempo e ao espaço, raciocínio, 

concentração, aprendizado, realização de tarefas complexas, julgamento, linguagem e 

habilidades visuais-espaciais. Essas alterações podem ser acompanhadas por mudanças no 

comportamento ou na personalidade (sintomas neuropsiquiátricos). 
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Segundo o site Alzheimer Med (ALZHEIMERMED, 2011) a Doença de Alzheimer 

pode ser classificada em 4 fases: 

a) A 1ª fase – é a inicial onde os sintomas são: perda de memória, confusão e 

desorientação, ansiedade, agitação, ilusão, desconfiança. Sentem dificuldades 

com as atividades da vida diária como alimentar-se e banhar-se, alguma 

dificuldade com ações mais complexas como cozinhar, fazer compras, dirigir e 

telefonar; 

b) A 2ª fase – é a intermediária onde os sintomas da fase inicial se agravam e 

também pode ocorrer: dificuldade em reconhecer familiares e amigos, perder-se 

em ambientes conhecidos dentre outros sintomas; 

c) A 3ª fase - é a final onde há dependência total, imobilidade crescente, 

incontinência urinária e fecal e tendência em assumir a posição fetal; 

d) A última fase - é a terminal agravamento dos sintomas da fase final: 

incontinência dupla restrito ao leito dentre outros sintomas. 

Para Freitas (2008), os idosos com a DA dependem de cuidados integrais, 

realizados na maioria das vezes no domicílio e por um familiar. Essa assistência se dá para 

que suas necessidades sejam atendidas, já que as dificuldades geradas pela doença se 

somam as ocasionadas pelo avanço da idade. Neste processo, o cuidador é um elemento 

indispensável no processo saúde-doença, responsabilizando-se por todos os cuidados que 

envolvem o idoso.  

Segundo o site INNOVARE (2016), estima-se que existam no mundo cerca de 35,6 

milhões de pessoas com a Doença de Alzheimer. No Brasil, há cerca de 1,2 milhão de 

casos, a maior parte deles ainda sem diagnóstico. A população idosa vem crescendo em um 

ritmo acelerado e associado a isto tem-se o surgimento de doenças incapacitantes como o 

Alzheimer, aos 65 anos a possibilidade das doenças é de 5 em 5 anos. Então é de extrema 

importância que se invista em aplicações e novas tecnologias para este público 

(ALZHEIMERMED, 2011). 

2.2 TECNOLOGIA ASSISTIVA 

O conceito sobre a Tecnologia Assistiva (TA) é bem definida pelo o Comitê de 

Ajudas Técnicas (CAT), estabelecido pelo Decreto nº 5.296/2004 que cita como conceito: 

área do conhecimento que possui características interdisciplinar, que irá englobar recursos, 

metodologias, estratégias práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, 

relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou 

mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão 

social (ASSISTIVA - TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO, 2017). 

A tecnologia possui recursos que será o meio capaz de proporcionar um produto ou 

sistema para facilitar a realização de algumas tarefas, onde inclui-se softwares bem 

robustos com soluções surpreendentes como uma simples bengala que proporcionará os 

mesmos benefícios para os seus casos específicos que seria aumentar, manter ou melhorar 

a capacidade. Também contém o conceito sobre serviços que normalmente são aqueles se 

dão suporte diretamente. 
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A TA possui 11 categorias a relacionada à criação de soluções para auxiliar pessoas 

em diferentes aspectos, que segundo Bersh (2013), são:  

a) Primeira: Auxílio para a vida diária, que seria lembrar tarefas do dia a dia, como 

banhar, se vestir, tomar remédio, arrumar a residência. Os materiais utilizados poderiam 

ser o aplicativo, talheres, caneta e etc.; 

b) Segunda: CAA (ou CSA) Comunicação aumentativa (suplementar) e alternativa, 

são dedicadas a pessoas sem fala ou de alguma forma possuindo essa limitação; 

c) Terceira: Recurso de acessibilidade ao computador, tudo o que fornece o auxílio 

para utilizar o computador, braile, reconhecimento de voz, teclados modificados, 

reconhecimento da fala; 

d) Quarta: Sistema de controle de ambiente para as pessoas que possuem limitação 

moto-locomotoras, possibilitando-a controla o seu local remotamente; 

e) Quinta: Projetos arquitetônicos, seriam as adaptações feitas no local onde o 

indivíduo se encontra, para melhor vivencia e locomoção; 

f) Sexta: Órteses e próteses, que seria um material feito, pronto aderido ao paciente 

para que melhores suas funções biológicas como talas, apoio, fita cognitiva e etc.; 

g) Sétima: Adequação postural, seria tudo o que irá dá suporte para uma postura 

confortável como almofadas especial assentos e encosto anatômicos; 

h) Oitava: Auxílio de mobilidade, desde de um simples andador a uma cadeira de 

rodas eletrônica, tudo que irá auxiliar a mobilidade; 

i) Nona: Auxílios para cegos ou com visão subnormal, são as lupas lentes, braile e 

etc.; 

j) Décima: Auxílios para surdos ou com déficit auditivo, são tudo que irá 

proporcionar uma boa audição como aparelho para surdez, sistema com alerta táctil-visual; 

k) Décima primeira: Adaptação de veículos, tudo que irá me proporcionar uma boa 

utilização ou condução do veículo, que a princípios não seria possível se essa adequação 

não fosse criada como camionetas modificadas, elevadores para cadeira de roda e etc. 

Percebe-se que a Tecnologia Assistiva é tudo aquilo que vai se transformar em 

independência e qualidade de vida para esses pacientes. Além de inserir essas pessoas na 

sociedade, pois o motivo que estava impedido essa pessoa de se comunicar, se mover, 

relacionar. Muitas das vezes são resolvidas com algumas soluções descritas acima. 

2.3 ANDROID E ANDROID STUDIO 

2.3.1 ANDROID 

O Android é um Sistema Operacional (SO) inicialmente desenvolvido pela Google, 

e atualmente é mantido pela Open Handset Alliance e é totalmente Open Source, o que 

facilita muito para programadores mais experientes. Esse sistema operacional pode ser 

encontrado tanto em smartphones como em tablets (SILVA, 2015). Este SO possui várias 

versões e cada uma delas é acrescentado mais funcionalidades e com resolução de erros da 

versão anterior. A primeira versão do Android foi a versão 1.1 em 2008, e até hoje os 

ocorrem os ciclos de melhorias chamadas de “atualizações”. Ele é baseado no núcleo do 

Linux, e os seus aplicativos são desenvolvidos utilizando a linguagem Java o que permite 
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uma maior facilidade de customização dos fabricantes de dispositivos móveis e 

desenvolvedores de aplicativos (SOARES, 2016). 

2.3.2 Android Studio 

O Android Studio é uma IDE (Integrated Development Environment ou Ambiente 

de Desenvolvimento Integrado) é especifico para o desenvolvimento de aplicativos para 

Android, além de ser gratuito e multiplataforma, ou seja, ela poderá ser instalada em 

diferentes sistemas operacionais como Windows, Linux e MacOS. Um dos pré-requisitos 

para instalar e usar o Android Studio é a prévia instalação Kit de desenvolvimento Java 

(JDK) de acordo com o Sistema Operacional escolhido (DEVMEDIA, 2015). 

A plataforma surgiu no evento da Google I/O 2013. Em 2014 a Google lançou a 

versão 1.0 que atrairia até programadores que utilizavam outras plataformas e possui 

inúmeras vantagens. Uma dessas vantagens é o auto completar, que permite ao 

desenvolvedor utilizar o comando “CTRL+ ESPAÇO” para automaticamente completar a 

instrução, o que ajuda bastante em relação ao tempo de desenvolvimento, fica muito mais 

rápido e interativo (DEVMEDIA, 2015). Devido a existência de várias versões e 

atualizações, o Android possui uma biblioteca chamada AppCompat que permite que 

aplicações que usem recursos novos possam ser instaladas em versões mais antigas do 

Android. Esta biblioteca já vem disponível nas versões mais recentes do Android Studio 

(DEVELOPERS, 2017). 

2.4 TRABALHOS CORRELATOS 

Em relação aos trabalhos correlatos foram realizadas pesquisas na playstore, com as 

seguintes palavras chaves “lembretes”, “tarefas” e “Alzheimer”, e foram encontradas 5 

aplicações: 

1.Lembrete, sua função basicamente são os lembrentes de tarefas, nas descrições 

não se especifica como dedicado para pacientes de alzheimer. 

2. Watchelp, sua função é basicamente lembrar de tarefas por meio de um relógio, 

utilizando imagens para lembrar da própria. Dedicado especialmente para Alzheimer, 

Parkinson, espectro autismo, ADHD, síndrome de Down, Brain Injury, Huntington; 

3. Hora certa, sua função é basicamente para enfermeiros que precisam lembrar de 

dar os medicamentos para seus pacientes; 

4. Life Reminders, sua função é lembrar as pessoas de suas funções com 

predefinições de envios de e-mails; 

5. Alzcom Calendar, quando usado com o calendário local, o Calendário Alzcom lê 

o calendário Android selecionado e apresenta os eventos do calendário. O cabeçalho com 

data e hora permanece estacionário enquanto os lembretes podem ser roteados. Quando o 

calendário local está vinculado a um calendário externo (Gmail, etc.), ele pode ser 

atualizado remotamente, desde que uma conexão à Internet esteja disponível no 

dispositivo. Se a internet não estiver disponível, um aplicativo de calendário local pode ser 

usado para inserir os lembretes. 

Também ocorreram pesquisas sobre aplicações similares que tivessem o mesmo 

objetivo de melhorar a qualidade de vida de pessoas com Alzheimer e que utilizassem 

aplicações sem a interferência de um cuidador ou de uma dependência do paciente, duas 

delas foram selecionadas duas: a Timeless e o Back Up Memory que serão abordadas a 

seguir.  
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2.4.1 Timeless  

O Timeless é uma aplicação voltada para as pessoas que possuem o Alzheimer, foi 

desenvolvido por Emma Yang aos 12 anos de idade, porém este é destinado apenas a 

plataforma da Apple, o IOS, e está disponível apenas no idioma inglês. A referida 

aplicação tem a função de armazenar as características do paciente e de sua família por 

meio de dados e imagens, também possui o reconhecimento facial por meio de uma foto 

tirada ele verifica a probabilidade de ser uma pessoa que já está cadastrada no aplicativo 

(TECH 50+, 2016). Sua principal funcionalidade é ajudar as pessoas que possuem 

Alzheimer reconhecer os seus familiares. Na Figura 1 são apresentadas as principais telas 

da aplicação Timeless. 

 

Figura 1. Telas do aplicativo Timeless. 

 

Fonte: https://www.tech50plus.com/meet-the-12-year-old-developer-of-alzheimers-app-

timeless/ 

 

2.3.2 Back Up Memory  

 O Back Up Memory é uma aplicação que faz o reconhecimento de familiares 

e de pessoas conhecidas pelo idoso. Para utilizá-lo, é necessário realizar um cadastro como 

paciente ou conhecido do mesmo. A aplicação armazena fotos e informações relacionadas 

às pessoas do convívio (nome, grau de afinidade etc.). A sua principal funcionalidade é 

possibilitar ao paciente utilize o smartphone para fazer o reconhecimento de pessoas 

previamente cadastradas, evitando assim um possível constrangimento. Essa aplicação está 

disponível na plataforma da loja de aplicativos para Android, Play Store. Idioma o inglês e 

francês (GOOGLE PLAY, 2015). Na Figura 1 são apresentadas as principais telas da 

aplicação Back Up Memory. 
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Figura 2. Telas do aplicativo Back Up Memory 

 

Fonte:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixelstrade.buckupmemory&hl=en  

 

Na plataforma playstore foi percebida nos comentários dos usuários alguns 

aspectos relevantes, principalmente envolvendo a intenção da ferramenta que é atingir um 

público do qual necessita de uma autonomia tirada pela doença. Outros pontos que 

merecem ser citados, foi que os usuários sugeriram melhorias nos aplicativos. Tais pontos 

foram levados em consideração na prototipação do AVISAME, como não geração de 

conta/login e senha para o usuário (pois o mesmo pode esquecê-la), tamanhos de fotos e da 

fonte que não podem ser pequenas (pois dificulta a leitura e o reconhecimento das 

imagens).    

3. METODOLOGIA  

A pesquisa foi organizada em 3 etapas: pesquisa bibliográfica (livros, artigos e sites), 

desenvolvimento do protótipo do aplicativo AVISAME e a realização de testes funcionais. 

Quanto às pesquisas bibliográficas, foram realizadas a cerca de: 

 A doença Alzheimer, suas características e limitações relacionadas às fases 

inicial e intermediária da doença, principalmente quanto ao sintoma de 

esquecimento; 

 A utilização de tecnologias assistivas para a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas que sofrem com algum tipo de limitação; 

 O funcionamento de aplicativos correlatos existentes no mercado construídos 

para auxiliar pessoas quanto ao aspecto de esquecimento; 

 A usabilidade para idosos em geral e alguns artigos específicos de inclusão 

digital na terceira idade, e a importância desses idosos nessa nova era digital, 

especificando cores e as tipologias das letras. 

No processo de desenvolvimento do protótipo do App AVISAME: foi selecionada a 

plataforma do Android Studio, pois é a plataforma oficial da Google (ANDROID PRO, 

2015); e, foram utilizadas metodologias da Engenharia de Software, iniciando-se com 
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etapas de análise e modelagem dos requisitos (funcionais, não funcionais e regras de 

negócio) para capturar e compreender melhor as características que seriam construídas na 

aplicação, tendo sido modelado o Diagrama de Casos de Uso em UML 2.3, por meio da 

ferramenta AsthaUML (ASTHA COMUNITY, 2017). 

Em relação à etapa de Testes funcionais, futuramente, pretende-se realizar testes de 

usabilidade para obter-se o feedback dos usuários para melhorar utilização da aplicação na 

próxima versão. 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

4.1 REQUISITOS DO APP AVISAME 

Com base nas pesquisas bibliográficas, foi modelado e desenvolvido o AVISAME. 

Seus requisitos funcionais descrevem tudo o que o sistema precisará fazer (Quadro 1). 

Quadro 1. Requisitos Funcionais do App AVISAME. 

Identificador Ação Descrição 

RF01 Cadastrar tarefas O sistema deverá permitir o cadastro da 

tarefa (incluir e alterar). 

RF02 Apagar tarefas O sistema deverá permitir apagar a 

tarefa. 

RF03 Visualizar tarefas O sistema deverá mostrar a tarefa. 

RF04 Aprender a cadastrar tarefas O sistema deverá mostrar como 

cadastrar tarefas. 

RF05 Visualizar relatório de 

tarefas realizadas 

O sistema deverá mostrar o relatório de 

tarefas realizadas. 

RF06 Visualizar relatório de 

tarefas não realizadas 

O sistema deverá mostrar o relatório de 

tarefas não realizadas. 

RF07 Baixar relatório de tarefas 

Realizadas 

O sistema deverá permitir o download 

do relatório de tarefas realizadas.  

RF09 Baixar relatório de tarefas 

não realizadas 

O sistema deverá permitir o download 

do relatório de tarefas não realizadas.  

Fonte: Autoria própria. 

 

Os requisitos não funcionais do AVISAME, focam no aspecto da qualidade do 

produto e são descritas no Quadro 2. 

Quadro 2. Requisitos Não Funcionais do App AVISAME. 

Identificador Ação Descrição 

RNF01 Dispositivos moveis A aplicação será projetada para dispositivos móvel na 

plataforma Android. 

RNF02 Android Studio  Será utilizada a ferramenta Android Studio para o 

desenvolvimento da aplicação. 

RNF03 Facilidade de uso. Serão utilizados poucos elementos visuais e sem muitos 

detalhes. 

Fonte: Autoria própria. 
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As regras de negócio do AVISAME contemplam todas as restrições ou barreiras 

necessárias para implementar os requisitos funcionais (Quadro 3). 

Quadro 3. Regras de Negócio do App AVISAME. 

Identificador Ação Descrição 

RN01 Cadastrar Tarefas. Para cadastrar tarefas é obrigatório preencher 

os seguintes campos: dia da tarefa, título da 

tarefa, hora da tarefa, anotação da tarefa. 

RN02 Validar campo de descrição da 

tarefa. 

Deverá ser somente permitido 100 caracteres 

para a descrição 

RN03 Validar campo de título. Deverá permitir somente 20 caracteres para 

título. 

RN04 Validar Campos. Será permitido apenas o formato do tipo date 

para o campo data. 

RN05 Validação de cadastramento 

da tarefa na data. 

Não será permitida mais de uma tarefa 

cadastrada para o mesmo dia e horário. 

RN06 Validação de cadastramento 

da tarefa com data retroativa. 

Não será permitido cadastrar tarefas com data 

anterior à data atual. 

RN07 Validação de Tarefa. Só deverá ser permitido confirmar se uma 

determinada tarefa foi ou não realizada, após o 

alarme tocar. 

RN08 Validação do vídeo de 

“Aprenda a cadastrar”. 

Não deverá ser permitido que o paciente 

apague o vídeo “Aprenda a cadastrar”. 

RN09 Aprender a cadastrar tarefas. Deverá ser disponibilizado um vídeo 

ensinando como realizar a ação de cadastrar 

tarefa no AVISAME. 

RN10 Disparar alarme. O alarme da atividade será acionado quando a 

data/hora previamente cadastrada ocorrer. 

RN11 Confirmação da tarefa 

alarmada não indicada. 

Se o usuário não acionar nenhum dos botões, 

se realizou ou não a tarefa, será excluída 

automaticamente. 

RN12 Exclusão de tarefa. A tarefa só poderá ser excluída caso o usuário 

ainda não tenha indicado se fez ou não a tarefa. 

RN13 Visualização dos relatórios de 

tarefas realizada e não 

realizadas. 

Os relatórios serão automaticamente incluídos 

nas tarefas (realizadas ou não) após ele ter 

selecionado se realizou ou não.  

Fonte: Autoria própria. 

O Diagrama de Casos de Uso do AVISAME (Figura 3) permite ter uma visão 

externa de alto nível do sistema e nele são apresentados os atores, casos de uso e 

relacionamento entre esses elementos, ilustrando, em um nível alto de abstração, quais 

elementos externos interagem com que funcionalidade do sistema. 
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Figura 3. Diagrama de Casos de Uso do App AVISAME. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Ao iniciar o aplicativo, será exibida a tela inicial do App AVISAME (Figura 4). 

Nesta tela, pode-se “Cadastrar Tarefa” ou “Visualizar Tarefa”.  

Figura 4. Menu principal de AVISAME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

Tela: “Cadastrar Tarefa” 

Ao selecionar esta opção, o usuário será direcionado para a tela na Figura 5, onde 

poderá selecionar a data da tarefa que deseja cadastrar. Após isso, o usuário será 

direcionado para outra tela (Figura 6), para fazer o preenchimento do detalhamento da 

tarefa. O cadastramento das tarefas pode ser realizado pelo próprio usuário ou cuidador. 
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Na tela da Figura 6, que contém o dia já selecionado pelo usuário, um campo para 

informar o título da tarefa (como: tomar banho, escovar o dente, data de aniversário e etc.), 

um campo para preencher com o horário da tarefa (horário que esta ação/atividade deve ser 

realizada), um campo de anotação que permitirá descrever melhor a tarefa a ser lembrada, 

exemplo: ao criar um lembrete/atividade de “lavar o cabelo”, esse campo pode informar 

“onde a escova se encontra no armário do banheiro”; no caso de ser um aniversário pode 

informar “10 anos da minha neta Ana” e etc. 

Após o preenchimento destas informações, o usuário deverá clicar em “Salvar” para 

que os dados sejam armazenados e o aplicativo exibirá uma pequena mensagem de alerta 

de que a tarefa foi salva com sucesso. 

 
Figura 5.Tela Seleção de Data da ação 

Cadastrar Tarefa. 

Figura 6. Tela preenchimento das 

informações de Cadastrar Tarefa. 

                                  

Fonte: Autoria própria. Fonte: Autoria própria. 

 

Tela: “Me ajude a Cadastrar”  

 Voltando à tela “Cadastrar Tarefas” na Figura 5, o usuário poderá selecionar “Me 

ajude a Cadastrar”, que ensina como utilizar o aplicativo pela primeira vez ou caso o mesmo 

tenha esquecido de como fazê-lo. 

 Ao clicar nesta opção, o usuário será direcionado para a tela apresentada na Figura 7 e 

ao clicar no símbolo com seta um vídeo será exibido com a explicação de como realizar o 

cadastramento de uma tarefa. 
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Figura 7. Tela da opção “Me ajude a Cadastrar” do AVISAME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tela: “Visualizar Tarefas” 

Voltando ao menu principal (Figura 4), o usuário poderá selecionar a opção 

“Visualizar Tarefas”. Ao fazê-lo, será direcionado para a tela da Figura 8, que possibilitará 

ver todos os campos preenchidos quando uma tarefa é criada. Nesta tela, tem-se a opção 

“Visualizar Relatório”.  

Figura 8. Tela da opção “Visualizar Tarefas” do AVISAME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Tela: “Alarme” 

O App disparará esta função, de acordo com a data e o horário informados, 

acompanhados da descrição da tarefa, e pergunta se o paciente a realizou ou não (Figura 9). 

Figura 9. Tela da função “Alarme” do AVISAME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

Tela: “Visualizar Relatório” 

 Quando esta opção é selecionada, a aplicação irá direcionar o usuário para uma nova 

tela (Figura 10).  

Figura 10. Tela da opção “Visualizar Relatório” do AVISAME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Nesta tela, o usuário pode selecionar “Tarefas Realizadas” (Figura 11) e “Tarefas Não 

Realizadas” (Figura 12), onde para cada uma pode-se gerar os respectivos relatórios no 

Formato Portátil de Documento (Portable Document Format) ou simplesmente em “pdf”. 

 

Figura 11. Tela Relatório de 

Tarefas Realizadas. 

Figura 12. Tela Relatório de Tarefas Não 

Realizadas. 

                                    
Fonte: Autoria própria. Fonte: Autoria própria. 

Em cada uma destas opções, é exibido o histórico de quantas vezes ele fez a tarefa ou 

não fez, e poderá na mesma página imprimir esse relatório. Esta opção, é interessante, pois 

por meio dela, um cuidador ou outro profissional de saúde poderá acompanhar a rotina do 

paciente. 

5. CONCLUSÃO 

Existem muitas aplicações voltadas para pacientes com Alzheimer como o Timeless, 

que armazena todos os dados pessoais do paciente para lembrá-lo de quem são os seus 

familiares e o Back Up Memory que através do emparelhamento do celular do 

parente/cuidador com o do paciente, auxilia com pequenos lembretes de reconhecimento 

pessoal. As aplicações procuradas em um encadeamento de palavras chaves, bastantes 

relevantes. Entretanto, as aplicações têm limitações: 

 Não foram desenvolvidos para o português, sendo todos no idioma inglês (o 

“lembrete” e “Hora certa” que em sua descrição não se dedica a esse nicho de 

pessoas com DA); 

 Para utilizá-las o usuário precisa fazer o cadastramento e o login, algo que o 

paciente poderá eventualmente esquecer; 

 Não possuem nenhum meio que relembre paciente como utilizar ou refazer os 

passos dentro do aplicativo. 

Com o AVISAME espera-se desenvolver um aplicativo para smartphone que seja uma 

ferramenta fácil e prática para auxiliar pessoas com Alzheimer ou idosos a lembrar de suas 
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tarefas. O AVISAME possibilita também que o usuário assista um vídeo que apresenta o 

passo a passo de como utilizar o aplicativo. Além disso, não é necessário efetuar login para 

utilizá-lo, deste modo não há possibilidade da não utilização da aplicação porque as 

informações de login foram esquecidas. O App também possibilita a impressão na tela de um 

relatório das tarefas do usuário. Espera-se também que possibilite novos estudos e projetos 

sobre o assunto abordado. 
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RESUMO 

As Pequenas e Médias Empresas representam 20% do PIB brasileiro e são cerca de 5,7 

milhões de empresas no país, sendo atualmente a principal força motriz da economia. O 

segmento emprega 10,1 milhões de pessoas nas pequenas e 5,5 milhões nas médias 

empresas. Segundo o SEBRAE, no estado de São Paulo cerca de 37% das PMEs encerram 

suas atividades nos dois primeiros anos de atividade. Devido sua importância para a 

economia, o estudo buscou identificar a partir de uma pesquisa exploratória junto às PMEs 

qual a relevância do planejamento estratégico como ferramenta, para contribuir no 

desenvolvimento do seguimento no mercado. A pesquisa inquiriu setenta e cinco empresas 

da região metropolitana de Campinas e os resultados indicaram que a maioria das empresas 

consideram o planejamento uma ferramenta de decisão importante. Das empresas 

estudadas, 84% ultrapassou o período crítico de dois anos. Aquelas que realizaram 

planejamento prévio e ainda o fazem possuem maior tempo de existência e podem ampliar 

suas oportunidades de sucesso.  

 

Palavras-chave: Estratégia; Planejamento Estratégico; Micros, Pequenas e Médias 

Empresas 

 

ABSTRACT 

The small and middles companies are represented by 20% of Brazilian gross domestic 

product. They are around 5,7 million companies in the country, being the most important 

potency of the economy. These companies employ around 10,1 million of people, in the 

small, and 5,5 million in the middles enterprises. According to SEBRAE, in the estate of 

São Paulo about 37% of SMCs finished their activities in the firsts two years. Due to 

importance for the Brazilian economy, this study fetched identify, starting by an 

exploratory research next to SMCs how relevant is the strategic planning as a tool to 

contribute to the development of the segment. The research attained seventh five answers 

from SMCs located in the metropolitan area of Campinas. The results showed that the 

biggest part of the companies analyzed consider the strategic planning as a tool to help 

them to take an important decision. From the companies analyzed, 84% of them passed 

through the critic period of two years. Which those who did the strategic planning before to 

open a business and which those who keep doing it, may have better chances to keep the 

business open and also can expand their opportunities of success. 
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Key words: Strategy; Strategic planning; Micro, Small and Middle companies. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O gestor da organização deve ter sua maior preocupação centrada em gerenciar e satisfazer 

seu cliente, liderar grupos talentosos, coordenar elementos da empresa e tomar decisões 

para o sucesso dos processos gerais. Para isso, necessita de uma ferramenta que o auxilie a 

planejar as metas à longo prazo. 

Na década de 1950, Igor Ansoff escreveu o primeiro livro dedicado ao planejamento 

estratégico, focado no controle financeiro. Além de contemplar o fator controle, o 

planejamento estratégico ainda orienta a organização na definição clara das pretensões da 

empresa no curto, médio e longo prazo e indica caminhos para que os gestores possam 

chegar a cada um dos objetivos pré-definidos em cada ambiente de atuação. O 

planejamento é considerado uma ferramenta de responsabilidade da alta administração. 

(Serra, 2004); (Padoveze, 2008). 

Segundo Rodrigues et. al (2005), durante o processo de elaboração do planejamento, os 

gestores têm a possibilidade de analisar tanto o ambiente interno (pontos fortes e fracos), 

assim como o ambiente externo (oportunidades e ameaças) visando definir o 

direcionamento futuro da empresa. Ou seja, o processo de planejamento oferece aos 

gestores a oportunidade de refletirem melhor sobre a realidade da empresa e projetar 

alternativas para o crescimento sustentável da empresa.  

Nesse sentido, para ilustrar e posicionar a óptica que o tema planejamento estratégico será 

tratado nesse estudo, adota-se a abordagem de Mintzberg (2010: 12), que define o tema 

como estratégia pretendida (olhar para frente), quando a empresa planeja ações sobre o 

futuro da organização, ou como um padrão (olhar para trás), quando os gestores olham 

para trás com vista a ter maior compreensão sobre o momento que a empresa vive a fim 

desenhar o futuro.  

As Pequenas e Médias Empresas representam 20% do PIB brasileiro e são representadas 

por cerca de 5,7 milhões de empresas, sendo a principal força motriz da economia. O 

segmento emprega 10,1 milhões de empregados nas pequenas e 5,5 milhões nas médias 

empresas (Empresômetro, 2015). Entretanto, segundo o SEBRAE, no estado de São Paulo, 

cerca de 37% das PMEs encerram suas atividades com apenas dois anos de existência e 

cerca de 58% em cerca de cinco anos. Ainda de acordo com a mesma fonte, dentre as 

empresas que encerraram suas atividades nos períodos acima citados, declararam ter 

encontrado dificuldades relacionadas à falta de planejamento, má gestão e comportamento 

do empreendedor. É perceptível, portanto, a falta de preparo por parte dos empreendedores 

ao iniciar o negócio. Neste sentido, compreendendo a representatividade das organizações 

de Pequeno e Médio portes no país e a importância de formulação de estratégias para elas a 

fim de garantirem suas sobrevivências num ambiente competitivo cada vez mais 

globalizado, torna-se relevante estudar com maior afinco o assunto. Assim, o eixo 

problemático desta pesquisa pode ser resumido na forma da seguinte questão: qual é a 

contribuição do planejamento estratégico na sustentabilidade dos negócios das Pequenas e 

Médias Empresas que conseguiram superar os dois primeiros anos da sua criação? Período 

esse que é considerado pelo SEBRAE como sendo crítico. E como objetivo geral, o estudo 

se propõe a identificar na óptica dos empresários dessa categoria a relevância do 

planejamento estratégico no desenvolvimento das PMEs.   

Baseando-se nas discussões acima, o presente artigo propõe ponderar sobre a importância 

do planejamento estratégico nas PMEs, analisando um conjunto de respostas fornecidas 
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pelos entrevistados, afim de estabelecer relação entre planejamento e encerramento das 

atividades das PMEs. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

O presente tema foi escolhido devido à grande relevância do planejamento estratégico para 

o sucesso organizacional e em virtude da falta de conhecimento de muitas empresas em 

relação a elaboração e a importância dessa ferramenta. Esse artigo visa apresentar e levar 

conhecimento tanto aos interessados, que pretendem iniciar um novo negócio quanto aos 

gestores de pequenas e médias empresas a descobrir a importância do planejamento 

estratégico para suas empresas.  

No Brasil, cerca de 5,7 milhões de empresas são representadas pelas PMEs e estas 

representam 20% do PIB Brasileiro. Contudo, o índice de mortalidade dos 

empreendimentos é alto, cerca de 22% encerram suas atividades com até dois anos de 

existência e um dos principais motivos identificados são as deficiências nos planejamentos 

(SEBRAE, 2007). 

Diante dessa realidade, fica evidente a necessidade de desenvolver estudos que possam 

identificar os principais problemas e consequentemente propor alternativas que tornando as 

empresas mais sustentáveis. Por isso, fazer um estudo diagnóstico junto dos empresários 

das PME para levantar as percepções sobre a importância de planejamento estratégico para 

os negócios é muito importante. Assim, a pesquisa espera trazer contribuições práticas que 

possam melhorar diretamente a situação de gestão das PMEs e também contribuir com o 

meio acadêmico no desenvolvimento da teoria sobre o tema.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 Processo de Planejamento Estratégico 

 

As constantes mudanças econômicas e políticas do mundo tem gerado um ambiente 

organizacional competitivo. A concorrência faz com que a empresa necessite de táticas 

mais eficazes para se perpetuar em seu segmento. Por isso, abordagens que possam auxiliar 

no melhor desempenho da gestão organizacional tem sido uma alternativa muito utilizada 

nos últimos anos. A definição e implementação da estratégia tem servido de ferramenta 

para a sobrevivência das organizações no mercado globalizado. 

Criado na década de 50 por Igor Ansoff, o planejamento estratégico é definido como 

controle financeiro e possui como objetivo, além de observar o controle, determinar quais 

os objetivos da organização em cada ambiente: interno ou externo (Ticiano, 2012). De 

acordo com Serra (2004) e Padoveze (2008) o planejamento é considerado uma ferramenta 

utilizada pela alta administração e oferece a possibilidade de analisar os caminhos e 

perceber a realidade para preparar a empresa para o futuro, aumentando a probabilidade de 

a empresa estar no local certo e na hora certa. 

A tabela a seguir apresenta os principais autores que abordam a formulação da estratégia. 

 

Figura 01 – Autores e ferramentas de formulação estratégica 

Modelo Estratégico Definição Autor 

Administração por 

Objetivo (APO) 

Identificação de objetivos comuns; 

definição das áreas de responsabilidade; 

utilização dos objetivos como guias. 

Peter Drucker 

(1954) 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4083



 

 

Adaptado de Só e Marcantonio (2014) 

 

Contudo, a estratégia requer uma série de definições. Pode ser definida estratégia 

pretendida (olhar para frente) ou como um padrão (olhar para trás). As estratégias 

pretendidas nem sempre são realizadas e as estratégias realizadas são chamadas 

deliberadas. A estratégia pode ser classificada como de posição (olha para dentro da 

organização) ou perspectiva (olha para a grande visão da empresa). Também pode ser 

definida como uma manobra para enganar a concorrência (Mintzberg, 2010: 12). 

Há muitos modelos de Planejamento Estratégico e diversas formas de aplica-los. Ele busca, 

essencialmente, identificar quais devem ser as mudanças necessárias e propor alterações de 

condutas e comportamentos que devem ser praticadas no intuito de preparar a organização 

para futuros imprevistos. 

Segundo Rodrigues et. al (2005), uma das maneiras de compreender onde a empresa está 

inserida, é através de uma análise dos ambientes internos e externos. Uma das ferramentas 

utilizadas para isso é a análise SWOT, criada por Kenneth Andrews, com o objetivo de 

identificar onde a empresa está inserida de acordo com quatro variáveis: forças, fraquezas 

(ambiente interno), oportunidades e ameaças (ambiente externo). 

De acordo com o estudo realizado por Campos et. al (2008), em uma análise comparativa 

entre as pequenas e médias empresas brasileiras com empresas chinesas, foi possível 

identificar os pontos fortes e fracos das PME’s do Brasil.  Nos pontos fortes, nota-se os 

órgãos de fomentos, que foram considerados mais consolidados, estruturados e de maior 

capitalização. O expressivo crescimento do mercado de capitais no Brasil em 2004, pôde 

revelar uma importante fonte de recursos para o crescimento das PME’s. Quanto aos 

pontos fracos, identifica-se a baixa participação nas exportações custo de mão-de-obra 

elevado e dificuldade com abertura e fechamento dos negócios. Portanto, cada gestor deve 

Fixação de objetivos para cada área-chave 

da empresa. 

Dez escolas de 

planejamento 

Cada escola descreve um processo da 

formulação estratégica. As 3 primeiras são 

de caráter prescritivo, as 6 seguintes 

preocupam-se com como elas são 

formuladas e a última busca a integração de 

todas. 

Mintzberg (2010) 

Forças competitivas 5 forças competitivas que moldam a 

estratégia: 

Entrada de novos competidores; 

Ameaça de competidores substitutos; 

Poder de negociação dos compradores; 

Poder de negociação dos fornecedores; 

Rivalidade entre concorrentes. 

Michael Porter 

(1980) 

Planejamento 

estratégico 

Separa o planejamento operacional do 

Planejamento estratégico. Os produtos e 

mercados definem a natureza essencial do 

negócio da organização. 

Igor Ansoff (1965) 

Análise SWOT Criador da análise Swot. Defende que a 

estratégia corporativa estabelece o padrão 

de decisões da organização, determinando 

seus objetivos, propósitos e metas. 

Kenneth Andrews 

(1971) 
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saber identificar onde sua empresa está inserida, para que, assim, possa realizar o 

planejamento, tendo como base suas aspirações, adequado para cada ambiente 

organizacional.  

2.2 Caracterização das PME’s e a sua importância para a economia 

 

Há três parâmetros que caracterizam as pequenas e médias empresas. Segundo o SEBRAE, 

são classificadas de acordo com a Receita Bruta Anual ou quanto ao número de 

empregados. O mesmo critério de classificação quanto ao número de empregados utilizado 

pelo SEBRAE é adotado pelo IBGE. O BNDES classifica as organizações conforme a 

Receita Operacional Bruta, de acordo com a figura a seguir: 

 

Figura 02 – Classificação por porte 

Fonte: SEBRAE, BNDES, IBGE. 

As PMEs estão cada vez mais presentes no mercado Nacional e Internacional e tem 

apresentado uma grande contribuição para a balança comercial e para o desenvolvimento 

econômico mundial (Miranda; Ribeiro, 2011). Estas representam 20% do PIB Brasileiro e 

são representadas por cerca de 5,7 milhões de empresas, sendo a principal força motriz da 

economia brasileira por atuarem como maior fonte de renda e emprego para a população. 

O segmento emprega mais pessoas do que outros: 10,1 milhões de empregados nas 

pequenas e 5,5 milhões nas médias empresas. No Brasil, no último trimestre, 92% dos 

novos empregos foram criados pelas PMEs.  O número de micro, pequenas e médias 

empresas têm crescido em proporções cada vez maiores no País. No ano de 2016 o 

crescimento foi de 11,08% no estado de São Paulo (Empresômetro, 2015). 

Nos anos 90, como consequência do período econômico difícil e da concentração 

econômica em muitos setores, verificou-se enorme crescimento do número de PMEs no 

Brasil e aumento da sua participação em termos de número de estabelecimentos. O registro 

de constituição de empresas evidenciou o aparecimento de quase 5 milhões de empresas 

(Naretto; Botelho; Mendonça, 2004). 

O primeiro programa oficial de apoio voltado para empresas de pequeno porte foi criado 

em 1960, quando foi instituído pelo Banco Nacional do desenvolvimento Econômico 

(BNDE), o Grupo Executivo de Assistência à Média e Pequena Empresa (Geampe), que 

recomendou ampliar o suporte financeiro às PMEs. Devido essa recomendação, criou-se, 

em 1964, o Programa de Financiamento à Pequena e Média Empresa (Fipeme). (Naretto; 

Botelho; Mendonça, 2004). 

Com a criação do Programa de Financiamento à Pequena e Média Empresa (FIPEME), as 

preocupações com essas empresas se intensificaram. Hoje, as pequenas e médias empresas 

são analisadas sob todos os aspectos, principalmente quanto à aspectos econômicos e 

ENTIDADE SETOR PORTE CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO  

   

 Nº Empregados Faturamento anual 

SEBRAE INDÚSTRIA 
PEQUENO 20 a 99 360 mil a 3,6 mi 

MÉDIO 100 a 499 16 mi a 90 mi 

     
SEBRAE COMÉRCIO 

PEQUENO 10 a 49 360 mil a 3,6 mi 

MÉDIO 50 a 99 16 mi a 90 mi 

     
BNDES 

INDÚSTRIA 

COMÉRCIO 

PEQUENO - 2,4 mi a 16 mi 

MÉDIO - 16 mi a 90 mi 

     
IBGE INDÚSTRIA 

PEQUENO 20 a 99 - 

MÉDIO 100 a 499 - 

     
IBGE COMÉRCIO 

PEQUENO 10 a 49 - 

MÉDIO 50 a 99 - 
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sociais. Existem características próprias que conferem às pequenas empresas uma 

importância vital para a economia (Leone, 1991). Diversas políticas de apoio às PMEs vêm 

sendo implementadas nos países desenvolvidos devido ao reconhecimento de que essas 

firmas podem ser potencialmente difusoras de inovações e também estimular o 

crescimento regional (Rothwell; Dodgson, 1992). 

A agência brasileira de promoção de exportações e investimentos (Apex Brasil), busca 

promover produtos e serviços nacionais no exterior, atraindo investimentos estrangeiros 

para a economia brasileira. O programa Texbrasil, uma parceria entre a Associação 

Brasileira da Indústria Têxtil e a Apex-Brasil, conta com as PMEs no mercado 

internacional. Cerca 70% das empresas atendidas são de pequeno e médio porte. 

Pretende-se, ao longo de dois anos, investir R$ 14 milhões em missões comerciais, 

encontros de negócios no Brasil e no exterior, além de apoio ao investidor estrangeiro. A 

meta é atender ao menos 1,3 mil empresas, sobretudo de pequeno e médio portes, e que as 

ações resultem em R$ 300 milhões em negócios. O público alvo é composto, 

principalmente por pequenas e médias empresas. A expectativa é fortalecer a atuação de 

mais de 300 empresas no exterior e contribuir para que cerca de mil indústrias se 

internacionalizem. 

 

2.3 As principais causas da mortalidade das PMEs no Brasil nos seus primeiros 

dois anos 

 

A crescente competição por um espaço no mercado tem contribuído para que pequenas e 

médias empresas encontrem dificuldades para sobreviver em um mundo extremamente 

competitivo, especialmente no Brasil.  

O número de novas empresas no Brasil chegou a 1.020.740 no primeiro semestre de 2017, 

o que representa aumento de 3% em relação ao mesmo período de 2015, quando foram 

criadas 990.964 empresas. Em junho, foram criadas 169.657 empresas, com aumento de 

0,7% em relação ao mesmo mês no ano passado, quando surgiram 168.445 empresas 

(Serasa Experian, 2017). 

Segundo o SEBRAE (2014), os principais motivos de criação das empresas foram: o 

desejo de ter o próprio negócio (37%), oportunidade (26%), exigência de clientes/ 

fornecedores (19%), aumentar a renda (22%), desemprego (4%). Entre a oportunidade e a 

necessidade, cerca de 69% dos empreendedores abriram a empresa por oportunidade de 

mercado e 31% por necessidade pela falta de alternativa de ocupação e de renda. 

O SEBRAE (2010) aponta como período crítico de sobrevivência de uma pequena e média 

empresa seus dois primeiros anos de existência. Segundo a entidade, em uma pesquisa 

realizada com empreendedores que superaram o período crítico e também com os que 

fecharam antes de completar dois anos, fora constatado que àqueles que fecharam, 

consideraram o planejamento prévio o fator mais importante. Já os que ultrapassaram o 

período, consideram um conjunto de planejamento prévio combinado com à uma boa 

gestão após a abertura do negócio.  

De acordo com SEBRAE (2010), no estado de São Paulo, cerca de 27% das empresas 

encerram suas atividades com um ano de existência e 37% com dois anos. Esse número é 

crescente ano após ano, chegando a 58% aos 5 anos de atividades.  

Um dos motivos pelo qual as empresas fracassam, antes de completar 5 anos de existência, 

é a falta de planejamento. Os gráficos a seguir mostram o percentual de empreendedores 

que não sabiam informações suficientes antes de abrirem seus negócios (SEBRAE, 2014). 

Os gráficos indicam que muitos empreendedores não levantam informações sobre o 

mercado e que, consequentemente, geram os altos índices de encerramento de empresas 
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importantes sobre o mercado

antes dos 5 anos de existência. Nas empresas ainda em atividade, cerca de 31% planejou a 

abertura do negócio por mais de seis meses. Contudo, nas empresas encerradas apenas 

18% excedeu esse período de planejamento. 

 

Gráfico 01 – Informações sobre o mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEBRAE (2014) 

Em uma pesquisa realizada pelo SEBRAE (2014), nas empresas em atividade, constatou-se 

que o tempo de planejamento antes de abrir o negócio, em 69% dos casos foi até seis 

meses e em 31% por mais de seis meses. Nas empresas encerradas, o número de 

empreendedores que planejaram por mais de seis meses cai para 18% e os que planejaram 

por até seis meses sobe para 82%, indicando que a falta de planejamento prévio é um dos 

principais fatores de mortalidade das empresas. 

 

2.4 As contribuições do Planejamento Estratégico no desenvolvimento das Micros, 

Pequenas e Médias empresas 

 

Nas pequenas empresas, de modo geral, o foco é direcionado para uma série de eventos 

que se referem preferencialmente ao cotidiano, pois além do aspecto multifuncional 

exercido entre os seus profissionais, evidencia-se também, o fato do processo de gestão 

ficar a cargo dos sócios-proprietários (Silva, 2007: 38).  

O planejamento estratégico, que já é muito difundido entre grandes empresas, tornou-se 

ferramenta administrativa também para as pequenas e microempresas. A competitividade 

se alastrou tornando o mercado mais exigente, mas muito além disso, tornando as empresas 

mais competitivas. Isso implica em buscas por novas tecnologias e habilidades no intuito 

de perpetuar o negócio. Para isso, muitos gestores e sócios proprietários estão utilizando 

algumas ideias do planejamento estratégico, no entanto, o planejamento exige muito mais 

que simples decisões sobre o que será feito no futuro.  

Segundo Rolloff (2008), através da implementação de um bom planejamento estratégico, a 

empresa consegue perceber oportunidades e ameaças contidas no ambiente onde atua, 

podendo assim desenvolver seus pontos fortes e reprimir suas fraquezas, mobilizando os 
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colaboradores e demais representantes da empresa, gerando crescimento e sentido de onde 

pretende chegar, podendo ainda medir seus resultados.  

O planejamento estratégico está diretamente ligado ao ambiente, tanto interno quanto 

externo, e à sua análise. Wright (2007), afirma que, todas as empresas estão alocadas em 

uma complexa rede de forças ambientais, que são compostas por sistemas político-legais, 

econômicos, tecnológicos e sociais, formando o macro ambiente. Nestas condições, o 

objetivo da administração estratégica é criar condições para que a empresa atinja seus 

objetivos com eficácia, mesmo diante de ameaças ou restrições ambientais além de 

também capitalizar as oportunidades oferecidas pelo ambiente. Quando há falhas no 

desenvolvimento e execução do planejamento estratégico, a empresa fica mais exposta ao 

risco de não acompanhar, com mesma velocidade, o mercado e as mudanças constantes do 

ambiente, corroborando para o enfraquecimento das bases da empresa e consequentemente 

no falecimento da instituição. De acordo com o SEBRAE (2010), o principal motivo que 

levou à abertura de empresas de 2003 a 2007 foi a oportunidade, que representava 77% do 

empresariado e cerca de 23% consideravam a abertura de negócio próprio como 

necessidade.  

Mesmo com o número bastante significativo de oportunidades identificadas, cerca de 45% 

dos empresários não levantaram informações sobre o número de clientes que possuiria, 

nem seus hábitos de consumo. Além disso, 30% não sabiam informar qual o número de 

concorrentes que teriam, 28% desconheciam informações sobre fornecedores e 26% não 

levaram em consideração a melhor localização para o negócio nem o investimento 

necessário para a empresa. 

A falta de planejamento antes da abertura da empresa gera problemas fundamentais e 

estruturais nas bases da empresa, tornando o risco de falecimento do negócio mais 

acentuado. Entre 2003 e 2007, aproximadamente 59% dos empresários que abriram um 

negócio não procuraram ajuda de pessoas ou instituições para a abertura da empresa. 

Quando perguntado, 43% não sabiam qual lucro pretendiam obter, além disso, 42% não 

haviam elaborado planos de negócio. 

Em uma pesquisa realizada com os empreendedores das micro, pequenas e médias 

empresas pelo SEBRAE (2010), cerca de 49%, cujas empresas não superaram o período 

crítico, declaram que um dos fatores determinantes para a sobrevivência da empresa é o 

bom planejamento antes da abertura, conforme o gráfico 02. 
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Gráfico 02 – Fator mais importante para a sobrevivência da empresa na visão do 

empreendedor
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na visão do Empreendedor

Empresas Encerradas Empresas em Atividade

 
 

Fonte: SEBRAE (2010) 

 

O sentimento principal dos empresários que tiveram suas atividades encerradas é de 

frustração e perda. Segundo o SEBRAE (2014), muitos empresários se arrependeram de 

não ter planejado melhor o negócio, de não ter pesquisado nem procurado por 

conhecimento do negócio e de como administra-lo.  

3. METODOLOGIA A SER ADOTADA 

 

Para a classificação da pesquisa, toma-se como base a taxionomia apresentada por 

Vergara (2005), que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos 

meios.  

Quanto aos fins, a pesquisa é classificada como quantitativa e descritiva, pois tem a 

finalidade de expor características relacionadas à importância do Planejamento Estratégico 

para o desenvolvimento das organizações.  

Quanto aos meios, classifica-se como pesquisa de campo, visto que foram coletados 

dados em diversas organizações de Pequenos e Médios portes e revisão bibliográfica sobre 

o tema.  

A pesquisa adotou como instrumento de coleta de dados o questionário desenvolvido e 

validado por Mello (2015) na sua tese de doutoramento sobre contribuição de 

planejamento na gestão das PME. O questionário foi aplicado via software Google Forms 

encaminhado a uma grande rede de empresários da região metropolitana de Campinas. A 

coleta de dados ocorreu de outubro de 2017 a fevereiro de 2018. Durante esse período, 

através do software Google Forms, o questionário foi enviado para 400 empresários da 

região, sendo que 75 responderam à pesquisa, entretanto apenas 63 ultrapassaram o 

período crítico de dois a cinco anos definido pelo SEBRAE (2010), que foi o utilizado 

como a base de dados da pesquisa. Fora adicionado ao questionário 41 perguntas, sendo 16 

sobre à caracterização da empresa participante, caracterização dos sócios/dirigentes e a 

lucratividade da empresa, 25 referentes ao planejamento estratégico e sua utilização na 

empresa, no qual é o foco da pesquisa. As questões referentes ao planejamento estratégico 

foram estruturadas com perguntas fechadas, com quatro opções de respostas, a opção 1 

representa menor grau de adoção as práticas perguntadas e questão 4 com maior grau de 
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adoção as práticas perguntadas. Os dados serão apresentados no capítulo seguinte de 

análise e discussão dos resultados 

 

4. RESULTADOS 

 

Para atender os objetivos da pesquisa, fora realizado um levantamento junto às PMEs 

empresas da região metropolitana de Campinas cujo resultados serão apresentados e 

discutidos a seguir. 

Das questões relacionadas à empresa, os setores de atuação das organizações entrevistadas 

foram representeados por: comércio 39,7%, serviços 38,1% e indústria 22,2%; das quais 

49,2 % dos colaboradores entrevistados estão cursando ou já concluíram a graduação e 

30,1% são pós-graduados ou mestres. 

Quanto à estratégia, os números mostram que em 44,4% das empresas entrevistadas o 

assunto estratégia é extremamente importante. De modo geral, todas as empresas 

entrevistadas consideram importante a estratégia. 

 

 

 

 

Gráfico 03 – O assunto estratégia na sua empresa 
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Mesmo que todas considerem o assunto estratégia de alguma forma importante, apenas 

79,4% realizam planejamento estratégico. Segundo SEBRAE-SP, em 2014 cerca de 55% 

das empresas estudadas pela instituição não realizavam planejamento e aproximadamente 

49%, não superaram o período crítico. É possível avaliar que as empresas que não 

realizaram planejamento estão em grande parte inseridas no índice de falecimento, pois 

segundo a mesma pesquisa realizada pelo SEBRAE um dos fatores determinantes para a 

sobrevivência era o planejamento. Das empresas participantes do questionário elaborado 

para atender os objetivos desta pesquisa, o alto índice de adesão ao planejamento 

estratégico representa a importância dada pelos gestores ao assunto, repercutindo 

positivamente nos resultados das empresas, pois estas ultrapassaram o período crítico. 

Serra (2004) e Padoveze (2008) acreditam que o planejamento é considerado uma 

ferramenta utilizada pela alta administração para contribuir com a ação de analisar os 

caminhos e enxergar a realidade para se preparar para o futuro. O processo de elaboração 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4090



 

 

do planejamento estratégico das empresas analisadas mostra que 27,0% consiste em 

tendências de mercado e que em 44,5% dos casos a elaboração depende apenas do 

proprietário ou sócios. Para Peterson (1989), quando bem realizado, o planejamento auxilia 

na tomada de decisão, proporcionando com maior amplitude os problemas da organização, 

aumentando as percepções externas, aprimorando a comunicação e o entendimento das 

necessidades da empresa. As empresas entrevistadas apresentaram significativa inclinação 

para concentrar nos proprietários as tomadas de decisões. Nas pequenas empresas, de 

modo geral, o foco é direcionado para uma série de eventos que se referem 

preferencialmente ao cotidiano, pois além do aspecto multifuncional exercido entre os seus 

profissionais, evidencia-se também, o fato do processo de gestão ficar a cargo dos sócios-

proprietários (Silva, 2007: .38).  Em contrapartida, é evidente que, para uma parte dos 

entrevistados, o planejamento estratégico fica à mercê das condições mercadológicas, que 

são muito voláteis, exigindo habilidades aguçadas de gestão. 

Para que o planejamento seja colocado em prática é preciso contar com os colaboradores, 

afim de que a execução do que fora planejado aconteça. Sobre as contribuições de cada 

colaborar para a implementação da estratégia foi possível obter os seguintes dados. 

 

  

Gráfico 04 – As contribuições de cada colaborador para a implementação da 

estratégia 
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Segundo Motta (1982), o planejamento exige visão de futuro, conhecimento do universo 

em que está inserido, ambiente externo, habilidade de se adaptar, estrutura versátil e 

habilidade para conviver entre as inconstâncias do ambiente externo. Pouco mais da 

metade dos entrevistados demonstraram realizar o planejamento de forma aguçada, pois 

conhecem a importância de cada colaborador para a implementação da estratégia. Ainda 

assim, o montante de empresas que definiram como o colaborador contribui para a 

execução dos planejamentos pode ser considerado razoável, indicando que para a 

sobrevivência da organização é preciso definir como cada área de atuação vai contribuir 

para a implementação do planejamento.  

Para verificar com maior profundidade o assunto importância do planejamento para o 

desenvolvimento da organização, fora perguntado às empresas participantes se estas 
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possuíam planos de ação para seus colaboradores.  Em 42,9% das empresas os planos de 

ações são formais para todos os colaboradores e que em 19% são formais, porém são 

desenvolvidos para alguns funcionários, mas 23,8% dos entrevistados alegaram não haver 

planos de ação para os colaboradores. Peter Drucker (1954) acredita que uma das ações 

que devem ser tomadas num modelo de planejamento voltado aos objetivos da empresa é 

fixar objetivos para cada área chave da organização. Considerando o pensamento de 

Drucker é possível perceber que planos de ação facilitam a percepção de como o 

colaborador vai contribuir para o resultado final da empresa. Pouco mais de 60% das 

empresas entrevistadas se importam como os colabores vão contribuir para o 

desenvolvimento da empresa e ao fazerem isso podem atingir, com maior precisão, o 

resultado planejado. Para que o processo de desenvolvimento do plano de ação seja o mais 

próximo possível do esperado, fora perguntado as empresas analisadas se realizavam 

algum tipo de monitoramento sobre cada ação. Mediante a pergunta, foram obtidos os 

seguintes apontamentos.  

 

 

 

 

Gráfico 05 – O acompanhamento da execução de cada plano de ação 
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Foi constatado que no geral, as empresas entrevistadas, realizam o monitoramento do 

desenvolvimento de cada plano de ação, mostrando preocupação em como cada plano de 

ação é executado.  

Além de desenvolver planos de ação e acompanhar o desenvolvimento de cada colaborador 

e área de atuação, é preciso também se importar com o cliente, que é peça importante para 

o desenvolvimento da atividade econômica da empresa e do ramo no qual está inserida. O 

marketing é uma ferramenta essencial para auxiliar a enfrentar as frequentes e velozes 

mudanças, contribuindo, para as mudanças das novas tendências de mercado. Segundo a 

pesquisa realizada na a finalidade de verificar quais foram as ações tomadas pelas 

organizações que contribuíram para que estas ultrapassassem o período crítico, as 

empresas, de modo geral, monitoram as mudanças nas preferencias dos clientes, porém em 

níveis diferentes.  

 

Gráfico 06 – As principais alterações na preferência dos clientes 
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É possível perceber que as empresas que ultrapassaram o período crítico, de modo geral, 

monitoraram as principais mudanças no comportamento dos clientes, tornando seu negócio 

mais flexível e suscetível às vontades dos clientes, contribuindo assim para que a empresa 

continuasse a se desenvolver. A pesquisa realizada pelo SEBRAE-SP em 2014, comprova 

que 46% dos entrevistados não conheciam o número de cliente nem seus hábitos de 

consumo, reafirmando então que as empresas que realizam o monitoramento dos clientes 

possuem maiores chances de sucesso. 

Conhecer os pontos fortes e fracos da empresa, pode fazer diferença no processo de 

desenvolvimento da empresa, no intuito de comprovar a veracidade do conceito de 

Kenneth Andrews, fora perguntada as empresas sobre o diferencial estratégico que elas 

possuem e também se conhecem seus pontos fracos e fortes.  

 

Gráfico 07 – Os diferenciais estratégicos do seu negócio 
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Uma das ferramentas utilizadas para isso é a análise SWOT, criada por Kenneth Andrews, 

com o objetivo de identificar onde a empresa está inserida de acordo com quatro variáveis: 

forças, fraquezas (ambiente interno), oportunidades e ameaças (ambiente externo). 

A respeito dos diferenciais estratégicos, através da pesquisa, é possível constatar que as 

empresas conhecem seus diferenciais estratégicos, confirmando que utilizaram dessa 

ferramenta para o desenvolvimento da empresa. Além disso, 98,4% demonstraram 

conhecer, de alguma forma, os pontos fortes e 96,8% os pontos fracos da empresa, 

facilitando a identificação e aplicação de soluções para possíveis problemas. Ademais, 

mais de 96% das empresas entrevistadas disseram conhecer as os fatores críticos de 

sucesso do setor em que estão inseridos e ainda afirmam conhecer sobre os fatores externos 

que podem impactar negativamente a empresa, conforme os dados a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 08 – As principais variáveis externas que podem impactar negativamente na 

empresa 
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É possível verificar que as empresas entrevistadas, de modo geral, estão cientes dos riscos 

do setor em que estão inseridas e tem conhecimento dos fatores externos que podem 

impactar no setor de atuação e também em seu negócio. É possível também compreender 

que as empresas entrevistadas, realizaram e ainda realizam parte das ferramentas 

administrativas e de gestão conhecidas, atribuindo ao grau de instrução dos gestores 

entrevistados esse fenômeno. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta deste artigo foi analisar a importância do planejamento estratégico como 

tomada de decisão para o crescimento do negócio. A pesquisa foi baseada em dados do 

SEBRAE que indica que, um dos principais motivos para o fechamento das pequenas e 

médias empresas antes de dois anos de existência é a falta de Planejamento.  Esse assunto 
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tem sido considerado de extrema importância devido à relevância das PME’s para a 

economia do país, representando 20% do PIB brasileiro.  

O objetivo dessa pesquisa foi identificar o que as empresas que sobreviveram esse período 

fizeram para se manterem em funcionamento no período mais difícil e qual o papel que o 

planejamento estratégico teve sobre isso. Das empresas entrevistadas, a maior parte utiliza 

as ferramentas administrativas e de gestão conhecidas, atribuindo ao grau de instrução dos 

gestores entrevistados esse fenômeno. Os objetivos dessa pesquisa foram alcançados, pois 

fora identificado quais as ações tomadas pelas empresas que sobreviveram os dois anos e 

quais os métodos utilizados para que isso acontecesse. O planejamento estratégico foi 

utilizado pela maioria das organizações como ferramenta para o alcance do sucesso, em 

alguns casos em frações de conceito.  

Há outros fatores relevantes para o desenvolvimento das PME’s. Para futuros estudos, 

recomenda-se realizar uma pesquisa qualitativa com uma empresa da região de Pequeno ou 

Médio porte, para identificar outros fatores que levam as empresas a encerrar suas 

atividades antes dos dois anos de existência. Existem estudos realizados pelo SEBRAE que 

indicam que a gestão empresarial e o comportamento do empreendedor são adversidades a 

serem consideradas. Seria importante investigar também, por qual motivo os empresários, 

apesar de considerar importante ter um bom planejamento ainda não o fazem.  
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Abstract. This paper intends to develop an application to control the information related to 

the parcel delivery process of the Brazilian Postal and Telegraph Company (ECT). The 

proposed corporate app called App Express is based on Android mobile technology. This 

prototype will aid in the process of control of delivery of ECT orders, allowing access to 

information on the delivery situation of orders for customers and the delivery sector. It is a 

descriptive research, with a bibliographical research and field study in the ECT and that 

used the techniques of interview and observational to collect the requirements of the 

application. Initially the proposed objectives were achieved, among them the registration 

and download of orders in a remote database through a mobile device. In this way, it is a 

possible to optimize the service, increasing productivity and quickly generating 

information even before the leave for the delivery of the orders.  

Keywords: Android, ECT, Software Engineering. 
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DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA PARA CONTROLE DE ENTREGA DE 

ENCOMENDA DOS CORREIOS 

 

Resumo. Pretende-se neste trabalho desenvolver uma aplicação para controlar as 

informações referentes ao processo de entrega de encomendas da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos (ECT). O aplicativo corporativo proposto denominado App Express 

é baseado na tecnologia móvel Android e auxiliará no processo de controle de entrega das 

encomendas da ECT, permitindo o acesso às informações sobre a situação de entrega das 

encomendas para os clientes e o setor de entregas. Trata-se de uma pesquisa do tipo 

descritiva, com uma pesquisa bibliográfica e estudo de campo na ECT e que utilizou as 

técnicas de entrevista e observacional para coletar os requisitos do aplicativo. Inicialmente 

os objetivos propostos foram alcançados, dentre eles o cadastramento e a baixa de 

encomendas em uma base de dados remota através de um dispositivo móvel. Assim, é 

possível otimizando o serviço, aumentando a produtividade e gerando rapidamente 

informações antes mesmo de saírem para a entrega das encomendas. 

Palavras-Chaves: Android, ECT, Engenharia de Software. 
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1.  INTRODUÇÃO 

Atualmente se vive a década da mobilidade, onde smartphone e tablets ganham 

cada vez mais espaço no nosso dia a dia. Fazendo com que as empresas busquem 

aplicativos comercias e corporativos para diversos setores. O avanço nos dispositivos 

móveis também possibilitou o desenvolvimento de aplicações em diversas áreas e, nos 

últimos anos, vem ocorrendo um aumento na utilização de dispositivos móveis. E, isso tem 

impulsionado a demanda por novas ferramentas ou funcionalidades, bem como cresce 

também a demanda no sentido de desenvolver novas aplicações para esses dispositivos. Os 

dispositivos móveis começaram a adquirir novas características, deixando de servir apenas 

para transmissão de voz e ganhando mais espaço na transmissão de dados. 

A mobilidade desses dispositivos possibilitou a extensão do ambiente de trabalho 

da empresa às áreas externas, levando o acesso remoto às informações corporativas para os 

seus funcionários, permitindo-lhes a aplicação de ações imediatas e melhorando seus 

processos de trabalho. A mobilidade, associada à geração de informação, permite 

selecionar a informação a ser disponibilizada ao usuário fazendo com que essa informação 

tenha valor significativo para o mesmo. 

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação para 

dispositivos móveis para o cadastramento e baixa de encomendas dos Correios, o App 

Express.  A metodologia envolvida neste trabalho é uma pesquisa descritiva, onde foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica, um estudo de campo na ECT e que utilizou as 

técnicas de entrevista e observacional para coletar os requisitos do aplicativo. Também foi 

realizada uma investigação sobre o processo atual de cadastramento e de baixa das 

encomendas para que o Processo Unificado (PU) pudesse ser concebido, este foi elaborado 

com a utilização da Linguagem de Modelagem Unificada. Essa aplicação foi desenvolvida 

para plataforma Android. 

Este trabalho está organizado em cinco seções: Na seção 2 apresenta a Visão Geral 

dos Correios, abordando sua estrutura organizacional e seus processos internos. Na seção 3, 

descreve-se o processo de desenvolvimento do App Express, por meio da utilização do PU 

em suas 4 fases. Na seção 4, abordam-se os processos de levantamento dos requisitos para 

modelagem do aplicativo. Na seção 5, é apresentado o processo de Desenvolvimento do 

App Express. E por fim na seção 6, apresenta-se a Conclusão, explicando-se os objetivos 

alcançados e os impactos da adoção desse aplicativo no processo de entrega e baixa de 

encomendas. 

2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1  DISPOSITIVOS MÓVEIS E ANDROID 

No cenário organizacional atual, a tecnologia é um fator de fundamental 

importância para o sucesso das organizações. Cada vez mais, empresas, parceiros e clientes 

necessitam de informação qualificada e em tempo real. Logo, a informação é algo 

fundamental e que faz parte de uma ‘nova’ fronteira de pesquisa avançada em ciência 

(NOBREGA,1999, p. 35). 

Atualmente é cada vez maior a necessidade das pessoas em ter acesso a 

informações pessoais e corporativas com maior rapidez, independente do momento e local. 

De acordo com Lecheta (2010, p. 19), o mercado corporativo já entendeu esta necessidade 
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e tem passado a incorporar em sua rotina de trabalho a adoção de aplicações móveis 

capazes de agilizar seus negócios e integrar essas soluções com seus sistemas de back-end. 

Um dos sistemas operacionais mais utilizados pelos usuários de smartphones e 

tablets é o Android. Este consiste em uma plataforma de desenvolvimento para aplicações 

móveis, baseada em um sistema operacional Linux, com diversas aplicações já instaladas, 

sendo um ambiente de desenvolvimento bastante poderoso, ousado e flexível (LECHETA, 

2010). Sua arquitetura é dividida em diversas camadas como núcleo do sistema 

operacional, bibliotecas, runtime, framework e aplicativos (ANDROID DEVELLOP, 2014) 

e (FAEBER, et al, 2011). 

No desenvolvimento de uma aplicação Android são necessários quatro 

componentes básicos: Activity (atividade), Broadcast Receiver (Receptor de Intensão), 

Service (Serviço) e Content Provider (Provedor de Conteúdo).  Em conjunto com esses 

componentes existe um arquivo XML (AndroidManifest.xml) que é de uso obrigatório, 

onde são feitas as configurações gerais da aplicação e dos componentes utilizados por ela. 

Existem ainda outros dois itens importantes que se juntarão a essa estrutura, as Intents e as 

Views (ANDROID DEVELLOP, 2014). Utilizou-se a linguagem de programação Java para 

desenvolvimento da aplicação. O Java é uma linguagem de programação multiplataforma 

completa e adequada para o desenvolvimento de aplicações baseadas na rede Internet, redes 

fechadas ou ainda programas stand-alone (JOHNSON, 2007). 

2.2  PROCESSO UNIFICADO (PU), UML E ENGENHARIA DE REQUISITOS E 

SEUS PROCESSOS  

De acordo com Sommerville (2007) o PU é um modelo formado por fases que 

identifica quatro fases no processo de software. Onde essas fases estão relacionadas mais 

aos negócios do que com assuntos técnicos.  Já para Hirama (2011) o PU é um modelo de 

processo que combinam dinâmica e estática em um processo único e, tendo como cenário 

proposto, a abordagem Orientada a Objeto e seus processos dirigidos a casos de Uso. 

As principais características do PU são (HIRAMA, 2011):  

- Estruturado em dimensões (fases e fluxos de trabalhos). Onde as fases 

correspondem a parte dinâmica e os fluxos de trabalhos correspondem as disciplinas do 

desenvolvimento de software. 

- Dirigido a Caso de Usos. Técnica para especificar uma função de software do 

ponto de vista do usuário ou sistema. 

- Centrado na arquitetura. Apresenta uma visão dos elementos estruturais e 

comportamentais do sistema. 

- Produto desenvolvido de maneira iterativa e incremental. Onde o software e 

desenvolvido a partir de pequenas versões que vão sendo incrementadas a cada nova 

iteração. 

Segundo Sommerville (2007), o PU organiza o desenvolvimento de software em 

quatro fases: 

 a) Concepção: o objetivo é identificar todas as entidades externas (pessoas e 

sistemas) que irão interagir com o sistema e definir suas interações; 
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 b) Elaboração: nesta fase, os casos de uso são especificados detalhadamente, uma 

arquitetura e expressa como visões do sistema, também e desenvolvido um plano com as 

atividades e recursos necessários para realizar o projeto; 

 c) Construção: está diretamente relacionada ao projeto, programação e teste de 

sistema. As partes do sistema são desenvolvidas e integradas durante esta fase.  

 d) Transição: o desenvolvedor entrega aos usuários o sistema funcionando no 

ambiente real. E envolve também, treinamento, apoio ao usuário e correções de defeitos e 

incorporação de melhorias. 

A UML é uma linguagem padronizada e unificada de modelagem visual de objetos 

buscando a visualização, especificação construção e documentação de software, que 

permite aos desenvolvedores visualizem seus produtos ou softwares através de diagramas 

padronizados (GUEDES, 2014). Atualmente a UML encontra-se na versão 2.4.1 e possui 

15 tipos de Diagramas, divididos em Estruturais e Comportamentais. Guedes (2014) 

contribui reafirmando que a UML é uma linguagem visual utilizada para modelar sistemas 

computacionais por meio do paradigma de Orientação a Objetos. Com o objetivo de 

auxiliar engenheiros de software a definir as características do software, como os 

requisitos, comportamentos, estrutura lógica, a dinâmica dos processos e necessidades 

físicas em relação ao equipamento sobre o qual o software será implantado. 

Ainda segundo Guedes (2014) o objetivo do grande número de diagramas que a 

UML possui é fornecer múltiplas visões do software a ser modelado, analisando-o e 

modelando-o em vários aspectos, procurando, dessa forma, atingir a completude da 

modelagem e permitindo que cada diagrama complemente os outros. 

O processo de levantar, analisar, documentar, gerenciar e controlar a qualidade dos 

requisitos é chamado de Engenharia de Requisitos. Requisitos de sistema é uma descrição 

das funcionalidades que o sistema irá fornecer, juntamente com suas restrições 

operacionais. Ou seja, um requisito descreve algo que o sistema é capaz de realizar 

buscando suprir as necessidades dos usuários (SOMMERVILE, 2007). Para um melhor 

entendimento sobre a Engenharia de Requisitos e seus processos será abordado os 

requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócios: 

 Requisitos Funcionais (RF) - Esse tipo de requisito mostra tudo que o sistema 

deve, como sua funcionalidades e ações. Depende do tipo de sistema a ser 

desenvolvido, dos usuários desse sistema e da abordagem da organização ao 

escrever os requisitos. Os requisitos funcionais também descrevem a interação entre 

o sistema e o ambiente. 

 Requisitos Não Funcionais (RNF) - Os requisitos não funcionais estão 

relacionados as propriedades emergentes do sistema, como a confiabilidade, tempo 

de resposta e espaço de armazenamento. Além de também definir as restrições. 

Esses tipos de requisitos não estão relacionados unicamente com o sistema de 

software a ser desenvolvido. Podendo até restringir o processo de dever ser usado 

para desenvolvimento do sistema. Os requisitos não funcionais surgem devido às 

necessidades dos usuários, às restrições de orçamentos, às políticas organizacionais, 

à necessidade de interoperabilidade com outros sistemas de software ou hardware e 

a fatores externos. 

 Regras de Negócios (RN) - As regras de negócios são políticas, condições, 

restrições e validações que devem ser levadas em consideração na execução dos 
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processos existentes na organização e que são essenciais para o sistema. Essas 

regras de negócios podem ser regulamentos ou leis impostas ao negócio. 

O principal objetivo do processo de Engenharia de Requisitos é a criar e manter um 

documento de requisitos de sistema. A engenharia de requisitos é um processo de análise e 

compreensão das necessidades do usuário onde também são definidas as restrições de 

operações e desenvolvimento do sistema, ou seja, é um processo para descobrir, analisar, 

documentar, verificar funções e restrições do sistema. O processo de Engenharia de 

requisitos e composta por quatro fases principais que são: estudo de viabilidade, elicitação 

e analise de requisitos, especificação e validação. Abaixo, será explicado cada uma dessas 

fases, a saber:  

a) Estudo de Viabilidade 

Consiste em um conjunto preliminar de requisitos de negócios, um esboço da 

descrição do sistema e a modo como o sistema irá apoiar os processos de negócios. É feita 

uma análise para verificar se as necessidades dos usuários podem ser atendidas usando 

tecnologias atuais de software e hardware. Esse estudo mostra se o sistema proposto será 

viável do ponto de vista comercial e se poderá ser desenvolvido dentro das restrições de 

orçamento existentes. 

b) Elicitação e Analise de Requisitos 

Essa fase está diretamente ligada a obtenção requisitos do sistema através da 

observação de sistemas já existentes, da discussão com usuários e compradores e da análise 

da tarefa. Além de gerar um conjunto de modelos de sistemas e protótipos que irão ajudar o 

analista a compreender o sistema a ser especificado. É nesta fase que os engenheiros de 

software trabalham em conjunto com os clientes e os usuários finais do sistema afim de 

aprender sobre o domínio da aplicação, quais serviços o sistema deve fornecer, o 

desempenho esperado do sistema e restrição de hardware. As fontes de informações da fase 

de especificação de requisitos, incluem documentação, stakeholder de sistema e 

especificação de sistema similares. Stakeholder é qualquer pessoa ou grupo afetado 

diretamente ou indiretamente pelo sistema. 

No processo de obtenção de requisitos são usadas técnicas de levantamento de 

requisitos com os stakeholders. Entre essas técnicas usadas com stakeholders estão a de 

entrevista, caso de uso e a observacional entre outras. Em seguida é apresentado uma breve 

abordagem sobre essas técnicas citadas. 

 A técnica de entrevista consiste em fazer uma entrevista formal ou informal com 

os stakeholders. Onde são formuladas questões para os stakeholders sobre o 

sistema usado pelos mesmos e o sistema a ser desenvolvido. E os requisitos 

derivam das respostas dadas as questões. Uma entrevista pode ser fechada, onde 

os stakeholders respondem perguntas predefinidas, ou aberta, onde não existe 

roteiro predefinido. 

 A técnica de levantamento de requisitos chamada de Caso de Uso (UC) é uma 

descrição de um conjunto de cenários possíveis, onde cada maneira diferente de 

interação com o sistema é um caso de uso. Essa técnica também identifica os 

atores ou agentes envolvidos, as principais funcionalidades e as interações entre os 

atores e as funcionalidades do sistema. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4103



 

 

 Já a técnica de etnografia ou observacional é uma técnica que tem o objetivo de 

estudar as pessoas em seu ambiente natural, ambiente no qual o sistema será 

aplicado. Essa técnica de observação também é utilizada para compreender os 

requisitos sociais e organizacionais. Nela o analista se integra ao ambiente de 

trabalho do cliente/ator onde o sistema será usado. Observando o dia-a-dia de 

trabalho e anotando as tarefas reais nas quais as os funcionários estão 

envolvidos. Para que deste modo possa descobrir detalhes que outros métodos 

omitem. 

c) Especificação de Requisitos 

Após a tradução das informações coletadas nas fases anteriores e a identificação dos 

requisitos. A fase de especificação faz a documentação definindo um conjunto de requisitos 

servirão de base para o resto do processo de desenvolvimento. Esta documentação é 

composta pelos requisitos de usuários que são declarações abstratas dos requisitos de 

sistema para o cliente e usuários finais. E pelos requisitos de sistema que é uma descrição 

detalhada da funcionalidade a ser fornecida. 

d) Validação de Requisitos 

Essa atividade verifica os requisitos em relação ao realismo, consistência e 

abrangência. Nesta fase é verificado se o que foi levantado condiz com o que foi solicitado, 

ou seja, se verifica se o sistema está em conformidade com as especificações e se atende as 

reais necessidades dos usuários do sistema. A validação de requisitos está acima da análise, 

pois está relacionada a descoberta de problemas com os requisitos. Ela é muito importante 

porque os erros encontrados em um documento de requisitos podem elevar o custo de 

retrabalho quando são descobertos na fase de desenvolvimento ou após o sistema esta ser 

implantado. A mudança nos requisitos implica dizer que não só o projeto e a 

implementação sofrerão mudanças como também que o sistema deverá ser testado 

novamente. 

3.  VISÃO GERAL DA ECT 

Este trabalho foi realizado em um dos Centros de Distribuição de Domiciliar dos 

Correios (CDD) de São Luís. Este Centro é responsável pela entrega de cartas simples 

(faturas) e encomendas registradas (Carta Registrada, Pac e Sedex), de até 1kg, de diversos 

bairros da capital Maranhense como o São Cristóvão, Cidade Operária, Santa Clara, entre 

outros incluindo a BR135 até o bairro de Pedrinhas. O CDD São Luís possui duas equipes 

somando um quadro de funcionários composto de: 1 gerente geral (responsável pelo CDD), 

3 supervisores (responsáveis pelas duas equipes), 3 funcionários para lançamento e baixa 

das encomendas, 30 carteiros convencionais (pedestre), 12 carteiros ciclistas, 20 carteiros 

motociclistas, 1 carteiro telegrama e 1 carteiro motorista (carro) de apoio, para cobrir todos 

esses bairros. Este CDD recebe uma carga diária de encomendas registradas de 

aproximadamente 2500 objetos. 

A dinâmica atual da ECT para realizar a baixa da entrega de encomendas possui 

algumas falhas.  Após a postagem de encomendas na agência, estas seguem para o setor de 

triagem, a partir de onde é realizado um novo cadastramento no sistema. Tanto o 

cadastramento quanto a baixa da entrega é feita no CDD São Luís por dois funcionários por 

meio da leitura de código de barras do documento da encomenda. Isso torna lento tanto o 

processo de lançamento quanto de baixa de encomendas, pois: quanto maior a quantidade 

de entregas mais tempo demora o cadastramento. Quanto mais entregas têm que ser feitas, 
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mais tempo demora o carteiro para realizá-las e para retornar ao CDD e entregar as guias 

das encomendas, que deverão ser novamente lidas para que o processo da baixa ocorra. 

Nenhuma encomenda pode sair para a entrega sem que tenha sido cadastrada, pois isto 

inviabilizaria o rastreio e o processo. 

O grande número de encomendas e o pouco número de funcionários responsáveis 

pelo cadastro também são fatores de atraso. Isso fica claro quando se observa que no 

horário de 11h30min ou 13h quando os carteiros saem para as entregas, observa-se ainda 

que faltam um grande volume de correspondências cadastradas. Nesses horários de saída, 

inúmeros carteiros ficam em frente ao setor de encomendas, à espera das encomendas do 

seu distrito ser liberadas. Uma vez que eles somente poderão sair para a entrega após todas 

as encomendas do seu distrito tiverem sido lançadas no sistema. Isso faz com que eles 

percam muito tempo esperando o término do lançamento das encomendas, o que pode 

ocasionar atraso no início do processo de entrega. 

No processo de baixa, após o turno de cada carteiro, ele retorna à base, CDD São 

Luís. Somente após isto é que se inicia a baixa das encomendas, registrando se elas foram 

ou não entregues por meio de uma nova leitura do código de barras da encomenda e a 

entrada das informações da entrega no sistema. Isto resulta novamente em um acúmulo de 

trabalho, uma vez que os dois funcionários do setor de registro têm que fazer o lançamento 

de todas as encomendas baixadas, justificando o motivo daquelas que não puderam ser 

entregues. Esta situação deixa o cliente durante um longo tempo sem saber a situação da 

encomenda, visto que as atualizações das informações do rastreio demorarão mais para 

serem disponibilizadas aos seus clientes.  

Com essa ferramenta, cada carteiro poderá realizar o lançamento das suas 

encomendas e dar baixa no ato da entrega, reduzindo o tempo com a espera do lançamento 

de informações e o acúmulo de trabalho no retorno dos carteiros, pois a baixa já foi feita 

on-line. O passo a passo deste processo é: 

 Passo 1: O cliente remetente vai até uma agência dos Correios para posta sua 

encomenda. 

 Passo 2: Agência envia as encomendas captadas para o Centro de Tratamento de 

Encomendas (CTE). 

 Passo 3. O CTE enviara a encomenda para o setor responsável. 

 Se a encomenda for para o mesmo estado e pesar até 1kg, faz: 

     - Passo 4. O CDD recebe a encomenda. E setor de registrado faz o cadastramento 

para o distrito e carteiro responsável. 

  - Passo 6. O carteiro responsável pela entrega encomenda a recebe e sai para 

efetuar a entrega. 

 - Passo 7. Cliente destinatário recebe a encomenda. Finalizando o processo. 

 Se a encomenda for para o mesmo estado e pesar mais de 1kg. 

 - Passo 5. Após o CEE receber a encomenda. E o carteiro responsável pela entrega 

da encomenda fará o cadastramento e sairá para efetuar a entrega. 

 - Passo 7. Cliente destinatário recebe a encomenda e o processor será finalizado. 
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 Se a encomenda for para estado diferente o CTE do local de postagem da 

encomenda enviara a mesma para o CTE do estado responsável e faz: 

 - Passo 9. O CTE do estado recebera e direcionará a encomenda. 

 Se a encomenda pesar até 1kg (lembrando que aqui a encomenda será entregue em 

outro estado), serão repetidos os passos, 4, 6 e7 nos setores do outro estado. 

 Se a encomenda pesar mais de 1kg, serão repetidos os passos 5 e 7 nos setores do 

outro estado.  A Figura 1 representa esse processo. 

 

Figura 1. Processo de Captação e Entrega de Encomendas da ECT 

 

Fonte: Autoria própria 

4.  VISÃO DO SISTEMA 

No processo de levantamento dos requisitos foram utilizadas as técnicas de 

entrevista e a observacional, para conhecer as reais necessidades dos usuários e identificar 

os requisitos e restrições para o desenvolvimento do App Express.  

Resultados da Técnica de Entrevista 

Foram entrevistados 6 funcionários de diferentes cargos da ECT, que estão 

diretamente ligados ao processo de cadastramento e baixa de encomendas, tais como: o 

gerente geral do CDD, os supervisores, os funcionários do setor de registrado (setor 

responsável pelo lançamento e baixa das encomendas) e alguns carteiros. Esse processo 

envolveu o setor gerencial, operacional e o setor de registrados e cada funcionário foi 

entrevistado individualmente no período de 04/05/15 a 20/05/2015. As perguntas feitas 

foram: 

 - Quais o principal problema encontrado no processo de lançamento, entrega e 

baixa de encomendas? 

 - Quantos setores participam desse processo? 
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 - As necessidades desses setores são diferentes? 

 - Quais sua expectativa em relação a resolução desse problema? 

 - No que se refere às falhas nos processos de lançamento, entrega e baixa de 

encomendas, quais são os principais problemas que o seu setor sofre com essas falhas? 

 - A resolução desse problema melhoraria os processos de trabalho no qual você e o 

seu setor estão envolvidos? Em quais aspectos? 

 - Qual a sua expectativa em relação a resolução desse problema? 

Com base nas respostas obtidas durante o processo de entrevista constatou-se uma 

sobrecarga de trabalho e elevado tempo de espera para conclusão do processo de 

lançamento, entrega e baixa de encomendas. Tais falhas interferem nos processos de 

trabalho de diferentes setores, pois um depende do outro para a conclusão das suas rotinas 

de trabalho. 

Resultados da Técnica Observacional 

A técnica observacional foi realizada no período de 25/05/15 a 29/05/15, no CDD 

São Luís (em geral) e no setor de registrado. Neste local foi possível observar os carteiros 

realizando seus processos de trabalho, desde o recebimento das encomendas, a conferência 

e ordenamento, até o processo final, que é a baixa ou conferência das encomendas que 

foram ou não entregue.  Com essa técnica identificou-se a existência de: 

a)  Sobrecarga no setor de registrado durante o lançamento das encomendas; 

b)  Atraso no processo de lançamento devido ao grande número de encomendas a 

serem lançadas; 

c)  Atraso no processo de entrega das encomendas, pois os carteiros só podem sair 

para efetuar a entrega das encomendas após o lançamento das mesmas; 

d)  Atraso no processo de baixa das encomendas, uma vez que o atraso no 

lançamento ocasiona atraso nos demais processos; 

e)  Sobrecarga no setor de registrado no processo de baixa, devido as muitas 

encomendas para serem baixadas no mesmo período; 

f)  Atraso na atualização do status de entrega das encomendas, aumentando o delay 

das informações de rastreio aos clientes, ou seja, os clientes ficam muito tempo 

sem saber da situação de entrega da encomenda. 

5.  PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO APP EXPRESS 

1. Concepção (RFXX - Requisitos Funcionais; RNXX - Requisitos Não Funcionais) 

Ator: Carteiro que exercer atividade externa de distribuição de encomendas. 

 RF01 - O sistema deverá disponibilizar a utilização de login para que 

acessem o sistema. Onde deverá informar matricula e senha. 

RN01 - É obrigatório informar os campos matricula e senha. 

RN02 - Caso um dos campos do login estejam errados. O sistema informará que 

não foi possível efetuar o login e que algum dos campos esta inválido em seguida solicitará 

senha e matricula novamente. 
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 RF02 - O sistema deverá ser capaz de fazer lançamentos ou cadastro das 

encomendas. 

RN03 - É obrigatório o preenchimento dos campos de código do objeto, distrito e 

status. 

RN04 - Caso algum campo não seja informado não será efetuado o lançamento da 

encomenda então o sistema informará qual é o campo que falta ser informado. 

RN05 - É obrigatório que no momento do lançamento da encomenda, seja definido 

o status de “saiu para entrega”. 

 RF03 - O sistema deverá disponibilizar uma lista das encomendas que 

foram lançadas mostrando o código da encomenda, número do distrito e o status da 

encomenda. 

 RF04 - Efetuar baixa de encomenda no momento da entrega. 

RN06 - Para a conclusão do processo de baixa deverá ser informado um dos status 

de entrega, que são: entregue, ausente, desconhecido, recusado, falecido, número 

inexistente, endereço insuficiente e outros. 

RN07 - Somente um campo do status de entrega poderá ser marcado.  

RN08 - Se o campo de entregue ou ausente for marcado deverá ser informada, no 

campo de descrição, a hora. 

RN09 - Se o campo de “mudou-se”, “desconhecido”, “recusado” ou “falecido” for 

marcado, deverá ser informado o nome do da pessoa que deu a informação no campo de 

descrição. 

RN10 - Se o campo de “endereço insuficiente” for marcado, deverá ser informado 

no campo de descrição qual o item do endereço está faltando.  

RN11 - Se o campo “outros” for marcado, deverá ser informado no campo de 

descrição o que significa esse termo “outros”. 

2. Elaboração e Construção 

Com base no levantamento de Requisitos foram identificados quatro casos de uso 

referentes ao APP Express, conforme apresentado na figura 2.  

Figura 2. Diagrama de Casos de Uso do Carteiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Tela: Efetuar Login 

A tela Efetuar Login contém os campos matricula e senha, e permitirá que os 

carteiros tenham acesso ao sistema. Há ainda dois botões “Entrar” (para autenticar os dados 

do login) e “Limpar” (para limpar os dados dos campos), figura 3. 

  

Figura 3. Tela de Login do App Express 

Tela: Menu Principal 

Contém os botões das funcionalidades: Lançamento de Encomendas, Listagem de 

Encomendas Lançadas e Situação de Entrega (baixa da encomenda), que pode ser 

visualizada na figura 4. 

 

Figura 4. Tela de Menu do App Express 
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Tela: Efetuar Lançamento de Encomendas 

Nessa tela, o carteiro informará o código de rastreio ou código do objeto, o número 

do seu distrito e os serviços adicionais da encomenda. Há também dois botões, um para 

gravar e outro para voltar ao Menu Principal, conforme figura 5. 

 

Figura 5. Tela de Lançamento de Encomendas       

Tela: Efetuar Baixa de Encomendas 

Nesta tela, a funcionalidade “Efetuar Baixa de Encomendas” é realizada pelo 

carteiro. No momento da entrega da encomenda o carteiro digitará o código de rastreio, que 

trará como resposta a respectiva encomenda a ser baixada. Pelo código de rastreio, será 

mostrado o número do distrito da encomenda. Após retornar as informações da encomenda, 

o carteiro selecionará uma das opções possíveis sobre o status de entrega e que foram 

definidos pela ECT. A marcação de uma dessas opções é obrigatória, do contrário a baixa 

da encomenda não será efetuada. A tela conta ainda com um botão para enviar o status da 

entrega e outro para voltar ao Menu Principal, conforme a figura 6. 

 

Figura 6. Tela de Baixa de Encomendas 
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3. Transição 

A transição que a fase do RUP na qual o sistema é entregue aos usuários rodando 

no ambiente real não foi concluída. Pois, para que o App Express seja adotado pela 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos o mesmo deverá ser avaliado pelos setores 

competentes ligados diretamente à ECT de Brasília. 

6.  CONCLUSÃO 

Este trabalho apresenta uma abordagem voltada para a mobilidade e conectividade 

dos dispositivos móveis, propondo um protótipo de aplicação desenvolvido para a 

plataforma Android, para auxiliar os processos de cadastramento e baixa de encomendas na 

ECT. 

O protótipo desenvolvido neste trabalho, o App Express, comprovou alcançar os 

objetivos desejados, dentre eles o cadastramento e a baixa de encomendas em uma base de 

dados remota através de um dispositivo móvel. A aplicação citada será capaz de atender as 

necessidades de diversos funcionários de dos setores envolvidos no processo de 

cadastramento e baixa de encomendas na ECT, uma vez que com a adoção do App Express 

cada funcionário poderá: lançar no sistema dos Correios suas próprias encomendas antes de 

saírem para a entrega das mesmas e fazer a baixa das encomendas no ato da tentativa de 

entrega ou entrega da encomenda ao cliente. Isto permitirá que o Setor de Registrado não 

fique sobrecarregado, pois os processos de lançamento e baixa das encomendas estarão 

descentralizados. Logo, o App Express otimizará os processos e reduzirá o tempo de espera 

pelo lançamento das encomendas, fazendo com que os carteiros tenham mais tempo para o 

processo de entrega. Deste modo, o número de entregas aumentará significativamente 

elevando os índices dos CDDs. 

A adoção do App Express também fornecerá informações precisas da situação real 

da encomenda para o cliente, deixando a consulta do rastreamento, pelo site da ECT, mais 

rapidamente atualizado. Pois, a encomenda será baixada no momento da tentativa de 

entrega ou no ato da entrega da encomenda ao cliente, fazendo com que o status da 

encomenda seja atualizado no sistema e site da ECT de forma automática. 
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Abstract: Online social networks have changed the ways of communication and social 

interactions, especially in the Customer Relationship Management (CRM). In this sense, a 

new concept about business strategies involving CRM and social media has aroused, 

known as Social Customer Relationship Management. Despite to be an emergent and 

promising research field, it was perceived that Micro and Small Enterprises (MSE) have 

shown few or no process of Social CRM implemented. Aiming to test this hypothesis, this 

work conducts a market analysis in Santarém City, located in the Pará State; evaluating the 

adoption of Social CRM by MSE. The main contribution of this study is related to the 

understanding of the dynamics between Social CRM and MSE. As results, the construction 

of insights' list of products and solutions suitable for the implementation of Social CRM by 

MSE, with the potential to guide research and development projects in this area. 

 

Keywords: Social CRM, Micro and Small Enterprises, Online Social networks, 

Information Systems, Business Strategies.  

 

Adoção de Social CRM em Micro e Pequenas Empresas: Uma Análise do Mercado 

Santareno 

 

Resumo: As Redes Sociais Online (RSO) transformaram a forma de comunicação e de 

interação social, sobretudo no relacionamento entre empresa e consumidores. Neste 

sentido, surgiu um novo conceito acerca de estratégia de negócios envolvendo a gerência 

do relacionamento com o cliente e as mídias digitais, conhecido por Social Customer 

Relationship Management (Social CRM). Apesar de emergente e promissor, percebeu-se 

empiricamente que Micro e Pequenas Empresas (MPE) apresentavam poucos ou nenhum 

processo de Social CRM implementados. Visando testar esta hipótese, este trabalho realiza 

uma análise do mercado da cidade de Santarém - Pará, avaliando a adoção do Social CRM 

por MPE. A principal contribuição do estudo conduzido reside no entendimento da 

dinâmica entre Social CRM e o nicho empresarial em questão. O resultado foi a geração de 

insights sobre produtos e soluções adequados à implementação do Social CRM por MPE; 

com o potencial de guiar projetos de pesquisa e desenvolvimento na área. 

 

Palavras-chave:  Social CRM, Micro e Pequenas Empresas, Redes Sociais Online, 

Sistemas de Informação, Estratégia de Negócio. 
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1. Introdução 

 

O setor produtivo passou por mudanças drásticas com o surgimento das Redes 

Sociais Online (RSO), pois os consumidores têm se tornado cada vez mais engajados com 

este tipo de mídia colaborativa (Ahmad & Laroche, 2017). Isso implicou em uma grande 

mudança, onde as empresas estão redirecionando o seu foco para o relacionamento com o 

cliente, em que cada cliente passa a ter um tratamento de acordo com suas preferências e 

aspirações (Orenga-Roglá & Chalmeta, 2016).  

Analisando as mídias sociais por meio do ponto de vista do consumidor, estas 

plataformas representam um canal para coleta de informação sobre as marcas e serviços, 

como também para emissão de opinião acerca deles (Constantinides & Holleschovsky, 

2016). Já do ponto de vista das empresas, estas plataformas representam uma poderosa 

fonte de dados sobre o comportamento dos usuários, além de ser um canal de comunicação 

de baixo custo (Constantinides & Holleschovsky, 2016; de Almeida, Lobato, & Cirqueira, 

2017; Lobato et al., 2017; Wang & Yu, 2015). 

Observa-se ainda que esses usuários passaram de meros consumidores de 

informações, produtos e serviços, para prosumers (Ritzer & Jurgenson, 2010), 

consequentemente, estratégias tradicionais de gerenciamento de relacionamento com o 

cliente não funcionam de maneira efetiva (Lobato, Pinheiro, & Jr, 2017). Tal cenário fez 

surgir uma profusão de estratégias para se realizar a gerência de relacionamento com os 

clientes por meio das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) (Soltani & 

Navimipour, 2016).  

Este novo cenário impôs uma forte pressão mercadológica para as companhias 

aderissem à essa tendência, fazendo com que um outro conceito surgisse, o Social 

Customer Relationship Management (Social CRM), que visa a integração das redes sociais 

aos sistemas de CRM tradicionais (Alt & Reinhold, 2012; Kubina & Lendel, 2015). 

Entretanto, uma mudança na cultura corporativa passa a ser necessária para que a empresa 

enfrente os desafios do mercado e ganhe a vantagem competitiva por meio das relações 

sociais (Saba, 2013).  

Micro e Pequenas Empresas (MPE), possuem a vantagem de estar em proximidade 

com os clientes o que cria um conhecimento claro de suas necessidades. Geralmente MPE 

não conta com hierarquias e burocracias bem definidas, o que significa flexibilidade para 

implementar mudanças (Harrigan & Miles, 2014). Na esfera econômica, de acordo com o 

(SEBRAE, 2015) em 2011 a participação de micro e pequenas empresas na economia 

brasileira foi de 27%. Sendo que no setor de serviço apresenta uma participação de 36,3%, 

setor de comércio de 53,4% e o setor industrial de 22,5%. Em momentos de crise político-

econômica como a que se iniciou em 2014, percebe-se um aumento significativo da 

participação das pequenas e médias empresas na economia nacional.  

Apesar de sua relevância econômica e relativa receptividade e flexibilidade para 

implementação de mudanças, como as requeridas pelo Social CRM, especialistas do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) - Regional Baixo 

Amazonas, reportaram a baixa adoção de mídias digitais para gerenciamento de 

relacionamento com o cliente por este extrato empresarial. Este fato foi corroborado por 

uma pesquisa exploratória que avaliou o padrão de utilização de redes sociais por 120 

empresas do setor do entretenimento, das quais apenas 54 possuíam perfis em redes 

sociais, mas apenas 49 empresas utilizavam tais plataformas de forma satisfatória e 

atendiam aos critérios de seleção - esta pesquisa será apresentada adiante. 

Diante desta situação, nós hipotetizamos que restrições orçamentárias, de recursos 

humanos e falta de conhecimento são, muitas das vezes, uma barreira para a 
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implementação de estratégias Social CRM por micro e pequenas empresas. Portanto, 

definiu-se como objetivo do trabalho a análise da dinâmica da adoção e implementação de 

Social CRM por micro e pequenas empresas. Sendo assim, as seguintes perguntas de 

pesquisa foram levantadas: 

 

- PP1: Qual o perfil de utilização de redes sociais por micro e pequenas empresas? 

 

- PP2: Quais as necessidades de produtos e serviços que micro e pequenas 

empresas apresentam para implementar o Social CRM? 

 

A investigação para responder às perguntas de pesquisa acima descritas foi 

conduzida sob a ótica do Design Science Research (DSR) (Peffers, K., Tuunanen, T., 

Rothenberger, M. A., & Chatterjee, 2007), visando a produção de uma radiografia do 

cenário mercadológico do Social CRM para micro e pequenas empresas, mais 

especificamente, buscando entender a realidade do uso das redes sociais para o 

gerenciamento de clientes neste este nicho de mercado.  

Para tal, selecionaram-se 49 empresas do setor do entretenimento da cidade de 

Santarém com representatividade de mercado. Este setor foi escolhido considerando que o 

Turismo é uma das principais atividades econômica da cidade. As empresas selecionadas 

foram analisadas quanto ao uso das redes sociais (e.g. presença nas redes, frequência e 

conteúdo de postagens, etc). Posteriormente, conduziu-se entrevistas estruturadas em 15 

empresas a fim de avaliar quantitativamente determinadas variáveis, ao mesmo passo que 

atributos qualitativos também eram considerados.  

Os resultados obtidos permitem responder às perguntas levantadas de forma 

satisfatória e confiável, como impacto imediato, destaca-se a construção de uma lista de 

necessidades e desafios que as micro e pequenas empresas possuem para implementar 

efetivamente os processos de Social CRM em ambiente de produção. 

O restante deste artigo está estruturado como segue. A Seção 2 apresenta uma breve 

fundamentação teórica sobre micro e pequenas empresas e Social CRM; A Seção 3 

descreve a metodologia adotada, seguido pelos resultados e discussões apresentados na 

Seção 4. Por fim, as conclusões e direcionamentos futuros são expostos na Seção 5. 

 

2. Fundamentação teórica 

 

Nesta seção a classe de micro e pequenas empresas é descrita, bem como a gerência 

de relacionamento com os clientes e sua variante baseada em redes sociais. A seção é 

finalizada com a apresentação e discussão dos principais desafios para a efetiva 

implementação do Social CRM em ambientes corporativos.  

 

2.1 Micro e pequenas Empresas 

 

No Art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006 (Planalto, 

2006) é considerado microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade 

empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o 

empresário, que estão devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas e tenham receita bruta anual de igual ou inferior a R$ 

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); para que uma empresa seja considerada de 

pequeno porte a receita bruta anual deve ser superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 

mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).   
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O relatório desenvolvido pela (CNDL & SPC Brasil, 2015) nos revela algumas 

características quanto ao perfil do empreendedor que opera uma micro e pequena empresa. 

Cerca de 61% dos proprietários são homens, 54% têm idade entre 35 e 54 anos, 46,2% 

possuem renda familiar de 3 a 10 salários mínimos e aproximadamente 4 em cada dez 

gestores ou 39,8%, possuem ensino superior completo ou pós-

graduação/especialização/MBA.  Além disso, em média, um micro ou pequena empresa 

emprega seis funcionários.  

O estudo conclui que, gestores com grau maior de instrução tem o faturamento 

cerca de sete vezes maior, reforçando a ideia de que a capacitação dos gestores é elemento 

fundamental para o sucesso do empreendimento. Os dados apresentados nesse relatório são 

de grande relevância para o planejamento estratégico de produtos ou serviços com foco em 

micro e pequenas empresas.  

 

2.2. Customer Relationship Management (CRM) 

 

 O conceito de CRM é um termo da indústria da informação, usado para 

metodologias e software que combinam estratégias e tecnologias com o foco no cliente, 

que visa relacionamentos rentáveis a longo prazo e oferece meios para entender melhor e 

com detalhes suficientes os clientes, a fim de que a gerência, os vendedores e prestadores 

de serviços possam combinar as necessidades do cliente a planos e ofertas de produtos. Os 

sistemas de CRM estabelecem perfis de clientes de acordo com dados de ação, dados de 

reação, dados pessoais e dados potenciais de interações passadas (Wittwer, Reinhold, & 

Alt, 2017; Xu, Yen, Lin, & Chou, 2002). 

 O sistema de CRM é constituído de três subsistemas de acordo com (Tohidi & 

Jabbari, 2012b), a saber: i) o CRM operacional,  que é o software que lida com o cliente 

face a face, como a automatização de venda, automação de marketing comercial, 

automação de suporte e proteção do cliente; ii) o CRM analítico,  responsável por receber, 

armazenar, extrair, interpretar e gerar relatórios a partir dos dados do cliente; e iii) o CRM 

relacional no qual todas as formas de relação da organização com o consumidor com e-

mails, telefone e entre outras são armazenadas e cruzadas. 

Seguindo este raciocínio, podemos dizer que o CRM é um conjunto de tecnologias 

e processos usadas para a aquisição, análise e produção de conhecimento sobre o 

consumidor, que insere em toda e qualquer interação com consumidores (Bose, 2002). 

Toda a sua abordagem se baseia em reter e fidelizar o consumidor por meio de um bom 

relacionamento, uma vez que um dos fatores que determinam o sucesso ou o fracasso das 

empresas é a capacidade de compreender as necessidades e oferecer serviços com valor 

agregado aos clientes (King & Burgess, 2008). 

Dessa forma, além de uma simples ferramenta de negócio, o CRM se configura 

como uma estratégia de negócio, melhorando processos internos de marketing, vendas, 

serviços e suporte aos clientes, que coopera diretamente para o sucesso de uma empresa 

(Ling & Yen, 2001; Xu et al., 2002). É possível também integrar o setor marketing a outros 

processos, a fim de atender e responder às pressões do mercado, mediante a flexibilidade 

em atender às mudanças de necessidades com eficiência e eficácia (Chen & Popovich, 

2003). Diante o surgimento e expansão das mídias sociais, o relacionamento com os 

consumidores passou a encarar um novo desafio, o de gerenciar o relacionamento por meio 

dessas plataformas, surgindo um novo conceito, o Social CRM (Alt & Reinhold, 2012).  

 

2.3. Redes sociais e CRM 
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 O Social CRM consiste em integrar a análise de redes sociais ao gerenciamento 

tradicional de relacionamento com o cliente (Lobato et al., 2017). Assim com o CRM, o 

Social CRM é tido como uma estratégia de negócios apoiada por uma plataforma de 

tecnologia, regras de negócios, processos e características sociais, com o foco em gerar 

uma ligação com o cliente por meio de relações fortes e produção de valor em um 

ambiente transparente e confiável (Alt & Reinhold, 2012; Faase, Helms, & Spruit, 2011).   

É importante notar que não existe um único produto chamado Social CRM, mas um 

conjunto de serviços existentes integrados em um ambiente de CRM, que agrega, às 

ferramentas de vendas, fontes adicionais de informações (Faase et al., 2011).  Técnicas de 

monitoramento e análise de conteúdo social são usadas e seus resultados são integradas aos 

processos do Social CRM (Wittwer et al., 2017).  

As plataformas sociais que podem ser integradas são as mais diversas, desde redes 

sociais mainstream como Twitter, Facebook e Instagram até plataformas de electronic 

word-of-mouth como o ReclameAqui e Ebit (de Almeida, Lobato, & Cirqueira, 2017). 

Independente da rede, a extração de conhecimento para suporte à decisão se faz 

impreterível, dentre as incontáveis análises podemos destacar a identificação de 

sentimentos para a mineração de opiniões sobre produtos e serviços (Cirqueira et al., 

2017), a segmentação de mercado por meio de detecção de comunidade (Silva, Santana, 

Lobato, & Pinheiro, 2017), e o marketing direcionado.  Em (Lobato et al., 2017) os autores 

identificaram um portfólio de serviços que emergiram com as redes sociais de acordo com 

as áreas relacionadas ao CRM, este portfólio encontra-se descrito na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Potenciais análises e serviços vislumbrados no contexto do Social CRM, 

adaptado de (Lobato et al., 2017). 

 

Setores Relacionados ao CRM Portfolio de potenciais serviços em Social CRM 

Vendas 

Recomendação de produtos 

Predição de compra 

Identificador de leads (consumidor em potencial) 

Marketing 

Análise de mercado 

Campanhas em mídias sociais 

Gerência de marca adaptativa 

Avaliação do impacto de campanhas de publicidade 

Serviços & Suporte 

FAQs em mídias sociais 

Atribuição automática de postagens ao setor 

competente 
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Fóruns de suporte à comunidade 

Inovação 

Redes sociais empresariais 

Identificação dos desejos e necessidades dos 

consumidores 

Identificação de tendências 

Colaboração 

Identificação de influenciadores digitais 

Recrutamento de colaboradores 

Experiência do consumidor 

Recrutamento de embaixadores de marca 

Identificação e fomento de comunidades de 

influenciadores 

 

Além do portfólio de serviços acima mencionados, os autores identificam ainda 

onze desafios para a implantação efetiva do Social CRM em cenários reais, os quais foram 

classificados em três categorias, como apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Desafios para implementação Social CRM em cenários reais. Adaptador de 

(Lobato et al., 2017). 

 

Categorias  Desafios do Social CRM Descrição 

 

Processos  

Integrar CRM com mídias 

sociais  

Muitas empresas não sabem como integrar 

o CRM com a mídia sociais. 

Métricas  Indicadores-chave de performance 

específicos para o Social CRM devem ser 

usados para uma avaliação fidedigna. 

 

Infraestrutura  

Excelência operacional  

 

Há a necessidade de capacitar os 

colaboradores no uso de ferramentas e 

estratégias de Social CRM, para que haja 

uma imersão total na cultura das mídias 

sociais. 

Investimentos  A falta de recursos para pequenas e médias 

empresas é latente. Pelos desafios inerentes 

à mensuração do Retorno do Investimento 

(ROI) em mídias sociais, as pequenas e 

médias empresas tendem a ver tal campo 

como um custo e não como investimento. 
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Ferramentas  Os sistemas atuais são limitados à um 

determinado tipo de conteúdo de redes 

sociais e negligenciam grandes quantidades 

de dados oriundo de outras fontes.  

Data Mining Big Data A análise de grande quantidade de dados é 

desafiadora, por suas características 

inerentes, como volume, velocidade e 

variedade de conteúdo (por exemplo, 

imagens, vídeo e texto em diferentes 

idiomas, às vezes com expressões 

particulares de cada idioma). 

Tipos de dados 

 

A heterogeneidade do tipo de dados em 

redes sociais representa um grande desafio 

para Social CRM, bem como conteúdo 

multimídia para técnicas de extração de 

conhecimento, que tem o custo 

computacional elevado. 

Estruturas de dados  Aproximadamente 90% dos dados da rede 

social são não-estruturados, o que é um 

desafio para os métodos de mineração de 

dados tradicionais, geralmente aplicado a 

dados estruturados. No entanto, o 

processamento de dados não estruturados 

pode melhorar significativamente o Social 

CRM. 

Segurança dos dados  Mecanismos de rastreamento e 

gerenciamento da confiabilidade, 

autenticidade e segurança do conteúdo 

gerado pelo usuário podem melhorar o 

desempenho das técnicas de Social CRM, 

mas isto é frequentemente negligenciado. 

Privacidade É necessário ética para coletar, processar, 

usar e reportar dados extraídos das redes 

sociais para que não haja violação da 

privacidade do cliente 

Velocidade Há uma demanda notória por sistemas e 

processos que permitam o monitoramento e 

análise de dados em tempo real. 

 

Apesar de todas as dificuldades encontradas para a implementação do Social CRM, 

micro e pequenas empresas podem usar facilmente a tecnologia de redes sociais para 

gerenciar o relacionamento com os clientes sociais. Sendo muito compatível com a 

estrutura comercial existente, uma vez que a tecnologia das redes sociais é muito simples e 

pode ser adotada por qualquer organização (Ahani, Rahim, & Nilashi, 2017).  No entanto, 
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a realidade brasileira impõe severas restrições de recursos, tanto humanas (e.g. pessoal 

capacitado), quanto orçamentárias, uma vez que a maior parte das ferramentas de 

monitoramento de redes sociais e de CRM são plataformas estrangeiras que cobram licença 

de uso em dólar. Este trabalho busca justamente identificar quais são os desafios a fim de 

destacar oportunidades de negócios na área.  

  

3. Metodologia 

 

O Design Science Research é uma metodologia de pesquisa bastante difundida 

quando o objetivo final do projeto é o desenvolvimento de um produto, metodologias, 

estratégias e serviços, sobretudo na área de Sistemas da Informação. Durante a construção 

deste projeto, percebeu-se que esta metodologia se adequa precisamente ao escopo de 

pesquisa deste trabalho. Composto de seis etapas postas em sequências, o DSR é um 

modelo de processo. No presente estudo adotaremos as definições e funções de cada 

sequência de acordo com (Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, 

2007), sendo que a Figura 1 apresenta a instanciação das etapas do DSR para o projeto 

descrito no presente artigo.  

 

 
Figura 1. Instanciação das etapas DSR para o estudo em questão. 

 

 O primeiro passo apresentado na Figura 1 é a identificação do problema e 

motivação. Neste estudo, a identificação do problema adveio da percepção de mercado dos 

pesquisadores vinculados ao Social CRM Research Center da Universidade de Leipzig, 

Alemanha, durante a participação em feiras, workshops e conferências com pesquisadores 

e profissionais atuantes na área; e de reuniões com especialistas do SEBRAE Regional 

Baixo Amazonas.  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4120



 

 

Em um breve resumo, os consultores e pesquisadores atuantes em MPE afirmavam 

que a maior parte das ferramentas de CRM, análise de redes sociais e integradoras dos 

dados entre sistemas de CRM e redes sociais, são destinados a empresas médias e grandes - 

tanto no que tange à funcionalidade, mas sobretudo ao investimento para utilizá-las. Desse 

modo, as MPE sentiam-se excluídas desse mercado. 

Outro ponto notório era em relação ao desconhecimento de práticas e processos de 

CRM (tradicional) e do Social CRM por parte dos gestores. Este fato, aliado às 

características da MPE apresentadas na seção anterior, foram motivadores deste estudo a 

fim de analisar este mercado com o intuito de se avaliar o grau de 

conhecimento/desconhecimento dos gestores. Desse modo, os objetivos de pesquisa foram 

delineados, tal como apresentado no segundo passo da Figura 1. 

Acerca do Design e Desenvolvimento, esta etapa foi dividida em três fases. A 

primeira consistiu na definição do escopo de pesquisa, que se resume em micro e pequenas 

empresas ligadas ao setor do entretenimento. A motivação dessa escolha reside, sobretudo, 

na vocação turística da cidade onde a pesquisa foi conduzida, Santarém no Pará, sendo que 

este setor colabora significativamente para a economia regional.  Ademais, nicho de 

mercado se beneficia diretamente das mídias sociais na forma Business to Customer, em 

detrimento de outros setores como agricultura e pecuária onde os negócios se baseiam em 

Business to Business.  

Com a definição do escopo, construiu-se a lista de empresas-alvo e estabeleceram-

se os critérios de exclusão, a saber:  

- Não possuírem perfis em redes sociais; 

- Empresas cujo perfis nas redes sociais não possuíam atividade nos últimos 

12 meses; 

- Estabelecimentos que não atendiam ao perfil de micro e pequenas empresas; 

- Estabelecimentos cuja administração não era local, como por exemplo, rede 

de cinema; 

- Empresas que fecharam entre a construção da lista e a análise das redes. 

 Após isso, foram realizados o planejamento e a condução das análises, as quais 

foram divididas em duas, uma exploratória, visando responder a PP1 e a outra por meio de 

um questionário aplicado à amostra das empresas a fim de responder a PP2. De posse das 

respostas, partiu-se para a quarta etapa da pesquisa, de demonstração, onde analisaram-se 

as respostas e geraram-se insights de oportunidades de P&D na área. Como os insights 

foram considerados significativamente relevantes, passou-se para a etapa de validação.  

 Neste ponto, os resultados e insights obtidos foram apresentados à consultores do 

SEBRAE - Regional Baixo Amazonas e especialistas em Social CRM do Social CRM 

Research Center, vinculado à Universidade de Leipzig. Todos validaram os achados e 

referendaram a metodologia adotada. Passada esta etapa, com os resultados validados, 

partiu-se para a última fase do DSR, de apresentação dos resultados, a qual culminou na 

construção deste artigo, cujos resultados das análises encontra-se descritos a seguir.  

 

4. Resultados e Discussões 

 

Nesta seção os resultados das análises são apresentados e discutidos. Ao final das 

análises mais relevantes, os achados são sumarizados. 

 

4.1 Definição do escopo e seleção da amostra 
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O primeiro resultado da pesquisa foi a construção de uma lista contendo 120 

empresas que se destacavam no setor em questão, incluindo bares, restaurantes, barbearias, 

cinemas, hotéis e casas de show. Desta primeira lista, alguns estabelecimentos foram 

removidos considerando critérios de exclusão expostos anteriormente. Com essa filtragem, 

apenas 49 empresas atendiam aos critérios de seleção. 

 

4.2 Perfil de utilização de mídias digitais 

 

4.2.1 Presença nas redes 

 

Baseando-se nesta lista, a primeira análise foi conduzida visando responder a PP1: 

"Qual o perfil de utilização de redes sociais por micro e pequenas empresas?". Para tal, 

algumas estatísticas básicas foram computadas, como presença nas redes sociais mais 

utilizadas para Social CRM (Facebook, Twitter, Instagram e Tripadvisor); frequência de 

postagem; número de seguidores, reviews, dentre outros. Tais análises são apresentadas nas 

subseções a seguir. A Figura 2 apresenta um resumo sobre a presença em mídias digitais 

das empresas analisadas em números absolutos. 

 

 
Figura 2. Quantitativo de perfis nas redes sociais de acordo com os estabelecimentos 

analisados. 

 

Analisando a Figura 2 é possível perceber que todas as empresas analisadas 

possuíam ao menos um perfil nas redes, com o Facebook sendo a plataforma mais 

pervasiva, seguido do Instagram. Isso se deve aos critérios de inclusão adotados. Em App 

mensuramos a quantidade de estabelecimentos que possuíam aplicativo, onde “*Outros” 

significa a presença em aplicativos que não sejam proprietários, como iFood.  

O resultado para esta variável mostrou que apenas quatro das empresas possuíam 

aplicativo próprio e duas empresas usavam o iFood, esta observação é discrepante com o 

senso comum em capitais, onde a presença em aplicativos terceirizados é mandatória 

(CNDL & SPC Brasil, 2017). Em uma análise mais aprofundada sobre o tema, percebeu-se 

que este é um aspecto cultural importante da cidade - a não aderência aos aplicativos.  

Ainda acerca dos resultados dispostos na Figura 2, dezessete empresas possuíam 

website, sendo onze funcionais (perfil) e seis não funcionais (*Outros) - onde a empresa 

possuía o domínio, mas não o usava.  
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4.2.2 Padrão de Utilização 

 

Considerando a presença a proporção de utilização do Facebook, Instagram e 

Tripadvisor, algumas estatísticas básicas foram calculadas para análise, conforme 

apresentado nas Tabelas 3, 4 e 5.  

 

Tabela 3. Estatísticas de uso para o Facebook. 

 

Média de 

publicação por 

semana Nº de curtidas 

Nº de 

seguidores Nota Reviews Qtde Reviews 

Média 4,04 7.231,51 7.248,37 4,58 275,05 

Máximo 24,38 35.301,00 35.296,00 5,00 2.005,00 

Mínimo 0,00 625,00 648,00 3,80 25,00 

Desvio Padrão 5,97 7.584,09 7.584,61 0,29 396,80 

 

 A Tabela 3 mostra as estatísticas resumo da utilização do Facebook para as 49 

empresas analisadas. A média de publicação foi calculada considerando oito semanas de 

observação, sendo que a linha média mostra a média das médias de publicação. As outras 

variáveis analisadas são o número de curtida das páginas, número de seguidores, nota dos 

reviews e a quantidade dos reviews.  

 Alguns pontos chamaram a atenção dos pesquisadores durante a análise destes 

dados. O primeiro é que seis estabelecimentos não possuíam nenhuma postagem nas oito 

semanas analisadas, sendo que 34 estavam com menos de 4 postagens por semana. Outro 

fato interessante foi relacionado ao outro extremo, uma grande atividade na rede - havia 

um restaurante com a média de publicação por semana igual à 24, perfazendo cerca de 3,5 

publicações por dia. No entanto, esta atividade frequente não implicou em um número 

maior de curtidas e seguidores (5.440 e 5.456, respectivamente), pelo contrário, tais 

variáveis encontravam-se abaixo da média; o mesmo é válido para o número de revisões - 

apenas 34.  

Devido às características da plataforma, o número de seguidores acompanha o 

número de curtidas, sendo que os três estabelecimentos com maior número de curtidas 

pertenciam ao segmento de casas noturnas, com valores iguais à 21.474, 32.418 e 35.301. 

Em relação aos reviews, a menor nota foi atribuída à uma pizzaria, onde as principais 

reclamações eram relacionadas à demora na entrega do pedido.  

Três fatos chamaram atenção na análise dos reviews, o primeiro é que a empresa 

com pior avaliação não respondia os reviews. Outro ponto é que as reclamações sobre 

atrasos na entrega estão bem distribuídas na linha temporal, portanto permitiu-nos concluir 

que o estabelecimento não leva em consideração os dados dispostos no Facebook para 

melhorar os serviços prestados. Por fim, seis estabelecimentos desabilitaram a opção de 

reviews.  

As análises do Instagram foram basicamente em relação a frequência de postagem e 

o número de seguidores, conforme apresentado na Tabela 4.  

 

Tabela 4. Estatísticas de uso para o Instagram. 
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Média de publicação 

(8 semanas) Nº Seguidores 

Média 4,04 6.642,22 

Máximo 21,63 23.200,00 

Mínimo 0,00 332,00 

Desvio Padrão 4,85 6.454,19 

 

Os estabelecimentos mais seguidos no Instagram são sorveterias e docerias, 

contrastando com as casas de show que representavam os mais seguidos no Facebook. 

Quanto à frequência de postagens, ela é a mesma para Facebook e Instagram, uma vez que 

a maior parte dos gerenciadores de mídias sociais duplicam as mesmas, apesar de que o 

público-alvo delas seja diferente. Em uma análise preliminar, percebeu-se que o gênero 

feminino é mais presente no Instagram, o que pode justificar que os estabelecimentos com 

maior número de seguidores sejam sorveterias e docerias.  Um levantamento similar foi 

feito para o TripAdvisor, conforme apresentado na Tabela 5.  

 

Tabela 5. Estatísticas de uso para o TripAdvisor. 

 Nota Reviews Quantidade Reviews 

Média 3,84 103,16 

Máximo 5,00 500,00 

Mínimo 0,00 0,00 

Desvio Padrão 1,50 163,20 

 

Como o TripAdvisor é uma plataforma ela é colaborativa com pouca ou nenhuma 

interação por parte dos estabelecimentos, alguns achados curiosos foram encontrados. Por 

exemplo, o estabelecimento com maior número de reviews é um restaurante cuja a última 

postagem no Facebook foi a cinco meses anteriores à data da coleta dos dados. No entanto, 

por ser um local turístico os usuários tendem a avaliá-lo.  

 

4.2.3 Achados das análises 

 

Os principais achados das análises foram: 

- Grande número de postagens semanais no Facebook não quer dizer aumento 

no número de seguidores; 

- Apesar do número de seguidores ser grande no Facebook, para alguns 

estabelecimentos a quantidade de reviews pode ser pequena; 

- A quantidade de avaliação no Facebook mostra-se não ter relação com a 

taxa média de postagens; 

- O número de seguidores no Facebook é influenciado de acordo com o setor 

no qual o negócio está inserido;   

- Alguns setores se destacam mais no Facebook como as casas de show e 

outros mais no Instagram como as docerias; 

- Mesmo sem presença ativa no Facebook e Instagram, empresas podem ter 

grandes quantidades de avaliações no TripAdvisor; 
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- As notas das avaliações do Tripadvisor estão de acordo com as apresentadas 

no Facebook. 

 Estes achados representam um resumo da resposta para a PP1 - "Qual o perfil de 

utilização de redes sociais por micro e pequenas empresas?". 

 

4.3 Gerenciamento das mídias sociais e do relacionamento com os clientes 

 

A segunda parte do estudo foi conduzido visando responder a PP2: " Quais as 

necessidades de produtos e serviços que micro e pequenas empresas apresentam para 

implementar o Social CRM?". Para tal, desenvolveu-se um questionário que foi divulgado 

para as empresas listadas nas fases anteriores. No entanto, mesmo com a divulgação e 

contato por telefone, apenas 3 empresas responderam. A fim de aumentar a amostra, 

modificou-se a estratégia adotada passando-se a marcar visitas ao estabelecimento, 

aproveitando o ensejo para aplicar o questionário. Tal mecanismo se mostrou efetivo pois 

15 empresas responderam o instrumento de pesquisa.  

 

4.3.1 Características do Mercado 

 

Algumas variáveis de pesquisa serão suprimidas pois eles eram para avaliar os 

resultados da pesquisa exploratória. Todas as perguntas neste sentido confirmaram os 

achados descritos anteriormente. As demais variáveis de pesquisa são descritas a seguir. 

 
Figura 3. Tempo de mercado das empresas entrevistadas. 

 

Como pode ser observado na Figura 3, 53,3% da amostra pesquisada possuem mais 

de 3 anos, no qual essa parcela de empresas já conta com uma certa estrutura e experiência 

de mercado. Em contrapartida, pode ser observado que cerca de 40% tem menos de 2 anos. 

Esse dado é muito útil para a aplicação de estratégias de Social CRM, visto que nos dá uma 

noção do nível de experiências das empresas presentes no mercado.    
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Figura 4. Modelo de negócios adotados pela empresa. 

 

Podemos observar na figura 4 as diferentes formas de atuação no mercado pelas 

empresas, no qual 40% utilizam a internet para vendas de produtos ou serviço que são 

oferecidos apenas na física. Em torno de 46,7% utilizam a internet para vender produtos 

que são fornecidos pela internet e pela loja física. Podemos ver um certo equilíbrio entre 

esses dois tópicos, devido as necessidades mercadológicas de cada setor de entretenimento. 

 

4.3.2 Gerência das Redes Sociais 

 

Na Figura 5 é exposto a forma como se dá a gerência da RSO, no qual em 93,3% 

dos casos a gerência é feito pelo proprietário do estabelecimento. Esse fenômeno ocorre 

por ter somente micro e pequenas empresa na amostra, sendo que essas empresas não 

dispõem de recurso financeiros para dedicar um funcionário somente para o manejo das 

RSO. 

 

 
Figura 5. Cargos relacionados à rede sociais. 
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Figura 6. Objetivos de uso das RSO. 

 

É possível observar na Figura 6 dados que indicam que 100% das empresas se 

utilizam das RSO para fazer promoções de produtos e/ou serviços, mas apenas 6,7% usam 

as RSOs como canal para vendas de produtos. Além disso vemos que 66,7% das empresas 

utilizam das RSO para responder comentários e/ou dúvidas dos clientes, o que é muito 

importante, pois como foi relatado anteriormente, empresas que ignoram seus clientes são 

mal avaliadas. 

 

4.3.3 Uso de CRM e adoção do Social CRM 

 

Por meio da análise da Figura 7 podemos observar certa deficiência no uso de 

sistemas de CRM, em que 80% das empresas não utilizam quaisquer tipos de sistemas de 

CRM, o que pode ocasionar prejuízos quanto a retenção do cliente. No entanto, um dado a 

ser destacado é o fato de uma das empresas utilizar o site próprio da empresa para pôr em 

prática atividades de CRM. 
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Figura 7. Uso de sistemas de CRM. 

 

4.3.4 Achados da análise 

 

- Apesar de terem um bom tempo de mercado, algumas empresas ainda têm grande 

deficiência no uso das RSO; 

- A maior parte das MPE não tem um cargo específico para a gerência das RSO; 

- O potencial das RSO não é completamente utilizado para o Social CRM pelas 

MPE; 

- Divulgação de promoções para dias de pouco movimento é o principal atrativo das 

RSO para as empresas analisadas; 

- Na prática, a maior parte das empresas consultadas não usam nenhum sistema de 

CRM; 

- Em uma análise paralela, percebeu-se até a carência de sistemas de Enterprise 

Resource Planning (ERP).  

 

4.4 Oportunidades de Pesquisa & Desenvolvimento 

 

Considerando as análises conduzidas, esta seção descreve alguns insights quanto a 

oportunidades de pesquisa e desenvolvimento obtidos, respondendo assim à PP2. 

Primeiramente, por meio da análise exploratória das RSO percebeu-se a não adoção de 

boas práticas de Social CRM, perpassando pela má utilização de tais plataformas até o 

negligenciamento das redes sociais como mecanismos de comunicação/satisfação do 

cliente, como no caso das respostas aos reviews. 

Em relação ao levantamento realizado na segunda análise, percebe-se que mesmo 

com relativo tempo de mercado, acima dos três anos, as empresas utilizam as mídias 

digitais apenas para divulgar produtos e serviços, não penetrando no mercado eletrônico. 

Ainda neste tocante, o pós-venda é pouco explorado.  

Como o instrumento de pesquisa utilizado foi aplicado presencialmente na maior 

parte dos casos, uma das hipóteses levantadas por meio da observação das respostas é que 

há um desconhecimento de práticas e estratégias para se gerenciar o relacionamento com 

os clientes por meio das RSO. Sendo assim, a principal oportunidade vislumbrada é o 

fornecimento de oficinas e cursos de capacitação aos gestores a fim de informar as 

potencialidades do Social CRM. Outro ponto notório foi a da pouca utilização de sistemas 

de CRM, este quesito abre o precedente para oferecer serviços de implantação e testes de 

tais plataformas em ambiente de produção. Além disso, reforça-se a necessidade 

capacitação na área.  
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5. Considerações finais 

 É inegável o impacto das redes sociais online nas relações sociais, inclusive entre 

empresas e consumidores. Uma das consequências mais notórias aos negócios foi o 

surgimento de novas estratégias envolvendo a gerência de relacionamento com os clientes 

e as mídias digitais, conhecido por Social CRM.  

Apesar das potencialidades da área, percebe-se que Micro e Pequenas Empresas 

estão à margem desta tendência. Visando melhor analisar este fato, uma análise de 

mercado ampla foi conduzida no presente estudo, a qual dividiu-se em duas etapas, uma 

exploratória com o objetivo de identificar o perfil de utilização de redes sociais por micro e 

pequenas empresas; e outra quantitativa, visando identificar e entender as necessidades de 

produtos e serviços que micro e pequenas empresas para implementar o Social CRM.  

Os resultados obtidos permitem-nos concluir que apesar das empresas estarem 

presentes nas RSO por meio de seus perfis, a adoção de estratégias de Social CRM é 

extremamente baixa. Além disso pode-se perceber que a falta de conhecimento e as 

restrições financeiras estão entre os principais fatores para que isso ocorra. Esta pesquisa 

fornece dados que a tem impacto direto nas MPE, pois conhecendo e caracterizando a 

realidade de cada MPE, surge a possibilidade de fornecer capacitação em Social CRM para 

os gestores, bem como serviços de implantação e teste de plataformas de CRM.  

Os desdobramentos desta pesquisa são variados. Em um primeiro momento pensa-

se na expansão do número de empresas avaliadas e análise por setor econômico. Em um 

segundo momento considera-se relevante dedicar-se a investigações qualitativas, como por 

exemplo, analisar o padrão das postagens nas redes sociais, categorizando-as em 

divulgação, promoções e sorteios, por exemplo - a partir deste ponto será possível ver 

quais categorias possuem maior engajamento por parte dos usuários; e conduzir estudos de 

caso para entender melhor as necessidades das micro e pequenas empresas no tocante à 

implementação do Social CRM.  

 

Referências 
Ahani, A., Rahim, N. Z. A., & Nilashi, M. (2017). Forecasting social CRM adoption 

in SMEs: A combined SEM-neural network method. Computers in Human 

Behavior, 75, 560–578. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.05.032 

Ahmad, S. N., & Laroche, M. (2017). Analyzing electronic word of mouth: A social 

commerce construct. International Journal of Information Management, 37(3), 

202–213. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2016.08.004 

Alt, R., & Reinhold, O. (2012). Social Customer Relationship Management (Social 

CRM). Business & Information Systems Engineering, 4(5), 287–291. 

https://doi.org/10.1007/s12599-012-0225-5 

Bose, R. (2002). Customer relationship management: key components for IT success. 

Industrial Management & Data Systems, 102(2), 89–97. 

https://doi.org/10.1108/02635570210419636 

Chen, I. J., & Popovich, K. (2003). Understanding customer relationship 

management (CRM). Business Process Management Journal (Vol. 9). 

https://doi.org/10.1108/14637150310496758 

Cirqueira, D., Jacob, A., Lobato, F., de Santana, A. L., & Pinheiro, M. (2017). 

Performance Evaluation of Sentiment Analysis Methods for Brazilian Portuguese 

(pp. 245–251). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-52464-1_22 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4129



 

 

CNDL, & SPC Brasil. (2015). Perfil das micro e pequenas empresas brasileiras. 

Retrieved from 

https://www.spcbrasil.org.br/uploads/st_imprensa/relatorio_perfil_mpe1.pdf 

CNDL, & SPC Brasil. (2017). Consumo por meio de aplicativos. Retrieved from 

https://www.spcbrasil.org.br/wpimprensa/wp-content/uploads/2017/07/Análise-

Consumo-Online-_-Aplicativos-1.pdf 

Constantinides, E., & Holleschovsky, N. I. (2016). Impact of Online Product Reviews 

on Purchasing Decisions. Proceedings of the 12th International Conference on 

Web Information Systems and Technologies, 271–278. 

https://doi.org/10.5220/0005861002710278 

de Almeida, G. R. T., Lobato, F., & Cirqueira, D. (2017). Improving Social CRM 

through eletronic word-of-mouth: a case study of ReclameAqui. XIVWorkshop 

de Trabalhos de Iniciação Científic. 

Faase, R., Helms, R., & Spruit, M. (2011). Web 2.0 in the CRM domain: defining 

social CRM. International Journal of Electronic Customer Relationship 

Management, 5(1), 1. https://doi.org/10.1504/IJECRM.2011.039797 

Harrigan, P., & Miles, M. (2014). From e-CRM to s-CRM. Critical factors 

underpinning the social CRM activities of SMEs. Small Enterprise Research 

(Vol. 21). https://doi.org/10.1080/13215906.2014.11082079 

King, S. F., & Burgess, T. F. (2008). Understanding success and failure in customer 

relationship management. Industrial Marketing Management, 37(4), 421–431. 

https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2007.02.005 

Kubina, M., & Lendel, V. (2015). Successful Application of Social CRM in The 

Company. Procedia Economics and Finance, 23(October 2014), 1190–1194. 

https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00487-6 

Ling, R., & Yen, D. C. (2001). Customer Relationship Management: an Analysis 

Framework and Implementation Strategies. Journal of Computer Information 

Systems, 41(February), 82. https://doi.org/10.1080/08874417.2001.11647013 

Lobato, F., Pinheiro, M., & Jr, A. J. (2017). Social CRM: Biggest Challenges to Make 

it Work in the Real World, 263, 221–232. https://doi.org/10.1007/978-3-319-

52464-1 

Orenga-Roglá, S., & Chalmeta, R. (2016). Social customer relationship management: 

taking advantage of Web 2.0 and Big Data technologies. SpringerPlus, 5(1). 

https://doi.org/10.1186/s40064-016-3128-y 

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A Design 

Science Research Methodology for Information Systems Research. Journal of 

Management Information Systems, 24(3)(3), 45–78. Retrieved from 

http://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302 

Planalto. (2006). LEI COMPLEMENTAR N
o
 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. 

Retrieved February 23, 2018, from 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm 

Ritzer, G., & Jurgenson, N. (2010). Production, Consumption, Prosumption. Journal 

of Consumer Culture, 10(1), 13–36. https://doi.org/10.1177/1469540509354673 

Saba, F. A. A. and T. (2013). Impact of Social Networks on Customer Relation 

Management (CRM) in Prospectus of Business Environment. Journal of 

American Science, 9(7), 480–486. 

SEBRAE. (2015). Participação das Micro e Pequenas Empresas na Economia 

Brasileira. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4130



 

 

Silva, W., Santana, Á., Lobato, F., & Pinheiro, M. (2017). A methodology for 

community detection in Twitter. In Proceedings of the International Conference 

on Web Intelligence - WI ’17 (pp. 1006–1009). New York, New York, USA: 

ACM Press. https://doi.org/10.1145/3106426.3117760 

Soltani, Z., & Navimipour, N. J. (2016). Customer relationship management 

mechanisms: A systematic review of the state of the art literature and 

recommendations for future research. Computers in Human Behavior, 61, 667–

688. https://doi.org/10.1016/J.CHB.2016.03.008 

Tohidi, H., & Jabbari, M. M. (2012). CRM in Organizational Structure Design. 

Procedia Technology, 1, 579–582. https://doi.org/10.1016/j.protcy.2012.02.126 

Wittwer, M., Reinhold, O., & Alt, R. (2017). Customer Context and Social CRM  : A 

Literature Review and Research Agenda. 30th Bled eConference Digital 

Transformation – From Connecting Things to Transforming Our Lives, 1–14. 

Xu, Y., Yen, D. C., Lin, B., & Chou, D. C. (2002). Adopting customer relationship 

management technology. Industrial Management & Data Systems, 102(8), 442–

452. https://doi.org/10.1108/02635570210445871 

 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4131



 

 

DOI: 10.5748/9788599693148-15CONTECSI/PS-5899 

Neural Networks For Financial Domain: A Bibliographic Review 

Abstract : With the constant evolution of techniques and methodologies employed in the 

financial environment, it is increasingly necessary to use technologies that make complex 

problem solving more assertive and efficient. In the world scenario the use of artificial 

intelligence in several areas has become very common, especially in areas where the 

forecast of information becomes necessary. There are several ways to apply a neural 

network in financial environment, be it in credit analysis, bank operational risk or even in 

use for trading strategies. The most important characteristic of an artificial neural network 

(RNA) is the ability to learn and with this evolve its performance, this characteristic ends 

up drawing attention in the financial environment, since the use of this technology leads to 

time savings, cost reduction and management more efficient. Through a literature review 

will be analyzed the main scientific productions about the subject in order to understand 

the characteristics of artificial neural networks and their applicability in financial 

environment. From this study it is sought to understand which artificial neural network is 

most appropriate for each segment in the financial area. 

Keywords: Artificial neural networks, RNA, Neural networks for financial environments, 

Financial Information Management, Neural networks for financial management 

Redes Neurais Para O Domínio Financeiro: Uma Revisão Bibliográfica 

Resumo: Com a constante evolução das técnicas e metodologias empregadas em ambiente 

financeiro, cada vez mais se faz necessário o uso de tecnologias que tornem a resolução de 

problemas complexos mais assertiva e eficiente. No cenário mundial o emprego de 

inteligência artificial em diversas áreas tem se tornado muito comum, principalmente, em 

áreas nas quais a previsão de informação se faz necessária. Existem diversas maneiras de 

se aplicar uma rede neural em ambientes financeiros, seja em análise de crédito, risco 

operacional do banco ou até em uso para estratégias de negociação. A característica mais 

importante de uma Rede Neural Artificial é a capacidade de aprender e com isso evoluir 

seu desempenho, essa característica desperta atenção no ambiente financeiro, pois o 

emprego dessa tecnologia leva à economia de tempo, redução de custos e uma gestão de 

dados mais eficiente. Mediante uma revisão da literatura será analisado as principais 

produções científicas acerca deste tema, a fim de entender as características de redes 

neurais artificiais e sua aplicabilidade em ambientes financeiros. A partir deste estudo 

busca-se entender qual rede neural artificial é mais adequada para cada segmento na área 

financeira. 
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1 . Introdução 

Nos últimos anos a procura por tecnologias que melhoram processos e que resolvam 

problemas com alto nível de complexidade tem aumentado e no setor financeiro a busca 

por inteligência artificial tem se tornado cada vez mais comum.  O conceito e as técnicas 

de inteligência artificial vêm evoluindo a cada ano. Com o passar do tempo outras ideias 

foram desenvolvidas e o campo de pesquisa nessa área se tornou mais vasto e complexo. A 

ideia de inteligência artificial está relacionada à capacidade de máquinas pensarem como 

seres humanos e dessa forma conseguirem resolver problemas. Um conceito muito forte 

quando falamos de IA (Artificial Intelligence) são as redes neurais artificiais (RNA). As 

RNAs são inspiradas na estrutura neural de organismos biológicos. Assim como uma rede 

neural biológica, uma RNA é formada por diversos neurônios, que quando interligados 

formam uma rede inteligente que adquire conhecimento através da experiência. Essas 

redes estão divididas em neurônios artificiais que nada mais são do que estruturas lógico-

matemáticas que buscam simular as formas e comportamentos de neurônios biológicos. A 

partir da combinação de diversos neurônios forma-se o que chamamos de rede neural. 

Redes neurais podem ser utilizadas em diversos segmentos, tendo em vista que esses 

sistemas podem ser treinados com grande volume de dados. Essa tecnologia tem chamado 

a atenção da área financeira, pois ficou mais fácil produzir modelos que permitem análises 

mais complexas e resultados mais rápidos e satisfatórios. Previsões de alto valor que 

podem levar a melhores decisões e ações inteligentes em tempo real sem a intervenção 

humana.  

Outros artigos já abordaram o uso de redes neurais em diversos segmentos do ambiente 

financeiro, entre os trabalhos analisados durante o levantamento bibliográfico podemos 

ressaltar alguns artigos que abordam o uso dessa tecnologia na área financeira: 

● Gambogi e Costa (2016) apresentam o uso de redes neurais aplicada na tomada de 

decisão no mercado de ações. Nesse trabalho foi apresentado um sistema de trading 

que toma decisões de compra e venda. Foi empregado o uso de redes neurais com 

propagação para frente em período de 5 anos. 

● Tachibana e Orlandi (1999) sugerem problemas que podem ser resolvidos 

utilizando redes neurais na área financeira. 

● Jones (2017) faz uma análise sobre redes neurais recorrentes para previsão de 

séries temporais. 

●  Wonga e Selvib (1998) realizaram uma revisão da literatura entre os anos de 1990 

e 1996 a fim de entender a tendência de aplicações publicadas durante entre esses 

anos. A literatura pesquisada seguiu os seguintes critérios: (1) ano de publicação, 

(2) a área de aplicação, (3) domínio problema, (4) fase do processo de decisão, (5) 

o nível de gestão, (6) do nível de interdependência tarefa, (7) meio de 
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desenvolvimento, (8) de interação acadêmica / incorporado em desenvolvimento, 

(9) tecnologia / integração técnica estatística, e (10) estudo comparativo. 

Esse artigo irá abordar características básicas que compõem uma rede neural artificial, 

identificar as propostas de utilização de redes neurais no ambiente financeiro, além de 

comparar as principais soluções de RNAs propostas e indicar aquelas que são adequadas 

ao domínio financeiro, segundo levantamento bibliográfico. A análise dos trabalhos foi 

subdividida em função da aplicação da rede. Este trabalho organiza-se a partir desta 

introdução. Na Seção 2 são discutidos os conceitos fundamentais para entendimento de 

redes neurais, na Seção 3 é realizada a revisão da literatura sobre a aplicação de redes 

neurais na previsão de falência e concessão de crédito. Por fim foram discutidos os 

resultados da pesquisa na conclusão, onde foram sugeridos possíveis trabalhos que 

poderão ser realizados a partir deste estudo. 

2. Redes Neurais Artificiais e Suas Características  

As redes neurais artificiais são uma abstração de redes neurais biológicas. Assim como 

neurônios biológicos são constituídos de diversas características, um neurônio artificial 

também possui suas particularidades. Gazoni (1999, p. 8) define que o neurônio artificial é 

análogo ao neurônio biológico: ele recebe entradas (inputs) como os impulsos 

eletroquímicos que os dendritos de neurônios biológico recebem de outros neurônios; as 

saídas (outputs) dos neurônios artificiais correspondem aos sinais através de axônio por 

um neurônio biológico; e, como nas sinapses, os sinais podem ser alterados. A Figura 01 

ilustra a estrutura de um neurônio artificial. 

 

Figura 01 – Estrutura de um neurônio artificial. (Barra, 2013)  

 

Um RNA (Rede Neural Artificial) é um processador paralelo constituído de unidades de 

processamento denominados neurônios, interligados entre si através de conexões 

sinápticas, com capacidade de armazenar conhecimento experimental mediante a interação 

com o meio ambiente (Haykin, 2009 apud. Gambogi, 2013, p. 16).  De acordo com  

Gambogi (2013), conforme são estruturados os neurônios, uma rede pode ser classificada 

como: camada única ou multicamadas com propagação para a frente sem retroalimentação 

dos sinais (perceptron multicamadas), sendo que no último caso, todos os neurônios de 

uma camada são conectados com os da camada subsequente; recorrentes, quando 

constituídas com ou sem camadas escondidas em que há retroalimentação dos sinais para 

os próprios neurônios geradores dos sinais ou somente para os demais. 

Os neurônios são formados por elementos que desempenham papéis importantes durante o 

processamento da informação (Crestan &  Araki & Tolosa &  Assis &  Júnior, p. 3). Os 

seus elementos básicos são: 

● entradas (x 1 , x2 , ..., x m ); 
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● um conjunto de sinapses, cada uma delas caracterizada por um peso sináptico 

(w k1 , w k2 ..., w k m ); 

● um somador (∑) utilizado para fazer a soma dos sinais de entrada 

ponderados; 

● uma função de ativação φ (.) para restringir a amplitude da saída do neurônio; 

podem ser utilizadas funções de ativação de um neurônio: 

● função de limiar; função linear por partes ou função sigmoide; 

● um bias (b k ) que é uma espécie de peso do neurônio na rede; 

● saída (y k ).  

A figura 2 ilustra o esquema de um neurônio artificial, exemplificando seus componentes 

básicos. 

 

  Figura 02 – Modelo não linear de um neurônio. (Crestan et al., 2005)  

2.1 Arquitetura e tipos redes neurais artificiais 

A conexão e disposição dos neurônios de uma RNA, caracterizam sua arquitetura, dessa 

forma, existem redes com camada única e de múltiplas camadas, incluindo com conexões 

recorrentes. Os diferentes tipos de estruturas são voltados para cenários específicos e com 

empregos totalmente diferentes. A RNA feed-forward é um tipo de rede em que as 

conexões entre os neurônios não formam um ciclo. Essa foi a primeira proposta de 

arquitetura para redes neurais. Existem dois tipos de feed-forward, a perceptron de única 

camada e a perceptron multi camadas. De acordo com Tachibana e Orlandi (1998) a rede 

perceptron de única camada é empregada na resolução de problemas linearmente 

separáveis, por outro lado, a rede perceptron multicamadas implementam uma camada de 

entrada, uma camada oculta e, por fim, uma camada de saída. Segundo Jones (2017) a 

camada oculta possibilita a extração de recursos da camada de entrada, dessa forma 

problemas com maior complexidade podem ser aplicados a essa rede. Essa topologia de 

rede tem aplicabilidade em diversas áreas. Na área financeira, Tachibana e Orlandi (1998) 

descrevem que essa RNA pode ser utilizada para: aproximação de funções; classificação 

de organizações; concessão de créditos; previsão de vendas; previsão de séries temporais e 

avaliação de riscos de inadimplência.  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4135



 

 

 

Figura 03 – Modelo de rede neural feed-forward com camada oculta. (Jones,2017)  

Uma rede neural recorrente (cujo acrônimo em inglês é RNN - Recurrent Neural Network) 

é uma classe de redes neurais que inclui conexões ponderadas dentro de uma camada (em 

comparação com as redes de feed-forward tradicionais, onde conecta alimentação apenas 

para camadas subsequentes) (Jones, 2017, p.1). Esse tipo de rede tem a capacidade de 

armazenar informações, além de realizar o processamento de novas entradas. Com isso, 

essa topologia se torna extremamente útil em ambientes financeiros, pois dados devem ser 

considerados antes do processamento para que seja mais fácil obter resultados mais 

precisos.  

Redes neurais voltadas para resolução de problemas em ambientes financeiros dispõem de 

uma estrutura complexa e mais arrojada. Segundo (Jones, 2017, p.1), quando trabalhamos 

com séries temporais existe a necessidade de armazenamento do histórico de entradas, 

dessa forma uma RNN tem a capacidade de armazenar dados e criar um sistema de 

feedback interno, ou seja redes recorrentes podem suportar um comportamento temporal.  

Dentre as diversas arquiteturas de RNN podemos destacar as redes Recorrentes simples 

(RNNS), diferente das redes feed-forward as RNNS implementam uma camada de estado 

que tem papel importante na camada de entrada, de acordo com (Jones, 2017, p.2), essa 

arquitetura pode ser aplicada em padrões de dados que variam com o tempo.  

Existem dois modelos comuns de RNNS que são denominados de Elman e Jordan, a 

realimentação das redes funcionam de forma diferente, no caso da rede Elman, ilustrada 

pela Figura 04, a camada oculta alimenta uma camada de estado de nós de contexto que 

retém a memória das entradas passadas (Jones, 2017, p.2). 

 

 Figura 04 – Modelo de rede Elman; (Jones,2017)  

As redes Jordan diferem das de Elman, ao invés de manter o histórico da camada oculta, 

elas armazenam a camada de saída na camada de estado (Jones, 2017, p.2). Essas duas 
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topologias, citadas acima, podem ser utilizadas no domínio financeiro, o uso desses 

modelos será abordado mais adiante nesse artigo.  

2.2 Algoritmos de treinamento e aprendizado da rede 

A principal característica de uma RNA é a capacidade de aprender e com isso melhorar seu 

desempenho. Existem diversos tipos de aprendizados voltados para modelos específicos de 

RNA. Segundo Oliveira (2003, p. 24 apud HAYKIN, 2001), as classes de aprendizado 

são: treinamento supervisionado, aprendizado por reforço e aprendizagem não 

supervisionado. 

Durante o treinamento supervisionado os resultados esperados, dado as entradas e 

balanceamento sinápticos, são conhecidos durante o processo, em uma situação de erro a 

rede é realimentada para que seu desempenho seja melhor. O aprendizado por reforço não 

dispõe dos resultados esperados para dada configuração, ou seja, o resultados reais não 

estão disponíveis para treinamento. De acordo com Barreto (2002), o aprendizado não 

supervisionado consiste em não indicar quando a resposta foi correta ou não, por outro 

lado, utiliza-se de um esquema de exemplos para que a rede tenha respostas semelhantes. 

Oliveira (2003, p. 24 apud Haykin, 2001) cita que existe uma falta total de realimentação 

para dizer se o objetivo da aprendizagem foi alcançado ou não. 

Existem diversos algoritmos de aprendizagem supervisionada e não supervisionada para 

treinamento de uma RNA voltados para reconhecimentos de padrões: Kohonen(Self-

Organizing Maps)  Kohonen(1998), Perceptron Gardner (1998), Adaline IEEE(1990), 

Backpropagation Werbos  (1974  apud.Gambogi, 2013).  

O algoritmo backpropagation consiste em um treinamento supervisionado, esse algoritmo 

trabalha com redes multicamadas e auxilia na resolução de problemas não linearmente 

separáveis. O algoritmo backpropagation superou as falhas do Perceptron anteriormente 

apontadas por Minsky e Papert ao viabilizar o aprendizado de redes neurais multicamadas 

Gambogi (2013, p.6). Nos anos 80, segundo Gambogi (2013), ocorreu a popularização do 

backpropagation com isso as pesquisas para aplicação de redes neurais em finanças 

aumentou nos anos 90. 

Por utilizar um processo de treinamento supervisionado o backpropagation tem um tempo 

de treinamento elevado. Barca, Silveira, Magini (2005) citam que a taxa de atualização dos 

pesos acaba elevando o tempo de treinamento, quando a taxa de atualização for muito 

baixa a rede irá consumir muito tempo de treinamento, porém, se for o contrário a rede irá 

se tornar instável e quando apresentada ao problema não irá produzir resultados confiáveis. 

2.3 Estudo comparativo de topologias 

As redes neurais FeedForward de Camada Simples possuem apenas uma camada de 

entrada associada a um ou mais neurônios e desta forma produzem uma saída, o fluxo de 

informação segue apenas em uma direção, essa rede é comumente aplicada em problemas 

de filtragem e classificação. 

É importante ressaltar que essa topologia não pode ser aplicada a problemas de 

complexidade elevada tendo em vista sua arquitetura limitada. Na Figura 05 temos a 

ilustração da arquitetura FeedForward de Camada Simples. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4137



 

 

 

Figura 05 – FeedForward de Camada Simples; (Crestan,et al) 

A rede FeedForward de Camadas Múltiplas dispõe de uma estrutura mais robusta 

possibilitando seu uso em áreas mais complexas e voláteis, como por exemplo em 

classificações de padrões, por não conter uma camada de contexto essas redes acabam 

sofrendo uma limitação, a inexistência de contexto ou estado da rede. 

As redes recorrentes possuem uma camada de realimentação, isso possibilita a inserção de 

contexto tornando o treinamento mais simples e menos demorado, porém segundo Roman 

e Jameel (1996 apud.Gambogi, 2013) a rede neural Elman, que é uma rede recorrente, foi 

aplicada à previsão dos retornos de índices representativos de diversos mercados 

internacionais de ações, porém os resultados foram ligeiramente superiores a uma rede de 

camadas múltiplas. 

Para Jones (2017) as RNN (redes neurais recorrentes) vêm evoluindo e definindo um 

padrão para se trabalhar com dados de séries temporais. 

3. Redes Neurais Aplicadas ao Domínio Financeira: Uma Revisão da Literatura 

Diversas pesquisas nos últimos anos foram desenvolvidas a fim de entender a 

aplicabilidade dos modelos de redes neurais na previsão de séries financeiras, em alguns 

casos realizou-se a criação de um modelo previsor voltado para um determinado cenário. 

A aplicação de rede neurais recorrentes e com propagação para frente (feedforward) não é 

nova e já foi testada em diversos ambientes. Neste trabalho, foi realizado um levantamento 

bibliográfico para entender quais são os principais estudos e resultados obtidos sobre o uso 

de redes neurais para a previsão de séries temporais.  

Foram utilizados os principais portais de artigos científicos, e.g. Google Academic, 

Science direct e Scielo, a fim de identificar as pesquisas realizadas sobre redes neurais 

artificiais para o domínio financeiro nos últimos 10 anos. Os critérios estabelecidos para 

esse levantamento foram os seguintes: O ano de publicação; os modelos de redes utilizados 

e por fim, a aplicabilidade dos modelos estudados. Foram contabilizados 108 artigos 

desenvolvidos neste período. Alguns dos principais trabalhos encontrados são discutidos a 

seguir e a distribuição ao longo dos anos desses periódicos pode ser visualizada no gráfico 

da Figura 06.  
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Figura 06 – Quantitativo de periódicos 

Gambogi (2013) chegou à conclusão que redes neurais podem ser utilizadas nas decisões 

de compra e venda do mercado de ações, porém, deve-se levar em consideração os 

atributos, a arquitetura e o treinamento da rede.  

Thiele e Adami (2016) propuseram um sistema previsor, utilizando a técnica de 

combinação de redes neurais para realizar a previsão de tendências e preços das ações da 

bolsa. O sistema conseguiu um percentual de acerto com variação entre 55% e 58%. Ao 

realizar uma simulação de investimento, observou-se que sua utilização possibilitaria a 

obtenção de lucros de 13% a 24%, no período de um ano (Thiele, et al., 2016). 

Franco e Steiner (2014) realizaram um estudo comparativo de modelos de RNA, no qual 

analisaram arquiteturas como: Perceptron de Múltiplas Camadas, a Rede Alimentada 

Adiante Focada Atrasada no Tempo, a Rede Neural de Base Radial e a Rede de Camada 

Recorrente. Ao final do estudo foi demonstrado que redes neurais recorrentes 

apresentaram erros mínimos com um rendimento satisfatório. 

Alguns trabalhos que estão fora do período de 10 anos, porém com grande relevância para 

este trabalho, foram também analisado e abordam o uso de redes neurais em ambiente 

financeiro: 

● Wonga, Selvib (1996) realizaram o pesquisa bibliográfica e identificaram 64 

artigos entre os anos de 1990 e 1996, com o objetivo de classificar e entender a 

aplicabilidade das redes neurais na época. De acordo com Wonga, Selvib (1996) 

muitos estudos sugerem que redes neurais conseguem ter mais sucesso do que 

técnicas estatísticas sofisticadas, quando aplicadas a determinado problema. 

● Oliveira (2003) que utilizou 4 métodos para alcançar a previsão de séries temporais 

financeiras. Os modelos ARIMA-GARCH, RNA feedforward, RNA treinada com 

filtro de Kalman estendido (EKF) e RNA treinada com o filtro de Kalman 

unscented (UKF). De acordo Oliveira (2003), as séries temporais utilizadas foram 

univariadas e compostas por dados reais do setor. Ainda segundo Oliveira (2003), 

os resultados obtidos demonstraram que a RNA-UKF (RNA treinada com o filtro 

de Kalman unscented), apresentou melhores resultados quando comparados com 

redes RNN (Redes neurais artificiais recorrentes).  
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A seguir serão discutidos alguns trabalhos cujas aplicações referem-se a áreas específicas 

do domínio financeiro. 

3.1 Previsão de Falência Utilizando Redes Neurais 

Prever risco de falência ou insolvência de empresas é uma linha de pesquisa antiga e de 

grande estima do mundo empresarial. Durante os anos, modelos estatísticos vêm sendo 

desenvolvidos para obter resultados mais precisos. Diversos estudos foram desenvolvidos 

na área visando entender como aplicar essa nova tecnologia da melhor maneira.  

Vieira (2013) realizou uma avaliação de como os modelos de redes neurais poderiam ser 

utilizados para previsão de insolvência do banco Panamericano. No estudo foi analisado 

dados entre os anos de 1996 e 2011, a pesquisa concluiu que redes neurais com topologia 

mais complexa apresentam melhor previsibilidade em casos de falência. Ainda de acordo 

com Vieira (2013, p. 26 apud   Hall et all, 2008) o principal problema no uso de redes 

neurais para previsão de falência no setor bancário é a ausência de explicação, ou seja 

mesmo que redes neurais consigam um grau elevado de previsibilidade a razão que leva a 

esse resultado não está disponível. 

Em 1990, segundo Gambogi (2013, p. 26 apud   Odom e Sharda, 1990), os autores Odom 

e Sharda comparam os resultados com a análise discriminante, com vantagens para a rede 

neural MLP (Multilayer Perceptron).  

Almeida e Matias (2018) utilizaram RNA para previsão de insolvência de bancos 

brasileiros, segundo Almeida, Matias utilizando redes neurais foi possível obter a 

classificação correta de até 68% das empresas analisadas. Na Figura 08 é demonstrado o 

percentual de empresas corretamente classificadas através das redes neurais. 

 

Figura 08 – Porcentagem de empresas corretamente classificadas através das redes neurais. 

Almeida, Matias (2018) 

Melhores resultados na previsão de falência estão associados à base de dados utilizada para 

treinamento, quanto maior for o volume de dados, melhores resultados serão obtidos, por 

isso instituições com o maior tempo de mercado podem ter resultados mais precisos 

durante essas análises. Como foi sugerido por Gambogi (2013) na previsão de informação 

deve ser levado em consideração os atributos, a arquitetura e o treinamento da rede. O 

emprego de redes neurais aliadas a uma base de dados robusta trará resultados de grande 

valor para organizações de médio e pequeno porte. 
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3.2. Concessão de Crédito 

A concessão de crédito possibilitou novos horizontes e possibilidades aos clientes, porém 

esse tipo de negócio implica em alguns ricos às empresas que o concedem, tendo em vista 

o alto risco de inadimplência. 

Quando o objeto de análise é uma grande corporação o treinamento da rede neural se torna 

mais fácil, pois o volume de dados é maior, porém, realizar a análise de histórico 

financeiro de um único cliente não é tarefa fácil.   

Sanches e Zeni (2013) apresentaram uma aplicação de redes neurais para concessão de 

crédito a novos clientes, utilizando RNA o trabalho propôs análises para identificar bons e 

maus pagadores, os resultados sugerem que as Redes Neurais podem representar uma 

promissora técnica para a análise de concessão de crédito Sanches e Zeni (2013).   

Ribeiro, Neto, Merlo, Mello (2005) realizam um estudo de caso de como empresas 

poderiam utilizar redes neurais para concessão de crédito a novos clientes. Foi utilizada 

uma rede de múltiplas camadas (MLP) feedforward, algoritmo back-propagation, com 

função de ativação sigmoidal e supervisionada (Ribeiro, et all, 2005).  

Apesar das possibilidades do uso de redes neurais neste cenário, no mercado de crédito, 

essa técnica ainda não é popular. Futuramente alinhadas a outras técnicas de inteligência 

artificial esse tipo de análise poderá se tornar mais comum no mercado. 

4. Conclusão  

O uso de redes neurais artificiais traz diversos ganhos no ambiente financeiro, modelos 

estatísticos antes utilizados traziam incertezas e imprevisibilidade ao cenário. Com o uso 

da topologia e treinamento adequado os ganhos podem ser inúmeros com as RNAs.   

A flexibilidade arquitetural das RNAs facilitam a sua aplicabilidade à problemas de 

complexidade elevada, porém, tendo em vista todo seu potencial seu uso ainda é limitado e 

pouco discutido em empresas e organizações do segmento. 

Os estudos encontrados mostram as grandes evoluções no domínio, demonstrando que sua 

implementação é segura e assertiva, apesar disto os materiais disponíveis para aprendizado 

dificultam a implementação de novas aplicações, pois os mesmos dispõe de uma 

complexidade ferramental e inerente extremamente elevada. 

Para as principais aplicações de redes neurais em alguns casos teremos um custo elevado 

para treinamento da rede, pois a etapa de treinamento pode exigir uma quantidade de dados 

extremamente elevada, isso pode ser uma dificuldade no uso desta tecnologia, o sucesso de 

uma rede está intimamente ligado os seus sucessivos treinos. 

Na Tabela 1 foram mostradas as principais características dos estudos citados neste 

trabalho. 
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Tabela 1 - Quadro comparativo dos estudos analisados 

Pesquisas Principais características 

Recurrent Neural Networks 

Deep Dive, Jones (2017). 

Análise acerca da arquitetura recorrente, treinamentos 

e aplicações na previsão de séries temporais. 

A Neural Networks Deep Dive, 

Jones (2017). 

Estudo sobre as principais características das redes 

neurais. 

Aplicação De Redes Neurais Na 

Tomada De Decisão No 

Mercado De Ações, Gambogi 

(2013). 

Propor modelo para aplicação de redes neurais no 

mercado financeiro. 

Previsão de séries temporais 

financeiras: modelo baseado em 

redes neurais artificiais, Thiele, 

Adami(2016). 

Explorar modelos de redes neurais e propor 

combinação para os mesmos criando um novo 

modelo e aplicando para previsão de preços de ações.  

Estudo Comparativo De Redes 

Neurais Artificiais Para Previsão 

De Séries Temporais 

Financeiras, Franco Steiner 

(2014). 

Descrever as principais características das redes para 

ambiente financeiro. 

Neural network applications in 

finance: A review and analysis 

of literature,Wonga, Selvib 

(1996). 

Analisar as principais características dos estudos 

realizados sobre redes neurais aplicadas ao ambiente 

financeiro. 
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Aplicação De Redes Neurais 

Artificiais Na Análise De Séries 

Temporais Econômico-

financeiras, Oliveira (2003). 

Testar o desempenho de diversas redes aplicadas a 

análise de séries temporais econômicas. 

Três Ensaios Sobre Aplicações 

De Redes Neurais Em 

Economia, Vieira (2013). 

Explorar e descrever aplicações de redes neurais em 

economia. 

Avaliação De Insolvência De 

Bancos Brasileiros Por Meio De 

Redes Neurais,  Almeida E 

Matias (2018). 

Explorar e descrever aplicações falência ou 

insolvência de bancos brasileiros, com redes neurais. 

Concessão de Crédito em uma 

Instituição de Ensino Baseada 

em Redes Neurais Artificiais, 

Sanches e Zeni (2013) . 

Explorar e descrever a aplicação de concessão de 

crédito a clientes com redes neurais. 

Aplicação Das Redes Neurais 

Na Concessão De Crédito – Um 

Estudo De Caso Em Uma 

Empresa De Consórcio.  

Ribeiro, Neto,Merlo,Mello 

2005. 

Explorar e descrever a aplicação de concessão de 

crédito a clientes com redes neurais. 

 

Os processo de treinamento de uma rede neural podem se tornar custosos, dessa forma este 

trabalho pode servir de ferramenta para futuros estudos que poderão propor novos modelos 

de treinamento para as arquitetura já existentes, propor arquiteturas voltadas 

especificamente ao domínio financeiro e auxiliar estudos que demonstrem o melhor uso e 

treinamento de redes existentes. 

Desta forma esperamos que este artigo venha corroborar como guia para futuras pesquisas 

na área, apontando as diversas aplicações e autores sobre redes neurais em ambiente 

financeiro. 
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Due to the large volume of data available, researchers find it difficult to store and organize 

the work considered relevant to research. Reference management systems improve this 

process by assisting in scientific production through source management, information 

sharing, standardization, and adequate formatting of citations and references. The main 

objective of this study is to analyze the issues involved with the use of the Mendeley 

reference manager by researchers for scientific production. To do so, it presents the 

Mendeley software, its main features and possible improvement points. The study also 

seeks to reinforce the need to approach the theme by encouraging the use of reference 

managers as a tool to help scientific elaboration. In order to meet the proposed objective, a 

bibliometric study of articles published in journals indexed in the Scopus and Web of 

Science Database was developed from 2010 to 2018, whose thematic focus was the 

proposed theme. Positive results were observed in the use of the software by researchers of 

an IEs described through an experience report 

 

Keywords: Reference Manager, Mendeley, Academic Production, Scientific Writing 

 

Uso do gerenciador de referências Mendeley: ferramenta de apoio na produção científica 

Devido ao grande volume de dados disponíveis, os pesquisadores encontram dificuldades 

para armazenar e organizar os trabalhos considerados relevantes para pesquisas. Os 

sistemas de gerenciamento de referências melhoram este processo, auxiliando na produção 

científica por meio da gestão das fontes, compartilhamento de informações, padronização e 

formatação adequada das citações e referências. O objetivo principal deste estudo é 

analisar as questões envolvidas com o uso do gerenciador de referências Mendeley por 

pesquisadores para produção científica. Para tanto, apresenta o software Mendeley, seus 

principais recursos e os possíveis pontos de melhoria. O estudo busca ainda reforçar a 

necessidade de abordagem da temática incentivando a utilização e gerenciadores de 

referência como ferramenta da elaboração científica. Para o atendimento do objetivo 

proposto foi desenvolvido um estudo bibliométrico de artigos publicados nas revistas 

indexadas na Base de dados Scopus e Web of Science, de 2010 a 2018, cujo enfoque 

temático foi a temática proposta. Observou-se resultados positivos na utilização do 

software por pesquisadores de um IEs descritos através de um relato de experiência. 

Palavras-chave: Gerenciador de Referência, Mendeley, Produção Acadêmica, Escrita 

Científica 
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1 INTRODUÇÃO 

Tendo em vista o conceito de Sociedade em Rede descrito por Castells (2007), a 

economia do conhecimento é essencial e a informação o bem mais valioso. Nesse contexto 

a capacidade de aprender e saber lidar com o fluxo informacional, faz uma grande 

diferença durante a produção científica de artigos, TCC’s, Dissertações e Teses.  

A Internet otimiza o acesso às fontes para elaboração das pesquisas científicas, 

todavia o tempo que se gasta para avaliar, selecionar e armazenar resultados dos 

levantamentos bibliográficos foi ampliado.   

Como um fenômeno do nosso tempo, entende-se que há um 

reordenamento nos processos científicos trazido pela gestão e 

compartilhamento de dados de pesquisa. A prática de boa gestão desses 

recursos abre a possibilidade de verificação confiável dos resultados dos 

experimentos e permite pesquisas transversais e inovadoras 

desenvolvidas sobre informações já existentes (Sayão & Sales, 2014: 78) 

Atualmente o fenômeno conhecido como o Big Data representa o contexto da 

exponencial quantidade de dados e informações chamando atenção pela acelerada escala 

em que volumes cada vez maiores de dados são criados pela sociedade. Segundo Costa e 

Cunha (2014), o termo remete a produção massiva de dados digitais incorporando soluções 

tecnológicas para a tratamento dessas informações. Para Dutra e Macedo (2016) suas 

caraterísticas perpassam pelos cinco Vs, são eles: o volume (guardando os volumes de 

dados em diferentes localidades e organizando sistemas); a velocidade com que os dados 

são criados; a variedade (diversidade de dados como imagens, vídeos, tabelas etc) e 

veracidade (autenticidade) e por último o valor do dado (dependendo do contexto). 

O conhecimento gerado pela sociedade se apresenta ao mesmo tempo 

amplo, pois é disponibilizado para todos. Por outro lado, é também 

específico, uma vez que as pessoas e diferentes arranjos sociais se 

interessam e se dedicam a uma parcela específica do conhecimento. 

(Machado Júnior, Souza, Palmisano, Campanário & Parisotto, 2014: 3) 

 Diante disto, a pergunta que inquieta esse estudo é: Como produzir de forma 

eficiente em meio ao caos informacional? Não saber quais textos foram lidos, ter dúvidas 

com relação as citações no manuscrito, se referenciou etc. Tendo em vista que a elaboração 

de trabalhos acadêmicos/científicos são construídos com a utilização da literatura já 

sedimentada, seja um aluno de graduação ou um pesquisador com publicações de alto 

impacto 

Percebe-se, portanto, que a rapidez e aumento contínuo de dados digitais pode ser 

um empecilho aos pesquisadores na gestão de fontes e dados de forma eficiente. Como 

solução, muitos pesquisadores buscam utilizar a sistemas que armazenem e organizem as 

informações em um único lugar. Os gerenciadores de referências são sistemas que 

permitem gerenciar as informações de forma automatizada, possibilitando o emprego de 

citações e referências no formato desejado (Yamakawa et al. 2014). 

Procurar, armazenar e escrever são as etapas básicas para um sistema gerenciador 

de referências, permitindo ao pesquisador coletar, organizar e utilizar e reutilizar estas 
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referências em seus trabalhos. Nesse sentido, Francese (2011) também destaca duas 

funcionalidades essenciais dos gerenciadores de referências, a primeira é a construção de 

um banco de dados confiável e robusto; a segunda é promover o auxílio na formatação de 

citações e referências. 

Em consonância com os autores citados ressaltamos a importância da utilização de 

um gerenciador de referências durante o processo de escrita científica. Devido à grande 

quantidade de dados e de fontes, faz-se necessário o uso para auxiliar na gestão, otimizar a 

escrita científica, evitar plágio e ajudar na normatização das citações e referências. 

O objetivo deste estudo é analisar as questões envolvidas com o uso do gerenciador 

de referências Mendeley. Para tal feito apresentou-se de forma quantitativa por meio de 

uma análise bibliométrica realizada nas bases Scopus e Web of Science- WOS a produção 

científica sobre o tema nos últimos anos. Pretende-se, portanto, apresentar o Mendeley, 

seus principais recursos e os possíveis pontos de melhoria; reforçar a necessidade de 

abordagem da temática incentivando a utilização e gerenciadores de referência como 

ferramenta no auxílio da elaboração científica. Para tanto, descreve um relato de 

experiência apresentando os resultados das capacitações sobre Mendeley ofertadas por uma 

instituição de ensino superior. 

 

2 COMO OS GERENCIADORES AUXILIAM NA ESCRITA CIENTÍFICA 

Na busca por fontes confiáveis e ferramentas que facilitem a construção do trabalho 

acadêmico os gerenciadores de referência podem ser uma solução. Esses gerenciadores de 

referência podem arquivar e organizar os trabalhos em um banco que pode ser acessado 

pelos pesquisadores. Entre as funções mais atrativas estão as que possibilitam a extração de 

metadados de bases e as inserem como citação no documento, em um formato de 

normalização específico e adaptável. 

Quando o pesquisador utiliza este tipo de programa para organizar seu 

trabalho, possui mais tempo disponível para leitura e para escrita. Assim, 

além de organizar seus dados, ele pode identificar os trabalhos mais 

citados, os autores que mais escrevem sobre determinado assunto, os 

periódicos com maior número de publicações sobre determinado tema e 

outras formas de análises (e.g. análise das referências em cada 

publicação). Com esses dados, os pesquisadores podem ampliar o 

trabalho de pesquisa com informações que se destacam na sua área de 

atuação, pois conhecerão onde estão as informações mais relevantes, a 

partir de uma análise facilitada do grande volume de trabalhos existentes, 

escritos nos últimos anos (YAMAKAWA et al, 2014: 169) 

O que um gerenciador de referência deve ter para atender as necessidades básicas? 

Interface amigável, compatibilidade para importação com as bases de dados, fácil 

usabilidade e diversas possibilidades de acesso (versão desktop, web e mobile). 

Na produção científica, tanto os artigos científicos quanto as teses e dissertações 

compartilham uma base comum de levantamento teórico, pautado entre outros documentos 

pelos artigos científicos, livros, teses e dissertações. 

Na verdade, quando ensinamos a trabalhar com um gerenciador de 

referência, estamos ensinando aos nossos alunos que, quando escrevem 

um documento de classe e consultem uma fonte de informação, devem 
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dar-lhe um merecido reconhecimento, isto é, citar a ideia que tomaram de 

outro autor; É assim que a ciência é construída, com a frase "sobre os 

ombros dos gigantes" que foi atribuída a Isaac Newton (Varón 

Castañeda, 2017: 5). 

 

Figura 1 - Fluxo de pesquisa (Levantamento bibliográfico) 

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Sombatsompop et al. (2007) reforçam a importância na utilização de um software 

de gerenciamento bibliográfico na fase de busca das fontes, o levantamento bibliográfico. 

De acordo com os autores, essa prática facilita o trabalho, pois além de importar os 

documentos das bases de dados para o software, trazem também metadados essenciais 

como nomes dos autores, locais de publicação, título, resumo e outras informações 

relevantes para a revisão bibliográfica ou ainda para uma análise bibliométrica. 

Corroborando com esse contexto, Rokni et al. (2010) evidenciaram em suas 

pesquisas que autores que utilizam softwares gerenciadores de referência para produção 

científica têm melhoria significativa na qualidade dos manuscritos além de ampliar o 

conhecimento sobre o tema pesquisado. Isso reforça a hipótese de que esses sistemas 

auxiliam de fato na construção da redação científica e influenciando de forma positiva no 

trabalho de pesquisadores. 

 

2.1 Mendeley 

Mendeley é um gerenciador de referência disponível em duas versões, uma 

gratuita e outra institucional. Tem atualmente mais de 6,5 milhões de usuários em todo o 

Levantamento 
Bibliográfico 

Determinar se 
vale a pena ler 

NÃO 

Já tenho 
conteúdo 
suficiente 

NÃO 

SIM 

SIM 

 Vai ajudar a 
entender o tema 

VOU LER 
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mundo, mesmo sendo disponibilizado apenas em inglês, o que poderia ser um entrave para 

a adesão de mais usuários. 

Seu layout é intuitivo, mas para potencializar seu uso é importante a divulgação e 

capacitação de suas ferramentas através de treinamentos. Para o uso inicial o usuário deve 

seguir alguns passos: criar uma conta online, baixar a versão desktop, instalar web importer 

e o plugin no word e/ou broffice. O citation plugin não é compatível com versões do word 

anteriores a 2010.  

Yamakawa et al (2014: 171) afirmam que: “Um dos pontos positivos de utilização 

do Mendeley é a facilidade de acesso. É possível acessar a biblioteca de dados em qualquer 

lugar que possua conexão com a internet, com ou sem o Mendeley desktop instalado”. 

Com o passar do tempo o Mendeley também passou a ser uma rede social acadêmica e 

uma ferramenta de trabalho colaborativo, pois a possibilita a criação de grupos auxiliando 

na troca de informações online, e apresenta quais pesquisas foram recentemente 

publicadas. Veja alguns recursos no Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Recursos do Mendeley 

Realizar pesquisas iniciais 

● Pesquisar pesquisa 

● Organizar pesquisa 

● Leia e colete o pensamento 

Envie uma dissertação para revisão 

● Crie um grupo privado 

● Convide conselheiros e revisores 

● Acompanhe e responda ao comentário 

Promova-se e sua pesquisa 

● Crie seu perfil de pesquisador 

● Incorporar seu perfil em outro lugar 

● Acompanhe seus leitores 

Colabore em equipes de projeto ou grupos de 

laboratório 

● Crie um grupo privado 

● Adicionar pesquisa e elaborar documentos 

● Anotar / escrever documentos juntos 

Escreva uma proposta de papel, revisão ou 

concessão 

● Compilar uma bibliografia 

● Organizar referências 

● Cite e escreva 

Identificar parceiros de colaboração 

● Crie seu perfil de pesquisador 

● Procure no diretório das pessoas 

● Participe / siga pessoas e grupos 

interessantes 

Fonte: Elaborado pelas autoras baseado no The Mendeley Support Team (2011) 

 

O software diferencia-se de outros gerenciadores ao possuir um gerenciamento 

bibliográfico eficiente, estar disponível para diferentes sistemas operacionais e ofertar 

diversos serviços de forma gratuita. Permite ainda o armazenamento simultâneo dos 

arquivos tanto no desktop quando na nuvem por meio de autenticação do perfil de usuário. 

Neste contexto, o Mendeley possibilita a gestão, compartilhamento, utilização de 

referências, além da participação em uma rede de investigação online, possibilitando a 

comunicação com demais profissionais e a descoberta de tendências de trabalhos nas áreas 

de atuação. Visto que a pesquisa colaborativa está sendo cada vez mais popular, observa-se 

que tais ferramentas auxiliam no gerenciamento de dados relevantes bem como na 
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construção da colaboração, seja através de fóruns, seja através de ambientes que 

promovam a escrita científica.  

 

3 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo exploratório, de característica quantitativa em que utilizou-se 

o método bibliométrico para analisar a produção científica sobre o Mendeley. Foi realizada 

uma busca nas bases de dados Scopus e Web of Science (WoS), limitada ao período entre 

2010 e 2018 para identificar a quantidade de artigos, número de citações, áreas de 

concentração, países e periódicos mais proeminentes. A intenção foi verificar se a temática 

está sendo discutida, já que o entendimento conforme Sombatsompop et al. (2007) e Rokni 

et al. (2010) é que a ferramenta pode auxiliar a escrita científica. 

 A metodologia escolhida vai ao encontro da definida por Machado Júnior et al., 

(2014: 5): “A proposição do estudo era a de identificar a extensão de publicação de artigos 

científicos de um assunto específico, em revistas especializadas daquele tema.”  

Uma análise bibliométrica consiste em um levantamento de dados literários e 

científicos que através de uma análise quantitativa e estatística descreve padrões para as 

publicações de trabalhos acadêmicos que podem ser organizados de maneira a obter os 

resultados de acordo com uma base de dados escolhida (Li & Zhao, 2014). A metodologia 

do estudo reforça a necessidade de abordagem da temática no meio acadêmico. 

A escolha do Mendeley se pautou na possibilidade de colaboração de dados e 

informações bibliografias entre os pesquisadores, todos os recursos são ofertados de forma 

gratuita. O trabalho descreve um relato da experiência sobre resultados de capacitações em 

Mendeley ofertadas por uma instituição de ensino superior. 

 

 

4 RESULTADOS 

4.1 Análise da produção científica sobre Mendeley nas bases Scopus e Web Of Science 

 Para realização desse levantamento optou-se por duas bases consideradas 

referenciais: a Scopus da editora Elsevier (a mesma editora que administra o gerenciador 

de referências Mendeley), é uma base de dados de citações e resumo de literatura revisada 

por pares: revistas científicas, livros e conferências. O Scopus oferece ferramentas para 

rastrear, analisar e visualizar a pesquisa, fornecendo uma visão da produção mundial de 

pesquisa nas áreas de ciência, tecnologia, medicina, ciências sociais e artes e humanidades. 

(ELSEVIER, 2018). 

A segunda base foi a Web of Science gerenciada pela Clarivate, oferece acesso à 

métricas de citação de conteúdo vinculado de várias fontes em uma só interface, também 

oferece ferramentas de análise. (CLARIVATE, 2018). 

A pesquisa foi realizada utilizando o termo “mendeley” no título, evitando outros 

documentos sem muito foco no tema. Foram selecionados apenas os artigos, outros 

documentos não foram inseridos na pesquisa. O recorte temporal se deu de 2010 a 2018 

(Gráfico 1), mesmo estando no começo do ano, não descartamos a possibilidade de 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4152



 

 

verificar se havia ou não publicações. Na base Scopus obtivemos 44 artigos e 32 artigos na 

WOS. 

 

Gráfico 1 – Número de artigos indexados por ano 2010- 2018 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

 Conforme o gráfico percebe-se um crescimento entre 2014 e 2017, todavia ainda é 

pouco se levarmos em conta a importância que a ferramenta tem em auxiliar o processo de 

elaboração dos trabalhos científicos/acadêmicos. A perspectiva é que as discussões 

cresçam, esse artigo é mais um passo para incentivar outras publicações. 

Analisou-se também as nações com maior número de publicações nesse período nas 

duas bases referenciais. O país mais proeminente no número de publicações foi o Reino 

Unido, sendo 15 artigos indexados na WOS e 16 na Scopus. 

Com relação a área do conhecimento destacamos três de cada plataforma pelos 

maiores números de registros, conforme os gráficos 2 e 3. Vale salientar que o artigo pode 

ser contabilizado em mais de uma área.  

Gráfico 2 – Artigos por área do conhecimento – Scopus  
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Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

A ciência da computação tem um grande destaque, como percebemos na soma de 

duas divisões, mas também podemos verificar que a Ciência da Informação/ 

Biblioteconomia é a área do conhecimento em destaque, na WOS. 

 
Gráfico 3 – Artigos por área do conhecimento - WOS 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Analisando as publicações com mais afinco detectamos que o Journal of the 

Association for Information Science and Technology e o Journal of Informetrics estão 

indexados nas duas bases de dados, o que nos fez refletir que a produção de artigos sobre o 

tema ainda pode ser considerada baixa, já que não podemos considerar o total geral de 

publicação como exclusivos em cada base. 

 

Figura 2 – Periódicos como o maior número de publicações 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Outro item também explorado foi o índice H, o objetivo é quantificar a produção 

científica a partir das citações dos trabalhos. O calculado é feito com base no cruzamento 

do número de trabalhos publicados e suas citações. Por exemplo, um autor tem índice h=8 

se os seus 8 artigos mais citados tiverem pelo menos 8 citações cada um. Na base Scopus o 

índice h foi 12, já na WOS foi 10. O gráfico 4 mostra o número de citações por base e por 

ano. 

  

 

 

 Journal of the Association for Information Science and Technology 
Journal of Informetrics 
Aslib Journal of Information Management 

 SCOPUS 

 Journal of The AssociationfFor Information Science And Technology 
Journal of Informetrics 
Scientometrics 

 WOS 
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Gráfico 4 – Overview das citações por ano 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Ficou evidente, por meio das análises, que publicações sobre o Mendeley podem 

ser mais exploradas, visto a preocupação e a necessidade cada vez maior do uso dos 

recursos tecnológicos que otimizem o processo da escrita e de uma forma geral a vida 

acadêmica. Na base WOS e Scopus só foi encontrado um artigo brasileiro da Revista 

Transinformação cujo título é: Comparativo dos softwares de gerenciamento de referências 

bibliográficas: Mendeley, EndNote e Zotero. 

 

4.2 Capacitações sobre Mendeley em uma IES 

 

As capacitações sobre o gerenciador de referências Mendeley foram implementados 

durante o ano de 2017 como uma alternativa de auxiliar os alunos a armazenar e organizar 

sua massa documental em formato digital, além de formatar citações e referências com 

base em várias normas bibliográficas. 

 No total 334 pessoas participaram dos treinamentos, disponibilizou-se 31 turmas 

ao longo do ano de 2017. Vale ressaltar que esse treinamento só acontece em grupo, mas 

após as aulas os alunos podem tirar dúvidas individualmente.  

Como todos os softwares o treinamento é de fundamental importância diante da 

diversidade de funções oferecidas.  “Nota-se que o Mendeley para além de possibilitar ao 

pesquisador a agilização na normalização do seu trabalho científico, permite a 

promulgação e disseminação de ideias, através de um sistema de compartilhamento 

científico.” (Machado, 2013: 2) 
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Gráfico 5 – Número de pessoas treinadas 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

O treinamento tem duração de 100 minutos apresentando conhecimentos de nível 

básico, contextualizando de forma geral sobre as funcionalidades dos gerenciadores de 

referência e depois os processos de instalação do programa, visando sempre o desempenho 

máximo da ferramenta. 

É sempre surpreendente observar que poucas pessoas ouviram falar sobre o 

Mendeley ou gerenciadores similares, mas ao mesmo tempo é gratificante poder apresentar 

a ferramenta para melhoria do trabalho dos pesquisadores. A fala do relato de experiência 

de Santos, Amorim Neto & Bittencourt (2017: 73) retratam o desconhecimento do uso da 

ferramenta: “não usavam gerenciadores bibliográficos, não por não conhecerem a sua 

existência, mas por não possuírem instrução adequada para aproveitar plenamente os seus 

recursos.” 

As aulas acontecem em um laboratório onde cada aluno fica em uma máquina, a 

ideia é que haja prática, iniciando pela criação da conta de preferência com um e-mail 

institucional, devido a certificação “Mendeley Advisor” de uma das bibliotecárias da 

instituição os alunos passaram a ter, mais benefícios como: 20 GB de espaço, grupos 

privados com até 25 pessoas etc.  

 A proposta é que os treinamentos continuem e sejam intensificados em 2018, para 

que aja um ganho multo, por parte dos alunos otimizando a escrita e da instituição pela 

melhoria na qualidade dos trabalhos. 

 

5 CONCLUSÕES 

Diante do crescimento exponencial de informações uma maior facilidade de acesso 

às fontes de conhecimento vem se consolidando por meio da Web (com portais e bases de 

periódicos). A utilização de programas computacionais que auxiliem na gestão de dados 

ganhou destaque no auxílio da elaboração da escrita acadêmica. Em meio a diversos 
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programas computacionais desenvolvidos, os gerenciadores de referências bibliográficas 

trazem a proposta de armazenar, preservar, organizar, tornar acessível e auxiliar na 

normalização de citações das mais diversas fontes.  

O trabalho se propôs a analisar as questões envolvidas com o uso do gerenciador de 

referências Mendeley. Por meio de uma análise bibliométrica nas bases Scopus e Web of 

Science- WOS a produção científica sobre o tema nos últimos anos, foi possível mensurar 

o impacto do tema das publicações, diante disso verificamos que publicações sobre a 

temática devem sem mais exploradas. O uso da ferramenta foi abordado por meio da 

descrição de um relato de experiência sobre a capacitação da ferramenta pelos docentes de 

uma Instituição de Ensino Superior, ratificando as considerações sobre importância do uso 

de um gerenciador de referências. 

A apresentação do Mendeley buscou identificar seus principais recursos, 

introduzindo o software com uma opção confiável no gerenciamento de fontes. Dentre os 

pontos observados podemos destacar: 

- Facilidade de acesso sem a obrigação de instalação do Mendeley desktop. É possível 

acessar a biblioteca de dados em qualquer lugar que possua conexão com a internet, com 

ou sem o Mendeley desktop instalado.  

- Permite a sincronização e a criação de grupos de pesquisa online 

- Facilidade em obter os metadados das fontes (autores, periódico publicado, volume, 

número etc. Através do Digital Object Identifier (DOI). 

- Suporte para três sistemas operacionais (Windows, Mac e Linux) 

- Versão mobile. 

Considera-se que o presente trabalho reforça a necessidade de abordagem da 

temática incentivando a utilização e gerenciadores de referência como ferramenta no 

auxílio da elaboração científica.  
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A quantitative approach for sensemaking: Analyzing the construct from a bibliometric co-

citation and content analysis study 

Abstract 

Sensemaking has emerged in 1984 seeking to look at the knowledge-building process 

within organizations driven by problem-solving needs or misunderstandings that trigger 

issues in decision-making. In this context, from case studies and grounded theory, 

sensemaking was understood as a three-dimensional construct, proposed in 2005, that 

addresses questions about understanding flows, social relations within the company and 

impacts caused by the implementation of changes. Starting from this construct, the present 

work performed a quantitative analysis of the three dimensions through a co-citation 

bibliometry and content analysis. As a result, it was identified that the field has developed 

from qualitative research and that the construct also addresses a new question related to the 

role of managers within the learning process not previously mentioned by the construct 

proposed by the seminal author in 2005. 

Keywords: sensemaking, bibliometric study, business, business management. 

 

Um olhar quantitativo para o sensemaking: Analisando o constructo a partir de 

um estudo bibliométrico de co-citação e análise de conteúdo 

Resumo 

O sensemaking emergiu em 1984 buscando olhar o processo de construção de 

conhecimento dentro das organizações impulsionado por necessidades de solucionar 

problemas ou equívocos que desencadeiam desarranjos na tomada de decisão. Neste 

contexto, a partir de estudos de caso e grounded theory, entendeu-se o sensemaking como 

um construto tridimensional, proposto em 2005, que endereça questões sobre fluxos de 

entendimento, relações sociais dentro da empresa e impactos causados pela implementação 

de mudanças. Partindo deste constructo, o presente trabalho realizou uma análise 

quantitativa das três dimensões por meio de uma bibliometria pautada na análise de co-

citação e por uma análise de conteúdo. Como resultado identificou-se que o campo se 

desenvolveu a partir de pesquisas qualitativas e que o constructo também endereça uma 

nova questão relacionada ao papel dos gestores dentro do processo de aprendizagem não 

mencionada anteriormente pelo constructo proposto pelo autor seminal em 2005.  

Palavras-chave: sensemaking, bibliometria, negócios, gestão de negócios. 
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1. Introdução 
O tema sensemaking  surgiu com base em dois trabalhos publicados nos anos de 

1983 e 1984 com o propósito de estabelecer um modelo de organizações como sistemas 

interpretativistas (Daft & Weick, 1984). O modelo pressupõe a coleta de documentações 

formais e  entendimento das interações sociais que acontecem dentro da empresa para 

facilitar o entendimento do ambiente e estabelecer processos internos que permitam a 

redução de equívocos ou erros que geram problemas para tomada de decisão (Daft & 

Weick, 1984). O sensemaking se posiciona como processo para geração de sentido e não 

sobre a tomada de decisão em si  (Weick, Sutcliffe, & Obstfeld, 2005).     

Com a evolução das pesquisas e publicação de novos trabalhos, o sensemaking 

buscou endereçar uma lacuna na teoria institucional que pressupõe que as tomadas de 

decisões pelas organizações não necessariamente consideram impactos no ambiente social 

dentro da empresa (Weick et al., 2005). A partir deste desafio, os gestores numa 

organização precisam considerar os processos de aprendizagem necessários a partir da 

tomada de decisão e como eles afetam o conhecimento organizacional (Choo, 2007). Desta 

forma, o sensemaking busca dar sentido para estes processos com base em informações 

concretas da empresa bem como nas percepções das pessoas envolvidas por meio da 

imersão em suas realidades (Gioia & Thomas, 1996; Weick et al., 2005). 

Passados 15 anos desde o surgimento do tema, um novo artigo foi publicado pelo 

autor seminal do tema Weick et al. (2005) onde, a partir de estudos empíricos, realizou a 

proposição de um constructo tridimensional para o sensemaking que relaciona aspectos 

descritivos, conceituais e prospectivos com o objetivo de associar o estado da arte à uma 

visão além de organizações como sistemas interpretativistas e considerando também as 

relações sociais entre os envolvidos de forma profunda. Em virtude desta busca 

aprofundada, o tema continua se desenvolvendo com base em estudos de caso (Weick et 

al., 2005) e também grounded theory, buscando no campo respostas para os problemas 

sociais que emergem dentro do processo (Weick, 2012). 

Partindo do constructo tridimensional proposto com base em estudos qualitativos, 

este artigo busca responder a seguinte questão de pesquisa:  As mesmas dimensões se 

apresentam vigentes a partir de um olhar quantitativo sobre a evolução do tema? 

Buscando responder a esta questão, o presente trabalho realizou um mapeamento da 

ciência (Zupic & Čater, 2015) por meio de um estudo bibliométrico de co-citação 

relacionando o termo sensemaking com gestão e negócios e identificando quais dimensões 

emergiram para o constructo apresentado. A partir deste trabalho uma análise de conteúdo 

foi realizada para um entendimento mais amplo do contexto textual existente no campo. 

Como resultado confirmou-se a correlação forte do tema com estudos qualitativos, 

além de uma nova perspectiva relacionada ao papel dos gestores de alto e médio escalão no 

processo de mudança de uma empresa e, portanto, na construção do sensemaking entre 

todos os níveis organizacionais. 

 

2. Fundamentação Teórica 

Como mencionado anteriormente, o processo de organização e entendimento do 

sensemaking tem como base um constructo tridimensional que considera fluxos para 

construção do conhecimento na organização além de aspectos conceituais e prospectivos 

relacionados a como este conhecimento surge e como se desenvolve ao longo do tempo 

(Weick et al., 2005).   

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4160



 

 

A partir do contexto destas três dimensões, pressupõe-se que a organização 

contemporânea que busca gerar conhecimento como vantagem competitiva (Gioia & 

Thomas, 1996) possui a capacidade de  buscar, coletar e processar informações, 

submetendo estes dados ao processo de sensemaking para encontrar significados que 

consideram o lado humano, ampliando o conhecimento coletivo e permitindo tomadas de 

decisão mais assertivas (Choo, 2007). 

 

Dimensão 1 - Sensemaking visto descritivamente 

O processo de sensemaking inicia pela realização de uma retrospectiva das ações 

que desencadeiam determinado problema e por fim estabelece uma perspectiva futura para 

endereçamento das questões identificadas (Weick et al., 2005), desta forma:  

“Sensemaking organizes flux” (Weick et al.,2005:411) – a retrospectiva surge a 

partir do caos, onde mapeiam-se a sequência de ações que foram tomadas procurando 

estabelecer o entendimento sequenciado do ocorrido (Weick et al., 2005). Trata-se de um 

processo que deve ser conduzido de forma aprofundada e ampla, e, portanto, velocidade 

não deve ser considerada como fundamental (Weick, 2012). 

“Sensemaking starts with Noticing and Bracketing” (Weick et al.,2005:411) - A 

partir dos fluxos mapeados, inicia-se a revisão das etapas, onde as percepções e 

experiência daquele que analisa o processo são utilizadas para identificar possíveis desvios 

e problemas, e desta forma agrupá-los para entendimento do ocorrido (Weick et al., 2005). 

Estas percepções permitem a construção de redes de entendimento mais amplas e de maior 

retenção e aproveitamento por todos (Choo, 2007). 

“Sensemaking Is About Labeling” (Weick et al.,2005:411) – Alcançado o 

mapeamento das ações e revisão das etapas, realiza-se a rotulagem e categorização dos 

eventos de forma que sejam possíveis de serem criadas imagens dão sentido ao problema e 

que permitem aos envolvidos interpretá-lo (Weick et al., 2005). 

“Sensemaking Is Retrospective” (Weick et al.,2005:411) - Para construção do 

conhecimento é necessário olhar para o passado, não somente pela perspectiva do 

problema que se desencadeou conforme o processo de organizar fluxos, mas também sobre 

a perspectiva de quem eram os atores envolvidos coletando dicas sobre quais eram suas 

motivações ao realizarem determinado ato que desencadeou o problema (Weick et al., 

2005).  

“Sensemaking Is About Presumption” (Weick et al.,2005:412) – Nesta perspectiva, 

o sensemaking se volta para além da criação de ferramentas para o entendimento do 

problema, ele passa também pela necessidade de se estabelecer ações futuras que 

enderecem respostas ao ocorrido (Weick et al., 2005). 

“Sensemaking Is Social and Systemic” (Weick et al.,2005:412) - Dar sentido a algo 

não representa somente a individualidade do ator que está analisando o fluxo de 

acontecimentos, ela passa também por todos que socialmente estão envolvidos de alguma 

forma e portanto, as informações de todos devem ser sistematicamente coletadas e 

consideradas (Weick et al., 2005). Desta forma os processos e tecnologias que são 

implantados na empresa precisam fazer sentido para seus funcionários para que estes, 

sintam-se parte da mudança entendendo todo o seu contexto (Sonenshein & Dholakia, 

2012).  

“Sensemaking Is About Action” (Weick et al.,2005:412) - Esta parte do 

sensemaking direciona-se ao encadeamento de ações que devem ser planejadas para o 

futuro buscando estabelecer novos conhecimentos que vão sendo progressivamente 

alterados a medida que novos atores surgem (Weick et al., 2005).  

“Sensemaking Is About Organizing Through Communication” (Weick et 

al.,2005:413) - A comunicação é uma das bases do sensemaking, seja ela aquela formal 
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como documentos e resultados declarados, como também as conversas informais que 

surgem e que dão dicas sobre o tema (Weick et al., 2005). Este entendimento coletivo 

emerge da individualidade de cada um, sendo que a partir das comunicações, transforma-se 

numa aceitação ampla ocasionando melhores resultados (Cornelissen, Mantere, & Vaara, 

2014). 

 

 

Dimensão 2 - Sensemaking visto conceitualmente 

 Trata-se de uma dimensão que traz os conceitos e premissas envolvidos pelo 

sensemaking, desta forma: 

“Sensemaking as Intraorganizational Evolution” (Weick et al.,2005:413) – Os processos 

internos de uma organização são afetado por vários atores sociais (Weick et al., 2005) e 

suas  perspectivas sobre os resultados tendem a apresentar ambiguidades de entendimento 

quanto a condução do trabalho a ser realizado, especialmente por diferenças de níveis 

hierárquicos (Corley & Gioia, 2004).  

“Instigations to Sensemaking” (Weick et al.,2005:414) - O sensemaking surge de 

um equívoco ou problema que demandam mudanças desencadeadas a partir das impressões 

sensoriais dos atores envolvidos (Weick et al., 2005). 

“Plausibility and Sensemaking” (Weick et al.,2005:415) - O sensemaking não busca 

estar certo, ao contrário se propõe a estabelecer um processo de busca para soluções de 

forma incremental e continuada (Weick et al., 2005). 

“Identity and Sensemaking” (Weick et al.,2005:416) - A questão da identidade da 

organização é tratada pelo sensemaking com certa ambiguidade uma vez que aquilo que se 

espera alcançar com uma mudança não necessariamente se materializará no mundo real 

(Corley & Gioia, 2004; Weick et al., 2005). 

 

Dimensão 3 - Sensemaking visto prospectivamente  

  Nesta dimensão, o sensemaking considera as questões a serem endereçadas quando 

o sensemaking já está estabelecido na organização. Desta forma: 

“Distributed Sensemaking” (Weick et al.,2005:417) - A discussão chave do senso 

compartilhado estabelecido pelo sensemaking passa pela dificuldade que se apresenta em 

estabelecer reconciliações entre pessoas que tendem a trabalhar de forma individualizada  

(Weick et al., 2005), por outro lado, quando os processos são aceitos por todos, tendem a 

apresentar resultados positivos sem nem mesmo precisar de um acompanhamento de 

gerências superiores (Balogun & Johnson, 2004). 

 “Sensemaking and Power” (Weick et al.,2005:418) - Sob este aspecto, as pessoas 

em alguns níveis de poder tendem a influenciar aquelas com menor persuasão, o que 

obriga um entendimento mais amplo do processo de sensemaking  (Weick et al., 2005). 

“Sensemaking and Emotion” (Weick et al.,2005:418) - Cabe considerar no processo 

de sensemaking as questões emocionais envolvidas pelos atores organizacionais, pois 

quando um projeto é interrompido ele pode gerar algum nível de desmotivação que pode 

afetar trabalhos futuros (Weick et al., 2005). 

 

3. Procedimentos metodológicos 

Com base na questão de pesquisa proposta e objetivos declarados, o presente 

trabalho estrutura-se a partir do mapeamento de ciências e utiliza o método quantitativo de 

análise de co-citação relacionado a bibliometria (Zupic & Čater, 2015).  

A bibliometria surge da necessidade de se analisar e estudar as atividades de 

produção cientifica (Questão, Alberto, & Araújo, 2006). A partir disso, o método de 
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mapeamento de ciências se baseia nos métodos quantitativos da bibliometria para 

estabelecer mapas sobre o desenvolvimento de um campo científico (Zupic & Čater, 2015). 

A bibliometria de co-citação permite medir a frequência com que dois autores são 

citados num terceiro trabalho (Small, 1973) desta forma, a partir destas conexões é 

possível encontrar trabalhos considerados mais relevantes por serem frequentemente 

citados por aqueles que se propõem a estudar determinado assunto (Zupic & Čater, 2015). 

Sendo assim, a escolha do método de co-citação foi utilizada para responder a questão de 

pesquisa por permitir encontrar trabalhos que representam uma escola de pensamento base 

para a construção do entendimento do  campo (Pasadeos, Phelps, & Kim, 1998) e que 

portanto, seriam mais relevantes para análise do constructo do tema.  

 A estrutura do trabalho, considerou uma análise bibliométrica na base ISI Web of 

Knowledge do tema sensemaking enviesado para a gestão e negócios. Todos os passos 

necessários para reprodução da pesquisa estão ilustrados na Figura 1.  

Foi realizada a pesquisa sensemakin* dentro da base da Web of Knowledge que 

resultou numa amostra de 2.163 trabalhos. Utilizou-se o * para coletar derivações da 

palavra, como plural, singular, etc. A amostra resultante foi submetida ao filtro pelas 

categorias Management  ou Business derivando em 1.166 resultados. Por fim foram 

selecionados somente artigos gerando uma base de dados com 1.006 trabalhos sem 

nenhum filtro por ano de publicação.  

Os 1.006 artigos foram extraídos da base com todos os itens possíveis e submetidos 

a uma análise no software BibExcel para geração de uma matriz de co-citação. Utilizando-

se premissas da lei de Lotka foi realizado um corte em documentos com frequência igual 

ou superior a 37 citações que resultaram em 28 artigos. O corte se deu a partir desta 

frequência, uma vez que abaixo deste valor, vários artigos apresentavam números repetidos 

de citações e comportamento padrão, onde pode-se inferiu-se não serem trabalhos que se 

destacam de alguma forma no campo científico conforme ilustrado na Figura 2. 

 

 

Figura 1: Distribuição dos artigos por citações. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Principal Autor Periódico

Balogun J, 2004, V47 The Academy of Management Journal

Bartunek JM, 1984, V29 Administrative Science Quarterly

Corley KG, 2004, V49 Administrative Science Quarterly

Daft RL, 1984, V9 Academy of Management Review

Eisenhardt KM, 1989, V14 Academy of Management Review

Eisenhardt KM, 2007, V50 Academy of management journal

Garfinkel H,1967 Studies in ethnomethodology

Gioia DA, 1991, V12  Strategic management journal

Gioia DA, 1996, V41 Administrative Science Quarterly

Glaser B,1967 Discovery Grounded Theory

Langley A, 1999, V24 Academy of Management Review

Lincoln Y S,1985 Naturalistic inquiry

Luscher LS, 2008, V51 The Academy of Management Journal

Maitlis S, 2005, V48 The Academy of Management Journal

Maitlis S, 2007, V50 The Academy of Management Journal

Maitlis S, 2014, V8 The Academy of
Management Annals

Miles M,1994 Qualitative data analysis: An expanded sourcebook

Rouleau L, 2005, V42 Journal of Management studies

Strauss A,1990 Grounded theory research: Procedures, canons and evaluative criteria

Strauss A,1998 Basics of qualitative research techniques

Suchman MC, 1995, V20 Academy of Management Review

Tsoukas H, 2002, V13 Organization science

Vanmaanen J, 1979, V24 Administrative Science Quarterly

Weick KE, 1988, V25 Journal of Management studies

Weick KE, 1993, V38 Administrative Science Quarterly

Weick KE,1995 Organization science

Weick KE, 2005, V16 Organization science

Whittington R, 2006, V27 Organization studies

n=28  
Figura 2: Base de artigos matriz de co-citação. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Na sequência a matriz de co-citação dos 28 artigos foi submetida a uma análise 

fatorial exploratória (AFE) por meio do software SPSS com o objetivo de identificar como 

estes trabalhos se agrupam estatisticamente em fatores. A análise ocorreu em quatro etapas 

onde foram removidos outros 10 artigos que não atenderam a critérios estatísticos 

aceitáveis, resultando numa base final de 18 artigos agrupados em 4 fatores.  

Na primeira etapa da AFE, a variável Maitlis S, 2007, V50 foi excluída por 

apresentar comunalidade <,500 significando tratar-se de uma variável que não responde ao 

modelo. Na segunda etapa, as variáveis Darfl RL, 1984, V9, Whittington R, 2006, V27, 

Miles M,1994, Strauss A,1990 e Tsoukas H,2002, V13 também foram excluídas por 

apresentarem coeficientes de regressão negativos dentro de seus fatores, indicando não 

possuírem co-variância positiva com o fator. A terceira etapa excluiu a variável Gioia 

DA,1991, V12 devido a comunalidade <,500 dentro do novo modelo.  Ao final da quarta 

etapa, as variáveis Maitilis S, 2005, V48, Weick, 1988, V25 e Weick,1993, V38 foram 

removidas por também apresentarem coeficientes de regressão negativos dentro de seus 

fatores.  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4164



 

 

O modelo com 18 artigos agrupados em 4 fatores apresentou índice Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) de 0,902, p<0,05 e Teste de Esfericidade de Bartlett de 296,157 inferindo-se 

que a amostra estatisticamente apresenta resultados ótimos quanto à adequação a análise 

fatorial (Hutcheson & Sofroniou, 1999) e pode ser considerada como válida quanto a 

resposta ao tema. Os 18 artigos também foram inseridos no software UCINet para geração 

da matriz de co-citação que apresentou as correlações existentes entre os trabalhos de 

forma visual.  

Por fim,  para o entendimento de cada fator, os resumos de seus artigos foram 

submetidos a análise de conteúdo por meio do método da Classificação Hierárquica 

Descendente (CHD) (Reinert, 1990), através do software Alcaceste para identificação das 

classes de vocabulários contidos no corpus textual para identificar como as palavras de 

maior frequência se co-relacionam (Camargo & Justo, 2013). Na sequência, foi realizada a 

leitura dos textos que emergiram para cada classe de vocabulário permitindo entender-se 

qual o assunto tratado em cada fator e como se relacionam com o constructo proposto por 

(Weick et al., 2005). 

 

 
Figura 3: Passos necessários para reprodução da pesquisa. 

Fonte: Adaptado de Zupic & Čater (2015). 

 

4. Análise dos Resultados 

 

4.1 Análise Fatorial Exploratória (AFE) 

 

4.1.1 Fator 1  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4165



 

 

 O primeiro fator agrupou as variáveis Luscher LS, 2008, V51, Rouleau L,2005, 

V42, Balogun J, 2004, V47, Weick KE, 1995, Weick KE, 2005, V16, Maitlis S, 2014, V8, 

Gioia DA, 1996, V41 e Garfinkel H,1967 conforme tabela 1.  

 

FATOR 1 

Luscher LS, 2008  0,880 

Rouleau L,2005 0,880 

Balogun J, 2004 0,880 

Weick KE, 1995 0,880 

Weick KE, 2005 0,802 

Maitlis S, 2014 0,784 

Gioia DA, 1996 0,428 

Garfinkel H,1967 0,432 

Tabela 1: Fator 1 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A partir da CHD 36.72 segmentos de textos emergiram categorizados em 6 classes 

conforme ilustrado na figura 3.  

  

 
Figura 3: CHD Fator. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A classe 6 apresenta 15,8% de participação no conteúdo textual do fator e endereça 

aspectos sociais envolvidos em estudos na psicologia, onde a partir das individualidades  
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de cada um é que se estabelecem contextos mais amplos e mundos socialmente mais 

estáveis (Coleman & Garfinkel, 1968). Trata-se de uma classe onde é possível identificar a 

força das palavras Social e Sociologia, o que também indica uma preocupação com as 

relações sociais inerentes ao sensemaking.   

Desta forma, a classe parece alinhar-se com as dimensões 1 (descritiva) e 3 

(prospectiva) do sensemaking, especialmente no que tange os processos de retrospectiva 

baseada nos atores envolvidos, a análise dos acontecimentos com base nas percepções 

daqueles socialmente envolvidos e o caráter emocional dos atores organizacionais (Weick 

et al., 2005)  

 A classe 5 apresenta 15,8% de participação no conteúdo textual do fator e posiciona 

o sensemaking no preenchimento da lacuna existente na teoria institucional que está 

voltada especificamente para a tomada de decisão e não para os processos precedentes 

(Weick et al., 2005). Esta classe apresenta como palavra forte Conceito reforçando ainda 

mais seu aspecto de posicionamento teórico do tema. Apesar disso, devido à preocupação 

com processos precedentes, identifica-se nesta classe um forte alinhamento com a 

dimensão 1 (descritiva) sob a perspectiva de realizar-se processos de análise dos 

acontecimentos e geração de imagens plausíveis para construção do entendimento coletivo 

(Weick et al., 2005). 

 As classes 2 e 3 compõem juntas 31,6% do corpus textual, apresentam as palavras 

central, role e organize como mais destacadas e trazem o entendimento de como as pessoas 

no trabalho buscam solucionar seus equívocos e problemas a partir da organização de um 

processo de sensemaking capaz de sequenciar atividades que auxiliam na absorção do 

conhecimento  (Lushcer & Lewis, 2008; Maitlis & Christianson, 2014; Weick et al., 2005). 

Estas classes também apresentam forte alinhamento com o sensemaking visto 

descritivamente sob os aspectos do sequenciamento de atividades e criação de fluxos de 

entendimento, porém também parecem alinhar-se a dimensão 2 (conceitual) no que diz 

respeito ao surgimento da necessidade do sensemaking a partir de problemas e equívocos 

(Weick et al., 2005).  

 A classe 1 representa 15,8% do corpus textual, tem como palavras fortes team, 

member, management e interpretation e se propõe ao entendimento dos impactos causados 

pelo endereçamento de mudanças que surgem a partir dos gestores no nível mais alto da 

organização e como elas afetam as equipes de trabalho (Gioia & Thomas, 1996). Já classe 

4 contendo as palavras middle, manager, strategic, sensegiving, routinem practice, micro e 

conversation, com representatividade de 21,1%  e que se co-relaciona  com a classe 1 

endereça o papel dos gestores do meio da organização como vendedores das ideias de 

mudanças que são propostas pelo alto escalão para o nível operacional (Rouleau, 2005). 

Ambas as classes apesar de algum nível de alinhamento com  a dimensão 3 

(prospectiva) do sensemaking com relação ao poder e influência dos atores envolvidos no 

processo de conhecimento (Weick et al., 2005), parecem endereçar uma nova preocupação 

do tema com relação aos papéis tanto do alto escalão quanto dos gestores de nível médio 

no processo de conhecimento, emergindo desta forma novos atores importantes para o 

construção do sensemaking e que poderiam ser incorporados a Dimensão 1 (descritiva) ou 

até mesmo sob uma nova dimensão denominada Sensemaking a partir da gestão 

organizacional.  

 

4.1.2 Fator 2 

O segundo fator agrupou as variáveis  Bartunek JM,1984,V29,  Corley KG,2004, 

V49, Langley A, 1999, V24, Suchman MC, 1995,V20,  Gioia DA, 1996, V41, Strauss A, 

1998, Eisenhardt KM, 1989, V14 conforme tabela 2.  
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FATOR 2 

Bartunek JM,1984 0,885 

Corley KG,2004 0,885 

Langley A, 1999 0,885 

Suchman MC, 1995 0,885 

Gioia DA, 1996 0,694 

Strauss A, 1998 0,552 

Eisenhardt KM, 1989 0,513 

Tabela 2: Fator 2. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O fator 2 não apresentou argumentos suficientes para uma CHD, desta forma, a 

partir da leitura dos resumos pode-se identificar que ele apresenta uma perspectiva de 

como as mudanças organizacionais podem ser afetadas por aspectos de motivação e 

emocionais dos envolvidos (Bartunek, 1984), além disso como estas mudanças podem 

gerar ambiguidades devido aos entendimentos individuais de cada envolvido nas questões 

e como isto pode representar uma dificuldade de criação de identidade (Corley & Gioia, 

2004). O entendimento desta busca pela legitimidade pode seguir questões baseadas na 

audiência, na aprovação normativa de todos ou na compreensão e aceitação (Suchman, 

1995). 

Trata-se de uma fator ligado as dimensões 2 (conceitual) do sensemaking quanto a 

busca do conhecimento coletivo para estabelecer a legitimidade ao processo e a dimensão 

3 (prospectiva) quanto aos processos emocionais e motivacionais dos atores 

organizacionais envolvidos (Weick et al., 2005). 

 Outra característica presente no fator 2 diz respeito a técnicas para coletas de dados 

e condução de estudos qualitativos com o intuito de fazer emergir teorias e conceitos a 

partir de uma análise detalhada do campo (Eisenhardt, 1989; Langley & Langley, 1999; 

Strauss & Corbin, 2008), nesta linha, corrobora-se o entendimento do desenvolvimento do 

campo sob aspectos qualitativos. 

 

4.1.3 Fator 3 

O terceiro fator agrupou as variáveis Lincoln YS, 1985,  Eisenhardt KM, 2007, 

V50, Vanmaanen J, 1979, V24, Suchman MC, 1995, V20 e Glaser B, 1967.  Os 

argumentos também não permitiram a criação de uma CHD, contudo, a partir da leitura dos 

resumos, foi possível identificar a construção do tema a partir de estudos qualitativos 

alinhando-se plenamente com as afirmações propostas pelo autor seminal do tema (Weick, 

2012; Weick et al., 2005). 

  

FATOR 3 

Lincoln YS, 1985 0,831 

Eisenhardt KM, 2007 0,831 

Vanmaanen J, 1979 0,831 

Suchman MC, 1995 0,885 

Glaser B, 1967 0,662 

Tabela 3: Fator 3. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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4.1.4 Fator 4 

O quarto fator agrupou as variáveis Garfinkel H,1967 e Eisenhardt KM, 1989 

conforme ilustrado na tabela 4 e trouxe uma associação de como conduzir estudos voltados 

a aspectos sociológicos (Coleman & Garfinkel, 1968) e a conceitos de como conduzir 

estudo de caso neste tipo de contexto (Eisenhardt, 1989). 

Trata-se de um fator que reforça ainda mais como trabalhos qualitativos tem sido a 

base de conhecimento do tema. 

 

FATOR 4 

Garfinkel H,1967 0,692 

Eisenhardt KM, 1989 0,531 

 

Tabela 4: Fator 4 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4.2 Rede de Co-citação  

 Após a análise e entendimento dos agrupamentos por fatores, foi possível verificar 

por meio de uma rede de co-citações o relacionamento dos fatores na composição do 

campo de estudo do sensemaking conforme ilustrado na figura 4.  

 

  

Figura 4: Rede de co-citações. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 Os 4 fatores identificados anteriormente podem ser percebidos nas extremidades 

das redes, onde o fator 1 está localizada na extremidade direita, ligando-se aos demais 

fatores pelos trabalhos seminais de Gioia & Thomas (1996) e Weick, Sutcliffe, & Obstfeld 

(2005).  
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 Na extremidade baixa é possível perceber o fator 2, onde a ligação com o próximo 

fator já começa a se estabelecer por meio de um trabalho voltado formas de condução de 

pesquisas qualitativas (Strauss & Corbin, 2008).  

 No extremo esquerdo percebemos o fator 3 e na parte superior e central o fator 4. 

Importante salientar que como o ponto central da rede e ligado a todos os fatores está um 

trabalho seminal de proposta para condução de estudos de caso (Eisenhardt, 1989) o que 

comprova como o tema sensemaking foi realmente construído por métodos qualitativos. 

 

5. Considerações Finais 

 Este artigo se propôs a validar um constructo definido empiricamente para o tema 

sensemaking com base num olhar quantitativo por meio de uma bibliometria de co-citação 

e análise de conteúdo dos artigos que compõem o conhecimento base do tema.  Como 

resultados alcançados percebeu-se que as dimensões descritiva, voltada a criação de fluxos 

de conhecimento, conceitual, voltada ao posicionamento do tema na ciência e prospectiva, 

voltada as ações futuras para as organizações que já aplicam o sensemaking, foram 

também identificadas e corroboradas pela análise quantitativa. Contudo uma nova 

perspectiva emergiu da análise, relacionada ao papel dos gestores no processo de 

construção do conhecimento proposto pelo sensemaking e que endereça algo que pode ser 

incorporado a dimensão descritiva ou até mesmo como uma dimensão nova sugerida aqui 

como Sensemaking a partir da gestão organizacional.  

 

5.1. Limitações do estudo 

O escopo deste estudo levou em consideração apenas artigos voltados para business 

ou management. Foi aplicada a lei de Lotka empiricamente em artigos com frequência 

igual ou superior a 37 citações para elaboração do banco de dados final. Trata-se de um 

estudo bibliométrico de co-citação e, portanto, baseada em artigos já com citações, desta 

forma artigos que representam a frente da pesquisa e que não possuem citações foram 

desconsiderados (Zupic & Čater, 2015). 

 

5.2. Proposta de agenda de pesquisa 

 Apesar do sensemaking analisar os aspectos das relações sociais dentro da 

organização para criação do conhecimento coletivo, parece interessante a condução de 

estudos que procurem quebrar estas barreiras para comparações de como criar o 

conhecimento a partir de problemas que surgem de atores que estão fora do ambiente 

corporativo, como os clientes e com o auxílio deles estabelecer um processo de 

sensemaking ainda mais amplo.  

 Outra característica, seriam testes de aplicação do sensemaking em outros contextos 

de negócios mais contemporâneos como na resolução de problemas oriundos de 

organizações atuantes nos meios digitais onde os atores organizacionais muita vez são 

poucos e os problemas de entendimento se dão nas relações com parceiros de negócio e 

clientes.  A ideia central desta agenda de pesquisa seria testar a capacidade criação do 

conhecimento coletivo do sensemaking além dos modelos tradicionais de negócio por onde 

ele parece ter caminhado ao longo destas últimas duas décadas.  
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    Abstract - The research aims to study, development and implementation of an algorithm 

applied to angiography images, that can overcome the failures obtained with Calcium 

Score (25-50% of cases) detecting atherosclerotic plaques in coronary arteries, improving 

diagnosis and stratification of cardiovascular event risks. Using the Python language on 

the OpenCV graphical platform to identify a region of interest (ROI), in the case of 

atheromatous plaques, the Harris Corner Detection Function was used - able to detect 

corners of objects in the image. The use of the presented function is the best option for the 

objective, since the obstructions have a great tendency to be close to the branches of 

coronary vessels, which in fact have large corners, indicating regions, where there is a 

probability of atheroma. It has been shown that the histogram spectrum of an atheroma 

plaque is unique. The mechanism indicates regions, where atheroma is likely to occur, 

even with a varying degree of precision, in different images, it was possible to highlight the 

ROI, improving its perception. This can ensure greater safety in clinical decision making 

and future action planning. 

 

Keywords:  Angiography, Cardiovascular event, Image Processing, Decision making, 

Python. 

 

Processamento de Imagens Auxiliando na Tomada de Decisão em Angiografias:  

Estratificação de Placas de Ateroma e do Evento Cardiovascular 

 

    Resumo - Neste trabalho é apresentado o estudo, desenvolvimento e implementação de 

um algoritmo que aplicado em imagens de angiografia, possa suprir as falhas obtidas com 

o Score de Cálcio (25-50% dos casos) detectando placas de ateroma em artérias 

coronárias, melhorando o diagnóstico e a estratificação dos riscos de evento 

cardiovascular. Utilizando a linguagem Python na plataforma gráfica OpenCV para 

identificação de uma região de interesse (ROI), no caso as placas ateromatosas, utilizou-

se a Função “Harris Corner Detection” – capaz de detectar bordas de objetos da imagem. 

O emprego da função apresentada é a melhor opção para o objetivo, já que as obstruções 

têm grande tendência de estarem próximas às ramificações de vasos coronários, que de 

fato apresentam grandes bordas, indicando assim regiões, onde há probabilidade de haver 

o ateroma. Conseguiu-se demonstrar que o espectro do histograma de uma placa de 

ateroma é único. O mecanismo indica regiões, onde há probabilidade de haver o ateroma, 

mesmo com grau variável de precisão, em diferentes imagens, foi possível realçar a ROI, 
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melhorando sua percepção. O que pode garantir uma maior segurança na tomada de 

decisão clínica e planejamento de futuras ações. 

 

Palavras-chave: Angiografia, Evento cardiovascular, Processamento de Imagem, Tomada 

de decisão, Python. 
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Introdução 

 

A pesquisa apresentada neste trabalho, visa o estudo, desenvolvimento e 

implementação de um algoritmo que aplicado em imagens de Angiotomografia, possa 

suprir as falhas obtidas com o Score de Cálcio (25-50% dos casos) detectando placas de 

ateroma em artérias coronárias, melhorando o diagnóstico e a estratificação dos riscos de 

evento cardiovascular. Sabendo que a placa de aterosclerose pode sofrer calcificação, 

durante certo momento de sua evolução, existem poucos estudos disponíveis que 

comprovam sua progressão e/ou o surgimento de nova lesão, nos tratamentos: clínico, 

cirúrgico e angioplastia, de forma evolutiva e sistemática (FONSECA, 2008).  

A Angiotomografia Computadorizada das Artérias Coronárias (Angio-TC Cor) 

permite a avaliação da luz das artérias de maneira não invasiva. Essa tecnologia permite a 

aquisição de imagens com alta qualidade e visualização detalhada do lúmen das artérias 

com alta acurácia diagnóstica em comparação ao cateterismo cardíaco (padrão ouro), 

porém, de maneira rápida, segura e não invasiva (Cesar, Ferreira, Armaganijan, Gowdak, 

Mansur & Bodanese, 2014).   

A investigação precoce do dano endotelial provocado por “fatores de riscos 

aterogênicos”, isto é, riscos associados à formação de placas ateromatosas que resultam 

em significativa estenose arterial (acima de 70%), ocorrem sempre que há suspeita de 

doença arterial coronariana (DAC). No entanto, é sabido que a gravidade da doença 

aterosclerótica é diretamente proporcional ao número de artérias acometidas, além de ser 

preditora de evento isquêmico coronariano futuro (CLAUSSEN, MILLER, RIESSEN, 

FENCHEL & KRAMER, 2010; BORGES, 2007).  

O algoritmo de detecção auxiliará o médico em uma tomada de decisão mais 

confiável e precisa da região de interesse (ROI- Region Of Interest), além de promover 

melhoria nos atuais softwares médicos. Em linguagem de programação Python e 

utilizando a Plataforma OpenCV, a pesquisa visou: o algoritmo será capaz de diferenciar 

tonalidades de cinza indicando as áreas obstruídas de áreas normais, empregar o uso da 

coordenada (x, y) do pixel, assim como acesso e manipulação destes para formar a 

imagem digital e técnicas de segmentação para o processamento da imagem em uma 

ROI. Também, a identificação do ateroma a partir do olhar clínico do orientador, 

implementação de uma função específica “Harris Corner Detection” para ROI.  

Sugere-se com o estudo apresentar a pesquisa como um avanço tecnológico na 

área de análise e processamento de imagens médicas que vem sendo um auxílio enorme, 

e inovador por utilizar uma linguagem de programação atual e focalizada em 

processamento de imagens.  Assim, atuando como a principal ferramenta de apoio e 

inserção na medicina intervencionista e moderna. 

O principal objetivo deste trabalho é apresentar o desenvolvimento de um 

algoritmo de detecção que auxiliará o médico em uma tomada de decisão mais confiável 

e precisa da região de interesse (ROI- Region Of Interest), além de promover melhoria 
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nos atuais softwares médicos. Em linguagem de programação Python e utilizando a 

Plataforma gráfica OpenCV, a pesquisa desenvolveu-se em: o algoritmo ser capaz de 

diferenciar tonalidades de cinza indicando as áreas obstruídas de áreas normais imagens 

de angiografia e angiotomografia, a partir de técnicas de segmentação para o 

processamento gráfico da imagem em uma ROI.  

Sugere-se com esta pesquisa, a apresentação de um estudo como um avanço 

tecnológico na área de análise e processamento de imagens médicas que vem sendo um 

auxílio enorme e inovador por utilizar uma linguagem de programação atual e focalizada 

em processamento de imagens. Assim, atuando como a principal ferramenta de apoio e 

inserção na medicina intervencionista e moderna. 

 

Metodologia 

 

Para alcançar os objetivos propostos desenvolveu-se o algoritmo com o 

acréscimo de novas funções de detecção, dentre estas a função “Harris Corner 

Detection” – uma função do OpenCV que é capaz de detectar os cantos ou quinas de 

objetos ou formas dentro de uma imagem. A partir de então, foi possível implementar o 

algoritmo e obter um retorno positivo a respeito da exatidão das áreas obstruídas e não 

obstruídas através da diferenciação dos tons de cinza da imagem. Para conseguir 

quantificar os níveis de cinza das regiões afetadas e passá-los como parâmetro para as 

funções de detecção empregamos o histograma focalizado (Histograma “Mask”). A 

estratificação do risco de evento cardiovascular depende diretamente do acúmulo total 

de placas ateromatosas presentes em uma ROI (Região de interesse) e na porcentagem 

quantificada desta obstrução. Além disso, empregamos os seguintes métodos:  

 

- Preparação da infraestrutura (plataforma de desenvolvimento) utilizando a 

linguagem Python e a biblioteca OpenCV;  

- Determinação do espectro da placa de ateroma, em uma amostragem;  

- Entendimento sobre a forma de abordagem única que as imagens de angiografia 

requerem, para compará-las entre mesmas formas de aquisição em ajustes de parâmetros 

de kV e mA; 

- Levantamento de funções disponíveis e específicas para detecção de ROI em 

OpenCV;  

- Verificação prática, por meio de testes, visando o uso da melhor função para 

detecção do ateroma em vasos cardíacos, nesse caso, é a função do tipo Harris Corner 

Detection; 

- Grau de precisão do uso dessa função foi o de indicar as proximidades do evento 

do ateroma (obstrução);  

- Entendimento da linguagem de mercado (nome das máquinas, das práticas e 

aplicações de angiografia e suas tecnologias, através do trabalho de campo e contato 

com profissionais da área). 

  

A estratégia usada para superar os entraves foi buscar informações sobre o uso, 

bem como a aplicação prática de softwares embutidos em equipamentos médico-

hospitalares com profissionais da área. A carência de conhecimento técnico para a área 

médica em processamento gráfico no mercado, que consequentemente também é a 

nossa, foi suprida com o avanço do projeto, no contato com profissionais da área e 

encontro de novas bibliografias suplementares. Outra forma de superar os entraves foi 

buscar pesquisadores o qual faziam/fazem trabalhos similares e obtiveram avanços. 
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Como no trabalho: “Processamento de Imagens na Engenharia Biomédica”, no qual o 

pesquisador BRUNO (2013) apresenta seu projeto (tese mestrado) em um estudo 

similar, porém para imagens de mamografia. Fizemos contato e o pesquisador BRUNO 

(2013) contribuiu com sua experiência em processamento gráfico em imagens médicas. 

Também, durante o trabalho de campo houve o contato e com profissionais da empresa 

General Electric C.– Healthcare (SILVA, CABRERA & OLIVEIRA, 2017) que 

forneceram uma consultoria técnica englobando aspectos relacionados à tecnologias de 

imagem (Softwares, soluções, processamento gráfico) e seus processos de aquisição com 

às práticas de angiografia e tomografia.   

 

Emprego de tecnologias no ramo da Cardiologia - uma necessidade crescente 

 

A cardiologia é uma das áreas que mais lida com novas tecnologias. Justifica-se 

que se estabeleceu e cresceu, como especialidade, no início do século XX, com a 

introdução de novos equipamentos para o diagnóstico e tratamento das doenças do 

coração. Começando pelo galvanômetro de cordas de Einthoven (1860 - 1927), ancestral 

dos nossos atuais eletrocardiógrafos. Começou a ser visto como cardiologista quem 

tinha um aparelho e sabia fazer ou interpretar um traçado eletrocardiográfico. Hoje, há 

um enorme desfile de tecnologia a nossa frente. A maioria delas, por sinal, apoiada em 

laureados com o Prêmio Nobel. A partir de 1895, vemos surgir, gradualmente, a 

radiologia simples (Wilhelm Conrad Roentgen Prêmio Nobel de Física de 1901), a 

eletrocardiografia (Willem Einthoven Prêmio Nobel de Medicina de 1924), o 

cateterismo cardíaco e a angiografia (Andre Cournand, Dickinson W. Richards e Werner 

Forssmann Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1956), a ecocardiografia e o 

Doppler, a cardiologia nuclear, a tomografia computadorizada (Godfrey N. Hounsfield e 

Allan M. Cormack Premio Nobel de Fisiologia e Medicina de 1979) e a ressonância 

nuclear magnética (Paul Lauterbur e Peter Mansfield Prêmio Nobel de Fisiologia e 

Medicina de 2003). Essa foi uma pequena citação do emprego necessário e de van 

guarda nos cuidados de saúde em cardiologia que foram estabelecidos pela necessidade, 

no qual justifica-se que a medicina, a lei e os valores sociais não são estáticos. 

Tampouco, a visão que os pacientes ou usuários dos sistemas de saúde têm de seus 

direitos, já que, com os avanços em educação, organização social e tecnologia de 

comunicação, eles passaram a cobrar atendimentos de melhor qualidade. Outro fator 

importante a ser levado em consideração é o envelhecimento da população e fatores 

intrínsecos aos comportamentos sociais, como alimentação e stress que elevam as 

chances de surgimento das doenças cardiovasculares. Frente a essa exigência, muitas 

vezes, a prática médica acaba assumindo uma posição de apoiar-se nos avanços 

tecnológicos mais recentes e o imperativo ético de empregá-los, sempre, em benefício 

do paciente e da sociedade.  

Entretanto, a partir desse tipo de prática as novas tecnologias também estão 

profundamente implicadas no custo da assistência médica. O custeio da assistência à 

saúde é problema em todos os países. O custo está sempre maior que os recursos 

alocados. Essa constatação não se aplica somente à saúde pública, mas também aos 

planos privados de saúde. Estes, na medida do possível, o repassam os custos para seus 

próprios usuários (Evelinda, 2006).  

Por isso, durante todo processo de desenvolvimento desse projeto se teve como 

ideal e mentalidade o desenvolvimento de cuidados em saúde, por via tecnológica, com 

baixo custo e fácil manuseio da aplicação para os usuários, porém com alto valor 

agregado, afim de que dentre de toda gama de processos envolvidos na incorporação da 
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tecnologia, o maior resultado seja apontado em prol do paciente, que depende 

fortemente e indiretamente da tomada de decisão feita através dessas ferramentas.   

 

Processamento de Imagens em Python - conceitos básicos  

 

Para entendimento das ferramentas utilizadas é necessário inicialmente uma 

abordagem a conceitos básicos relacionados as imagens e sua manipulação. Assim, o pixel 

é um elemento de dimensões finitas na representação de uma imagem digital, onde toda 

imagem consiste em um conjunto de pixels. A forma mais comum para o pixel é a forma 

retangular ou quadrada. Normalmente, pensamos em um pixel como a "cor" ou a 

"intensidade" de luz que aparece em um determinado lugar em nossa imagem. 

Suponhamos que temos uma imagem com uma resolução de 500 x 300. Isto é, temos uma 

imagem que está representada como uma grade de pixels, com 500 linhas e 300 colunas. 

Desta forma, dizemos que a imagem possui 150.000 pixels (ROSEBROCK, 2014).  

A representação do pixel pode ser realizada de duas formas: escalas de cinza e 

cores. Na imagem representada em escalas de cinza, cada pixel possui seu valor unitário 

que varia em uma escala numérica entre 0 e 255, onde zero corresponde ao "preto" e 255 

ao "branco", isto é, a variação da tonalidade de cinza varia com a atribuição de valores 

entre 0 e 255. A atribuição de valores indica que quanto mais próximo de zero “0” for o 

pixel, mais escuro (próximo do preto) ele estará, e que, os valores mais próximos de 255, 

mais claro e/ou leve (próximo do branco) ele estará.  

Cada pixel contido em uma matriz A x B, possui uma coordenada (x, y). 

Importante ressaltar que com a coordenada do pixel é possível obter acesso e inclusive 

realizar a manipulação deste ou destes conjuntos de pixels dentro de uma ROI. Vamos 

imaginar uma grade de pixels em um pedaço de papel quadrado. Usando este papel gráfico, 

o ponto (0, 0) corresponde ao superior canto esquerdo da imagem e à medida que 

avançamos e à direita, ambos os valores x e y aumentam (ROSEBROCK, 2014).  

  Na Figura 1 temos a representação da letra ”I” em um pedaço de papel quadrado. 

Esta imagem possui uma resolução de 8 x 8. Isto é, temos uma imagem que está 

representada como uma grade de pixels, com 8 linhas e 8 colunas. Portanto, dizemos que a 

imagem possui 64 pixels. O ponto em (0, 0) corresponde ao pixel superior esquerdo em 

nossa Imagem, enquanto o ponto (7, 7) corresponde ao fundo esquina direita. Finalmente, 

o ponto (3, 4) é o pixel três colunas para a direita e quatro linhas para baixo, mais uma vez, 

tendo em mente que começamos a contar de zero em vez de um.  
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Figura 1: Resolução e coordenadas de pixels.  

Fonte: Compilado de ROSEBROCK (2014) 

 

Uma observação importante notável na linguagem Python: o “idioma” Python é o zero 

indexado. Isto é, a contagem sempre começa do zero - Coordenada (0, 0).  

 

Técnicas de Segmentação em uma Região de Interesse (ROI – Region Of Interest) 

 

A Região de Interesse (ou AOI - "Area Of Interest") em uma imagem digital é um conceito 

importante em processamento de imagens, pois uma ROI é definida automaticamente a 

partir de parâmetros obtidos na própria imagem (ou por um usuário) onde o processamento 

estará totalmente concentrado. Na técnica de processamento de imagens, o tratamento das 

bordas da imagem é um problema muito comum. Para solucionar este problema, é 

realizada a criação de ROI’S, porém, ao determinar uma área de interesse, nesta, surgem 

problemas nas bordas destas regiões de interesse. Desta forma, a solução é completamente 

dependente do problema ao qual o processamento da imagem está associado 

(ROSEBROCK, 2014; ALBUQUERQUE, 2001).   

 

A Figura 2 representa o trecho de um código para realizar o acesso e a manipulação 

dos pixels. Obtemos um exemplo básico extraído do “Guia prático para processamento de 

imagens e visão computacional para acesso e manipulação de pixels na linguagem Python 

na Plataforma OpenCV” de (ROSEBROCK, 2014).  
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Figura 2: Acesso e manipulação de pixels - Abordagem prática. 

Fonte: Compilado de ROSEBROCK (2014) 

 

 

Na Figura 2, das Linhas 1-7, é possível lidar com a importação dos pacotes que 

precisamos junto com a configuração. As linhas 9 e 10 manipulam o carregamento da 

imagem real fora de disco e exibindo-o para nós. Na abordagem prática, é preciso lembrar 

que o OpenCV representa imagens como matrizes numPy. Conceitualmente, podemos 

pensar nesta representação como uma matriz, onde para acessar um valor de pixel, 

precisamos apenas fornecer as coordenadas x e y do pixel requerido.  

A primeira etapa para o processamento da imagem é a segmentação - Técnica que 

consiste na divisão da imagem em diferentes regiões e que posteriormente, deverão ser 

analisadas por algoritmos especializados em busca das informações precisas. O termo 

segmentação vem do termo em inglês "Image Segmentation". Esta etapa criada durante os 

anos 80, é até hoje uma linha de pesquisa importante do processamento, pois corresponde à 

base de todo o processamento da informação em uma imagem (ROSEBROCK, 2014; 

ALBUQUERQUE, 2001).  

 Para melhor entendimento, vamos associar este conceito com a imagem da Figura 

1. Cada pixel contido nesta imagem poderia ser segmentado em duas regiões: pixels do 

objeto e pixels de fundo. Ou seja, a imagem é composta por apenas uma região branca 

(pixels de fundo) e outra preta (pixels do objeto). Sobre a tonalidade de cinza, podemos 

concluir que a imagem em questão possui dois níveis de cinza, que é conhecida como 

imagem binária. Devido à grande facilidade na manipulação deste tipo de imagens, estas 

são frequentemente utilizadas no processo de tratamento da informação requerida extraídas 

por algoritmos especializados em uma ROI.  

Há diversas técnicas de segmentação de imagens, porém, não há um método único 

capaz de segmentar todos os tipos de imagens, infelizmente. Tratando de um modo geral, 

uma imagem em níveis de cinza pode ser segmentada de duas maneiras: ou consideramos a 

semelhança entre os níveis de cinza ou consideramos as suas diferenças. De todo modo, a 

detecção de um contorno de um objeto, através de matrizes do tipo Passa-Alta, é um 

exemplo de técnicas baseado nas diferenças. Neste caso estamos segmentando as imagens 

em regiões que pertencem à borda do objeto (ALBUQUERQUE, 2001). 

 

Estudo Prático do Processamento Gráfico aplicado à Angiografia. 

 

Um trabalho de campo.   

 

A partir de atividades realizadas na empresa General Electric Healthcare (GE 

Healthcare)”, (por Eduardo Jorge Oliveira de Morais), foi possível agregar conhecimentos 

técnicos acerca das aplicações médicas e tecnológicas relacionado à área Cardiológica de 

Imagens. Estas atividades foram realizadas no departamento de MICT, área que 

compreende Imagem Molecular (MI), Medicina Nuclear e PET/CT e a Tomografia 

Computadorizada (CT) permite e desenvolve o conhecimento técnico de campo, em que ao 

mesmo tempo em que se abrange o conhecimento dos parâmetros técnicos das máquinas, 

também, entende-se o melhor o uso dos mesmos para as aplicações de mercado em 

imagens médicas. Ou seja, através de extensas conversas e reuniões com engenheiros, 

especialistas clínicos, gerentes de produto (medicina intervencionista), e do pessoal que 

cuida dos equipamentos intervencionistas como o Raio-X, foi possível direcionar melhor o 

estudo analítico sobre as obstruções de ateroma em coronárias.  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4179



 

 

Para efeitos estatísticos e análise correta dos dados obtidos, por exemplo, a partir de 

um histograma ‘’mask’’ é necessário que as imagens comparadas em nosso software 

tenham mesma origem. Ou seja, para se comparar parâmetros técnicos e informações que 

os dados de uma imagem (pixels) nos passam, devemos comparar imagens geradas a partir 

de uma mesma máquina (gênero, modelo, ano.) e que se use os mesmos parâmetros de 

aquisição, como o kV e mA, iguais. Essa informação obtida em Campo é de extrema 

importância, até para fins de estudos futuros, nosso e da comunidade. Já que se 

compararmos imagens obtidas em diferentes equipamentos e com diferentes parâmetros de 

aquisição, não teremos acurácia e também não podemos afirmar com precisão informações 

sobre o ateroma como tamanho, espessura, extensão e segmentação, já que as informações 

contidas nos pixels das imagens de diferentes parâmetros de aquisições são diferentes 

(SILVA, CABRERA & OLIVEIRA, 2017).  

Em um exemplo prático, um exame de angiografia realizado com o mesmo 

paciente, porém em equipamentos diferentes ou com ajustes de aquisição diferentes irá 

gerar resultados gráficos (níveis de cinza) diferentes. E, portanto, quando for feito um 

estudo de histograma nessas imagens, gerará resultados diferentes. Haverá a detecção da 

placa de ateroma, porém o espectro do histograma será diferente entre as imagens, não 

sendo possível afirmar o grau exato da extensão e espessura da placa de ateroma. Assim, se 

faz necessário para efeito estatístico comparar imagens de uma mesma fonte de aquisição. 

 

Curiosidades a respeito das Imagens Médicas.  

 

Durante nossa pesquisa havia dúvidas a respeito sobre qual seria o equipamento em 

específico que fornecia tanto as imagens de angiografia, quanto imagens de Angio-TC Cor. 

Porém, segundo a pesquisa de campo, as imagens de angiografia são providas de um 

equipamento intervencionista de Raio-X. Ou seja, a classe desse equipamento se insere 

dentro da Radiologia Intervencionista, uma subespecialidade médica que utiliza a 

radiologia não só para fins diagnósticos, mas também para o tratamento de várias doenças, 

por meio da associação de princípios clínicos e cirúrgicos. Recursos de imagem como 

radiografia, angiografia, TC e US, historicamente são utilizados apenas com uma 

finalidade diagnóstica, são combinados a instrumentos cirúrgicos para acessar e tratar 

praticamente quaisquer órgãos do corpo humano.  

O grande diferencial da Radiologia Intervencionista é, assim, permitir a realização 

de procedimentos intervencionistas comprovadamente seguros, eficazes e pouco dolorosos, 

que resultam em uma redução no tempo de recuperação do paciente, diminuindo a taxa de 

complicações e, consequentemente, o tempo de internação hospitalar. 

Durante o procedimento, as fotos obtidas por equipamentos de imagem permitem, 

por exemplo, que o radiologista intervencionista conduza instrumentos como cateteres por 

dentro de canais naturais do corpo, como vasos sanguíneos, para acessar órgãos profundos 

como fígado, rins e ossos, sem que sejam necessárias grandes incisões na pele e em outros 

tecidos. Além do emprego de meios de contraste que são utilizados para a visualização de 

órgãos ou tecidos radio transparentes na tela de um monitor. Podemos citar dentro dessa 

classe de equipamentos, o arco cirúrgico. Enquanto isso, as imagens de Angio-TC Cor são 

provindas de uma TC no qual em suas especificações possui no mínimo 64 slices (cortes). 

Essa configuração é necessária para ter nitidez nas imagens que são feitas em um órgão 

dinâmico como o coração (SILVA, CABRERA & OLIVEIRA, 2017). 

 

Pesquisa de mercado - Equipamento de Raio-x Intervencionista.   
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É de fundamental importância entender os aspectos básicos dos equipamentos que 

provém às imagens de angiografias citadas para entender, como o mesmo influi em 

parâmetros qualitativos das imagens, como resolução e nitidez. Durante a pesquisa de 

campo tivemos acesso a um manual técnico de um Raio-x Intervencionista (Figura 3), 

Manual do Equipamento Innova IGS 520 - General Electric Healthcare, Latam, 2017. Um 

dos equipamentos mais modernos do mercado atualmente nesse segmento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: 

Innova IGS 

520, GE 

Healthcare. 

Fonte: 

Manual do 

Equipamento Innova IGS 520 da GE Healthcare. 

 

Innova IGS 520, GE Healthcare conforme Figura 3, é um equipamento destinado a 

procedimentos intervencionistas, cardiovasculares e eletrofisiológicos guiados por imagem 

para salas de cateterismo e eletrofisiologia. Possui uma cobertura de detectores de 8.1 

polegadas, projetado para obter angulações cardíacas difíceis, para excelentes resoluções e 

baixa dose. Uma tecnologia inovadora é o “Innova sense”, que faz a detecção dos 

contornos dos pacientes (tórax) para otimizar a geometria da imagem e reduzir a exposição 

à radiação. 

Com relação ao software, o equipamento já possui uma ferramenta chamada: 

OneTouch QA (Figura 4), que se assimila a nossa proposta de detecção de placas de 

ateroma em sua extensão. Outro ponto para ressaltar, é que esse software do equipamento 

Innova IGS 520 é indicado para visualizar com clareza estreitamentos e bloqueios das 

artérias coronárias. Além disso, são fundamentais e necessários para definir o ângulo e 

analisar a qualidade do vaso para garantir o posicionamento adequado de fios-guia e 

dispositivos, como o Stent.  
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Figura 4: Software OneTouch QA representa uma solução de estimação de estenose, a 

partir de dados como, diâmetro e extensão da ROI.
  

Fonte: Manual do Equipamento Innova IGS 520 da GE Healthcare. 

 

Outra novidade de mercado é a possibilidade de realizar procedimentos guiados em 3D ao 

vivo para auxiliar o posicionamento e colocação de válvula, através do software Innova 

HeartVision, Figura 5:  

 

 
Figura 5: Software Innova HeartVision possibilita uma projeção 3D de vasos ou órgãos 

que irão ser percorridos durante o procedimento. 
 

Fonte: Manual do Equipamento Innova IGS 520 da GE Healthcare. 

 

Dentro desse levantamento é importante citar que ao mesmo tempo que essas aplicações 

(OneTouch QA e Innova HeartVision) são atuais e possuem aplicabilidade alta, as mesmas 

possuem um custo elevado para o próprio proprietário que visa adquirir um equipamento 

desse segmento ou visa adquirir um software como tal. Além disso, essas aplicações são 

exclusivas da empresa e consequentemente do equipamento oferecido e com determinada 

especificação, o que restringe muito a disseminação da tecnologia no mercado e a própria 

pesquisa científica. Já que não é possível adquirir as imagens com um equipamento 
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aleatório ou de outra companhia e fazer um estudo angiográfico com essas aplicações em 

um computador comum, pois as mesmas funcionam apenas na estação de 

trabalho(computador) própria para o equipamento em questão. Porém, nossa proposta 

caminha no sentindo de ampliar os estudos angiográficos e do evento cardiovascular ao 

maior número de pesquisadores, até pela versatilidade e fácil manejo da plataforma Python 

utilizada, que pode ser instalada em diversos tipos de dispositivos, até mesmo em 

smartphones. Onde, futuramente essa característica pode aumentar a portabilidade do 

diagnóstico e diminuir o emprego de recursos físicos e financeiros nos cuidados em saúde. 

 

 

Desenvolvimento 

 

Identificação do ateroma a partir do Olhar Clínico do Orientador.  

 

Como nosso orientador, José Jarjura Jorge Junior, possui formação em medicina, o 

mesmo foi capaz de nos orientar quanto à localização e presença das obstruções em 

imagens de angiografia que foram obtidas através do banco de imagens pessoal de 

(SILVA, Marco, 2017), relacionados à equipamentos reais e à imagens com alta definição, 

e assim, de fato foi obtido um ROI mais preciso para passar parâmetros de leitura para o 

software. 

 

 

 
 

Figura 6: Angiografia Coronária Esquerda (LCA01) com indicação ROI (SILVA, Marco, 

2017). 
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Figura 7: Angiografia Coronária Esquerda (LCA02) com indicação ROI (SILVA, Marco, 

2017). 

 
Figura 8: Angiografia Coronária Esquerda (LCA03) com indicação ROI (SILVA, Marco, 

2017). 
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Figura 9: Angiografia Coronária Esquerda (LCA04) com indicação ROI (SILVA, Marco, 

2017). 

 

 

 
Figura 10: Angiografia Coronária Direita (RCA01) com indicação ROI (SILVA, Marco, 

2017). 

 

 

Histograma ‘’mask’’ das imagens (comparação com espectro das imagens do 

primeiro relatório).  
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Para efeito analítico, buscamos encontrar o espectro do histograma focalizado 

(“mask”), técnica disponível em OpenCV- Python Tutorials’s documentation, das placas de 

ateroma nas imagens de angiografias. Nos resultados, temos que a linha azul mostra o 

histograma da imagem completa, enquanto que a linha verde mostra o histograma da 

região ROI, que possui obstruções. Através desse estudo podemos ver que o histograma 

das áreas afetadas se comporta da mesma forma quando se compara todas as imagens 

obtidas nesse estudo, sendo angiografias da artéria esquerda e direita, apresentando 

obstruções de diferentes tipos e localização. Ou seja, toda a área que possui obstrução, 

apresentou um espectro de histograma similar. Há uma pequena variação do histograma da 

região de interesse, mas essa variação justifica-se na variabilidade do formato de cada 

obstrução, além da presença de tecido adjacente único e diferente em cada imagem de 

angiografia. 

 

 

 

 
Figura 11: Aplicação de histograma ‘’mask’’ na imagem LCA01 mostra como o espectro 

do histograma da ROI se comporta em relação à outras áreas da imagem.
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Figura 12: Aplicação de histograma ‘’mask’’ na imagem LCA02 mostra como o espectro 

do histograma da ROI se comporta em relação à outras áreas da imagem.
 
 

 

 

 
Figura 13: Aplicação de histograma ‘’mask’’ na imagem LCA03 mostra como o espectro 

do histograma da ROI se comporta em relação à outras áreas da imagem.
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Figura 14: Aplicação de histograma ‘’mask’’ na imagem LCA04 mostra como o espectro 

do histograma da ROI se comporta em relação à outras áreas da imagem.
 
 

 

 

 
Figura 15: Aplicação de histograma ‘’mask’’ na imagem RCA01 mostra como o espectro 

do histograma da ROI se comporta em relação à outras áreas da imagem.
 
 

 

Implementação da Função ‘’ Harris Corner Detection’’.  
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“Harris Corner Detection’’ é uma função do OpenCV, disponível em OpenCV- 

Python Tutorials’s documentation, que é capaz de detectar os cantos ou quinas de objetos 

ou formas dentro de uma imagem. A função apresenta uma extensa matemática, por traz de 

seu código que, por si só, cria um score, basicamente uma equação, que determinará se as 

áreas dentro da imagem podem conter um canto ou não. Esse score é feito a partir das 

intensidades de cinza que são armazenados dentro de uma matriz, com valores de vetor de 

intensidade x e y. Se uma intensidade possui grande incidência em uma determinada região 

x e y, ela irá ter uma pontuação ou score, diferente de uma área que possui pouca 

incidência.
 
 

Assim, através da aplicação dessa função nas imagens levantadas, encontramos que 

quanto maior for o número de vasos realçados pelo contraste (Imagens LCA 02, LCA 03 e 

LCA 04), incluindo todo caminho que engloba maior calibre do vaso até sua ramificação e 

diminuição de calibre, temos que diminuir a quantidade de cantos a serem procurados e 

aumentar o score (incidência da intensidade da tonalidade de cinza). Assim, o mesmo 

identifica com maior acurácia os cantos das bordas com maior incidência e que geralmente 

ou nessa análise amostral, esses cantos por serem ramificações apresentaram presença de 

estenose. 

Já em imagem onde a obstrução provinha de um vaso com maior calibre (LCA 01), 

não foi necessário diminuir a quantidade de cantos a serem procurados. Deixamos os 

parâmetros ‘’comuns’’ da função. O fator multiplicativo (0.08), com valor de score fixado, 

quando aumentado faz com que se diminua o número de cantos a serem buscados. E vice e 

versa. 

 

 
 

Já quando o fator de score diminui, aumenta-se a incidência da intensidade da 

tonalidade de cinza. Portanto, fator de score e o próprio score são inversamente 

proporcionais. Fator de score é o último parâmetro dessa linha de código (0.0001). 

 

 
Para a Figura 10, representada inicialmente por RCA 01, observa-se que foi a 

angiografia que apresentou o pior resultado quanto a identificação, pois a mesma apresenta 

ramificações com maior e menor calibre disformemente. Portanto, mesmo alterando os 

valores de score e número de cantos a ser buscados, a função não apresentou acurácia na 

identificação da obstrução do vaso. Outro ponto é que essa obstrução não está nas 

proximidades de vasos que apresentam ramificações, ou seja, apresentam baixo número de 

cantos. 
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Figura 16: LCA01 com aplicação de função de detecção de bordas do tipo “Harris”.  

 

 

 

 
Figura 17: LCA02 com aplicação de função de detecção de bordas do tipo “Harris”.  

 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4190



 

 

 
Figura 18: LCA03 com aplicação de função de detecção de bordas do tipo “Harris”.  

 

 

 

 
Figura 19: LCA04 com aplicação de função de detecção de bordas do tipo “Harris”.  
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Figura 20: RCA01 com aplicação de função de detecção de bordas do tipo “Harris”.  

 

 

 

 

Resultados 

Os resultados obtidos com o uso da função de segmentação para processamento 

gráfico foram positivos e assim, foi possível identificar em qual região da imagem há 

obstrução. Com um enfoque na identificação do ateroma, conseguimos demonstrar, em 

uma amostragem, que o espectro do histograma de uma placa de ateroma é único e possui 

grandes similaridades, mesmo em casos de obstruções de diferentes tipos e formatos. 

Para identificação de uma ROI através do software, fizemos um estudo amplo com 

base nas funções disponíveis na plataforma OpenCV. E viu- se que a função ‘’Harris 

Corner Detection’’, o qual identifica as bordas de objetos ou áreas de uma imagem é a 

melhor opção para nosso objetivo, já que as obstruções têm grande tendência de estarem 

próximas às ramificações de vasos coronários, que de fato apresentam grandes bordas. 

Essa função permite direcionar melhor a identificação da ROI, em suas diversas 

localizações e tipos, que são feitos pela mudança de parâmetros matemáticos que alteram a 

forma como o software faz a análise e busca por cantos na imagem.  

A aplicação dessa função permite que se tenha uma melhor indicação da possível 

região onde há obstrução (placa de ateroma). Para identificação com maior precisão, deve-

se em próximos trabalhos tentar criar um modelo matemático ou função gráfica que busque 

prever a complexidade do ateroma e suas formas nos vasos coronários. Também, por meio 

do rico trabalho de campo e contato com profissionais da área foi possível o melhor 

entendimento da linguagem de mercado, a partir da inserção na comunidade que faz o uso 

da tecnologia e da medicina. Ou seja, foi possível compreender os equipamentos que 

fornecem as angiografias e como seus aspectos técnicos influenciam a qualidade de 

imagem. 

Nosso software, posicionou-se na van guarda, por ser um elemento necessário na 
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tomada de decisão clínica, para estadiamento, intervenção e planejamento cirúrgico de 

pacientes com problemas em vasos coronários, além de ser uma plataforma acessível à 

qualquer dispositivo eletrônico que possa instalar o Open CV. Porém, para próximos 

trabalhos deve-se focar nas características dos vasos do ramo direito (imagens 

denominadas por RCA01), levando em consideração a anatomia própria da região que 

possui poucas ramificações, afim de elevar o grau de percepção da ROI. 

 Dessa forma, além da sua aplicabilidade, esse trabalho possibilitou disseminar um 

conhecimento técnico sobre a angiografia e suas tecnologias de aquisição, antes muito 

centralizado em nichos específicos como o da indústria, para a comunidade científica.  

 

Considerações Finais 

 

  Nosso projeto científico, em toda sua extensão, foi pioneiro ao usar a ferramenta 

de processamento gráfico OpenCV e a linguagem de programação Python para 

identificação do ateroma em imagens de angiografia, já que não existem projetos nacionais 

de referência, os quais empregaram essas ferramentas para tal objetivo específico na área 

médica. Assim, deixamos um legado, do conhecimento sobre o uso, bem como da 

manipulação da plataforma gráfica OpenCV, com uso da linguagem de programação 

Python, através da criação de tutorial de instalação da plataforma em português e a 

demonstração das principais funções para comunidade científica que queira fazer o uso 

desta vasta ferramenta, dentre elas em aplicações médico-tecnológicas. Por fim, 

conseguimos desenvolver um software capaz de identificar afecções coronarianas por 

ateromas e de melhorar a percepção para planejamento da terapia a ser aplicado, o que 

poderá contribuir no futuro para melhorar o diagnóstico e o prognóstico destas afecções. 
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Abstract: The internet development and the consequent change in communication forms 

have strengthened as online social networks, increasing the involvement of people with 

this media and making consumers of products and services, which are more informed and 

demanding for companies. This context has given rise to Social CRM, which can be put 

into practice by means of electronic eletronic word of mouth platforms, enable web sharing 

of comments and evaluations about companies, defining their reputation. However, most 

electronic word of mouth platforms do not provide information for extracting your 

information, making it difficult to analyze the data. To satisfy this gap, a system was 

developed to capture and automatically summarize the data of the companies registered in 

the eBit platform. 

Keywords: Social Networks, Electronic Word of Mouth, Social CRM 

Resumo: O desenvolvimento da internet e a consequente mudança das formas de 

comunicação fortaleceram as redes sociais online, aumentando o envolvimento das pessoas 

com este meio de comunicação e tornando os consumidores de produtos e serviços, os 

quais estão mais informados e exigentes para com as empresas. Este contexto deu origem 

ao CRM Social, que pode ser colocado em prática por meio das plataformas de boca a boca 

eletrônico, possibilitam o compartilhamento na web de comentários e avaliações sobre as 

empresas, definindo a sua reputação. No entanto, a maioria das plataformas de boca a boca 

eletrônico não oferece nenhuma interface para extração das suas informações, dificultando 

a análise dos dados. Para preencher esta lacuna, foi desenvolvido um sistema para capturar 

e sumarizar de forma automática os dados das empresas cadastradas na plataforma eBit.  

Palavras-chave: Redes Sociais, Boca-a-Boca Eletrônico, CRM Social 
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Com o desenvolvimento da internet e, sobretudo com a democratização das formas 

de acesso à mesma e o aumento da largura de banda, os meios de comunicação mudaram 

completamente, potencializando as redes sociais (Rosa, 2010). Por conta disso, há um 

engajamento cada vez maior das pessoas com as redes sociais (Fan & Gordon, 2014), 

tornando os consumidores de produtos e serviços mais informados e exigentes. Este fato 

está proporcionado que as empresas precisem encontrar novas formas de responder às suas 

necessidades (Matias, 2012). 

Este contexto, trouxe à tona um novo conceito que possibilita a colaboração entre 

cliente e empresa, oferecendo valor mutualmente benéfico, o Social CRM (Küpper et al., 

2014), que designa medidas que utilizam as tecnologias de redes sociais no planejamento, 

implementação e controle de atividades de CRM - Customer Relationship Management ou 

Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (Ang, 2011). 

Uma forma de comunicação bastante utilizada no que diz respeito ao CRM Social é 

o boca-a-boca eletrônico, também conhecido como eWoM (Eletronic World-of-Mouth), 

que permite aos internautas a criação e o compartilhamento de conteúdos on-line que 

representam avaliações positivas ou negativas sobre um produto, marca ou serviço (Arndt, 

1967; Tudesco, 2014). Uma empresa avaliada negativamente corre sérios riscos de ter sua 

reputação manchada e consequentemente, seu negócio prejudicado (Grégoire & Fisher, 

2006), pois, por meio da Internet, o consumidor é capaz de expor sua indignação a um 

grande número de pessoas (Hennig-Thurau et al., 2004). Este fato vem obrigando as 

empresas a melhorarem a qualidade dos serviços prestados, com o intuito de evitar este 

transtorno. 

Para que as pessoas possam registrar e acessar informações referentes à qualidade 

das empresas, existem os sistemas de reputação. Este tipo de sistema tem como objetivo 

coletar e publicar informações a respeito do histórico do comportamento de vendedores 

dos mais variados tipos de mercado (Kennes & Schiff, 2007). Um exemplo de plataforma 

de boca-a-boca eletrônico bastante popular no Brasil é o eBit, cujo propósito é agregar 

reclamações, além de servir como um canal de comunicação entre consumidores e 

empresas. Porém, esta plataforma não disponibiliza nenhuma interface para capturar seus 

dados, dificultando o processo de análise e monitoramento. 

É importante destacar que a análise destes dados pode ajudar a melhorar a 

qualidade da informação disponibilizada aos consumidores, tornando as interações cliente-

empresa mais interessantes ao empregar lealdade, aumentando as chances de manter a 

fidelidade dos atuais e atrair novos clientes (Alt & Reinhold, 2012). Entretanto, há uma 

grande dificuldade em explorar plenamente os dados, devido ao seu grande volume, além 

de boa parte das informações estarem carregadas de desafios para uma máquina, entre eles, 

conteúdo com ambiguidade, ruídos e sentimentos expressos (Lima, 2017). 

Dessa forma, o objetivo da presente pesquisa é implementar um sistema de 

aquisição e análise automática de dados capaz de ajudar os consumidores de produtos e 

serviços a obter conhecimentos acerca da reputação das empresas com base nas 

informações disponibilizadas pela plataforma de boca-a-boca eletrônico eBit, de modo a 

melhorar a experiência dos clientes. Para atingir tal objetivo criou-se dois algoritmos, 

sendo um para extrair os dados da plataforma eBit e outro para realizar a modelagem de 

tópicos sobre os dados extraídos. Além disso, desenvolveu-se uma interface web, para que 

as pessoas pudessem consultar informações sobre as empresas e salvar tais informações em 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4196



 

 

um arquivo para posterior análise. Para isso, foi necessário programar esta interface para 

executar de forma automática os dois algoritmos propostos. 

Este artigo encontra-se organizado como segue: a Seção 2 apresenta dois trabalhos 

relacionados a aquisição e análise automática de dados. Na Seção 3, são apresentados os 

métodos e o processo utilizado para o desenvolvimento do sistema proposto. Na Seção 4, 

os estudos de caso e seus resultados são descritos. Por fim, as Seções 5 e 6 apresentam as 

considerações finais e as recomendações de trabalhos futuros. 

 

2 TRABALHOS RELACIONADOS 

OLMEDILLA & MARTÍNEZ-TORRES (2016) desenvolveram um web crawler 

para coleta de dados do portal Ciao (www.ciao.com/), uma das maiores comunidades 

mundiais de boca-a-boca eletrônico. Este experimento é dividido em duas partes: o 

rastreamento dos dados gerados pelos usuários; e armazenamento dos dados coletados em 

um banco de dados.  Para rastrear os dados do portal, foi utilizada a linguagem de 

programação Python combinada com o framework Scrapy. Na segunda etapa, foi criado 

um banco de dados MySQL para depositar os dados capturados. 

ALMEIDA et al. (2017) implementaram um conjunto de métodos para analisar de 

forma automática os dados da plataforma ReclameAqui, um site brasileiro utilizado para 

registrar reclamações sobre as empresas, que além disso, possibilita a interação entre as 

empresas e os consumidores. Este projeto contou com duas fases principais. Em primeiro 

lugar, realizou-se a captura de dados de duas empresas cadastradas na plataforma. Por 

último foi feita a modelagem de tópicos dos dados coletados por meio da técnica LDA. 

Os dois trabalhos apresentados têm como objetivo extrair conhecimento de 

numerosos conjuntos de dados não estruturados, presentes em plataformas de boca-a-boca 

eletrônico. Ambos tiveram êxito nas suas propostas.  

O primeiro trabalho apresenta duas principais limitações. O método implementado 

não consegue extrair informações de páginas web feitas com Javascript. Além disso, como 

não é realizada nenhuma análise dos dados coletados, nenhum conhecimento é gerado. 

O último trabalho preenche as lacunas deixadas pelo primeiro, tornando possível 

extrair conhecimento de um conjunto de dados, não importando a sua amplitude.  

Ambas as abordagens foram de suma importância para o desenvolvimento do 

presente projeto.  

 

3 METODOLOGIA 

Para implementar o sistema foi preciso utilizar três métodos: web crawler, 

desenvolvimento web e modelagem de tópicos. 

 

a.  Método de web crawler 
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Uma forma de realizar a aquisição dos dados da Plataforma eBit de forma 

automática é o emprego de web crawler ou rastreador web, um programa que navega na 

internet autonomamente, a partir de uma lista de semente de páginas web e visita 

recursivamente os documentos acessíveis a partir dessa lista. Seu principal objetivo é 

descobrir e recuperar conteúdo e conhecimento da web (Stevanovic et al., 2012).  

Uma das tecnologias utilizadas para programar rastreadores web é o Scrapy, um 

framework de código aberto lançado em junho de 2008 e desenvolvido na linguagem de 

programação Python. Este framework possibilita a aquisição de informações de páginas 

web com alto desempenho, podendo ser utilizado para uma variedade de aplicações úteis, 

tais como mineração de dados, processamento de informações e arquivamento histórico.  

Apesar de ter sido projetado inicialmente para raspagem de dados da internet, o 

Scrapy também pode ser utilizado para extração de dados usando APIs ou como um 

rastreador web de propósito geral (Alves, 2016; Zubeda et al., 2016).  

Quanto à arquitetura e suas funcionalidades (Figura 1), o Scrapy apresenta seis 

componentes principais (Jailia et al., 2016): 

 Scrapy Engine, responsável por controlar o fluxo de dados entre todos os 

componentes do sistema; 

 Scheduler, encarregado de receber as requisições do Scrapy Engine e adicioná-

las a uma fila para posterior atendimento, de acordo com as solicitações; 

 Downloader, responsável por procurar páginas web e enviá-las para o Scrapy 

Engine, que, por sua vez, as repassará às Spiders; 

 Spiders, também conhecidas como rastreadores web, classes implementadas 

para analisar as respostas e extrair itens delas ou URLs adicionais; 

 Item Pipeline, responsável por processar os itens extraídos pelas Spiders; 

 Os middlewares do Downloader, componentes específicos que processam 

solicitações enviadas do Scrapy Engine para o Downloader e as respostas que 

passam do Dowloader para o Scrapy Engine. 

 

 

Figura 1 - Arquitetura do Scrapy, Fonte: Wang & Guo, 2012 

Dentre os componentes citados, são as spiders que possuem relação direta com o 

programador, uma vez que a intervenção humana é necessária para definir quais páginas 
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web serão acessadas, quais informações serão extraídas e como serão extraídas. Portanto, 

as spiders são classes que definem como um determinado site será rastreado, como o 

rastreamento será executado e a forma de extração dos dados estruturados das páginas.  

b.  Modelagem de tópicos 

Após a aquisição dos dados, é realizada a análise dos mesmos para a extração de 

conhecimento por meio da técnica de modelagem de tópicos, a fim de enriquecer a 

informação obtida. A ideia desta técnica consiste em explorar uma coleção de dados 

discretos de modo a encontrar uma descrição dos seus elementos. Um dos benefícios dessa 

técnica é possibilitar o processamento de uma grande quantidade de dados (Jordão, 2016), 

permitindo a organização e a sumarização de arquivos eletrônicos a uma escala impossível 

para o ser humano (Blei, 2012).  

Esta etapa pode ser realizada através do uso de LDA (Latent Dirichlet Allocation), 

que é um modelo de geração probabilístico, o qual pode ser utilizado para modelar e 

recuperar estruturas subjacentes de tópicos de qualquer tipo de dado discreto, como o tipo 

textual (Al-Salemi et al., 2014).  A técnica LDA é uma das mais utilizadas em modelagem 

de tópicos e tem como base a ideia de que um documento é um aglomerado de tópicos 

(FRIAS, 2016), ou seja, é capaz de reconhecer tópicos ocultos em uma coleção de 

documentos (Blei & Jordan, 2003), havendo em cada tópico um grupo de palavras com 

uma determinada probabilidade de pertencer a ele. Portanto, para cada documento, há uma 

quantidade Nd de palavras, onde cada palavra foi obtida a partir de um dos k tópicos 

existentes (Neves, 2016).   

 

c.  Desenvolvimento web  

O desenvolvimento web consiste em uma prática de desenvolvimento que envolve a 

web. São atividades que abrangem desde a criação de simples páginas de texto até o 

desenvolvimento de aplicações complexas. Neste trabalho, foi utilizada a ferramenta 

Django, um framework de desenvolvimento rápido para a Web implementado na 

linguagem de programação Python (Brito, 2016). Este framwework foi criado no ano de 

2003 como um sistema para administrar um site de notícias online. Em 2005, tornou-se um 

software livre e, desde então, é mantido por uma comunidade de desenvolvedores (Erlo, 

2011). 

Quanto ao seu funcionamento, o Django é inspirado na arquitetura MVC (model-

view-controller), que permite aos desenvolvedores a criação de suas aplicações separando 

a visualização interna da informação da forma como ela será exibida ao usuário do sistema 

(Jailia et al., 2016), conforme Figura 2. 
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Figura 2 - Arquitetura MVC, Fonte: Jailia et al., 2016 

Esta arquitetura é dividida em três camadas que interagem entre si: 

 Model, responsável por gerenciar os dados do aplicativo e permitir a comunicação 

do banco de dados; 

 View, encarregada de exibir ao usuário os dados da camada Model ocultando as 

informações desnecessárias; 

 Controller, responsável por controlar as camadas Model e View e o fluxo de dados, 

atualizando a exibição quando os dados são alterados. 

 

Apesar de ter como base a arquitetura MCV, o framework Django implementa um 

padrão de arquitetura similar, o MTV (model-template-view). Esta arquitetura possui 

quatro componentes (Cantú, 2013), conforme é exibido na Figura 3: 

 URLs, responsáveis por disponibilizar os recursos e as rotas do sistema; 

 Model, encarregado de organizar os dados do sistema, desconsiderando as 

informações desnecessárias; 

 Template, cuja função é disponibilizar e exibir os dados ao usuário; 

 View, que serve como um canal de comunicação entre Model e Template, 

recebendo requisições (request) e retornando respostas (response). 

 

 

Figura 3 - Arquitetura MTC, Fonte: Cantú, 2013 

 

d.  Implementação do sistema  

O processo de implementação do sistema foi dividido em três fases. Em primeiro 

lugar, programou-se o web crawler para capturar os dados da plataforma eBit. Em seguida, 

desenvolveu-se a interface web para interação com o usuário. Por último foi implementado 

o algoritmo LDA para sumarizar os dados extraídos. O funcionamento do sistema divide-

se em oito etapas conforme é exibido na Figura 4, onde sua arquitetura é representada. 
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Figura 4 - Arquitetura do sistema 

 

As etapas de execução do sistema são: 

 Requisição (1): o Cliente envia uma solicitação para a Interface WEB (Django), 

ao inserir em um formulário o nome da empresa que ele deseja consultar e clicar 

no botão BUSCAR; 

 Início do rastreamento (2): o Web Crawler (Scrapy) é acionado e começa a 

navegar na plataforma eBit, a fim de capturar os dados da empresa solicitada pelo 

cliente; 

 Seleção dos dados (3): o Web Crawler (Scrapy) procura as informações úteis 

presentes na página da empresa solicitada; 

 Extração dos dados (4): os dados selecionados são capturados; 

 Armazenamento dos dados (5): As informações são armazenadas em um banco 

de dados à medida que são capturadas; 

 Obtenção dos dados (6): o Cliente é redirecionado para a página que exibe todas 

as informações coletadas em uma tabela com três colunas, sendo elas Descrição 

(um comentário de um consumidor sobre a empresa), Classificação (Elogio ou 

Reclamação) e Data (quando o comentário foi postado); 

 Sumarização dos dados (7): o Cliente precisa clicar no botão MODELAGEM EM 

TÓPICOS para ativar o algoritmo LDA e ao final de sua execução, o sistema 

exibe uma página com uma tabela que contém as palavras que mais aparecem nos 

comentários dos consumidores e a frequência com que aparecem, permitindo ao 

Cliente verificar se há um número maior de palavras positivas ou negativas, além 

de descobrir outras informações. 

 Resposta (8): o sistema exibe na tela os dados extraídos e a sua sumarização. 
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4 RESULTADOS 

A modelagem de tópicos foi realizada para os dados coletados de três empresas. 

Elas serão identificadas como Empresa A, Empresa B e Empresa C. Na Tabela 1 temos o 

resumo das informações das três empresas. 

Empresa Setor Comentários Coletados 

Empresa A Bens de Consumo e Serviços de Viagem 6.000 

Empresa B Bens de Consumo 6.000 

Empresa C Eletrodomésticos 6.000 

Tabela 1 - Dados do estudo de caso 

O algoritmo LDA foi executado de modo a gerar cinco tópicos de seis palavras para 

cada uma delas. A Tabela 2 exibe as palavras mais presentes nos tópicos das empresas. Os 

termos com frequência menor que 2% foram desconsiderados por sua frequência ser 

irrelevante.  

Empresa A 

Tópico Termos mais frequentes 

0 preço loja produto boa compra facilidade 

1 frete produto grátis    

2 bom compra gostei comprar Empresa A  

3 entrega produto prazo sempre excelente loja 

4 Empresa A loja sempre problema site compro 

Empresa B 

Tópico Termos mais frequentes 

0 prazo entrega produto antes   

1 frete desconto livro compra loja opção 

2 compra site fácil parabéns facilidade  

3 preço loja produto entrega Empresa B excelente 

4 loja boa bom Empresa B produto compra 

Empresa C 

Tópico Termos mais frequentes 

0 desconto      

1 compra produto facilidade site fácil comprar 

2 entrega prazo compra produto frete gostei 

3 Empresa C produto compra marca confiança  

4 Bom preço produto excelente ótimo site 

Tabela 2 - Termos mais frequentes para as empresas estudadas 

 

Ao analisar alguns dos tópicos das empresas estudadas, podemos juntar algumas 

palavras e então, extrair ideias que fazem sentido e conseguem resumir qual a opinião dos 

consumidores sobre estas empresas. Além disso, podemos observar se um tópico possui em 

sua maioria palavras positivas ou negativas, sendo possível deduzir como é a reputação da 
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empresa. A Tabela 3 mostra as conclusões que podem ser tiradas de combinações das 

palavras de cada tópico das três empresas. 

 
Empresa Tópico Palavras analisadas Deduções 

A 

0 boa, facilidade É possível ter uma boa impressão da empresa. 

1 compra, frete, grátis Para algumas compras, o frete é grátis 

2 bom, gostei É possível ter uma boa impressão da empresa. 

3 entrega, produto, prazo, excelente, 

loja 

Os produtos são entregues no prazo. 

A loja é excelente. 

B 

0 prazo, entrega, produto, antes Alguns produtos são entregues antes do prazo 

1 desconto, compra A loja oferece desconto para algumas compras 

2 fácil, parabéns, facilidade É possível ter uma boa impressão da empresa. 

3 Excelente É possível ter uma boa impressão da empresa. 

4 boa, loja, bom, produto É possível ter uma boa impressão da empresa. 

C 

0 desconto, compra, produto A loja oferece desconto para algumas compras. 

1 Fácil É possível ter uma boa impressão da empresa. 

2 entrega, prazo, gostei Os produtos comprados são entregues no prazo. 

É possível ter uma boa impressão da empresa. 

3 confiança, loja A loja é confiável. 

4 bom, preço, produto, excelente, ótimo Elogios aos preços e produtos da loja. 

Tabela 3 - Deduções a partir da análise dos tópicos obtidos. 

Com relação ao tópico 4 da Empresa A, não foi possível tirar nenhuma conclusão, 

uma vez que as palavras em conjunto não fazem sentido. A palavra “problema” poderia ser 

analisada. No entanto, ela é ambígua. Pode significar que alguns clientes relataram que 

nunca tiveram problema com a loja, ao passo que outros registraram reclamações, sendo 

difícil tirar conclusões.  

 

 

5 CONCLUSÕES 

Os estudos realizados no presente trabalho mostraram que os consumidores estão 

cada vez mais engajados nas redes sociais, em busca de informações sobre a reputação de 

empresas e a qualidade dos bens e serviços por elas oferecidos. Portanto, estes 

consumidores podem usar os sistemas de reputação de forma passiva, apenas analisando 

tais informações, e de forma ativa, registrando as suas experiências de consumo e o seu 

grau de satisfação com as empresas. 

 Dessa forma, as organizações precisam acompanhar este avanço tecnológico, de 

modo a encontrar novas formas de se relacionar com seus atuais e futuros clientes. Uma 

prática que pode ajudar tanto os consumidores quanto as empresas em suas atitudes é a 

análise automática dos volumosos conjuntos de dados presentes nas plataformas de boca a 

boca eletrônico. Tendo como base esta linha de raciocínio, foi desenvolvida uma 

ferramenta capaz de capturar e analisar os dados das empresas cadastradas na plataforma 

eBit. Esta ferramenta pode ser adaptada para qualquer plataforma de boca a boca 

eletrônico. 

Para criar essa ferramenta, implementou-se uma interface web para que qualquer 

pessoa fosse capaz de utilizar o rastreador web combinado ao algoritmo LDA, sem precisar 

entender o processo interno. Com a sumarização dos dados coletados, tornou-se possível 

conhecer a reputação das empresas e algumas outras características específicas sem ser 

necessário ler todas as informações a respeito delas. Apenas uma pequena parte dos 

resultados alcançados nesta pesquisa não correspondeu às expectativas. 
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6 RECOMENDAÇÕES 

Como trabalhos futuros, pode-se fazer um estudo mais minucioso do algoritmo 

LDA, a fim de aumentar a sua precisão e reduzir os resultados que não fazem sentido para 

o consumidor. Pode-se, também, fazer um estudo mais detalhado para que os resultados da 

modelagem de tópicos sejam mais legíveis para as pessoas comuns e possam ser exibidos 

em gráficos. Outra possível abordagem é combinar a modelagem de tópicos com as 

análises de emoção e sentimentos, com o intuito de obter resultados mais precisos e 

confiáveis. 
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Abstract: 

We present a reflection that directly involves Higher Education, here presented as Late 

University, and its influence on technological evolution. Because of three centuries of a 

medieval regime, we live as a teenage Country, which in its first two hundred years, 

needs to mature to face the present world. Naive and immature, it cannot add value to its 

products, thus, its greatest success is in the commercialization of commodities, a direct 

result of the lack of skilled labor, this also has a direct impact on the development of 

science and technology. Here we could discuss the role of the university as an 

accelerator and generator of technology, this generation is only the result of research, 

which should be focused on valuing innovative knowledge, critical thinking and the 

vision of society's needs. 

Keywords: Higher education; university, science and technology. 

 

A UNIVERSIDADE TARDIA, EDUCAÇÃO SUPERIOR E A EVOLUÇÃO 

TECNOLÓGICA NO BRASIL 

Resumo: 

Apresentamos uma reflexão que envolve diretamente a Educação Superior, aqui 

apresentada como Universidade Tardia, e sua influência na evolução tecnológica. Como 

uma das principais geradoras de mão obra, não apenas para atender um mercado, mas 

para formar um pilar para a cultura do País. Como consequência de três séculos de um 

regime medieval, vivemos como um País adolescente, que em seus primeiros duzentos 

anos, precisa amadurecer para poder enfrentar o mundo presente. Ingênuo e imaturo, 

não consegue agregar valor aos seus produtos, assim, seu maior sucesso é na 

comercialização “commodites”, resultado direto da falta de mão obra capacitada, isto 

também repercute diretamente no desenvolvimento da ciência e tecnologia. Aqui temos 

a oportunidade de discutir o papel da Universidade como aceleradora e geradora de 

tecnologia, esta geração só é fruto da pesquisa, que deve estar focada na valorização do 

conhecimento inovador, no pensamento crítico e na visão das necessidades da 

sociedade. 

Palavras Chave: Educação superior; universidade; ciência e tecnologia. 
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I- Introdução: 

A universidade tem papel fundamental no desenvolvimento social e econômico de uma 

sociedade. O tripé ensino, pesquisa e extensão é que sustenta esse desenvolvimento, na 

medida em que ela forma os profissionais para atuarem em funções que demandam 

conhecimento complexo; promove a pesquisa para criar conhecimento e inovar; e, 

ainda, socializa suas descobertas e expertises disponibilizando-as à sociedade como um 

todo. No Brasil, a universidade é depositária da esperança de inovação e, 

consequentemente, de alavancar o tão necessário e aguardado progresso. Mas quais 

condições as universidades brasileiras teriam para enfrentar tal desafio? Como sua 

história determinaria as condições para produção de conhecimento? O que difere a 

criação da universidade, no Brasil, da criação em outros países? 

Responder essas perguntas pode ajudar, aos gestores, professores e estudantes de 

Instituições de Ensino Superior (IES), a compreenderem a cultura universitária, o 

momento histórico e, a partir destes, as condições de ação possível visando uma 

inserção mais profícua da universidade na dinâmica social.  

O objetivo deste artigo é refletir sobre a evolução do ensino superior brasileiro e suas 

relações com o aprimoramento científico e a produção de tecnologia. Ou seja, como, no 

Brasil, a "Universidade Tardia” tem determinado as condições para a produção 

científica e tecnológica? 

Desde sua colonização, do século XVI ao XIX, o Brasil fica preso a um modelo 

medieval, justificando expressões como “tristes trópicos”
1
, criando uma cultura e um 

processo “hereditário”, que o vocaciona a tornar-se um grande produtor de 

“commodities”. 

O modelo medieval, conveniente para o colonizador, imposto ao Brasil, desde seu 

descobrimento, tinha a função de prolongar a época pós-romana nos territórios tropicais, 

recém ocupados, repetindo uma experiência semifeudal da ordem católica (TEIXEIRA, 

2005). Seu desdobramento no ensino superior pode ser compreendido no relato de 

Cunha (2007, p. 15-16): 

Na quarta década do século XVI foi fundada a primeira universidade do continente 

americano. Ela surgiu em 1538, em São Domingos, significativamente, na ilha onde 

Colombo teria tido o primeiro contato com o Novo Mundo. Sua vida, entretanto, foi 

efêmera. Alguns anos mais tarde, 1553, foi inaugurada a segunda universidade 

americana, esta longeva. Tinha as três faculdades usuais das universidades espanholas 

(Filosofia, Cânones/Direito, Teologia), incluindo, mais tarde, a de Medicina, operando 

com os mesmos privilégios da famosa Universidade de Salamanca. Vieram depois, as 

universidades de São Marcos (Peru), de São Felipe (Chile), Córdoba (Argentina) e 

outras, de modo que, ao tempo de nossa independência, havia 26 a 27 universidades na 

América espanhola (Teixeira, 1969, p.244) 

No Brasil nenhuma. 

                                                           
1 "Tristes trópicos", publicado em 1955 - de Claude Lévi-Strauss - o texto descreve três viagens do 

antropólogo ao Brasil, entre os Bororos (1935-1936), depois entre os Nambiquaras (1938), e seu périplo 

na Índia e no Paquistão (1950). Disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/tristes-tropicos-de-levi-

strauss-que-se-inspira-em-viagens-entre-indios-no-brasil-e-3167381, acesso em 07/03/18. 
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Carvalho (2014, p.23-24), em seu estudo sobre a construção de cidadania no Brasil, 

corrobora a ação colonizadora exploratória de Portugal sobre o Brasil, retardando sua 

entrada na modernidade: 

Ao proclamar a independência de Portugal em 1822, o Brasil herdou uma tradição cívica 

pouco encorajadora. Em três séculos de colonização (1500 – 1822), os portugueses 

tinham construído um enorme país dotado de unidade territorial, linguística e religiosa. 

Mas tinham também deixado uma população analfabeta, uma sociedade escravocrata, 

uma economia monocultura e latifundiária, um Estado absolutista. A época da 

independência, não havia cidadãos brasileiros, nem pátria brasileira. 

É preciso ressaltar que a estratégia direta e brutal usada por Portugal para preservar seu 

poder, qual seja, impedir o desenvolvimento educacional, hoje é aplicada, 

dissimuladamente, por uma outra “nobreza” que “coloniza” e submete a população 

(FAORO, 2001). O ensino superior, especificamente a universidade, não foi o único 

ator nesse cenário, mas foi um dos principais. Se a educação básica é indispensável e 

relevante porque constrói a base para formação, o ensino superior é que possibilita o 

salto qualitativo na competência profissional.  

Para refletir sobre a relação entre a constituição da universidade no Brasil e seu 

desenvolvimento científico e tecnológico, este trabalho está composto dos seguintes 

tópicos: a história do ensino superior no Brasil; a definição e a função da universidade; 

a tecnologia e sua ligação com a mão-de-obra qualificada e aos projetos de pesquisa 

aplicada. 

A história do ensino superior no Brasil: o período monárquico até a república e a 

universidade tardia 

A criação da universidade foi fundamental na formação de mão obra, desenvolvimento 

e divulgação da ciência. Uma vez que a ciência está diretamente relacionada ao 

aprimoramento da tecnologia, é preciso situá-la a partir de uma visão sistêmica para 

analisar seus efeitos na economia. 

A sociedade na colônia 

O período colonial foi marcado pela ação dos Jesuítas com forte influência da Igreja 

Católica, que fazia parte do estado. Eles criaram o primeiro manual prático e 

sistematizado sobre educação do Brasil, o Ratio studiorum, uma coletânea de normas e 

prescrições práticas e minuciosas sobre como as aulas precisavam conduzidas pelos 

padres jesuítas (NETO e MARCIEL, 2008). A ação educativa dos Jesuítas cessa em 

1759, com o Pombalismo. 

O tipo de poder monárquico, exercido por Portugal no Brasil, impediu qualquer 

desenvolvimento autônomo. Fazia parte da estratégia: monopolizar o comércio e negar 

permissão para a instalação de fábricas,  tipografias e  universidades. Desta forma, 

criava-se e mantinha-se a dependência da colônia em relação à Metrópole, ainda que 

com uma certa integração (TEIXEIRA, 2005). 

A dependência em relação à Portugal promoveu, durante três séculos, a solidão desses 

“tristes trópicos” descrita por Anísio Teixeira, na obra Ensino Superior no Brasil: 

A sociedade que se implanta na Colônia era, assim, uma sociedade arcaica, de cultura 

oral, anterior à palavra impressa, fundada na escravidão, no patriarcalismo rural e na 

burocracia colonial, explorada pelo monopólio mercantilista da Metrópole, com uma 

superestrutura religiosa de culto dos santos, monumentos religiosos e um folclore 
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suntuoso e colorido e dias-santos, tudo dominado por um quadro clerical de padres 

letrados, pregadores e educadores, que lembrariam um corpo de intelectuais. 

(TEIXEIRA, 2005, p. 23) 

Neste período, o Brasil fica completamente fechado à possibilidade de criação de uma 

Universidade. A constituição da nossa cultura era realizada por meio de um rígido treino 

da mente e da formação profissional.  Assim, eram formados o clérigo, o legista e o 

médico em uma mesma instituição, limitados por um círculo fechado em torno dos 

conhecimentos existentes (TEIXEIRA, 2005). 

No século XIX, durante o período monárquico, foram apresentados 42 projetos de 

criação de universidades, dentre os autores estavam José Bonifácio e Rui Barbosa. O 

projeto deste último, datado de 1882, tal qual os demais, foi recusado pelo governo e o 

Parlamento. O Conselheiro Antônio de Almeida Oliveira, em 1882, um dos maiores 

inimigos da criação das universidades, argumentava: 

  A universidade é uma coisa obsoleta e o Brasil, como país novo, não pode voltar atrás 

para constituir a universidade; deve manter suas escolas especiais, porque o ensino de 

entrar em fase de especialização profunda; a velha universidade não pode ser 

restabelecida (TEIXEIRA, 1968, p.25, apud, CUNHA, 2007, p. 124). 

Esta afirmação tinha fundamento no século XVIII, pois neste período houve um 

movimento contra a universidade. Como no Brasil, em função da distância da 

Metrópole, as informações demoravam a chegar, também, esse movimento chegou 

atrasado. A visão do século XVIII foi radicalmente revista no século XIX, a partir das 

bases lançadas por Humboldt, no princípio do século e estavam em plena aplicação 

nesta altura (TEIXEIRA, 2005). 

Enquanto ao tempo de nossa independência, havia 26 ou 27 universidades na América 

Espanhola, no Brasil, havia nenhuma (TEIXEIRA, 1969, apud, CUNHA, 2007). Nesta 

condição, a ciência e o desenvolvimento tecnológico eram privilégios apenas da 

Metrópole. Somente em 1920, durante a República, a denominação universidade é dada 

às escolas profissionais superiores que existiam no Rio de Janeiro. Esse processo tardio 

leva o Brasil a situação bastante peculiar, conforme manifesta Teixeira (2005, p. 167): 

Esta ambiguidade essencial entre a cultura acadêmica e cultura utilitária decorre, porém, 

de confusão mais profunda, em que talvez se manifeste uma atitude fundamental 

brasileira: a de julgar apenas poder “importar” a cultura, mas não criá-la e elaborá-la 

para que o novo país que Independência fizera surgir.  

Somente no início do século XX, o Brasil desperta para a necessidade e a criação da 

universidade. No início da era Vargas, em 1930, havia no Brasil três universidades: a 

Escola de Engenharia de Porto Alegre, criada em 1896, está sem o nome de 

universidade, mas com atividades acadêmicas diferenciadas; a do Rio de Janeiro, criada 

em 1920; e a de Minas Gerais, criada em 1927 (CUNHA, 2007, p.207). 

Cabe um destaque, a criação da Universidade de São Paulo (USP), em 1934, e a 

Universidade Católica, em 1940, na cidade do Rio de Janeiro, que viria a se tornar 

Pontífice (PUC), pois estas são sementes importantes do pensamento universitário 

brasileiro. 

A partir desse período, recebemos várias influências que definem o modelo universitário 

brasileiro. Das que merecem destaque temos o modelo Alemão de Humboldt. Neste, o 

ideal da concepção alemã de universidade, voltada para a formação humanista, integral 

e “desinteressada” do homem, tendo como base uma Faculdade de Filosofia, Ciências e 
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Letras, entra em conflito com a lógica da sociedade moderna e pode ser destruído pela 

racionalização e pela fragmentação do trabalho intelectual (De PAULA, 2016). 

Apesar de várias influências, inclusive francesa, a consolidação de pesquisas, estudos e 

formação de mão obra qualificada - preparada para o mercado, só se efetiva após 1937. 

Há que se registrar, também, a influência norte-americana na reforma do ensino de 

1968, da Lei 5540, Conforme afirma De Paula (2016, p. 8): 

A concepção norte-americana influenciou não apenas as universidades européias, como 

a alemã,mas também as universidades latino-americanas, como as brasileiras. No Brasil, 

esta concepção ser amplamente difundida a partir da Reforma Universitária de 68, 

atingindo a estrutura organizacional e as finalidades de todas as universidades, inclusive 

a USP e UFRJ. 

Conforme a estabilidade dos modelos, podemos afirmar que após a regulação 

estabelecida em 1968, passamos a um modelo universitário que começa a formar 

profissionais necessários para o mercado. Entretanto, essa é uma das formas de se ver a 

universidade. 

A definição e a função da universidade 

Fundamentalmente, pode-se afirmar que a Universidade é um acelerador da tecnologia. 

E pode ser definida como uma Instituição de ensino e pesquisa constituída por um 

conjunto de faculdades e escolas destinadas a atuar em três âmbitos: a) promovendo a 

formação profissional e científica de pessoal de nível superior (ensino); realizando 

pesquisa teórica e prática nas principais áreas do saber humanístico, tecnológico e 

artístico (pesquisa); e c) divulgando seus resultados comunidade científica mais ampla e 

a sociedade (extensão). 

A tecnologia e sua ligação com a mão-de-obra qualificada e aos projetos de 

pesquisa aplicada 

A tecnologia e seu desenvolvimento no Brasil 

Atualmente, muito se fala de tecnologia e de como ela tem afetado o cotidiano da 

sociedade. Em geral, as pessoas se veem seduzidas por suas benesses, mas poucos 

entendem o custo em horas de pesquisa, de trabalho e, menos ainda, o conhecimento 

que o desenvolvimento de tecnologia envolve. É possível definir tecnologia como 

“conjunto de técnicas e metodologias transformadoras desenvolvidas na interação com a 

população e apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão e melhoria nas 

condições de vida" (VERASZTO, 2008, p.19). Ou seja, de forma simples, a tecnologia é 

tudo aquilo que facilita a vida do homem. 

O conhecimento tecnológico é o conhecimento de como fazer, saber fazer e improvisar 

soluções, e não apenas um conhecimento generalizado embasado cientificamente.  Para 

a tecnologia, é preciso conhecer aquilo que é necessário para solucionar problemas 

práticos (saber fazer e para quê) e, assim, desenvolver artefatos que serão usados, mas 

sem deixar de lado todo o aspecto sociocultural em que o problema está inserido 

(LAYTON, 1988, apud VERASZTO, 2008, p.19). A tecnologia não é uma mercadoria 

que se compra e se vende, é um saber que se adquire pela educação teórica e prática e, 

principalmente, pela pesquisa tecnológica (VARGAS, 2001, apud VERASZTO, 2008, 

p. 20). 

É possível dizer que a tecnologia   abrange um conjunto organizado e sistematizado de 

diferentes conhecimentos, científicos, empíricos e intuitivos. Sendo assim, possibilita a 
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reconstrução constante do espaço das relações humanas (VERASZTO, 2008, p.20). Em 

outras palavras o estudo da técnica. O estudo da própria atividade do modificar, do 

transformar, do agir (VERASZTO, 2004; SIMON et al, 2004; in Veraszto et al, 2008). 

Vale lembrar que atualmente o mundo está envolvido numa das maiores revoluções 

tecnológicas de sua existência, que vem sendo denominada A Quarta Revolução 

Industrial conforme prevê Klaus Schwab (2016) em obra homônima, esta revolução 

promete a convergência de tecnologias físicas, digitais e biológicas. De forma enfática o 

Prof. Schwab, recomenda a conscientização para este fato. Destacamos neste cenário a 

Computação em Nuvens (Cloud Computing), Big Data, Inteligência Artificial, 

Computação Quântica e as criptomoedas (moedas digitais), esta última com grande 

impacto no mercado econômico conforme Mendes, (2017). Estas mudanças, serão 

responsáveis por uma grande quebra de paradigmas, neste momento que se clama pela 

Universidade, pois é nos seus bancos que se estará discutindo e preparando para esse 

cenário. Melhor dizendo: não só preparando, mas preparando o cenário, pois este é um 

dos propósitos da universidade. 

 

A partir destas considerações, é possível confirmar que a universidade faz o papel de 

aceleradora de tecnologia, mas também de geradora. A geração só é possível com a 

valorização do conhecimento inovador, do pensamento crítico e da visão das 

necessidades da sociedade. Assim, vemos uma relação muito forte entre a presença da 

universidade e a geração de tecnologia. 

 

A produção de tecnologia, no Brasil, tem seu início em meados de 1930, passando a se 

regulamentar apenas em 1968 com a reforma do ensino superior.  e porque não dizer a 

partir de aí partir para um real processo de tecnologia, iniciando uma mudança na 

cultura brasileira fundamentada em “importar” a cultura ao invés de criá-la.  

 

Verifica-se que a universidade não é apenas a geradora de mão-de-obra qualificada, mas 

também geradora de pensamentos que podem vir a mudar e moldar a cultura de uma 

nação. O fato da universidade ter se instituído tão tardiamente no Brasil explica as 

mazelas de nosso país (baixa qualificação profissional, atraso tecnológico, dependência 

do comércio de commodities). Nada mais previsível, pois somos consequência da nossa 

história. 

O site Times Higher Education publicou um quadro com os países, a quantidade 

de Universidades que fazem parte do Ranking das 100 melhores do mundo; a melhor 

instituição do país; e a posição da Universidade neste Ranking (Top 100).  Para analisar 

como a presença das Universidades promove impacto econômico, para este trabalho, foi 

adicionada a coluna com o Gross Domestic Product (GDP)
2
 que equivale, no Brasil, ao 

Produto Interno Bruto (PIB) e com o ano de fundação da universidade, apresentado no 

Quadro I. 

Quadro I :  Ranking das 100 melhores universidades do mundo 

                                                           
2
 O Departamento de Comércio dos EUA divulga mensalmente relatório sobre o Produto Interno Bruto 

(PIB), responsável pela mensuração do volume de bens e serviços produzidos na economia em 

determinado período. Esse índice é formado por cinco componentes: consumo, investimento, gastos 

governamentais, nível de estoque e saldo de comércio externo. É importante ressaltar que o consumo 

representa 2/3 do PIB norte-americano, e é um dos componentes com menor volatilidade dentro do 

índice.  

Recuperado em 10/04/2018 de http://www.igf.com.br/aprende/glossario/glo_Resp.aspx?id=1504,  
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Country     

Number of 

institutions in top 

100 

Top institution Rank 

GDP Fundation 

Year 

United States 42 Harvard University 1 1,48 1636 

United 

Kingdom 
10 

University of Cambridge  =4 1,79 1209 

University of Oxford  =4 1,79 1096 

China 6 Tsinghua University 14 6,68 1911 

Germany 6 LMU Munich  =42 1,99 1472 

Japan 6 University of Tokyo 11 1,03 1877 

Netherlands 4 
University of Amsterdam  51-60 2,21 1632 

Delft University of Technology 51-60 2,21 1842 

Australia 3 University of Melbourne  =46 2,76 1859 

Canada 3 University of Toronto  24 1,46 1827 

France 3 
Paris Sciences et Lettres – PSL 

Research University Paris  

38 
1,11 1794 

Hong Kong 3 University of Hong Kong  39 6,68 1911 

South Korea 3 Seoul National University  =46 2,82 1946 

Switzerland 3 
ETH Zurich – Swiss Federal 

Institute of Technology Zurich  

22 
1,37 1855 

Singapore 2 National University of Singapore  27 1,99 1905 

Sweden 2 Karolinska Institute  51-60 3,23 1810 

Belgium 1 KU Leuven  71-80 1,46 1425 

Brazil 1 University of São Paulo  

91-

100 

-3,56 1934 

Denmark 1 University of Copenhagen  81-90 1,96 1479 

Taiwan 1 National Taiwan University 51-60 6,68 1928 

Fonte: adaptado pelos autores dos seguintes sites:  Recuperado em 10/04/2018 de 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-reputation-rankings-2017-

brand-thats-you-in-a-word. 

Recuperado em  09/04/2018 de 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2016&start=2016&view=map&year_

high_desc=false. 
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O Quadro I sugere uma comparação interessante entre Coreia do Sul e Brasil.  Este, 

segundo Worldbank (2016), tinha em 1961 um GDP = 10,3, vinte e sete anos após a 

fundação da Universidade de São Paulo (USP). Cumpre ressaltar que, desde a sua 

fundação, há um debate sobre qual modelo deveria ser adotado para o projeto da 

Universidade (tínhamos a influência do modelo alemão e do modelo francês). Só em 

1968, com a reforma universitária que se define a influência do modelo americano. Em 

2016, o GDP brasileiro é de -3,56 e sua universidade mais antiga, a USP, está entre as 

91° - 100° posição do ranking. Já a Coréia do Sul, cuja principal universidade foi 

fundada em 1946, se destaca ocupando a 46° posição entre as 100 melhores do mundo e 

possui um GDP = 2,82. Como explicar essa discrepância?  

É possível que o tamanho do país faça diferença: Coréia pequena, Brasil continental. 

Outro aspecto a se considerar é o investimento em educação, que precisa ser gerido com 

eficiência e, principalmente, não evadir nas “garras da corrupção”. Aqui, no Brasil 

sabemos que a evasão pela corrupção tem consumido os investimentos que poderiam 

ser usados em educação. E, talvez, o mais relevante aspecto seja a diferença cultural 

entre os dois povos. Há várias histórias que colocam os dois países em extremos opostos 

no que diz respeito a como o povo lida com a educação e a escolarização. Aqui, a escola 

serve como “depósito de crianças”. Muitos pais esperam que a escola cuide e eduque 

seus filhos e, dificilmente, acompanham sua vida escolar: o que aprendem, seu 

desempenho etc.. Na Coreia, a família está integrada à escola, apoiando seu trabalho de 

educar e, segundo Miltons e Michelon (2008), o objetivo era preparar melhor os alunos 

durante a transição para a “sociedade do conhecimento”. 

Assim podemos afirmar que o ano de fundação, somado a investimentos em Educação – 

demonstrado na posição do ranking, resulta em um GDP positivo. Como afirmam 

Chiarini e Vieira (2012): 

 
as universidades impactam o crescimento econômico devido a excelência em 

pesquisa avançada e ao aumento do estoque de capital humano, afinal os 

recursos humanos são reconhecidos como fator determinante do 

desenvolvimento 

 

Como resultado deste conjunto de processos temos a geração de produtos de baixa 

tecnologia agregada, as conhecidas commodities (como o ferro e a soja). Nossa matriz 

econômica mostra que 60% das exportações tem como base produtos de baixa 

tecnologia agregada (ONUBR, 2015). 

 

Além disso há que se considerar os aspectos culturais, pois na maioria das empresas, 

parte dos empresários hoje atuantes não tiveram a oportunidade de se formarem na 

universidade. Isso cria uma condição polêmica pois, em geral, não há uma valorização 

do conhecimento acadêmico, uma vez que sem saber o que a universidade é capaz, não 

há incentivo para adoção de mão de obra gerada por esta instituição. Esse fato tem 

repercussões. Já estamos habituados a ouvir que a salvação da nossa balança comercial 

está na agricultura. Também é voz corrente que nosso parque industrial está sucateado. 

É conhecido que para podermos ter um parque industrial moderno e com recursos seria 

necessária mão de obra qualificada para impulsioná-lo e mantê-lo. Entretanto, a grande 

geradora desta força motriz, a universidade, passa pela sua adolescência, quando 

comparada a idade do movimento universitário no mundo evoluído.    
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II-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossa proposta foi chamar atenção para o movimento universitário tardio brasileiro e 

sua relação com o pouco desenvolvimento da ciência e da tecnologia. A universidade 

não é apenas a geradora de mão de obra qualificada, é nela que se desenvolve a ciência 

e a tecnologia e as grandes manifestações culturais muitas vezes embrionárias de todo 

um processo de mudanças no pensamento e na forma de agir de toda uma nação. 

O Brasil, hoje, não é colônia de outro país, mas mantém-se, em vários aspectos, 

submisso à uma “casta” que por deseducação do povo, perpetua-se no poder. Observar o 

paralelo da lenta criação e evolução da universidade com a lenta evolução da ciência e 

da tecnologia e, sobretudo, sociedade brasileira como um todo pode ser um passo 

importante na superação de nossos graves problemas sociais e econômicos. Importante 

destacar que a Universidade tardia, não é o único ator de um processo complexo, que 

leva o Brasil a trabalhar quase que exclusivamente com “Commodites”. Há que se 

ressaltar a valorização do conhecimento, que propicia a construção de disciplina de 

estudos, que leva à aprendizagem. 

Ao observarmos outras nações ou até estados e cidades em nosso país, verificamos a 

importância do ensino superior como acelerador do progresso, criando diferenciais que 

tem o poder de transformar com a educação todo um país.  
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Resumo 

 

Esta dissertação propõe-se a desenvolver um artefato para implantação de uma estratégia 

de  atração de clientes em canais digitais já com intenção de compra em suas buscas. Para 

tanto, a construção do artefato foi desenvolvida de forma projetizada com base na 

metodologia de projetos PRojects IN Controlled Environment – PRINCE2® e na visão 

baseada em recursos (RBV) permitindo o desenvolvimento de vantagens competitivas para as 

organizações que utilizam esta estratégia com foco nos resultados financeiros desta 

implantação. O desenvolvimento se dará por meio de um projeto com cinco fases, onde a 

primeira representa o estudo de viabilidade do projeto, a segunda o estágio de iniciação com a 

realização de um pré teste, as fases terceira e quarta o desenvolvimento e testes do artefato a 

ser desenvolvido e a última fase, a conclusão do projeto.  

A intervenção ocorrerá em 4 empresas varejistas brasileiras, sendo duas do ramo de food 

service, uma de bijouterias e uma de materiais para casa e construção. A metodologia a ser 

desenvolvida será a ciência do projeto (design science) haja visto a necessidade de criação e 

validação de um artefato que solucione um problema das organizações pesquisadas. 
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Introdução 

 

O mercado de publicidade na internet ao redor do mundo apresentou crescimento ao 

longo dos anos superior a R$20 bilhões de faturamento (Alphabet, 2017), mostrando o quanto 

vem sendo aceito como parte das estratégias nas organizações. Essa aceitação pode ser 

explicada devido a popularização da World Wide Web que hoje é percebida como útil e parte 

da vida das pessoas (Thomaidou & Vazirgiannis, 2011). Com base nesta popularização e 

diversidade de usuários na web, a internet apresenta  desafios que direcionam os executivos 

das empresas a buscarem novas soluções para respostas estratégicas visando cada tipo de 

contexto e comportamento envolvidos na relação com os consumidores (Wirtz, Schilke, & 

Ullrich, 2010). 

Trata-se de um modelo de publicidade capaz de gerar maior retorno financeiro para as 

organizações (Thomaidou & Vazirgiannis, 2011) uma vez que pode ser direcionado aqueles 

que de fato estão interessados no que a empresa oferece ao invés de um público genérico 

(Joshi, Pathan, & Khan, 2014). 

Contudo, apesar do crescimento deste mercado, pode-se dizer que as estratégias para 

os canais digitais encontram-se em estágios iniciais, uma vez que muitas empresas ainda 

tratam suas ações de publicidade e marketing na internet como se estivessem nos canais 

tradicionais (Bharadwaj, A., El Sawy, O., Pavlou, P., & Venkatraman, 2013). A explicação 

para este fenômeno talvez se dê pela construção dos estudos científicos na área de 

conhecimento de publicidade que ainda se pautam sob o paradigma positivista, posicionando-

os para uma visão theory-driven e construindo um distanciamento de soluções voltadas para 

comunidade prática (Chang, 2017).     

Sem um modelo de negócios bem definido, as empresas não conseguem capturar o 

valor esperado para suas inovações, em especial empresas de internet onde a expectativa dos 

clientes muitas vezes se direcionam a serviços gratuitos (Teece, 2010), desta forma, uma 

estratégia de negócios digitais endereça aos executivos a necessidade de gerenciamento de 

métricas relacionadas a escopo e velocidade nas tomadas de decisões, bem como a 

implantação de ações alinhadas a velocidade da empresa em absorve-las e praticá-las 

(Bharadwaj, A., El Sawy, O., Pavlou, P., & Venkatraman, 2013).  

Outra característica que emerge neste tipo de estratégia é o entendimento de que a 

relação de compra e venda entre consumidores e empresa são parte do ambiente corporativo 

(Sashi, 2012). Desta forma, as tecnologias digitais que são desenvolvidas dão nova forma as 

lógicas empresariais e as infraestruturas das organizações (Bharadwaj, A., El Sawy, O., 

Pavlou, P., & Venkatraman, 2013).  

Dentro deste novo contexto de negócios digitais, as organizações cada vez mais se 

veem forçadas a uma avaliação rotineira dos clientes e suas necessidades para identificação de 

novas possibilidades tecnológicas (Wirtz et al., 2010), sendo esses clientes parte de uma 

comunidade on line na qual são considerados co criadores e agentes de mudança do contexto 

organizacional. Desta forma, envolvê-los no processo de mudança torna-se uma necessidade 
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cada vez maior (Sashi, 2012) pois gera benefícios de ideias mais criativas que futuramente 

serão mais valorizadas por eles e por novos consumidores (Kristensson, Matthing, & 

Johansson, 2008). 

Na busca por novas formas de atração de clientes, os estudos dentro da área de 

publicidade ainda carecem de abordagens mistas que possam além de explicar as teorias de 

forma positivista, também encontrar por meio de metodologias e alianças com outras áreas de 

conhecimento, soluções práticas para as organizações, haja visto a complexidade no 

desenvolvimento de estratégias para diversas mídias e conteúdos voltados a uma diversidade 

de contextos, clientes e incertezas (Chang, 2017). A busca por soluções mistas que 

desenvolvam os estudos sobre publicidade se alinha plenamente ao desenvolvimento de uma 

pesquisa baseada no pragmatismo, onde os resultados são o foco independente dos métodos 

científicos que serão aplicados (Creswell, J. W.,2010). 

 Essa pluralidade de necessidades da publicidade aliada aos desafios para elaboração 

de estratégias onde clientes e empresas estabelecem novos níveis de relacionamento (Wirtz et 

al., 2010) parecem alinhar-se a uma estratégia baseada em recursos, que permite as 

organizações desenvolver soluções eficientes que considerem esses atributos de 

conhecimento, processos e informações de forma a desenvolver recursos difíceis de serem 

imitados, valiosos e raros, o que entrega a organização uma vantagem competitiva (Barney, 

1991). Esta visão baseada em recursos obriga a organização a sempre buscar novos arranjos 

de seus recursos de forma a não perder seu posicionamento de mercado e suas vantagens 

competitivas (Butler & Priem, 2001), mantendo seus recursos sustentáveis (Barney, 1991).    

Paralelo a este contexto, os estudos sobre gerenciamento de projetos tem buscado uma 

nova forma de pensar (Rethinking Project Management) com o objetivo de alinharem-se aos 

novos modelos de negócio considerando aspectos de ambiente, estratégia, sociais, políticos, 

de complexidade e incertezas  resultando numa concepção mais ampla sobre como os projetos 

devem ser gerenciados nas organizações (Svejvig & Andersen, 2015). Essa nova busca dos 

estudos sobre gerenciamento de projetos em alinhamento com contextos mais complexos 

induz ao entendimento de que esta área de conhecimento pode ser uma boa aliada no 

desenvolvimento de estratégias para publicidade digital.   

Desta forma, esta pesquisa busca contribuir com as necessidades de desenvolvimento 

dos estudos em publicidade digital por meio de sua associação com as disciplinas de 

estratégia e gerenciamento de projetos sob o viés metodológico pragmático, respondendo por 

meio de um estudo misto a seguinte questão:  

RQ: Como implantar uma estratégia de publicidade digital com foco em resultados 

financeiros para empresas de varejo?  

Para isso os seguintes objetivos são declarados:  

OG: Implantar uma estratégia de publicidade digital com foco em resultados financeiros.  

OE1: Identificar direcionadores estratégicos nos estudos científicos sobre marketing 

digital 

OE2: Identificar desafios, necessidades, formas de geração de conteúdo, mídias de 

atração de clientes, proposições e hipóteses dentro dos estudos científicos de publicidade 

digital 
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OE3: Identificar metodologias de gerenciamento de projetos capazes de implantar uma 

estratégia de publicidade digital 

OE4:  Propor uma estratégia de publicidade digital para empresas de varejo 

OE5: Propor uma metodologia de gerenciamento de projeto capaz de implantar esta 

estratégia 

OE6: Validar estatisticamente os resultados alcançados com base nas hipóteses 

previamente mapeadas de forma que possam ser generalizados  

 As unidades de análise do estudo serão três empresas do setor varejista brasileiro que 

buscam desenvolver seu posicionamento e vendas pela internet, onde num primeiro momento 

o pesquisador atuará como gerente de projetos junto aos sócios no desenvolvimento da 

estratégia de publicidade digital e gerenciamento dos projetos em cada uma das empresas. 

Esta primeira fase tem abordagem qualitativa exploratória e seguirá a método de pesquisa-

ação.  

  Na segunda fase da pesquisa, os resultados dos três projetos serão mensurados de 

forma hipotética dedutiva por meio dos métodos de correlação de Pearson e regressão 

buscando validar as hipóteses teóricas levantadas no desenvolvimento dos projetos e inseridas 

na estratégia de publicidade digital proposta na primeira fase. 

 

 Problema de Pesquisa e Justificativa 

 

A metodologia de gerenciamento de projetos PRojects IN Controlled Environment – 

PRINCE2® pressupõe característica adaptativa e se pauta na execução por estágios 

incrementais que devem ser validados por um comitê diretor mediante mensurações 

periódicas dos resultados financeiros a serem alcançados (OGC, 2011), desta forma visando 

implementar as etapas de uma estratégia de atração de clientes nos meios digitais proposta por 

(Parsons et al., 1998) considerando tanto gestores quanto os clientes como co criadores no 

processo de inovação (Kristensson et al., 2008) esta metodologia parece apresentar as 

melhores condições de atender as diretrizes propostas. 

 

 Questão de Pesquisa 

 

Como implantar uma estratégia de publicidade digital com foco em resultados 

financeiros para empresas de varejo? 

 

 Objetivos da Pesquisa 

 

OG: Implantar uma estratégia de publicidade digital com foco em resultados financeiros.  

OE1: Identificar direcionadores estratégicos nos estudos científicos sobre marketing digital 

OE2: Identificar desafios, necessidades, formas de geração de conteúdo, mídias de atração de 

clientes, proposições e hipóteses dentro dos estudos científicos de publicidade digital 

OE3: Identificar metodologias de gerenciamento de projetos capazes de implantar uma 

estratégia de publicidade digital 

OE4:  Propor uma estratégia de publicidade digital para empresas de varejo 

OE5: Propor uma metodologia de gerenciamento de projeto capaz de implantar esta estratégia 
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OE6: Validar estatisticamente os resultados alcançados com base nas hipóteses previamente 

mapeadas de forma que possam ser generalizados  

 

 

 Delimitação do Estudo 

 

O presente trabalho destina-se a desenvolver um projeto para 

implantação de uma estratégia de  atração de clientes em canais digitais.  

O processo de atração de novos clientes representa novas formas de consumidores 

voluntariamente chegarem aos canais digitais da empresa (Parsons et al., 1998).  

 

 

Fundamentação Teórica 

 

Estratégias de negócio, tecnologia e usuários 

Os modelos de negócio empresarias e seu estudo ajudam a compreender estratégias de 

inovação, concorrência, comportamento de mercado e por fim vantagens competitivas (Teece, 

2010).  As inovações tecnológicas auxiliam no processo de criação de estratégias permitindo 

que oportunidades e desafios se tornem vantagens competitivas (Buhalis & Law, 2008), desta 

forma, as empresas tendem a variar a velocidade de resposta a adoção de novas tecnologias 

dependendo do universo ao qual estão inseridas e de que forma obterão tais vantagens (Lee & 

Grewal, 2004).  

A tecnologia é um meio pelo qual pode-se medir e entender a evolução de uma empresa 

ao longo do tempo (Tushman & Anderson, 1986), sendo assim, as empresas precisam 

encontrar diferentes respostas estratégicas a novas tecnologias dependendo de suas rotinas, 

processos e recursos, uma vez que estas rotinas e processos é que determinam a eficácia na 

utilização dos recursos (Lee & Grewal, 2004). A avaliação das tecnologias da informação tem 

ganhado cada vez mais destaque haja visto sua relação com a capacidade de analisar a saúde 

competitiva de uma empresa (Bharadwaj, Bharadwaj, & Konsynski, 1999).  

Considerações de bem estar social têm sido um fator de mudança no processo de incentivo 

a inovação das organizações (von Hippel, 2005) e portanto estratégias chaves para a 

organização tendem a obter maiores resultados quando envolvem usuários no processo de 

desenvolvimento de uma nova inovação (Kristensson et al., 2008). Desta forma, o lucro com 

inovação demanda a criação de opção de design de negócios, necessidades dos clientes e 

trajetórias tecnológicas (Teece, 2010). 

Dentro deste modelo conceitual do desenvolvimento de estratégias por meio da inovação 

com participação os usuários, a estratégia de visão baseada em recursos (RBV) proposta por 

Barney (1991) permite a utilização dos recursos organizacionais de conhecimento e 

relacionamento  não somente pelos agentes formalmente estabelecidos como parte da 

organização, como também seus clientes que são co criadores neste novo arranjo das empresa 

(Sashi, 2012). Desta forma, as organizações podem buscar estabelecer um rearranjo dos 

recursos capaz de posicioná-las frente aos seus concorrentes, representando uma vantagem 

competitiva (Butler & Priem, 2001). 

A partir deste entendimento, propõe-se como primeiro direcionador estratégico da 

pesquisa a proposição:  
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Proposição 1. Uma estratégia de publicidade digital que pretenda entregar vantagem 

competitiva para organização deve considerar o desenvolvimento de tecnologias e processos 

com foco nos usuários como co criadores. 

 

Publicidade digital  
O processo de publicidade digital pode ser interpretado também como aquele de atração 

de clientes, que representa novas formas para que os consumidores cheguem aos canais 

digitais da empresa (Parsons, Zeisser, & Waitman, 1998). Sendo que, neste processo de 

atração caberá as empresas desenvolverem métodos para chegar aqueles clientes que de fato 

se interessam por seus produtos (Joshi et al., 2014) e que tragam maior retorno sobre o 

investimento (Thomaidou & Vazirgiannis, 2011). 

As campanhas de atração no meio digital podem ser classificadas em duas grandes 

vertentes, aquelas de pull voltadas a ações que atraem usuários para os negócios da empresa 

de forma espontânea e de push, onde a empresa vai atrás dos usuários aparecendo para eles 

enquanto estes navegam pela World Wide Web (Antoun, Zhang, Conrad, & Schober, 2016).  

As ações de push permitem a organização entender melhor os possíveis usuários para os 

quais ela destina suas ações, uma vez que é possível segmentar as campanhas, já na estratégia 

de pull, a organização não consegue entender ao certo quem se interessará pela oferta (Antoun 

et al., 2016). 

Outro aspecto que necessita atenção dos gestores das organizações nestas estratégias 

digitais diz respeito as formas de medição do resultado, pois em geral não é somente por meio 

do retorno sobre investimento (ROI) que pode-se identificá-lo, ao invés disso, percebe-se que 

nos canais digitais, os consumidores além de comprar, também agem como defensores da 

marca, compartilhando suas percepções e experiências através de suas redes de 

relacionamento (Hoffman & Fodor, 2010).  

 

Proposição 2. Uma estratégia de publicidade digital deve ser medida considerando retorno 

sobre o investimento e ações realizadas pelos consumidores em suas redes de relacionamento. 

 

Método de atração pay per click 

Uma das formas de atração de maior amplitude neste contexto digital é a pay per click, 

que permite aos anunciantes elaborarem campanhas por meio de palavras chaves que geram 

links patrocinados nos mecanismos de busca que direcionam para seus websites  e que, ao 

serem acessados pelos usuários consomem uma parte do investimento (Joshi et al., 2014). 

Essa conexão entre os usuários e os links patrocinados se dá por meio de ferramentas de 

Search Engine (SE) que verificam se no conteúdo dos websites de destino existem as 

respectivas palavras chaves que estão sendo pesquisadas (Londhe & Desh, 2017). Este tipo de 

campanha, conhecida como push, tem como vantagem permitir ao anunciante definir dados 

demográficos e geográficos de seu público alvo, de forma que consiga direcionar quando e 

para quem seus links patrocinados serão exibidos, acompanhando melhor os resultados 

alcançados (Antoun et al., 2016; Thomaidou & Vazirgiannis, 2011).  

Ainda neste modelo pay per click, cada vez que um usuário procura por uma palavra-

chave relacionada a mais de um link patrocinado, os mecanismos de busca realizam um leilão, 

onde aquele que pagar mais alto pelo clique aparece melhor posicionado nos resultados (Joshi 

et al., 2014). Neste contexto, os anunciantes tem procurado cada vez mais por estratégias que 

combinem palavras chaves (não óbvias) que melhor descrevem suas campanhas ao invés de 
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palavras genéricas que tendem a ser mais concorridas e portanto mais caras (Joshi et al., 2014; 

Thomaidou & Vazirgiannis, 2011).  Aliada a esta necessidade da comunidade prática, cada 

vez mais tem emergido estudos acadêmicos sobre a seleção e extração de redes de palavras 

chaves de forma automática visando melhores resultados para as campanhas (Thomaidou & 

Vazirgiannis, 2011).  

 

Hipótese 1. Rede de palavras chaves não óbvias são mais econômicas e melhor 

direcionadas aos clientes que buscam produtos na internet do que palavras óbvias. 

 

A partir de um termo de busca, redes de palavras podem se agrupar a ele por três 

caminhos, sendo o primeiro palavras que estão inseridas na programação dos websites 

melhores ranqueados nos mecanismos de busca (meta-tags), o segundo, palavras que possuem 

proximidade com o termo de busca em termos de escrita, como por exemplo turismo e turista 

(proximity-based)(Joshi et al., 2014) e por fim, palavras armazenadas e sugeridas pelos 

mecanismos de busca que correspondem a palavras que tem co-ocorrência com o termo de 

busca a partir de pesquisas realizadas por outros usuários (Joshi et al., 2014; Thomaidou & 

Vazirgiannis, 2011). 

Apesar do consenso sobre a extração de palavras chaves na internet, a decisão de quais 

palavras usar nas campanhas potencializando os resultados é dificultada pelo comportamento 

do usuário na internet que tende a iniciar suas buscas por termos e expressões que melhor 

descrevem o entendimento daquilo que ele procura segundo suas próprias experiências, desta 

forma, o alcance da palavra chave ideal que satisfaz sua busca somente se dá após algumas 

etapas de tentativa e erro nos mecanismos de busca (Teevan, Alvarado, Ackerman, & DR, 

2004). Outro aspecto que potencializa esta lacuna entre a definição da rede de palavras e os 

resultados alcançados pelos anunciantes nas campanhas pay per click  se refere aos modelos 

automáticos de seleção propostos pelos estudos acadêmicos, que tendem a seguir somente um 

dos três caminhos de escolha, meta-tag, proximity-based ou co-ocorrência (Thomaidou & 

Vazirgiannis, 2011). 

 

Proposição 3. Estratégias combinadas para coleta de palavras chaves obtêm melhores 

resultados do que somente um único método. 

 

Porque criar redes de relacionamento? 

O entendimento do relacionamento baseado em redes não se trata de um assunto 

exclusivamente contemporâneo, já na década de 60, a ciência buscava entender a existência e 

forma do relacionamento em redes sociais. Travers & Milgram (1969) realizaram um estudo 

com redes sociais envolvendo 296 pessoas na região de Nebraska e Boston nos Estados 

Unidos onde identificaram redes de conexão entre indivíduos baseadas em 5.2 níveis de 

interação.  

Desta forma, são propostas ideias de redes sociais capazes de conectar pessoas 

desconhecidas por intermédio de pessoas conhecidas, ou seja, uma mensagem entregue a uma 

pessoa “x” e destinada a uma pessoa “y” desconhecida é capaz de atingir seu objetivo desde 

que distribuída a pessoas com algum grau de sinergia  entre si e num nível médio de até 6 
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intermediários desenvolvendo o conceito de que o mundo é pequeno (small world), uma vez 

que as pessoas estão sempre conectadas em rede (Travers & Milgram, 1969). 

Ampliando o entendimento sobre as conexões em redes agora em nível global e 

digital, outro estudo experimental realizado com 60.000 usuários de e-mails que tinham como 

objetivo fazer a mensagem inicial chegar a 18 pessoas alvo em 13 diferentes países descobriu 

que mesmo neste cenário globalizado as conexões continuam existindo, porém numa variação 

entre 5 a 7 níveis (Dodds, Muhamad & Watts, 2003). 

Apesar da conexão existente, o sucesso do relacionamento em rede depende de fatores 

como grau de proximidade entre seus elementos, facilidade para interagir e motivação em 

fazer parte da rede (Travers & Milgram, 1969). Desta forma, somente entender a existência da 

estrutura da rede por si só não significa alcançar sucesso, são necessárias estratégias, ações e 

entendimento das individualidades de cada elemento envolvido na rede (Dodds, P. S., 

Muhamad, R., & Watts, 2003). Este entendimento das individualidades deve direcionar as 

estratégias para o entendimento das redes segmentadas em poucos nós, uma vez que redes de 

grandes proporções apresentam dificuldade para controle e condução de estratégias (Dodds, P. 

S., Muhamad, R., & Watts, 2003) 

 

Hipótese 2. Redes de palavras com poucos nós tendem a apresentar melhores 

resultados estratégicos. 

 

Método de atração pelas redes sociais 

Nas redes sociais, as campanhas digitais ganham maior peso, uma vez que as pessoas 

as utilizam para criar, modificar, compartilhar e discutir experiências obrigando as empresas a 

não negligenciarem estes comportamentos em rede devido ao risco de imagem (Kietzmann, 

Hermkens, McCarthy, & Silvestre, 2011). Essas ações realizadas pelos usuários dentro das 

redes sociais, podem ser classificadas como engajamento, contudo o nível de engajamento 

dependerá exclusivamente da ação, pois curtidas e compartilhamentos são mais fáceis de 

serem executados de forma que representam um engajamento superficial, ao passo que 

comentários exigem um cuidado e despertam um comportamento ativo maior nos usuários (Ji, 

Li, North, & Liu, 2017).  

Outro aspecto que reforça a validade do engajamento profundo oriundo dos 

comentários, deve-se ao fato de eles estarem co relacionados positivamente com o aumento de 

receita da empresa (Yoon et al., 2018) bem como ao aumento da reputação nas mídias digitais 

(Ji et al., 2017).  

 

Proposição 4. Estratégias de geração de conteúdos nas redes sociais que promovem os 

comentários são mais vantajosos em termos de reputação e receita da empresa. 

Hipótese 3. O aumento de comentários nas redes sociais aumenta a receita. 

Hipótese 4. O aumento de comentários nas redes sociais aumenta a reputação da 

empresa. 

Ainda dentro dos estudos sobre a geração de conteúdos para as redes sociais, estes 

tendem a viralizar, ou seja, serem compartilhados por mais pessoas a medida que despertam a 

sensação de diversão, pois além do sentimento ativam a necessidade de interação (Berger, J., 

& Milkman, 2012). Outra característica nesse tipo de  estratégia é que não basta a organização 

aparecer aos usuários uma única vez, para otimizar as chances de resposta, as ações tendem a 

apresentar maiores resultados a partir da terceira e quarta interação (Centola, 2010). 
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Hipótese 5. Quanto maior a aparição dos conteúdos, maior serão as ações de 

engajamento. 

 

Gerenciamento de projetos 

Os estudos sobre gerenciamento de projetos vêm apresentando novas abordagens 

visando adequar-se as complexidades inerentes aos novos ambientes de negócios e relações 

corporativas (Svejvig & Andersen, 2015). Dentro deste contexto,  ações de gerenciamento de 

projetos se voltam mais para modelos não determinísticos com maior amplitude para 

adaptabilidades aos novos desafios inerentes as organizações (Padalkar & Gopinath, 2016). 

Nesse contexto, os projetos se direcionam para uma visão de expectativas, ações e 

aprendizado ao invés de conceitos tradicionais de planejamento, controle e validação 

(Packendorff, 1995). Os resultados dos projetos focam agora no sucesso multidimensional 

envolvendo eficiência, efetividade, inovação e performance, colocando os projetos em 

alinhamento com as estratégias em busca de vantagens competitivas (Jugdev, K., Thomas, J., 

& Delisle, 2001). O alinhamento estratégico se estabelece a partir do cuidado e atenção no 

alinhamento das atividades inerentes aos projetos as entregas e resultados estratégicos da 

organização, como exemplo o business case (Jamieson & Morris, 2007). 

A metodologia de gerenciamento de projetos PRojects IN Controlled Environment – 

PRINCE2® descarta atividades especificas e considera somente aquelas que são genéricas ao 

gerenciamento, entregando desta forma, uma característica adaptativa pautada na execução 

por estágios de forma incremental, sendo validados por um comitê diretor e sob a luz 

constante dos resultados mapeados no business case (OGC,2011).  Desta forma esta 

metodologia parece apresentar as melhores condições de atender as diretrizes estratégicas 

propostas. 

Proposição 5. A metodologia de projetos PRINCE2 parece melhor se adequar para 

implantação de uma estratégia de publicidade digital.  

 

Proposições e Hipóteses 

A partir dos levantamentos teóricos, as proposições serão alocadas como escopo do 

projeto no desenvolvimento e implantação da estratégia de publicidade digital e as hipóteses 

serão testas ao final dos projetos de forma a obterem resultados passíveis de generalização.  

 

Proposição 1. Uma estratégia de publicidade digital que pretenda entregar vantagem 

competitiva para organização deve considerar o desenvolvimento de tecnologias e processos 

com foco nos usuários como co criadores. 

Proposição 2. Uma estratégia de publicidade digital deve ser medida considerando 

retorno sobre o investimento e ações realizadas pelos consumidores em suas redes de 

relacionamento. 

Proposição 3. Estratégias combinadas para coleta de palavras chaves obtêm melhores 

resultados do que somente um único método. 

Proposição 4. Estratégias de geração de conteúdos nas redes sociais que promovem os 

comentários são mais vantajosos em termos de reputação e receita da empresa. 
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Proposição 5. A metodologia de projetos PRINCE2 parece melhor se adequar para 

implantação de uma estratégia de publicidade digital.  

Hipótese 1. Rede de palavras chaves não óbvias são mais econômicas e melhor 

direcionadas aos clientes que buscam produtos na internet do que palavras óbvias. 

Hipótese 2. Redes de palavras com poucos nós tendem a apresentar melhores 

resultados estratégicos. 

Hipótese 3. O aumento de comentários nas redes sociais aumenta a receita. 

Hipótese 4. O aumento de comentários nas redes sociais aumenta a reputação da 

empresa. 

Hipótese 5. Quanto maior a aparição dos conteúdos, maior serão as ações de 

engajamento.  

 

Método 

Por ser uma pesquisa de caráter misto sob o paradigma pragmático voltado aos 

resultados (Creswell, J. W.,2010), cada etapa da pesquisa será realizada com o auxílio de 

um método especifico.  

 
Figura 1. Desenho de pesquisa. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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OE1. Identificar direcionadores estratégicos nos estudos científicos sobre marketing 

digital 

Para responder ao primeiro objetivo específico, uma bibliometria de co-citaçao foi 

realizada na base de dados web of knowledge com os termos “marketing” and “digital” 

resultando numa base de 7.782 trabalhos. Na sequência realizou-se o filtro por “articles” 

gerando um total de 3.392 trabalhos. A continuidade se deu pelo filtro das áreas de 

conhecimento “business” and “management” com resultado de 761 artigos.  

Por fim, ao rodar os 761 artigos na ferramenta bibiexcell, alcançou-se uma base de 90 

artigos onde foi realizada uma análise de conteúdo sobre a introdução e resultados em busca 

dos direcionadores estratégicos.  

OE2. Identificar desafios, necessidades, formas de geração de conteúdo, mídias de 

atração de clientes, proposições e hipóteses dentro dos estudos científicos de publicidade 

digital 

Para identificação de trabalhos relevantes para a área de publicidade, uma consulta foi 

realizada ao ranking de periódicos SJR (http://www.scimagojr.com/journalrank.php), onde 

identificou-se o periódico com maior fator de impacto para área de conhecimento de 

advertising (Jounal of Advertising). Na sequência, dentro desse periódico foi realizada uma 

pesquisa sobre publicidade digital para levantamento das informações.  

OE3: Identificar metodologias de gerenciamento de projetos capazes de implantar 

uma estratégia de publicidade digital 

Para identificação de trabalhos relevantes para a área de publicidade, uma consulta foi 

realizada ao ranking de periódicos SJR (http://www.scimagojr.com/journalrank.php), onde 

identificou-se o periódico com maior fator de impacto para área de conhecimento de project 

management (International Journal of Project Management). Na sequência, dentro desse 

periódico foi realizada uma pesquisa sobre a metodologia Prince2  para levantamento das 

informações.  

OE5: Propor uma metodologia de gerenciamento de projeto capaz de implantar esta 

estratégia 

A continuidade da pesquisa se dará por meio de uma abordagem qualitativa e método de 

pesquisa -ação inserindo o pesquisador como gerente de projetos nas três empresas que será 

estudadas. A proposta de metodologia para gerenciamento foi adaptada do modelo do Prince2 

conforme ilustrado na figura2.  
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 Figura 2. Modelo de gerenciamento de projetos proposto. Adaptado de OCG (2011). 

 

OE6: Validar estatisticamente os resultados alcançados com base nas hipóteses 

previamente mapeadas de forma que possam ser generalizados  

A última fase da pesquisa será a validação estatística das hipóteses levantadas com base 

na correlação de Pearson e análises de regressão.  
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Abstract 

Knowing and understanding individual chronotype makes it possible to improve daily 

planning activities and organize work schedules. The present study aimed at verifying the 

influence of the chronotype in the judgment and decision-making (JDM) in audit. 

Methodologically, this is a formal, interrogative, experimental, causal, cross-sectional, 

statistical and field study. The experiment was conducted in June, 2017, with a sample of 

twenty Accounting Sciences undergraduates of the seventh and eight semesters, who 

attended the Audit course. For data analysis, descriptive statistics, ANOVA and Post-hoc 

tests were used. The study showed that planning and performing JDM in accounting 

auditing, taking into account the morning/evening characteristics of the individuals, may 

let the process more accurate and of better quality. Participants who performed audit tasks 

in the optimal period performed better. 

Keywords: Chronotype, Judgment and Decision-Making, Accounting Audit. 

 

 
Influência do Cronotipo no Julgamento e Tomada de Decisão em Auditoria 

 

Resumo 

O fato de conhecer e entender o cronotipo individual possibilita melhorar o planejamento 

das atividades cotidianas e organizar os horários de trabalho. O presente estudo teve como 

objetivo verificar a influência do cronotipo no julgamento e tomada de decisão (JTD) em 

auditoria. Metodologicamente, trata-se de um estudo formal, de interrogação, 

experimental, causal, transversal, estatístico e de ambiente de campo. O experimento foi 

aplicado no mês de junho de 2017, junto a amostra de 20 acadêmicos de Ciências 

Contábeis que estavam cursando a disciplina de Auditoria no 7º ou 8º período. Para análise 

dos dados, foi utilizada a estatística descritiva, a ANOVA e Testes Post-hoc. O estudo 

mostrou que planejar e realizar JTD em auditoria contábil, levando em consideração as 

características de matutinidade/vespertinidade do indivíduo, o processo pode ser mais 

preciso e de maior qualidade. Os participantes que desenvolveram as tarefas de auditoria 

no período ótimo tiveram melhor desempenho. 
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Palavras-chave: Cronotipo, Julgamento e Tomada de Decisão, Auditoria Contábil. 

1. INTRODUÇÃO 

Os seres humanos apresentam diferenças comportamentais nos hábitos de vida 

cotidiana, cada indivíduo se comporta de maneira diferente para realizar as atividades 

diurnas de sua preferência, seja nas horas de trabalho ou nos hábitos de sono (Taillard, 

Philip, Coste, Sagaspe & Bioulac, 2003). Em alguns períodos do dia, os indivíduos 

apresentam-se mais dispostos com maior facilidade para aprender, e identificando o seu 

cronotipo, ou seja, características de matutinidade/vespertinidade, as atividades diárias 

poderão ser distribuídas buscando uma melhor produtividade e qualidade de vida (Gomes, 

Melo & Pereira, 2008).  

Para compreender esses comportamentos, surgiu na cronobiologia, a ciência que 

investiga as características temporais dos fenômenos biológicos, relatando o objetivo da 

estrutura biológica de tempo (Halberg, 1969). Esta estrutura biológica remete ao conjunto 

de aspectos temporais aleatórios e previsíveis no comportamento dos indivíduos, 

entendendo as mudanças biológicas relacionadas ao seu desenvolvimento (Halberg, 1969). 

Esta ciência tem o intuito de compreender os diversos estímulos do ambiente que levam ao 

comportamento do indivíduo de forma diferenciada no dia a dia (Marques & Menna-

Barreto, 1997).  

As diferenças comportamentais que os indivíduos apresentam no seu cotidiano em 

relação ao momento de atividade e de sono é denominado de cronotipo (Wittmann, Dinich, 

Merrow & Roenneberg, 2006). Este se caracteriza como a disposição dos ritmos biológicos 

que revelam padrões de comportamento (Hidalgo et al., 2002). Cronotipo são as oscilações 

das demonstrações rítmicas dos indivíduos, analisadas pelas características individuais 

essenciais ao organismo biológico (Roenneberg, Wirz-Justice & Merrow, 2003).  

Estas diferenças comportamentais compreendem o ciclo de sono e atenção, entre as 

24 horas do dia, originando indivíduos com características de cronotipo distintas, os 

chamados matutinos, indiferentes e vespertinos (Horne & Östberg, 1976). As pessoas que 

optam por dormir e acordar cedo apresentam características matutinas. Já os vespertinos 

dormem e acordam tarde e os indivíduos indiferentes, são flexíveis e se adaptam aos 

horários de acordo com as necessidades cotidianas (Horne & Östberg, 1976). A definição 

destas características de cronotipo é influenciada pelas variações genéticas e influências 

ambientais, que colaboram para a distribuição de características de matutinidade e 

vespertinidade nos indivíduos (Wittmann et al., 2006). 

Desta maneira, conhecendo as características de cronotipo pode-se melhorar o 

planejamento das atividades cotidianas e organizar os horários de trabalho (Moreno, 

Fischer & Menna-Barreto, 1999).  Considerando adequadamente os diferentes cronotipos é 

possível melhorar o desempenho mental de um indivíduo (Borges & Stabille, 2004). Neste 

contexto, no ambiente da auditoria conhecer os cronotipos possibilitaria um melhor 

desempenho no julgamento e na tomada de decisão, proporcionando um melhor 

planejamento e desempenho das atividades.  

O julgamento e tomada de decisão está associado inicialmente com a formação de 

uma ideia que visa a criação de um curso de ação (Hastie, 2001). O auditor contábil 

certifica a garantia de qualidade e confiabilidade dos relatórios contábeis, entretanto, atua 

em um ambiente que exige constantes escolhas e inclusive um nível alto de subjetivismo 

nos julgamentos e tomadas de decisões, o que faz com que aspectos comportamentais 

precisem ser explorados e aproximados das discussões profissionais do setor (Gary & 

Wood, 2011; Ussahawanitchakit, 2012; Fornaro & Huang, 2012). Libby e Luft (1993) já 
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destacavam a tendência de estudos nessa linha comportamental visando à compreensão das 

formas com que as pessoas absorvem as informações no campo da auditoria. 

A literatura mostra que o julgamento e tomada de decisão em auditoria não deve 

estar associado somente ao conhecimento da área, se faz necessário uma maior integração 

com outras áreas, como a psicologia, buscando compreender as razões para a decisão final 

(Gary & Wood, 2011). Como na auditoria contábil, a jornada de trabalho engloba períodos 

matutinos e vespertinos, tarefas subjetivas, de pressão de tempo e de complexidade, a 

identificação do cronotipo do profissional pode auxiliar para um melhor desempenho das 

atividades e impactar na qualidade da auditoria (Wittmann et al., 2006). Neste contexto, 

propõe-se como questão de pesquisa: qual a influência do cronotipo no julgamento e 

tomada de decisão em auditoria contábil? Decorrente da questão de pesquisa surge o 

objetivo de verificar a influência do cronotipo no julgamento e tomada de decisão em 

auditoria contábil. 

O presente estudo visa contribuir com a identificação e entendimento do cronotipo 

individual do profissional de auditoria contábil e com a discussão do impacto do cronotipo 

no julgamento e tomada de decisão em auditoria, o que possibilita um melhor 

planejamento das atividades e consequentemente um melhor resultado por profissional, ou 

seja, resultados mais precisos e de melhor qualidade. O conhecimento do cronotipo do 

auditor contábil, oportuniza que atividades de maior dificuldade, que exige maior pressão 

de tempo, mais responsabilidade e com nível alto de subjetividade no julgamento e tomada 

de decisão, possam ser melhor alocadas e impactar na melhoria da qualidade dos trabalhos. 

A literatura mostra que o comportamento humano apresenta grande variação 

interindividual na organização temporal, assim, o calendário do trabalho precisa ser 

adaptado em função do cronotipo (Roenneberg, Wirz-Justice & Merrow, 2003; Wittmann 

et al., 2006). 

Wittmann et al. (2006) argumentam que programações sociais, tais como escola e 

trabalho, interferem de forma considerável nas preferências do sono individual na maioria 

da população, assim, caso essas atividades não sejam bem planejadas levando em 

consideração as características específicas de matutinidade/vespertinidade, podem refletir 

negativamente nos processos de julgamento e tomada de decisão. Como o cronotipo varia 

entre as pessoas que preferem acordar e dormir mais cedo para aqueles que preferem ir 

para a cama tarde e levantar tarde, é evidente que as características de matutinidade e 

vespertinidade impactam em diversos aspectos da vida, incluindo saúde geral, saúde 

mental e comportamentos (Norbury, 2017). Portanto, considera-se que o relógio circadiano 

controla a fisiologia em vários níveis, a partir da expressão genética para comportamentos 

complexos, como desempenho, o que incluí o julgamento e tomada de decisão em 

auditoria contábil (Roenneberg, Wirz-Justice & Merrow, 2003). 

Neste sentido diversas pesquisas foram encontradas buscando identificar e verificar 

uma relação entre as características de matutinidade e vespertinidade e outras relações, tais 

como: decisão interpessoal (Correa et al., 2016), desempenho (Gomes, Melo & Pereira, 

2008), estados comportamentais (Hidalgo et al., 2002),  gênero (Alam, Tomasi, Lima, 

Areas, & Menna-Barreto, 2008), período de estudo e atividade física (De Martino, Pasetti, 

Bataglion & Ceolim, 2010), qualidade do sono (Lima, Varela, Silveira, Parente & Araujo, 

2010), tomada de decisão, fatores psicológicos e estado emocional e reconhecimento de 

faces (Silva, 2015). Entretanto não foram encontradas pesquisas que relacionavam o 

cronotipo e julgamento e tomada de decisão em auditoria, assim os estudos citados 

anteriormente proporcionam esta lacuna de pesquisa: investigar a influência do cronotipo 

no julgamento e tomada de decisão em auditoria contábil. 
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Este estudo apresenta mais quatro tópicos além desta introdução. O segundo tópico 

fundamenta a temática sobre cronotipo, julgamento e tomada de decisão. O terceiro tópico 

identifica os métodos da pesquisa. O quarto tópico analisa os resultados encontrados e o 

quinto tópico apresenta as considerações finais.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

Neste tópico discorre-se sobre o cronotipo e sua identificação, bem como, cronotipo 

no julgamento e tomada de decisão em auditoria e a formulação das hipóteses de pesquisa. 

2.1 Identificação do Cronotipo 

A cronobiologia estuda de forma sistêmica as características transitórias da matéria 

viva, em todas as categorias de organização, compreendendo as frequentes mudanças 

biológicas relacionadas ao desenvolvimento (Halberg, 1969). A cronobiologia, segundo 

Marques e Menna-Barreto (1997) é conceituada como a ciência que estuda os fenômenos 

biológicos, fisiológicos e psicológicos em relação ao avanço do tempo. Esta ciência busca 

entender os diferentes estímulos do ambiente, físico, químico, biológico ou social que 

induzem ao comportamento do organismo de forma diferenciada no decorrer do dia 

(Marques & Menna-Barreto, 1997). 

As diferenças comportamentais dos indivíduos em relação ao ciclo de sono e 

atenção no dia a dia resultam em pessoas com características de cronotipo diferenciadas 

(Horne & Östberg, 1976). Cronotipo são as oscilações das demonstrações rítmicas dos 

indivíduos, analisadas pelas características individuais essenciais ao organismo biológico 

(Roenneberg, Wirz-Justice & Merrow, 2003). São também os ritmos biológicos que 

revelam padrões de comportamento (Hidalgo et al., 2002). Considera-se também que as 

características de cronotipo são motivadas pelas alterações genéticas e ambientais que são 

atribuídas as pessoas (Wittmann et al., 2006). As características de cronotipo são chamadas 

de matutinas, indiferentes e vespertinas (Horne & Östberg, 1976). Identificar o cronotipo 

dos indivíduos é de suma importância para que as atividades sejam realizadas no melhor 

período do dia visando um bom desempenho e melhor produtividade (Wittmann et al., 

2006; Norbury, 2017).  

Neste contexto de importância para identificar os cronotipos, Horne e Östberg 

(1976) por meio de verificação das variações circadianas da temperatura oral constataram 

indivíduos do tipo matutinos e vespertinos. Os indivíduos matutinos obtinham pico de 

temperatura significativa mais cedo do que os vespertinos e durante o dia a temperatura 

também se manifestava mais alta nos matutinos que nos vespertinos, sendo que após este 

pico esta se apresentava mais baixa. Desta forma, Horne e Östberg (1976) desenvolveram 

um instrumento para identificar o comportamento humano por meio dos ritmos biológicos, 

e por meio da comparação das curvas de temperatura validaram este instrumento. A partir 

deste instrumento foi possível descobrir diferentes comportamentos dos indivíduos, 

chamados de perfis cronobiológicos ou cronotipos. 

Assim, Horne e Östberg (1976) categorizam as pessoas em três cronotipos, 

Matutino, Vespertino e Indiferentes, conforme as diferenças de cada indivíduo para se 

adaptar aos ritmos biológicos. Os indivíduos matutinos são aqueles que optam por dormir e 

acordar cedo, por volta das 21 ou 22 horas e acordam sem dificuldades em torno das seis 

horas da manhã já dispostos para trabalhar, expressando adequado desempenho físico e 

mental e estando em pleno nível de alerta. As pessoas que se caracterizam como 

vespertinas gostam de dormir e acordar tarde, por volta da uma hora da manhã e acordam 

depois das 10 horas, tendo desempenho superior à tarde e início da noite. Algumas pessoas 

não têm essas características, são chamados de indiferentes, ou seja, são mais flexíveis e 
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conseguem adotar horários conforme a exigência para cumprir sua rotina (Horne & 

Östberg, 1976). 

Para construir o instrumento, Horne e Östberg (1976) basearam-se no modelo de 

Öquist (1970) que desenvolveu um questionário de vespertinidade e matutinidade na 

língua sueca que identificava estes dois extremos. Östberg (1973a) transformou este 

questionário para usar em um estudo de ritmo circadiano de ingestão alimentar e 

temperatura oral, constatando que este fazia distinção entre os vespertinos e matutinos em 

relação aos padrões de ingestão alimentar e temperatura oral. O autor também ajustou o 

mesmo questionário para utilizar em um estudo de trabalho por turnos, concluindo que 

indivíduos vespertinos não se adaptaram com facilidade às necessidades do trabalho por 

turnos em comparação aos do tipo matutinos, sendo que estes possuem um ritmo 

circadiano mais independente (Östberg, 1973b). 

Desta forma, o estudo de Horne e Östberg (1976) teve como propósito avaliar o 

conceito de matutinidade e vespertinidade, projetando e avaliando uma versão inglesa do 

questionário. Para tanto foi realizado uma adaptação observando a clareza das perguntas 

para que não fossem respostas falsas, utilizando uma escala de tempo em algumas 

questões. O instrumento foi aplicado a 150 participantes com faixa etária de 18 a 32 anos. 

As escalas foram atribuídas entre 1 e 5, sendo que a pontuação 3 indicava indiferente. As 

pontuações são somadas e esta soma é transformada em uma escala de Vespertinidade e 

Matutinidade de cinco pontos. Os números mais altos indicaram matutinos e os mais 

baixos vespertinos. 

Neste sentido, diversos estudos, entre estes se destacam: Hidalgo et al. (2002), 

Roenneberg, Wirz-Justice e Merrow (2003), Wittmann et al. (2006), Alam et al. (2008), 

Gomes, Melo e Pereira (2008), De Martino et al. (2010), Lima et al. (2010), Silva (2015) e 

Correa et al. (2016) que buscaram verificar matutinidade e vespertinidade utilizando o 

instrumento desenvolvido por Horne e Östberg (1976) em contextos distintos.  

O estudo de Hidalgo et al. (2002) buscou avaliar os estados comportamentais 

(sensação de fome, disponibilidade para estudo, exercício físico, resolução de problemas 

diários e preferências de tempo) como demonstrações da atividade cíclica subjacente. Os 

resultados identificaram comportamentos fortemente associado ao padrão de atividade auto 

relatada (tempo de vigília, fadiga subjetiva elevada, hora de acordar, dormir, prática de 

exercícios e estudo) e os padrões de atividade dos adultos estavam relacionados a 

características comportamentais comuns.  

Roenneberg, Wirz-Justice e Merrow (2003) realizaram um estudo com o propósito 

de entender a organização temporal em humanos, desenvolvendo um questionário para 

documentar os tempos individuais de sono, exposição à luz e cronotipos, considerando dias 

de trabalho e dias livres. Os resultados evidenciaram que o tempo ao ar livre na luz do dia 

afeta significativamente o tempo de sono para todos os tipos de cronotipos. Os achados 

apontaram que o tempo de sono alterou a partir da industrialização e que a maioria dos 

indivíduos são privados de sono durante a semana de trabalho. 

Wittmann et al (2006) buscaram investigar associações entre cronotipo, qualidade 

de sono, bem estar psicológico e consumo de estimulantes. Os achados indicam que as 

associações entre cronotipo, bem estar psicológico e consumo de estimulantes são mais 

fortes em adolescentes e jovens até 25 anos. Há uma correlação forte em todas as idades 

entre cronotipo e tabagismo nos indivíduos vespertinos. Os resultados sugerem que as 

atividades de trabalho e escolares devem ser adaptadas conforme o cronotipo, quando 

possível. 

O estudo de Alam et al. (2008) buscou investigar a tipologia circadiana e as 

diferenças de gênero em universitários, utilizando o questionário de cronotipo de Horne e 
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Östberg adaptado ao Brasil. Os resultados indicam que 32% são vespertinos, 54% 

indiferentes e 14% matutinos, sendo que 70% dos que nasceram na primavera e no verão 

são vespertinos sem associação de gênero e estação do ano. Os achados também indicam 

que os homens que nasceram na primavera ou verão demonstraram preferência pela 

vespertinidade. 

O estudo de Gomes, Melo e Pereira (2008) teve por objetivo examinar o perfil 

cronobiológico de estudantes universitários do período matutino e noturno para avaliar os 

seus desempenhos por meio do instrumento de Horne e Östberg (1976), adaptado por 

Cardinali (1992). Os achados do estudo sugerem que os estudantes que frequentaram as 

aulas em horários harmônicos com o seu cronotipo podem manifestar melhor desempenho, 

tendo uma aprendizagem superior e melhor qualidade de vida. 

O estudo de De Martino et al. (2010) teve como objetivo identificar em estudantes 

universitários a relação entre cronotipo, período de estudo e de atividade física 

correlacionando com a idade, por meio do questionário de Horne e Östberg (1976) alterado 

e validado por Benedito Silva, Menna Barreto, Marques, & Tenreiro (1990). Os resultados 

demostraram que o cronotipo do tipo indiferente predominava, seguido pelo vespertino e 

após matutino. Os achados do estudo indicam que prevalece o cronotipo indiferente, não 

sendo encontrada correlação entre cronotipo, tempo de estudo, atividade física, sexo e 

idade. 

Lima et al. (2010) buscaram verificar se existe relação entre o cronotipo e a 

qualidade do sono, assim como a sonolência diurna, sendo realizado um estudo com 234 

estudantes. Os estudantes com cronotipo vespertinos apresentaram qualidade de sono 

inferior aos matutinos, entretanto a relação entre sonolência e cronotipo não apresentou 

significância estatística. Portanto, os estudantes manifestaram ter baixa qualidade de sono, 

especificamente os identificados como extremamente vespertinos. 

O estudo de Silva (2015) buscou examinar o efeito do cronotipo na realização de 

tarefa de reconhecimento de faces não familiares com estudantes do ensino superior. Os 

resultados demonstram que os matutinos obtiveram um melhor desempenho quando 

realizaram a atividade no período da noite, entretanto, os participantes vespertinos, não 

apresentam diferenças significativas no desempenho nas duas sessões, embora a diferença 

esteja na direção esperada, ou seja, melhor desempenho no período noturno. No período da 

manhã o grupo vespertino apresentou um desempenho melhor que o matutino, já no 

período da noite o desempenho dos matutinos e vespertinos não apresentaram diferenças.  

Correa et al. (2016) realizaram um estudo para verificar se a tomada de decisão foi 

afetada por fatores psicológicos, como o estado emocional e a ritmicidade circadiana, 

testando se o cronotipo influência a decisão interpessoal julgando propostas econômicas, 

aceitando ou rejeitando. Os resultados demostraram um desvio de desempenho racional em 

ambos os grupos de cronotipos. Os resultados sugerem que os matutinos se comportam de 

forma mais consciente e são mais avessos ao risco do que os vespertinos. 

Com base nestes estudos percebe-se a importância do cronotipo para o julgamento e 

a tomada de decisão, conforme o exposto em todos os estudos, possibilitando a discussão 

da cronobiologia e julgamento e tomada de decisão no âmbito da auditoria, conforme 

apresentado no próximo tópico.  

2.2 Cronotipo no Julgamento e Tomada de Decisão em Auditoria Contábil  

As atividades desenvolvidas pelos auditores são essenciais para a emissão de uma 

opinião profissional sobre a qualidade das informações contábeis que são disponibilizadas 

aos usuários e interessados na realidade econômica e financeira da organização (Boynton, 

Johnson & Kell, 2002; Healy & Palepu, 2003). Alberton e Beuren (2003) argumentam que 
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o principal produto de uma firma de auditoria contábil independente está no conhecimento 

da equipe de profissionais. Em função da diversificação e especificidade das atividades de 

cada organização, para que o conhecimento da equipe de auditores seja aplicado de forma 

eficiente e eficaz, exige-se também alto nível de concentração. Assim, quanto mais 

concentrado e mais qualificado for um auditor contábil, melhor tende a ser qualidade dos 

serviços praticados pelo profissional (Alberton & Beuren, 2003). 

Com a convergência do Brasil às “International Financial Reporting Standards” 

(IFRS), as normas internacionais de contabilidade, atribui-se uma maior responsabilidade 

aos profissionais de auditoria, o que exige um maior nível de julgamento profissional, e 

consequentemente, maior concentração e conhecimento técnico. Com a convergência, 

Paulo (2007, p.69) argumenta que uma “maior consistência no julgamento do auditor 

torna-se necessário devido, inclusive, ao afastamento das regras detalhadas, testes de 

percentagens, exceções e tratamentos alternativos, buscando ampliar a percepção de 

comparabilidade das informações contábeis”.  

Riahi-Belkaoui (2000) considera o julgamento profissional como um processo de 

cinco vertentes: 1) estruturas de conhecimentos acumulados por meio do processo de 

aprendizado ou de experiências; 2) um evento ou estímulo motivacional; 3) um ambiente 

de julgamento; 4) um processo de julgamento; 5) e uma decisão/ação. Para Hastie (2001) o 

julgamento e tomada de decisão contempla aspectos como: a) a identificação de 

alternativas, opções ou cursos de ações; b) a avaliação e ponderação de eventos incertos ou 

advindos do risco de fatores adversos; c) e os resultados que se deseja e as consequências 

desses resultados.  

Inerente à atividade de auditoria, a realização do julgamento profissional, em 

diversas situações envolve complexidade, e na auditoria, há um alto nível de subjetivismo 

(Boynton, Johnson & Kell, 2002). Ao considerar a existência da subjetividade no 

julgamento e tomada de decisão do profissional de auditoria, o que pode induzir a 

interpretações diferentes do fenômeno analisado, torna-se primordial a realização de 

pesquisas que contemple a discussão dos aspectos comportamentais, como também os 

benefícios e consequências que esse julgamento e tomada de decisão possa gerar para os 

diversos usuários das informações contábeis (Ussahawanitchakit, 2012; Fornaro & Huang, 

2012). 

Pelo fato do julgamento e tomada de decisão envolver o poder de escolha, o auditor 

contábil tem sido considerado um elemento fundamental para os preparadores de 

informações contábeis, esse profissional de auditoria certifica a garantia de qualidade e 

confiabilidade dos relatórios contábeis, principalmente em um sistema baseado em 

princípios (Ussahawanitchakit, 2012; Fornaro & Huang, 2012). A predominância do 

julgamento da auditoria está em torno do julgamento do auditor no que diz respeito ao 

risco de auditoria e a materialidade na realização dos procedimentos de auditoria 

(Poonpool & Chanthinok, 2011). 

Nos últimos anos tem aumentado o interesse em estudar e compreender a forma 

como as pessoas absorvem as informações, como realizam julgamento e tomam decisão no 

campo da contabilidade e auditoria, o que revela que essa tendência deve continuar a 

crescer ao longo dos próximos anos, principalmente com a discussão e maior relação com 

a psicologia cognitiva (Libby & Luft, 1993). Gary e Wood (2011) argumentam que os 

processos de julgamento e tomada de decisão em contabilidade e auditoria não se 

restringem apenas ao conhecimento e validação dos instrumentos analíticos da área de 

contabilidade e auditoria, essa discussão exige uma maior integração dessas áreas de 

conhecimento com a Psicologia Cognitiva, para uma melhor compreensão dos fatores que 

levam ao processo final de decisão. 
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O procedimento de avaliação das possibilidades de alternativas de tomadas de 

decisões contempla também a forma pela qual os indivíduos levam em consideração, 

desejos e crenças para escolher um melhor curso de ação (Hastie, 2001). Além do exposto, 

a identificação de outras características pessoais, como por exemplo, as características de 

matutinidade ou vespertinidade, podem influenciar em um melhor desempenho nas tarefas 

de julgamento e tomada de decisão em auditoria, cujo processo possibilita a comparação 

entre a forma com que os sujeitos julgam e toma decisões em função de determinados 

parâmetros.  

Como discutido anteriormente, o cronotipo corresponde a uma forma de 

compreender e explicar as oscilações das expressões rítmicas das pessoas, o que possibilita 

analisar características individuais inerentes ao organismo biológico (Roenneberg, Wirz-

Justice & Merrow, 2003; Santos, Vieira & Afonso, 2009). Ao levar em consideração que 

os seres humanos apresentam grandes diferenças no tempo preferido de sono e atividade, 

as variações genéticas em genes de relógio circadiano e influências ambientais, contribuem 

para a distribuição de cronotipos numa dada população (Wittmann et al., 2006). Assim, a 

identificação do cronotipo, ou seja, características de matutinidade ou vespertinidade do 

profissional pode contribuir para a melhoria da qualidade do trabalho, com a definição do 

período de melhor desempenho (De Martino & Ceolim, 2001; Wittmann et al., 2006).  

Correa et al. (2016) ao analisarem se fatores, como o cronotipo, influenciam na 

tomada de decisão final, apresentaram argumentos que os matutinos são mais conscientes e 

avessos ao risco do que os vespertinos. Os autores argumentaram que os matutinos 

dedicam mais tempo do que os vespertinos para tomar decisão em condição de alta 

incerteza, mostrando que o matutino tem um estilo de tomada de decisão mais cauteloso, 

com um controle proativo mais alto. Na auditoria contábil, como a jornada de trabalho 

contempla o período matutino e vespertino, tarefas com alto nível de subjetivismo, de alta 

pressão de tempo e alta dificuldade podem ser realocadas da melhor forma possível, tendo 

como base a identificação do cronotipo do profissional. O desempenho do profissional 

apresenta variações ao longo do dia, devido à fadiga e outras oscilações de natureza 

psicofisiológica (De Martino & Ceolim, 2001; Wittmann et al., 2006). 

Nesse contexto, a área de conhecimento envolvendo o cronotipo possibilita uma 

aplicação ampla, oportuniza processos de observação e manipulação dos organismos, de tal 

forma que mudanças de fuso horário ou trabalho em turnos alternados, podem revelar 

oscilações no resultado de desempenho, ou seja, nos julgamentos e tomadas de decisões 

(Roenneberg, Wirz-Justice & Merrow, 2003; Santos, Vieira & Afonso, 2009; Norbury, 

2017). Diante do analisado, têm-se, então, as seguintes hipóteses que direcionam este 

estudo: 

H1- Indivíduos com características de matutinidade apresentam melhor desempenho 

no julgamento e tomada de decisão em auditoria no período matutino do que no vespertino. 

H2- Indivíduos com características de verpertinidade apresentam melhor 

desempenho no julgamento e tomada de decisão em auditoria no período vespertino do que 

no matutino. 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Neste tópico são apresentados os procedimentos metodológicos da pesquisa. Na 

realização do estudo, é primordial selecionar um planejamento específico. Há vários 

modelos diferentes, mas nenhum sistema define todas as variações que devem ser 

consideradas. Tendo como base Cooper e Schindler (2013), pode-se afirmar que a presente 
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pesquisa contempla procedimentos de interrogação. Trata-se ainda de um estudo formal, 

experimental, causal, transversal, estatístico e ambiente de campo, conforme Tabela 1. 
 

Tabela 1 – Classificação da Pesquisa 

CATEGORIA OPÇÕES 

Nível de elaboração da questão de pesquisa Estudo formal 

O método de coleta de dados Interrogação/comunicação 

Influência do pesquisador sobre as variáveis Experimental 

O objetivo do estudo Causal 

A dimensão de tempo Transversal 

Amplitude e profundidade Estudo estatístico 

O ambiente de pesquisa Ambiente de campo 

Fonte: Cooper e Schindler (2013, p.126). 

 

Caracteriza-se como “estudo formal”, pois é iniciado com uma questão de pesquisa 

e envolve procedimentos precisos e especificação de fontes de dados. Quanto ao método da 

coleta de dados, trata-se de uma “interrogação” direta das pessoas cujo comportamento se 

deseja conhecer. O estudo “experimental” se aplica aos investigadores que tem controle 

sobre as variáveis no sentido de poderem manipulá-las. Como “causal”, a pesquisa tem 

como objetivo principal evidenciar explicação das relações entre as variáveis. A 

preocupação é saber por que, ou seja, como uma variável produz mudanças em outra. É 

“transversal”, pois os resultados serão agrupados uma vez e representarão um instantâneo 

de um determinado momento. Sobre os “estudos estatísticos”, justifica-se, pois será 

voltado para a amplitude e não para a profundidade, onde se busca captar as características 

de uma população ao fazer inferências das características de uma amostra, em um 

“ambiente de campo” (Cooper & Schindler, 2013). 

No desenvolvimento de um experimento Libby, Bloomfield e Nelson (2002) 

argumentam que o processo pode ser planejado para ser eficiente e eficaz. Para ser 

eficiente, um experimento precisa alcançar um nível de eficácia de maneira mais 

econômica. Já para ser eficaz precisa reunir características de validade interna que sejam 

suficientes para garantir os resultados evidenciados por meio dos testes de hipóteses. 

De acordo com Libby, Bloomfield e Nelson (2002) a validade interna está 

relacionada à certeza de que os efeitos observados na realização do experimento são 

oriundos das variáveis independentes manipuladas. Smith (2003) aponta as ameaças à 

validade interna do experimento, que precisam ser identificadas e minimizadas por 

procedimentos adotados: Maturação, História, Teste, Mortalidade dos Sujeitos, 

Instrumentação, Seleção, Imitação de Tratamentos e Desmoralização Ressentida, conforme 

Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Ameaças a Validade Interna 

Ameaças Características Medidas para controle 

Maturação 

Refere-se aos impactos causados nos 

indivíduos pela passagem do tempo, o que 

incluí alterações físicas, psicológicas, 

fadiga e tédio durante o experimento. 

Como procedimento adotado, as tarefas 

contemplaram decisões rápidas e a duração 

teve no máximo de 40 minutos. 

História 

Envolve os impactos causados nos 

indivíduos durante as mudanças 

ambientais resultantes da passagem do 

tempo (longitudinal). 

Nesse caso, o experimento envolveu uma 

aplicação aos participantes em um curto 

período de tempo. 

Teste 

Refere-se ao que os testes anteriores 

podem afetar os resultados dos testes 

posteriores ao tratamento experimental. 

Neste caso, envolveu apenas duas tarefas 

para cada sujeito em um único período. 

Mortalidade As pessoas podem abandonar o A coleta de dados foi conduzida em uma 
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dos Sujeitos experimento antes de sua conclusão. única vez com cada grupo e o experimento 

teve curta duração, com data e local 

previamente agendada. 

Instrumentação 

Está relacionado à utilização de materiais, 

instruções e procedimentos idênticos. 

Mensurações do mesmo fenômeno podem 

divergir devido à aplicação de 

procedimentos diferentes na administração 

do experimento. 

As instruções para aplicação do instrumento 

foram padronizadas e fornecidas aos 

participantes no ambiente experimental.  

Seleção 

As pessoas devem ser distribuídas 

aleatoriamente entre o grupo de controle e 

tratamento. Problemas na atribuição dos 

sujeitos pode implicar que tenham 

características diferentes. 

O tratamento experimental contemplou a 

aplicação a todos os indivíduos, e os 

participantes foram divididos por grupos, 

por aleatoriedade e em quantidades iguais 

para fins de comparabilidade. 

Imitação de 

tratamentos 

Trata-se da comunicação entre os sujeitos 

durante o experimento que pode resultar 

na ausência de independência das 

respostas ao tratamento. 

Aplicação do instrumento foi de forma 

individualizada e sem a interação entre os 

participantes. As questões de cada tarefa 

foram randomizadas no segundo período de 

aplicação e ao final do experimento não foi 

permitido anotações da tarefa em 

documento que não fosse do próprio 

experimento. 

Desmoralização 

Ressentida 

Diferentes tratamentos experimentais 

podem causar diferentes níveis de 

motivação entre os indivíduos e impactar 

nos resultados 

Todos participantes receberam as mesmas 

tarefas, inclusive a declaração de 

participação. 

Fonte: Adaptado de Smith (2003). 

 

Além da validação interna, o experimento necessita da validade externa. A validade 

externa consiste no grau em que os resultados podem ser generalizados levando em 

consideração os participantes do estudo, o método de mensuração adotado e a tarefa 

aplicada nos indivíduos (Libby, Bloomfield & Nelson, 2002). Como validade externa, 

segundo Smith (2003), tem-se a Validade Populacional, Validade Ecológica e a Validade 

Temporal, conforme Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Ameaças a Validade Externa 

Ameaças Características Medidas para controle 

Validade 

Populacional 

A ausência de Validade Populacional está 

relacionada a não representatividade da 

amostra em relação à população. 

No caso deste estudo à generalização dos 

resultados se estende apenas a população 

específica da pesquisa. 

Validade 

Ecológica 

Refere-se à generalização dos resultados 

do estudo para outras configurações 

experimentais, contempla a aplicação de 

experimentos mais próximos à realidade e 

uma maior atenção ao contexto 

experimental. 

Nesta pesquisa, as tarefas apresentadas aos 

participantes para julgamento e tomada de 

decisão foram construídas tomando por base 

cenários reais, adaptado de Sanusi, Iskandar 

e Poon (2007).  

Validade 

Temporal 

Está associada à generalização dos 

resultados da pesquisa ao longo do tempo. 

Para o presente experimento, a 

generalização dos resultados está limitada a 

um único período temporal. 

Fonte: Adaptado de Smith (2003). 

 

Para o presente trabalho, têm-se como população 48 acadêmicos que cursaram as 

disciplinas de Auditoria Contábil no 7º ou no 8º período do Curso de Graduação em 

Ciências Contábeis de uma Instituição de Ensino Superior do Estado de Santa Catarina no 

primeiro semestre letivo de 2017. A amostra foi composta pelos 20 acadêmicos que 

aceitaram as condições do experimento. A pesquisa foi realizada no início do mês de junho 
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de 2017. Vale destacar que o presente estudo, antes de sua realização, passou pelo Comitê 

de Ética na Pesquisa em Seres Humanos – CEPH, conforme parecer de 01/06/2017.  

Os alunos participantes do experimento receberam uma declaração de participação 

na atividade de julgamento de tomada de decisão em auditoria, para utilização como 

atividades complementares, que faz parte do Projeto Pedagógico do Curso de Ciências 

Contábeis. Após o aceite do convite para participação no experimento, todos os 

acadêmicos responderam o questionário de cronotipo de Horne e Östberg (1976), para 

identificação da característica individual de matutinidade ou vespertinidade. Vale ressaltar 

que o questionário de cronotipo já consta validado no Brasil, como por exemplo, no estudo 

de Benedito-Silva et al. (1990). Na sequência foi realizado a tabulação dos questionários, 

após isso, os grupos para aplicação do experimento foram formados, sendo 4 grupos 

divididos de forma aleatória da seguinte forma: 

a) Indivíduos com característica matutina, sendo 50% no grupo A e 50% no grupo 

C; 

b) Indivíduos com característica vespertina, sendo 50% no grupo B e 50% no grupo 

D.  

Como mencionado acima, a amostra final foi composta por 20 acadêmicos, sendo 

que a amostra inicial era de 41 participantes, que preencheram o questionário de cronotipo. 

Porém, 21 não compareceram no período sorteado para realização da tarefa. Como a 

aplicação do questionário para identificação do cronotipo ocorreu em uma segunda-feira, 

os participantes foram informados presencialmente dos grupos que fariam parte na quarta-

feira da mesma semana, para participação na tarefa na sexta à noite ou no sábado pela 

manhã. Além do aviso presencial, os participantes foram lembrados do dia e horário de 

participação na tarefa por e-mail e mensagem de celular. 

Os acadêmicos dos grupos A e B participaram do experimento no período da noite 

em sala de aula da Unidade I da instituição de ensino (unidade de pesquisa), com início às 

19 horas. Já os acadêmicos dos grupos C e D participaram do experimento no período da 

manhã em sala de aula da Unidade I da instituição de ensino com início às 08 horas e 30 

minutos. Todos os participantes realizaram a atividade sem interação com os colegas, com 

duração de 40 minutos. Ressalta-se também que a sequência das tarefas foram permutadas 

entre os participantes, as questões de cada tarefa foram randomizadas no segundo período 

de aplicação e ao final do experimento não foi permitido anotações da tarefa em 

documento que não seja do próprio experimento. 

Para responder ao objetivo proposto, os 4 grupos responderam as duas tarefas de 

auditoria contábil envolvendo controle interno, adaptadas de Sanusi, Iskandar e Poon 

(2007). Na tarefa 1, foi exigido dos participantes a análise de uma lista de objetivos da 

auditoria relacionados a transações de vendas e de uma lista de procedimentos de auditoria 

de uma empresa hipotética, e por fim, a indicação do objetivo da auditoria de cada 

procedimento, escolhendo entre uma lista de seis objetivos da auditoria. Na tarefa 2 foi 

exigido que os participantes analisem uma lista de distorções relacionadas com as 

operações de caixa de uma empresa hipotética e identifiquem os procedimentos de 

auditoria necessários para descobrir as distorções, escolhendo entre uma lista de oito testes 

substantivos. Os participantes foram autorizados a selecionar mais de um critério material 

para cada distorção. 

O desempenho no julgamento e tomada de decisão em auditoria foi determinado 

pelo número de respostas corretas para as questões das tarefas de auditoria (computado 

com pontuações percentuais), variando de 0 a 100 pontos. Na tarefa 1, o desempenho foi 

determinado por contagem do número de respostas corretas para os objetivos da auditoria. 
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Na tarefa 2, o desempenho foi determinado pela contagem do número de escolhas corretas 

de testes substantivos. 

Para análise dos dados utilizou-se a estatística descritiva, a técnica estatística 

Análise de Variância (ANOVA) e Testes Post-hoc. A ANOVA tem como propósito testar a 

hipótese de que as médias de duas ou mais populações são iguais. Análises ANOVA 

testam a importância de um ou mais fatores comparando as médias das variáveis de 

resposta em diferentes níveis dos fatores. A hipótese nula (H0) afirma que todas as médias 

das populações (médias dos níveis dos fatores) são iguais, enquanto a hipótese alternativa 

afirma que pelo menos uma é diferente. Basicamente, a ANOVA divide a variabilidade em 

variabilidade “Entre Grupos” e variabilidade “Dentro de Grupos”, e compara as duas. 

Assim, quanto maior for a primeira comparada à segunda, maior é a evidência de que 

existe variabilidade entre grupos, ou seja, médias diferentes (Maroco, 2014).  

Na ANOVA, “a rejeição da H0 apenas indica que existe pelo menos um dos grupos 

definidos pelos níveis dos fatores onde a média é significativamente diferente de pelo 

menos uma das médias dos restantes dos grupos” (Maroco, 2014, p. 231). Com os testes 

Post-hoc, em um desenho fatorial, pode-se comparar as médias dos grupos definidos por 

cada um dos fatores principais, bem como dos grupos definidos pelo cruzamento dos 

fatores, pela interação dos fatores, onde se rejeitou a H0 (Maroco, 2014). 

 

4. RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS 

Nesta seção são discutidos os resultados do estudo, por meio de estatística 

descritiva, teste Anova para responder ao objetivo proposto, e por fim, o teste t como teste 

de robustez e análise complementar. Dessa forma, a estatística descritiva das variáveis é 

apresentada na Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Estatística Descritiva 

Variáveis Mínimo Máximo Média Mediana 
Desvio 

Padrão 

DES_JTD 40,000 77,000 59,300 61,000 8,921 

IDADE 20,000 55,000 24,700 21,500 7,841 

TEMPO 13,710 33,330 22,320 20,755 6,475 

Legenda: DES_JTD = Desempenho no Julgamento e Tomada de Decisão. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com a Tabela 4, as variáveis, Desempenho no Julgamento e Tomada de 

Decisão (DES_JTD), Idade e Tempo de realização da tarefa apresentam estatísticas 

descritivas elevadas devido à própria escala. Assim, na alta variabilidade dessas variáveis e 

na análise do desvio padrão, é possível constatar que há diferenças significativas 

principalmente quanto ao Desempenho no Julgamento e Tomada de Decisão de Auditoria e 

Idade dos participantes no experimento. 

Ao analisar o desempenho na tarefa de julgamento e tomada de decisão em 

auditoria, a nota mínima foi de 40 pontos e o máximo de 77 pontos, tendo como média 

59,30. Destaca-se que ninguém obteve a nota máxima de 100 pontos. O desempenho 

médio da amostra do estudo base foi de 54,09, em uma escala de 0 a 100 pontos (Sanusi, 

Iskandar & Poon, 2007). Ao verificar a média de idade dos participantes, observa-se que 

ficou em 24 anos, aproximadamente. O participante com menor idade é o de 20 anos e o 

com maior é o de 55 anos. Quanto ao tempo de realização da tarefa, o menor tempo foi de 

17,71 minutos e o máximo foi de 33,33 minutos, tendo como média 22,32 minutos. O 

tempo máximo ficou dentro do previsto, que foi de 40 minutos. 
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Além dos dados da tabela acima, identificou-se o sexo dos participantes. Do total 

de 20 participantes, 80% (16) são do sexo feminino e apenas 20% (4) do sexo masculino. 

O resultado mostra predominância do sexo feminino na pesquisa. Quanto a experiência dos 

participantes, 50% (10) possuem em Contabilidade, 30% (6) em Escrita Fiscal e 60% (12) 

possuem experiência em outras áreas. 

Como apresentado na metodologia, quatro grupos foram formados para fins de 

comparabilidade: participante com Cronotipo Matutino em Tarefa Matutina (Mat_Mat); 

Cronotipo Matutino em Tarefa Vespertina (Mat_Ves); Cronotipo Vespertino em Tarefa 

Vespertina (Ves_Ves); e participante com Cronotipo Vespertino em Tarefa Matutina 

(Ves_Mat). Para fins de comparabilidade os grupos foram considerados homogêneos, 

tendo quatro integrantes no grupo Mat_Mat, cinco no Mat_Ves, cinco no Ves_Ves e seis 

no grupo Ves_Mat. 

Na sequência, para responder o objetivo principal da pesquisa, utilizou-se da 

análise estatística ANOVA e Testes Post-hoc. Como a Análise de Variância (ANOVA) é 

um teste paramétrico, Maroco (2014) destaca que são necessários o atendimento de dois 

pressupostos: 1) que a variável dependente possua distribuição normal; e que 2) as 

variâncias populacionais sejam homogêneas. Assim, para testar Normalidade, foi utilizado 

o teste de Shapiro-Wilk, enquanto para testar a homogeneidade das variâncias o teste de 

Levene. 

Tabela 5 – Teste de Normalidade 

Desempenho no Julgamento e Tomada de 

Decisão (DES_JTD) 

Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. 

0,972 20 0,786 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Optou-se pelo teste Shapiro-Wilk, pois trata-se de um teste que já é apropriado para 

amostras com menos de 50 observações, que é o caso deste estudo (Maroco, 2014). Com 

base na Tabela 5, no teste Shapiro-Wilk, o p-value (Sig.) é superior a 0,05, sendo 0,786. 

Com base no exposto, pode-se inferir que diante de uma probabilidade de erro de 5%, a 

distribuição da variável na amostra estudada é normal.  

Na sequência, para verificar se a variância apresenta homogeneidade, foi realizado 

o teste de Levene, calculado a partir da média, mediana corrigida pelo fato de estar sendo 

considerado uma amostra e não a população inteira, e pela média aparada (Maroco, 2014). 

Os resultados mostraram que a variância populacional é homogênea já que sendo qualquer 

dos p-values calculados superior a 0,05 não se rejeita H0 de homogeneidade de variâncias. 

Atendido os pressupostos realizou-se o teste ANOVA, conforme Tabela 6.  
 

Tabela 6 – ANOVA 

Variável Dependente: Desempenho no Julgamento e Tomada de Decisão (DES_JTD) 

 Soma dos Quadrados Df Quadrado Médio F Sig. 

Entre Grupos 933,050 3 311,017 8,592 0,001 

Nos Grupos 579,150 16 36,197 

Total 1.512,200 19 

Fonte: Dados da pesquisa. 

De acordo com a Tabela 6, com uma probabilidade de erro tipo I de 5%, pode-se 

inferir que existem pelo menos dois grupos em que o desempenho médio no julgamento e 

tomada de decisão é significativamente diferente, já que o p = 0,001 (Sig.) é menor do que 

0,05, o que permite rejeitar a H0. Observa-se que com base na ANOVA só é possível 

concluir que pelo menos duas médias são diferentes, mas nada diz sobre qual, ou quais, 
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médias são diferentes. Essa situação é resolvida por comparações múltiplas, por meio de 

Testes Post-hoc. 

Com testes Post-hoc, testa-se após a rejeição da H0 na ANOVA, qual ou quais 

médias são os pares de médias significativamente diferentes (Maroco, 2014). Há vários 

testes Post-hoc de comparações múltiplas de médias, porém, conforme Tabela 7, optou-se 

pelo Teste Tukey, “principalmente por ser um dos mais potentes e robustos aos desvios à 

normalidade e homogeneidade das variâncias” (Maroco, 2014, p.216). 

 
Tabela 7 – Testes Post-hoc: Comparações Múltiplas  

Variável Dependente: Desempenho no Julgamento e Tomada de Decisão (DES_JTD) 

Tukey 

HSD 

(I) 

Cron_Tur 

(J) 

Cron_Tur 

Diferença  

média  

(I-J) 

Erro 

Padrão 
Sig. 

Intervalo de Confiança 95% 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

Mat_Mat 

(Grupo C) 

Mat_Ves 17,350 4,035 0,003 5,803 28,896 

Ves_Ves 2,350 4,035 0,936 -9,196 13,896 

Ves_Mat 11,750 3,883 0,036 0,639 22,860 

Mat_Ves 

(Grupo A) 

Mat_Mat -17,350 4,035 0,003 -28,896 -5,803 

Ves_Ves -15,000 3,805 0,006 -25,886 -4,113 

Ves_Mat -5,600 3,643 0,440 -16,022 4,822 

Ves_Ves 

(Grupo B) 

Mat_Mat -2,350 4,035 0,936 -13,896 9,196 

Mat_Ves 15,00 3,805 0,006 4,113 25,886 

Ves_Mat 9,400 3,643 0,085 -1,022 19,822 

Ves_Mat 

(Grupo D) 

Mat_Mat -11,750 3,883 0,036 -22,860 -0,639 

Mat_Ves 5,600 3,643 0,440 -4,822 16,022 

Ves_Ves -9,400 3,643 0,085 -19,822 1,022 

Legenda: Mat_Mat = Cronotipo Matutino em Tarefa Matutina; Mat_Ves = Cronotipo Matutino em Tarefa 

Vespertina; Ves_Ves = Cronotipo Vespertino em Tarefa Vespertina; Ves_Mat = Cronotipo Vespertino em 

Tarefa Matutina. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

De acordo com a Tabela 7, na comparação entre as colunas I e J, constata-se que o 

Grupo C – Indivíduos com Cronotipo Matutino realizando Tarefa no Período Matutino 

(Mat_Mat), por meio dos p-values menores do que 0,05, apresentam médias de 

desempenho significativamente diferentes dos Indivíduos com Cronotipo Matutino em 

Tarefa Vespertina (Mat_Ves) e dos Indivíduos com Cronotipo Vespertino em Tarefa 

Matutina (Ves_Mat). Ao considerar também a coluna “Diferença entre Médias” (I-J), 

observa-se que a pessoa com Cronotipo Matutino executando a tarefa no período matutino 

apresenta um melhor desempenho do que quem possui Cronotipo Matutino executando a 

tarefa no período vespertino e com Cronotipo Vespertino realizando a tarefa no período 

matutino, o que não permite rejeitar a H1, de que Indivíduos com características de 

matutinidade apresentam melhor desempenho no julgamento e tomada de decisão em 

auditoria no período matutino do que no vespertino. Esse achado corrobora com 

Roenneberg, Wirz-Justice e Merrow (2003), Wittmann et al. (2006) e Norbury (2017), ao 

apresentarem evidências e/ou argumentos de que o desenvolvimento de tarefas levando em 

consideração o cronotipo resultam em melhores desempenhos. 

Na comparação entre os Indivíduos com Cronotipo Matutino realizando Tarefa no 

Período Matutino (Mat_Mat) e os com Cronotipo Vespertino realizando Tarefa no Período 

Vespertino (Ves_Ves), apesar da diferença não ser significativa, o primeiro grupo 

(Mat_Mat) apresentou melhor desempenho do que o segundo grupo (Ves_Ves). Mesmo a 

diferença de desempenho não ter apresentado significância estatisticamente, esta pode estar 

atrelada ao fato desses participantes terem realizados as tarefas em seus períodos ótimos, 

ou seja, de acordo com seu cronotipo. Em estudo anterior, Correa et al. (2016) mostraram 
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evidencias da superioridade do matutino realizando tarefa no período matutino em 

comparação ao vespertino realizando tarefa no período vespertino, quando inferiram que os 

matutinos se comportam de forma mais consciente e são mais avessos ao risco do que os 

vespertinos. 

Na análise do Grupo B – Indivíduos com Cronotipo Vespertino realizando Tarefa 

no Período Vespertino (Ves_Ves), observa-se que apresentam médias de desempenho 

significativamente diferentes dos Indivíduos com Cronotipo Matutino em Tarefa 

Vespertina (Mat_Ves) ao nível de 5% (p-value< 0,05) e dos Indivíduos com Cronotipo 

Vespertino em Tarefa Matutina (Ves_Mat) ao nível de 10% (p-value< 0,10). Acrescentado 

à análise, com a coluna “Diferença entre Médias” (I-J), é possível constatar que a pessoa 

com Cronotipo Vespertino executando a tarefa no período vespertino apresenta um melhor 

desempenho do que quem possui Cronotipo Matutino executando a tarefa no período 

vespertino e com Cronotipo Vespertino realizando a tarefa no período matutino, o que não 

permite rejeitar a H2, de que Indivíduos com características de vespertinidade apresentam 

melhor desempenho no julgamento e tomada de decisão em auditoria no período 

vespertino do que no matutino. Esse achado, juntamente com o apresentado acima, 

reforçam as evidências e/ou argumentos dos autores supracitados, de que o 

desenvolvimento de atividades, planejadas de acordo com o cronotipo individual, pode 

apresentar melhores rendimentos. 

Os achados revelam que o cronotipo, ou seja, a característica de matutinidade ou 

vespertinidade da pessoa, influencia no desempenho das tarefas, mostrando que ao se 

realizar atividades de acordo com o cronotipo individual, a qualidade do resultado pode ser 

melhorada. O que se infere, não é que as pessoas devam realizar suas atividades apenas no 

seu período ótimo (em função do cronotipo), mas que possam saber qual cronotipo tem, e 

assim, possam planejar melhor o desenvolvimento dessas atividades, por exemplo, 

alocando um volume maior de atividades no período ótimo, ou até as atividades de maior 

dificuldade. Portanto, esses apontamentos, revelam uma característica comportamental de 

extrema relevância, que pode contribuir para um bom planejamento das atividades e na 

qualidade dos julgamentos e tomadas de decisão em auditoria contábil. Esses achados 

confirmam também as evidências de Gomes, Melo e Pereira (2008) de que os estudantes 

que frequentam as aulas em horários similares aos seus cronotipos podem obter melhor 

rendimento. 

Como análise complementar e para dar mais robustez aos resultados, realizou-se o 

Teste t-Student, conforme Tabelas 8 e 9, para comparação de desempenho no julgamento e 

tomada de decisão em auditoria, considerando apenas dois grupos de comparação: 1) 

Realizando a tarefa “fora” do período do cronotipo; e 2) Realizando a tarefa “dentro” do 

período do cronotipo. O Teste t-Student é útil para testar se as médias de duas populações 

são ou não significativamente diferentes (Maroco, 2014). O Teste t requer que as variáveis 

dependentes tenham distribuição normal e variâncias homogêneas, pressupostos estes já 

atendidos, por serem similares ao da ANOVA. 

 
Tabela 8 – Estatística de Grupo 

 Período N Média 
Desvio 

Padrão 

Erro Padrão 

da Média 

Desempenho no Julgamento e 

Tomada de Decisão (DES_JTD) 

Fora_Per_Cron 11 53,454 6,875 2,073 

Dentro_Per_Cron 9 66,444 5,052 1,684 

Legenda: Fora_Per_Cron = Fora do Período do Cronotipo; Dentro_Per_Cron = Dentro do Período do 

Cronotipo 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os achados da Tabela 8 mostram que o desempenho médio dos que realizaram a 

tarefa de auditoria dentro do período de seu cronotipo (66,44) foi maior do que aqueles que 

fizeram a tarefa fora do período de seu cronotipo (53,45). Esse resultado reforça o 

argumento de que atividades planejadas, que levam em consideração as características de 

matutinidade ou vespertinidade, apontam evidências para um melhor desempenho. Para dar 

consistência nesses resultados, a Tabela 9 apresenta o Teste t – de amostras independentes. 

Tabela 9 – Teste t – Teste de Amostras Independentes 

 

 

 

DES_JTD 

Teste de 

Levene para 

igualdade 

de variâncias 

 

Teste t para Igualdade de Médias 

 

F Sig. t df 

Sig.(2

-

tailed) 

Diferença 

Média 

Erro 

Padrão de 

Diferença 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Inferior Superior 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

1,526 0,233 -4,713 18 0,000 -12,989 2,756 -18,780 -7,198 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -4,863 17,841 0,000 -12,989 2,670 -18,604 -7,374 

Legenda: DES_JTD = Desempenho no Julgamento e Tomada de Decisão.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com a Tabela 9, no Teste de Levene, sendo o p-value = 0,233 (maior do 

que 0,05), infere-se que as variâncias são homogêneas, e assim, a estatística de teste a 

utilizar para o teste t-Student é a que assume variâncias iguais. No teste t, como o p-value 

= 0,000 (menor do que 0,05) rejeita-se a H0, o que permite afirmar que o desempenho 

médio dos dois grupos (Fora do Período do Cronotipo e Dentro do Período do Cronotipo), 

apresentados na Tabela 8, são significativamente diferentes. 

Realizou-se também uma análise do sexo, para verificar o possível impacto no 

desempenho da atividade de auditoria contábil. 

 
Tabela 10 – Estatística de Grupo 

 Sexo N Média 
Desvio 

Padrão 

Erro Padrão da 

Média 

Desempenho no Julgamento e 

Tomada de Decisão (DES_JTD) 

Feminino 16 58,062 9,518 2,379 

Masculino 4 64,250 3,201 1,600 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os resultados da Tabela 10 apontam que o desempenho médio dos participantes do 

sexo masculino (64,25) foi superior aos do sexo feminino (58,06), apesar da diferença não 

ser expressiva. Esse resultado corrobora a literatura, de que o desempenho geral das 

pessoas do sexo masculino nas atividades, sem entrar no mérito do nível de dificuldade, 

são superiores aos do sexo feminino (Chung & Monroe, 2001). Buscando dar consistência 

nos presentes achados, a Tabela 11 apresenta o Teste t – de amostras independentes. 

 
Tabela 11 – Teste t – Teste de Amostras Independentes 

 

 

 

DES_JTD 

Teste de Levene 

para igualdade 

de variâncias 

 

Teste t para Igualdade de Médias 

 

F Sig. t df 

Sig.(2

-

tailed) 

Diferenç

a Média 

Erro 

Padrão de 

Diferença 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Inferior Superior 

Variâncias 2,668 0,120 -1,260 18 0,224 -6,187 4,911 -16,506 -4,131 
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iguais 

assumidas 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -2,158 15,636 0,047 -6,187 2,867 -12,278 -0,096 

Legenda: DES_JTD = Desempenho no Julgamento e Tomada de Decisão.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com a Tabela 11, no Teste de Levene, sendo o p-value = 0,120 (Sig. > 

0,05), constata-se que as variâncias são homogêneas, e assim, a estatística de teste a utilizar 

para o teste t-Student é a que assume variâncias iguais, devendo-se ler os resultados do 

teste t na primeira linha de números. Entretanto, no teste t, como o p-value = 0,224 (Sig. > 

0,05) não é possível rejeitar a H0, o que não se permite afirmar que o desempenho médio 

dos dois grupos (Sexo Feminino e Sexo Masculino), apresentados na Tabela 10, são 

significativamente diferentes. Destaca-se que 80% dos participantes são do sexo feminino, 

não tendo um quantitativo equilibrado nesses dois grupos. Novos estudos, com amostra 

maior, podem testar se há diferença significativa no desempenho quanto ao sexo, inclusive 

dividindo o cronotipo por sexo. 

 

5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Tendo como objetivo verificar a influência do cronotipo no julgamento e tomada de 

decisão em auditoria contábil, a presente pesquisa realizou um experimento com 20 

acadêmicos que estavam cursando a disciplina de auditoria contábil, matriculados na 

sétima ou oitava fase do primeiro semestre letivo de 2017. Para responder ao objetivo 

proposto, participantes responderam as duas tarefas de auditoria contábil envolvendo 

controle interno.  

A análise descritiva mostrou que o desempenho médio dos participantes na tarefa 

de auditoria foi de 59,30 pontos, de um total de 100 pontos. O tempo médio de realização 

da tarefa foi de 22,32 minutos. Quanto a idade, em média os participantes tem 24 anos, a 

maioria dos participantes são do sexo feminino (80%), 50% (10) tem experiência em 

contabilidade e 30% (6) tem experiência em escrita fiscal. Os dados mostram que os 

participantes são na maioria jovem e que além da vivência acadêmica, uma boa parte já 

atua na área no curso de Ciências Contábeis. 

Com a ANOVA, os achados revelaram que pelo menos duas médias são diferentes. 

E para mostrar quais médias são diferentes, utilizou-se o teste Post-hoc, optando pelo Teste 

Tukey. Por meio do teste Post-hoc, o estudo revelou que o participante do experimento que 

possui Cronotipo Matutino e executou a tarefa no período matutino apresentou um melhor 

desempenho do que quem possui Cronotipo Matutino e executou a tarefa no período 

vespertino e com Cronotipo Vespertino que realizou a tarefa no período matutino. Essa 

constatação fez com que não se rejeitasse a H1, de que Indivíduos com características de 

matutinidade apresentam melhor desempenho no julgamento e tomada de decisão em 

auditoria no período matutino do que no vespertino.  

O estudo constatou também que Indivíduo com Cronotipo Vespertino que executou 

a tarefa no período vespertino apresentou um melhor desempenho do que quem possui 

Cronotipo Matutino e executou a tarefa no período vespertino e com Cronotipo Vespertino 

que realizou a tarefa no período matutino. Com isso, não se pode rejeitar a H2, de que 

Indivíduos com características de verpertinidade apresentam melhor desempenho no 

julgamento e tomada de decisão em auditoria no período vespertino do que no matutino. 

Portanto, os achados desse experimento permitem afirmar que a realização de atividades 

no período ótimo, ou seja, do cronotipo, possibilitam um melhor desempenho, constatação 
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essa que corrobora com achados e argumentações de outras áreas (Roenneberg, Wirz-

Justice & Merrow, 2003; Wittmann et al., 2006, Norbury, 2017). 

Na análise complementar, ao invés de quatro grupos, referente ao formato original 

do estudo, foram testados o desempenho no julgamento e tomada de decisão de dois 

grupos, um realizando a tarefa dentro do período de seu cronotipo e o outro realizando a 

tarefa fora do período de seu cronotipo. Esse achado serviu como um teste de robustez ao 

anterior, pois ficou comprovado que o desempenho dos participantes que realizaram a 

tarefa de auditoria dentro do período de seu cronotipo foi maior do que aqueles que 

fizeram a tarefa fora do período de seu cronotipo. Outro resultado importante identificado, 

apesar da não diferença estatisticamente significativa, foi a de que os participantes do sexo 

masculino tiveram uma pequena diferença positiva no desempenho geral. 

Portanto, com os resultados, foi possível evidenciar que os futuros 

auditores/contadores da presente amostra possuem características específicas de 

matutinidade ou vespertinidade, tendo o seu período ótimo do dia. Assim, com a 

identificação do cronotipo individual desses acadêmicos, permitiu constatar que a 

realização de atividades levando em consideração o período ótimo do dia, a pessoa pode 

desenvolver melhor suas atividades, tendo maior assertividade e qualidade nos julgamentos 

e tomadas de decisões. Com esses achados, a proposta é que o cronotipo individual seja 

usado como um parâmetro para planejar e executar as atividades de uma maneira mais 

eficiente e eficaz, como alocação de tarefas mais volumosas, que apresentam maiores 

níveis de dificuldades, que sejam de alta pressão, entre outras circunstâncias, e não apenas 

executar as atividades no período do cronotipo. 

Os achados do presente estudo contribuem para a literatura de 

auditoria/contabilidade, apontando que os cronotipo dos futuros profissionais podem ser 

identificados, serem trabalhados, já que foram identificados evidencias de que tarefas 

executadas levando em consideração o cronotipo individual impacta em melhoria do 

processo de julgamento e tomada de decisão. O estudo contribui também ao mostrar a 

importância de outras áreas para a contabilidade, como a psicologia. Entretanto, a pesquisa 

apresenta algumas limitações, como a aplicação do estudo nos acadêmicos de ciências 

contábeis que estão cursando as disciplinas de auditoria contábil. Ainda como limitação, 

tem-se a validade temporal, pois a pesquisa captura o comportamento individual no 

período em que os sujeitos foram submetidos ao experimento, e não engloba possíveis 

mudanças temporais, tais como, períodos de maior pressão (turbulência), com períodos de 

provas e entregas de trabalhos. 

Futuros estudos podem ampliar a amostra, incluindo profissionais de auditoria, 

inclusive fazendo um comparativo dos resultados. Pelo fato do cronotipo individual 

apresentar um potencial para o desenvolvimento das atividades, esse fator pode ser testado 

como um atenuador/moderador da influência de outros fatores no julgamento e tomada de 

decisão em auditoria, como níveis de pressão das atividades (responsabilidades, tempo), 

níveis diferenciados de dificuldades da tarefa, estados de humor do sujeito no momento da 

realização da tarefa, nível de ceticismo profissional, entre outros fatores. Na análise 

complementar, como foi mostrado que os participantes do sexo masculino possuem melhor 

desempenho, mas sem significância estatística, outros estudos com amostras maiores 

podem analisar o cronotipo considerando também o sexo. Outras tarefas de auditoria 

também podem ser usadas para captar esses fenômenos.  
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Abstract: The article on information technology and communication integrated with smart 

mobile allows the user, whether for personal or professional use in companies of the most 

varied areas, in industrial, port, steel, commercial, among others sectors, to use a system 

intelligent mobile device that allows the interaction between various devices and field 

equipment through communication protocols and integrable softwares. These software 

solutions enable the transmission of video, voice and data between mobile devices, tablets 

or smartphones to a control and monitoring center, or vice versa, as well as being 

simultaneously transmitted to a group of several mobile phones in any area covered by the 

satellites of transmission, together with the communication of video, audio, data and GPS. 

Integration between systems and subsystems is complemented by the use of smart mobile. 

The research methodology is structured in bibliographic research and case of the integrated 

intelligence company Imagesec, which presented its smart mobile and business intelligence 

system, with solutions and benefits for the ICTs. 

Keywords: Information Technology, Smart Mobile, Hardware and Software; Integrated 

Management, CCTV. 
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Tecnologia da informação e comunicação integrada ao smart mobile para 

gerenciamento profissional ou pessoal em tempo integral 

 

 

Resumo: O artigo sobre a tecnologia da informação e comunicação integrada ao smart 

mobile permite que o usuário, seja para uso pessoal ou profissional em empresas das mais 

variadas áreas, em setores industriais, portuários, siderúrgicos, comerciais, entre outros,  

possa se utilizar de um sistema móvel inteligente que permite a interação entre diversos 

aparelhos e equipamentos de campo através de protocolos de comunicação e softwares 

integráveis. Sendo estas soluções de softwares que possibilitam a transmissão de vídeos, 

voz e dados entre aparelhos celulares, tabletes ou smartphones para uma central de controle 

e monitoramento, ou vice versa, assim como também podem ser simultaneamente 

transmitidos para um grupo de vários celulares em qualquer área coberta pelos satélites de 

transmissão, conjuntamente com a comunicação de vídeo, áudio, dados e GPS. A 

integração entre sistemas e subsistemas se completa com o uso do smart mobile. A 

metodologia de pesquisa se estrutura em pesquisa bibliográfica e case da empresa de 

inteligência integrada Imagesec, que apresentou seu sistema de smart mobile e business 

intelligence, com soluções e benefícios para as TIC´s. 

Palavras-chave: Tecnologia da Informação, Smart Mobile, Hardware e Software; Gestão 

Integrada, CFTV. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Smart Mobile é um sistema móvel inteligente que permite a interação entre aparelhos e 

equipamentos através de protocolos de comunicação e softwares integráveis. São soluções 

de softwares que possibilitam a transmissão de vídeos e dados de aparelhos celulares, 

tabletes ou smartphones para uma central de controle e monitoramento, assim como podem 

ser simultaneamente transmitidos para um grupo de celulares em campo, conjuntamente 

com a comunicação de vídeo, áudio, dados e GPS (Global Position System). Na 

Tecnologia da Informação e Comunicação se faz necessário que sistemas inteligentes se 

comuniquem de forma integrada para que os resultados sejam otimizados e customizados, 

permitindo que o usuário seja beneficiado com as multifunções dos equipamentos 

utilizados. É como um BI (business Intelligence) implantado para integração entre sistemas 

e subsistemas. 

É apresentado o método de pesquisa, o mercado de tecnologia móvel, como celulares e 

smartphones, sistemas integrados de comunicação de áudio, vídeo e dados entre centros de 

controles, monitoramento e o smart mobile, soluções e benefícios das TIC´s. 

 

2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA, RELEVÂNCIA TECNOLÓGICA E 

SOLUÇÃO 

 

As tecnologias vão surgindo em função das necessidades humanas e outras são 

desenvolvidas para criarem necessidades. Nesse sentido é apresentado o problema, com 

possíveis soluções e a relevância do tema para o artigo. 

 

2.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA E SOLUÇÃO INTEGRADA 
 

As pessoas e empresas implantam sistemas físicos, com equipamentos de alto valor 

agregado, como exemplo: centro de controle, periféricos, equipamentos de entradas e 

saídas de variáveis e depois não sabem como integrar as inteligências desses subsistemas, 

porque precisam estar fisicamente nas centrais de controle e operações para observar, 

monitorar e controlar um evento.   E uma das soluções para essa limitação física é ter um 

sistema móvel inteligente, como o smart mobile. 

  

2.2 RELEVÂNCIA TECNOLÓGICA  

 

O artigo mostra sua relevância quando apresenta o universo de possibilidades que podem 

ser auferidos a sistemas integrados utilizando tecnologia smart mobile, com a 

multifuncionalidade de variáveis medidas e controladas remotamente para tomadas de 

decisão, visto que, em fevereiro de 2018, havia aproximadamente 236,5 milhões de 

aparelhos móveis no Brasil, segundo a Anatel (2018). 

 

3 METODOLOGIA 

 

O método de pesquisa será pelo estudo e pesquisa realizada em uma empresa de tecnologia 

de sistema inteligente IMAGESEC, assim como em outras fontes bibliográficas em artigos 

científicos, revistas especializadas de tecnologias da informação e comunicação, como 

também de regulamentações governamentais para manter a disciplina dos limites 

tecnológicos que respeitem o direito a privacidade e sigilo da informação. 
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4 SMARTPHONES E CELULARES NO BRASIL 

 

Pelos dados fornecidos pela Anatel (2018), o Brasil em dezembro de 2017 apresentava um 

resultado de 236,5 milhões de celulares, incluindo os smartphones (celulares inteligentes), 

cuja densidade foi de 113,52 cel./100 hab. e em fevereiro de 2018 houve uma redução para 

235,7 milhões, demonstrando queda nos últimos meses. 

 

4.1 TELE DENSIDADE NO BRASIL, REGIÕES E ESTADOS 

 

Para utilização das TIC´s (Tecnologia da Informação e Comunicação) no mercado de 

telefonia e tecnologia é possível perceber a importância desta forma de comunicação entre 

pessoas e empresas, visto que existe uma quantidade superior de telefones móveis em 

relação à população brasileira, que totaliza aproximadamente 208 milhões de habitantes 

(IBGE, 2018). 

 

Segundo a Anatel, na figura 01 e no quadro 01 são apresentadas as quantidades de acessos 

pelos usuários individuais ou comerciais com a densidade da telefonia móvel por 100 

habitantes no Brasil, nas cinco regiões do País e nas 27 unidades da federação brasileira. 

 
Figura 01 - Densidade da Telefonia Móvel por 100 Habitantes nas regiões brasileiras 

 

 
  Fonte: ANATEL, 2018  
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Quadro 01 – Acessos e tele densidade no Brasil, regiões e estados em dez/2017 

 

Regiões Acessos em Operação Densidade por 100 Habitantes 

Brasil 236.488.548 113,88 

Centro-Oeste 20.129.853 126,79 

DF 4.948.868 162,82 

GO 7.935.820 117,07 

MS 3.229.703 119,04 

MT 4.015.462 120,06 

Nordeste 55.399.223 96,76 

AL 3.103.182 91,92 

BA 14.450.344 94,17 

CE 9.158.116 101,53 

MA 5.525.288 78,93 

PB 4.083.939 101,45 

PE 10.011.702 105,68 

PI 3.446.285 107,05 

RN 3.533.547 100,76 

SE 2.086.820 91,2 

Norte 16.218.153 90,42 

AC 768.863 92,68 

AM 3.460.176 85,15 

AP 707.503 88,69 

PA 7.251.524 86,67 

RO 1.879.026 104,06 

RR 484.904 92,78 

TO 1.666.157 107,48 

Sudeste 109.707.485 126,17 

ES 3.805.715 94,76 

MG 22.586.756 106,95 

RJ 20.962.287 125,38 

SP 62.352.727 138,27 

Sul 35.033.834 118,18 

PR 13.370.408 118,1 

RS 13.664.172 120,68 

SC 7.999.254 114,26 

      

Fonte: ANATEL, 2018  
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O gráfico 01 mostra a relação entre as cinco regiões (Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-

Oeste e Sul) e os usuários no Brasil de telefonia móvel, seja celular ou smartphone.  

 

Gráfico 01 – Celular no Brasil e regiões 
 

 
 Fonte: ANATEL, 2018  

 

Para muitos analistas, o mercado de compra e venda de tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) fica cada vez mais competitivo, e as empresas enfrentam verdadeiros 

desafios para encontrar soluções criativas e funcionais para motivar os consumidores a 

pagar mais pelos produtos existentes, por isso a necessidade de inovações e integrações das 

tecnologias atuais por inovadoras (Wei-chen, 2010).  

Segundo Wei-chein (2010), a comunicação entre computadores e equipamentos eletrônicos 

precisam se convergir para uma indústria integrada de tecnologia da informação e 

comunicação, com os dispositivos de telecomunicações, como câmeras digitais, players de 

música, assistentes digitais pessoais, smartphones, etc. 

Os dispositivos móveis, como smartphones são compostos por processadores de alto 

desempenho, sensores de entrada e saída, armazenamento e memórias, portanto, ele tem 

potencial, às vezes superiores a muitos computadores de mesa e laptop. O seu surgimento 

permitiu muitas aplicações, especialmente as que são oferecidas pela computação em 

nuvem. Essa tecnologia é chamada de computação em nuvem móvel. Os usuários do smart 

mobile podem ter uma experiência diferenciada em vários serviços, a partir de aplicativos 

móveis que são executados nos próprios servidores em nuvem. Algumas limitações em 

termos de armazenamento de dados, largura de banda, escalabilidade, heterogeneidade, 

disponibilidade, confiabilidade e privacidade dependem do nível de segurança, portanto 

fundamental o uso de criptografias para transitar as informações em nuvem móvel. 

Algoritmos matemáticos em sistemas dinâmicos se fazem importantes nesse processo de 

comunicação de dados (Mouhib, Driss & Zine-Dine, 2015). 

 

4.2 SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO DE AUDIO, VÍDEO E DADOS 

 

Em um Centro de Controle, Comunicação, Operação e Segurança (CCCOS) são transitadas 

informações de voz, vídeos, dados e quando for gerado um evento para tomada de decisão, 
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pode-se compartilhar diretamente o evento a um celular ou smartphone pelo uso da 

tecnologia smart mobile. Na Figura 02 é mostrada a interface entre o CCCOS, CFTV 

(Circuito Fechado de TV) e smart mobile pela Plataforma de Vídeo Monitoramento 

Avançado (PVMA). 

 

Figura 02 - CCCOS e sistema de CFTV integrado ao smart mobile  

 

 

 

 
 

 

 
Fonte: PIRES e DIAS, 2009. 

 
Na computação em nuvem móvel, a quantidade de aplicativos especializados instalados no 

equipamento e de aplicativos móveis para integrar servidores remotos, aparece como uma 

solução viável para superar as limitações do processador de terminais móveis, como também 

do tempo de uso de bateria. A execução remota aproveita a alta capacidade de computação do 

servidor para enriquecer a experiência do usuário e ampliar a autonomia da bateria através de 

economia de energia. No entanto, o descarregamento de aplicativos é eficiente em energia 

somente em várias condições. Para isso, um algoritmo original chamado MAO (Mobile 

Application's Offloading) serve para desencadear duas condições: A carga atual da CPU e o 

estado de carga (SoC) da bateria. Na base de vários cenários de tráfego, pode-se criar 

aplicativos móveis interativos e tolerantes ao atraso, por simulação numérica, inclusive 

aumentando o tempo de uso da bateria. (Ellouze, Gagnaire & Haddad, 2015). 

CCCOS 
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4.3 SOLUÇÃO DA TECNOLOGIA SMART MOBILE 

 

A plataforma tem especificidade de gestão automática da banda de dados e ajusta 

automaticamente a transmissão das imagens disponíveis e tem como principais 

características a comunicação segura pelo uso do algoritmo criptografado, arquitetura 

multiponto, compartilhamento de vídeo online, rastreabilidade, acionamentos por 

comandos de voz, interação com câmeras residentes ou externas e conexão via rede WIFI 

ou correlatas. 

 

4.3.1 Vídeo Monitoramento Móvel 

 

O vídeo monitoramento móvel pode ser integrado e disponibilizado a todos os agentes 

diretos e indiretos do sistema de segurança público e privado, seja Policia Militar, 

Bombeiros, Polícia Civil, Defesa Civil, Polícia Federal ou demais agentes de seguranças. 

 

4.3.2 Alguns benefícios de vídeo móvel 
 

O sistema permite comando de voz para acionamento de sistema de vídeos, controle de 

maquinários, equipamentos, além de dispositivos comerciais privados e governamentais, 

com total segurança no uso de sua plataforma. 

 

4.3.3 Características de Comunicações e Controles Funcionais 
 

Permite o compartilhamento e integração de multi plataformas, tais como a de CFTV/IP 

para tornar uma câmera de vídeo monitoramento móvel em ambiente externo e interno, 

com redes celulares ou redes sem fio WIFI (Wireless Fidelity), rastreamento online, com 

gravação remota, mapas de georeferenciamento dos dispositivos cadastrados. 

Na figura 03, uma solução para integração de sistemas de vídeo, áudio e dados com o 

smart mobile é apresentado em forma de diagrama. 

 

Figura 03 – Sistema Smart Mobile 
 

 
Fonte: IMASEC, 2018. 
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados encontrados na pesquisa foram interessantes, porque pelo uso da tecnologia 

do smart mobile foi possível detectar o quanto contribui para os sistemas dinâmicos de 

comunicação entre os diversos aparelhos e equipamentos de campo, além de que existem 

mais aparelhos de celulares e smartphone do que a população brasileira, tornando portanto 

em um ferramental muito útil para tomada de decisão na gestão comercial, técnica e 

operacional.  

 

6 CONCLUSÃO 

 

A proposta desse artigo teve por objetivo apresentar a importância da computação em 

nuvem e a utilização de equipamentos móveis, também sobre a quantidade de aplicativos 

instalados nos equipamentos e da forma como pode-se interagir sistemas em aplicativos 

móveis para integrar servidores remotos, e a tecnologia smart mobile aparece como uma 

solução viável para superar as limitações do processador de terminais móveis, como também 

dinamizar o tempo de interação entre usuários diretos e indiretos. A execução remota aproveita 

a alta capacidade de computação do servidor para enriquecer a experiência e ganhar tempo na 

tomada de decisão, além é claro de mostrar o potencial do sistema em soluções remotas.  
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Resumo 

As empresas têm apresentado algumas dificuldades para atenderem às exigências 

do sistema público de escrituração digital brasileiro (Sped). Tais dificuldades têm sido 

descritas na literatura como derivadas de demandas específicas do Fisco e de deficiências 

na gestão de processos intra-organizazionais. Pouco tem sido estudado na perspectiva dos 

atores diretamente envolvidos nas mudanças necessárias para o atingimento da 

conformidade. Alguns estudos apontaram que após o Sped, os profissionais da área de 

contabilidade e tributos, passaram a exercer com maior frequência atividades de auditoria 

interna, e também aumentaram a interação com os profissionais de informática. Entretanto, 

não foi encontrada nenhuma pesquisa que estudasse a influência de fatores internos que 

abrangem crenças e percepções dos atores relacionadas à tecnologia. Este artigo busca 

preencher esta lacuna, tendo como objetivo averiguar se a prontidão para a tecnologia e a 

percepção de seus benefícios influenciam o atendimento às exigências do Sped. Para sua 

consecução foi feita uma pesquisa survey com profissionais de empresas em conformidade 

com a nota fiscal eletrônica, com o Sped contábil, com o EFD – Pis/Confins e 

Contribuições e com a Escrituração Contábil Fiscal. As respostas aos questionários 

permitiu que os respondentes fossem divididos em dois grupos: um deles  com implantação 

mais bem sucedida.  Após a análise dos resultados, os benefícios percebidos, o otimismo 

com tecnologia e o apreço pela inovação emergiram como três fatores internos de 

influência. Em outras palavras, houve mais apreço por estes três itens, entre os 

respondentes pertencentes a empresas com implantação mais bem sucedida. Já os 

respondentes de empresas com implantação menos eficiente, demonstraram maior 

desconforto com a tecnologia. Os resultados confirmam e ampliam o conhecimento teórico 

da influência de crenças e percepções relacionadas à tecnologia na implantação de novos 

sistemas e processos. Este conhecimento ampliado também pode motivar o 

desenvolvimento de programas que incluam treinamentos, promoção de fóruns de 

discussão e outras ações que diminuam o desconforto dos profissionais da área contábil e 

fiscal e que aumentem seu  otimismo e  apreço pela inovação.  

Palavras-chave: Sistema Público de Escrituração Digital, SPED, modelo de aceitação de 

tecnologia, TAM, TRI  

Abstract 

The companies have presented some difficulties to make the necessary changes to meet the 

requirements of the Brazilian public digital bookkeeping system (Sped). Among these 

changes, several articles highlight that accounting and tax professionals intensified their 

internal audit activities, increasing the use of software systems and the interaction with 

computer professionals. However, no paper was found in the literature to study the 

influence brought about by internal factors that encompass beliefs and perceptions related 

to the value and utility of technology. Such factors, when bringing motivation or inhibition 

to such professionals, determine the predisposition for the use of technology. This article 
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seeks to fill this gap, aiming to determine if the readiness for technology and the perception 

of its benefits influence the fulfillment of the Brazilian public digital bookkeeping system 

requirements. To achieve this, a survey was carried out with professionals from companies 

in compliance with e-invoicing, e-bookkeeping and with other required taxing data  

transmission. The answers to the survey allowed the respondents to be divided into two 

groups: one of them with more successful implementation. After analyzing the results, 

perceived benefits, optimism with technology, and appreciation for innovation emerged as 

three internal factors of influence. In other words, there was more appreciation for these 

three items, among the respondents belonging to companies with more successful 

implementation. Respondents from companies with less efficient implementation 

demonstrated greater discomfort with technology. This may motivate the development of 

programs that include training, promotion of discussion forums and other actions that 

reduce the discomfort of accounting and tax  

Keywords: e-invoicing, e-bookkeeping; Technology Acceptance Model, TAM,  TRI 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos trinta anos, vários países têm feito a integração e automatização de 

seus sistemas de arrecadação de impostos, utilizando-se da estrutura de comunicação da 

Internet. Tais iniciativas compreenderam tanto projetos semelhantes à nota fiscal eletrônica 

brasileira, classificados como processos de e-invoicing, como projetos mais completos 

envolvendo questões de arrecadação de impostos e de escrituração eletrônica (e-

bookkeeping) . 

No Brasil, a luta contra fraudes tributárias e evasão fiscal é histórica (Machado, 

1985), e conta com as entidades recolhedoras de tributos, que agregam competências 

intelectuais, técnicas e materiais num esforço contínuo de inibição de ilícitos.  Embora, o 

sistema público de escrituração digital (Sped), que teve início com as notas fiscais 

eletrônicas em 2006,  atenda a vários propósitos, diferentes autores reconhecem que 

contribuir com este esforço foi seu maior objetivo (Lima et al., 2016). O escopo do Sped 

inclui além da emissão de notas fiscais eletrônicas, o envio de livros contábeis, e de várias 

outras informações para controle das exigências fiscais do país. Destaca-se que o êxito da 

primeira fase do Sped, medido pelo volume de notas fiscais eletrônicas emitidas, colocou o  

Brasil em posição de destaque no uso da Internet para facilitar o relacionamento entre 

empresas e governo (B2G: business-to-government) (Koch, 2015). 

No que se refere às empresas, muitos recursos têm sido despendidos para a 

conformidade com as exigências do Sped. Muitas vezes, este esforço inclui a aquisição de 

novos softwares ou adaptação dos softwares existentes, o treinamento de pessoal e a 

contratação de consultoria externa. Destaca-se que a resposta organizacional à pressões 

ambientais envolve diferentes atores. Isso faz com que seja fundamental a integração de 

grupos que nem sempre possuem interesses coesos. 

As dificuldades para se chegar a uma resposta organizacional que represente a 

conformidade possuem componentes intra-organizacionais e também ocorrem devido ao 

ambiente externo imprimir demandas pouco claras e apresentar recursos insuficientes para 

seu atendimento.  

Dentre os problemas decorrentes do ambiente externo,  três merecem destaque. Os 

dois primeiros dizem respeito à volubilidade do projeto Sped em suas diferentes fases e à 

falta de qualidade dos produtos entregues pelo Fisco.  A volubilidade do projeto Sped está 

relacionada principalmente a: − mudanças na abrangência ou escopo das obrigações 

fiscais,  − mudanças nos protocolos e formatos de entrega, e − a alterações de prazo e do 

conjunto de empresas obrigadas às várias exigências do Sped. A falta de qualidade dos 

produtos entregues pelo Fisco abrangem  manuais com instruções e interfaces para o envio 

de dados. Ambos costumam ser entregues sem as devidas antecedência,  clareza, 

objetividade e robustez.  O terceiro fator externo de destaque diz respeito aos problemas 

com os prazos e com as soluções providas pelos desenvolvedores de software para 

atendimento das exigências do Sped.  

As dificuldades intra-organizacionais envolvem a falta de programas e rotinas 

adequados e a falta de estruturas de suporte e de treinamento. O foco deste trabalho está na 

perspectiva dos indivíduos, em como suas crenças e percepções relacionadas à tecnologia 

influenciam o êxito no atingimento da conformidade. 

Masrom (2007) define a aceitação da tecnologia como um “estado psicológico 

individual”. Esta pesquisa utiliza dois modelos teóricos já consolidados na literatura para a 

mensuração  da aceitação da tecnologia: o modelo TAM (technology acceptance model) e 

o modelo TRI (technology readiness index) . O modelo TAM (Davis et al., 1989) tem foco 
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na percepção do valor e da utilidade da tecnologia. As influências internas segundo o 

modelo TRI (Parasuraman  & Colby, 2015) incluem o domínio da tecnologia do lado 

positivo e sua ansiedade e receio associados ao uso de tecnologia do lado negativo. Nele é 

considerado um conjunto de motivadores e inibidores que determinam a predisposição 

individual para o uso da tecnologia agrupados em quatro dimensões: otimismo, 

inovatividade, desconforto e insegurança  (Parasuraman, 2000).  

Pesquisas anteriores sobre aspectos intra-organizacionais da resposta às exigências 

do Sped não tiveram indivíduos como unidade de análise. Foram estudadas equipes das 

áreas de contabilidade e tributos e como suas rotinas de trabalho foram alteradas  (Rushel 

et al., 2011; Silva et al., 2016;  Eckert et al., 2011).   

Existem lacunas no entendimento da influência das atitudes dos profissionais das 

áreas de contabilidade e tributos em relação à tecnologia no êxito na  conformidade exigida 

pelo sistema Sped. Esta pesquisa pretende contribuir com o aumento deste conhecimento, 

tendo como objetivo averiguar se a prontidão para a tecnologia e a percepção de seus 

benefícios influenciam o atendimento às exigências do Sped. 

  

 DEFINIÇÃO DE CONCEITOS E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 O projeto Sped em seus primórdios permitiu a emissão das primeiras notas fiscais 

eletrônicas em 2006. No entanto, foi em 2007 que seu escopo foi mais bem definido e que 

seus objetivos e competências legais foram esclarecidos, daí vários autores associarem seu 

início ao ano de 2007. O Sped é definido como “ferramenta digital que unifica as 

atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e ‘documentos 

da escrituração comercial e fiscal dos empresários e das sociedades empresárias, mediante 

fluxo único e computadorizado de informações” (Brasil, 2007). Seu objetivo é promover a 

atuação integrada dos fiscos federal, estaduais e municipais, mediante a padronização e 

racionalização das informações e o acesso compartilhado à escrituração contábil e fiscal 

dos contribuintes. As empresas brasileiras, que antes do Sped já possuíam alto custo de 

conformidade tributária, entenderam inicialmente como positivo este esforço de unificação 

e eliminação de redundâncias do fluxo informacional, e reiteraram ações de apoio ao 

projeto, por exemplo, voluntariando-se para participarem de seus projetos pilotos. 

O alto custo de conformidade tributária anterior ao Sped incluía obrigações 

acessórias requeridas em papel ou digitalmente.  O envio de documentos eletrônicos como 

parte das obrigações tributárias acessórias iniciou-se bem antes do Sped, tendo seu marco 

inicial com a instrução normativa 68 da Secretaria da Receita federal (Brasil, 1995). No 

âmbito estadual, em 1997 foi lançado o projeto SINTEGRA/ICMS, que exigia que os 

contribuintes do ICMS informassem digitalmente suas operações interestaduais com 

mercadorias. 

 O escopo do projeto Sped, desdobrado em diferentes fases, tem se ampliado desde 

sua criação. Nesta seção serão abordados os projetos que iniciaram sua obrigatoriedade no 

período de 2009 a 2015. 

 
Sped Contábil (ECD) 

A escrituração contábil digital (ECD ou Sped Contábil) corresponde à transmissão 

em versão digital, dos seguintes livros: diário e seus auxiliares, razão e seus auxiliares, 

balancetes diários e balanços. As empresas foi facultado permanecerem com seus planos 

de contas particulares devendo estabelecer uma relação  (de-para) entre as contas analíticas 

do plano de contas da empresa e o padrão adotado pela receita federal. 
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No ano de 2009, cerca de 9 mil empresas com acompanhamento diferenciado pelo 

Fisco, entregaram a ECD, que lhes era compulsória. Em 2010 esta obrigação se estendeu 

para todas as empresas cujo regime de tributação é lucro real. Para o ano-calendário 2016,  

as empresas optantes pelo lucro presumido, passaram a também ter que entregar a ECD. 

Na maioria das empresas, a área de tecnologia ou o fornecedor de software precisou 

prover funcionalidades para que os dados contábeis contidos nos sistemas processadores de 

transações fossem transformados em arquivos no padrão do ECD. Quando tais 

funcionalidades são executadas corretamente, os arquivos são validados pelo programa 

validador do fisco responsável pela análise estrutural básica dos arquivos, e em seguida, 

enviados ao Fisco. 

Alterações de regras do ECD têm ocorrido frequentemente. Entre as mais recentes 

estão a exigência de entrega estendida às empresas optantes pelo lucro presumido, a 

alteração do prazo de entrega e o fim da obrigatoriedade de autenticação pelas juntas 

comerciais que foi obrigatória até fevereiro de 2016. 
 
Sped Fiscal (EFD ICMS/IPI) 

O Sped fiscal (EFD ICMS/IPI) compõe-se da totalidade das informações, em meio 

digital, necessárias à apuração dos impostos ICMS e IPI referentes a operações e 

prestações praticadas pelo contribuinte, bem como outras de interesse das administrações 

tributárias das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Estas outras 

informações destinam-se a possibilitar conferências dentro de determinadas cadeias 

produtivas, compreendendo fornecedores de produtos e de serviços. 

Seu leiaute inicial foi definido em abril de 2008, iniciando-se as primeiras 

transmissões obrigatórias no ano de 2009. Assim como na ECD, a validação do Sped 

Fiscal (EFD ICMS/IPI) restringe-se à verificação efetuada quanto à consistência aritmética 

e da estrutura lógica das informações contidas no arquivo digital em face das orientações e 

especificações técnicas do leiaute.  

 Aos contribuintes pode ser exigido o enquadramento em um dos três perfis (A, B e 

C), que determinam diferentes registros a serem apresentados. A definição de quais 

empresas estão obrigadas à conformidade ao Sped Fiscal (EFD ICMS/IPI), e em qual perfil  

está a cargo dos  Estados federativos, que também definem condições e prazos para a 

liberação da entrega de obrigações acessórias antigas, tais como o  Sintegra e a GIA. 

 Com o passar do tempo, as exigências de informações foram aumentando. Uma das 

últimas exigências são os dados que compõem o Bloco K, voltado ao controle  da produção 

e dos estoques. 

 
EFD Contribuições 

A EFD-Contribuições compreende um arquivo digital, a ser utilizado pelas pessoas 

jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/PASEP e da 

COFINS, com base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas 

auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos 

tratando-se da não cumulatividade. Após modificações, a EFD-Contribuições passou a 

contemplar também a escrituração digital da contribuição previdenciária sobre a receita 

bruta. As empresas que primeiro foram obrigadas a entregar a EFD-Contribuições tiveram 

que fazê-lo a partir do ano calendário de 2012. Destaca-se que a periodicidade de envio do 

EFD-Contribuições é mensal. 

Há muitos complicadores relacionados a esta obrigação acessória, e também no 

cálculo destes tributos, conforme Ayres e Szuster (2013): “PIS/Cofins tem normas 
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legislativas em excesso, cuja interpretação prejudica o cumprimento das obrigações 

tributárias principais e acessórias”. 

Da perspectiva das empresas, um ponto frágil do projeto foi a manutenção da 

obrigatoriedade simultânea com o Dacon que somente tornou-se desnecessário a partir de 

janeiro de 2014. Por se tratarem de tributos que incidem sobre bens e serviços, assim como 

o IPI e o ICMS, fica exposta a maior fragilidade conceitual do Sped Contribuição que é a 

exigência de informações de forma redundante, que já haviam sido prestadas na EFD 

ICMS/IPI. Segundo Lima et al.  (2016): “o Sped fiscal e o Sped contribuições exigem os 

mesmos dados de forma mais detalhada do que antes, em momento distintos e de forma 

diferente, o que exige muito tempo em conciliações de informações e adequação de 

sistemas”. 

 
ECF – Escrituração Contábil Fiscal 

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) é composta por todas as operações que 

influenciam a composição da base de cálculo e do valor devido do imposto de renda da 

pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, bem como o livro de 

apuração do lucro real (LALUR) e da apuração da contribuição social (LACS). Seu 

preenchimento utiliza os saldos e as contas enviados previamente no ECD, para as pessoas 

jurídicas obrigadas a enviar a Escrituração Contábil Digital. Portanto, a ECF, é constituída 

pelas informações coletadas ao longo do exercício pelos sistemas contábeis, demonstrada 

anualmente em um só arquivo, em que constam todas as operações com impacto na base de 

cálculo e nos valores de IRPJ e CSLL. 

A partir de 2015, a entrega da ECF fez com que os contribuintes ficassem 

dispensados da apresentação de Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa 

Jurídica (DIPJ). 
 

Impactos  das  exigências do Sped nas empresas e nos profissionais da área contábil e 

fiscal 
 

O sistema Sped foi inicialmente associado à redução de custos para o 

armazenamento de documentos, à diminuição de custo com o cumprimento das obrigações 

acessórias, a mais transparência e a mudanças culturais benéficas (Jordão et al., 2016). 

O artigo de Faria et al. (2010) pesquisou as expectativas e percepções de empresas 

contribuintes em relação ao Sped recém-implantado e traz como  resultado a perspectiva de 

benefícios futuros, principalmente em relação à diminuição dos riscos de fraudes e à 

diminuição dos custos operacionais. Em Geron et al. (2011), um estudo exploratório, o 

maior benefício citado pela nota fiscal eletrônica foi a redução de fraudes. 

 Com o passar do tempo iniciaram-se críticas ao Sped (Ayres & Szuster, 2013; 

Ribeiro, 2012) relacionadas à sua imposição feita sem a necessária discussão com a 

sociedade, à sua complexidade, a excessivas atualizações de leiautes, mudanças de prazos, 

indefinições sobre a eliminação de obrigações acessórias que o antecederam, entre outras. 

Até o primeiro projeto do Sped, a nota fiscal eletrônica, continua sendo alvo de alterações 

frequentes, que preconizam, por exemplo, a versão 4.0 a partir de 2018. 

A redução de custos que as empresas esperam ter com o Sped é questionada no 

artigo de Lima et al. (2016), cujos resultados sugerem que o Sped gerou aumento dos 

custos de conformidade temporários e permanentes. Os autores também fazem críticas à 

ênfase excessiva do Sped em aumentar a eficiência arrecadatória, sem igual empenho em 

tornar mais ágeis as comunicações entre as autoridades fiscais e o setor privado. 
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Ayres e Szuster (2013) em pesquisa voltada ao EFD-contribuições, apresentam-no 

como mais um complicador nas dificuldades apresentadas no cumprimento das obrigações 

tributárias principais e acessórias relacionadas ao PIS/PASEP e COFINS.  
 

Impactos  das  exigências do Sped nas atividades dos profissionais da área contábil e fiscal 

 

Ruschel et al.  (2011), ao estudarem o impacto do Sped em equipes de profissionais 

responsáveis pela Contabilidade, trouxeram em suas conclusões dois resultados 

apresentados como desdobramentos da implantação: aumento de trabalho na área contábil, 

e aumento da automatização dos processos. Fato é que para evitar que erros e omissões 

detectados pelo Fisco gerem perdas para as empresas, a qualidade da informação prestada 

tem que aumentar, o que implica também mudanças no trabalho dos profissionais da área 

de contabilidade e de tributos. Em Silva et al. (2016), foi destacado que aumentaram as 

atividades mais analíticas e críticas. Ruschel et al (2011) enfatizam  análises e conferências 

adicionais e validações que passaram a ser feitas pelos contadores, na forma de  

procedimentos de auditoria e outros que aumentem a qualidade da informação prestada. 

Na pesquisa de Ayres & Szuster (2013) referente ao Sped Contribuições foi 

afirmado que para o atendimento desta exigência foi necessário um reaparelhamento das 

empresas em termos de tecnologia de informação, além de profissionais da área tributária 

aptos a interagir com sistemas e documentos digitalizados. 

  Silva et al. (2016) estudaram o papel do profissional contábil na implantação do 

Sped fiscal em um grupo empresarial do setor siderúrgico, que automatizou o processo de 

captação e envio das informação exigidas pelo Sped. Seus resultados mostraram 

dificuldades na implantação do Sped, cuja superação deveu-se ao trabalho em equipe de 

setores tributários e contábeis e do setor de tecnologia internos à empresa em parceria com 

consultor terceirizado.  

Em Eckert et al. (2011), também é apresentado a necessidade de integração do 

trabalho entre fornecedores de software e profissionais da área contábil-fiscal, sendo que 

os últimos tiveram que se adaptar ao novo sistema. 

  
Com relação a implantação da NF-e não houve problemas com o 

sistema, as pessoas envolvidas no processo apenas tiveram que se 

adequar ao novo sistema e seus procedimentos. Porém, para a EFD e a 

ECD, onde as mesmas dependem de um sistema de terceiros para 

geração dos arquivos, foi um pouco mais difícil. Além das pessoas 

envolvidas terem que se adequar às mudanças que estavam 

acontecendo, há também as mudanças frequentes na legislação, além de 

ter que se adaptar ao no sistema de geração dos arquivos digitais. (p. 

89). 

 

 
Atitude para com a tecnologia 

 

Embora não tenha sido encontrada nenhuma pesquisa voltada para o entendimento 

de como a atitude dos profissionais para com a tecnologia podem influenciar o êxito da 

implantação do Sped, os trabalhos de Rushel et al. (2011), Silva et al. (2016) e Eckert et al. 

(2011) mostram que os profissionais tiveram que se adaptar a novas rotinas relacionadas à 

automação de processos, e a uma maior interação com profissionais de informática e com 

softwares. Portanto, entende-se que é grande a relevância do estudo da atitude para com a 

tecnologia dos profissionais que trabalham na área contábil-tributária. 
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Alguns pesquisadores têm apresentado resultados em que a atitude dos profissionais 

para com a tecnologia tem maior influência em uma implantação bem sucedida de sistemas 

de informação do que a influência de fatores técnicos (Venkatesh & Bala, 2008; 

Farzandipur et al, 2016). 

Os seguintes estudos têm o foco no entendimento da atitude para com a tecnologia 

no êxito da implantação de novos projetos e  sistemas, tais como:  o projeto da nota fiscal 

legal implantado em Brasília (Farias et al., 2015); programas  de capacitação de  Recursos 

Humanos (Erdogmus & Esen, 2011;  Nascimento et al., 2011), Internet banking (Pires & 

Costa Filho, 2008); produtos e serviços de tecnologia celular (Cunha et al., 2014), e de  

implantação de sistemas ERP (Kwahk & Lee, 2008). 

Diferentes autores estabeleceram relações entre o índice que mede a prontidão para 

tecnologia (Tecnology Readiness Index -TRI) (Parasuraman, 2000; Parasuraman  & Colby, 

2015) e o índice que mostra percepção de utilidade (Technology Acceptance Model -TAM) 

(Davis et al. 1989). Os resultados do estudo de Erdogmus e Esen (2011) mostraram que o 

otimismo e inovação influenciam positivamente a percepção de utilidade e de facilidade de 

uso, ao contrário do desconforto impacta negativamente. Quanto ao impacto da 

insegurança, não houve significância estatística.  

Nascimento et al (2011 p. 489) usaram a escala TRI para  identificar os fatores 

determinantes da satisfação com um programa de capacitação de servidores de um governo 

estadual. 

Tanto no artigo de Pires e Costa Filho (2008) como no artigo de Kwahk e Lee 

(2008), os dados foram analisados usando-se equações estruturais. Em Pires e Costa Filho 

(2008) foi utilizado o modelo TAM para aceitação de tecnologia (Davis et al., 1989), e o 

índice TRI de prontidão a tecnologia (Parasuraman, 2000; Parasuraman & Colby, 2015). O 

artigo mostra os resultados de uma pesquisa com usuários de Internet, sendo parte deles 

usuários de Internet banking, com o propósito de avaliar as diferenças entre os grupos, em 

termos de predisposição à tecnologia, por meio do modelo TRI. As análises mostraram que 

três das quatro dimensões do TRI, - otimismo, insegurança e desconforto, - apresentaram 

diferenças significativas entre os grupos. Também mostraram que uma visão positiva da 

tecnologia é um antecedente significativo da intenção de uso do serviço bancário online. 

Farias et al. (2015) objetivaram verificar a existência de diferenças significativas de 

propensão à adoção de tecnologias, considerando os usuários e não usuários do sistema 

nota legal existente em Brasília/DF. O estudo foi realizado a partir de uma abordagem 

quantitativa, sendo usado survey com amostragem por conveniência. A análise dos 

resultados foi feita com o método não paramétrico teste U de Mann-Whitney para a análise 

comparativa entre os grupos encontrados. Ao final do estudo pôde-se concluir que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os usuários e os não usuários do programa 

“Nota Legal”, quando se busca verificar sua prontidão para a adoção de tecnologias. 
 
 

PROCEDIMENTOS E MÉTODOS 

 
A pesquisa tem a característica de uma survey exploratória-descritiva, que segundo  

Forza (2002), se aplica durante as etapas preliminares do estudo de um fenômeno recente, 

avançando no seu conhecimento e contribuindo para o fortalecimento e ampliação de 

teorias, que dá suporte a pesquisas mais aprofundadas. 

A coleta de dados foi feita por meio de um questionário disponibilizado on-line com o 

auxílio do software LimeSurvey. O conjunto de profissionais a serem estudados foi 

selecionado mediante a indicação de consultores tributários, sendo necessário que 
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trabalhassem na área contábil-tributária de diferentes empresas onde havia sido 

implantados a nota fiscal eletrônica, o Sped contábil, fiscal, contribuições e a ECF. Tais 

empresas situam-se no interior do Estado de São Paulo estando concentradas nas macro-

regiões de Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. A escolha de tais 

profissionais caracteriza-se como uma amostragem não aleatória intencional. Foram 

obtidas 31 respostas válidas aos questionários. 

 

 Instrumento para a coleta de dados 
 

Após a definição do tipo de amostra a ser empregada no trabalho, foi definido o 

instrumento para a coleta de dados. Optou-se por um questionário, que poupa o tempo dos 

participantes com a pesquisa e que permite a aplicação simultânea em empresas de 

diferentes regiões, além de assegurar o caráter de sigilo e oferecer privacidade para os 

respondentes preencherem a pesquisa sem riscos de constrangimentos. 

A pesquisa foi feita com o uso de um questionário dividido em dois blocos. No 

primeiro foram utilizadas escalas de atitudes relacionadas à percepção dos benefícios da 

tecnologia e à prontidão para seu uso. No segundo estão questões relacionadas ao nível de 

sucesso no processo de conformidade ao Sped, em três de suas exigências: Escrituração 

Contábil Digital  (ECD),  Sped Contribuições e Escrituração Contábil Fiscal (ECF). O foco 

nestas três exigências deveu-se ao fato de sua implantação nas empresas pesquisadas ter 

sido realizada em períodos próximos possibilitando maior comparabilidade das respostas 

obtidas.  

 

questões sobre percepção de benefícios e prontidão para o uso  

As questões relacionadas à aceitação de tecnologia mensuradas pela percepção de seus 

benefícios segundo o Modelo TAM (Technology Acceptance Model) (Davis et al.; 1989) 

são apresentadas no Quadro 1. Nas respostas foi usada a escala de Likert de concordância 

de cinco pontos. Este grupo de questões mostrou consistência interna alta, possuindo um 

alfa de Cronbach de 0,83 (Quadro 3). Em consonância com outros estudos, foi criada a 

variável ‘índice TAM’ que incluiu a resposta aos  sete itens. 

 

Quadro 1  Perguntas do Primeiro Bloco do Questionário – Módulo TAM 
1. Com o Sped há maior consistência e confiabilidade nos documentos emitidos e escriturados pela minha 

empresa. 
2. O Sped trouxe melhoria na qualidade da informação provida pela minha empresa. 

3. O Sped proporcionou a racionalização e simplificação das obrigações acessórias da minha empresa. 

4. O sistema digital é realmente a melhor forma de emissão e escrituração dos documentos fiscais emitidos 

pela minha empresa. 

5. O SPED é mais seguro do que a impressão e arquivamento de documentos fiscais pela minha empresa. 

6. O Sped me trouxe desconfiança sobre a entrega de obrigações acessórias (escala reversa). 

 
7.    Após o Sped, você se sente mais valorizado profissionalmente. 

Fonte: Davis et al. (1989) com adaptações. 

 

 

 

 

A prontidão para o uso da tecnologia (Tecnology Readiness Index -TRI) foi medida 

pelas questões apresentadas no Quadro 2, a partir de quatro constructos: otimismo, 

inovatividade, desconforto e desconfiança. Destaca-se que a resposta a todas as perguntas 

do Quadro 2 foi com  escala de Likert de concordância de cinco pontos.  
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Quadro 2  Perguntas do Primeiro Bloco do Questionário – Módulo TRI 
OTIMISMO 

 
1- Novas tecnologias contribuem para melhorar nossa qualidade de vida. 

2- Tecnologia me dá maior liberdade para ir e vir. 

3- Tecnologia permite que as pessoas tenham mais controle sobre o seu dia-a-dia. 

4- Tecnologia aumenta minha produtividade em minha vida pessoal. 
INOVATIVIDADE 5-Sou procurado para dar conselhos sobre novas tecnologias. 

6-Em geral, eu estou entre os primeiros dos meus amigos a adquirir uma 

tecnologia nova assim que ela é lançada no mercado. 

7-Normalmente, eu consigo entender os novos produtos e serviços de alta 

tecnologia sem ajuda de outros.  

8-Mantenho-me informado sobre os mais novos desenvolvimentos tecnológicos 

em minhas áreas de interesse. 
DESCONFORTO 9-Quando eu preciso de suporte técnico de um fornecedor de produto ou serviço, 

eu sinto que os que conhecem mais estão me passando para trás. 

10-Suporte por telefone não funciona porque eles não explicam as coisas de 

maneira que eu entenda. 

11-As vezes penso que aparatos ou sistemas com tecnologia não foram 

projetados para serem usados por pessoas comuns.  

12-Nenhum manual de produto ou serviço de última geração foi escrito em 

linguagem acessível. 
INSEGURANÇA 13-As pessoas dependem muito do trabalho que a tecnologia faz para elas. 

14-Excesso de tecnologia distraí as pessoas a um ponto que chega a ser 

prejudicial. 

15-Tecnologia diminui a qualidade dos relacionamentos ao diminuir a interação 

pessoal. 

16-Não me sinto confortável em fazer negócios com parceiros que somente 

permitem contato online. 

Fonte: Parasuraman (2000) e Parasuraman & Colby (2015) com adaptações. 

 

 

O alfa de Cronbach da medida do otimismo foi de 0,93 (Quadro 3), e o estudo passou 

a considerar o indice ‘TRI_Otimismo’ como medida agregadora das quatro perguntas 

relacionadas ao otimismo.  

 

Quadro 3  Validade Interna dos Índices 
      Índice Alfa de Cronbach 

 Nesta pesquisa: Em Pires & Costa Filho 

(2008): 

Em Cunha et al. (2014): 

    Índice_TAM 

(utilidade percebida) 
            0,83                 −                0,68 

Otimismo 0,93 0,85 0,89 

Inovatividade 0,92 0,75 0,67 

Desconforto 0,91 0.74 0,67 

Insegurança 0,87 0,75 0,70 

 

Na dimensão inovatividade foi obtido um alfa de Cronbach de 0,92 (Quadro 3), e foi 

criado o índice ‘TRI_Inovatividade’. De forma semelhante para as duas últimas dimensões: 

desconforto e desconfiança foram obtidos alfas de Cronbach de 0,91 e 0,87 

respectivamente (Quadro 3) e a partir desses construtos foram criados os índices 

‘TRI_Desconforto’ e ‘ TRI_Insegurança’. 
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De acordo com Streiner (2003), o valor mínimo aceitável para o alfa é 0,70; abaixo 

desse valor a consistência interna da escala utilizada é considerada baixa. Para Nunnally  e 

Bernstein (1978), um instrumento ou teste é classificado como tendo confiabilidade 

apropriada quando o α é pelo menos 0.70. Segundo Hair et al. (2009), para o propósito de 

comparar grupos, são recomendadas medidas com confiabilidade mínima de 0,5 a 0,7, ou 

de preferência maiores. Portanto, a confiabilidade interna dos índices utilizados é aceitável 

(Quadro 3), apresentando maior confiabilidade do que as pesquisas anteriores de Pires e 

Costa Filho (2008), e de Cunha et al. (2014), cujos valores do alfa de Cronbach preenchem 

as duas últimas colunas do Quadro 3. 

 

questões sobre a frequência de erros na geração das informações para o Sped  

A mensuração da frequência de erros na geração das informações para o Sped foi 

necessária porque a pesquisa tomou como proxy de empresa com pior implantação, aquela 

com maior incidência de erros. 

 As perguntas do segundo bloco do questionário iniciaram-se com os erros no 

atendimento das exigências da ECD (Quadro 4). A escala usada nas respostas às perguntas 

do Quadro 4 foi: o erro nunca ocorreu (valor 1); o erro ocorreu apenas uma vez (valor 2); 

ocorreu moderadamente, ou seja, ele ocorreu em menos de 25% das vezes em que poderia 

ter acontecido (valor 3); metade ou mais da metade das tentativas resultaram em erro (valor 

4); sempre ocorreram erros, ou seja, o procedimento nunca foi bem-sucedido, sendo 

necessários ajustes de última hora para sua conclusão (valor 5). 

 

Quadro 4  Erros no atendimento das exigências da ECD 
1- Ao validar a ECD, foi recebida a mensagem "Conta cadastrada no plano de contas não é conta de resultado". 

2- Ao validar o ECD, os saldos finais de um ano não batem com os saldos iniciais do ano subsequente. 

3-Ao transmitir o ECD, foi acusado que a escrituração contábil que está sendo transmitida possui um número de ordem do 

instrumento de escrituração já enviado em outra escrituração para um mesmo CNPJ e mesma forma. 

4- Ao preencher o ECD, foram acusados erros nos códigos das contas de aglutinação (que deveriam ser idênticos aos das 

contas sintéticas). 

5- Ao validar o ECD, foi acusado o erro: “o valor informado nas contas de maior detalhamento do registro do Balanço 

Patrimonial não corresponde à soma dos valores informados nos registros de Saldos Periódicos na mesma data”. 

Fonte: os autores. 

 

 

 

 

Seguiram-se perguntas sobre a incidência de erros ao serem atendidas as exigências do 

Sped Contribuições (Quadro 5). 

 

Quadro 5  Erros no atendimento das exigências do Sped Contribuições 
6-Ao adicionar uma NF manualmente no programa validador, foi acusado o  erro de a somatória dos Blocos A, C e F não ser 

igual com a somatória presente no Bloco M200. 

7- Ao fazer alterações no arquivo do Sped Contribuições, fora do programa, foi acusado o erro de que o tamanho do campo 

é maior que o esperado. 

8- Ao importar o arquivo no programa, foi acusado o erro de que o formato do arquivo de escrituração não é válido. 

9- Ao preparar o arquivo para transmissão do Sped Contribuições, há necessidade de lançamentos manuais, os quais o seu 

sistema não abrange. 

Fonte: os autores. 

 

 

 

 

 

Para as respostas às perguntas do Quadro 5 foi usada a mesma escala para as 

respostas das perguntas do Quadro 3, com exceção da pergunta número 9 que se utilizou da 

escala de concordância de Likert de cinco pontos. 

A última parte do questionário contou com perguntas sobre os erros relacionados ao 

atendimento das exigências da Escrituração Contábil Fiscal (Quadro 6). A escala usada nas 
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respostas às perguntas do Quadro 6 foi: o erro nunca ocorreu (valor 1); o erro ocorreu 

somente no primeiro ano (valor 2); o erro ocorreu nos dois primeiros anos (valor 3). 

 

Quadro 6  Erros no atendimento das exigências da Escrituração Contábil Fiscal 
10- Ao preencher o ECF, foi acusado erro no lançamento de valores do LALUR e do LACS, por conta da adição dos 

códigos 7 e 8. 

11- Ao preencher o ECF, foi acusado o erro de não permitir a inclusão de contas referenciais no registro J051.                                

 

 
12- Ao importar o ECD no ECF, já ocorreu de o programa não reconhecer os dados do plano referencial. 

Fonte: os autores. 

 

 

 

 

 

 

 

Para o atingimento do objetivo do trabalho de averiguar se a prontidão para a 

tecnologia e a percepção de seus benefícios influenciam o atendimento às exigências do 

Sped, a análise de dados foi feita em duas fases. Na primeira, as repostas às questões dos 

Quadros 4, 5, 6 foram analisadas visando a separação em diferentes grupos dos 

respondentes com diferentes níveis de sucesso na implantação. Na segunda fase foi 

verificado se existia diferente percepção de benefícios e prontidão de tecnologia nos 

grupos de diferente nível de sucesso. 

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Para o atingimento do objetivo do trabalho de averiguar se o sucesso no 

atendimento as exigências do Sped é influenciado pela prontidão para a tecnologia e pela 

percepção de seus benefícios, a amostra foi separada em grupos, com diferentes níveis de 

sucesso.  Após esta etapa, são destacadas as variáveis cujas médias nos grupos foram 

distintas com significância estatística (Quadro 9). Admite-se que tais variáveis sejam 

fatores de influência no êxito relacionado à conformidade com o Sped. 

 

Separação entre respondentes com diferentes níveis de sucesso na implantação de 

processos e sistemas voltados à conformidade com o Sped 

Para a separação dos respondentes em diferentes grupos, foi utilizada a análise de 

Cluster, disponível no software SPSS, com o uso do método de Ward, sendo aplicada a 

contagem por postos. A análise de agrupamento (clustering) permitiu que os respondentes 

fossem divididos em dois grupos baseando-se na frequência de erros na geração das 

informações para o Sped (Quadros 4, 5 e 6). O grupo 1 inclui 19 respondentes e o grupo 2 

agrega 12 respondentes. 

Para saber o comportamento das empresas cujos respondentes pertencem ao grupo 

1 e ao grupo 2 quanto a presença de erros, foram analisadas suas respostas aos itens 

apresentados nos quadros de 4 a 6, destacando-se o percentual de respostas  iguais ou 

acima das medianas calculadas considerando-se postos . 

Considerando-se os erros no atendimento das exigências da ECD, nos itens 1, 2 e 5; 

o percentual de respostas do grupo 2 maiores do que a mediana foi de 92% (Quadro 7). 

Quanto aos erros na transmissão do ECD (Item 3),  83% dos respondentes do grupo 2; 

relataram uma frequência de erros igual ou maior do que a mediana. Quanto aos erros no 

preenchimento do ECD (Item 4), 75% dos respondentes do grupo 2 relataram uma 

frequência de erros igual ou maior do que a mediana.  Já quanto ao grupo 1,  em todos os 

itens, o percentual de respondentes igual ou acima da mediana esteve abaixo de 50% (a 

saber 21% no Item 1; 47% no item 2, 42% no item 3 e 37% nos itens 4 e 5 – Quadro 7). 

Pode ser afirmado, portanto, que em relação à resposta às exigências da ECD,  
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concentram-se no grupo 2, os respondentes de empresas onde  erros houve mais erros, e no 

grupo 1, os respondentes de empresas com menos erros. 

Igual procedimento foi levado a cabo para saber em qual grupo estavam os 

respondentes das empresas com mais erros no atendimento das exigências do Sped 

Contribuições. Os resultados foram que também se concentram no grupo 2, os 

respondentes de empresas com maior número de erros. Sendo que variou de 75% a 100% 

(Quadro 7), o percentual de respostas do grupo 2 que se localizaram iguais ou acima da 

mediana calculada para cada um dos itens que medem erros relacionados ao Sped 

Contribuições (Itens de 6 a 9 – Quadro 7). Já no grupo 1, variou de  32% a 37% o 

percentual de respondentes estiveram igual ou acima da mediana nos Itens 6, 7 e 8. Quanto 

ao Item 9,  47% das respostas do grupo 1 estiveram igual ou acima da mediana. Tal 

resultado mostra que é o grupo 1 que apresenta melhor atendimento às exigências do Sped 

contribuições. 

 
Quadro 7  Percentual de respostas relacionadas a ocorrência de erros maior ou igual a mediana 

 
 

O último bloco de perguntas diz respeito à frequência de erros na Escrituração 

Contábil Fiscal. Nos itens de 10 a 12, o grupo 2 teve 83%, 75% e 92% de respostas iguais 

ou acima da mediana respectivamente (Quadro 7). Já no grupo 1, o percentual de respostas 

iguais ou acima da mediana para os mesmos itens foi menor, a saber, 53% para o item 10; 

e 58% para ambos os itens 11 e 12. Conclui-se que nas perguntas referentes a erros 

relacionados à Escrituração Contábil fiscal, é no grupo 2 que ocorre a maior frequência de 

erros. Observa-se também que em ambos os grupos há grande concentração de respostas 

iguais ou superiores à mediana. Isso pode ter ocorrido pelo fato de a ECF ser uma 

obrigação mais nova para as empresas do que as outras tratadas anteriormente, sendo 

esperado que procedimentos novos, menos testados, gerem mais erros. 

Em síntese, a análise das respostas às frequências de erros para a conformidade com 

as exigências da ECD, do Sped Contribuições e da Escrituração Contábil Fiscal, permitiu 

que se concluísse que no grupo 1 estão os respondentes cujas empresas foram mais 

exitosas na implantação do Sped, quando comparadas às empresas do grupo 2. 

 

validade interna do segundo bloco do questionário 

O segundo bloco do questionário foi composto por variáveis voltadas a mensurar a 

aceitação da tecnologia e a prontidão para o uso da tecnologia (Quadros 1 e 2). Sua 

validade interna foi atestada considerando-se a correlação entre as medidas (Quadro 8). 

Tais correlações são comparadas com as de outros dois estudos que também usam o 

modelo de Parasunaram (2004, 2015), a saber: − Pires e Costa Filho (2008); e − Erdogmus 

e Esen (2011).  Destaca-se que no estudo de Pires e Costa Filho (2008) não é usado o 

índice TAM e que no Quadro 8 somente são apresentadas as correlações com significância 

estatística. 

G1 21% G1 47% G1 42% G1 37% G1 37%

G2 92% G2 92% G2 83% G2 75% G2 92%

G1 32% G1 37% G1 32% G1 47%

G2 83% G2 75% G2 92% G2 100%

G1 53% G1 58% G1 58%

G2 83% G2 75% G2 92%

I5

Itens ou Questões do Quadro 4

Itens ou Questões do Quadro 6

I6 I7 I8 I9

I10 I11 I12

I1 I2 I3 I4

Itens ou Questões do Quadro 5
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O Índice TRI_Otimismo mostrou correlação positiva: 0,780 (Quadro 8) e 

significativa com o índice que mede inovatividade (p < 0,01). Na verdade, já era esperada 

uma correlação positiva e significativa, mas comparada às correlações dos outros dois 

estudos: 0,54 e 0,555 (Pires & Costa Filho, 2008; Erdogmus & Esen, 2011), foi mais alta. 

Sua correção com o Índice_TAM também foi superior que a do outro artigo (Erdogmus & 

Esen, 2011). Da mesma forma, as correlações negativas com os Índices TRI_Desconforto e 

TRI_Insegurança já eram esperadas, mas nos novamente as correlações (-0,821 e  -0,813) e 

sua significância (p < 0,01) são mais expressivas do que as mencionadas nos outros dois 

artigos que estão sendo comparados, nos quais não houve significância significativa.  

O Índice TRI_Inovatividade apresentou correlação negativa de grande significância 

(p<0,01) com os índices TRI_Desconforto e TRI_Insegurança (-0,835 e -0,771, 

respectivamente), nos outros dois estudos não houve significância estatística. Já com o 

Índice TAM, o Índice TRI_Inovatividade apresentou correlação positiva igual a 0,370, 

com significância de p < 0,05), também maior do que a encontrada em Erdogmus e Esen, 

(2011). 

O Índice TRI_Desconforto apresentou correlação positiva com o TRI_Insegurança 

(0,854) com significância para p < 0,01 e correlação negativa com o Índice TAM (-0,372) 

com significância para p < 0,05.  Já no estudo de Erdogmus e Esen (2011), a correlação 

entre desconforto e insegurança teve significância para p < 0,01.  . 

O Índice TRI_Insegurança apresentou correlação negativa (-0,425) significante (p < 

0,05) com o Índice_TAM. 

Em síntese, tais resultados conferem alta validade interna para o segundo bloco do 

questionário. Destaca-se que para os quatro índices que compõem a prontidão para a 

tecnologia segundo o modelo TRI, as correlações foram excelentes (Quadro 8), acima das 

apresentadas nos dois estudos que estão sendo comparados (Pires & Costa Filho, 2008; 

Erdogmus & Esen, 2011). Já as correlações relacionadas com o Índice TAM tiveram a 

direção esperada e foram significantes para p<0,05, com exceção da correlação com o 

Índice TRI_Otimismo (p<0,01).  

 

 

 
 
Quadro 8  Matriz de Correlações entre índices TRI e índice TAM 

Correlações Spearman (N= 31) 

  
Índice  

TRI_Inovatividade 
Índice 

TRI_desconforto 
Índice 

TRI_Insegurança 
Índice_TAM 

Índice 

TRI_Otimismo 
Coef.  
Correlação 

0,780
** 

xx 0,54** 

xxx 0,555**
 

-0,821** 
 
 

-0,813
** 

 

 

0,615
** 

xxx 0,287** 

 

Índice  

TRI_ Inovatividade 
Coef.  

Correlação 
  

      -0,835
** 

 

 

 -0,771
** 

 

 

0,370
* 

xxx 0,223* 

 

Índice 

TRI_Desconforto 
Coef.   

Correlação 
    

0,854
** 

xx 0,53**
 

-0,372
** 

xxx  -0,319**
 

Índice 

TRI_Insegurança 
Coef.   

Correlação 
      -0,425

*
 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral). 

Fonte: os autores, e dados xx: Pires e Costa Filho (2008); e dados xxx: Erdogmus e Esen (2011) 
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Diferenças na prontidão para a tecnologia e  percepção de seus benefícios nos dois grupos 

 

Nesta fase foi verificado se existe diferente percepção de benefícios e prontidão de 

tecnologia nos dois grupos de diferentes níveis de sucesso (Quadro 9). Foi testada a 

configuração de distribuição pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e constatou-se que a 1% 

rejeita-se a hipótese de normalidade. Sendo assim, o teste da diferença entre grupos deu-se 

com o uso de estatística não paramétrica, tendo sido escolhido o teste U de Mann-Whitney, 

que é indicado para amostras pequenas onde a normalidade não se revela com relevância 

estatística. 

Embora a amostra seja relativamente pequena (N=31), ao se considerar valores de r 

médios a partir de 0,30 e altos a partir de 0,50 (Cohen, 1988), depreende-se que tanto as 

diferenças com p < 0,01 como as com p < 0,05 podem ser aceitas. 
 

 

Quadro 9 – Diferenças de médias nos dois grupos 

 

 

   

Mann Whitney 

 

Mediana Posto Médio 
U z 

      r 
=z/SQR(n) Variável Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

índice TRI Otimismo 4,25 2,5 19,16 11,00 54 2,45*** 0,44 

índice TRI Inovatividade 3,5 2,25 18,79 11,58 61 2,16** 0,39 

índice TRI Desconforto 2 3,75 12,5 21,54 47,5 2,73*** 0,49 

índice TRI Insegurança 2,25 2,875 13,97 19,21    

índice TAM  4 3,21 18,95 11,33 58 2,28** 0,41 

***p<0,01 
**p<0,05 
 

Com significância estatística, a mediana e o posto médio dos índices TAM, TRI 

Otimismo e TRI Inovatividade foram maiores no grupo 1, enquanto a mediana dos índices 

TRI Desconforto e TRI Insegurança foram maiores no grupo 2. 

Portanto, três dos índices TRI podem ser considerados de influência para com o 

sucesso na conformidade com o Sped: TRI otimismo, TRI inovatividade e TRI 

desconforto. Isto se explica pela diferença significativa do posto médio do otimismo com 

tecnologia, e da prontidão para a inovatividade que foram maiores no grupo 1 com melhor 

atendimento às exigências do Sped (com p <0,01 e p <0,05 respectivamente). Já quanto ao 

índice TRI Desconforto seu posto médio foi menor no grupo 1 (com p <0,01), significando 

que onde há melhor atendimento às exigências do Sped, há menor desconforto com 

tecnologia por parte do pessoal responsável pela contabilidade e por tributos. 

Pelo teste de Mann-Whitney não houve significância estatística da diferença entre 

as médias dos postos dos dois grupos no índice que mede TRI_insegurança Portanto, 

tendem a ser uniformes entre os respondentes o nível de insegurança relacionado à 

tecnologia. Ainda assim, a mediana e o posto médio para o grupo 2 foram maiores, o que 

mediante o exame de uma amostra maior pode vir a  significar que os respondentes do 

grupo 2 têm maior insegurança (Quadro 5).   

A depender da significância estatística da diferença pode-se admitir que a percepção 

dos benefícios da tecnologia, o otimismo, e a inovatividade de forma positiva, e o 

desconforto de forma negativa são fatores de influência para atingir-se à conformidade 

com as exigências do Sped. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa permitiu um melhor conhecimento da influência exercida pela prontidão 

para a tecnologia e pela percepção de seus benefícios sobre o atendimento das exigências 

do Sped de forma bem sucedida, tendo sido alcançado o principal objetivo do trabalho. 

 O estudo contribui para o fortalecimento de teorias apresentando como resultados 

fatores de influência presentes nos modelos TAM e TRI.  A percepção dos benefícios 

trazidos pelos procedimentos e sistemas voltados à conformidade com o Sped – modelo 

TAM − foi maior nos respondentes de empresas com implantação mais bem sucedida. Três 

das quatro perspectivas da prontidão para a tecnologia influenciam o atendimento as 

exigências do Sped: − otimismo, −inovação e – desconforto. Fato é que os respondentes 

das empresas com implantação mais bem sucedida diferem dos respondentes da 

implantação com mais erros; apresentando maior otimismo e inovação, e menor 

desconforto. O construto insegurança não teve diferença significativa nos dois grupos, o 

que reforça os resultados encontrados no artigo de Erdogmus e Esen (2011), em que este 

construto não teve impacto na percepção de utilidade e na facilidade de uso. 

 Destaca-se também que este artigo é pioneiro no uso em português das 16 

perguntas relativas às quatro perspectivas do TRI em sua versão mais recente 

(Parasuraman  & Colby, 2015). Pode ser concluído que a adaptação das questões foi bem 

sucedida havendo correlação positiva estatisticamente significativa entre os dois aspectos 

positivos (otimismo e inovatividade) e os dois que representam a não prontidão para com a 

tecnologia (desconforto e insegurança). Também foram estatisticamente significativas, as 

correlações negativas entre otimismo e inovação e as dimensões desconforto e insegurança. 

Tais resultados credenciam o uso em estudos análogos do mesmo questionário em 

português. 

Levando-se em conta as restrições do estudo, limitado a uma amostra relativamente 

pequena obtida por conveniência, seus resultados podem auxiliar o atingimento da 

conformidade com o Sped. Os profissionais da área contábil e fiscal que atuam em 

ambientes mais sujeitos a erros sentem maior desconforto quanto ao uso de tecnologia.  

Isso pode motivar o desenvolvimento de programas que incluam treinamentos, promoção 

de fóruns de discussão e outras ações que diminuam tal desconforto e que aumentem o 

otimismo e o apreço pela inovação que são menores nestes profissionais quando 

comparados àqueles de implantações mais bem sucedidas. 

Os profissionais da área contábil e fiscal que atuam em ambientes mais sujeitos a 

erros têm menor percepção dos benefícios da conformidade com o Sped. Isso pode sugerir 

que tais profissionais devam ser impulsionados para estabelecer contatos com experiências 

bem sucedidas de forma a aumentar sua percepção dos benefícios da conformidade com o 

Sped.  

A coleta de dados por meio de survey contou com um número relativamente 

pequeno de respondentes restritos a determinadas regiões e também poderia ter sido 

ampliada por meio de entrevistas qualitativas com os profissionais da área contábil e fiscal. 

Por meio delas poderia haver um aprofundamento das percepções de tais profissionais 

relacionadas aos sistemas e procedimentos voltados à conformidade do Sped.  Recomenda-

se, portanto, para pesquisas futuras, estudos com um maior número de respondentes de 

diferentes regiões e com a obtenção de dados qualitativos. 
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Artificial intelligence applied in assistive technology: a case study for mobile devices 

The study aimed to analyze the feasibility of using artificial intelligence in Assistive 

Technology in a mobile application prototype for people with memory limitations and who 

cannot have their own initiative to start an activity, so they cannot have a routine of 

activities and for the accomplishment of such activities it is necessary the accompaniment 

of a third person who through verbal incentives stimulate the user to carry out such 

activities. The prototype sought to help the user perform this routine with some of the 

Activities of Daily Living (ADLs), which includes activities such as hygiene and feeding 

from alarms generated through a prototype of a Rule-Based Expert System in an Android 

device. From the study, it was concluded that the initial objective was reached, in which it 

was verified that the use of artificial intelligence in Assistive Technology is feasible and 

the prototype demonstrated efficacy and obtained the expected success. 
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Inteligência artificial aplicada em tecnologia assistiva: um estudo de caso para dispositivos 

móveis 

O estudo objetivou analisar a viabilidade da utilização de inteligência artificial em 

Tecnologia Assistiva em um protótipo de aplicativo para dispositivos móveis para pessoas 

com limitações de memória e que não conseguem ter iniciativa própria para iniciar a 

realização de uma atividade, dessa forma elas não conseguem ter uma rotina de atividades 

e para a realização de tais atividades são necessários o acompanhamento de uma terceira 

pessoa que por meio de incentivos verbais estimulam o usuário a realizar tais atividades. O 

protótipo buscou auxiliar o usuário a realizar essa rotina com algumas das Atividades da 

Vida Diária (AVDs), que compreende atividades como realizar higiene e alimentar-se a 

partir de alarmes gerados por meio de um protótipo de um Sistema Especialista Baseado 

em Regras em um dispositivo Android. A partir da realização do estudo concluiu-se que o 

objetivo inicial foi atingido, em que foi verificado que é viável a utilização de inteligência 

artificial em Tecnologia Assistiva e o protótipo demonstrou eficácia e obteve o êxito 

esperado.   
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INTRODUÇÃO 

A Tecnologia Assistiva (TA) é um termo relativamente novo que está ainda em 

desenvolvimento. É notável um crescimento, ainda que modesto, da demanda por TA, o 

que pode ser explicado por diversos fatores, sendo o principal: a mudança da visão da 

sociedade, construindo-se um ambiente de inclusão e de diversidade, entre as quais, as 

pessoas com deficiência e pessoas idosas, são os principais alvos da TA. 

TA pode ser entendida como um conjunto de dispositivos, técnicas e processos que 

estimulam ou possibilitam habilidades de pessoas com deficiência ou pessoas idosas, e 

promovem a qualidade de vida e aumentam a inclusão social dessas pessoas.   

Na área de TA são muitas as expectativas dos usuários e profissionais em relação às 

contribuições que a tecnologia pode trazer para seus usuários a fim de proporcionar 

independência e autonomia.  

É importante ressaltar que o desenvolvimento tecnológico é utilizado e beneficia, 

de alguma forma todos na sociedade, mas, a pesquisa e desenvolvimento na área da TA 

ainda são bastante escassos, principalmente no Brasil. A área de TA vem se tornando uma 

ponte para abertura de um novo horizonte no cotidiano de pessoas com deficiências.  

O usuário foco desta pesquisa em um procedimento cirúrgico para a retirada de 

cálculo renal sofreu de anóxia cerebral. A anóxia pode implicar em inúmeros déficits 

neurais. O usuário em questão apresentou lesões no hipocampo e hipotálamo, 

comprometendo sua fala e memória. Lesões no hipocampo geralmente resultam em algum 

grau de memória retrógrada, que é a incapacidade de relembrar memórias do passado junto 

com a amnésia anterógrada, incapacidade de estabelecer novas memórias de longo prazo. 

(Cortez & Silva, 2011; Guyton, 1993).  

Em consequência disto o usuário apresenta dificuldade para realizar uma rotina 

com as Atividades da Vida Diária (AVDs), que compreende atividades relacionadas ao 

cuidado com o corpo, como: vestir-se, fazer higiene, alimentar-se e etc. Ele apresenta 

dificuldade em ter iniciativa para realizar essas atividades, e necessita que alguém o 

acompanhe e determine quais atividades ele deve executar por meio de incentivos verbais 

A partir disto foi questionado a viabilidade da utilização de inteligência artificial no 

contexto desse usuário. Portanto, para isso foi desenvolvido um protótipo de um sistema 

especialista baseado em regras que operasse em um protótipo de aplicativo para 

dispositivos móveis Android, destinado a pessoas com limitações de memória, buscando 

proporcionar maior independência na realização de atividades do cotidiano. 

Esse protótipo de aplicativo funciona com a geração de alarmes e cada alarme 

define qual a atividade que o usuário deve realizar por meio de imagens e sintetizador de 

voz do Android. As atividades são escolhidas a partir da obtenção das horas e das 

atividades já executadas pelo usuário.   

O estudo contribuiu para a área da pesquisa interdisciplinar de tecnologia assistiva, 

que envolveu a área de interação homem-máquina e da aplicação de inteligência artificial. 

Foi desenvolvido um protótipo que abre portas para futuras pesquisas nessas áreas.  

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 Tecnologia Assistiva 

O Comitê de Ajudas Técnicas da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 

Presidência da República (CAT/SESH), em 2007, aprovou o seguinte conceito de 

tecnologia assistiva:  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4282



 

 

Tecnologia assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, 

que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que 

objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de 

pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. (BRASIL, 2009, p. 

9). 

No Brasil, os diferentes termos: tecnologia assistiva, ajudas técnicas e tecnologia de 

apoio são usados como sinônimos. (Brasil, 2009). Segundo a legislação brasileira, destaca-

se o Decreto no 3.298 de 1999, onde é disposto a Política Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência, que define Ajudas Técnicas como: 

[...] os elementos que permitem compensar uma ou mais limitações funcionais 

motoras, sensoriais ou mentais da pessoa portadora de deficiência, com o objetivo 

de permitir-lhe superar as barreiras da comunicação e da mobilidade e de 

possibilitar sua plena inclusão social. (Decreto n.3.298, 1999). 

Ainda de acordo com este decreto são ajudas técnicas: 

I - próteses auditivas, visuais e físicas; 

II - órteses que favoreçam a adequação funcional; 

III - equipamentos e elementos necessários à terapia e reabilitação da pessoa 

portadora de deficiência; 

IV - equipamentos, maquinarias e utensílios de trabalho especialmente 

desenhados ou adaptados para uso por pessoa portadora de deficiência; 

V - elementos de mobilidade, cuidado e higiene pessoal necessários para 

facilitar a autonomia e a segurança da pessoa portadora de deficiência; 

VI - elementos especiais para facilitar a comunicação, a informação e a 

sinalização para pessoa portadora de deficiência; 

VII - equipamentos e material pedagógico especial para educação, 

capacitação e recreação da pessoa portadora de deficiência; 

VIII - adaptações ambientais e outras que garantam o acesso, a melhoria 

funcional e a autonomia pessoal; e 

IX - bolsas coletoras para os portadores de ostomia (Decreto n.3.298, 1999). 

1.2 Sistema especialista baseado em regras 

Não há consenso para uma definição sobre o que é a Inteligência artificial, pois é 

uma questão complexa. Das inúmeras definições, a utilizada por este trabalho é a seguinte: 

“Inteligência Artificial envolve utilizar métodos baseados no comportamento inteligente de 

humanos e outros animais para solucionar problemas complexos.” (Coppin, 2013, p.4). 

Existem duas linhas principais de pesquisa para a construção de sistemas 

inteligentes: a linha conexionista, visa à modelagem da inteligência humana por meio da 

simulação dos componentes do cérebro, e a linha simbólica, tem como padrão a 

manipulação de um grande número de fatos sob um domínio restrito. (Py, 2000). 
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Os Sistemas Baseados em Conhecimento ou Knowledge-based Systems são 

sistemas da linha simbólica, ou seja, utilizam conhecimento para resolver problemas, sendo 

esse conhecimento representado em forma de regras ou modelos de objetos. Os SBCs são 

construídos para resolver problemas que requerem uma quantidade de conhecimento 

humano e de especialização. (Py, 2000; Rezende, 2005). 

Sistemas especialistas são sistemas computacionais projetados e desenvolvidos para 

solucionarem problemas por meio do conhecimento de um especialista da área, e a partir 

desse conhecimento o sistema deve emitir decisões de determinado assunto a partir da 

Base de Conhecimento. (Heinzle, 1995). 

O modelo geral de arquitetura de um Sistema Especialista é mostrado na Figura 1, o 

sistema é constituído de seis elementos, a saber: base de conhecimento, mecanismo de 

aprendizagem e aquisição de conhecimento, máquina ou motor de inferência, sistema de 

justificação, sistema de consulta e quadro negro. Porém, a composição de um sistema 

especialista pode sofrer alterações, dependendo de fatores como a generalidade pretendida, 

os objetivos, a representação interna do conhecimento e as ferramentas usadas na 

implementação. (Heinzle, 1995; Rabuske, 1995). 

Sistemas especialistas procuram atingir soluções de determinados problemas do 

mesmo modo que especialistas humanos caso estivessem sob as mesmas condições por 

meio de decisões. Para a tomada de decisões o especialista usa-se de: conhecimentos 

prévios, fórmulas, hipóteses, verifica os fatos que encontra e compara-os com as 

informações já conhecidas. (Heinzle, 1995).  

Figura 1. Componentes de um Sistema Especialista. 

Fonte: De “Protótipo de uma ferramenta para criação de sistemas 

especialistas baseados em regras de produção” de R. Heinzle, 1995, 

Dissertação de mestrado, Departamento de Engenharia de Produção e 

Sistemas da Universidade Federa de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 

Brasil, p. 13. 
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2. MÉTODO 

Para Marconi e Lakatos (2003), o método é o conjunto de atividades sistemáticas e 

racionais que permitem ao pesquisador alcançar os objetivos de uma pesquisa. Portanto, o 

método proposto nesta pesquisa consiste em estabelecer os procedimentos necessários para 

a validação da utilização de um protótipo de sistema especialista baseado em regras em um 

protótipo de aplicativo para dispositivos Android.  

O PIATA, sigla para Protótipo de Inteligência Artificial em Tecnologia Assistiva, 

prove um sistema gerador de alarmes de atividades do dia a dia para um usuário que 

apresenta limitações de memória e consequentemente perdeu a capacidade de ter iniciativa 

para a realização de atividades do cotidiano.  

Levando em conta a classificação proposta por Vergara (2007) a seguinte pesquisa 

será definida quanto aos fins, que se refere ao objetivo da pesquisa, e quanto aos meios, 

que se refere como a pesquisa será feita de modo a atingir seu objetivo. 

Quanto aos fins, o presente estudo pode ser classificado como uma pesquisa 

aplicada, intervencionista e metodológica. Aplicada em razão da tentativa de resolução de 

um problema do usuário, tendo assim uma finalidade prática. Intervencionista pois a partir 

do uso dos protótipos pelo usuário há uma intervenção no seu contexto. Metodológica, pois 

há foi construído uma ferramenta que objetivava manipular a realidade. 

Quanto aos meios, a pesquisa é de campo, laboratório, estudo de caso, 

bibliográfica, participante, e pesquisa ação. Essa pesquisa se baseia em livros, revistas, 

jornais, e trabalhos acadêmicos para a extração do conhecimento a serem aplicados em 

todo o projeto, portanto ela se identifica como bibliográfica.  Com a construção de um 

aplicativo que apresenta um protótipo de um sistema especialista e pela realização de testes 

do algoritmo e usabilidade a pesquisa se torna de laboratório. 

Para a construção do sistema especialista e para a análise da viabilidade da 

utilização de inteligência artificial foi necessário um levantamento de dados por meio de 

entrevistas, aplicação de questionários e testes de utilização do aplicativo no contexto do 

usuário, o que caracteriza a pesquisa como de campo. Durante a pesquisa, foi 

extremamente importante a participação das pessoas que estevam direta ou indiretamente 

envolvidas no problema e no contexto do usuário, o que torna a pesquisa também 

participante. 

O estudo caracteriza-se também como um estudo de caso pois a avaliação do 

protótipo desenvolvido na pesquisa será circunscrita a um usuário. O estudo também pode 

ser classificado como pesquisa ação, pois se trata de uma pesquisa que tem uma 

intervenção participativa no cotidiano do participante, fazendo uma alteração na sua 

realidade social 

A pesquisa foi desenvolvida em seis fases. A primeira fase tinha como objetivo 

levantar requisitos, em que foi realizada uma entrevista não estruturada com o 

cônjuge/curadora
1
 do usuário, para levantamento de informações do cotidiano do usuário, 

de suas necessidades para a utilização de smartphones e determinação de sua opinião ao 

funcionamento do aplicativo Android. Na segunda fase foi realizado o estudo do 

referencial teórico, e a partir dele, foi decidido pelo uso de um protótipo de Sistema 

Especialista Baseado em Regras. 

Na terceira fase foi realizado Projeto do software, no qual foi modelado o protótipo 

do aplicativo e do sistema especialista baseado em regras. No projeto foi decidido pela 

                                                 
1
 Curador “é o encargo atribuído pelo Juiz a um adulto capaz, para que proteja, zele, guarde, oriente, 

responsabilize-se e administre os bens de pessoas judicialmente declaradas incapazes”. Disponível em 

<http://www.civel.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=9>. Acesso em: 30 out. 2017.  
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utilização da linguagem Java para o desenvolvimento do protótipo e pela não utilização de 

framework para a construção do Sistema Especialista. Na quarta fase foi feito a 

implementação e testes dos protótipos. Para a implementação de ambos foi utilizado a IDE 

(Integrated Development Environment) Android Studio e para o teste foi realizado um teste 

de usabilidade em dois dispositivos Android, estes utilizavam de versões 7 Nougat e 4.1 

Jelly Bean.  

Na quinta fase foi realizado a operação, em que o protótipo foi colocado para uso 

usuário em seu contexto por duas semanas, foi utilizado um dispositivo Android 5.1 

Lollipop. Na última fase, a sexta, foi realizado a análise e avaliação dos protótipos junto ao 

cônjuge/curadora, no qual foi aplicado um questionário que buscava avaliar a usabilidade e 

as funcionalidades do protótipo.  

3. RESULTADOS 

Com o objetivo de desenvolver um protótipo que fosse base para futuras pesquisas 

foram utilizadas técnicas de engenharia de software. Segundo Sommerville (2011), a 

engenharia de software tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de software por meio 

da utilização de técnicas que apoiam a especificação, projeto e sua evolução, dessa forma, 

foi utilizado a linguagem Unified Modeling Language (UML) para modelagem do 

aplicativo Android, porém, para a modelagem do protótipo do sistema especialista, foi 

utilizado diagramação simples.  

3.1 Requisitos do protótipo do aplicativo 

Os requisitos de um sistema descrevem o que sistema deve fazer, os serviços que 

ele deve oferece e as restrições a seu funcionamento. Os requisitos podem ser classificados 

como requisitos funcionais e não funcionais. Requisitos funcionais definem 

funcionalidades que o sistema deve fazer e define o que o sistema não deve apresentar. Já 

os requisitos não funcionais são restrições sobre os serviços ou as funções oferecidas pelo 

sistema, não estão relacionados com os serviços específicos do sistema, mas sim com as 

propriedades emergentes desses, como: performance, usabilidade, manutenção e 

atualização, confiabilidade, segurança, disponibilidade e integração de tecnologias. 

(Sommerville; 2011). 

A tabela 1 lista os requisitos levantados para o protótipo do sistema especialista utilizado 

na pesquisa.  

 

 

O requisito R01, gerar alarme, refere-se à funcionalidade da geração de alarme de 

atividades para o usuário. Existem dois tipos de alarmes, o primeiro tem como objetivo 

incentivar o usuário a realizar determinada atividade, já o segundo tem como objetivo 

Identificação Requisito 

R01 Gerar alarme 

R02 Tipo de interface 

R03 Disponibilidade 

R04 Plataformas operacionais  

Tabela 1 

Requisitos do protótipo PIATA 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4286



 

 

questionar o usuário sobre a realização da atividade. O segundo alarme, o alarme de 

confirmação de realização de atividade, deve ser emitido em um tempo curto após a 

realização da atividade.  

O requisito R02, Tipo de interface, diz respeito ao tipo de interface necessária para 

a utilização do protótipo pelo usuário, em que é necessário que a interface seja muito 

simples, com o mínimo de comandos, utilização de frases curtas e sonorização.  

O requisito R03, disponibilidade, refere-se à necessidade do software em estar 

sempre disponível para uso pelo usuário, portanto não é será utilizado conexão externa.  

O requisito R04, plataformas operacionais, refere-se à acessibilidade do protótipo 

em relação a grande quantidade de diferentes dispositivos e peculiaridades, como por 

exemplo, versões de sistemas operacionais encontradas no mercado. Portanto o software 

foi desenvolvido para ser executado em smartphones e tabletes de diferentes tamanhos e 

rodando versões do Android da versão 4.1 Jelly Bean a 7.1 Nougat. 

3.2 Diagramas do protótipo do aplicativo  

O diagrama de caso de uso oferece uma imagem do contexto do sistema, servindo 

como uma ferramenta de comunicação que resume o comportamento do sistema e seus 

atores. Ele descreve o que o usuário espera de um sistema. (Booch, Rumbaugh & 

Jacobson, 2005; Sommerville, 2011). O diagrama de caso de uso do protótipo é 

representado na Figura 2. 

Seguindo a proposta do protótipo, a única interação é a geração de alarmes para o 

usuário, não é necessário que o usuário insira comandos ou apresente iniciativa para 

utilização, dessa forma a usabilidade do protótipo será fácil e adequada para o usuário 

3.3 Estrutura do Sistema Especialista Baseado em Regras 

A estrutura do Sistema Especialista Baseado em Regras desenvolvida nessa 

pesquisa foi baseada na estrutura de HEINZLE (1995), apresentada na Figura 1. Essa 

estrutura utiliza apenas três componentes, sendo eles: Motor de inferência, Memória de 

trabalho e Base de Conhecimento. A estrutura pode ser visualiza na Figura 3.  

O motor de inferência é responsável pelo controle do processamento do Sistema 

Especialista, manipula as regras armazenadas na Base de Conhecimento e informações na 

Figura 2 - Diagrama de caso de uso do protótipo 

PIATA 
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Memória de Trabalho. A Base de Conhecimento é responsável pelo conhecimento do 

domínio, ou seja, as informações necessárias para resolver o problema, essas informações 

foram obtidas junto ao cônjuge do usuário por meio de entrevistas. Já a Memória de 

Trabalho é a estrutura responsável por armazenar momentaneamente as informações 

referentes à interação do usuário com o sistema. 

3.4 Implementação do protótipo 

O Sistema Especialista Baseado em Regras gera dois alarmes para cada atividade, o 

primeiro alarme sugere ao usuário qual é a atividade que deve ser realizada no momento, 

como por exemplo: beber água. Após algum tempo, é gerado um novo alarme que tem 

como objetivo saber se a atividade proposta anteriormente foi realizada.  

Os alarmes são gerados pelo protótipo do sistema especialista a partir da Base de 

Conhecimento e da Memória de Trabalho. A representação de conhecimento na Base de 

Conhecimento é por regras de produção, que é constituída por um conjunto de regras que 

descrevem condições e ações. As regras são um conjunto de declarações SE-ENTÂO, 

como: 

 

SE <premissas> ENTÃO <conclusões> 

 

Para a melhor compreensão das regras, abaixo é descrito um exemplo de uma das 

regras para a tomada de decisão de emissão do alarme para a atividade “almoço”: 

 

SE hora >= 12 

E hora < 18 

SE “lavar_maos” 

E não “almocar” 

ENTÃO Ação = “almoçar” 

 

Nas duas primeiras linhas é verificado o horário do dispositivo. No caso, para gerar 

o alarme é necessário que o horário esteja entre as 12 e 18 horas. Na terceira linha é 

verificado se o usuário já realizou a atividade de “lavar as mãos”, na memória de trabalho. 

Na quarta linha, é verificado se o usuário já almoçou, com a utilização da memória de 

Figura 3 – Arquitetura do Sistemas Especialista Baseado em 

Regras utilizado no protótipo PIATA 
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trabalho. Se todas as condições forem satisfeitas então a ação gerada será a de almoçar, 

portanto será gerado um alarme para tal atividade. 

A implementação do protótipo foi feita utilizando apenas a linguagem Java, com as 

estruturas de controle “if” e “else”. 

O alarme de confirmação tem objetivo saber se o usuário realizou a atividade 

gerada no alarme anterior. Entretanto, esse alarme necessita ser gerado em um curto espaço 

de tempo pois devido a limitação de memória do usuário após um período longo de tempo 

é esquecido se a atividade foi realizada ou não. 

Caso registrada a realização da atividade, a informação é armazenada na memória 

de trabalho, que utiliza a interface List do Java, que é uma coleção ordenada de objetos, 

sendo que no protótipo foi utilizada uma lista de Strings para armazenar a atividade 

realizada. 

Porém, caso não seja registrada a realização das atividades ou quando não há 

interação do usuário, ou seja, quando o alarme não é atendido ou quando no alarme de 

confirmação seja respondido que ‘não’, a tarefa não foi realizada, portanto será gerado um 

novo alarme para realização dessa atividade após algum tempo de acordo com cada 

atividade. 

A interface de um sistema pode ser considerada uma das partes mais importantes do 

mesmo. Uma interface não agradável para o usuário pode gerar desconforto e a aplicação 

acabar em desuso. Por isso a interface deve ser criada de forma a satisfazer as necessidades 

do usuário. No processo de desenvolvimento da interface foram utilizados conceitos de 

design e ergonomia. Segundo Cybis (2007), deve-se trabalhar a particularidade de cada 

indivíduo e segundo Nielsen (2000) o sistema deve ser focado no usuário, projetado para 

todas as ações e comportamentos que os usuários podem ter em sua utilização. 

Assim, a interface do aplicativo para essa pesquisa foi elaborada para ser o mais 

simples possível, de forma a ter o mínimo de ação do usuário, ou seja, o mínimo de cliques 

possível. O aplicativo oferece diversas formas de visualização das informações: por meio 

da leitura de frases curtas, pelas imagens, e pelos recursos de áudio. 

A primeira tela do protótipo não é direcionada para o usuário final, mas sim para ao 

cônjuge/curadora dele. Ela tem como objetivo prover as opções de “ligar” ou “desligar” o 

sistema. A tela apresenta dois botões: “ligar” e "desligar”, veja na Figura 4. 

 

Figura 4 - Tela inicial do 

protótipo PIATA 
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Ao acessar o aplicativo pela primeira vez, a curadora do usuário deve ligar o 

protótipo por meio do meio botão “ligar”, e assim será criado um Serviço
2
, quando isso 

ocorrer será exibida uma mensagem usando a classe “Toast” do Android. Para desligar o 

aplicativo, também na tela principal do aplicativo, é necessário um clique no botão 

“desligar”, também com a exibição de uma mensagem de resposta também com “Toast”, 

veja na Figura 5. 

 

                                                 
2
 “A classe android.app.Service é utilizada no Android para executar um processamento em 

segundo plano por tempo indeterminado, chamado popularmente de serviço.” (LECHETA, 2015, p.755). 

Figura 5 - Tela inicial do 

protótipo com a notificação de 

ligado 
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A tela do alarme de atividade apresenta apenas uma imagem e uma frase referente a 

atividade que deve ser realizada. Já a tela do alarme de confirmação de atividade apresenta 

uma imagem e uma pergunta referentes a atividade do primeiro alarme. Também apresenta 

ois botões: “SIM” e “NÃO”, referentes a realização ou não da atividade gerada pelo 

alarme, como é possível notar nas Figuras 6 e 7. 

Em ambas telas, de alarme de atividade e confirmação de realização da atividade, 

quando o usuário clica em algumas das imagens, as sentenças que estão escritas são 

pronunciadas, por meio de um sintetizador de voz do próprio Android. No caso do alarme 

a sentença é reproduzida de três a quatro vezes durante um certo tempo, já no caso alarme 

de confirmação a reprodução do som acontece sempre que o usuário clicar na imagem. 
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3.5 Validação do protótipo 

Para validação do protótipo foi elaborado um questionário aplicado ao 

cônjuge/curadora do usuário, para avaliar a usabilidade e as funcionalidades do protótipo 

no contexto do usuário. O objetivo da validação é analisar a interface do protótipo, os 

resultados proporcionados pela inteligência artificial e o protótipo como um todo. 

A partir das respostas foi revelado que o protótipo é de fácil utilização e acessível 

ao usuário e apresenta uma quantidade de informações adequada para o usuário, dessa 

forma facilita os seus comandos de uso e torna a sua utilização espontânea para as ações 

diárias.  

As imagens utilizadas apresentam nitidez e facilitam a visualização pelo usuário, e 

de forma geral, possui uma apresentação bem coerente, sendo direta e de fácil identificação 

a atividade a ser desempenhada pelo usuário. Porém, foi analisado, por meio de um 

acompanhamento de utilização do protótipo, que algumas imagens não transmitiram a 

mensagem para o usuário, em que não apresentam o real entendimento que elas 

objetivavam.  

As frases utilizadas no protótipo foram também adequadas ao usuário, por serem 

consideradas simples e objetivas, e facilitam assim o seu entendimento. 

A sonorização do protótipo apresentou um problema em razão do sintetizador de 

voz do Android, não apresentar entonação correta para as perguntas na língua Portuguesa, 

resultado em dificuldades de compreensão pois ela apresenta uma entonação que se 

caracteriza como uma afirmação. 

O protótipo por meio do Sistema Especialista Baseado em Regras conseguiu fazer 

com que o usuário realizasse as atividades propostas pelo protótipo e assim proporcionar 

Figura 6 - Tela de alarme da 

atividade beber água 

Figura 7 - Tela de alarme de 

confirmação de realização da 

atividade Beber Água 
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independência para o usuário em relação aos incentivos de terceiros para a realização das 

atividades.  

4. CONCLUSÕES 

O usuário desta pesquisa sofreu de anóxia cerebral, consequentemente apresenta 

lesões em todas as áreas do cérebro, especialmente no Hipocampo, manifestando um 

comprometimento cognitivo, e apresenta limitações em realizar uma rotina com as 

Atividades da Vida Diárias (AVDs).  

Com o intuito de auxiliar o cotidiano do usuário criando uma rotina com algumas 

das AVDs, o protótipo de aplicativo para dispositivos Android utilizando um protótipo de 

um Sistema Especialista Baseado em Regras gera incentivos ao usuário na forma de 

alarmes ao longo do dia para que ele realize as AVDs, buscando proporcionar uma maior 

independência e qualidade de vida. 

Com a aplicação de um questionário com o cônjuge do usuário, que abrangia 

aspectos da interface, dos resultados proporcionados pela inteligência artificial e do 

protótipo como um todo. Percebeu-se que o protótipo atinge o objetivo proposto e 

apresenta uma interface acessível ao usuário, consegue criar estímulos para que o usuário 

realizasse as atividades e cria uma independência do usuário em relação a terceiros. 

O protótipo é acessível, ao apresentar uma interface simples e fácil com imagens 

nítidas que facilitassem a sua visualização e que transmitissem a mensagem, e textos curtos 

que não causassem distrações para o usuário. Para complementar a interação com usuário 

foram utilizados sons, pois facilitam o seu uso. 

O protótipo foi capaz de proporcionar independência para o usuário para a 

realização da rotina, foi considerado um aliado por seu cônjuge. Antes do uso do protótipo, 

havia uma necessidade muito grande de sua curadora de incentivar o usuário a realizar as 

atividades diárias, mas com uso do protótipo essa necessidade diminuiu.  

Também foi relatado que o protótipo facilitou a rotina da curadora também, pois 

com a sua utilização, ela poderia despreocupar-se um pouco em alertá-lo para a realização 

de algumas tarefas, o que ocasionou um descanso mental. 

Dessa forma, com a utilização de um Sistema Especialista, no domínio do 

conhecimento para qual foi construído, foram obtidos resultados satisfatórios. Como 

resultado tem-se que é viável a utilização de inteligência artificial em tecnologia assistiva 

para pessoas com limitações de memória que apresentam problemas semelhantes ao do 

usuário desta pesquisa. 

5. RECOMENDAÇÕES 

O protótipo desenvolvido apresenta algumas limitações por sua Base de 

Conhecimento ser estática e limitada ao cotidiano do usuário e pelo Sistema Especialista 

não apresentar aprendizagem há uma dificuldade de utilização para pessoas que possuem 

uma rotina diferente ou alguma especificidade não levada em conta na construção do 

mesmo. 

Para mudanças futuras do protótipo atual sugere-se a utilização de sonorização 

diferente, substituindo a utilização do sintetizador Android pela utilização de gravações, 

solucionando o problema da entonação para as perguntas. Também para o protótipo atual 

recomenda-se a criação de imagens adequadas para o usuário. 

Para a continuação da pesquisa incentiva-se a construção de sistemas que se adaptes 

a um maior número de usuários, criando assim um sistema que possa se adaptar ao 

contexto de diferentes usuários com limitações semelhantes ao estudo de caso, com a 
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acréscimo de outros módulos do Sistema especialista, como o Mecanismos de 

Aprendizagem, ou mesmo utilizar outras técnicas de inteligência artificial.  

Também se indica a criação de um novo protótipo que utilize arquitetura cliente-

servidor, pois assim será possível a utilização de frameworks de criação de Sistemas 

especialistas, dessa forma o processamento pode ser feito no servidor e o dispositivo móvel 

passa a cuidar apenas do envio e recebimento dos dados e requisições e interação com o 

usuário. 
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Over the years, access to smartphones has become increasingly common, so to have 

access to applications have been standardized operating systems. Examples of best-

known operating systems are: Android, Windows Phone, iOS (Apple). However, when 

starting the development of a mobile application it is necessary to analyze the operating 

system that will be used, since each one has its own native programming language. In 

this context, the hybrid mobile development encompasses the main platforms, being 

possible to develop an application in any of the operating systems, using a standard 

language, making life easier for programmers and analysts in the area. On the other 

hand, due to the existence of different systems of hybrid development, there is a 

difficulty in relation to their choice and use. In this way, this project aims to perform a 

comparative analysis between several hybrid mobile development systems, focusing on 

their user / developer documentation, thus creating a best practice guide to help 

programmers / analysts in choosing a development system hybrid to suit your project 

and experience. 
 

Keywords: Comparative analysis; Hybrid mobile development; Documentation. 

 
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO ENTRE DIFERENTES SISTEMAS DE 

DESENVOLVIMENTO MÓVEL HÍBRIDO 
 

Com o passar dos anos, o acesso aos smartphones vem se tornando algo cada vez mais 

comum, por conta disso para que se possa ter acesso a qualquer aplicativo, foram 

padronizados os sistemas operacionais. Os exemplos de sistemas operacionais mais 

conhecidos são: Android, Windows Phone, iOS (Apple). Entretanto, ao se iniciar o 

desenvolvimento de um aplicativo móvel deve-se analisar o sistema operacional que irá 

ser utilizado, pois cada um possui sua própria linguagem de programação nativa. Neste 

contexto, o desenvolvimento móvel híbrido engloba as principais plataformas, sendo 

possível desenvolver um aplicativo em qualquer um dos sistemas operacionais, 

utilizando uma linguagem padrão, facilitando a vida dos programadores e analistas na 

área. Por outro lado, devido a existência de diferentes sistemas de desenvolvimento 

híbrido, existe uma dificuldade em relação a sua escolha e utilização. Deste modo, este 

projeto tem por objetivo realizar uma análise comparativa entre diferentes sistemas de 

desenvolvimento móvel híbrido, com foco em suas documentações para o 

usuário/desenvolvedor, criando assim um guia de boas práticas para ajudar 

programadores/analistas na escolha de um sistema de desenvolvimento híbrido mais 

adequado aos seu projeto e experiência.  
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1. Introdução 

Nos últimos anos houve uma explosão na produção de novas tecnologias para aparelhos 

celulares (dispositivos mobile), estes que inicialmente realizavam apenas uma função 

principal de fazer ligações entre seus usuários, hoje são utilizados para comunicação 

colaborativa, comunicação via satélite, redes locais sem fio, entre outros. Com essa 

evolução os celulares sofreram transformações em relação às arquiteturas de hardwares 

e softwares, como por exemplo, os sistemas operacionais.  

Atualmente a área de desenvolvimento móvel tem crescido drasticamente, 

proporcionando o desenvolvimento de sistemas móveis para os diferentes sistemas 

operacionais. Frente a dificuldade de se adaptar o produto final para diferentes sistemas 

operacionais, com o passar do tempo foi surgindo um novo contexto de programação, o 

desenvolvimento móvel híbrido. 

O desenvolvimento móvel híbrido vem com o intuito de englobar as principais 

plataformas, possibilitando a sua programação de forma multi-plataforma, 

possibilitando que o mesmo código pode ser reproduzido em diferentes sistemas 

operacionais. Dessa forma, é possível desenvolver um aplicativo em qualquer um dos 

sistemas operacionais utilizando uma linguagem padrão contendo os diversos recursos 

disponíveis no aparelho móvel.  

 Por conta disso, a vida dos programadores e analistas na área acaba se tornando 

mais simples e prática. Por outro lado, devido a existência de diferentes sistemas de 

desenvolvimento híbrido, existe uma dificuldade em relação a sua escolha. Muitos 

desses sistemas são emergentes e complexo em sua utilização. Um ponto crucial e 

importante para o sucesso de um projeto utilizando um sistema de desenvolvimento 

híbrido é a sua documentação, onde o desenvolvedor poderá ter acesso a todas 

informações iniciais, exemplos, tutoriais, passo a passo, entre outras informações. 

Porém, o que se observou no início da pesquisa e com a ajuda de especialistas da 

área é que tais sistemas apresentam uma variedade muito grande em relação aos 

elementos e estruturas de sua documentação. Alguns apresentam documentações mais 

completas e outros algo mais simples e sem muito detalhamento. Esses elementos se 

tornam aspectos chaves para a utilização com sucesso de um sistema de 

desenvolvimento móvel híbrido. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é realizar uma análise comparativa da 

documentação de diferentes sistemas de desenvolvimento móvel híbrido, com foco na 

estrutura, elementos, conteúdo e detalhamentos de suas documentações para o 

usuário/desenvolvedor, criando assim um sinal de partida que possa ajudar tais usuários 

na escolha dessas ferramentas. Em complementação, também foi aplicado um 

questionário online com programadores da área, tendo como finalidade identificar quais 

são as suas percepções em relação a uma documentação de software no contexto de 

sistemas de desenvolvimento híbrido. 
O trabalho encontra-se dividido como segue. A seção 2 e 3 apresenta um 

referencial teórico juntamente com conceitos básicos, proporcionando ao leitor uma 

visão geral sobre os temas abordados no trabalho A seção 4 trata sobre a metodologia 

empregada, evidenciando o tipo de pesquisa, definindo os aspectos teóricos e 

procedimentos metodológicos. A seção 5 apresenta a comparação entre diferentes 

sistemas de desenvolvimento móvel híbrido. Na seção 6 é apresentado os resultados de 

uma pesquisa com especialistas da área de desenvolvimento híbrido, com foco na 

percepção sobre aspectos de documentação de software. E por fim, na seção 7 temos a 
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conclusão do trabalho, mostrando a relevância e pontos importantes, juntamente com as 

recomendações de possíveis trabalhos futuros. 

2. Desenvolvimento móvel 

Com o aumento da quantidade de dispositivos móveis no mercado, a demanda por 

aplicações móveis também aumentou (Cevallos, 2014), por esse fato, surgiram diversas 

plataformas moveis, tais como: Android (Google), IOS (Apple Inc.), Windows Mobile 

(Microsoft Corp.), entre outros (Silva e Santos, 2014). 

A criação de um aplicativo móvel é diferente do desenvolvimento de qualquer 

outro tipo de software, por possuir particularidades e restrições. Os desenvolvedores 

devem ter conhecimentos em relação à aspectos como: as especificações dos 

dispositivos, as capacidades do dispositivo móvel, o design, o meio em que o aplicativo 

será utilizado, segurança e privacidade do usuário, entre outros (Anthony, 2010). 

Segundo Prezotto e Boniati (2014), o desenvolvimento móvel pode ser 

classificado como nativo e híbrido. O nativo (mais convencional) é aquele no qual um 

aplicativo é projetado e construído especificamente para uma plataforma. Todas as 

funcionalidades da plataforma estão disponíveis e existem padrões de interface gráfica e 

experiência de usuário específico (Renezer e Gabriel, 2016). Esse estilo de 

desenvolvimento exige que a aplicação seja desenvolvida para os diferentes sistemas 

operacionais dos dispositivos móveis (Tabela 1), garantindo assim um maior público e 

aceitação. 

Porém, para que se possa obter um aplicativo mais rápido, com maior retorno de 

ROI (Retorno sobre Investimento), muitos aplicativos móveis estão sendo 

desenvolvidos apenas uma vez, sendo comercializado em várias lojas de aplicativos 

(Silva e Santos, 2014), possuindo assim uma fácil atualização, já que uma única 

atualização serve para todas as plataformas. Esse contexto se denomina 

desenvolvimento móvel híbrido. 
Tabela 1. Cenário atual de plataformas móveis (Cerqueira e Bittencourt, 2016). 

  
Segundo Andre e Brian (2011), não existe uma fórmula 100% e eficaz em 

relação ao desenvolvimento móvel. O que deve existir é um planejamento correto no 

intuito de balancear os recursos de software e capital humano que vão mudar de acordo 

com a necessidade do projeto em questão. Utilizar o desenvolvimento nativo ou híbrido 

depende muito do projeto, da experiência da equipe e das necessidades dos interessados. 

2.1 Diferenças entre desenvolvimento móvel nativo e híbrido 

Segundo Palmieri (2012), aplicativos nativos são aplicações desenvolvidas utilizando os 

SDK´s e as linguagens nativas de cada plataforma específica. Geralmente, programas 

desta natureza podem tirar proveito de todos os recursos nativo do dispositivo móvel, 

entre eles: câmera, acelerômetro, GPS, bússola, lista de contatos, entre outros. 

As aplicações nativas fornecem um melhor desempenho na execução da 

aplicação para o usuário final, porém é preciso escrever uma mesma aplicação para cada 

plataforma de sistema operacional. A implementação de inúmeros códigos torna o 
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processo lento, sendo esta a principal desvantagem ao usar o desenvolvimento nativo 

(Cerqueira e Bittencourt, 2016). 

Por outro lado, segundo Spyros e Stelios (2013), um aplicativo híbrido é 

desenvolvido utilizando basicamente HTML
1
 e JavaScript.

2
 Sua aplicação na verdade 

fica dentro de uma aplicação nativa, porém feita em uma linguagem que não é a 

“padrão/nativa” da plataforma do dispositivo móvel.  

A grande vantagem na utilização de um sistema de desenvolvimento híbrido é a 

capacidade de reutilização de código que ele proporciona, onde, com um único código, 

é possível gerar a aplicações para as diferentes plataformas móveis, mantendo a mesma 

interface e experiências iguais para os usuários de diferentes dispositivos e sistemas 

operacionais (Cerqueira e Bittencourt, 2016). 

Segundo Andre e Brian (2011), para se desenvolver um aplicativo nativo leva 

mais tempo e é mais trabalhoso, pois será necessário desenvolver um aplicativo para 

cada tipo de plataforma. Além disso, como cada código é escrito em um tipo de 

linguagem não pode ser reutilizado, pois cada plataforma requer diferentes códigos para 

o desenvolvimento dos mesmos e exigindo uma mão de obra especializada. Por conta 

disso, o custo de um aplicativo nativo acaba sendo bem mais alto.  

Para se desenvolver um aplicativo híbrido, demanda menos tempo e 

consequentemente um menor custo, pelo fato de ser escrito em uma linguagem padrão.  

O tempo de desenvolvimento menor de um aplicativo hibrido se deve à possibilidade de 

execução do aplicativo híbrido em diferentes plataformas, por conta disso, não há a 

necessidade de desenvolver o aplicativo várias vezes para as distintas plataformas, 

gerando um menor orçamento (Campagnoli, 2015). 

De acordo com Palmieri (2012), desenvolver um aplicativo hibrido traz os 

seguintes benefícios: redução de código; custo de manutenção; diminuição de 

conhecimento necessários sobre a API; redução do tempo de desenvolvimento redução 

da complexidade; maior facilidade no desenvolvimento e aumento de participação de 

mercado. 

Atualmente existem diversos sistemas de desenvolvimento móvel híbrido. De 

acordo com Cerqueira e Bittencourt (2016) para se escolher qual sistema híbrido será 

utilizado, o desenvolvedor ou analista deve ficar atento a todas as funcionalidades e 

atributos que o sistema possui. A documentação desses sistemas se toma um aspecto 

relevante, possibilitando ajudar aos usuários a identificarem todos os elementos que 

poderão ser atribuídos ao projeto, juntamente com as suas compatibilidades. 

 

3. Requisitos para Documentação de Software 

Um artefato essencial para a qualidade de um sistema de software é a sua 

documentação. Artefatos de software são peças fundamentais em um processo de 

desenvolvimento. Eles são produzidos e consumidos por atividades do processo e, 

assim, estão presentes em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software (Nunes e 

Falbo, 2004).   

A documentação de um software é extremamente necessária, auxiliando na 

redução de horas preciosas na correção de problemas e sendo o ponto inicial na vida 

de novos programadores. (Pressman, 2010). Ela é parte integrante de qualquer sistema 

ou programa criado, portanto, a falta de documentação pode representar um risco para 

os projetos de software, ninguém pode garantir que o conhecimento, que está na cabeça 

dos programadores experientes, permanecerá vivo na equipe quando esta for dissolvida 

(Souza et al, 2004). 

                                                 
1
 https://www.w3.org/html/ 

2
 https://www.javascript.com/ 
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Segundo Coelho (2011), a documentação descreve cada parte do código-fonte, 

uma função, uma classe, um trecho ou módulo. Podemos dizer que ela consiste em um 

conjunto de manuais gerais e técnicos, podendo ser organizado em forma de textos e 

comentários, utilizando ferramentas do tipo dicionários, diagramas e fluxogramas, 

gráficos, desenhos, dentre outros. 

Segundo Freeman e Munro (1992), a falta de documentação ou a documentação 

incorreta afeta a compreensão do sistema. Portanto, a questão é: qual é a documentação 

mínima (essencial) que serva para o propósito de auxiliar o entendimento do 

desenvolvedor? Para que essa pergunta possa ser respondida devemos seguir algumas 

categorias definida por (Freeman e Munro, 1992), sendo algumas delas: 

Idioma: representa o idioma em que a documentação está escrita. A sua 

disponibilização deve ser feita em diferentes línguas possibilitando assim, uma maior 

compreensão do desenvolvedor de variados países. 

Manual do Usuário: um manual de usuário dotado de diversos recursos, 

contendo uma grande variedade de vídeos, imagens, passo a passo, pré-visualizações e 

tutorias, abaixo se tem uma maior explicação sobre cada categoria: 

 Vídeos: reproduções explicativas em diversas categorias da documentação, 

sendo na maior parte uma explicação de algum assunto técnico ou 

demonstrativo, na forma de tutoriais. 

 Imagens: ilustrações em diversas categorias da documentação, podendo ser 

dotadas de flechas, círculos, marcações, entre outros, para que assim possa se ter 

uma melhor compreensão do desenvolvedor. Sendo de rápida visualização e 

fácil para adquirir conhecimento. 

 Passo a passo: direcionamentos contidos em cada etapa do desenvolvimento, 

podendo assim facilitar o entendimento daquele que está desenvolvendo, sendo 

os mesmos contidos nas imagens explicativas. O passo a passo deve levar em 

consideração todos os aspectos técnicos para se fazer uma instalação, um deploy, 

testes, entre outros aspetos relacionados as funcionalidades do sistema de 

desenvolvimento. 

 Pré-visualizações: são contextualizações sobre como é cada parte do código 

citado, possuindo um mini visualizador ao lado do código ou em outra aba, para 

proporcionar maior entendimento sobre cada código citado. 

 Tutorias: uma documentação deve conter diversos tutorias, principalmente em 

relação a instalações, utilização, exemplo práticos, entre outros elementos. 

Documentação de código: explicação detalhada sobre cada código utilizado na 

documentação, auxiliando no entendimento da codificação presente em manuais e 

apostilas. 

Fluxogramas: apresentam graficamente a sequência lógica das informações de 

um processo ou sistema, utilizando para isso vários elementos de geometria que indicam 

cada uma das partes do processo.  

Dicionários de dados:  conjunto de conceitos e definições relacionados a 

linguagem de programação utilizada. Ajuda na identificação de itens desconhecidos por 

parte do desenvolvedor ajudando na pesquisa e entendimento dos termos da linguagem 

de programação. 

Disponibilidade da documentação: acesso online da documentação, a maneira 

em que ela e disponibilizada, sendo através do próprio site do desenvolvedor ou de 

terceiros, modo offline, ou até mesmo sendo baixado via apostilas ou manuais. 

Emulador: é indispensável que na documentação contenha uma explicação 

sobre o emulador, tanto do computador, quanto do celular, para que assim, o 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4300



 

 

desenvolvedor possa testar o programa desenvolvido, utilizando todas as funções 

disponíveis. 

Exemplos: é uma parte da documentação voltada para a colocação de 

exemplos sobre alguns aplicativos/projetos criados pelo software, contendo seu 

código fonte, exemplo de aplicações, auxiliando o desenvolvedor na identificação de 

exemplos reais e práticos. 

Plugins: em uma documentação deve existir uma categoria voltada para a 

descrição dos plug-ins, possuindo as descrições, exemplo de utilização, suas 

dependências e forma de instalação e execução. 

API: a documentação deve ter informações sobre todos os componentes  que 

englobam a plataforma de desenvolvimento hibrido, contendo o básico para o seu 

início de utilização, até o momento em que o software é disponibilizado em uma 

determinada loja virtual. 

Show Case: um conjunto/repositório de aplicativos criados com base 

plataforma de desenvolvimento hibrido, podendo ser acessado pelos 

desenvolvedores, ajudando na exemplificações e possíveis trocas de experiências.  

Elementos Complementares: é interessante conter em uma documentação 

alguns elementos extras para facilitar e ajudar os desenvolvedores na troca de 

experiência com a comunidade, como por exemplo: (1) fóruns; (2) FAQ´s; e (3) 

temas/template. 

Ressalta-se que tais elementos genéricos de documentação de software podem e 

devem ser seguidos também em sistemas de desenvolvimento móvel híbrido. Verificou-

se em diversos trabalhos que alguns sistemas de desenvolvimento híbrido, até por sua 

maior complexidade, não trazem uma documentação completa e direcionada para 

desenvolvedores iniciantes. Ao longo das próximas seções temos por objetivo analisar e 

fazer um comparativo, evidenciando aspectos positivos e negativos da documentação 

desses sistemas. 

4. Metodologia 

Na literatura, conforme Jung (2004) tem-se que um trabalho científico pode ser 

classificado quanto a sua forma (quantitativa ou qualitativa), de acordo com a sua 

natureza (básica ou aplicada), quanto aos seus objetivos (exploratórios, descritivos ou 

explicativos) e com relação aos seus procedimentos técnicos (bibliográfico, documental, 

survey, estudo de caso, experimental, simulação, entre outros).  

Este trabalho é uma pesquisa qualitativa, de natureza fundamental, com 

objetivos de caráter descritivos, utilizando procedimentos de estudos de caso e baseando 

seus materiais e métodos em pesquisas bibliográficas. 

A pesquisa é qualitativa baseando-se no julgamento humano, visando entender 

um fenômeno específico em relação a aspectos da documentação de sistemas de 

desenvolvimento móvel híbrido, verificando os itens necessários, detalhamento e 

complexidade das documentações. 

O trabalho é considerado uma pesquisa de natureza fundamental, pois tem o 

objetivo de entender e descobrir novos fenômenos, com foco em conhecimentos básicos 

e fundamentais em relação a sistemas de desenvolvimento híbrido.  

Em relação aos objetivos, o trabalho é de caráter descritivo, tendo a finalidade de 

observar, registrar e analisar as documentações e seus elementos frente a sistemas de 

desenvolvimento móvel híbrido. 

As abordagens teóricas são fundamentadas em revisões bibliográficas e 

pesquisas documentais, visando à análise de livros de diversos autores, periódicos, 

revistas e demais publicações a respeito do tema proposto. Desse modo, proporcionando 
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uma gama de informações e fenômenos, principalmente quando os dados estão 

dispersos, tendo o cuidado com a origem e a relevância das informações. 

De modo geral, o processo metodológico foi definido nas seguintes atividades: 

1-Definição do escopo do problema: uma das fases inicias, e muito importante 

de um trabalho científico é a definição da problemática em questão. A definição surgiu 

a partir das necessidades e carências encontradas na área de desenvolvimento móvel 

hibrido. 

2-Definição das plataformas dos dispositivos móveis: foi definido os softwares 

que foram analisados e comparados, através do reconhecimento no mercado móvel, já 

que se há uma grande variedade de softwares dessa área. Todos os sistemas foram 

instalados e baixados a sua documentação na íntegra, podendo assim realizar uma 

análise detalhada e criteriosa. 

3-Identificação dos elementos necessário em uma documentação de software: 

por meio de leituras e ajuda de especialistas da área, foram identificados os requisitos 

que são fundamentais na documentação para um desenvolvedor. Essa identificação foi 

realizada por meio de pesquisas, não apenas nos sites oficiais, mas também em blogs, 

artigos relacionados à área de desenvolvimento de software. 

5-Analise das documentações: as documentações adquiridas em blogs, artigos, e 

manuais, foram analisadas, sendo levado em conta o grau de dificuldade de cada passo, 

se está de fácil compreensão ao usuário, conteúdo, o idioma escrito, entre outros fatores 

que serão apresentados nas próximas seções. 

6-Planejamento e execução das avaliações dos sistemas de desenvolvimento 

híbrido: foi planejado e executado a criação de uma tabela comparativa com as diversas 

características dos softwares analisados, sendo atribuídas notas a cada categoria e 

justificadas. Essa comparação levou em consideração diferentes itens relacionados a 

documentação de software, sendo executados pelos autores do trabalho juntamente com 

a ajuda de especialistas da área. Todos os resultados foram sintetizados e serão 

apresentados nas próximas seções. 

9- Planejamento e aplicação de um questionário online: de modo 

complementar, além das resultados obtidos com as comparações entre os sistemas de 

desenvolvimento móvel híbrido, foi planejado e realizado a aplicação de um 

questionário online para desenvolvedores e analistas verificando a percepção dos 

mesmo em relação a aspetos de documentação, se acham importante, se já tiveram 

dificuldades, tudo no contexto do desenvolvimento móvel, podendo ao final evidenciar 

aspectos positivos e negativos em relação a aspectos documentais de software. 

5. Comparativo entre Sistema de Desenvolvimento Móvel Híbrido  
Após ser realizado a pesquisa e definição dos critérios de análise da parte documental 

(Seção 3), foi realizada a avaliação da documentação completa dos sistemas a serem 

avaliados, juntamente com a análise de manuais, blogs, sites e outros elementos que 

proporcionasse aspectos de documentação.  

Essa análise foi realizada pelos autores do trabalho, e partir desses critérios foi 

elaborada uma tabela comparativa, para um facilitar o entendimento do leitor, sendo 

atribuído posteriormente notas a cada critério relacionado com a parte documental. 

Os sistemas de desenvolvimento móvel híbrido escolhidos para a avaliação 

foram o Ionic
3
; Phonegap

4
; JQuery Mobile

5
; Sencha Touch

6
; Intel XDK

7
; 

                                                 
3
 https://ionicframework.com/ 

4
 https://phonegap.com/ 

5
 https://jquerymobile.com/ 

6
 https://www.sencha.com/products/touch/ 
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FrameWork7
8
; Xamarin

9
; NativeScript

10
; Monaca

11
; React Native

12
; Cocoon

13
; e 

Mobile Angular
14

. A escolha se deve ao fato de serem sistemas já bem consagrados e 

utilizados pela comunidade de desenvolvedores. A escolha também se baseou no fato de 

que todos os sistemas listados apresentam uma documentação gratuita em relação ao seu 

acesso. 

Os 12 (doze) sistemas analisados apresentam características que os tornam, 

escolhas muito interessantes. Apresentam um conjunto de funcionalidades, cumprindo 

as etapas e as expectativas consideradas mais importantes nos sistemas de 

desenvolvimento híbrido. 

Antes de ser efetuada as avaliações, foi criada uma matriz comparativa (Tabela 

2) e uma escala de avaliação (Tabela 3), para efetuar a classificação das ferramentas de 

acordo com os critérios definidos. Os critérios utilizados encontram-se enumerados e 

descritos enquanto que a classificação das ferramentas será apresentada posteriormente 

após a apresentação dos sistemas operacionais. 
Tabela 2. Descrição da avaliação dos documentais 

ID Item Avaliado Descrição da Avaliação 

1 

Idioma 

Este item tem por objetivo avaliar a presença de multi-idiomas 

(acessibilidade linguística) nas documentações dos sistemas de 

desenvolvimento híbrido, permitindo flexibilidade em relação ao idioma 

dos usuários e desenvolvedores. 

2 
Vídeos 

Vídeos explicativos em diversas categorias da documentação, sendo na 

maior parte de modo explicativo. 

3 

Imagens 

Imagens ilustrativas, podendo ser dotadas de flechas, círculos, marcações, 

entre outros. As imagens podem conter gráficas e ilustrações que possam 

resumir determinadas conhecimentos sobre os sistemas a serem utilizados. 

4 

Pré-visualizações 

Pré-visualização sobre cada código inserido na documentação. Contendo 

um mini visualizador ao lado do código ou em outra aba, para assim obter 

um melhor entendimento sobre cada código citado na documentação. 

5 

Tutorias 

Uma documentação deve conter diversos tutorias, sendo repleto de 

imagens, vídeos, passo a passo, pré-visualizações de cada código que será 

implementado e sua função, devendo ser rico em detalhes. 

6 
Dicionários de 

dados 

Dicionário relacionado a linguagem de programação utilizada, para que se 

possa saber sobre termos e palavras reservadas da linguagem de 

programação. 

7 
Disponibilidade 

da documentação 

A maneira em que a documentação está disponibilizada, sendo através do 

próprio site do desenvolvedor ou de terceiros, de modo offline ou online, 

podendo também ser baixado na forma de manuais e apostilas. 

8 Disponibilidade 

dos softwares nas 

plataformas 

Descrição de onde e como o sistema está disponível para download. Quais 

são os seus formatos e as licenças em relação a sua utilização. 

9 

 
Exemplos 

Parte da documentação voltada para a inserção de códigos de exemplos 

sobre alguns aplicativos/projetos criados pela comunidade utilizando o 

sistema de desenvolvimento híbrido. Deve conter o código fonte e 

comentários, podendo auxiliar o desenvolvedor. 

10 Plugins 

 

Categoria voltada para a descrição dos plug-ins, ajudando e demonstrando a 

sua instalação e execução. 

11 
API 

Representa todos os componentes necessários para o desenvolvimento de 

aplicativos utilizando um sistema de desenvolvimento híbrido, possuindo 

                                                                                                                                               
7
 https://software.intel.com/en-us/xdk 

8
 https://framework7.io/ 

9
 https://www.xamarin.com/ 

10
 https://www.nativescript.org/ 

11
 https://monaca.io/ 

12
 http://www.reactnative.com/ 

13
 https://cocoon.io/ 

14
 http://mobileangularui.com/ 
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descrições em relação a pacotes, bibliotecas entre outros elementos. 

12 

Show Case 

Um conjunto/repositório de aplicativos criados com base plataforma de 

desenvolvimento hibrido, podendo ser acessado pelos desenvolvedores, 

ajudando na exemplificações e possíveis trocas de experiências.  

13 

Blogs 

Links para blogs relacionados ao sistema de desenvolvimento. O blog deve 

ser alimentado pela comunidade, contendo postagens variadas sobre o 

software em questão. 

14 

Temas 

Temas/template disponíveis para que se possa iniciar o projeto de forma 

pré-configurada. Contendo configurações iniciais em relação a caixas de 

diálogos, interfaces, codificações, entre outros. 

 
Tabela 3. Escala de Avaliação 

Escala 

Atende totalmente 4 

Atende parcialmente 3 

Não Atende Parcialmente 2 

Não Atende Totalmente 1 

 

A Tabela 4 sintetiza o resultado da comparação, demostrando a pontuação total 

dos sistemas de desenvolvimento em relação aos itens presentes na documentação. 

Ressalta-se que essa avaliação foi realizada pelos autores do trabalho e mais 3 

especialistas da área, tendo por objetivo verificar a identificação e avaliações dos itens 

identificados na seção anterior em contexto real e prático. 

 
Tabela 4. Resultado da avaliação comparativa

 
 

 Cada item teve uma pontuação de acordo com presenças ou ausências de itens 

em sua documentação. Para ilustrar e proporcionar um guia de avaliação para outros 

pesquisadores, a seguir será descrito brevemente alguns elementos das avalições 

referentes aos itens da documentação. 

Em relação ao item idioma, foi atribuída a nota 2 aos aplicativos Ionic, Mobile 

Angular, React Native, Native Script, jQuery Mobile e Sencha Touch pelo fato de 

conterem apenas um idioma em sua documentação e no site principal. Já em relação ao 

Phonegap, FrameWork7 e ao Monaca foi atribuída a nota 3 pelo fato de conterem 
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acesso a dois idiomas (em Inglês, e algumas categorias se tem acesso ao Japonês, e 

Chinês). Para o Intel XDK, Xamarin, Cocoon foi atribuída a nota 4 pois possuem uma 

maior diversidade de idiomas em sua documentação: Inglês, Francês, Português e 

Espanhol 

Para a seção de vídeos foi atribuída a nota 1 aos aplicativos jQuery Mobile, 

Sencha Touch, Monaca, React Native pois não possuíam vídeos em sua seção de 

documentação. Os aplicativos Framework7, PhoneGap e Ionic apresentam uma boa 

quantidade de vídeos (formato tutorial), porém não são de longa duração, recebendo 

nota 3. E os aplicativos Intel XDK, Xamarin, e Native Script receberam nota 4 pois 

possuem uma maior quantidade de vídeos em relação aos outros, contendo até playlists 

específicas. 

Na categoria imagens os aplicativos Ionic, jQuery Mobile, Intel XDK, Xamarin 

e React Native possuem em sua documentação oficial uma boa quantidade de imagens, 

com alta definição e diversos detalhes, sendo assim, foi atribuída a nota 3 aos mesmos. 

Para o Phonegap, Sencha Touch, Framework7, Monaca, Cocoon foi atribuída a nota 2 

na categoria imagens pelo fato de conterem apenas imagens de logo e sem nenhum 

detalhamento técnico. O Mobile Angular, juntamente com o Native Script possuem uma 

quantidade irrelevante de imagens em seus documentos. 

Em relação ao item de pré-visualizações, o JQuery Mobile, Intel XDK, Sencha 

Touch, Monaca, Cocoon, Mobile Angular receberam nota 1 pelo motivo de ter sido 

encontrado em sua documentação nenhum ou quase nenhuma pré-visualizações dos 

códigos. O Xamarin, Ionic e Phonegap apresentaram uma quantidade mediana de pré-

visualizadores sendo assim, atribuído a nota 2. O React Native e Native Script 

apresentaram uma excelente quantidade de pré-visualizadores adquirindo a nota 3. E no 

software Framework7 é apresentado uma pré-visualização mais detalhada e completa 

em relação a exemplos de codificações. 

No contexto de tutorias, para os s aplicativos Mobile Angular, Monaca, JQuery 

Mobile foi atribuído a nota 1 pela ausência de tutoriais em sua documentação e no site 

principal. Por outro lado, o React Native, Cocoon, Phonegap, Native Script 

apresentaram uma pequena quantidade de tutoriais, sem muitos detalhes e 

aprofundamento. No Ionic, Intel XDK e Xamarin foi possível encontrar uma boa 

quantidade de tutorias. O FrameWork 7 e Sencha Touch diferente dos demais, 

apresentaram uma seção específica de tutoriais, possuindo um maior grau de 

aprendizagem e entendimento aos iniciantes. 

Em relação ao item dicionário de dado foi atribuída a nota 1 ao aplicativo 

Monaca pelo fato do mesmo não conter um dicionário de dados bem detalhado em sua 

documentação. O Ionic, Intel XDK, FrameWork 7, Cocoon, Mobile Angular receberam 

nota 2 pelo fato dos mesmos conterem um dicionário de dados mediano, com alguns 

detalhes em sua documentação. Já o Native Script, Xamarin, Sencha Touch e Phonegap 

receberam a nota 3 pelo fato de possuírem em relação aos outros sistemas um dicionário 

de dados mais completo e estruturado, mesmo assim, com ausência de definições de 

alguns termos e conceitos. 

No contexto de disponibilidade da documentação os aplicativos Ionic, Sencha 

Touch, Intel XDK, FrameWork7, Monaca, React Native, Cocoon e Mobile Angular 

receberam a nota 2 pelo fato de possuírem uma documentação apenas disponível no 

próprio site, sem a possibilidade de ser offline. O PhoneGap, jQueryMobile e Native 

Script ganharam a nota 3, pois além de acessar a documentação no próprio site, existe a 

possibilidade de baixar para utilização offline. A nota 4 foi atribuída ao Xamarin porque 

o mesmo disponibiliza tanto acesso à documentação online no próprio site quanto em 

downloads e em apostilas, manuais e vídeos. 
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Para a disponibilidade dos softwares nas plataformas foi atribuída a nota 2 ao 

Native Script, Monaca, React Native, Cocoon, Mobile Angular, Sencha Touch, 

FrameWork7 e Ionic pelo fato de ser encontrado somente o software disponível para 

computador/desktop e ser emulado no mesmo. Já o PhoneGap, jQueryMobile, Intel 

XDK e Xamarin tiraram nota 3 pelo fato de ser disponível a sua utilização no 

computador e no celular, através das lojas dos seus sistemas operacionais. 

Com relação ao item exemplo, receberam a nota 2 os softwares jQueryMobile, 

Sencha Touch, Intel XDK e React Native pelo fato de conterem poucos exemplos de 

aplicativos e exemplos em sua documentação. O Ionic, PhoneGap, FrameWork7, 

Xamarin, Monaca e Cocoon tiraram nota 3 pois possuem uma grande quantidade de 

exemplos, mas sem muito direcionamentos a exemplos e projetos práticos. Já 

NativeScript foi superior a todos os outros sistemas na categoria exemplos, com uma 

excelente quantidade e com detalhes, recebendo a nota 4. 

No quesito plug-ins os aplicativos Phonegap, jQuery Mobile, Sencha Touch, 

Intel XDK e Xamarin receberam nota 2 pelo fato de conter em sua documentação um 

menor detalhamento dos plugins presentes em relação aos outros softwares. O Native 

Script, Monaca, Cocoon e Ionic apresentaram um bom detalhamento dos plugins em seu 

documento, já o FrameWork7 possui em sua documentação um maior detalhamento, 

com opções de download, visualização do código fonte e exemplos de utilização dos 

plug-ins. 

Sobre o item de API foi atribuída nota 2 os sistemas Phonegap, Intel XDK e 

Cocoon pelo fato dos mesmos conterem, em relação aos outros softwares uma menor 

quantidade de detalhamento dos API. O Ionic, jQuery Mobile, Sencha Touch, 

FrameWork7, Native Script e Cocoon receberam nota 3 pois possuem uma boa 

quantidade de API detalhados em sua documentação. O Xamarin, Monaca e React 

Native possuem uma ótima explicação e quantidade em sua documentação, juntamente 

com explicações complementares, sendo assim, receberam a nota 4. 

Em relação ao Show Case todos os softwares apresentaram um show case, 

página de repositório contendo aplicativos criados com o software selecionado, sendo 

assim, foi atribuído a nota 4 a todos os softwares. 

No quesito Blogs o software Intel XDK e o Mobile Angular receberam nota 3 

pelo fato do blog ser um pouco inferior aos outros em relação aos posts (e possuir 

ausência de idiomas complementares). Já ao restante foi atribuído a nota 4 pois 

demonstraram ter um blog estruturado, detalhado e aberto a comunidade.  

Por fim, no quesito Temas, foi atribuída a nota 2 aos softwares Ionic, Sencha 

Touch, Intel XDK, Xamarin, Monaca, React Native, Cocoon, Mobile Angular, pois 

possuem uma menor quantidade de temas (template) em relação aos outros softwares 

avaliados. Já ao Native Script, FrameWork 7, PhoneGap e jQuery Mobile foi atribuída a 

nota 3 pois possuem uma maior quantidade em relação aos outros softwares, mesmo 

assim sem muito detalhamento e explicações. 

De modo geral essa comparação não tem o objetivo de listar o melhor ou pior 

sistema de desenvolvimento híbrido. O objetivo é tentar passar para os desenvolvedores 

e analistas critérios e informações necessários para se fazer uma comparação frente a 

aspectos de documentação, facilitando a escolha do sistema e verificando a sua 

adequação com o projeto que será desenvolvido. 

De modo complementar, na próxima seção será mostrado a aplicação de um 

questionário online com desenvolvedores referente a sua percepção sobre aspectos de 

documentação de software em sistema de desenvolvimento híbrido, destacando também 

pontos positivos e negativos. 
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6. Aplicação do Questionário 

Através do Google Forms, foi elaborado um questionário
15

 voltado para os usuários 

desenvolvedores e analista com foco no desenvolvimento móvel. O convite foi feito por 

meio da seleção de usuários encontrados em blogs de informática, comunidades, fóruns, 

entre outros grupos relacionados com desenvolvimento móvel. O questionário foi 

planejado e aplicado com o intuito de se obter a opinião e as experiências dos 

programadores e/ou analistas da área de desenvolvimento hibrido mobile, tendo um 

enfoque maior na parte da documentação. 

O questionário foi composto por 10 questões, sendo dividas em múltipla escolha, 

dissertativas ou de seleção, foi disponibilizado por um período de 3 meses, com fácil 

acesso a todos da comunidade. 

Foram obtidas 63 respostas durante o período de disponibilidade, e através dos 

resultados foi possível concluir que a documentação do sistema interferiu muito na hora 

de escolher um determinado sistema de desenvolvimento para seguir no projeto, 

indicando também que quanto melhor e mais organizada é a documentação, menor é a 

curva de aprendizagem para a utilização do sistema. A seguir será mostrado um breve 

resumo dos resultados das questões, juntamente com uma descrição analítica. 

A primeira questão diz respeita a experiência do participantes. Pela Figura 1, é 

possível analisar o publico alvo do questionario, sendo identificado a quantidade de 

experencia (em anos) do participante no contexto do desenvolvimento móvel. Foi 

possível perceber que de 0-2 anos é que se tem uma maior quantidade de participantes 

(53,3%). 

 
Figura 1. Questão “Quantos anos de experiencia com o Desenvolvimento Hibrido 

Movel?” 

A questão de numero 2 (Figura 2) é relacionada com a profissao do entrevistado. 

Foi possível observar que a maioria dos participantes do questionário são 

desenvolvedores de software com 53,3%, seguido de testador com 20% e universitario 

com 13.3%. O restante são distribuidos em Gerente e Analista. 

                                                 
15

 goo.gl/VMNUYV 
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Figura 2. Questao “Qual seu papel na area de desenvolvimento?” 

 

A questão de numero 3 (Figura 3) é relacionada com as linguagens de 

programação mais utilizadas pelos entrevistados. Sendo respectivmente as mais ulizadas 

Java, JavaScript, C++, C#, C,Visual Basic, Python PHP, Ruby, Assembly, HTML. 

 
Figura 3. Questão “Selecione abaixo, as linguagens de programação que já utilizou” 

 

Em complementação da questão anterior, a questão de número 4 (Figura 4) tem 

por objetivo identificar qual o sistema de desenvolvimento móvel híbrido foi utilizado 

pelos participantes. Foi possível observar uma alta adesão na utilização do Ionic e 

Phonegap (talvez devido a grande popularidade dos sistemas nos últimso anos), e 

verificou-se também uma baixa utilização ou conheciemeto frente aos sistemas Native 

Script, Coccon e Mobile Angula, podendo ser justicado pelo seu recente lançamento. 
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Figura 4. Questão “Em relação aos softwares de desenvolvimento hibrido, selecione 
abaixo qual já utilizou ” 

 

Sobre aspetos da parte de documentação, temos as questões de número 5 e 6. Na 

questão de numero 5 (Figura 5) foi pedido ao entrevistado dar sua opiniao sobre a 

relevância da parte documental dos sistemas de desenvolvimento híbrido, onde em 

53,3% acreditam ter uma Alta Relavância, já a 26,7% atribui que a documentação 

possui uma baixa relevância e para 20% uma relevância média. Realmente isso 

comprova que muitos desenvolvedores não dão a real importancia para a parte de 

documentação, mesmo assim a grande maioria acredita na importância e prioridade 

desse aspecto.  

Na questão de número 6 (Figura 6) foi perguntado sobre o uso da documentação 

na hora do desenvolvimento do software, onde 40% diz que utilizam/consultam, 33,3% 

reponderam que talvez e por último 26,7% disseram que não, iniciam ou desenvolvem o 

projeto sem consultar e ter acesso a parte documental. 
 

 
Figura 5. Questão “Qual o nivel de 

relevância,em sua opinião, da parte 
documental ?” 

 

 
Figura 6. Questão “Costuma consultar a 

parte documental no momento de 
desenvolvimento de um aplicativo? ” 

Na questão de número 7 (Figura 7) é verificado se o participante já desistiu de 

algum sistema de desenvolvimento devido à falta/ausência ou dificuldades em acessar a 

documentação. Pelos resultados, 53,3% responderam que sim e 46,7% responderam que 

não, demostrando que muitos levam em consideração a parte da presença e organização 

da parte documental em um projeto de software. 

 

 
Figura 7. Questão “Já desistiu de desenvolver um aplicativo em certa plataforma, por 

conta da sua documentação? 
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Ao final das questões fechadas (questão de número 8 - Figura 8) foi pedido ao 

entrevistado responder sobre qual item ou categoria é mais relevante na documentação 

de sistemas. Foi possível verificar que a imagens são consideradas como um item 

importante, seguido por documentação de códigos, vídeos e um pré-visualizador, sendo 

por fim e menor relevante FAQ´s. De modo geral, todos os itens são importantes, porém 

o resultado destaca para uma aceitação maior dos usuários por partes específicas, 

principalmente as partes mais visuais, que são de rápido aceso e rápido entendimento. 

 
Figura 8. Questão “Em um bom documental deve-se ter: ” 

 

 Por fim, também foram propostas no questionário duas perguntas abertas, 

possibilitando que o participante respondesse sobre: 

 

 Quais seriam os impactos negativos de uma documentação sem organização e 

com falta de informações? 

Na resposta foi possível identificar as seguintes indicações, (1) dificuldade, 

curva de aprendizagem alta sobre a utilização do sistema; (2) problemas no 

decorrer do projeto; (3) tomadas de decisões erradas em nível do projeto; e (4) 

desmotivação e dificuldades na utilização do sistema de desenvolvimento. 

 

 Quais seriam as sugestões para uma boa documentação para sistema de 

desenvolvimento móvel híbrido? 

Na resposta observamos que a maioria indicou vídeos, blogs, fóruns, manuais. 

Porém, em sua grande maioria citaram a presença de exemplos práticos, tutoriais 

e exemplificações de projetos práticos.   

7. Conclusão 

Pode-se dizer que este artigo teve como objetivo analisar e identificar elementos de 

documentação em relação a um novo segmento de desenvolvimento, o desenvolvimento 

móvel híbrido. Como é um contexto recente e emergente, muitas informações, 

principalmente em relação ao seu uso são complexas e dispersas. As informações 

contidas na documentação ajuda não somente no entendimento, mas também no dia a 

dia dos programadores, possibilitando diminuir a curva de aprendizagem desses 

sistemas. 

Sistema de desenvolvimento móvel híbrido que possuem uma documentação 

incompleta e com ausência de elementos prejudicam o andamento do projeto, fazendo 
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com que os desenvolvedores e analistas cometam erros e tenham dificuldades em 

encontrar determinadas informações. Nesse contexto, o objetivo do foi criar/propor um 

ponto de partida aos mesmos e orientar sobre a documentação desses sistemas, para que 

assim, possa ter uma maior facilidade no desenvolvimento e escolha da plataforma de 

desenvolvimento. 

Foi realizado uma avaliação na documentação de diferentes sistemas de 

desenvolvimento móvel híbrido. Os resultados foram sintetizados em uma tabela 

comparativa de fácil entendimento ao leitor. A tabela tem o intuito de mostrar os pontos 

relevantes em relação a documentação, sendo assim, o leitor consegue saber os pontos 

negativos e positivos do aspecto documental. Ajudando também os desenvolvedores e 

analistas a escolher e analisar a melhor ferramenta para o seu projeto em questão, tendo 

como base os aspectos da documentação desses sistemas. 

Por último, e de forma complementar, foi realizado um questionário através do 

Google Forms, voltado para a comunidade de desenvolvimento hibrido, com o intuito 

de saber um pouco mais sobre os desenvolvedores, as principais plataformas utilizadas 

por eles, e o que acham sobre a parte da documentação desses sistemas, pontos 

positivos e negativos. Sendo assim, o objetivo foi coletar a percepção desses usuários 

em relação a aspectos de qual os softwares mais utilizados, a linguagem de programação 

mais utilizada, e qual parte da documentação de um software é mais importante. 

Em relação aos trabalhos futuros, os autores pretendem: (1) replicar a aplicação 

do questionário com uma maior quantidade de desenvolvedores e estudantes da área; (2) 

realizar a criação de um catalogo de requisitos específicos para a documentação de 

sistemas do desenvolvimento hibrido; (3) e a criação de uma metodologia/processo de 

construção de documentos para sistemas de desenvolvimento hibrido. 
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Abstract - Behavioral accounting arrives to the accounting segment, leading to 

reflection on human behavior in the production and interpretation of accounting 

information. Thus, it is timely and consistent to study this influence through a mapping 

under the eyes of the accountants, including in the light of the personality, in order to 

consider the hypothetical influence associated to those variables. In order to identify 

behavioral factors and influential personality traits in the production and interpretation 

of accounting information, the present work was based on the opinion of accountants. 

The information for the survey was collected through questionnaires. The results 

revealed that the accountants studied are easy to relate to altruism, are creative, 

generous, ambitious persevering and self-disciplined, as well as being emotionally 

stable in moments of tension, and such conditions influence the production of 

accounting information based on context. 
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A Influência de Variáveis Comportamentais sobre a Produção da Informação Contábil: 

A Percepção de Contadores Autônomos 

 

Resumo - A contabilidade comportamental se espalhou pelo segmento contábil, fazendo 

surgir a reflexão sobre o comportamento humano na produção e interpretação das 

informações contábeis. Assim, faz-se oportuno e consistente estudar esta influência por 

meio de um mapeamento sob o olhar dos contadores, inclusive à luz da personalidade, a 

fim de cogitar a hipotética influência listada. Com este intuito, o presente trabalho foi 

realizado visando identificar os fatores comportamentais e os traços de personalidade 

influentes na produção e interpretação das informações contábeis, lastreando-se na 

opinião dos contadores. As informações para a pesquisa foram colhidas via 

questionários. Os resultados revelaram que os contadores estudados possuem facilidade 

de relacionamento com altruísmo, são criativos, generosos, ambiciosos perseverantes e 

autodisciplinados, bem como são estáveis emocionalmente em momentos de tensão, e 

tais condições influem sim na produção de informação contábil alicerçada no contexto. 
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1. Introdução 

Desde sempre a ciência teve curiosidade em conhecer o comportamento dos 

indivíduos (ROBBINS, 2009). Contudo, para abordá-lo dentro das empresas, refere-se em 

geral à psicologia, à sociologia, à antropologia, à administração (WAGNER; 

HOLLENBECK, 2012), a fim de conhecer o efeito de variáveis comportamentais no 

desempenho de atividades organizacionais.  

Maximiano (2011) afirma que esse enfoque, conhecido como enfoque 

comportamental, listado na figura 1, considera os indivíduos em sua totalidade, como a 

parte mais importante das organizações, consignando ainda que o tratamento e os 

incentivos que são oferecidos às pessoas, influenciam fortemente os seus desempenhos e 

amplia a eficácia funcional.  

Figura 1. Enfoque comportamental na tarefa organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Maximiano (2011). 

A máxima cogitada antes também vale para a contabilidade, que dentro das funções 

organizacionais é taxada como sisuda, centrada em si e na lógica funcional, afrontando à 

lógica comportamental (SORENSEN, 1990). Todavia, com o objetivo de avançar as 

fronteiras do seu conhecimento e atender as demandas da sociedade em relação às 

informações que são produzidas nas esferas aplicadas, as ciências contábeis têm se 

utilizado de conhecimentos de outras áreas e angariado novos enfoques (BAMBER, 1993), 

baseando-se numa visão multidisciplinar para atingir seu objetivo de ciência social 

aplicada (BARRETO; MACEDO & ALVES, 2013). 

Assim, a pesquisa comportamental também se espalhou pelo segmento contábil, 

fazendo surgir a contabilidade comportamental, aquela cujo objeto de reflexão é dirigido 

ao comportamento humano na produção e interpretação das informações contábeis 

(BIRNBERG & SHIELDS, 1989; ASSUNÇÃO, 2011; LUCENA; FERNANDES & 

SILVA, 2011; CARVALHO et al., 2013; LUCENA, 2015; BARBOSA, 2016; PIRES; 

SILVA &  SILVA, 2016).  

Enfoque Comportamental 

Pessoas como indivíduos 
Pessoas como membros de 

grupos 

• Competências 

• Conhecimentos 

• Habilidades 

• Atitudes 

• Motivações 

• Traços de 

personalidade 

• Motivação 

• Liderança 

• Dinâmica de Grupo 

• Comunicação 

• Cultura 
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Em vera, cada vez mais os contadores são exigidos e cobrados a desempenharem 

um papel que além de dar suporte ao processo decisório das organizações, enverede pela 

interpretação, rearranjo e cessão de informações mais adequadas ao entendimento de 

contexto e conotadas segundo aspectos sociológicos e psicológicos (BIRNBERG, 2011). 

Com este enredo, a contabilidade também passa a estar sujeita ao comportamento dos seus 

agentes (DA SILVA, 2015).  

Dentro dos diversos processos que são de competência dos contadores, destacam-se 

os processos de mensuração, registro e evidenciação contábil dos fenômenos econômicos e 

financeiros. Ao realizar esses processos, o contador deve decidir quais critérios serão 

adotados para reportá-los, evidenciando as informações contábeis (FERREIRA, 2015). 

Logo, subentende-se que neste instante, essas escolhas e decisões são realizadas 

confrontando os aspectos técnicos necessários ao desenvolvimento das atividades e o efeito 

perceptivo que o comportamento possa ter no repasse dessas informações aos usuários. 

Assim, o impacto da contabilidade comportamental é mediado pelo contexto social 

e sua intersecção com outros fenômenos organizacionais e sociais (HOPWOOD, 1972). 

Mais amiúde, Sorensen (1990) informa que as características da contabilidade 

comportamental incluem, observação de produtos de trabalho da contabilidade, observação 

sistemática dos usuários ou preparadores de informações contábeis e medição de variáveis 

com uma teoria em mente.  

Por outro lado, a produção e a divulgação de informações contábeis deve adotar 

uma forma que atenda às necessidades informativas dos usuários, respeitando seus 

interesses e características e levando em consideração aspectos como a materialidade e a 

relevância (BEUREN & SOTHE, 2009). 

De acordo com Hendriksen e Van Breda (2012), a materialidade está relacionada à 

significância de mudanças de valor e correções de erros presentes nos relatórios financeiros 

anteriores. Esses autores argumentam ainda que as correções deverão ser consideradas 

como possuidoras de materialidade, se forem importantes para influenciar as decisões dos 

usuários da informação contábil. 

Já a relevância, para Iudícibus (2009), significa pertinência ou associação útil às 

ações que visem facilitar os resultados desejados. Em fato, o que se quer realmente é que 

as informações sejam justas, adequadas, plenas e permitam uma clara compreensão de 

todos os elementos contábeis que possam influenciar as decisões. 

De acordo com Beuren e Sothe (2009), materialidade e relevância contribuem para 

o aumento dos níveis de evidenciação contábil nas empresas, os quais são urdidos para 

satisfazer as mais diversas e variadas necessidades dos usuários internos e externos, vez 

que, os eventos registrados têm real impacto na situação patrimonial, econômica e 

financeira de uma entidade (HENDRIKSEN & VAN BREDA, 2012). 

A seu termo, Pires, Silva e Silva (2016) afirmam que a informação contábil 

produzida pelos profissionais contábeis pode ser influenciada por diversas variáveis que 

afetam o comportamento do indivíduo que a produz, dentre as quais: crenças e valores, 

emoção, estado de humor, excesso de confiança, pressão por prazos. Nesta trilha, a visão 

multidisciplinar da contabilidade tem permitido o desenvolvimento de áreas de 

investigação centradas nos fatores humanos em especial os comportamentais e no impacto 

causado por estes no processamento de informações. 

Assim, faz-se oportuno e consistente estudar a influência do comportamento na 

produção das informações contábeis por meio de um mapeamento sob o olhar dos próprios 
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contadores, a fim de averiguar a chance de explicar algumas variantes obtidas neste 

quesito. 

Com este intuito, o presente trabalho foi realizado na Região Metropolitana do 

Recife (RMR), visando identificar os fatores comportamentais influentes na produção e 

interpretação das informações contábeis, lastreando-se na opinião dos contadores que se 

dispuseram a colaborar com a pesquisa. As informações necessárias para atingir os 

objetivos do trabalho de pesquisa, foram colhidas através da aplicação de questionários. 

 

2. Contexto problematizado 

A definição de contabilidade convive ao longo do tempo, com diferentes 

perspectivas. Em visão operacional, destaca-se a abordagem do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), sugerindo que a contabilidade atua na produção e 

elaboração de informações para os usuários em geral.  

Já para o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), a contabilidade é uma ciência 

social, que tem como objeto, o patrimônio das entidades. Lima Filho e Bruni (2012) 

constatam que entender os conceitos básicos da contabilidade e analisar suas características 

são fatores essenciais para o desenvolvimento da ciência contábil.  

No entanto, Williams, Jenkins e Ingraham (2006) argumentam que a contabilidade 

é uma atividade construída por valores e intenções humanas. Esta menção dá alento à 

existência da contabilidade comportamental ilustrada por Birnberg (2011), a seu termo, 

com estudos em quatro variantes apontadas abaixo e ilustradas na figura 2.  

 Os que estudam os indivíduos e porisoso se concentram nas características de 

um único ator, relacionando a contabilidade com estímulos; 

 Os que estudam o papel do comportamento estratégico no processo decisório, 

que por esta razão centram-se nos grupos de pessoas de mesma hierarquia; 

 Aqueles que estudam as organizações e, portanto, têm foco no tratamento das 

organizações, com a preocupação voltada para a parte estrutural; 

 Aqueles que estudam as condições ambientais e destarte estão preocupados com 

o papel social da contabilidade. 

Figura 2. Classificação dos estudos sobre contabilidade comportamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: baseada em Birnberg (2011). 
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Logo, as escolhas contábeis por incluírem as escolhas de um critério ou método 

contábil, podem ser influenciadas pelas atitudes e aspectos comportamentais do contador, 

bem como pela sua personalidade (MÚRCIA & WERGES, 2011).  

Assim, considerando o fato de que tomar decisões é uma tarefa inerente ao 

pensamento de cada indivíduo, Lucena (2015) constata que os seres humanos julgam e 

tomam decisões de maneira contínua. Para tanto, é comum a utilização de atalhos mentais 

que reduzem o esforço cognitivo e variam de acordo com as habilidades de cada ser 

humano. Desta forma, para aquela autora, os julgamentos oriundos das escolhas contábeis 

estão implícitos na elaboração e evidenciação dos demonstrativos contábil-financeiros. 

Deste modo, considerando o fato de que a sistemática das normas internacionais de 

contabilidade é baseada em princípios e não em regras, Múrcia e Werges (2011) 

argumentam pela existência de uma estrutura conceitual que apresenta diretrizes do que 

deve ser feito, sem nenhum tipo de especificação detalhada de como deveriam ser 

realizadas as práticas contábeis. Por esta brecha, o como fazer fica a cargo dos julgamentos 

realizados pelo profissional contábil.  

Segundo Barbosa (2016), mesmo existindo normas que definam os procedimentos 

que os contadores devem adotar em determinada situação, ainda é comum serem geradas 

informações díspares sobre um mesmo evento, por profissionais com mesma formação e 

sob as mesmas diretrizes conceituais, pois existe subjetividade em relação aos critérios 

adotados e aspectos comportamentais podem influir na conduta e cognição do contador.  

Assim, considera-se, que ao produzir informações contábeis, os contadores são 

influenciados por uma série de fatores comportamentais de perfil individual que afetam a 

produção das informações contábeis (CAPLAN, 1960; DEVINE, 1960; STERDRY, 1960; 

LORD, 1989; TVERSKY & KAHNEMAN, 1979) e podem conduzir a desvios de 

comportamento (MILAN, 2014), como listado na figura 3.   

Figura 3. Motivações baseadas em entes comportamentais e contextuais para desvios de comportamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Com base em Milan (2014). 

Deste modo, considerando a importância dos estudos sobre os aspectos 

comportamentais dos indivíduos, em especial dos profissionais contábeis, torna-se 

relevante compreender como os fatores comportamentais podem influenciar os contadores 

nas escolhas de critérios contábeis no processo de preparação das informações contábil-

financeiras. 

Justifica-se este esforço de pesquisa por se tornar imprescindível analisar o impacto 

dos aspectos comportamentais, inerentes ao ser humano, sobre as práticas de contabilidade 

desempenhadas no momento da elaboração das informações contábil-financeiras 

(WILLIAMS; JENKINS & INGRAHAM, 2006), assim como pela carência de produções 
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que se preocupem com fatores comportamentais, presentes no ambiente empresarial onde 

são processadas as informações contábeis.  

Logo, a realização do presente estudo, com sua proposta de investigar a influência e 

os efeitos dos traços da personalidade dos contadores na produção das informações 

contábeis, poderá contribuir com o conjunto de esforços para fortalecer essa perspectiva 

ainda pouco abordada pela academia. 

A seção a seguir, apresenta o leve debruçar sobre a literatura e seu foco vem a ser a 

exposição dos principais conceitos e definições que, direta ou indiretamente, interessam ao 

presente estudo, em versão bastante condensada. 

 

3. Escopo conceitual  

As referências conceituais de suporte ao presente trabalho consolidam basicamente 

os fatores comportamentais e seus componentes e um breve estudo sobre a contabilidade 

comportamental. 

 

3.1 Contabilidade 

A contabilidade é fundamental para toda e qualquer empresa, pois contribui para 

uma maior efetividade organizacional através de mecanismos de avaliação e, 

principalmente, pelo auxílio prestado ao processo decisório, via produção de importantes e 

relevantes informações (IUDÍCIBUS, 2009), as quais são geradas e fornecidas para os 

diversos gestores e usuários (FAVERO et al., 2009). 

Segundo Garrison, Noreen e Brewer (2013) a contabilidade é dividida em dois 

focos: a contabilidade financeira, que lida com a elaboração e comunicação de informações 

econômicas sobre determinadas organizações e a contabilidade gerencial que auxilia com 

as informações necessárias o processo decisório dos diversos gestores. 

A segregação da contabilidade sob dois enfoques (gerencial e financeiro) decorre do 

entendimento de que os usuários são diferentes, apresentam distinções significativas em 

suas necessidades, perspectivas e expectativas de utilização das informações contábeis.  

Objetivamente, a contabilidade é objetivamente um sistema de informação e 

avaliação destinado a auxiliar os diversos usuários das demonstrações, com análises de 

natureza econômica e financeira (LÓPEZ & HIEBL, 2015).  

 De acordo com Marion (2009), princípios contábeis correspondem a emanações de 

cunho normatizador para aplicação das regras e práticas, sendo os principais: o da 

entidade, o da continuidade, o da oportunidade, o registro pelo valor original, o da 

competência e o da prudência. 

 Padoveze (2012) constata que para uma aplicação efetiva dos princípios contábeis 

na prática e no contexto organizacional, fixam-se demonstrações contábeis que são 

utilizadas por usuários internos (contabilidade gerencial) e usuários externos (contabilidade 

financeira) para o processo de tomada de decisão. Esse autor argumenta que as 

demonstrações contábeis básicas são: balanço patrimonial; demonstração do resultado do 

exercício e demonstração do fluxo de caixa. 

A seu turno, Padoveze (2012) constata que a contabilidade gerencial é responsável 

por comunicar informações, tanto financeiras como operacionais, para a administração, 
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utilizando um conjunto de indicadores com o intuito de evidenciar o desempenho da 

organização. 

Baseado nisso, pode-se dizer que a contabilidade gerencial está incorporando em 

sua essência, para além do controle como um fim em si mesmo, as atividades de 

disponibilização e controle de sistemas de informações para o monitoramento da estratégia. 

Tal fato ressalta a vitalidade apontada por Hendriksen e Van Breda (2012) quanto à 

perspectiva da contabilidade de viés comportamental, a qual pondera a relevância e o 

impacto das ações do contador em uma perspectiva sociológica e psicológica na produção 

de informações. Tal perspectiva pode acarretar em tomadas de decisões baseadas em 

informações com vieses, e demonstrar um resultado que muitas vezes é inconsistente com 

a realidade econômica. 

 

3.1.1 Decisão 

De acordo com Simon (1965), tomar decisão é definido como o processo de 

pensamento e ação que culminará em uma escolha que consiste em aceitar alternativas de 

ação ou rejeitar uma ação especifica. 

Corrar e Theóphilo (2009) complementam esse entendimento ao afirmarem que 

uma decisão pode ser definida como a escolha dentre duas ou mais alternativas possíveis, 

utilizando o melhor meio disponível para atingir determinado objetivo. Destacam, ainda, 

que a decisão pode envolver um processo complexo com a ponderação de muitos fatores e 

sucessivas escolhas entre diversas alternativas, sendo a decisão final resultado de diversas 

decisões parciais tomadas no decurso deste processo. 

A seu turno, Santos e Ponte (1998) argumentam que o processo de tomada de 

decisão é altamente complexo e depende das características pessoais dos tomadores de 

decisão. Estes utilizam, para isso, suas experiências, crenças e valores, seus conhecimentos 

técnicos e as suas habilidades, os quais norteiam a forma pela qual escolhem suas variáveis 

e tomam suas decisões. Naturalmente, o ambiente e a maneira como esse indivíduo 

percebe as situações em que está envolvido também são elementos influentes no processo 

de escolha.  

Em adendo, Tversky e Kahneman (1974) constataram que várias decisões se 

baseiam em percepções sobre a maior ou menor probabilidade de determinados eventos e 

que os tomadores de decisão empregam heurísticas para a resolução de determinados 

problemas. Tais heurísticas são estratégias e processos cognitivos que ignoram parte das 

informações para uma rápida tomada de decisão e são conceituadas no quadro 1.  

Quadro 1. Heurísticas de decisão. 

 Conceito 

Heurística da disponibilidade Leva os indivíduos a avaliarem a frequência, a probabilidade ou as 

causas prováveis de um evento através de exemplos disponíveis na 

memória 

Heurística da representatividade Avaliação de um evento a partir de situações semelhantes com uma 

categoria conhecida 

Heurística da ancoragem e 

ajuste 

Influências sobre o julgamento de valores de referências (âncora) 

oferecidos por históricos para escolha de determinada ação, 

ajustando as referências para a tomada de decisão final 

Fonte: Com base em Tversky e Kahneman (1974). 
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Barbosa (2016), a seu termo, argumenta que o contador no momento de produzir as 

informações contábeis passa por uma série de julgamentos e decisões. Assim, a resolução 

de um fenômeno contábil, sempre dependerá de um pré-julgamento ou de uma tomada de 

decisão (MÚRCIA & WERGES, 2011). 

Contudo, segundo Lucena (2015), no momento do julgamento, com o intuito de 

fornecer a melhor decisão, os contadores podem ser influenciados por vieses cognitivos, os 

quais podem comprometer a qualidade e a fidedignidade das informações produzidas. O 

viés cognitivo é considerado uma das limitações do indivíduo, estando situado no campo 

de estudo sobre processo de tomada de decisão da psicologia cognitiva. Este ramo da 

psicologia abrange ainda, o estudo da percepção, da resolução de problemas, do processo 

de julgamento, do pensamento e da produção das informações humanas de uma maneira 

geral (BIRNBERG & GANGULY, 2012). 

Ainda resgatando a presença de vieses cognitivos no processo decisório, Marcelino 

e Bruni (2013) afirmam que os vieses cognitivos presentes no processo decisório dos 

indivíduos também fazem parte das práticas contábeis. Assim, ao desempenharem suas 

atividades, os contadores estão sujeitos a influência de heurísticas que, segundo Passos, 

Pereira e Martins (2012), podem ser descritas como atalhos mentais ou ilusões cognitivas.  

Em adendo, Evans (2011) considera a racionalidade limitada do indivíduo e 

enfatiza que o processamento de informações será guiado pelo esforço mínimo. Dessa 

forma, por exigir o mínimo de cognição, quase sempre o processamento heurístico irá 

prevalecer sobre o sistemático (HERSCHBACH, 2015). O que pode tornar ampliada a 

presença dos vieses decisórios. 

Por fim, reconhece-se que o processo decisório é dinâmico, sendo possível que uma 

alternativa que se mostrava a melhor em determinada fase seja suplantada por outra, 

quando considerado um novo contexto ou novas demandas informacionais (CORRAR & 

THEÒPHILO, 2009). Assim, modelado ou espontâneo o processo decisório sempre estará 

sujeito a influência comportamental do decisor e de seu escopo informacional. 

 

3.1.2  Gerenciamento de resultados 

Segundo Graham et al. (2005), os executivos financeiros acreditam que o resultado 

contábil é a principal métrica utilizada para avaliação do desempenho pelos agentes 

econômicos externos à empresa. Isso mostra a importância da qualidade das informações 

contábeis.  

Assim, para Healy e Wahlen (1999) o gerenciamento de resultados ocorre quando 

os administradores usam julgamento sob a informação financeira e sobre as atividades 

operacionais para alterar informações financeiras, ou iludir alguns investidores sobre o 

desempenho econômico da companhia, ou para influenciar resultados contratuais que 

dependam dos números contábeis informados. 

Nesta trilha, Gunny (2010), enfatiza que o gerenciamento de resultados inclui 

decisões que podem ser segregadas em duas categorias: o gerenciamento de resultados por 

accruals, referente a decisões que envolvem escolhas contábeis, e gerenciamento através 

das atividades operacionais reais da empresa. Em adendo, Paulo (2007) enfatiza que a 

prática de discricionariedade, não é limitada a escolhas através de critérios contábeis, mas 

também envolve gerenciamento por meio das atividades operacionais da empresa e 

mudanças nos elementos das demonstrações contábeis. 
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Ainda nesta perspectiva, Joosten (2012) a seu gosto, argumenta que as escolhas 

contábeis são adotadas geralmente quando se aproxima o encerramento do exercício social 

quando ocorre a divulgação das informações financeiras, enquanto que as escolhas 

operacionais acontecem ao longo do exercício, atendendo ao julgamento dos gestores com 

relação ao cumprimento dos objetivos definidos pela empresa em determinado período. 

Diante do exposto, e dos diversos prejuízos que podem ser causados aos usuários da 

informação contábil com a realização de tais práticas, Paulo (2007), afirma ser relevante a 

criação de um conjunto de normas que restrinjam a possibilidade de emprego da 

manipulação das informações contábil-financeiras, vez que, o amplo conjunto de critérios 

de mensuração e evidenciação atual permite a escolhas de critérios contábeis, o que 

aumenta o subjetivismo sobre a produção das informações. A seu termo, Múrcia e 

Wuerges (2011), descrevem algumas motivações para escolhas de critérios contábeis, as 

quais estão expostas na figura 18.  

Figura 4. Motivações das escolhas contábeis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Múrcia e Wuerges (2011). 
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Considera-se, portanto, que ao se tratar de gerenciamento de resultados, o 

julgamento do profissional contábil está presente, o que permite deduzir que há atuação de 

aspectos humanos e comportamentais no processo de escolhas de critérios contábeis e de 

tomada de decisões.  

 

3.2 Contabilidade comportamental 

A origem das pesquisas em contabilidade comportamental se deu na década de 

1950. Naquele momento houve um crescente número de publicações de artigos que 

Motivações para escolhas 

contábeis 

Aumentar ou diminuir o 

lucro para atingir as 

projeções dos analistas 

Diminuir o lucro para 

pagar menos impostos 

Diminuir o lucro para 

evitar entrada de 

concorrentes 

Aumentar ou diminuir o 

lucro para atingir o bônus 

Aumentar o lucro para 

atender covenants, 

estipulados por credores 

Diminuir o lucro para 

reduzir o custo político 

perante a sociedade 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4322



 

 

abordavam questões comportamentais dos indivíduos, na área contábil e o surgimento de 

periódicos para acobertar o tema (SIEGEL & RAMANAUSKAS-MARCONI, 1989). 

Para Birnberg (2011), em pesquisas referentes à contabilidade comportamental, são 

aplicadas teorias e metodologias das ciências comportamentais, a fim de examinar a 

interface entre informações contábeis e o processo do comportamento humano.  

 

3.2.1 Teorias usuais nos estudos sobre contabilidade comportamental 

Diversas teorias são relacionadas aos estudos em contabilidade comportamental.  

A teoria da racionalidade (SIMON, 1965), postula que o comportamento humano é 

descrito como um processo regido por regras, dirigido a objetivos específicos e que pelo 

olhar contábil, realça o construto decisão, vez que esta é mais individualizada e mais 

dependente do contador. 

Jensen e Meckling (1976) afirmam que a teoria da agência tem o objetivo de 

analisar conflitos de interesses entre indivíduos e custos que derivam da separação entre 

propriedade e controle de capital, originados de assimetrias informacionais, riscos e demais 

problemas relacionados ao agente e tal foco é muito consistente no aspecto contextual de 

uso da contabilidade comportamental. 

A seu turno, Fonseca (2007) enfatiza que a natureza cognitiva do ser humano 

possui uma complexidade extremamente organizada, proveniente de processos mentais, 

tais como ações, interações, retroações, inteligência, pensamentos, criatividade, entre 

outros. Segundo Oyama (2011, p. 27), “o pressuposto cognitivista considera que o modo 

como cada pessoa age, reage, pensa e sente é fortemente influenciado por valores ou 

crenças centrais que se desenvolvem como resultado de múltiplos fatores”. Conforme 

explica a figura 5. 

Figura 5. Metáfora de representação da teoria cognitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Oyama (2011, p. 28). 
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Esse aspecto conceitual está incluso na teoria cognitiva e denomina-se fixação 

funcional (EYSENCK & KEANE, 2007) e afeta os processos de aprendizado, memória e 

cognição, linguagem, resolução de problemas, raciocínio e pensamento, preocupando-se 

com os processos internos para extrair sentido do ambiente e decidir a ação apropriada, 

sendo decorrente de um impacto de experiências passadas no comportamento humano, 

mirando objetos (RIAHI-BELKAOUI, 2002).  

Cardoso e Oyadomari (2010) objetivam que a presença da fixação funcional 

psicológica quando aplicada à contabilidade, pode ser constatada no seguinte exemplo: se 

uma informação em diferentes métodos contábeis é chamada por um rótulo, as pessoas que 

entendem de contabilidade tenderão a negar o fato que métodos alternativos possam ser 

usados para preparar essa informação. Em detalhe, percebe-se que ao alterar uma forma de 

contabilização de um item patrimonial, por exemplo, haverá determinada resistência por 

parte dos operadores da contabilidade a adotarem o conceito modificado e isso os leva a 

agirem como se eles fossem condicionados a atuarem dentro de seus comportamentos 

passados, focados na fixação funcional.  

Por fim, de maneira geral, a teoria dos prospectos busca explicar os vieses 

cognitivos e heurísticos no processo de tomada de decisão e que são capazes de influenciar 

o comportamento decisório do indivíduo (KAHNEMAN &  TVERSKY,1979).  

Com a intenção de relacionar os efeitos cognitivos da teoria dos prospectos com a 

contabilidade, Quintanilha e Macedo (2013) argumentam que a principal discussão recai 

sobre a decisão de produção e a utilização das informações contábeis, justo o fato deste 

estudo. Aqueles autores ainda afirmam que as informações que são elaboradas e fornecidas 

pela contabilidade, são a base para muitas decisões e seu processo de geração e utilização 

passa por duas etapas importantes: o julgamento feito por parte dos profissionais de 

contabilidade antes da divulgação de uma informação e o julgamento que é feito a partir 

das informações divulgadas (QUINTANILHA& MACEDO, 2013).  

Vários estudos vêm sendo desenvolvidos na área contábil no Brasil, a fim de 

especular como são realizadas as escolhas dos indivíduos entre perspectivas de risco, tendo 

como base os pressupostos da teoria dos prospectos, entre eles:. Cardoso e Riccio (2005); 

Silva e Lima (2007); Macedo e Fontes (2008); Quintanilha e Macedo (2013); Martins, 

Lima e Silva (2015). 

 

3.2.2 Frentes temáticas em contabilidade comportamental e seus exemplos 

As pesquisas referentes a este campo vêm sendo realizadas principalmente na 

esfera internacional, desde a década de 1960.  

Dentro dessa abordagem segundo Nascimento, Ribeiro e Junqueira (2008), o nível 

mais alto de desenvolvimento da pesquisa em contabilidade comportamental, alinha-se em 

seis temáticas, destacadas no quadro 2, que também destaca obras relevantes em cada uma 

das temáticas. 

Assim, as pesquisas comportamentais têm o objetivo de estudar as ações e as 

escolhas individuais por vários ângulos e são consideradas como investigações que 

procuram explicar ações específicas ou comportamentos, para além da normatização de 

como uma atividade deve ser feita, levando em consideração também as questões éticas 

(BIRNBERG & SHIELDS, 1989) 
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Quadro 2. Temáticas de pesquisa sobre a abordagem comportamental a contabilidade gerencial. 

Temática Autores/Ano 

Distorção da informação e comportamento 

disfuncional (Budgetary Slack) 

É associada ao conceito de folga orçamentária e 

ocorre quando o indivíduo superestima as despesas 

e os custos e subavalia receitas visando a 

facilitação de suas metas (MERCHANT, 1985; 

RIAHI-BALKAOUI, 2002)  

Confiança em medidas de performance de 

contabilidade – Reliance on Accounting 

Performance Measures (RAPM) 

O objetivo de investigar se a ênfase em métricas 

contábeis, para avaliação de performance é muito 

expressiva, tentando descobrir os fatores que 

tornam o grau de utilização dessas medidas, 

inadequadas (KREN, 1997) 

Avaliação de performance organizacional e 

incentivos (remuneração) 

Objetivam contribuir para o aumento da 

congruência entre os objetivos organizacionais e os 

planos individuais que atuam nessa organização, 

visando identificar os aspectos motivacionais 

(NASCIMENTO; RIBEIRO; JUNQUEIRA, 2008) 

Participação no processo de controle gerencial, 

atendimento das metas e motivação 

O objetivo é investigar a relação entre a 

participação nos processos de controle gerencial e 

a performance, observando questões, tais como, 

satisfação, produtividade e desempenho. De forma 

geral, essa temática avalia a fixação de metas e 

participação no orçamento em particular (RIAHI-

BELKAOUI, 2002) 

Julgamento de tomada de decisão em 

contabilidade gerencial 

Analisa-se as informações de contabilidade 

gerencial no processo de tomada de decisão e 

julgamento de profissionais dentro das 

organizações, a fim de predizer, descrever e 

modificar o comportamento dos usuários da 

informação contábil, com o intuito de obter os 

melhores resultados organizacionais 

(CARDINAELS; ROODHOOFT & WARLOP, 

2007) 

Estudos sobre a cultura nacional e seu impacto 

na contabilidade gerencial 

O objetivo é estudar e investigar o impacto de 

diferentes culturas no comportamento dos 

indivíduos dentro da contabilidade gerencial 

(NASCIMENTO; RIBEIRO; JUNQUEIRA, 2008) 

Fonte: Adaptado de Nascimento, Ribeiro e Junqueira (2008). 

 

 

3.3 Ética do Profissional Contábil 

Jackling et al. (2007) argumentam que ter uma sensibilidade ética baseia-se na 

premissa de que um dilema é reconhecido como uma questão ética. Esta ética, para o 

profissional contábil, deve estar presente em todas as suas atividades, bem como também 

na realização de suas escolhas. Esses mesmos autores destacam que a profissão contábil é 

bastante criticada por proteger seus próprios interesses em oposição aos interesses de 

terceiros, mas que atualmente uma maior conscientização com foco no interesse público 

desafia o contador. 

Convém destacar, que as responsabilidades dos contadores, conforme apontado por 

Oseni (2011), não podem ser exclusivamente para satisfazer as necessidades de um cliente 

individual ou empregador, mas de todas as partes interessadas, que confiam na relevância e 

integridade dos relatórios contábeis. Esse autor argumenta que um contador profissional é 

obrigado a cumprir determinados princípios éticos que são fundamentais para o exercício 

da sua profissão. 
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A seu termo, Da Silva (2009) afirma que as questões éticas ocorrem em um 

ambiente organizacional e geralmente são provocadas por conflitos de interesse e crenças 

dos envolvidos. 

De acordo com Da Silva (2009), a preocupação com a conduta ética do contador, se 

dá pelo fato de vários usuários se utilizarem das informações contábeis para tomada de 

decisão. Aquela autora, expõe ainda que o desafio da atividade cotidiana “é manter a 

confiança das empresas e da sociedade na responsabilidade civil, fiscal, social e ética do 

contador, denegridas pelo seu envolvimento em fraudes” (DA SILVA 2009, p. 18). 

Em adição, Stuebs Jr. e Thomas (2011) atestam que os incentivos ilícitos também 

influenciam as escolhas entre as normas contábeis aplicáveis e resultando em 

manipulações de relatórios contábil-financeiros. Nestas condições, as assimetrias 

informacionais e a incerteza, quando combinadas em ambientes com mecanismos de 

monitoramento e execução inexistentes ou negligentes, podem criar oportunidades para 

que os relatórios sejam manipulados (STUEBS JR & THOMAS, 2011).  

 

4. Proceder  metodológico 

Na realização de um trabalho de pesquisa, se faz necessário o conhecimento, por 

parte do pesquisador, dos paradigmas que podem nortear e embasar a realização do 

mesmo. Nas ciências sociais aplicadas são relevantes: o positivismo, o realismo, o 

pragmatismo e o interpretativismo.  

Richardson (2010, p. 432), argumenta que o posicionamento epistemológico é uma 

peça fundamental na realização de um trabalho cientifico, pois indica os “pressupostos 

ontológicos e da natureza humana que definem o ponto de vista que o pesquisador tem do 

mundo que o rodeia”, bem como a forma de o pesquisador visualizar e interpretar o mundo 

e a lente com a qual ele abordará o fenômeno.  

Assim, o presente estudo, ancorado no problema e objetivos propostos, baseou-se 

na postura positivista, por tratar da busca, via observação e mensuração da realidade 

objetiva do mundo, da importância dada à determinação de medidas numéricas de 

observação, a fim de estudar o comportamento dos indivíduos. 

Considerando o problema relatado para a presente pesquisa e os objetivos a serem 

alcançados, a abordagem selecionada para pesquisa foi a dedutiva, pois trata-se de um 

estudo onde uma estrutura conceitual e teórica edificada na literatura foi verificada, 

ancorada em um método quantitativo, por ostentar o rótulo mais adequado ao levantamento 

do auto olhar dos contadores quanto à influência dos fatores comportamentais para 

produção das informações contábeis.  

Em adição, a presente pesquisa foi classificada como descritiva, pois o interesse do 

estudo era descrever através da visão dos contadores e para tanto valeu-se de uma 

estratégia de levantamento, que para Creswell (2010) é uma técnica que permite reunir 

informações úteis para mapear a realidade de determinada população em relação às 

questões de foco de interesse do pesquisador. No survey utilizou-se um questionário 

semiestruturado. 

Em continuidade a este proceder, recorre-se a Saunders, Lewis e Thornhill (2016) 

que afirmam que o desenho de uma pesquisa, deve congregar as seguintes ações: 

identificar os pontos estratégicos de investigação revelando-lhes o sequenciamento, bem 

como mostrar qual técnica de coleta de dados será utilizada e seus testes de validação; 
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evidenciar também procedimentos de análise que serão empregados e qual a lógica de sua 

aplicação, além de delimitar o escopo temporal envolvido na pesquisa. 

Para a presente pesquisa foi desenvolvido o desenho apresentado na figura 6, que 

compreendeu três fases, as quais foram realizadas em momentos distintos e serão descritas 

na sequência: 

 Na primeira fase, foi realizada a construção do instrumento de pesquisa 

(questionário), o qual foi testado, com o objetivo de qualifica-lo ao nível de 

resgate mais fidedigno, bem como feita a definição da amostra (contadores), 

através da amostragem não probabilística; 

 Na segunda fase foram realizadas as atividades de campo e, em termos de 

aplicação, o instrumento foi enviado por e-mail para os contadores, com o 

intuito de recolher a efetiva opinião desses atores;  

  A terceira fase correspondeu à análise dos dados e foi realizada mediante o uso 

de técnicas estatísticas. 

 

Figura 30. Desenho da pesquisa.     

     Revisão da Literatura 

     

 

 

 

 

                      Fase 1                                      Fase 2                                  Fase 3 

       Atividades preliminares              Atividades de campo              Atividades finais 

                (2 meses)                                    (2 meses)                           (2 meses)           

        

A coleta de dados foi feita mediante um questionário autoaplicável disponibilizado 

via eletrônica O instrumento fora dividido em três partes: 

 A primeira buscou capturar o perfil dos contadores alvo da pesquisa em termos 

de gênero, idade, grau acadêmico, registro no conselho de classe, tempo de 

experiência e local de desempenho de atividades.  

 Já a segunda centrou-se em perguntas que visavam capturar os aspectos 

comportamentais na prática contábil, bem como as impressões sobre a produção 

de informações contábeis, com cenários para arguição aos atores da pesquisa, 

mediante imposição de variantes de decisão e elicitação de cenários aplicáveis à 

contabilidade financeira e à possibilidade de o agente optar por eles, visando 

enquadrar as respostas nos critérios de decisão; 

 Por fim, a terceira parte centrou-se nas perguntas que visavam capturar as 

características e traços da personalidade dos contadores, mediante adaptação 

simplificada do Big Five Inventory
©

, mas por questões de espaço não compõe o 

relato deste artigo. 

Elaboração do questionário da 

pesquisa  

 

 

Pré-teste do questionário 

 

 

Definição da amostra  

 

  

Envio dos questionários 

aos contadores 

 

 

Coleta dos questionários 

 

 

Análise estatística dos 

dados 
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Visando assegurar mais rigor ao estudo foram realizados pré-testes com vistas a 

aprimorar o instrumento de coleta de dados, em termos de sua validade e confiabilidade. O 

pré-teste foi feito com quatro profissionais de contabilidade uma semana antes do envio 

por e-mail aos contadores, com a finalidade de capturar possíveis falhas existentes no 

instrumento e realizar as alterações sugeridas, para que fosse possível captar os efeitos 

pretendidos na pesquisa.  

Os focos principais da testagem circunscreveram-se às seguintes dimensões: de 

clareza, avaliando se houve erro de interpretação; e de objetividade, verificando se houve 

influência da subjetividade. As adequações indicadas foram feitas.  

O universo do presente estudo era composto por 15.679 profissionais contábeis 

registrados no CRC-PE e, portanto, não factível de ser estudado por inteiro. Por esta razão 

decidiu-se fazer uma amostragem não probabilística a qual resultou em um conjunto de 

respondentes composto por 121 contadores registrados no respectivo conselho e que atuam 

em empresas e escritórios de serviços contábeis do Recife. 

Considerando o caráter quantitativo simples assumido, a presente pesquisa fez uso 

apenas da estatística descritiva, explorando seu arcabouço de correlações e eventuais testes 

de exatidão. 

A análise estatística descritiva sobre as respostas dos questionários enviados por e-

mail aos contadores foi realizada para verificar média, variância e desvio padrão de todos 

os dados coletados e possibilitou traçar as características e o perfil comportamental deste 

na produção das informações contábeis. Também foi realizada uma análise bivariada entre 

as oito práticas de gerenciamento de resultados e as variáveis gênero; faixa etária dos 

contadores e tempo de experiência, por meio da métrica de tabelas de referência cruzadas.  

Para tanto, tal análise contou com a utilização do Excel
®
 para a tabulação e 

organização dos dados e com o auxílio do software Statistical Package for the Social 

Sciences
®
 (SPSS Statistics) versão 23.0, com o intuito de obter análises descritivas dos 

dados, bem como na realização de testes estatísticos.  

Nesse sentido, considerando a abordagem quantitativa adotada nesta pesquisa, se 

fez necessária uma maior atenção quanto à natureza paramétrica ou não paramétrica dos 

dados. Tais condições foram avaliadas através dos testes de normalidade Lillefors, uma 

variante do teste Kolmogorov-Smirnov (KS) ajustada e mais robusta, e o teste de Shapiro-

Wilk.  

 

5. Resultados verificados 

A presente seção busca descrever, analisar e interpretar os dados coletados na 

pesquisa. Procurou-se um tratamento para os dados a fim de transformá-los em 

informações úteis que permitissem encontrar respostas à questão formulada.  

 

5.1 Caracterização da amostra 

 Olhando o aspecto gênero na amostra pesquisada, notou-se um leve predomínio dos 

homens. De fato, os respondentes, em sua maioria, 53% pertencem ao sexo masculino, ou 

seja, 64 respondentes são homens, e 47% ao sexo feminino, correspondendo a 57 

mulheres. Esses resultados revelam uma relevante presença de mulheres no desempenho de 

atividades de contabilidade. O gráfico 1 apresenta a distribuição percentual referida. 
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Gráfico 1. Gênero dos contadores no contexto estudado. 

 

 

No que tange à idade dos contadores pesquisados, a faixa que apresentou maior 

frequência, com 40,5% dos respondentes, foi a de 26 a 30 anos, seguida do intervalo de 31 

a 45 anos com 24%. As pessoas mais jovens de até 25 anos correspondem a apenas 15,7% 

e como esperado, a faixa entre 41 e 45 e aqueles acima de 45 anos, apresentaram um baixo 

percentual, da ordem de 4,1% e 5,8% respectivamente. Tais resultados revelam que os 

profissionais que possuem entre 20 e 30 anos estão mais presentes no mercado de trabalho.  

Dentre as características dos contadores atuantes, buscou-se identificar o grau de 

formação dos mesmos. Destes, mais da metade dos contadores respondentes 51,2% 

possuem especialização e 46,3% são graduados. Chama atenção o baixo número de 

respondentes com grau de mestre, isso pode ser reflexo da escassa oferta de cursos de 

mestrado na área contábil, no estado de Pernambuco, pois, só a UFPE e a UFRPE 

oferecem um programa stricto sensu.  

Neste sentido, como dito anteriormente, a formação de especialização foi a mais 

evidenciada, até por ser a mais imediata e plausível para os contadores. A distribuição 

dessa característica apresentou os percentuais evidenciados na tabela 1. 

Tabela 1. Grau de Instrução. 

Grau Acadêmico Frequência Percentual 

Graduado 56 46,3% 

Especialista 62 51,2% 

Mestre 3 2,5% 

Total 121 100,0% 

                       Fonte: Dados da pesquisa de campo (2018). 

Já quanto ao tempo de exercício nas funções desempenhadas pelos contadores. A 

faixa de resposta com maior frequência foi a de 6 a 10 anos de atuação com 33,1%; 

seguido do intervalo de 3 a 5 anos com um percentual de 32,2% e a faixas de 0 a 2 anos 

com 18,2%, já os contadores que exercem suas funções no intervalo de 11 a 20 anos e 

aqueles com mais de 20 anos de experiência, 14% e 2,5% respectivamente.  

Após traçar o perfil geral dos respondentes da pesquisa, evidencia-se a partir desse 

ponto, a percepção acerca das questões que visam aferir os fatores comportamentais na 

prática contábil e suas impressões para a produção da informação contábil-financeira. 

  

64; 53% 57; 47% Masculino

Feminino
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5.2 Traçando perfil comportamental 

Decidiu-se investigar a percepção dos contadores a respeito de práticas de 

gerenciamento de resultados, julgamento e tomada de decisão ética, atributos que 

influenciam seus julgamentos e suas decisões no desempenho de suas atividades, bem 

como identificar a intensidade dos traços da personalidade na amostra investigada. 

A tabela 2 mostra a métrica correspondente ao grau de concordância e discordância 

dos contadores em relação às práticas de gerenciamento de resultados. As oito práticas 

gerenciais expostas fazem referência ao cenário descrito no questionário.  

Tal cenário, continha variáveis apontadas pela literatura como fatores motivacionais 

para o comportamento oportunista, sendo elas pressão econômica e pressão interna da 

empresa. Cabe ressaltar, que tais práticas contábeis estão dentro da legalidade, ou seja, da 

permissividade das normas contábeis. 

Os resultados revelam que a primeira prática de gerenciamento de resultados, foi 

julgada pelos contadores como a mais plausível, vez que apresenta os maiores percentuais 

de concordância de mais de 27%. Em outras palavras, os contadores, ao se depararem com 

pressões impostas, são mais propensos a diminuírem as taxas de depreciação para 

aumentar os lucros e atingir os objetivos propostos pela organização. 

Tabela 2. Percepção dos contadores sobre as práticas de gerenciamento de resultado. 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2018). 

N % N % N % N % N %

Diminuir as taxas de 

depreciação mediante laudo 

qualquer que respalde essa 

escolha

32 26,45% 39 32,23% 17 14,05% 25 20,66% 8 6,61%

Reconhecer uma venda para

o maior cliente da empresa,

confiando que o cliente a

fará em futuro mediato

64 52,89% 36 29,75% 8 6,61% 11 9,09% 2 1,65%

Alocar despesas diversas

no ativo intangível 
62 51,24% 50 41,32% 8 6,61% 1 0,83% 0 0,00%

Lançar encargos financeiros

do mês corrente em

períodos futuros

48 39,67% 41 33,88% 14 11,57% 14 11,57% 4 3,31%

Postergar perdas prováveis,

sinalizadas pelo setor

jurídico, referente a causas

trabalhistas que deveriam

ser contabilizadas no mês 

43 35,54% 41 33,88% 19 15,70% 13 10,74% 5 4,13%

Postergar despesas de 

manutenção
42 34,71% 33 27,27% 18 14,88% 22 18,18% 6 4,96%

Postergar despesas com

material de escritório 
41 33,88% 36 29,75% 18 14,88% 16 13,22% 10 8,26%

Antecipar o registro de

vendas programadas para

serem efetivadas no próximo 

mês 

57 47,11% 28 23,14% 15 12,40% 18 14,88% 3 2,48%

Discordo 

Totalmente 

(1)

Discordo 

(2)

Indiferente 

(3)

Concordo 

(4)

Concordo 

Totalmente 

(5)

Práticas de Gerenciamento 

de resultados
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Em adição, cabe destacar também, a percepção dos profissionais contábeis em 

relação à sexta prática de gerenciamento de resultados (postergar despesas com 

manutenção, 23%) e a sétima prática (postergar despesas com material de escritório, 21%). 

Esses resultados permitem a especulação de que tais práticas contábeis, são cogitáveis 

pelos profissionais de contabilidade atuantes no Recife.  

Ainda, citam-se os resultados verificados quanto à quarta prática (lançar encargos 

financeiros em períodos futuros, 14%), a quinta prática (postergar perdas prováveis 14%) e 

a oitava prática (antecipar o registro de vendas programadas, 17%), consideradas também 

pelos contadores, como práticas cogitáveis de serem realizadas.    

Por outro lado, a segunda prática, reconhecer uma venda para o maior cliente da 

empresa, confiando que o mesmo a fará em futuro mediato (10%) e a terceira prática de 

gerenciamento de resultados, alocar despesas diversas no ativo intangível (0,83%), 

apresentaram os menores percentuais de concordância, indicando que os contadores, 

descartam a utilização de tais práticas no desempenho de suas atividades.  

Assim, evidenciadas as posições dos profissionais contábeis acerca das práticas de 

gerenciamento de resultados, é oportuno salientar, que o grau de concordância, mesmo que 

relativamente baixo, revela uma parcela de profissionais predispostos a valer-se do 

gerenciamento de resultados.  

Tais práticas podem comprometer a qualidade e principalmente a fidedignidade das 

informações contábil-financeiras que são produzidas e evidenciadas, prejudicando os 

usuários da informação que as utilizam no seu processo de tomada de decisão. Tal 

constatação é corroborada por Paulo (2007), que afirma que o gerenciamento de resultados 

pode afetar negativamente um dos principais objetivos da contabilidade, o de fornecer 

informações úteis e confiáveis aos usuários, vez que tal prática, põe em risco uma das 

características fundamentais da informação: a representação fidedigna.  

Assim, a permissividade por parte das normas de contabilidade atualmente vigente, 

possibilita a adoção e utilização de tais práticas no momento de produzir as informações, 

ficando estas, sempre exposta ao julgamento e principalmente as escolhas de critérios que 

são adotados pelo contador.  

Na profissão contábil, o comportamento ético é continuamente avaliado, vez que a 

ética deve estar presente em todas as atividades e na realização de escolhas (DA SILVA, 

2009). Diante deste lema e baseado em um dilema ético, a tabela 3, evidencia o 

posicionamento dos contadores quanto a decisão de agir de maneira ética.  

Os resultados demonstram que 71% dos profissionais optaram pela decisão de agir 

eticamente, renegando a hipotética posição do diretor financeiro do caso proposto. Já os 

demais profissionais se mostraram predispostos a agir de maneira condizente com a do 

diretor financeiro, o que representa cerca de 14%, e apenas um contador mostrou-se 

propenso para agir de maneira antiética.  

Cabe destacar ainda, a percepção dos contadores quanto à probabilidade dos seus 

colegas de profissão agirem da mesma forma que o diretor. Os dados indicam que 23,% 

acreditam que existe uma probabilidade alta e muito alta desses profissionais gerenciarem 

resultados. Já para 28% existe uma média probabilidade de seus colegas gerenciarem os 

resultados, enquanto que 47% acreditam que seus colegas de profissão não agiriam da 

mesma forma que o diretor.  
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Tais resultados evidenciados revelam uma leve descrença desses profissionais 

quanto aos seus colegas de profissão.  

Em avanço, sabe-se que a contabilidade vem sofrendo mudanças, em nível mundial, 

no intuito de acompanhar a expansão dos mercados e elucidar a complexidade no 

reconhecimento, mensuração e evidenciação dos eventos econômicos, aumentando a 

relevância, a fidedignidade, a confiabilidade e a transparência das informações contábil-

financeiras. Em paralelo, sabe-se que contadores, assim como quaisquer outros indivíduos, 

podem estar sujeitos aos vieses cognitivos, em especial em processos de julgamento e 

tomada de decisão.  

Visando acompanhar estes lemas, foi intenção dessa questão verificar a 

probabilidade de os contadores agirem da mesma forma, caso os seus colegas de profissão 

optassem pelo gerenciamento de resultados. De fato, existe um maior percentual de ações 

de gerenciamento que seriam realizadas pelo profissional contábil (35%), caso os seus 

colegas de profissão agissem de maneira oportunista. Tal fato pode ser justificado pela 

existência da ilusão cognitiva do efeito manada, em que, as pessoas tendem a seguir o 

comportamento e/ou decisões de um grupo, o que é justificado pelo sentimento de que é 

melhor errar em grupo do que sozinho.  

Esses resultados particularmente levantam uma preocupação, já que, nas situações 

em que as normas e técnicas contábeis exigirem uma postura de julgamento na definição 

dos procedimentos contábeis, uma crise de valores éticos e morais de um grupo pode levar 

a uma escolha que esteja em conformidade com esse grupo, mas contrária aos diversos 

grupos de interesse que ela possui e aos aspectos éticos.  

Assim, os resultados apurados, permitem a constatação de que os contadores, em 

sua maioria, tomam decisões baseadas nos princípios éticos, entretanto, são 

condescendentes com os seus colegas de profissão.   

A apuração desses resultados reforça a constatação de Lucena (2015), qual seja, 

com o intuito de fornecer a melhor decisão, os contadores podem ser influenciados por 

ilusões cognitivas, as quais podem comprometer a qualidade e a fidedignidade das 

informações produzidas, um claro efeito comportamental. 

Tabela 3. Cogitando decisões éticas na pesquisa. 

Assertiva  

 

 

 Você realizar a mesma 

ação é... 

 

  

Seus colegas de profissão 

agirem da mesma forma 

é... 

 

Você realizá-la se todos os 

seus colegas de profissão 

agissem da mesma forma 

é... 

Frequência Percentual Frequência Percentual Frequência Percentual 

Muito Alta 1 0,83% 5 4,13% 14 11,57% 

Alta 16 13,22% 23 19,01% 29 23,97% 

Média 17 14,05% 35 28,93% 12 9,92% 

Baixa 31 25,62% 43 35,54% 31 25,62% 

Muito 

Baixa 56 46,28% 15 12,40% 35 28,93% 

Total 121 100,00% 121 100,00% 121 100,00% 

  Fonte: Dados da pesquisa de campo (2018). 
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No que se refere à decisão de divulgar informações privilegiadas que impactariam 

diretamente na continuidade da empresa da qual os contadores fariam parte, mais da 

metade desses profissionais (51%) assinalaram uma probabilidade baixa e muito baixa em 

confrontar a diretoria e divulgar tais informações. Já aqueles que possuem uma 

probabilidade muito alta e alta de confrontar a diretoria e divulgar as informações 

representam 36%.  

Esses resultados, expostos na tabela 4, revelam certa preocupação quanto à 

evidenciação das informações contábeis, pois a grande maioria dos contadores demonstrou 

ser condizente com as decisões da diretoria, mesmo sabendo que tais informações 

deveriam ser divulgadas.  

Nesta trilha, segundo Coelho (2007), o subjetivismo dos números contábeis 

divulgados nos relatórios financeiros influencia a decisão pela maximização de utilidade 

dos agentes, seja com o objetivo de obter eficiência financeira e econômica seja pelo 

oportunismo. Nesse contexto, tem-se que os interesses, as escolhas e preferências, guiam a 

tomada de decisão e visam o alcance de benefícios individuais ou coletivos. 

Assim, os dados reforçam a ideia preceituada na teoria da agência, a qual impõe 

que em regra, os agentes possuem mais informações e suas ações afetam o bem-estar entre 

as partes, sendo dificilmente observada pelo principal. Dessa forma, os usuários, que 

utilizam as informações contábeis para decidir, sempre estarão sujeitos a esse risco, pois 

existe subjetividade na produção e evidenciação das informações, fato que pode contribuir 

para a não divulgação da realidade econômico-financeira das organizações.   

 

Tabela 4.  Probabilidade de divulgar informações privilegiadas. 

Assertivas Frequência Percentual 

Muito Alta 22 18,18% 

Alta 22 18,18% 

Média 15 12,40% 

Baixa 36 29,75% 

Muito Baixa 26 21,49% 

Total 121 100,00% 

                       Fonte: Dados da pesquisa de campo (2018). 

A seu termo, Johnson et al. (2012) argumentam que o julgamento ético e a intenção 

moral do indivíduo a respeito das práticas de gerenciamento de resultados podem ser 

influenciados pela percepção que este tem: sobre os motivos que os levam a gerenciar os 

resultados são vistos (éticos ou antiéticos) e quanto as possíveis consequências (favoráveis 

ou desfavoráveis) 

Ainda nesta perspectiva, Jones (1991) diz que a partir do julgamento ético, os 

indivíduos estabelecem sua intenção moral. Ademais, segundo Johnson et al. (2012), o 

indivíduo reage conforme o julgamento ético exercido: se julga uma prática como ética, ele 

tem a intenção de encorajá-la; por outro lado, se julga uma prática como antiética, ele tem 

a intenção de desencorajá-la, ou seja, se uma situação antiética é julgada como ética, o 

comportamento do indivíduo tende a ser guiado a realizar tal prática. 
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Assim, quanto ao julgamento ético dos contadores, considerando as hipotéticas 

atitudes disponibilizadas no questionário, os profissionais foram convidados a avaliar 

práticas de gerenciamento de resultados e decisão empresarial em uma escala, variando de 

prática ética à totalmente antiética. 

Nenhuma das práticas foi julgada unanimemente como ética ou totalmente 

antiética, e nos dois casos, ou seja, envolvendo decisões contábeis ou decisões 

operacionais. Ademais, como descrito na tabela 5, cerca de 38% dos profissionais 

acreditam que tais práticas sejam totalmente antiéticas, enquanto que 24% julgam as ações 

como infração grave, 10,% como infração moderada, 15% como prática questionável e 

11% prática ética.  

Cabe mencionar, que a prática de gerenciamento de resultados, que fora julgada 

pelos contadores, continha a mesma interpretação da segunda prática (reconhecer uma 

venda futura), demonstrada na tabela 2, prática essa, considerada pela maioria dos 

profissionais, como não plausível de ser realizada no desempenho de suas atividades. 

Destarte, comparando a predisposição de gerenciar os resultados e o julgamento 

ético, percebe-se que os percentuais de concordância da prática de gerenciamento de 

resultados, cerca de (10%) e aqueles que julgam a prática como ética (11%) foram 

praticamente os mesmos, reforçando as constatações de Johnson et al. (2012), de que a 

intenção moral do indivíduo a respeito das práticas de gerenciamento de resultados é 

influenciada pelo seu julgamento. Esses resultados estão evidenciados na tabela 5. 

Tabela 5. Expectativa quanto à ética de hipotéticas decisões contábeis . 

Assertivas Frequência Percentual 

Prática Ética 14 11,57% 

Prática Questionável  18 14,88% 

Infração Moderada 12 9,92% 

Infração Grave 30 24,79% 

Totalmente Antiética 47 38,84% 

Total 121 100,00% 

                      Fonte: Dados da pesquisa de campo (2018). 

Em continuidade, com o intuito de verificar qual das três heurísticas clássicas 

propostas por Tversky e Kahneman (1979) era preponderante, quando a contabilização do 

fato econômico requisitava julgamento, dos 121 questionários assinalados, 22 contadores, 

cerca de 18%, expressaram que, ao realizarem os seu julgamentos e tomarem suas decisões 

no desempenho de suas atividades, usam a heurística da representatividade, cerca de 30%, 

que corresponde a 36 contadores, julgariam usando os alicerces da heurística da 

disponibilidade e 63 dos respondentes atuariam sob a heurística de ajuste e ancoragem, 

representando 52% da totalidade dos profissionais de contabilidade alvos da pesquisa.  

Esses resultados encontrados são semelhantes aos de Fernandes, Fernandes e 

Fernandes (2015) em que os profissionais de contabilidade atuantes no Estado do Pará 

alicerçam suas ações, quando estas requisitam julgamento, com base predominante nos 

preceitos das heurísticas da ancoragem e ajustamento e da disponibilidade. Esses mesmos 

autores, argumentam que a justificativa para uma baixa adesão à heurística da 

representatividade, está no fato desta requisitar profunda reflexão e conhecimento dos 

fundamentos do objeto em análise, pois o julgamento ocorre no grau em que a (recurso, 
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por exemplo) é representativo de b (ativo ou despesa, por exemplo). O gráfico 2 demonstra 

a participação percentual dos profissionais pesquisados. 

Gráfico 2. Frequência das heurísticas preponderantes no julgamento dos contadores.

 

Ademais, é possível justificar as escolhas por meio dos seguintes argumentos:  

 A heurística da disponibilidade permite julgamento com base nas experiências 

vivenciadas e fixadas na mente, o que torna o julgamento e tomada decisão 

imediatos;  

 Já a heurística da ancoragem e ajustamento assemelha-se ao processo de 

tentativa e erro, no qual o julgamento inicial pode ser ajustado para que o 

resultado final esteja o mais próximo possível da realidade. 

É importante destacar que as heurísticas predominantes na pesquisa, apresentam 

significativo nível de subjetividade e isto as torna extremamente dependentes do que a 

mente humana fixa, vez que, muitas das fixações feitas pela memória estão sob a 

percepção e a maneira como o indivíduo vê o fato, e isto está impregnado de vieses 

cognitivos como afirmam Marcelino e Bruni (2012). Assemelha-se, pois, também neste 

estudo, que os vieses cognitivos estão presentes nas práticas contábeis.  

Em sequência, considera-se o fato de que ao desempenhar suas atividades os 

contadores passam por uma série de pré-julgamentos e decisões para a resolução de um 

fenômeno contábil, partindo do entendimento de como as pessoas processam as 

informações e de como variáveis podem influenciar esse processamento (EVANS & 

STANOVICH, 2013).  

Os resultados revelam que os contadores, sempre realizam seus julgamentos 

influenciados pelo conhecimento adquirido (61%), pelas experiências (51%), pela memória 

de trabalho (44%) e pelas regras (42%).  

Quando analisada a coluna frequentemente, o atributo análise de consequências 

apresenta a maior frequência (42%), seguido pela capacidade cognitiva (39%) e 

associações contextuais (38%). Dessa forma, percebe-se um leve predomínio do 

processamento de informações sendo guiado pelo mínimo de esforço cognitivo. 

Os dados processados corroboram as análises contidas no gráfico 2, indicando a 

influência das heurísticas presente no julgamento dos contadores, vez que, esses 

profissionais valem-se das suas experiências e da memória de trabalho armazenada em sua 

mente, tanto para ancoragem quanto para disponibilidade. 

Dessa forma, a tabela 6, retrata a influência de alguns atributos do pensamento 

humano na capacidade de julgamento dos contadores no desempenho de suas atividades.  

63; 52% 

36; 30% 

22; 18% 

Ancoragem e Ajustamento

Disponibilidade

Representatividade
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Tabela 6.  Aspectos resgatados quanto aos atributos influentes no julgamento dos contadores da amostra.  

Atributos 

  

Nunca Raramente Eventualmente Frequentemente Sempre 

N % N % N % N % N % 

Memória de 

Trabalho 1 0,83% 7 5,79% 29 23,97% 30 24,79% 54 44,63% 

Associações 

contextuais 0 0,00% 5 4,13% 59 48,76% 46 38,02% 11 9,09% 

Análise de 

Consequências 0 0,00% 3 2,48% 32 26,45% 52 42,98% 34 28,10% 

Regras 

(Normas) 0 0,00% 7 5,79% 20 16,53% 42 34,71% 52 42,98% 

Experiências 0 0,00% 4 3,31% 11 9,09% 44 36,36% 62 51,24% 

Capacidade 

Cognitiva 0 0,00% 5 4,13% 38 31,40% 48 39,67% 30 24,79% 

Conhecimento 1 0,83% 1 0,83% 10 8,26% 35 28,93% 74 61,16% 

Emoções 34 28,10% 38 31,40% 35 28,93% 12 9,92% 2 1,65% 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2018). 

De maneira semelhante, também foi intenção investigar esses mesmos atributos e 

suas influências no processo decisório dos contadores. Os resultados encontrados foram 

semelhantes com os advindos do processo de julgamento e estão na tabela 7. 

 

Tabela 7. Aspectos resgatados quanto aos  influentes na tomada de decisão contadores da amostra.  

Atributos 

 

Nunca Raramente Eventualmente Frequentemente Sempre 

N  % N % N % N % N % 

Memória de 

Trabalho 2 1,65% 4 3,31% 22 18,18% 43 35,54% 50 41,32% 

Associações 

contextuais 0 0,00% 3 2,48% 38 31,40% 59 48,76% 21 17,36% 

Análise de 

Consequências 0 0,00% 2 1,65% 22 18,18% 56 46,28% 41 33,88% 

Regras 

(Normas) 0 0,00% 7 5,79% 15 12,40% 28 23,14% 71 58,68% 

Experiências 0 0,00% 2 1,65% 12 9,92% 35 28,93% 72 59,50% 

Capacidade 

Cognitiva 0 0,00% 4 3,31% 27 22,31% 49 40,50% 41 33,88% 

Conhecimento 0 0,00% 2 1,65% 5 4,13% 39 32,23% 75 61,98% 

Emoções 26 21,49% 32 26,45% 51 42,15% 7 5,79% 5 4,13% 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2018). 
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Assim, conhecimento (62%), experiências adquiridas (59%), as regras (58%) e a 

memória de trabalho (41%), sempre influenciam os contadores no processo de tomada de 

decisão, enquanto que associações contextuais (48%), análise de consequências (46%) e 

capacidade cognitiva (40%) influenciam frequentemente as decisões. 

Com base nesses resultados, é possivel identificar que os contadores, valem-se mais 

dos conhecimentos adquiridos e de suas experiências, apreendidas na memória. Assim, de 

maneira semelhante, a tomada de decisão dos contadores também está apoiada no 

processamento de informações que permite constatar, que os contadores pesquisados são 

sensíveis aos vieses cognitivos, fazendo com que as escolhas de critérios adotados se 

distanciem do esperado, compromentendo a confiabilidade e fidedignidade das 

informações produzidas.  

Globalmente os resultados obtidos, ainda remetem ao conceito da ilusão cognitiva 

do excesso de confiança que segundo Chen et al. (2007), é caracterizado pela literatura 

psicológica e das ciências comportamentais, como o fato de as pessoas que acreditarem 

que posuem mais habilidades do que realmente possuem, comprometendo o seu processo 

decisório. 

Diante do exposto, o excesso de confiança pode levar a julgamentos e decisões que 

não representam a melhor escolha entre as alternativas disponíveis, possibilitando ao 

indivíduo uma falsa vantagem em relação aos demais. Assim, acredita-se que os 

profissionais contábeis que possuem excesso de confiança e que superestimam suas 

habilidades e conhecimentos sobre as normas contábeis, estão mais suscetíveis a erros, 

podendo influenciar a produção das informações contábeis, ratificando a posição de Pires, 

Silva e Silva (2016). 

Outro ponto a ser destacado nesta mesma análise é a fixação funcional, pois, com 

base nas experiências e no conhecimento armazenados na memória, os contadores tendem 

a negar o fato de que métodos alternativos possam ser usados para preparar as 

informações, caracterizando determinada resistência por parte dos operadores da 

contabilidade a adotarem o conceito modificado, levando-os a agirem como se eles fossem 

condicionados a atuarem dentro de seus comportamentos passados, focados na fixação 

funcional, o que dificulta os contadores de resolverem novos problemas de maneira inédita, 

por causa do uso de velhos instrumentos.  

Inventariados todos os dados por meio da análise univariada, encaminha-se para 

análise bivariada, exposta na próxima subseção deste capítulo.  

 

5.3  Buscando consistir o comportamento 

Bommer, Gratto e Tuttle (1987), defendem que nas situações em que existam 

dilemas éticos, os atributos individuais (personalidade, perfil demográfico, objetivos 

pessoais e experiência do indivíduo) são condições necessárias para a percepção e seleção 

de alternativas que refletem comportamento decisório e ético.  

Assim, o objetivo deste bloco foi fazer uma confrontação entre as escolhas de 

critérios contábeis e algumas variáveis da segmentação, buscando equiparar-se à premissa 

acima.  

Percebeu-se que os contadores do sexo masculino possuem uma maior propensão 

para gerenciar resultados em relação às mulheres, ou seja, um comportamento mais 

oportunista. De fato, das oito práticas disponibilizadas, apenas a prática 1 (diminuir taxas 
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de depreciação) e a prática 3 (alocar despesas diversas no ativo intangível) possuíram um 

maior grau de concordância por parte das mulheres. A tabela 8 evidencia essa distribuição. 

Considerando as práticas menos aceitáveis pelos contadores no desempenho de suas 

atividades, os resultados demonstraram que reconhecer uma venda para o maior cliente da 

empresa, confiando que o cliente a fará em futuro mediato, possui praticamente a mesma 

percepção de homens e mulheres. Já a prática que possui o maior grau de discordância 

(alocar despesas no ativo intangível), só foi cogitada como realizável por um profissional 

do sexo feminino. 

Tabela 8. Relação percebida entre gerenciamento de resultado  e gênero. 

Práticas de Gerenciamento de 

resultados Gênero 

Assertivas 

Total 1 2 3 4 5 

Diminuir as taxas de depreciação 

mediante laudo qualquer que respalde 

essa escolha 

M 19 20 10 10 5 64 

F 13 19 7 15 3 57 

Reconhecer uma venda para o maior 

cliente da empresa, confiando que o 

cliente a fará em futuro mediato 

M 35 19 3 5 2 64 

F 29 17 5 6 0 57 

Alocar despesas diversas no ativo 

intangível  

M 30 31 3 0 0 64 

F 32 19 5 1 0 57 

Lançar encargos financeiros do mês 

corrente em períodos futuros 

M 24 22 6 9 3 64 

F 24 19 8 5 1 57 

Postergar perdas prováveis, 

sinalizadas pelo setor jurídico, 

referente a causas trabalhistas que 

deveriam ser contabilizadas no mês 

corrente 

M 22 22 9 8 3 64 

F 
21 19 10 5 2 57 

Postergar despesas de manutenção 
M 23 18 8 10 5 64 

F 19 15 10 12 1 57 

Postergar despesas com material de 

escritório  

M 23 15 11 8 7 64 

F 18 21 7 8 3 57 

Antecipar o registro de vendas 

programadas para serem efetivadas no 

próximo mês  

M 29 17 4 11 3 64 

F 28 11 11 7 0 57 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2018). 

Emerson, Conroy e Stanly (2007) argumentam que a idade dos indivíduos também 

é considerada um importante indicador ao se investigar questões éticas, estipulando que os 

indivíduos mais velhos exibem inclinações mais éticas. 

Esta pretensa relação foi investigada e confirmada expressivamente para as 

práticas: diminuir as taxas de depreciação, mediante laudo que respalde essa escolha; 

reconhecer uma venda para o maior cliente da empresa, confiando que o cliente a fará em 

futuro mediato e alocar despesas diversas no ativo intangível. 

Em contrapartida notou-se uma tendência a uma maior liberalidade nas duas faixas 

iniciais da escala em praticamente todas as práticas arguidas. 
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Na relação percebida entre o tempo de atuação do profissional contábil e as práticas 

de gerenciamento de resultados, mais uma vez ressaltou-se que os contadores com menos 

tempo de experiência possuem uma maior propensão em gerenciar resultados.  

Um resultado intrigante aconteceu no processamento conjugado da prática 

postergar despesas de manutenção. Como atesta o gráfico o comportamento em todas as 

faixas de segmentação mostrou-se praticamente o mesmo, ressalvadas as dimensões 

numéricas da amostra, sugerindo que esta prática é consuetudinária na carreira contábil. 

Gráfico 4 – Percepção sobre prática arraigada na dimensão amostral.

 

Em resumo, tem-se que os contadores do sexo masculino são mais propensos a 

gerenciarem resultados do que as mulheres. Em adição, os resultados também revelaram 

que os contadores mais jovens possuem um comportamento mais oportunista, com 

destaque para a faixa etária 26 a 30 anos. Em relação ao tempo de experiência, verificou-se 

que o tempo de atuação influencia significativamente nas decisões contábeis, vez que, 

quanto maior o tempo de experiência, menor é a ocorrência de escolhas oportunistas. 

Ainda nesta perspectiva, é oportuno destacar que nenhum dos contadores entrevistados, 

com mais de 45 anos de idade e mais de 20 anos de atuação, valem-se de tais práticas ao 

desempenhar suas atividades.  

Todavia, com a intenção de confirmar o que fora apresentado através da análise 

bivariada, se mostrava necessária a realização de testes estatísticos para verificar se 

realmente existem diferenças significativas nas percepções dos contadores atuantes. 

Tais testes foram realizados através do teste de variância de um fator de Kruskal-

Wallis, os resultados advindos desta análise são apresentados a seguir. Tal teste, na visão 

de Fávero et al. (2009), é um poderoso instrumento não paramétrico que pode ser 

empregado para k grupos diferentes, mesmo com amostras pequenas, constituindo uma 

alternativa às exigências paramétricas e de homogeneidade da análise de variância. 

Realizado o teste não foram evidenciadas diferenças significativas (p < 0,05) para a 

variável gênero, indicando que homens e mulheres possuem as mesmas percepções em 

função das práticas de gerenciamento de resultados, suportando apenas parcialmente o que 

fora encontrado na análise bivariada.  

Quando analisada a variável de agrupamento experiência profissional em relação às 

práticas de gerenciamento de resultados, o teste apontou diferenças estatisticamente 
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significativas (p < 0,05), para as práticas de depreciação (p = 0,001); vendas futuras (p = 

0,046); despesas de manutenção (p = 0,008) e vendas programadas (p = 0,034). Tal 

constatação leva a especulação de que indivíduos com mais experiência no desempenho de 

suas atividades, tendem a não gerenciar resultados, corroborando os resultados obtidos 

através da análise bivariada. Os resultados estão evidenciados na tabela 9. 

Tabela 9. Espelho de Teste Kruskal Wallis tendo como variável de agrupamento tempo de experiência. 

  Qui-quadrado Gl Significância Assint. 

Taxas de Depreciação 19,741 4 ,001* 

Vendas Futuras 9,715 4 ,046* 

Despesas Diversas 3,930 4 ,416 

Encargos Financeiros 4,552 4 ,336 

Perdas Prováveis 8,778 4 ,067 

Despesas Manutenção 13,886 4 ,008* 

Material Escritório 7,525 4 ,111 

Vendas Programadas 10,394 4 ,034* 

* Rejeita-se a hipótese de mesma distribuição 

Fonte: Pesquisa de Campo (2018). 

 

Também foram identificadas diferenças marginalmente significativas para as 

variâncias das distribuições das seguintes variáveis: taxas de depreciação (p = 0,008); 

despesas de manutenção (p = 0,043); material de escritório (p = 0,040) e vendas 

programadas (p = 0,005) quando analisadas sob a perspectiva da faixa etária. Tais 

resultados podem ser visualizados na tabela 10.  

 

Tabela 10. Espelho de Teste Kruskal Wallis tendo como variável de agrupamento faixa etária. 

  Qui-quadrado Gl Significância Assint. 

Taxas de Depreciação 15,563 5 ,008* 

Vendas Futuras 7,787 5 ,168 

Despesas Diversas 6,456 5 ,264 

Encargos Financeiros 8,549 5 ,128 

Perdas Prováveis 9,683 5 ,085 

Despesas Manutenção 11,451 5 ,043* 

Material Escritório 11,651 5 ,040* 

Vendas Programadas 16,696 5 ,005* 

* Rejeita-se a hipótese de mesma distribuição 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 

Sendo assim, ratifica-se a especulação que quanto maior a idade do indivíduo, 

menor a sua propensão em realizar práticas de gerenciamento de resultados, o que 

consolida os dados apresentados na análise bivariada desta pesquisa. 
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Finalmente, com a determinação de analisar se existia diferenças entre as categorias 

do perfil demográfico gênero; tempo de experiência e faixa etária  e as percepções dos 

profissionais contábeis, quando analisadas sob a perspectiva das variáveis de decisão, 

pode-se verificar, que não existem diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) e a 

tabela 12 comporta esses resultados. 

Tabela 12. Espelho Kruskal Wallis para as variáveis de decisão quando agrupadas demograficamente. 

Variáveis de 

agrupamento 

Teste 

Kruskal-

Wallis 

Decisão 

do 

indivíduo 

Decisão 

dos 

colegas de 

profissão 

Influência 

dos colegas 

de 

profissão 

Divulgação 

de 

Informações 

Julgamento 

Ético 

Heurísticas 

Gênero 

Qui-

quadrado 
,977 ,002 1,155 ,433 3,278 ,029 

Gl 1 1 1 1 1 1 

Significância 

Assint. 
,323 ,965 ,282 ,511 ,070 ,864 

Tempo de 

Experiência 

Qui-

quadrado 
1,571 3,576 7,035 3,101 5,314 3,827 

Gl 4 4 4 4 4 4 

Significância 

Assint. 
,814 ,466 ,134 ,541 ,257 ,430 

Faixa Etária 

Qui-

quadrado 
7,751 7,984 6,038 1,553 7,837 9,192 

Gl 5 5 5 5 5 5 

Significância 

Assint. 
,171 ,157 ,303 ,907 ,165 ,102 

* Rejeita-se a hipótese de mesma distribuição 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2018). 

 

Finalizadas as análises diretas dos dados tabulados, entende-se que por meio da 

estatística descritiva foi possível conhecer a percepção dos contadores sobre aspectos 

comportamentais influentes na produção das informações contábil-financeiras. No que 

tange a análise bivariada, está permitiu o conhecimento de grupos de indivíduos que detém 

uma maior predisposição para gerenciar resultados.  

Em adendo, os testes de correlação também revelaram que os indivíduos que 

apoiam seus julgamentos baseado em normas e regras e em análise de consequências, são 

mais propensos a não gerenciar resultados. Por outro lado, aqueles que são influenciados 

pelas emoções em seu julgamento e nas suas decisões, possuem uma predisposição a 

gerenciar resultados. 

 

6. Conclusão 

Buscando conhecer aspectos comportamentais relevantes dos contadores, através de 

análises descritivas univariadas e bivariadas e correlações simples, quis se evidenciar a 

afetação provocada nas práticas de gerenciamento de resultados, e decisões éticas e de 

julgamento, sob a influência dos fatores comportamentais, como resultante na produção de 

informações contábeis em nível de contabilidade aplicada. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4341



 

 

 

Dentro deste contexto, o conhecimento de quais fatores comportamentais e vieses 

cognitivos podem incidir no julgamento e na tomada de decisão dos contabilistas, pode 

ajudar na minimização das falhas cognitivas, por ser possível 

compreender a influência dessas no processamento das informações, melhorando, dessa 

forma, a capacidade decisória desses indivíduos, visto que os erros podem ser corrigidos 

caso sejam conhecidos. 

Nesse intervalo, foi possível observar que os profissionais são influenciados por 

alguns vieses cognitivos e que esses normalmente ocorrem sob a forma de simplificações 

ou atalhos que a mente utiliza, buscando simplificar o processo decisório, tais como as 

heurísticas da disponibilidade e da ancoragem e ajustamento, bem como os efeitos 

cognitivos do efeito manada e excesso de confiança. Agindo dessa forma, o profissional 

está sujeito aos erros cognitivos capazes de influenciar o julgamento e, consequentemente, 

ser induzido para optar por uma alternativa diferente daquela que se esperava. 

Cabe salientar, o resultado em relação ao julgamento ético dos contadores, pois, 

com base nos resultados apurados, demonstrou-se uma relevante preocupação, vez que, o 

comportamento ético de um indivíduo é iniciado com a identificação de um dilema ético. 

Assim, presume-se que, se uma prática considerada antiética é julgada como ética, o 

comportamento final deste indivíduo tende a ser antiético. 

Os resultados também revelaram que informações privilegiadas que poderiam 

prejudicar a empresa em que estes profissionais desempenham suas atividades, 

dificilmente serão divulgadas pelos contadores, demonstrando assim, uma forte incidência 

da assimetria informacional e dos interesses pessoais. Ressalta-se ainda, que os contadores 

ao realizarem seus julgamentos e tomar suas decisões, tendem a se apoiar no 

processamento de informações do tipo um, ou seja, com base na intuição e no que está 

fixado e armazenado na memória.  

Entre os resultados reveladores desta pesquisa, também estão indícios de que 

contadores mais novos e aqueles com menos tempo de experiência no desempenho de suas 

atividades, têm mais chances de escolher critérios contábeis que se distanciam daqueles 

esperados, ou seja, gerenciam resultados.  

Os resultados aqui delineados contribuem para uma maior compreensão da 

influência de variáveis psicológicas nas escolhas do contador, especialmente em situações 

que envolvam escolhas e julgamentos contábeis, pois esse irá fazer o julgamento e produzir 

informações que precisam ser confiáveis, uma vez que existe grande subjetividade em 

relação aos critérios adotados, o que pode comprometer a fidedignidade das informações 

geradas. Dessa forma, destaca-se que, é importante que aconteçam maiores debates, tanto 

acadêmicos e profissionais, sobre o modo como tais escolhas podem impactar no 

desempenho das atividades desses profissionais, bem como nos resultados organizacionais. 
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Abstract – Accounting in Brazil is mandatory and must be done by entities authorized as 

accounting offices. In these, most activities go through financial accounting, traditional, 

routined, regulated and logical, so much that is based on computer artifacts and runs online. 

Thus, it is necessary to find out at this time that cloud computing offers  practices as a service, 

if that accounting modality could not be transformed into a service. This was the plot of this 

survey, a survey that sought the vision about the accounting routines carried out in accounting 

offices, in an online format, and postulated them as feasible routines  as a service, in which it 

obtained significant success. Finally, he speculated whether this systematization would 

jeopardize the routinized activity in the offices, setting itself up as a threat to both the 

professionals and the offices. It found that there is a trend towards migration, but there is 

retention of more cognitive and analytical activities for the routine of the professional. 

 

Keywords:  Cloud Computing, Online Accounting, Accounting Offices, Routines as a service, 

Accountant Profile 
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Contabilidade financeira as a service: percepções de contadores sobre o futuro das rotinas 

tradicionais dos escritórios de contabilidade 

 

Resumo - A contabilidade no Brasil é mandatória e deve ser feita por entidades habilitadas 

como escritórios contábeis. Nestes, a maior parte das atividades percorre a contabilidade 

financeira, tradicional, rotineira, regrada e lógica, tanto que é calcada em artefatos 

computacionais online. Assim, se impõe averiguar nesta época em que se oferta computação 

em nuvem com sistemática as a service, se aquela modalidade contábil não pode ser 

transformada em um serviço. Esta foi a trama deste relato, tipo survey, que buscou a visão 

sobre as rotinas contábeis efetivadas em escritórios contábeis, em formato online, e as postulou 

como factíveis na forma as a service, no que obteve significativo sucesso. Por fim, especulou 

se esta sistematização poria em risco a atividade rotinizada nos escritórios, configurando-se 

como uma ameaça até aos profissionais. Encontrou que há uma tendência à migração sim, mas 

há retenção de atividades mais cognitivas e analíticas para a rotina do profissional.    

 

Palavras Chave: Computação em nuvem, Contabilidade online, Escritórios Contábeis, 

Rotinas as a service, Sistematização. 
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1.  Introdução 

Segundo Medeiros (2012), a contabilidade, ciência tão remota quanto a civilização, tem 

passado por diversas fases de progresso através da história e hoje em dia, diante de todas as 

mudanças e avanços, tem se associado a novas tecnologias angariando novas funções em 

virtude do ganho de informação e velocidade no desenvolvimento das suas atividades. Mesmo 

assim, ainda persevera na função de gerar informações que possam ser compreensíveis por 

seus usuários, possibilitando aos gestores um controle do patrimônio líquido, aumentando a 

eficiência na tomada de decisão (IUDÍCIBUS & MARION, 2006).  

Para isso, a contabilidade utiliza, dentre outras ferramentas, as demonstrações contábeis, 

que no Brasil, conforme a estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das 

demonstrações contábeis, elaborada inicialmente pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e 

acatada pela Comissão de Valores Mobiliários através da deliberação n° 539 em 14 de março 

de 2008, são preparadas e apresentadas pelo menos anualmente e têm por objetivo atender às 

necessidades de informações de um vasto número de interessados, sendo, então, consagradas 

como principais fontes de informações financeiras à disposição dos mesmos. 

Neste contexto, entende-se por usuários das demonstrações contábeis, conforme aquela 

estrutura conceitual, investidores atuais e potenciais, empregados, credores por empréstimos e 

comerciais, fornecedores, clientes, governos, e suas agências, e, por fim, o público em geral.  

Segundo Fedel, Zanchet e Schuck (2009), estes usuários utilizam as informações 

contidas nessas demonstrações para fins diversos, dentre eles:  

 Analisar a capacidade das entidades de pagarem dividendos aos seus acionistas; 

 Apresentar informações acerca da estabilidade e lucratividade da empresa, a fim de 

proverem melhores remunerações e outros benefícios aos empregados; 

 Exibir informações sobre liquidez e capacidade de pagamento, para saber se a 

empresa é capaz de honrar suas obrigações no vencimento;  

 Mostrar informações sobre a continuidade da empresa, para os clientes que 

dependem dela como fornecedora; 

 Demonstrar informações sobre as destinações dos recursos e sobre as atividades da 

empresa, a fim de estabelecer regulamentações e políticas tributárias.   

Pode-se notar, então, que a contabilidade e as informações por ela geradas deveriam ser 

instrumentos de decisão largamente utilizados no contexto organizacional. Entretanto, 

Iudícibus e Marion (2006) destacam que no Brasil se tem uma visão de que a função do 

contador é atender às necessidades fiscais, sendo isto mais evidente nas microempresas e 

empresas de pequeno porte (PME).  

Tal visão não mudou muito nos últimos tempos, como atesta o estudo de Splitter e Borba 

(2014), o qual concluiu que as opiniões sobre o contador e a contabilidade são expressas de 

maneira que nem sempre conferem com o papel do contador ou de sua própria atividade. No 

rol dessas atribuições, muitas nem pertencem aos contadores, como é o caso de controle de 

contas financeiras ou organização administrativa da empresa. Essa pesquisa ainda ratificou que 

a profissão contábil normal e aparentemente é relacionada a situações triviais, a fim de 

resolver necessidades imediatas, como a apresentação de declaração de imposto de renda. 

Vale ressaltar que vários outros estudos que analisaram nas micro e pequenas empresas 

brasileiras, tanto as competências do profissional contábil quanto o uso das informações 
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contábeis (CARDOSO; SOUSA & ALMEIDA, 2006; MEDEIROS, 2012; RIBEIRO; FREIRE 

& BARELLA, 2013), bem como os serviços prestados por escritórios de contabilidade 

(FEDEL; ZANCHET & SCHUCK, 2009; ALVES et al., 2013; ECKERT et al., 2015), também 

tiveram como conclusão o fato de que o principal motivo para os gestores contratarem os 

serviços contábeis é a consultoria fiscal. Já os contadores destacaram como principal 

necessidade dos seus clientes informações para o recolhimento de impostos e cálculo da folha 

de pagamento.  

Nesta trilha, itens que geram informações essenciais para o controle dos negócios, como 

é o caso das informações geradas pelo relatório do fluxo de caixa e pelo controle do estoque, 

não foram destacados com tanta ênfase. 

Para Fedel, Zanchet e Schuck (2009), o processo de geração dessas informações mais 

refinadas pode ocorrer basicamente de duas formas: através da criação de um setor específico 

dentro da organização, responsável pela contabilidade, ou através da terceirização desta 

atividade, contratando um escritório de contabilidade. 

Os escritórios contábeis são sociedades civis, constituídas com o objetivo de prestarem 

serviços contábeis para outras organizações industriais, comerciais e outras prestadoras de 

serviços. Para funcionarem comercialmente, tais organizações devem estar registradas junto ao 

Conselho Regional de Contabilidade (CRC) do estado de sua jurisprudência, bem como 

estarem sob a legislação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).  

A Resolução CFC nº 1.098/07 descrimina duas modalidades de organizações contábeis, 

conforme mostra o quadro 1. 

 

Quadro 1: Modalidades de organizações contábeis. 

Modalidade Característica 

Escritório individual Quando o contabilista, embora sem personificação jurídica, executa suas 

atividades independentemente do local e do número de empresas ou serviços 

sob sua responsabilidade 

Organização contábil Trata-se de pessoa jurídica de natureza civil, constituída sob a forma de 

sociedade, tendo por objetivo a prestação de serviços profissionais de 

contabilidade 

Fonte: Adaptado da Resolução CFC nº 1098/07 (p. 249-250, 2007). 

 

Nessa perspectiva, Zwirtes e Alves (2015) afirmam que em menos de duas décadas, a 

sociedade vivenciou tantas inovações tecnológicas que as empresas reduziram a gama de 

empregados para realizarem serviços administrativos, graças aos sistemas integrados de gestão 

que lhes permitem, praticamente em tempo real, ter o controle das atividades principais da 

empresa, controle esse feito com um número menor de funcionários. Na área de contabilidade 

este fenômeno também ocorreu, proporcionando alterações, inclusive, nos processos internos 

dos escritórios contábeis. 

A computação em nuvem, expressão em português associada à tecnologia cloud 

computing, representa uma dessas inovações tecnológicas que está invadindo o mundo da 

contabilidade e transformando o fenômeno da chamada contabilidade online, conforme 

registros em vários sítios eletrônicos, dentre eles: www.contaazul.com - 

www.contabilizei.com.br - www.classecontábil.com.br - www.startup.com. 
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De acordo com Mell e Grance (2009), o Instituto Americano de Padrões e Tecnologia - 

National Institute of Standards and Technology (NIST) -, a cloud computing é um modelo 

onipresente, para acesso a rede conforme for demandado e conveniente para um pool 

compartilhado de recursos computacionais configuráveis que podem ser rapidamente 

provisionados e lançados com mínimo esforço de gerenciamento ou interação com o provedor 

de serviços. Cinco características são listadas nesta definição: autosserviço sob demanda, 

acesso a rede de banda larga, pool de recursos, rápida elasticidade e serviço de mensuração. 

Além disso, a entidade cita modelos de serviço (software, plataforma ou infraestrutura) e 

quatro modelos de desenvolvimento (privado, comunitário, público e híbrido). Juntos, estes 

modelos caracterizam os modos de entrega de serviços em nuvem. 

Segundo Santos (2016), diante da possibilidade de compartilhar serviços através da 

Internet, a contabilidade online está ganhando cada vez mais espaço no mercado. Através dela, 

é possível prestar serviços a empresas a quilômetros de distância da sede de um escritório e 

atender o mercado tendo uma estrutura enxuta, obtendo grande rentabilidade nos serviços 

(SANTOS, 2016). 

Com esta base, este relato de cunho quantitativo e exploratório-descritivo propôs-se a 

analisar a percepção dos profissionais contábeis em relação a essa nova perspectiva da 

contabilidade, a contabilidade online, executada como um serviço em nuvem, as a service, que 

se utilizada corretamente poderá acarretar em um aumento na carteira de clientes dos 

escritórios contábeis, em aumento do faturamento da empresa contábil e, principalmente, na 

mudança do papel desempenhado pelo profissional contábil dentro dos escritórios de 

contabilidade.  

Buscando atingir tal finalidade, este texto está dividido em seções começando por esta 

seção introdutória, a qual é complementada com uma breve contextualização do relato. A 

terceira seção traz uma rápida visita à literatura, buscando resgatar conceitos necessários para 

uma melhor compreensão e formulação do estudo. A quarta seção abordará o procedimento 

metodológico usado e fornecerá um caminho para a apresentação dos resultados onde serão 

arguidas as peripécias conclusivas sobre o recorte pesquisado. 

 

2.  Contexto da pesquisa 

Esta seção procura expor o ambiente e o cenário em que os escritórios contábeis e a 

computação em nuvem estão inseridos, o problema em relação à nova postura dos contadores 

perante a contabilidade online, visando confrontar o papel dos escritórios contábeis vis–à-vis a 

emergência da computação em nuvem. Ademais, é também nela que se justifica a realização 

do trabalho. 

 

2.1 Ambiente e problemática 

Conforme a prática, os serviços contábeis podem ser prestados por profissionais 

individuais que atuam em setores especializados dentro das organizações ou por meio de 

profissionais de escritórios de contabilidade, os quais, segundo Thomé (2001), prestam o 

seguinte rol de serviços: escrituração contábil, conciliação de contas, elaboração de 

demonstrações financeiras, declarações fiscais, contabilidade gerencial, obrigações acessórias 

e eletrônicas, dentre outras. 

No entanto, com esta configuração de serviços, de acordo com Barros (2005), os 

escritórios de contabilidade gastam mais tempo com a contabilidade financeira, aquela voltada 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4349



 

 

mais para as exigências fiscais e legais, em detrimento à contabilidade gerencial, a qual está 

direcionada para a geração de informações que auxiliam a gestão da empresa, atestando que 

“na prática, o profissional da área contábil direciona 95% de seu tempo de trabalho e de seu 

esforço para o preenchimento de formulários, cumprimento de formalidades legais e apuração 

de resultados para pagamento de impostos” (BARROS, 2005, p.111).  

Ratificando tal compleição, Figueiredo e Fabri (2000) reportam que este cenário 

operativo restringe a capacidade do escritório contábil no que concerne à oferta qualificada de 

outros serviços de natureza contábil, tais como: auditoria, perícia, assessoria contábil, análise 

econômica e financeira, dentre outros.  

Não obstante este teor restritivo, a fim de bem executar todas essas atribuições, os 

escritórios contábeis utilizam sistemas de informação (SI) computadorizados que coletam, 

processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a tomada de decisões e a 

atender às exigências fiscais (ARRAIAL, 2011).  

Tal arsenal de software costuma estar atualizado em relação às novas tecnologias da 

informação (PRADO & BRITO, 2010), requerendo novos equipamentos e esforços constantes 

para manter os sistemas atualizados, em especial devido à constante mudança na legislação e 

no cenário econômico brasileiro. De fato, os escritórios necessitam implantar, ou atualizar 

continuamente os seus sistemas para atender às exigências fiscais do governo e auxiliar seus 

clientes no processo de tomada de decisão. Isto faz que os custos operacionais se tornem 

maiores, o que afeta drasticamente a rentabilidade do negócio, uma vez que essas empresas 

possuem recursos reduzidos. Ademais, também o corpo funcional tem baixo nível de 

conhecimento técnico em computação, o que mais uma vez amplia o leque de problemas para 

atuação.  

Neste contexto, uma solução que já fora apontada por Miguel (2011) para pequenas e 

micro empresas (PME), nelas inclusas os escritórios contábeis, seria a substituição da 

infraestrutura própria de tecnologia da informação (TI) pela infraestrutura ofertada pela nuvem 

como um serviço, pois à medida que a infraestrutura de banda larga melhora, torna-se possível 

acessar aplicações maiores e mais complexas em lugares cada vez mais distantes dos grandes 

centros (DIAS; RODRIGUES & PIRES, 2012) e este fato configuraria um grande avanço para 

a execução das atividades contábeis operacionais nos escritórios de contabilidade, pois estes 

ganhariam tempo e poderiam ampliar suas carteiras de clientes. 

Prado, Brito e Cristiani (2012) afirmaram que o uso de recursos de computação em 

nuvem é tido como uma alternativa para melhor utilização das ferramentas de TI por PME, 

pois permite que aplicativos e ferramentas sejam utilizados remotamente sem a necessidade de 

se tê-los localmente, eliminando ou reduzindo custos com instalação, infraestrutura, 

manutenção e suporte. Assim, a priori, o uso da computação em nuvem permitiria um baixo 

investimento com um rápido retorno, o que é bom para o fluxo de caixa das empresas. 

Focando no âmbito dos escritórios contábeis brasileiros, Hernandes (2015) afirma que a 

alternativa contábil online, em nuvem, modalidade as a service, reduz custos tanto com TI 

quanto com funcionários, além de prover economia de escala, uma vez que os 

empreendimentos que utilizam essa variante tecnológica passam a atender empresas de 

diferentes estados, cada vez mais distantes, cobrando um valor bem menor do que aquele 

firmado por escritórios tradicionais, o que beneficia também as empresas clientes. 

Não obstante este progresso apontado para os escritórios tradicionais, a tecnologia 

baseada em processos as a service também se retrata como sucedâneo de processo contábil 

tradicional em escritórios contábeis. 
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Verdadeiramente, regressando a reportagem publicada no jornal Gazeta do Povo em 

2014, que comentava o aparecimento de uma ferramenta de contabilidade para Internet, 

desenvolvida em Curitiba, a qual permitia um maior controle das finanças de micro e pequenas 

empresas, a um custo mais baixo, tem-se um contraponto interessante.  

O serviço reportado chamava-se Contabilizei e em pouco tempo já estava presente em 

cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Florianópolis. O 

software funcionava de forma que o empresário poderia desde abrir sua empresa diretamente 

pelo site da empresa ofertante, até migrar sua contabilidade para a nuvem preenchendo um 

formulário virtual. O pacote garantia ao empresário acesso às suas finanças em tempo real, 

facultando-lhe ainda a emissão diretamente do sítio eletrônico, de notas fiscais eletrônicas, 

resultando em substancial economia para o contratante do serviço. 

Desde então, segundo o Startupi
®
, um site que trata de assuntos relacionados às 

inovações, tecnologias e negócios, a contabilidade online chegou ao mercado para substituir 

escritórios contábeis, em especial em rotinas bem definidas e convencionais como a 

contabilidade financeira, dispensando o contador convencional e seus afazeres tipificados, uma 

vez que ferramentas prometem ser complementares e integradas a plataformas as a service de 

gestão financeira em empresas tais como: ZeroPaper, Conta Azul, Granatum e Superlógica. 

Santos (2016) afirma que plataformas as a service como as supracitadas, reutilizam o 

que o cliente já digitou e faz a contabilização da movimentação financeira e a conciliação dos 

dados, exportando dados consolidados para a atividade contábil (em escritórios ou em 

desempenho individual), gerando, consequentemente, um ganho de produtividade.  

Assim, supõe-se que serviços de contabilidade online operando em plataformas as a 

service facilitem à implementação da contabilidade financeira e o trabalho do contador, mas de 

certa forma mudem a percepção do papel deste profissional perante seus clientes, afetando 

ainda drasticamente a configuração tradicionalmente constituída do escritório contábil.  

Este aspecto problemático leva a indagar qual seria a percepção dos contadores sobre o 

efeito das plataformas as a service na rotina operacional dos escritórios de contabilidade 

tradicionais e para cobrir tal perspectiva, buscou-se a visão dos próprios contadores em relação 

ao efeito da proposição as a service nas rotinas operacionais dos escritórios de contabilidade 

tradicionais. 

 

2.2 Objetivo e justificativa 

Partindo da ideia acondicionada no que foi exposto anteriormente, a pesquisa se 

direcionou a rastrear e analisar a percepção dos contadores sobre o efeito da contabilidade 

ofertada como um serviço em nuvem, as a service, nas rotinas tradicionais dos escritórios 

contábeis, em especial na contabilidade financeira. 

O sentimento fundamental era averiguar aspectos contábeis funcionais impactados, em 

especial na contabilidade financeira, quando se pensa na aplicação da computação em nuvem 

como sucedânea da contabilidade online para a contabilidade financeira nos escritórios 

contábeis, inventariando potenciais mudanças nos aspectos de execução e especulando 

modificações de diversos graus de intensidade nas atividades e papel funcional do contador 

neste novo cenário, em ambientes de escritórios contábeis. 

A priori a pesquisa se impôs pela necessidade de se investigar a opinião dos contadores 

sobre os efeitos da variante as a service nos escritórios de contabilidade, em caráter aplicado, 

uma vez que estudos similares fixaram-se em avaliar a adoção do uso da computação em 
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nuvem na TI para pequenas e médias empresas, bem como em realizar análises bibliométricas 

da produção científica sobre os fatores que influenciam as empresas para tal feito 

(RAMALHO, 2012; VERDERAMI & ROSA, 2013; VIEIRA & MEIRELLES, 2015). 

Ademais, Prado, Brito e Cristiani (2012), constataram que até o ano da pesquisa 

realizada por eles, a computação em nuvem ainda não era uma realidade para o ambiente dos 

escritórios contábeis, e vaticinaram que: “à medida que essa nova tecnologia for evoluindo e se 

difundindo no mercado brasileiro de TI, muitos escritórios deverão adotá-la”. Logo, como não 

se constatou, até onde se pôde apurar, nenhum trabalho na direção defendida por esta pesquisa, 

há espaço para executá-la.  

No que se refere ao mercado contábil, a justificativa para o estudo reside no fato de que a 

contabilidade online por meio de uma plataforma as a service soluciona, de modo ágil, simples 

e eficiente todos os tipos de obrigações contábeis comuns no dia a dia do mercado corporativo, 

como emissão de guias de impostos, declarações mensais ou anuais, demonstrações dentre 

outras, além de viabilizar o atendimento a clientes de várias cidades diferentes. 

Por fim, mas não menos importante, pelo ângulo da tecnologia da informação, este 

trabalho se justifica por identificar os modelos de serviços em nuvem e implantação escolhidos 

pelas empresas e as estratégias quando da sua adoção e utilização. 

A seguir é apresentado o relato da visita à literatura realizada neste enredo, destacando 

os principais conceitos e definições, que interessam ao presente estudo e permitem uma 

melhor compreensão dos seus objetivos. 

 

3. Visita à literatura 

Esta seção procura expor o que a literatura traz sobre os principais aspectos desta trama. 

Para tal, menciona escritórios contábeis e a TI e sua computação em nuvem, adornando a 

contabilidade como produto as a service.  

 

3.1 Contabilidade 

 Segundo o sítio eletrônico da American Accounting Association, o objetivo da 

contabilidade é fornecer informações que sejam potencialmente úteis para a tomada de 

decisões econômicas que resultem no bem estar social.  

No que diz respeito ao objeto de estudo desta ciência, Marion (2009), a seu termo, alega 

que a contabilidade é comumente conhecida como a ciência que estuda o patrimônio, sendo o 

instrumento que fornece informações úteis para tomada de decisões dentro e fora da empresa.  

Com mais foco comenta-se que a função da contabilidade é “captar, registrar, 

acumular, resumir e interpretar os fenômenos que afetam as situações patrimoniais, financeiras 

e econômicas de qualquer ente” (FEA/USP 1998, p. 21), a qual busca, “probabilisticamente, 

minorar o grau de incerteza em relação à tomada de decisões, por meio de um sistema 

informacional que dá qualidade racional à tomada de decisão” (PETERS 2004, p. 7). 

Para Orrú (1990), a contabilidade visa atingir vários objetivos, dentre eles: controlar o 

patrimônio da entidade; apurar o resultado (lucro ou prejuízo); propiciar controle dos 

negócios; atender determinações legais (fiscais); fornecer informações a interessados no 

negócio; e evidenciar as situações patrimoniais e econômicas das entidades. 
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Para o CPC (2008), as informações contábeis proferidas segundo a égide do 

pronunciamento conceitual elaborado por este órgão visam fornecer informações de qualidade 

para os usuários em geral, não havendo, portanto, propósito de atender finalidade ou 

necessidade específica de determinados grupos de usuários. 

A princípio atrelada a qualquer entidade pública ou privada, a contabilidade pode ser 

dividida em dois grupos principais: a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial. A 

primeira volta-se para a divulgação de informações para as partes externas à organização, 

como os acionistas; e a segunda envolve o fornecimento de informações para os gerentes que 

irão fazer o uso dentro da própria organização (GARISSON; NOREEN & BREWER, 2013). 

Laurentino et al. (2008), afirmam que a contabilidade é o reflexo de uma evolução 

contínua ao decorrer do tempo, a qual tem como característica sempre se adaptar às novas 

realidades da época em que figura, de acordo com a perspectiva de seu usuário. 

Em adição, a próxima etapa do texto descreverá os dois principais segmentos da 

contabilidade ordinária. Ambos os segmentos distinguem utilizar a contabilidade como fonte 

básica no processo decisório, mas, não necessariamente, da mesma forma. 

3.1.1 Contabilidade financeira 

A contabilidade financeira é parte do sistema que provê informações para usuários 

externos e é orientada pelos princípios geralmente aceitos da contabilidade (HANSEN & 

MOWEN, 1997). 

Operativamente, de acordo com Atkinson et al. (2008), a contabilidade financeira é o 

processo que gera os demonstrativos financeiros para públicos externos, como acionistas, 

credores e autoridades governamentais, entidades estas que definem padrões, regulamentações 

e impostos que limitam a contabilidade financeira.  

Configura-se, pois, segundo Laurentino et al. (2008), como uma vertente da 

contabilidade geral, tendo esta nomenclatura em função de um dos seus principais propósitos: 

elaborar e fornecer relatórios e demonstrativos financeiros ao público externo. 

Pode-se concluir que a contabilidade financeira tem por objetivo demonstrar por meio de 

relatórios a situação econômico-financeira e patrimonial da empresa, sempre com base em 

informações históricas, ou seja, dando ênfase ao desempenho passado e é normativa, devendo 

atender a parâmetros expressos na legislação vigente. Este caráter a torna muito aderente ao 

regrado e lógico ambiente de processos e regras de negócio, bastante típico da área de 

tecnologia e de sistemas de informação. 

3.1.2 Contabilidade gerencial 

A seu turno, a contabilidade gerencial constitui-se na parte do sistema contábil que se 

dedica às informações para os usuários internos da entidade (HANSEN & MOWEN, 1997). 

Conceitualmente, seu propósito mor “é orientar decisões mediante o fornecimento de 

informações para a tomada de decisões de caráter corrente e as de natureza estratégica, 

permitindo também efetuar avaliações de desempenho e fixação do preço de venda baseado no 

custo, no mercado e no concorrente” (ATKINSON et al., 2008, p. 36). 

De acordo com Neves e Viceconti (1998), a contabilidade gerencial não se atém apenas 

às informações, desenvolvidas dentro da contabilidade, mas também se ampara em outros 

campos do conhecimento como exemplo a administração financeira, a estatística, a análise 

financeira, sendo, portanto, ao mesmo tempo, abrangente e concisa, ajustando-se 

constantemente para se adaptar às mudanças tecnológicas, mudanças nas necessidades dos 
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gestores e novas abordagens das outras áreas funcionais dos negócios (LOUDERBACK et al., 

2000). Neste caso, torna-se menos susceptível ao forte regramento e à lógica contundente dos 

sistemas e soluções informatizadas. 

Frezatti, Aguiar e Guerreiro (2007) ainda mencionam que, tanto a contabilidade 

gerencial como a contabilidade financeira têm em comum o fato de tratarem eventos 

econômicos, necessidade de quantificação de atividades econômicas e dificuldades de obter 

tais informações. 

Ademais, conforme Souza e Santos (2005), o principal meio de controle que dispõe 

uma administração é a contabilidade, a qual disponibiliza como meios de controle interno: 

registros, livros, fichas, papéis, formulários, pedidos, notas, faturas, documentos, impressos, 

ordens internas e demais instrumentos de organização administrativa. Este rol de documentos 

auxilia aqueles que exercem função direta ou indiretamente relacionada com a organização, o 

patrimônio e o funcionamento da empresa (FRANCO & MARRA, 1982). 

Neste rol de controles, para Sá (2002; 2009), Hoog (2009) e Costa (2014) incluem-se 

atividades bem mais cognitivas e dependentes da perspicácia humana – e profissional do 

contador – como a auditoria, que busca dentro dos fatos e atos contábeis e administrativos, a 

relação que estes têm com a realidade, identificando, assim, possíveis indícios de erros e 

fraudes; e a perícia contábil, a qual é conhecida como um conjunto de procedimentos técnicos 

e científicos propostos a atestar a autenticidade, fidedignidade, lealdade e exatidão de 

documentos contábeis em conformidade com as normas jurídicas e legislação específica. 

Todas estas atividades compõem o portfolio dos saberes dos contabilistas e têm se 

tornado cada vez mais indispensáveis à administração e ao controle de qualquer tipo de 

organização (LAURENTINO et al. 2008). Por esta última razão, os imprescindíveis serviços 

contábeis podem ser prestados por profissionais que atuam em setores especializados dentro 

das organizações ou por meio de profissionais de escritórios de contabilidade, ou seja, 

empresas contábeis, ao menos na tradição e contextos usualmente concebidos e estabelecidos. 

 

3.2 Os escritórios contábeis 

Dado ao fato que a legislação obriga as empresas constituídas a possuírem um 

contador, Artigos 1.179 e 1.182 do código civil brasileiro (CCB, 2002), que se responsabilize 

pelas informações contábeis, inclusive pelo repasse das obrigações acessórias ao governo, 

surgem a possibilidade de atuação interna ou de terceirização para escritórios contábeis.  

Os escritórios contábeis são sociedades civis (PRADO & BRITO, 2010) que, ao que 

indicam Figueiredo e Fabri (2000), prestam serviços contábeis específicos, alguns dos quais já 

automatizados. Dentre os serviços prestados, Thomé (2001, p. 21) relaciona "consultoria, 

contabilidade, administração de pessoal, escrituração fiscal, expediente (ou serviços 

comerciais), auditoria, perícia e assessoria".  Em geral, é por esta gama de atividades, para 

Thomé (2001), que as funções são departamentalizadas nos escritórios de contabilidade. 

Ademais, pela pressão governamental para o fornecimento de informações, é que o 

departamento fiscal passa a ser considerado aquele que oferece maior risco às organizações 

contábeis, devido às elevadas penalidades impostas pelo poder público aos contribuintes que 

não entregam nos prazos as guias dos seus impostos e obrigações acessórias calculadas pelo 

escritório contábil.  
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Com base no quadro 2, verifica-se que os escritórios contábeis prestam serviços sob 

constante pressão e buscam organizar-se em rotinas sistemáticas para atender as necessidades 

governamentais e dos clientes, e para tanto dispõem de tecnologia amparada em sistemas.  

Quadro 2 – Serviços prestados por escritórios contábeis. 

Classe de serviço Serviço prestado 

Contabilidade  Escrituração contábil e fiscal e expediente (ou serviços comerciais) 

Assessoria e Consultoria Contábil, tributária, trabalhista e operacional 

Auditoria e Perícia Contábil, tributária, trabalhista, de estoque e operacional 

Análise econômica e financeira. Análise vertical, horizontal, de custos e financeira de resultados; relatórios 

gerenciais 

Planejamento contábil  Elaboração de orçamento-programa, retificações, suplementações 

orçamentárias e orçamento empresarial 

Outras demandas Declaração de IRPF, encerramento de balanços, preenchimento de cadastro, 

administração de pessoal 

Fonte: Adaptado de Figueiredo e Fabri (2000). 

 

3.3 A tecnologia da informação 

A tecnologia da informação surgiu em meados de 1960 e, desde então, gradativamente 

permitiu implementar complexos sistemas de informação que se constituem em importantes 

ferramentas de auxílio à tomada de decisão, na busca pela eficiência e eficácia dos processos 

empresariais (ATTARAN, 2004; LOPES & COSTA, 2006). 

No cenário então constituído, a TI é percebida como uma necessidade estratégica, capaz 

de proporcionar muitas vantagens competitivas a quem a utiliza em seus negócios e de gerar 

desvantagens competitivas a quem não a utiliza (LUNARDI; DOLCI; MAÇADA, 2010). Com 

esta diretriz, os escritórios de contabilidade podem usar a TI para criar novos serviços ou para 

melhorar os serviços prestados a seus clientes, através de SI que desempenham papel 

relevante, principalmente, na agilidade e confiabilidade (DIAS; RODRIGUES & PIRES, 

2012) 

Para Scott (2009), a vantagem óbvia da tecnologia em seu uso contábil está na 

utilização de várias ferramentas que possibilitam executar as diversas funções do contador. 

Como constatação disso, Choe (2004) e Alsharayri (2011) observaram relações positivas entre 

o nível de tecnologia e a quantidade de informação contábil produzida para a gestão. 

Lunardi, Dolci e Maçada (2010) afirmam que apesar de existirem diversas dificuldades, 

boa parte das atividades de um escritório contábil pode ser automatizada com programas 

(software) disponíveis no mercado, tais como programas de escrita fiscal, folha de pagamento, 

contábil e de declarações ao fisco. O mesmo trio afirma que os clientes do escritório contábil, 

em sua grande maioria, são pequenas empresas que não possuem sistemas próprios e, às vezes, 

nem infraestrutura, e necessitam interagir com sistemas existentes nos escritórios contábeis. 

Este pormenor faz com que exista retrabalho e digitações excessivas para cessão de 

informações e isto implica em atraso na divulgação de relatórios. Além disso, a TI não é 

utilizada para efetuar tarefas relacionadas às atividades de tomada de decisões (LUNARDI; 

DOLCI; MAÇADA, 2010). É justo este ponto que possibilita antever o uso da computação em 

nuvem como alternativa viável para solver este imbróglio. 
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Na vertente técnica, o mercado de computação elegeu como mais forte representante 

para a informática empresarial, os sistemas integrados conhecidos pela alcunha de Enterprise 

Resource Planning, os chamados ERP, atribuindo-lhes como objetivo fundamental a 

integração, consolidação e aglutinação de todas as informações necessárias para a gestão do 

sistema empresa (LAUDON & LAUDON, 2015).  

Nesta onda, Colangelo Filho (2001) e Padoveze (2004) apregoavam o conceito de 

sistema integrado de gestão empresarial (SIGE), como solução para a maior parte dos sistemas 

de informações necessários para as empresas contábeis, incluindo a produção e uso de 

informações em tempo real. 

Adaptando esta máxima aos escritórios contábeis, Prado, Brito e Cristiani (2012), 

apresentam duas categorias de SIGE que se sobressaem:  

 Sistemas de produção: que servem para entregar as obrigações acessórias ao governo, 

bem como sistemas de administração básica (contabilidade, folha de pagamento) úteis 

para gerar relatórios gerenciais para a tomada de decisão de seus clientes;  

 Software de gestão do escritório contábil: nessa vertente encontram-se software que 

controlam o serviço do escritório, o faturamento e também o fluxo de documentos que 

são entregues ou recebidos. 

Nesta esteira, então, o propósito básico da TI dentro de um escritório de contabilidade é 

ajudar os contadores a tomarem decisões, gerando informações capazes de melhorar o 

desempenho do escritório e formular estratégias que sejam capazes de proporcionar o 

planejamento e o controle dos negócios (MAT, 2010). 

Em adição, com a maior velocidade e disponibilidade de acesso à Internet e o avanço 

tecnológico crescente, muitas empresas, inclusive as PME´s,  passaram a utilizar a computação 

em nuvem. Neste tipo de computação é possível armazenar dados na rede (a nuvem) e usar 

software e hardware sem precisar instalá-los localmente (VERAS, 2012).  

Muitas das empresas estão aderindo a essa tendência devido a um menor custo que esse 

serviço proporciona ao invés de investir em uma ampla infraestrutura de tecnologia da 

informação dentro da empresa (DIAS; RODRIGUES & PIRES, 2012). 

 

3.4 A computação em nuvem 

O termo computação em nuvem apresenta-se como o cerne de um movimento de 

profundas transformações do mundo da tecnologia (TAURION, 2009), por representar um 

novo conceito computacional, no qual serviços de TI são fornecidos no sentido de sua 

utilidade, por terceiros, e pelo qual os usuários têm transformado a sua infraestrutura, em uma 

abordagem de computação orientada ao serviço – as a service (KARTHIKEYAN & 

SUKANESH, 2012) 

Dias, Rodrigues e Pires (2012) afirmam que quando se faz a migração para uma 

nuvem, não é necessária a compra de novos equipamentos, o que diminui muito os custos com 

tecnologia. Estes mesmos autores dizem que outro ponto a favor da computação em nuvem, 

está no fato de que os empregados de uma empresa, que ficam a maior parte do tempo fora das 

dependências da organização, poderem ter acesso aos dados da mesma, com uma simples 

conexão à Internet. 
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Entretanto algumas precauções precisam ser tomadas para a adoção da computação em 

nuvem, entre as quais Casey (2011) recomenda: segurança, disponibilidade de acesso e regras 

contratuais claras, que assegurem condições apropriadas à execução de serviço.  

Ora, Sendo a computação em nuvem um conjunto de recursos virtualizados de fácil 

acesso (VERDERAMI & ROSA, 2013), é um serviço que pode ser prestado de diferentes 

formas, que tem como base três estruturas básicas diferentes: 

 A primeira delas é conhecida como software como serviço (software as a service - 

SaaS) -  nesta modalidade um aplicativo é passado como um serviço aos clientes que 

o utilizam pela Internet. O aplicativo fica inteiramente na nuvem (RUSCHEL; 

ZANOTTO & MOTA, 2010);  

 A segunda modalidade é conhecida como plataforma como um serviço (platform as 

a service - PaaS) - neste caso, os fornecedores concedem ambientes virtuais, 

incluindo sistemas e linguagens de programação, propícios para o desenvolvimento 

de aplicações pelos clientes (LYER & HENDERSON, 2010); 

 Por fim, completando o tripé das implementações básicas chega-se a infraestrutura 

como serviço (infrastructure as a service – IaaS) - onde são oferecidos servidores 

dedicados para acesso e controle total do cliente, que pode armazenar, manipular 

suas informações e proceder a instalação de aplicativos e sistemas operacionais de 

acordo com suas necessidades (RYAN & LOEFFLER, 2010).  

Para as pequenas e médias empresas, em geral, o IaaS é a opção que propõe mais ofertas 

(TAURION, 2009), pois o cliente pode alugar recursos e o faturamento é feito com base na 

utilização. Também soa como vantajoso o desapego de software local, ou seja, não é mais 

necessário ter a contratação de software para cada computador, é preciso somente de uma 

cópia, que está no servidor em nuvem. 

Por fim de vital relevância aos intentos deste relato, a modalidade platform as a service, 

utilizada pelos escritórios online (HERNANDES, 2015, p. 1), “torna acessível um conjunto de 

funcionalidades que resolvem grande parte da rotina administrativa de um negócio, 

disponibilizando recursos como emissão de nota fiscal eletrônica, controle de resultados da 

empresa e guias online de impostos”. 

 

3.5 A contabilidade como um serviço em nuvem 

A prestação de serviços contábeis por meio de canais eletrônicos é uma inovação de 

sustentação, ou seja, busca melhorar, ao menos em tese, os processos de prestação desses 

serviços, com uma estratégia de melhoria de processos, visando reduzir custos e agilizar o 

atendimento ao cliente. Trata-se, pois, de uma inovação nos canais de atendimento para 

sustentar um modelo de negócios tradicional, que trilha um caminho parecido com aquele 

empreitado pelas instituições financeiras na década de 1990, rumo à automação bancária 

(FONSECA; MEIRELLES & DINIZ, 2010). 

Para Hernandes (2015) e com o endosso forte do mercado brasileiro, a contabilidade 

em nuvem oferta-se de forma que o cliente faz a parte operacional, como, por exemplo, 

lançamentos, conciliações bancárias, protocolo de documentos em órgãos públicos; e o 

escritório que opera com a contabilidade online fornece todo o suporte das informações 

contábeis, a partir das demonstrações e consultorias para tomadas de decisões com as mesmas, 

fazendo assim com que o cliente ganhe com a economia de um serviço mais barato. O 

contador, nesse caso, assume papel mais gerencial auxiliando o gestor na tomada de decisão. 
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Para Duarte (2016), os escritórios contábeis com modelos de negócios consolidados e 

atuação já segmentada têm grandes chances de serem os mais beneficiados por este 

movimento, pois podem (e devem) usar meios eletrônicos como forma de melhoria dos 

processos e relacionamento com clientes, sem negligenciar os canais presenciais. Entre as 

principais vantagens de contratar os serviços deste tipo de escritório online estão a economia 

de tempo e dinheiro e a qualidade do atendimento, além da acessibilidade e de baixo tempo de 

resposta. 

Não obstante, destaca-se, como visto anteriormente, que a contabilidade pode ser tratada 

internamente, como setor específico dentro da organização ou de forma terceirizada, através de 

um escritório contábil, mas que o grande foco empreendedor é confrontá-la pelos aspectos 

financeiros ou gerenciais. 

De acordo com Ricini e Zanchet (2008), as empresas que optavam pela contratação dos 

serviços de um escritório de contabilidade se mostravam satisfeitas com a escolha, e atribuíam 

à contabilidade terceirizada, funções definidas pela literatura contábil, entre as quais: rotinas 

trabalhistas, consultoria fiscal e previdenciária, constituição da empresa e alterações 

contratuais.  À época da pesquisa, contabilidade financeira, contabilidade gerencial e 

conciliação contábil, que são atividades que visam atender ao objetivo de fornecer informações 

úteis e relevantes que auxiliem o processo de tomada de decisão, foram pouco citadas como 

tarefas transferíveis. 

Assim torna-se factível auscultar, quase dez anos depois, se a possibilidade de execução 

dessa forma de contabilidade descentralizada, realizada na forma de um serviço em nuvem, 

modificou aquelas constatações (como se crê), incorporando ao leque básico já estabelecido, 

estas funções metodizadas que antes estavam fora do escopo.  

 É justo isto o que esse trabalho visa detectar: a visão dos contadores em relação a esta 

trama, qual seja, avaliar se a contabilidade em nuvem, descentralizada é opção para que os 

escritórios contábeis sintam-se abalados na execução da contabilidade financeira e passem a 

esmerar em seus contadores e em suas ações profissionais o direcionamento à função 

gerencial. 

Como encerramento dessa visita à literatura, alguns componentes da trama conceitual 

da pesquisa foram destacados, com a finalidade de evidenciar a forma operacional que o 

trabalho foi realizado, a fim de alcançar os objetivos traçados. A isto chamou-se modelo 

operacional de pesquisa, destacado na figura 1, mesmo que nele constem itens não comentados 

neste texto, por questões de espaço publicável. 

 

Figura 1- Modelo operacional da pesquisa. 
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4. Procedimentos metodológicos 

Os métodos de pesquisa governam desenvolvimento de uma pesquisa, ou seja, são 

“procedimentos gerais que norteiam o desenvolvimento das etapas fundamentais de uma 

pesquisa científica” (ANDRADE, 2001, p. 130). Para Prodanov e Freitas (2013), os 

procedimentos de pesquisa configuram-se como um conjunto de processos e operações 

mentais empregados na pesquisa, bem como a forma de pensamento utilizado para 

compreensão dos fenômenos.  

Assim, o presente relato credita-se a figurar como um exercício dentro do método 

dedutivo, pois parte de um assunto geral para um específico e enveredando pelos ensinamentos 

de Collis e Hussey (2005), consiste em uma pesquisa exploratória, que visa, no dizer de 

Coelho e Silva (2007) e Gil (2010), desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias. 

Todavia, também se lhe reserva, adágios de natureza descritiva, destacados na mescla de se  

buscar descrever como os contadores veem a contabilidade as a service. 

Como cânone semifinal a entoar, afixa-se com apoio em Guimarães, Martins e 

Guimarães (2004), que o presente relato tem abordagem quantitativa, vez que de forma 

sistemática, tentará transformar opiniões e informações em números, a fim de classificá-las e 

analisá-las, utilizando-se de técnicas estatísticas (KAUARK; MANHÃES & MEDEIROS, 

2010). Este tipo de estudo vale-se, normalmente de uma técnica estatística pré-determinada 

(SILVA, 2010). 

Por fim, em se falando da estratégia para condução desta pesquisa na seara das ciências 

sociais aplicadas, recorre-se ao ensinamento de Yin (2013), que destaca as principais 

estratégias em torno de pesquisa experimental, survey (levantamento), pesquisa histórica, 

pesquisa documental e estudo de caso, para por opção de acesso ao campo e tratamento 

analítico, ater-se a estratégia de survey com entrevistas de aprofundamento, como principal 

condutor da pesquisa.  

Definidas as opções de cunho teórico neste nível, chega-se ao momento de concepção 

prática e aí é necessário desenhar ou projetar o caminho a ser seguido, uma vez que cada 

caminho poderá levar o investigador a alcançar diferentes resultados, razão pela qual se deve 

avaliar as restrições e oportunidades colocadas pelo contexto dentro do qual se pretende 

trabalhar. 

Assim o desenho de uma pesquisa é o mapa, o caminho e seus respectivos contornos, 

que a partir de uma questão ou foco norteará a investigação e o alcance dos objetivos traçados 

previamente (GODOY, 1995; MERRIAM, 1998) e aquele que se pretende seguir no presente 

caso está esquematizado na figura 2. 

No que diz respeito à instrumentação da pesquisa, em sintonia com sua estratégia e seu 

método, foram usados questionários em uma primeira etapa da coleta de dados e, a posteriori, 

recorreu-se à entrevista em profundidade com os contadores dos escritórios contábeis (embora 

os dados referentes a esta segunda etapa não constem, de fato, deste relato). 

Para Gil (2010), questionários são instrumentos de coleta de dados que obedecem regras 

básicas e possuem uma lógica interna de representação exata dos objetivos e que são 

preenchidos pelos informantes, em geral sem a presença do pesquisador (MANZATO; 

Contabilidade as a service  
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SANTOS, 2008).  Neste evento, a primeira parte do questionário consistiu em um conjunto de 

dados de segmentação (sexo, faixa etária, grau acadêmico e quanto tempo de formação) e 

posteriormente houve perguntas sobre as atividades exercidas em escritórios de contabilidade e 

sobre a execução da contabilidade online e em nuvem, totalizando treze fechadas questões 

fechadas uma questão aberta. 

Preliminarmente, os questionários foram pré-testados com cinco contadores e com cinco 

alunos do mestrado em ciências contábeis, a fim de verificar as possíveis inconsistências 

(complexidade das questões, imprecisão na redação e itens desnecessários), que o instrumento 

de coleta de dados poderia apresentar. Os pontos fracos do questionário, apontados no teste, 

foram melhorados. 

Os questionários foram enviados a contadores de vários escritórios contábeis, via link do 

Google Docs
®

. Este aplicativo que é um aplicativo da família Google
®
, permite o 

desenvolvimento de questionários com diversos tipos de questões e favorece a aplicação 

através de um link. O instrumento ficou disponível na nuvem por 37 dias no período de 28/11 

do ano X até o dia a 04/01 do ano X+1. 

Figura 2 – Desenho da pesquisa 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE I - DELINEAMENTO INICIAL 

 

ESTATISTICA 
DESCRITIVA  

   FASE III – ANÁLISE E ESTRUTURACAO 

 

Montagem e teste de instrumentos 

Identificação de Escritórios  

Sondagem para acesso a contadores  

FASE II - OPERACIONALIZAÇÃO 

CONCLUSÃO  

ENTREVISTA 

DE 

APROFUNDAMENTO 

 

QUESTIONÁRIO 

VIA EMAIL 

R
EV

IS
Ã

O
 D

A
 L

IT
ER

A
TU

R
A

 

INTERPRETAÇÃO 

 

ANALISE DE 
CONTEUDO 
TEMÁTICA 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4360



 

 

 

Por fim foi efetuada a análise dos dados compilados. O propósito da análise é organizar 

e sumarizar os dados de forma que estes evidenciem respostas ao problema identificado. Em 

outra mão, a interpretação consiste em procurar por um sentido ainda mais amplo para os 

dados, ligando-os aos conhecimentos anteriores (GIL, 2010). Assim, é esperado que a fase de 

análise de dados responda à pergunta formulada e torne possível o alcance dos objetivos, 

mediante o emprego das técnicas de análise apropriadas. 

Foram obtidas 96 (noventa e seis) respostas válidas. Sobre estas utilizou-se a análise de 

dados bivariada (REIS, 2001). O objetivo desta escolha foi determinar os tipos de associação 

buscada entre a possibilidade de a computação em nuvem estar modificando o teor das rotinas 

operativas dos escritórios contábeis. As correlações estabelecidas não foram instanciadas em 

grupo nem sobre elas se fez testes de significância da associação, embora isto pudesse ser feito 

pelos parâmetros de escolha. Por opção e por emprego de técnica, apenas associações 

descritivas e de correspondência foram tabuladas. 

Também se fez uma exploração livre do conteúdo da única e decisiva questão aberta do 

instrumento, posto que no roteiro mais amplo do projeto estudado, esta exploração seria guia 

para a entrevista de aprofundamento.   

Não obstante, a fim de que o trabalho fosse conduzido com o máximo rigor 

metodológico, alguns cuidados foram tomados objetivando preservar a integridade e a 

confiabilidade da coleta, da análise e do relato, em especial quanto à escolha dos atores e o 

viés cognitivo da classe e dos pesquisadores. 

A seguir são apresentadas as ilações sobre os resultados da coleta e especulados motivos 

e intenções da pesquisa. 

 

5. Observando os resultados 

Nesta seção, serão apresentados e discutidos os resultados obtidos na fase da coleta de 

dados.  

 

5.1 Análise dos dados de segmentação  

 O primeiro enfoque a ser perseguido tratou dos chamados dados de segmentação, a fim 

de produziu uma visão global da amostra alcançada. Quatro grandes variáveis deram esta 

compleição a saber: gênero, idade, tempo de formação e experiência. A imagem produzida 

está retratada nos gráficos a seguir, que são minimamente comentados posteriormente, mas 

não traz maiores surpresas em relação aos conjuntos ordinários já estabelecidos na linha de 

ação contábil:       

 Nenhuma surpresa pode ser atribuída à perspectiva de gênero, vez que a profissão 

contábil é majoritariamente masculinizada no Brasil. Não obstante, a proporção 

quase em torno de 6 x 4, foi relativamente surpreendente na coleta, em especial se 

olharmos o escopo mas profissional atingido; 

 Olhando a composição etária destaca-se a presença de maioria de jovens nos 

escritórios contábeis, quiçá por questões de recrutamento e empregabilidade. 

Causou certa estranheza a flutuação nas faixas intermediárias, nas quais esperava-se 

encontrar números declinantes, por alcançar profissionais mais bem estabelecidos, e 
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portanto distantes dos escritórios em larga escala, pela senioridade amealhada. 

Intrigantemente este fato não se constatou, embora tenha se confirmado no início; 

 A amostra revelou também uma intensa presença de graduados nos escritórios, uma 

mudança de perspectiva segura em relação ao passado de predomínio técnico, mas 

um irrisório percentual de pós-graduados strictu sensu. Relevante destacar o peso 

relativo de especialistas na amostra; 

 Por fim, fechando o exame da identificação notou-se a recência de laborais de 

contabilidade nos escritórios (mais de 60% - abaixo dos cinco anos de formatura), o 

que daria cobertura à conjectura aventada no segundo tópico. A faixa mais sênior  

ou não participa da lida dos escritórios ou já está montando seus próprios 

empreendimentos.  

Estas impressões estão arroladas globalmente gráfico 1 a seguir.      

Gráfico 1 – Compilação de dados da distribuição amostral. 
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5.2 A perspectiva da contabilidade online 

Um dos grandes avanços que se presenciou no trato contábil inclusive nos escritórios 

contábeis, decorre, como visto, da adoção da tecnologia da informação e de seus sistemas. 

Tecnicamente se pode afirmar que cresceu e tornou-se imperiosa a necessidade de uso de 

computadores na sistemática online, para melhor executar tarefas e atividades contábeis 

(BONINI, 2012). Ressalte-se, em ressalva, que na parte qualitativa deste projeto, apurou-se um 

grande embaralhamento entre  as noções de ser algo online e  se estar usando a Internet.  

Isto posto era mister a este relato avaliar o que é feito em termos contábeis com 

suportes informáticos e o quê ocorre com os desdobramentos desta adoção de artefatos 

computacionais em várias das rotinas contábeis, aqui globalmente taxadas de tradicionais. 

O enfoque inicial foi primeiro segmentar as atividades contábeis como atividades 

executáveis nos escritórios. A questão que foi conduzida aos contabilistas resultou nas 

respostas acostadas no gráfico 2. 

A perspectiva que se revelou foi que embora se tenha a larga noção que as atividades 

ocorrem majoritariamente sob demanda, a exceção da contabilidade financeira, nenhuma delas 

é estranha ao escopo das empresas - fato esperado – embora a essência das atividades seja de, 

de fato, como pensado e advogado, sobre a contabilidade financeira. A destacar ainda, o baixo 

nível de percepção sobre a adequação de executar rotinas sobre a contabilidade pública e a 

possibilidade relativamente alta de execuções de atividades de controladoria. 

Gráfico 2 – Conjunto de atividades contábeis típicas em escritórios contábeis. 

 

Ato contínuo buscou se apurar qual seria o uso da TI e de seus artefatos para execução 

da contabilidade online. A definição do que era contabilidade online em nível acadêmico 

constava do questionário ofertado aos contadores. A noção precípua era evitar que o 

respondente associasse o conceito de online exclusivamente ao uso da Internet. Este erro 
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comum, embora goze de notória penetração no mercado, deveria ser coibido para não gerar 

controvérsias aos interesses da pesquisa. 

Nas respostas obtidas, reluziu como extremamente majoritária a alternativa sempre e 

para todas as opções fornecidas. Ou seja, foi ratificado que o contador reconhece a necessidade 

do uso da TI em suas tarefas e rotinas funcionais sempre ou frequentemente.  

Mais uma vez de real interesse para os intentos do relato foi constatar que na amostra 

se apercebe claramente que as rotinas contábeis mais duras (financeira e gerencial) nunca são 

exequíveis sem o apoio da TI e neste caso online. O gráfico 3  demonstra as respostas obtidas.  

Gráfico 3 – Uso de tecnologia da informação e seus apetrechos na contabilidade online. 

 

 

 Em se tendo conhecimento da possibilidade de execução das rotinas contábeis mais 

típicas (tradicionais) na perspectiva dos contadores de escritórios contábeis, indagou-se quais 

das principais rotinas atreladas à contabilidade mais difundida (ações financeira e gerencial) 

usufruíram da contabilidade online. As opções fornecidas possibilitaram um escape da 

dicotomia, propiciando um ponto equilibrado, rotulado como parcial, a fim de que o 

respondente pudesse ter o benefício da incompletude. Não obstante esta variante, a opção que 

prevaleceu disparadamente, quase 50% em todas as alternativas, foi a opção totalmente 

factível sob a contabilidade online. A realçar o nível de rotinização presente (contabilidade 

financeira) nas opções mais ostensivas. 

Gráfico 4 – As rotinas contábeis típicas e sua adequação à sistemática online. 
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Já que os respondentes ajuizaram a sensação de alta representatividade à contabilidade 

online, indicando como essencialmente factível para os escritórios, soou apropriado auscultar a 

amostra sobre quais seriam as benesses de uso da contabilidade online. 

 O questionamento buscou apurar com base nas ilações de Fernandes (2015), quais 

seriam as vantagens percebidas para os escritórios contábeis, ao adotarem sistemáticas online 

para execução de rotinas típicas da contabilidade em ambas as perspectivas: da própria 

empresa e do cliente.  

Referenda-se, de certo modo e com surpresa, que as moções de mais evidência se 

referem a possibilidades de negociação com locais remotos, redução de uso de papel, em prol 

de uso de mídia digital e integração digital e de etapas contábeis, assinalando positivamente a 

a visão de Veras (2012), inclusive com o destaque para a negatividade do aspecto segurança de 

elementos digitais. Os resultados compõem o gráfico 5. 

Gráfico 5 – Vantagens percebidas pelo uso de contabilidade online nos escritórios contábeis. 
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5.3 A perspectiva da contabilidade em nuvem 

Avançando um pouco para a questão cerne da pesquisa aderente a este relato, buscou-

se direta e incisivamente a percepção dos contadores ouvidos, acerca da real possibilidade de a 

contabilidade ser ofertada como um serviço em nuvem, nos moldes pregados por Mell e 

Grance (2009).  

O resultado enfático e decididamente animador indicou que 80% dos informantes 

afirmaram ser admissível a contabilidade ser ofertada na modalidade as a service. Este 

estarrecedor percentual é acondicionado no gráfico 6, em continuidade. 

Gráfico 6 – Percepção dos contadores quanto à fiabilidade da contabilidade as a service. 

 

Ora, se a moção de se ter a contabilidade as a service é tão premente na visão dos 

entrevistados, buscou-se, naturalmente apurar como seria este tipo de execução ao nível de 

percepção dos contadores de escritórios contábeis alcançados. 

Cabe destacar que quando o rol de questões era apresentado ao respondente, o 

instrumento continha claramente e com apoio da literatura, o conceito tratado. Assim, as 

noções assumidas a partir do instrumento para os enfoques de contabilidade online e em 

nuvem era exposta ao ator. Logo, mesmo que restassem resquícios da incerteza entre ação 

online e via Internet ou destas duas quanto à computação em nuvem, a definição conceitual 

buscada fora anunciada previamente ao respondente.    

Resgatando então a apreciação que o informante teria quanto à possibilidade de 

execução das rotinas típicas, que já fora buscada para a modalidade online, fez-se o mesmo 

questionamento sobre as mesmas rotinas, mas agora intuindo o suporte da contabilidade as 

service, para a execução, em especial a financeira e a gerencial.   

O resultado compõe o gráfico 7 e nele  percebe-se uma distribuição praticamente 

equivalente de opiniões sobre a possibilidade de execução das rotinas as a service, se 

confrontadas com a execução online, coincidindo as estimativas de chances de execução em 

oito das onze rotinas.  

Percebe-se, pois, a sintonia de visão, mesmo ressalvando que os números de aprovação 

total soam mais modestos neste segundo caso, e que há uma presença mais evidente da opção 

possibilidade parcial de execução. Ademais, notadamente, apenas em duas das rotinas a opção 

parcial, é majoritária (emissão de alvarás e aberturas de firma) e também nessas mesmas é 

onde a opção de não ser possível executar como um serviço em nuvem ultrapassa a barreira 

dos 10% de percepções.   
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Gráfico 7 – Perspectiva de execução das rotinas típicas via computação em nuvem. 

 

 

Buscando tornar esta comparação mais incisiva e para retratar a percepção de campo, 

resolveu-se comparar as onze alternativas construídas com base em Padoveze (2004) e taxadas 

de rotinas tradicionais, nos dois momentos de inquérito, e para tal traçou-se o gráfico 8. 

Nele as rotinas são expostas contiguamente e são mostradas as indicações em cada uma 

das alternativas de resposta em campo. Notar-se-á com um pouco mais de atenção uma 

similitude muito marcante de opções tanto para online quanto para nuvem, dando a entender 

que a natureza da execução é mais importante que o veiculo de execução e que a substituição 

de uma pela outra forma, parece ser uma questão evolutiva. 

 

Gráfico 8 – Comparação das chances de execução das rotinas típicas. 
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Em etapa mais avançada do tratamento analítico buscar-se-ão evidências de 

significativas diferenças entre as métricas, momento em que se tentará esboçar, estima-se, a 

linha evolutiva delineada. 

Todavia em havendo a sugestão de que a rotinização as a service poderá ser uma 

alternativa realística em pequeno espaço de tempo, buscou-se compreender que vantagens esta 

modalidade traria para a execução da contabilidade, em especial a financeira, no escopo dos 

escritórios contábeis. 

A princípio Bonini(2012) e Fernandes (2015) extremam as facilidades típicas de rotinas 

organizacionais tecnologizadas em termos de artefatos ou modelos de execução como  

características marcantes. Mais amiúde, Lunardi, Dolci e Macada (2010) encaixaram como 

tipicamente obteníveis os aspectos de agilidade, amplitude, comodidade eficiência e 

segurança, como elementos a postular em uma boa implementação as a service. 

 Pondo em evidência estas conotações, buscou-se aquilatar em campo qual a percepção 

dos contabilistas quanto as estes aspectos. Percebeu-se que os aspectos de comodidade e 

agilidade praticamente têm mesma percepção, devendo por isso, serem observados 

conjuntamente. Igual semelhança, mas com variações mais distanciadas surgiram sobre os 

aspectos de segurança e eficiência, conotando uma associação organizacional bem sistemática 

entre as duas grandezas. Por fim a grandeza amplitude foi percebida como aspecto crescente 

para a maioria dos respondentes e, portanto, configurou-se como aquela que pode assumir o 

papel de vetor da e para eventual migração para a modalidade as a service. 

Gráfico 8 – Aspectos organizacionais da implementação da contabilidade as a service. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Comparativo de possibilidades de execução das rotinas típicas nas 

duas modalidades 

Não Parcial Total

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4368



 

 

 

 

 

Entre os aspectos apurados então se delineou um mote para questionar qual a ação 

contábil (atividade de conhecimento e prática segmentada) desenhadas em textos 

(IUDICUBUS & MARION, 2006), qual aquela que aparentava ter mais condições de romper a 

comodidade dos escritórios contábeis e de seu suporte de contabilidade online ou via Internet, 

para passar a figurar como contabilidade as a service, fornecida em nuvem, sob contrato e na 

forma de conexão gerenciada. 

O resultado que já era cogitado se analisadas as repostas prévias até aqui relatadas, 

indicou que aquele conjunto de atividades mais bem processualizado, regrado e que pode ser 

transposto para algoritmos lógicos e consistentes, como exposto na seção 3 deste texto, e que 

perfazem consistentemente a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial (em menor 

escala) despontaram como aquelas potencialmente candidatas à migração imediata.  

Em reforço com mostrado no gráfico 9, as atividades mais cognitivas assumiram uma 

perspectiva de migração parcial. Olhando por este ângulo, o caso parece mais bem retratado 

que no caso da contabilidade online em relação às atividades de controladoria, pericia e 

auditoria. 
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Gráfico 9 – Indicativos para potencial migração de tipos de ações contábeis em escritórios. 

   

5.4 Uma breve incursão qualitativa 

Por fim, em termos de fechamento da aplicação do questionário da pesquisa, foi feita 

uma questão aberta em termos de provocação velada, convidando os contadores a refletirem se 

a contabilidade as a service não se configurava como uma ameaça concreta à instituição 

escritório contábil e por extensão, pela cultura brasileira, a função (típica) do contabilista. 

A expressiva maioria das respostas inclinou-se para o lado do não. Treze delas foram 

lacônicas, ofertando apenas o monossílabo apenas como resposta; “não”.  

Outros foram mais sofisticados em suas negativas, a exemplo de:  

 

“Não acredito nisso, embora atualmente se ofereçam serviços mais baratos 

em sites do que em escritórios ou por mão de obra mais qualificada.; 

acredito que os empresários tem medo de ver as informações sigilosas das 

suas empresas com pessoas que eles não conhecem ou tem relação 

contratual de forma comum no mercado”. (Respondente 47). 

 Ou como deixou claro o Respondente 17: “não, atualmente já existem diversas 

empresas que utilizam essa ferramenta e mesmo assim necessitam de um contador. Essa 

ferramenta pode ser bastante útil no sentido de redução de custos, agilidade nos serviços 

prestados e segurança das informações”. 

Mas também houve aqueles mais taxativos, a exemplo do  Respondente 58 que pregou 

que  “não creio. Entendo que ainda há campo para o trabalho analítico”, ou mesmo  bravios  

como o Respondente 11 “logicamente não. Que pergunta sem cabimento foi essa?”. 

Quer se crer que no espaço de análise qualitativa futura mais elementos poderão 

sobrevir para ratificar o não ser possível extinguir escritório nem substituir talentos. Guarde-se 

o testemunhal muito bem articulado do respondente 63, como incentivo à reflexão. 

“Acredito que o serviço em nuvem apenas facilita a estrutura física para 

execução das rotinas. O trabalho de análise que só um contador com 

conhecimentos técnico e conhecimento conceitual das rotinas da empresa é 

algo fundamental e entendo que insubstituível não importa que tecnologias 

venham ainda com a subjetividade das interpretações das normas, acho 
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muito difícil colocar em um sistema a capacidade de refletir e fazer 

julgamentos, sistemas funcionam por regras lógicas e a contabilidade é 

tem muita base julgamento reflexivo, por isso a grande importância da 

análise técnica que só um profissional capacitado é capaz de realizar”. 

(Respondente 63). 

   

Todavia algumas constatações pela opção sim, como uma situação aflitiva para 

escritórios e profissionais, poderiam ser exibidas como contraponto, entre elas são dignas de 

registro a do Respondente 74, “a tecnologia pode gerar algum programa que com o algoritmo 

certo, pode aos poucos ir fazendo as tarefas contábeis” ou algumas mais jocosas como a do 

Respondente 69 “se esta tecnologia trouxer benefícios, temos que nos adaptar a ela. Já nos 

adaptamos bastante desde o tempo do Guarda-Livros”. 

 Resguardando como elemento para reagrupamento futuro um registro referente ao sim, 

pode-se destacar a menção do Respondente 29: 

 

“Talvez sim, porém teria que realmente comprovar que as inovações 

tecnológicas são capazes de atender todas as demandas contábeis, uma vez 

que, existem atividades, como lançamentos contábeis, que vejo necessária 

a intervenção do profissional para que ela seja feita corretamente” 

(Respondente 29). 

   

6. Conclusão 

 O presente relato teve como intento avaliar qual a percepção dos contadores em geral 

sobre a atividade desenvolvida usualmente nos escritórios contábeis em seus formatos online 

(pouco difundido) ou através da Internet (extremamente confundido com serviço online). A 

opção declarada nesta escuta era sondar se a computação em nuvem, a tradicional cloud 

computing, e seus arsenais de aplicações as a service, estariam em tempo de utilização 

naqueles ambientes. 

 Em sendo destacado o uso qual a seria a potencialidade, vantagens e ameaças ao que já 

está estabelecido nas rotinas daquelas organizações. 

 Inventariando-se a literatura de apoio, pode-se perceber de um lado que a chamada 

contabilidade financeira configura-se como bastante processualizada, bastante regrada e sob 

parâmetros rígidos de modelagem e execução. Em sendo assim, é potencialmente transponível 

para algoritmos, sistemas e aplicações, as quais executam sempre em feição online. 

 Este enredo se configurou na enquete e os contabilistas alcançados delinearam uma 

significativa aderência da contabilidade financeira – e de suas rotinas – e em menor escala da 

contabilidade gerencial, a tarefas executadas em ambiente de escritório contábil e em versão 

online. 

 Ato contínuo, buscou-se averiguar como se encarava no mesmo público e na mesma 

dimensão, os aspectos atinentes à computação em nuvem e à execução da contabilidade como 

uma rotina as a service, em especial na modalidade IaaS. Resgatou-se que se antevê como 

exequível parte significativa das rotinas básicas, aqui taxadas de tradicionais, no mesmo 

direcionamento da execução online e também aqui bem mais próximo à contabilidade 

financeira e gerencial. 
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 Atividades a principio mais elaboradas ou rebuscadas como controladoria, auditoria e 

perícia que embora também sejam fortemente regradas têm um peso cognitivo mais definido e 

um potencial analítico mais individualizado, tiveram repercussão menor, tanto na sistenmatica 

online quanto na sistemática em nuvem. 

 Por fim foram sondadas vantagens organizacionais de se ter a contabilidade as a 

service e os aspectos mais destacados foram de amplitude, agilidade e comodidade. A 

preocupação mais evidente foi relativizadas em torno da segurança digital. 

 Adiante como perspectiva exploratória procurou-se saber qual seria a impressão 

atrelada à sucessão da entidade escritório contábil e do profissional contador, pelas rotinas as a 

service. Aqui o espírito defensivo do contador prevaleceu tanto para uma premissa quanto para 

a outra, com alguma condescendência evolutiva que mira justo a parte mais automatizável (a 

contabilidade financeira) para uma migração mais imediata, em detrimento de outra não 

cogitável, a priori, para migração, aquela das atividades mais sofisticadas como perícia. 

 Ao cabo e ao fim, averigou-se que a computação em nuvem é potencial substituta para 

parte das atividades dos escritórios contábeis, mas que precisa ainda ser mais bem trabalhada, 

pois prevalece, para os informantes a noção de que o talento do profissional contábil em 

decisão  e julgamento ainda é algo inquestionável e insubstituível.                 
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Resumo: Com o surgimento de novas tecnologias, principalmente no âmbito comercial, 
há a oportunidade de se desenvolver uma ferramenta tecnológica, a qual chamamos de 
tecnologia disruptiva, que atinja as expectativas dos usuários da cadeia do agronegócio 
de uma forma completa, com referência à praticidade, segurança e redução dos custos 
referentes às negociações e gestão da cadeia de suprimentos. Estima-se que o 
agronegócio no mundo movimente algo em torno de cinco trilhões de dólares por ano. 
(World Bank, 2017). Com base nesse aspecto, a Agrocash é uma criptomoeda para o 
ambiente do agronegócio, ela vem para potencializar esse mercado a nível mundial, 
sua transação aliada a blockchain (cadeia de blocos) possibilita aos gestores toda 
garantia de segurança que uma transação comercial demanda. Junto a esses 
aspectos, a blockchain, permite a execução de várias atividades sendo algumas delas, 
proteção de ativos, execução de contratos de forma autônoma, gestão da cadeia de 
suprimentos, acompanhamento de pedidos e produtos de forma direta e instantânea. A 
Agrocoin terá seu sistema de funcionamento semelhante às outras criptomoedas, tais 
como Bitcoin, Etherum, Ripple, Monero, Cash, etc., integrada a blockchain onde as 
operações serão realizadas de forma ponto a ponto, sem a centralização ocorrida nas 
transações comerciais atuais, onde se faz todo o processo comercial através de 
instituições financeiras, órgãos fiscalizadores, reguladores e normatizadores do 
agronegócio e todas as partes interessadas. Com a descentralização, as criptomoedas 
possuem baixa ou nenhuma tarifa e comissão, cobradas geralmente por bancos e 
corretoras. O objetivo da Agrocash, é fazer a gestão e tornar qualquer operação mais 
segura em conjunto com a blockchain.  
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Palavras-chave: Agrocash. Cadeia de Suprimentos. Tecnologia na Gestão. 
Agronegócio. Blockchain. 
 
Abstract: With the emergence of new technologies, especially in the commercial field, 
there is the opportunity to develop a technological tool, which we call disruptive 
technology, that reaches the expectations of the users of the agribusiness chain in a 
complete way, with reference to the practicality, security and reduction of costs related 
to negotiations and supply chain management. It is estimated that agribusiness in the 
world will move around $ 5 trillion per year. (World Bank, 2017). Based on this aspect, 
Agrocash is a crypto currency for the agribusiness environment, it comes to potentiate 
this market worldwide, its transaction allied to blockchain (chain of blocks) allows to the 
managers all the guarantee of security that a commercial transaction demands. In 
addition to these aspects, blockchain allows the execution of several activities, some of 
which are asset protection, contract execution autonomously, supply chain 
management, order and product tracking directly and instantaneously. Agrocash will 
have its operating system like other crypto currency, such as Bitcoin, Etherum, Ripple, 
Monero, Cash, etc., integrated to blockchain where the operations will be carried out in 
a point-to-point manner, without centralization in current commercial transactions, 
where all the commercial process is done through financial institutions, regulatory 
agencies, regulators and agribusiness regulators and all interested parties. With the 
decentralization, the crypto currency have low or no tariffs and commissions, usually 
charged by banks and brokers. The goal of Agrocash is to make management and 
make any operation safer in conjunction with blockchain. 
Keywords: Agrocash. Supply chain. Technology in Management. Agribusiness. 
Blockchain. 
 

1. Introdução 
  

Dada a crescente demanda de moedas digitais, ou como são mais conhecidas, 
criptomoedas, surge a idealização de uma que será adequada à área do agronegócio, 
cujo nome escolhido é Agrocash. As suas vantagens serão infinitas, com relação a sua 
forma de utilização e por possuir uma criptografia extremamente eficaz, tornando muito 
difíceis perdas no que se refere a desvios e roubos de dados. Verifica-se crescentes 
utilizações de moedas digitais no dia-a-dia, onde até alguns países já declaram que 
irão criar ou já criaram suas criptomoedas.  

A Agrocash terá suas funções direcionadas para o comércio envolvido em toda 
cadeia do agronegócio, com objetivo de se tornar universal à área determinada, 
semelhante a outras moedas digitais como a Bitcoin, Ethereun, Ripple, dentre outras.  

Esta nova criptomoeda tem por objetivo, trazer mais segurança e praticidade 
para os mercados que dela usufruem, já que utiliza a tecnologia da Blockchain, em 
português, Cadeia de Blocos. Essa cadeia tem como função, segundo Bastiani (2018), 
armazenar registros onde a cada novo dado inserido a cadeia, esta atualiza de forma 
sistêmica, ou seja, todos os dados são atualizados e criptografados sem a necessidade 
de interferência externa, neste caso, sistema autônomo, com a possibilidade de 
visualização de cada movimentação ocorrida dentro do mesmo.  

Outro aspecto importante é a não existência de um órgão centralizador, as 
transações ocorrem de forma peer-to-peer, ponto-a-ponto, e isso faz com que as 
negociações internacionais envolvendo criptomoedas, sejam isentas de taxas de 
conversão, já que não é uma moeda local como o dólar, real, euro etc., e também 
possui tarifas baixas em transferências entre as contas (Schiavon, 2017). A blockchain 
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também servirá para rastrear produtos, transportes e os royalties destinados às 
empresas que fornecem as sementes ou outros suprimentos com sua tecnologia, 
dentre outras possibilidades.  

 
2. Desenvolvimento 

 
A Agrocash será elaborada por uma equipe de desenvolvedores, como às outras 

criptomoedas, após esta etapa, a startup (empresa) fica responsável pela sua 
consolidação no mercado financeiro.  

Para que tenha a moeda, é necessária a mineração, processo que consiste na 
“busca” pela moeda, que na verdade, é definida pela capacidade de processamento de 
um computador, aquele que possuir um hardware mais potente para execução do 
software para mineração, geralmente, os que estão voltados para games ou que 
tenham um hardware tão potente quanto, caso também dos servidores, estes estarão 
um passo largo a frente, dado que os computadores domésticos não possuem a 
mesma aptidão (Azevedo, 2018). Com a grande ascensão das criptomoedas, existem 
desktops com hardwares específicos para mineração no mercado.   

Um passo importante, é a realização de uma ICO – Initial Coin Offering, que 
significa Oferta Inicial de Moeda, esse processo se baseia na captação de recursos no 
mercado para o desenvolvimento do negócio (Souza, 2018). Basicamente, os 
responsáveis pela startup, disponibilizam aos seus investidores unidades da nova 
moeda em troca de recursos, que geralmente são remunerados em Bitcoin ou Etherum. 
(Sá, 2017). O procedimento citado é o que será aplicado à Agrocash. 

Esse tipo de serviço tem formado um novo conceito no mecanismo de 
relacionamento entre os negociadores, pois este se dá de forma descentralizada. A 
ascendência do mercado ocorre, em grande parte, pela plataforma Etherum, pois 
possibilita a formação de tokens, estes com as mais variadas informações, o que tem 
sido favorável para geração de contratos, assim como o gerenciamento de pagamentos 
na utilização das criptomoedas entre outras particularidades (Silva, 2018).  

Atualmente existe uma startup, a CrowdCoinage, empresa que tem origem na 
Estônia e possui a identificação digital emitida pelo seu governo que possibilita as 
pessoas e novas empresas, de qualquer parte do mundo, a chance de lançar uma ICO, 
ensinando o passo a passo. O objetivo, segundo Kaspar Korjus (2018) é ”fornecer 
orientações mais claras sobre como lançar de forma legal e responsável um ICO dentro 
do nosso ambiente regulado" (PR Newswire, 2018).  

Outro fator relevante é a utilização da blockchain no governo dos países, 
melhorando sua transparência para os cidadãos e aperfeiçoando a capacidade do 
estado para diversos serviços. O governo dos Estados Unidos já está implementando o 
sistema em diversos departamentos, o objetivo com tudo isso é integrar todas as 
informações, de todas às instituições de diversos setores, com o objetivo simples de 
filtrar tudo que será compartilhado e assim tomar medidas para executar alguma ação 
para tal ocasião (Ozelli, 2018). 

 
3. Metodologia 

  
Em face das várias ideias baseadas na Blockchain e nas criptomoedas, o 

processo de consolidação da Agrocash, é baseada nas recentes informações do 
mercado, um exemplo é a intenção do Telegram, aplicativo de mensagens 
instantâneas, em lançar sua própria moeda digital de nome Gram, junto com uma nova 
blockchain, no qual a própria empresa chama de “Blockchain de terceira geração” dada 
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a sua superioridade em relação as tecnologias disponíveis hoje (Rocha, 2018). O 
Telegram pretende lançar uma ICO, e os resultados são bastante satisfatórios, visto 
que a perspectiva é de captar algo em torno de 500 milhões de dólares, isso na oferta 
inicial, para o futuro, dada a valorização do mercado, acredita-se em um valor próximo 
de 3 a 5 bilhões de dólares. 
 Na área do agronegócio, a empresa Louis Dreyfus Co., com seus parceiros 
ABN, AMRO, Shandong Bohi Industry Co., Ltd, ING e Societe Generate, abriu as 
portas para a nova tecnologia, a blockchain, por onde se negociou 60 mil toneladas de 
soja com a China, ao fim de 2017. A divulgação de como foi a primeira experiência foi 
superior em relação aos resultados projetados, alguns motivos favoráveis, foram a 
agilidade na transação que foi 80% superior ao método convencional e outro a garantia 
contra fraudes que pudessem incorrer no processo (Suberg, 2018). 
 

4. Resultados  
 
De acordo com os dados coletados e a razão do projeto, se pode concluir com 

bases teóricas, que o retorno desse negócio irá abranger toda cadeia comercial do 
agronegócio facilitando e auxiliando muito a todos os envolvidos, considerando que 
existirá melhor confiabilidade quanto ao produto fornecido, segurança nos pagamentos, 
rapidez na avaliação de documentos, melhor gestão da cadeia de suprimentos, 
menores riscos ou inexistência de extravios, garantia no acompanhamento de todo 
movimento comercial realizada por ambas as partes, sem a chance de exclusão ou 
alteração (os dados uma vez colocados na blockchain, são imutáveis). 

Esse envolvimento total da cadeia, em diferentes modalidades de negociação 
com a Agrocash e a blockchain, pode-se automatizar e agilizar o processo comercial, 
seus meios de operação também possibilitam maior segurança quanto a qualquer 
tecnologia disponível hoje no mercado, sem contar a redução significativa com 
despesas destinadas a terceiros. 

Como justificativas relevantes para o desenvolvimento do projeto, pode-se citar a 
negociação soja bem-sucedida da empresa Louis Dreyfus com a China através do 
sistema blockchain (Suberg, 2018), os avanços, segundo o site Brasilagro (2018), da 
empresa Cargill para ter seu próprio sistema de monitoramento via blockchain, com 
finalidade de mostrar onde estão sendo produzidos seus perus e apresentar essas 
informações a seus clientes, e o sistema da Walmart, na China, que já funciona 
fazendo o acompanhamento dos produtos das fazendas até a comercialização, 
rastreando as datas, temperaturas, lotes, entre outros pontos relativos ao produto. 
(Forbes Brasil, 2018) 
 

5. Considerações Finais 
 
Os estudos realizados provam que a tecnologia a ser fornecida pela blockchain 

junto às criptomoedas, virá a ter uma grande gama de possibilidades a serem 
empregadas integrada a Agrocash, visto que, os investimentos estão expandindo a 
cada dia que se passa. 

A Agrocash, tem um potencial enorme para se tornar a principal moeda nesse 
mercado, pois este movimenta imensuráveis quantias dinheiro, documentos referentes 
a negociações de mercadoria para fornecimento a empresas, sem contar os ativos do 
agronegócio para especulação negociados pela bolsa de valores, às commodities.  

Um aspecto importante é a gestão da cadeia de suprimentos, com um 
monitoramento inteiramente digital, cada movimentação ocorrida em um determinado 
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setor será acusada e o sistema irá registrar isso, realizando operações de inclusões ou 
baixa de estoques, por exemplo, isso possibilita maior integração entre a cadeia 
produtiva com a de consumo, podendo proporcionar um melhor detalhamento de 
produtos e tendências para os consumidores.  
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Disciplina Administração De Projetos. 

 

ABSTRACT 

The Digital Technologies of Communication and Information have stimulated important 

advances in the way people live, work, communicate and learn. In this sense, the School 

has been pressured to propose new arrangements and new ways of become teaching-

learning processes more effevtive. In this perspective, the active learning methodologies 

have gained prominent role, allowing the students to assume the role of their own 

development. With the accomplishment of the present research, from a pedagogical 

experience of the students of the CST in Hospitality Management in  Faculdade de 

Tecnologia SENAC Minas in Barbacena city, it was identified that one of the essential 

conditions for the productive use of active methodologies is that the students have 

availability of time to take charge of the didactic activities that will allow its full academic 

development, facilitating the interactions with the environment, the offer and reception of 

feedbacks, as well as the reflections that lead to the production and consolidation of 

knowledge. 

  

Keywords: Active Learning Methodologies; Project Management; TDICs. 

 

RESUMO 

As Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação têm estimulado importantes 

avanços na forma como as pessoas convivem, trabalham, se comunicam e aprendem. Neste 

sentido, a Escola tem sido pressionada a propor novos arranjos e novas formas de efetivar 

os processos de ensino-aprendizagem. Nesta perspectiva, as metodologias ativas de 

aprendizagem têm ganhado papel de destaque, ao possibilitar que os alunos assumam o 

protagonismo de seu próprio desenvolvimento. Com a realização da presente pesquisa, a 

partir de uma vivência pedagógica dos alunos do CST em Hotelaria da Faculdade de 

Tecnologia SENAC Minas – Unidade Barbacena, foi identificado que uma das condições 

essenciais para que o uso de metodologias ativas seja produtivo é que os alunos tenham 

disponibilidade de tempo para se encarregar das atividades didáticas que permitirão seu 

desenvolvimento acadêmico pleno, facilitando as interações com o meio, a oferta e 

recepção de feedbacks, bem como as reflexões que levam à produção e consolidação de 

conhecimento. 

 

Palavras-chave: Metodologias Ativas de Aprendizagem; Administração de Projetos; 

TDICs. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 As últimas décadas têm testemunhado um avanço significativo no alcance e na 

utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação. Tal avanço tem 

impactado, sobremaneira, quase todas as interfaces de convivência humana, passando pela 

forma como as pessoas trabalham, se comunicam e se buscam qualificação através do 

ensino. 

 Neste sentido, Pinho (2008) considera as mudanças associadas à incorporação 

social das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – as TDICs – chegariam ao 

ponto de demarcarem um possível novo estágio do desenvolvimento das sociedades. 

 Corroborando com essa afirmação, Zuin (2010) pontua que tais transformações, em 

razão de sua grande intensidade, estão gerando, inclusive, ressignificações de conceitos, 

até bem pouco tempo claros, tais como o que é infância, juventude, velhice, família, 

inclusão ou exclusão social e qual seria o papel da escola neste contexto. A este respeito, 

Verdegem e Verleye (2009) afirmam que a internet, principal faceta das TDICs na 

atualidade, reelaborou, isto é, reinventou, as formas como as pessoas trabalham, vivem, 

produzem e aprendem. 

 Deste modo, a forma como a Escola se estrutura e as estratégias pedagógicas de que 

faz uso precisam se alinhar com esta nova realidade, sob pena de, caso não o faça, atuar de 

forma a perpetuar e intensificar, mesmo que involuntariamente, o processo de exclusão dos 

indivíduos. 

 Fonseca e Mattar Neto (2017) entendem que uma forma de a escola fazer frente às 

demandas da atualidade seria através do uso de metodologias ativas com o uso intensivo de 

tecnologias digitais de informação e comunicação – as TDICs. 

 Assim, a proposta central do presente artigo é descrever a implementação de um 

projeto para disciplina de Administração de Projetos no âmbito do Curso Superior de 

Hotelaria da Faculdade de Tecnologia SENAC Minas – Unidade Barbacena, lançando mão 

dos recursos das TDICs em consonância com os princípios pedagógicos das metodologias 

ativas. 
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2. Referencial Teórico 

 

2.1. O que é tecnologia? 

 

 Inegavelmente, as tecnologias digitais de informação e comunicação têm enorme 

capilaridade e presença nas sociedades modernas, deste modo, Pinto (2004) alega que se 

torna imperativo reconhecer o intenso relacionamento entre o conhecimento do campo da 

Informática e os conhecimentos de outras áreas do saber humano, considerando que a 

tecnologia da informação e comunicação representa uma nova forma de linguagem e de 

comunicação. Tal linguagem seria denominada linguagem digital. 

 Para Miranda (2007), é importante discorrer um pouco sobre o significado 

contextualizado do termo tecnologia, visando entender o seu escopo na sociedade atual e 

como este significado é capaz de impactar sobre o contexto educacional. 

 Para Pinto (2004), a forja do termo tecnologia remonta à Grécia antiga, tendo sua 

gênese na estreita relação entre ciência e técnica, evidentemente, inseridas num contexto 

maior definido por determinações sociais, políticas, econômicas e culturais. Assim, teoria 

(theoreo) e técnica (techné) seriam, segundo (Pinto (2004), conceituações gregas, sendo a 

primeira correspondente ao “ver com os olhos do espírito, contemplar e examinar sem a 

atividade experimental.” (PINTO, 2004, p.3). Já a techné “estava ligada a um conjunto de 

conhecimentos e habilidades profissionais. [...]. O conhecimento técnico era o trabalho 

feito com as mãos [...]” (PINTO, 2004, p.3). 

 Assim, é notório que o conhecimento teórico, conforme o significado grego 

clássico para a palavra theoreo era um conhecimento mais abstrato, edificado a partir de 

uma atitude reflexiva, mas, não necessariamente empírica, enquanto o conhecimento da 

techné seria essencialmente aplicado e que dava forma à técnica e que tem sua origem 

“com a utilização de objetos que se transformam em instrumentos naturais” (PINTO, 2004, 

p.2), visando habilitar o homem a superar limites impostos pela Natureza, subjugando-a, na 

medida do possível. 

 Por fim, Miranda (2007) propõe que a tecnologia é o resultado da aplicação do 

conhecimento teórico com o objetivo de formular novas técnicas. Pinto (2004) destaca que 

as novas técnicas consubstanciarão a construção de novos conhecimentos teóricos, 

retroalimentando um processo ad eternum. 

 Pinto (2004) registra, ainda, que o uso da tecnologia atualmente tem como objetivo 

central potencializar a eficiência do trabalho humano em várias áreas, principalmente na 

área produtiva, marcando a Terceira Revolução Industrial. 

 

 

2.2. Sociedade da Informação, do Conhecimento ou da Aprendizagem? 

 

 Segundo Coutinho e Lisbôa (2011), com a globalização e os grandes avanços no 

campo da Internet e das tecnologias digitais, emerge um novo mainstream social, descrito 

por alguns autores como Sociedade da Informação, uma nova etapa do desenvolvimento 

humano que adota a informação como o principal ativo competitivo. 

 Assim, a expressão Sociedade da Informação seria utilizada, normalmente, para se 

referir a uma sociedade com grande acervo de informações produzidas em cada uma das 

modalidades de interação humana com uso das tecnologias digitais de informação e 

comunicação. 
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 Diversos autores, tais como Andy Hargreaves e Manuel Castells, têm se dedicado a 

elucidar tal conceito, ampliando seu alcance, e já mencionam o conceito de “sociedade do 

conhecimento”, explicitando que, muito além do uso e acumulação de dados e 

informações, estamos vivendo um tempo em que a capacidade de os indivíduos 

construírem conexões e sinapses de alto nível é que consistirá na efetiva diferença entre 

estar inserido no contexto ou estar alienado e à margem da sociedade. Isto é imperativo na 

medida em que simplesmente acumular dados e informações não representa qualquer 

vantagem, mas, sim, a capacidade do indivíduo de identificar aqueles dados e informações 

que têm relevância e de tomar decisões de forma efetiva, produzindo, além de novos dados 

e informações, conhecimento relevante para lidar com as diversas e diferentes demandas 

desta nova era. 

 Hargreaves (2004) vai além, estabelecendo que a Sociedade do Conhecimento, na 

verdade, é uma Sociedade da Aprendizagem, considerando a necessidade imperativa dos 

tempos atuais de que os indivíduos desenvolvam a capacidade de se adaptar continuamente 

à mudança. Para ele, tal capacidade está alicerçada nas competências e habilidades que 

possibilitam a cada ser humano aprender de forma continuada, desconstruindo e 

reconstruindo seus saberes e visão de mundo, adaptando-se constantemente à realidade. 

 Evidentemente, a necessidade dos seres humanos, no contexto da Sociedade de 

Aprendizagem, se adaptarem constantemente às mudanças, os levará a requerer novas vias 

de aprendizagem crítica e reflexiva que, muitas vezes, estará fora da Escola, conforme 

destacam Coutinho e Lisbôa (2011). 

 

 

2.3. As TDICs na Educação 

 

 Indubitavelmente, a Escola é pressionada a rever seus métodos e técnicas, pois, são 

enormes os desafios diante desta nova realidade. Conforme Coutinho e Lisbôa (2011), é 

necessário pensar em formas eficientes e eficazes de preparação dos alunos para capacitá-

los para as demandas da Sociedade da Aprendizagem. 

 Para Veen e Vrakking (2009), um dos papéis centrais da educação sempre foi o de 

qualificar os indivíduos para atuarem em diversos papéis sociais. Entretanto, diante da 

vertiginosa velocidade das mudanças, os autores observam que tal finalidade essencial está 

em risco, especialmente nas últimas décadas, sendo desafiada pela proeminência das 

TDICs. 

 No entanto, Pozo e Postigo (2000 apud Coutinho e Lisbôa, 2011) pontuam que, 

caso a escola consiga guiar os alunos no processo de construção de uma noção de 

aprendizagem centrada no “gerir” o próprio conhecimento, estará oferecendo a sua melhor 

contribuição. 

 Esse processo, naturalmente, envolve, como alertam Coutinho e Lisbôa (2011), em 

revisar o papel social da Escola, reconhecendo que ela não é o espaço único e exclusivo 

onde se desenvolve o processo de ensino-aprendizagem, considerando que as TDICs 

subvertem totalmente a noção espacial clássica. Em síntese, estamos diante de novos 

potenciais em termos de difusão e construção de novos conhecimentos, inclusive, em 

termos de onde tais processos podem ocorrer. 

 Paralelamente, outro grande desafio se refere ao aspecto social do avanço das 

TDICs, pois, conforme Pinto (2004), está-se diante de uma sociedade tão desigual que, 

frequentemente, a escola, especialmente a pública, consiste na única fonte de acesso de 

muitos indivíduos da classe trabalhadora às informações e aos recursos tecnológicos. 
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Evidentemente, tais indivíduos se encontram em grande desvantagem em relação a aqueles 

que tem esse acesso facilitado e já estão operando num nível acima, em que já lidam com 

produção e disseminação de conhecimento. 

 Papert (1994) apud Pinto (2004), a este respeito, levanta a dúvida sobre a expansão 

democrática das alternativas oportunizadas pelas TDICs: “estas alternativas serão criadas 

democraticamente?”. O autor questiona ainda se a educação pública mostrará o caminho 

ou, a exemplo de tantas outras situações, se as mudanças melhorarão as vidas dos filhos 

dos ricos e poderosos primeiro, só chegando aos menos favorecidos após um lento e 

penoso esforço. 

 No tocante à operacionalização do processo ensino-aprendizagem com uso das 

TDICs, Pinto (2004) e Zuin (2010) concordam que a complexidade atual, intensificada 

pela globalização, estabelece que uma escola linear e que absorve as TDICs como simples 

ferramentas de uma educação anacrônica não será capaz de formar os cidadãos para a nova 

realidade, onde o próprio trabalho requer outros fundamentos em termos de habilidades e 

competências. 

 Deste modo, a escola apta a formar cidadãos da sociedade da aprendizagem é uma 

escola capaz de oportunizar ao aluno muito mais do que apenas o conhecimento sobre 

como operar um computador, mas, também e sobretudo, “a necessária capacidade de 

relacionar os conteúdos entre si, engendrando novas questões que impulsionam o indivíduo 

a conhecer criticamente mais.” (ZUIN, 2010). 

 Ainda segundo Zuin (2010), para que isto ocorra tem “que haver uma relação de 

continuidade e de temporalidade entre tais conteúdos, de tal maneira que as informações 

recebidas possam servir de lastro para o desenvolvimento da formação cultural.” (ZUIN, 

2010). 

 Segundo Pinto (2004), uma alternativa para viabilizar uma ação mais conveniente 

por parte da escola seria aquela que prevê um uso das tecnologias adotando como base 

alguns princípios: a) Confiança; b) Relevância; c) Talento; d) Desafio; e) Imersão; f) 

Paixão e g) autorregularão. 

 

 Em síntese, tais princípios consistiriam em: 

 

a) estimular os professores a trabalharem na formulação de um planejamento que 

lhes permita ter a confiança em sua efetividade em favor do processo de ensino-

aprendizagem; 

b) oportunizar ao aluno perceber que os conteúdos desenvolvidos em sala de aula 

terão significado em seu contexto de vida, podendo ser vivenciados e aplicados 

fora do ambiente escolar; 

c) formular um processo educacional em que os talentos dos alunos sejam 

reconhecidos e valorizados, reforçando sua autoestima e catalisando seu 

processo de aprendizagem; 

d) oferecer aos alunos a oportunidade de construir soluções, com base em seu 

conhecimento e na aplicação dos conteúdos vivenciados na escola, para 

problemas complexos, facilitando o desenvolvimento de suas habilidades 

cognitivas superiores, promovendo a ação colaborativa e tirando proveito de 

estratégias baseadas em tentativa e erro; 

e) criar alternativas metodológicas baseadas na imersão em ambientes virtuais, em 

detrimento de abordagens clássicas, baseadas em conteúdos lineares e 

sequenciais; 
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f) promover iniciativas que favoreçam o despertar do sentimento de paixão do 

aluno, neste sentido, a valorização dos talentos pode contribuir; 

g) reconhecer e encorajar os alunos a se perceberem como corresponsáveis por seu 

processo de aprendizagem, pois o professor não é o único responsável pelos 

processos que se passam em sala de aula. 

 

 Pinto (2004) assume que a implementação de tais princípios equivaleria a uma 

grande mudança do sistema educativo como se conhece hoje e seria necessária uma dose 

muito grande de motivação de todos os envolvidos e outra imensa dose de vontade política. 

 

2.4. Metodologias Ativas e as TDICs na Educação 

 

 Como visto anteriormente, o grande desafio por trás da gestão dos processos de 

ensino e aprendizagem atualmente passa pela busca de uma nova forma de Escola e pela 

construção de metodologias e didáticas capazes de colocar o aluno no centro do processo 

de ensino-aprendizagem. Esta perspectiva encontra respaldo na Pedagogia de Paulo Freire 

que entende a educação como meio de se praticar a liberdade intelectual, consciente: 

 

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem 

com a libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens 

como seres “vazios” a quem o mundo “encha” de conteúdos; não 

pode basear-se numa consciência especializada, mecanicistamente 

compartimentada, mas nos homens como “corpos conscientes” e na 

consciência como consciência intencionada ao mundo. Não pode ser 

a do depósito de conteúdos, mas a da problematização dos homens 

em suas relações com o mundo. (FREIRE, 1994, p.38) 

  

 Nesta perspectiva, as instituições de ensino superior precisam superar os modelos 

tradicionais de ensino, focados na apreensão de conteúdos, a partir da visão de que os 

homens seriam, no dizer de Paulo Freire, “seres vazios”, pois, conforme Pinto, Bueno, 

Silva, Sellman e Koehler (2012) desses alunos da contemporaneidade será esperado que 

sejam capazes de autogerenciar seu processo de formação, considerando um amplo 

espectro de competências que estarão sendo exigidas deles no campo da Ética, da Política e 

do uso da Técnica. 

 Esse exercício de superação dos modelos tradicionais de ensino precisa evitar 

também que ocorra a simples transposição de metodologias tradicionais para versões que 

lancem mão das TDICs, pois, segundo Mitre (2008), simplesmente usar TDICs não garante 

que se está diante de uma concepção metodologicamente ativa. 

 

2.4.1. Definindo Metodologia Ativa 

 

 Nos últimos anos, muitos termos têm surgido e tentado se estabelecer no contexto 

das “metodologias ativas”. Segundo Valente, de Almeida e Geraldini (2017), há uma 

variedade de termos que suscita importantes discussões acerca da terminologia mais 

adequada, bem como sobre distintas estratégias didáticas descritas na literatura que deixam 

de lado abordagens que poderiam caracterizar metodologias ativas. 
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 Para Fonseca e Mattar (2017), “metodologias ativas” corresponderiam a um 

conceito amplo, podendo se referir a uma gama ampla de estratégias de ensino, tais como, 

aprendizagem baseada em problemas, problematização, aprendizagem baseada em 

projetos, aprendizagem por pares (ou peer instruction), design thinking, método do caso e 

sala de aula invertida, entre outras. Para os autores, o grande traço capaz de distinguir as 

metodologias ativas é o fato de que elas seriam alternativas didático-metodológicas 

centradas na construção do conhecimento pelo aluno, exigindo dele protagonismo na 

construção e na busca de respostas, de forma crítica, autônoma e compartilhada com seus 

pares. 

 Esta forma de entender “metodologias ativas” encontra respaldo em Valente et al 

(2017) que afirmam que metodologias ativas seriam  

 

estratégias pedagógicas que colocam o foco do processo de ensino e 

aprendizagem no aprendiz, contrastando com a abordagem pedagógica do 

ensino tradicional, centrada no professor, que transmite informação aos 

alunos. O fato de elas serem caracterizadas como ativas está relacionado 

com a aplicação de práticas pedagógicas para envolver os alunos, engajá-los 

em atividades práticas, nas quais eles são protagonistas da sua 

aprendizagem. (VALENTE et al, 2017, p.463) 

 

 Evidentemente, ao aluno, como ator maior do processo de ensino-aprendizagem, 

cabe tomar iniciativas, buscar interagir com o meio, dando e recebendo feedback, 

formulando estratégias cognitivas, refinando sua capacidade crítica, gerando reflexão sobre 

as práticas vivenciadas e produzindo definições e conceitos a elas relacionados. 

 Em suas pesquisas, Valente et al (2017) pontuam que a busca por alternativas para 

envolver os alunos de forma a torna-los mais atuantes e ativos no processo de 

aprendizagem não chega a ser novidade, especialmente através de métodos, tais como, aula 

expositiva dialogada, criação de portfólios, elaboração de mapas conceituais entre outros. 

Entretanto, tais autores salientam que a intensificação do uso das TDICs pode oferecer 

horizontes bem mais amplos, desde que se supere a tendência ao uso das TDICs como 

forma de repaginar métodos tradicionais de ensino que soneguem aos alunos o papel de 

autor do próprio conhecimento. 

 

3. Metodologia 

 

Para alcance dos objetivos do trabalho, tendeu-se para uma pesquisa de natureza 

considerada exploratória que, na perspectiva de Gil (2007), tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. De 

acordo com o mesmo autor, tais gêneros de pesquisas podem ser classificados como: 

pesquisa bibliográfica e estudo de caso (Gil, 2007). 

Referindo-se a um marco conceitual apresentado pelo mesmo autor, qualquer trabalho 

científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o 

que já se estudou sobre referido assunto. Sobre esse assunto, ainda, Nascimento (2012) 

afirma que a pesquisa bibliográfica procura referências teóricas publicadas com o objetivo 

de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o tema a ser desvendado. 

Assim, constatou-se a necessidade de, inicialmente, propor um estudo por meio de uma 

pesquisa bibliográfica, que procurasse reunir um referencial teórico minimamente 

consistente para consubstanciar a descrição do caso que se propõe a seguir. 
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A etapa seguinte da metodologia consistiu em sistematizar uma descrição sequencial e 

didática do caso de ensino, evidenciando de que forma se desenvolveu a ação pedagógica 

ancorada nos pressupostos conceituais do trabalho. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os pressupostos metodológicos adotados para a realização da presente 

pesquisa, os resultados serão discutidos em duas seções principais: “Diretrizes de Trabalho 

Adotadas”, onde serão apresentadas informações indispensáveis para compreensão do 

contexto da proposta de trabalho estruturada para a condução da Disciplina de 

Administração de Projetos e que foi construída com os alunos de forma dialogada.  

A segunda seção, denominada “Análise das Diretrizes de Trabalho”, se propõe a avaliar 

criticamente as potencialidades e riscos identificados durante a concretização da proposta 

de trabalho. 

 

4.1. Diretrizes de Trabalho Adotadas  

 

 No primeiro contato com os alunos, no início da disciplina, foram apresentados o 

plano de ensino e o conteúdo programático, bem como o cronograma previsto de aulas. 

 Neste primeiro momento, o objetivo central foi proporcionar aos alunos uma visão 

sintética, mas completa, acerca das temáticas de Administração de Projetos que precisavam 

ser desenvolvidas e avaliadas ao longo do semestre letivo, considerando carga horária de 

40 horas, distribuídas em aproximadamente 20 semanas. 

 Na sequência, os alunos foram encorajados a falar sobre suas expectativas e 

conhecimentos prévios sobre as unidades temáticas da disciplina. Percebeu-se a 

expectativa dos alunos de que se trataria de uma disciplina com caráter eminentemente 

teórico, confirmando, de certa forma, uma suposição inicial do docente encarregado da 

disciplina. 

 A partir de então, o docente inquiriu os alunos sobre o que se poderia fazer para que 

fosse possível dar um caráter mais aplicado à condução dos estudos da disciplina. 

Houveram sugestões pontuais, mas nada que pudesse dar substância a um projeto aplicado 

mais amplo ou fundamentar uma abordagem baseada em metodologia ativa. Talvez, 

decorrência do baixo conhecimento acerca das temáticas ou pelo hábito arraigado de atuar 

como discente numa perspectiva mais passiva. 

 Assim, o professor sugeriu projetar um evento gastronômico para movimentar o 

agronegócio e a indústria hoteleira da cidade, pedindo aos alunos para sugerir ações para 

delineamento do evento e pedindo respostas a questões, tais como, que parcerias poderiam 

ser chamadas a participar, que interesses, econômicos ou não, poderiam tornar o evento 

atrativo para cada parte, em que momento o evento poderia ser realizado, que tipo de 

recursos (humanos, tecnológicos, materiais) seriam necessários etc. 

 À medida em que as sugestões foram emergindo e sendo avaliadas pelos próprios 

alunos, o docente foi pontuando as conexões de cada etapa que se podia ir vislumbrando 

em termos da estruturação do evento e as áreas de conhecimento e técnicas de 

gerenciamento de projetos que seriam demandas para dar forma ao projeto. 

 Os alunos foram apontando a necessidade de elaborar algum tipo de documento 

escrito que descrevesse e materializasse a ideia do projeto. Neste momento, o docente foi 

se dando conta de que eles se apropriaram da ideia e de que seriam capazes de se 

encarregar dela, necessitando apenas de orientações pontuais ao longo do 

desenvolvimento. 
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 Os alunos, então, foram orientados pelo docente e construir ou identificar um 

modelo de documento que pudesse sistematizar as ideias do projeto e que, a exemplo do 

que ocorre em empresas e escritórios de projetos, fossem pensando em frentes de trabalho 

necessárias para o desenvolvimento da parte escrita do projeto, bem como em critérios para 

alocar a si mesmos nas variadas frentes de trabalho que poderiam ser necessárias. 

 Por fim, o professor questionou os alunos sobre como se daria os procedimentos de 

comunicação vitais para que os alunos alocados em diferentes frentes de trabalho se 

mantivessem em sincronia durante a elaboração de ações para o bom andamento do 

projeto. Surgiram variadas propostas, mas não muito conclusivas a princípio. Assim, os 

alunos foram orientados a pensar em alternativas para outros encontros da disciplina. 

 Paralelamente, os alunos receberam orientações por e-mail, até que se firmasse uma 

opção viável e mais efetiva em termos de comunicação, de tal forma que pudessem, fora 

do contexto da sala de aula e de forma autônoma, criar estratégias para resolver os 

problemas que se apresentavam a cada passo dado em favor da estruturação do projeto de 

evento. Tais orientações foram planejadas previamente pelo docente, buscando conectar os 

pontos conceituais indispensáveis para o bom andamento da disciplina com questões 

práticas que precisariam ser equacionadas pelos alunos de forma a permitir a formulação 

adequada do projeto proposto. 

 

 

4.2. Escolhas tecnológicas dos alunos e principais dificuldades 

 

 Da forma como as instruções foram passadas pelo docente aos alunos, foi 

necessário que eles assumissem a responsabilidade por identificar alternativas tecnológicas 

que viabilizem a execução do projeto, tendo em mente que cada aluno envolvido tinha uma 

realidade distinta em termos de disponibilidade de tempo, domínio das TDICs e condição 

de contribuir com a formulação de soluções para as variadas demandas apresentadas pelo 

projeto.  

 Uma das alunas acabou se encarregando de tomar iniciativas neste sentido e propôs 

aos colegas a utilização da plataforma Microsoft Outlook que conta com o serviço 

OneDrive para armazenamento compartilhado de arquivo, bem como mensageria de e-mail 

realização dos informes e, ainda, o serviço Skype para comunicações instantâneas (embora 

esta alternativa não tenha sido tão explorada). Adicionalmente, a aluna propôs a criação de 

um grupo no aplicativo WattsApp, visando facilitar a trocas de mensagens instantâneas. 

 Aparentemente, a adesão dos demais alunos às alternativas tecnológicas foi 

massiva, pois se tratava de ferramentas as quais eles conheciam, tendo lhes parecido 

escolhas adequadas. 

 Num primeiro momento, em que os trabalhos iniciais de levantamento de modelos 

de projeto eram mais individuais, a estratégia tecnológica supriu bem as necessidades de 

comunicação para tornar a execução do projeto bem-sucedida. 

 A etapa de divisão de tarefas foi iniciada pelos alunos e mediada pelo docente, na 

medida em que os alunos precisavam de suporte para validação das tarefas previstas por 

eles, bem como, apoio também para tomarem decisões sobre as sequências de ações (que 

poderiam ser lineares ou em paralelo). Aparentemente, esta etapa também ocorreu sem 

grandes sobressaltos. 

 Em momentos posteriores, em que a necessidade de interação foi se intensificando, 

algumas dificuldades passaram a ameaçar a execução do trabalho, se traduzindo em ruído. 

Entre as principais dificuldades, pode-se destacar: 
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 Dificuldade de compatibilizar as diferentes disponibilidades de tempo dos alunos: 

o que gerava gargalos e alguma insatisfação, pois, um pré-requisito básico para 

uma abordagem pedagógica baseada em autonomia é que os alunos tenham 

condições de se desincumbirem das responsabilidades por eles assumidas; 

 Como o modelo de projeto adotado pelos alunos dispunha de 20 etapas distintas, 

houve geração de inúmeras versões de arquivos. E como o modelo de controle de 

documentação do projeto proposto pelos alunos inicialmente não era sólido, foram 

necessários realinhamentos posteriores para torna-lo mais efetivo, mas isto 

requereu quantidade considerável de tempo, dado o grau de abstração requerido. 

De qualquer forma, foi uma experiência importante para desenvolvimento desta 

competência para os alunos; 

 Dificuldade de padronizar uma identidade textual comum. Isto decorreu do fato de 

que os diferentes alunos tinham diferentes níveis de domínio da norma culta da 

língua. Como as diferentes etapas de formalização do projeto estavam altamente 

interconectadas, havia muita dependência de entendimento acerca de etapas cuja 

elaboração textual ficou a cargo de outros alunos. Como havia alta variabilidade 

quanto à qualidade textual, isto foi gerando ruídos de comunicação. Isto acabou 

gerando necessidade de mais reuniões presenciais para esclarecimento de dúvidas 

oriundas da falta de clareza de alguns textos, sobrecarregando a já comprometida 

disponibilidade de tempo de alguns alunos. 

  

 Apesar das dificuldades relacionadas acima, o projeto conseguiu alcançar os 

resultados esperados, tanto em termos de produto, pois foi produzido o documento 

descritivo do projeto, como em termos pedagógicos, pois os alunos assumiram o 

protagonismo de seu processo de formação, apoiados pelo professor, e conseguiram 

assimilar os princípios mais importantes de gerenciamento de projetos, sobretudo quando 

exploraram os erros como fonte de aprendizagem. 

 

5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

 Sem sombra de dúvida, as TDICs vêm cunhando um novo paradigma social e de 

mercado que desafia as estruturas vigentes, especialmente aquelas que compõem a Escola 

e que definem seu papel diante da necessidade de formação de cidadãos críticos e 

autônomos. 

 Assim, a Escola que aí está não detém mais o monopólio de manancial e provedora 

dos saberes e precisa, ao mesmo tempo em que faz severa autocrítica, se reinventar 

segundo as novas condições sociais e de mercado, tendo em vista que, daqui para frente, 

não há estabilidade duradoura. Assim, sua nova configuração precisa ser apta à constante 

adaptação, característica essencial da sociedade do conhecimento e da aprendizagem. 

 Complementarmente, a Escola terá que lidar com grandes abismos sociais, se 

incumbindo em muitos casos de atuar para atenuar tais desigualdades, pois, é comum que 

seja o único espaço através do qual muitos terão contato com as TDICs e seus recursos. 

Caso não seja capaz de desempenhar tal papel, poderá estar colaborando para 

intensificação e perpetuação de tais desigualdades. 

 Outro desafio para a Escola envolve desenvolver estratégias eficientes e eficazes 

para incorporar as TDICs de forma que possa transformar a ação pedagógica e isto só será 

viável mediante a formulação de novos projetos de formação docente. Tais programas de 

formação precisarão ser pensados de forma a desenvolver competências profissionais nos 
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docentes, visando que assimilem as TDICs de forma a melhorar a performance dos 

processos de ensino-aprendizagem por eles desencadeados ao mesmo tempo em que se 

vejam não mais como detentores do saber, mas, sim, como fomentadores do protagonismo 

dos alunos quanto ao seu próprio processo de desenvolvimento e aprendizagem. 

 Sob esta nova ótica, as TDICs serão encaradas como ferramentas para a 

apropriação de uma nova linguagem social e de mercado e deixarão de ser um fim em si 

mesmo, como ainda é possível observar hoje, embora, felizmente, já se começa a 

questionar tal emprego. Disto decorrerá um processo bastante relevante de ressignificação 

do processo de ensino aprendizagem, inaugurando um tempo em que a veia 

empreendedora dos alunos será estimulada, em detrimento do simples acúmulo de dados, 

informações e conhecimentos. Assim, espera-se que a escola tenha êxito em desenvolver 

cidadãos autoconscientes, críticos e autônomos, capazes de processar informações de 

forma consistente e, acima de tudo, produzir conhecimentos relevantes para a sociedade 

como um todo. 

 Evidentemente, sob esta nova perspectiva, a disponibilidade de tempo dos alunos 

para se encarregarem desse protagonismo do próprio desenvolvimento é ingrediente chave 

para que eles possam se desincumbir desta tarefa de forma apropriada. Caso isto não seja 

viável, como ocorreu no projeto descrito anteriormente, cria-se um dessincronismo 

importante que pode inviabilizar a adequada construção coletiva do conhecimento. Neste 

sentido, as TDICs podem contribuir pouco, por mais que facilitem a comunicação e a 

interação, elas são incapazes de criar uma disponibilidade de tempo que os alunos, 

eventualmente, não têm. Diante deste quadro, não metodologia ativa que seja viável, pois 

as atividades de interação com o meio (e os demais colegas), bem como a oferta e a 

recepção de feedbacks que oportunizam as reflexões mais profundas, ficam prejudicadas, 

inviabilizando progressos pedagógicos mais substanciais. 

 Por fim, recomenda-se a realização de mais pesquisas sobre a implementação de 

abordagens em metodologias ativas de aprendizagem, visando identificar dificuldades e 

maneiras de superá-las, considerando a importância da temática para o desenvolvimento da 

sociedade. 
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Abstract:  
The companies have been looking for solutions to seek a better relationship with their 

customers. Information Technology (IT) in the marketing area, through the use of Database 

Marketing (DBM) and Customer Relationship Management (CRM). can provide an 

advantage in competitive domain of the company. The objective of this study was to 

identify the data quality impacts resulting from data cleansing techniques in the Database 

Marketing of a large retail company and to relate them to CRM actions. Of the main 

results, 24.8% of residential telephones were corrected, 32.92% of mobile phones were 

corrected, 19.7% of addresses were corrected and only 1.37% of the e-mails were valid, or 

they have respected a pattern of structure and composition of electronic address. The main 

contribution of this study was to demonstrate the relationship of data cleansing with CRM, 

because previous studies did not indicate these impacts. 

 

Keywords: Data cleansing, Database Marketing, Customer Relationship Management 

(CRM), Data quality, Retail. 

 

Aplicação de data cleansing em um database marketing do 

Customer Relationship Management (CRM) de uma empresa varejista  

 

Resumo: 
As empresas têm procurado soluções para buscar um melhor relacionamento com os seus 

clientes. A Tecnologia da Informação (TI) junto à área de marketing, através do uso do 

Database Marketing (DBM) e do Customer Relationship Management (CRM), pode 

proporcionar vantagem no domínio competitivo da empresa. O objetivo deste estudo foi 

identificar os impactos na qualidade de dados resultantes das técnicas de data cleansing no 

Database Marketing de uma empresa da área de varejo de grande porte e relacioná-los às 

ações da área de CRM. Destaca-se dentre os principais resultados que 24,8% dos telefones 

residenciais foram corrigidos, 32,92% dos telefones celulares foram corrigidos, 19,7% dos 

endereços foram corrigidos e apenas 1,37% dos e-mails eram válidos, ou seja, respeitaram 

um padrão de estrutura e composição de endereço eletrônico. A principal contribuição 

deste estudo foi demonstrar a relação do data cleansing com o CRM, pois estudos 

anteriores não indicavam esses impactos. 
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1 - Introdução 

 

No atual cenário corporativo, as empresas têm procurado soluções para conhecer 

melhor seus clientes e manter um melhor relacionamento com os mesmos, visando a 

melhora da própria imagem, como também o aumento de suas receitas (Oliveira, 2008). 

Segundo Guilhoto, Toledo e Toledo (2003), no mercado competitivo atual, a forma como 

as empresas obtêm, manipulam, selecionam e fazem uso das informações sobre seus 

clientes, conhecendo suas particularidades, tem adquirido importância crescente pelo seu 

potencial de proporcionar a empresa um diferencia em relação aos concorrentes, 

permitindo a elaboração de ações específicas para cada grupo de clientes. 

À medida que a empresa sabe mais sobre seus clientes atuais e possíveis novos, 

todas as decisões da empresa relacionadas a produtos, políticas comerciais, canais de 

distribuição, comunicação e ofertas se tornam mais eficientes, tornando possível o 

estabelecimento de contato com clientes selecionados através de ações de marketing direto, 

por exemplo (Moreira & Silva, 2013). A maioria dos clientes preferem ser considerados 

com único e a empresa por outro lado necessita, ter uma grande quantidade de clientes para 

que se atinja o seu objetivo. A TI é fundamental para permitir as empresas terem muitos 

clientes, mas tratando cada um individualmente (Otoni, Moreira & Martins, 2014).  

De acordo com D’Angelo, Schneider e Juliano (2006), a Tecnologia da Informação 

(TI) junto à área de marketing, mais especificamente por meio do uso do database 

marketing (DBM), proporciona a empresa uma vantagem em seu domínio competitivo. Ele 

é uma ferramenta do marketing que utiliza a TI para a compilação das informações dos 

clientes, para análises de seus perfis, que serão utilizados para aproximação e 

relacionamento com eles através de estratégias que melhorem este processo como um todo 

(Pinto, 2005). 

Atualmente, um número crescente de organizações tem considerado os dados como 

um dos seus ativos mais importantes. De acordo com Oliveira, Oliveira, Batista, Henrique 

e Ramirez, (2012), somente no ano de 2006 foi gerado o equivalente digital a dez trilhões 

de livros de dados, originados das mais variadas fontes. Devido a essa grande quantidade 

de informações, a gerência tem cada vez mais dificuldade em administrar dados nas 

empresas, como: o aumento dos dados atuais, além da diversidade de métodos e 

dispositivos para a coleta dos dados. Diante deste cenário, fica claro que a má utilização da 

informação em razão da falta de um plano de estruturação das bases de dados pode 

prejudicar o desempenho a empresa. Todavia, atualmente as organizações podem obter a 

qualidade em seus dados através de diversas ferramentas existentes no mercado, que 

permitem um desenvolvimento mais ágil das inserções, além de facilitar a manutenção das 

cargas diminuindo a codificação das etapas (Oliveira et al., 2012). 

O objetivo geral deste trabalho consistiu em identificar os impactos na qualidade de 

dados resultantes das técnicas de data cleansing no database marketing de uma empresa da 

área de varejo de grande porte e relacioná-los às ações da área de CRM. Os objetivos 

específicos compreenderam: (1) identificar os problemas relativos à qualidade de dados na 

empresa, (2) aplicar as técnicas de data cleansing na base de dados e por fim (3) analisar 

essas técnicas considerando as ações de CRM da organização. Em seguida, nas próximas 

seções, são apresentados o referencial teórico, os procedimentos metodológicos, os 

resultados e as considerações finais do estudo. 
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2 – Referencial teórico 

 

O embasamento teórico baseia-se na definição de conceitos como Customer 

Relationship Management, Database Marketing e Data cleansing, que suportam o melhor 

entendimento da temática. 

 

2.1 - Customer Relationship Management (CRM) 
O Marketing de Relacionamento envolve transações entre empresas e clientes ao 

longo do tempo. Para que uma organização desenvolva uma vantagem competitiva 

sustentável, que conduza à um desempenho superior, é preciso manter um forte e positivo 

relacionamento com os clientes (Garrafoni, Santade, Pizzinatto e Farah., 2005). A premissa 

fundamental do Marketing de Relacionamento consiste e manter uma base de clientes 

rentáveis e fiéis. Como uma extensão do marketing referente aos relacionamentos 

tradicional, a aplicação suportada por tecnologia constitui o Customer Relationship 

Management (CRM), o gerenciamento dos relacionamentos com os clientes (Bambrilla, 

2009).  

O CRM é uma abordagem gerencial que propicia às organizações na identificação, 

atração e no aumento da retenção dos clientes. Proporciona rentabilidade para a empresa 

desenvolvendo ações para a identificação e aumento das transações com os clientes de 

maior valor para a empresa (Bambrilla, 2009). O CRM integra vendas, marketing, serviço, 

planejamento de recursos operacionais e as funções de gerenciamento do canal de 

suprimentos, através da automação dos processos, tecnologia e soluções e recursos de 

informação para maximizar o contato com o cliente. Facilita o relacionamento entre a área 

de operações, clientes, fornecedores e empregados da organização (Otoni et al., 2014). É 

uma estratégia de negócio voltada ao entendimento e à antecipação das necessidades dos 

clientes atuais e potenciais de uma empresa. Tem como objetivo a geração de informações 

dos mesmos para a realização de um atendimento mais personalizado, retendo os já 

existentes e obtendo novos clientes (Perottoni, Oliveira, Luciano e Freitas, 2001).  

Uma importante abordagem do CRM como estratégia de marketing pode ser 

observada através de métricas de clientes. Os seguintes indicadores estão contextualizados 

dentro desta abordagem (Bambrilla, 2009):  

a) Taxa de retenção de clientes: se refere à retenção de clientes existentes, 

considerando a segmentação entre novos, antigos e repetidos, e em especial, clientes leais. 

Consiste na verificação de um nível interno de satisfação, relativo às aplicações de CRM 

implantadas e também diz respeito às mudanças na estratégia de negócios da organização, 

estrutura, processo de negócio, compensações, habilidades e tecnologia. 

b) Satisfação do cliente: trata-se do grau de satisfação do cliente, devido à 

introdução de produtos inovadores e melhor tempo de entrega. É definida como a 

antecipação das necessidades, customização, conveniência e espírito de equipe, 

englobando o nível de satisfação dos clientes devido à implantação das aplicações de 

CRM. O foco externo lida com a definição e segmentação dos clientes, suas necessidades, 

expectativas, feedback e comunicações em geral. 

c) Lucratividade do cliente: se refere à oposição da organização em relação aos 

concorrentes em termos dos custos de clientes por segmento de mercado, e abrange 

segmentação de mercado e a carteira de clientes em segmentos alvo.  

O marketing de relacionamento tornou-se alvo de grande interesse gerencial, visto 

que suas práticas têm como objetivo, conduzir as empresas a melhores resultados por meio 

do desenvolvimento de relacionamentos de longo prazo. 
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Segundo Laudon e Laudon (2011), os sistemas de CRM colaboram com campanhas 

de marketing direto, pois fornecem a possibilidade de capturar clientes e prospects, 

fornecer informações sobre produtos e serviços, classificar indicações para marketing 

direcionado e programar e monitorar e-mails ou correspondência de marketing direto. Os 

módulos de marketing também incluem ferramentas para análise de marketing e dados de 

clientes, com o objetivo de identificar clientes lucrativos ou não, projetar produtos e 

serviços que satisfaçam as necessidades e os interesses de clientes específicos e identificar 

oportunidades para cross-selling (venda cruzada). As ações de CRM tem como foco o 

relacionamento com o cliente, sendo levado em consideração o entendimento do 

comportamento de compra, de pagamento, e no tipo de consumo. O CRM pode ser 

definido como um ponto principal para a competição estratégica necessária para que se 

mantenha o foco nas atividades dos clientes e para uma abordagem face-a-face com o 

cliente ao longo da organização (Brambilla, 2008). Do ponto de vista tecnológico, a gestão 

de clientes envolve capturar os dados do cliente ao longo de toda a empresa, consolidar 

todos os dados capturados interna e externamente em uma base de dados, transformar os 

dados analisados em informações consolidadas, distribuir essas informações aos vários 

pontos de contato com o cliente e usá-las ao interagir com o cliente através de qualquer 

ponto de contato da empresa (Otoni et al., 2014). 

A definição de indicadores tecnológicos e gerenciais constituem um fator crítico 

para que a empresa usufrua dos benefícios do CRM como abordagem gerencial. De acordo 

com Pedron (2003), uma das atribuições mais difíceis do ponto de vista estratégico é a 

definição dos indicadores de sucesso em CRM. A filosofia das empresas tem sofrido um 

redirecionamento de foco, de uma ênfase em aquisição de clientes para a gestão de 

relacionamentos, e o CRM tem um papel decisivo nesse tipo de postura empresarial, 

mapeando e delineando as percepções dos clientes sobre a organização e seus produtos, 

através da identificação dos mesmos, desta maneira, criando conhecimento do consumidor 

e construindo relações com o consumidor. Portanto existe a necessidade de a empresa 

possui um número de informações adequadas para as pessoas, e no tempo certo. As 

informações adequadas são essenciais ao CRM, habilitando a organização a fornecer 

produtos e serviços específicos para cada cliente, de forma individual, estreitando relações 

de longo prazo. As empresas beneficiam-se quando estabelecem laços relacionais com os 

clientes, os quais conduzem para negócios mais seguros e repetidos. Nos dias de hoje, as 

organizações buscam informações sobre o mercado e possuem uma ênfase no 

relacionamento contínuo e mais impactante ao invés de simples transações (Brambilla et 

al., 2008). 

 

2.2 – Database Marketing 
O alto grau tecnológico nas organizações promoveu o surgimento de grandes bases 

de dados (BD) com grandes quantidades de dados transacionais ou descritivos, de clientes 

ou fornecedores. Muitas organizações perceberam que a pertinência dos dados vai além do 

que simples suporte a sistemas transacionais, e compreenderam que o conhecimento 

presente nas bases de dados é a chave para o suporte à tomada de decisão, particularmente 

na área de marketing (Shaw, Subramaniam, Tan e Welge, 2001). Segundo Pinto (2005), o 

foco das BD nas organizações passou de uma simples coleta de dados, para a sua utilização 

e rentabilização, através de processos baseados em tecnologias de bases de dados, como o 

Database Marketing (DBM). A adoção de um projeto DBM vem da necessidade da 

empresa necessitar conhecer melhor os seus clientes, e desta maneira se diferenciarem dos 

seus concorrentes, bem como adotar uma atitude pró-ativa e uma posição mais competitiva 

no mercado, oferecendo produtos e serviços aos clientes (Oliveira, 2003). Pode-se definir o 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4398



 

 

DBM como o estabelecimento de uma BD de clientes e prospects, permitindo às 

organizações o envio de mensagens diferenciadas para cada um dos indivíduos registrados, 

baseados nas características e preferências individuais, além do acompanhamento da 

atividade de cada um deles durante sua relação com a organização (Pinto, 2005). 

De acordo com Kotler (2002), prospect é definido como um indivíduo não-

consumidor de um determinado produto, que se devidamente motivado, tem potencial para 

tornar-se um consumidor motivado. O DBM também pode ser considerado um meio de 

utilização das informações sobre os consumidores, com o objetivo de aumentar a eficiência 

das atividades de Marketing, através do isolamento de grupos de consumidores 

(segmentação) e análise dos seus perfis. Também consiste no armazenamento para 

utilização do conhecimento sobre clientes para o benefício dos mesmos e lucro da 

organização, pois possibilita o desenvolvimento de técnicas de marketing que permitem 

prolongar a relação com o cliente e o estímulo de vendas (Pinto, 2005). 

A interligação e orientação de esforços de marketing é orientada pelo processo 

voltado ao cliente, baseados nas BD, assim como na construção de uma base completa de 

informações, de modo a orientar projetos futuros. A utilização de tecnologias da 

informação com vista à manutenção de informação detalhada dos consumidores, permite 

aos profissionais da área de marketing uma diferenciação e desenvolvimento de ações de 

marketing personalizadas. Como resultado da prática de DBM, é possível planejar a 

comunicação com todos os clientes, durante um período de tempo suficiente para 

promover a repetição da compra de determinados produtos e serviços (Amaral, 2008). As 

técnicas de DBM recolhem informações relativas à atividade dos clientes, sejam 

informações transacionais ou descritivas, durante a relação do cliente com a organização, 

resultando em informações sobre os clientes (Pinto, 2005).  

Em síntese, o DBM se refere às tecnologias de BD que dão suporte às atividades de 

marketing, através da procura de informações existentes nos dados. Pode-se afirmar que o 

DBM consiste em um conjunto de processos baseados num sistema que abrange BD 

(clientes e prospects) e recursos tecnológicos para análise e exploração desses dados, o que 

permite conhecer e prever o comportamento dos clientes (Amaral, 2008). 

 

2.3 - Data cleansing 

Os dados constituem suporte na tomada de decisão em uma organização. No 

entanto, os dados nunca são perfeitos como se espera. A fraca qualidade de dados é uma 

realidade, sejam estes pertencentes a organizações públicas ou privadas. Nenhuma 

organização, seja pública ou privada, se encontra imune à existência de problemas de 

qualidade nos seus dados (Vital, Floriani e Varvakis, 2010).  

A origem da qualidade de dados se refere à estatística. Os estatísticos foram os 

primeiros estudiosos a notarem problemas com relação à qualidade de dados, propondo 

uma teoria matemática na década de 1960, considerando dados estatísticos duplicados. 

Somente na década de 1990, estudiosos de computação começaram a considerar o 

problema, definindo e mensurando, melhorias na qualidade em processos organizacionais 

de armazenamento de dados, como banco de dados e Data Warehouses (Batini, Missier & 

Scannapieca, 2005). Um número crescente de organizações tem considerado os dados 

como um dos seus ativos mais importantes. A pouca qualidade dos dados influencia 

negativamente a informação e o conhecimento que se conseguem obter, portanto, a opção 

por elevados níveis de Qualidade de Dados (QD) constitui um investimento estratégico 

para que se preserve o valor deste ativo (Oliveira, 2008). 

A qualidade de dados é o grau em que essas informações ou dados são confiáveis, 

independente da fonte em que o usuário fará a busca. Para que o dado ajude na 
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administração e gerenciamento de negócios, tomada de decisões eficazes e suporte ao 

cliente, é necessário que as informações estejam disponíveis a hora, lugar certo e para as 

pessoas certas (Oliveira et al., 2012). As pesquisas sobre qualidade da informação 

desenvolvem-se sob diferentes dimensões de análise. As dimensões são referências para a 

qualidade da informação. De acordo com a situação, determinado grupo de dimensões 

podem ser importantes, e este grupo varia de acordo com a situação (Favaretto, 2007). 

Segundo Favaretto (2007) a qualidade da informação é um conceito multidimensional, e 

tem dimensões associadas. As dimensões apresentadas por Wang, Ziad e Lee (2000) são 

apresentadas na Tabela 1, e são referências para a qualidade da informação. 

 
Tabela 1 - Categorias, dimensões e definições da qualidade da informação. 

CATEGORIA DIMENSÃO DEFINIÇÃO 

Intrínseca 
Acuracidade  Quanto a informação é correta e confiável 

Objetividade  Quanto a informação é imparcial 

Credibilidade  
Quanto a informação é considerada como 

verdadeira e verossímil 

Reputação  
Quanto a informação considerada em termos de 

sua fonte ou conteúdo 

Acessibilidade 
Acessibilidade  

Quanto a informação está disponível, ou fácil e 

rapidamente recuperável 

Segurança no acesso  
Quanto o acesso a informação, é restrito 

apropriadamente para manter sua segurança 

Contextual 
Relevância  

Quanto a informação é aplicável e útil para a 

tarefa a ser realizada 

Valor agregado  
Quanto a informação é benéfica e proporciona 

vantagens por seu uso 

Temporalidade/oportunidade 

 

Quanto a informação está suficientemente 

atualizada para a tarefa a ser realizada 

Integridade/perfeição  

Quanto a informação não está extraviada e é 

suficiente para a tarefa em amplitude e 

profundidade 

Quantidade de informação 

apropriada  

Quanto o volume da informação é apropriado 

para a tarefa ser executada 

Representação 

Interpretabilidade  

Quanto a informação está em linguagem 

apropriada, símbolos e unidades, e as definições 

são claras 

Facilidade de entendimento  Quanto a informação é facilmente compreendida 

Representação concisa  
Quanto a informação está compactamente 

representada 

Representação consistente  
Quanto a informação é apresentada em um 

mesmo formato 

Facilidade de manipulação 

/operação  

Quanto a informação é fácil de ser manipulada e 

aplicada em diferentes tarefas 

Fonte: Wang et al. (2000). 
 

As dimensões relacionadas à qualidade da informação requerem análise e consenso 

entre geradores, leitores e demais interessados (Sordi, Meireles & Grijo, 2008). Apenas se 

consegue alcançar vantagem competitiva a partir dos dados, quando estes possuem um 
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elevado nível de qualidade, portanto, a QD constitui um aspecto crítico a ser levado em 

conta (Oliveira, 2008). 

De acordo com Silva, Peres e Boscarioli (2016), os procedimentos para limpeza de 

dados, ou data cleaning, também denominado como data cleansing, tem o objetivo de 

amenizar dois importantes problemas advindos da aquisição de dados: a existência de 

valores ausentes (missing values) e a existência de valores ruidosos (noise values). Esta 

etapa detecta e remove erros e inconsistências de dados com o objetivo de melhorar a 

qualidade dos dados. Nesta fase são detectados e removidos os erros e as inconsistências 

dos dados, causados pelas múltiplas fontes de que precisam ser integradas. Isso ocorre 

porque as fontes, por diversas vezes, apresentam dados redundantes em diferentes formatos 

(Oliveira et al., 2012). 

Quando múltiplas soluções de dados são integradas em uma base de dados, a 

necessidade de data cleansing possui grande importância. Isso acontece por conta dos 

conjuntos de dados conterem dados redundantes, portanto, para que se promova acesso 

para dados consistentes e precisos, a consolidação de diferentes representações de dados e 

eliminação de duplicidades são necessárias (Rahm & Do, 2000). Uma abordagem de data 

cleansing deve satisfazer uma série de requisitos. Primeiramente, deve detectar e remover 

erros e inconsistências nas bases de dados quando integrada com múltiplas soluções. O 

processo deve ser suportado por ferramentas para que se limite uma inspeção manual e 

esforço de programação. Entretanto, data cleansing deve ser funcionar juntamente com o 

processo de transformação de dados baseados em dados compreensível. Funções de 

mapeamento para data cleansing e outras transformações de dados devem ser 

especificadas no caminho de declaração, e serem reusadas por outros data sources para o 

processamento de queries (Rahm & Do, 2000). 

O problema de ausência de valores pode ser encontrado sob duas formas: quando os 

atributos de conjunto de dados não possuem valores para um atributo de interesse ou 

apresenta apenas valores agregados em relação àquele atributo, podendo acarretar 

dificuldades na produção de uma análise (Ribeiro, Cavalcanti & Goldsmidth, 2008). 

Segundo Silva, Peres e Boscaroli (2016), as soluções para resolver o problema de valores 

são diversas, sendo as mais comuns: a) remoção do exemplar em que ocorre a falta do 

valor; b) preenchimento manual dos valores e, c) preenchimento automático dos valores. 

Já os valores ruidosos referem-se a modificações dos valores originais, que 

consistem em valores consideravelmente diferentes da maioria dos outros valores do 

conjunto de dados ou erros de medidas, denominados como outliers. Quando se conhece o 

domínio esperado para os valores em um atributo ou a distribuição esperada para os 

valores de um atributo, casos típicos são de ruído são percebidos, surgindo alguns valores 

fora dessa distribuição ou domínio (Silva, Peres & Boscarioli, 2016). De acordo com Silva, 

Peres e Boscaroli (2016), há duas abordagens para o tratamento de dados com ruídos: a) 

inspeção e correção manual e b) identificação e limpeza automática. 

Uma medida concreta na melhorar a qualidade de dados é realizar o data cleansing, 

para a modificação direta, correção de erros e inconsistências. O processo de limpeza 

recebe dados ou um conjunto de dados e produz como saída um agrupamento de dados 

limpos. Dentre os conjuntos de atividades desenvolvidas pelo data cleansing estão a 

análise, formato, transformação, moeda, conversões, verificações quanto a restrições de 

valores, deduplicação, fusão de dados entre outros (Nauman & Herschel, 2010). 
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3 - Procedimentos metodológicos 

 

Como relação aos procedimentos metodológicos, se realizou uma revisão conceitual 

com base em pesquisa exploratória e descritiva baseando-se em Vieira (2002) e Révillion 

(2003), e foram aplicadas as técnicas de data cleansing na base de dados de uma empresa 

da área de varejo.  Os dados obtidos serão exemplos fictícios, provenientes do cadastro da 

empresa, que por questões de confidencialidade será denominada como Varejo XPTO. 

Para a construção desse trabalho foi empregado um caso de aplicação de natureza 

experimental, utilizando-se as ferramentas SQL Server® Management Studio, versão 2008 

e ferramenta para o tratamento e introdução dos dados no banco de dados, desenvolvida 

pela consultoria em database maketing contratada pela organização, que por questões de 

confidencialidade, será denominada de Cleansing XPTO. De acordo com Lakatos e 

Marconi (2001), a pesquisa experimental consiste essencialmente em determinar as formas 

de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Nesse sentido, a 

análise dos resultados efetuou-se a partir de uma base com dados dos clientes de um 

varejo. Por questões de confidencialidade, não será permitida a divulgar da identidade e as 

características da empresa.  

As etapas da pesquisa envolveram: a realização de pesquisa bibliográfica, a partir do 

registro disponível, decorrentes de pesquisas anteriores, em documentos, impressos como 

livros, artigos e teses. A partir daí, desenvolveu-se um experimento, utilizando as 

ferramentas SQL Server Management Studio®, versão 2008, para a introdução dos 

registros de origem na base de dados e a ferramenta Cleansing XPTO,  para o tratamento e 

introdução dos dados no banco de dados. A análise dos resultados foi efetuada a partir de 

um DBM de uma empresa da área de varejo. O experimento propôs a aplicação de métodos 

de data cleansing em uma base cadastral antes de sua inserção no banco de dados, com o 

objetivo de solucionar problemas relacionados à qualidade de dados. Os dados que foram 

utilizados por esta pesquisa compreendem um cadastro de clientes de lojas físicas uma 

empresa nacional de varejo, denominada Varejo XPTO. Os atributos do cadastro como 

nome, CPF e entre outros são fictícios a fim de se manter o anonimato e a segurança dos 

indivíduos efetivamente cadastrados. O cadastro é realizado por um funcionário no ato da 

compra, nas lojas gerenciadas pelo Varejo XPTO. Os dados obtidos são importantes para o 

relacionamento com os clientes do Varejo XPTO. Pelo cadastro a empresa pode conhecer 

melhor seu cliente e direcionar suas ações de marketing para um melhor resultado nas 

vendas. A estrutura de banco de dados da organização compreende à um Data Warehouse, 

que por questões de confidencialidade, não poderá ser descrita neste trabalho. 

A opção por efetuar o estudo no Varejo XPTO se deve ao acesso à base de dados e 

a informações vitais para a realização do trabalho, como as ações de CRM Operacional 

realizadas a partir do cadastro. Quanto à base de dados cadastrais empregada, a escolha se 

deu devido ao número de registros e aos problemas apresentados (erros de digitação, 

campos em branco e presença de números em campos como nome do cliente).Como 

ferramenta para tratamento e qualificação dos dados, foram utilizadas duas ferramentas. A 

primeira é o Microsoft SQL Server Management Studio, versão 2008, onde os registros da 

base de dados da organização foram copiados para a base de dados interna. Nessa 

ferramenta é realizada a cópia dos registros da base de origem para a base interna. 

Tratamentos como a padronização de CPF para onze dígitos são realizados na própria 

ferramenta, através da elaboração de scripts. Ao total, foram selecionados, aleatoriamente, 

para o tratamento, um milhão de registros da base de origem de lojas físicas para a base 

interna. Essa escolha deve-se ao fato de que para utilizar a base completa, os processos 

internos da área estariam comprometidos em função do volume de dados. 
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A segunda ferramenta foi desenvolvida pela empresa consultora em database 

marketing da organização estudada, que por motivos de confidencialidade, é denominada 

de Cleansing XPTO. A ferramenta abrange todas as etapas de higienização, padronização e 

validação dos dados e importa os registros da base de dados, realiza o tratamento e 

transfere os dados tratados novamente para base de dados. Na figura é exibido o painel 

para o desenvolvimento e gerenciamento do projeto. No Cleansing XPTO o projeto é 

composto por conexões e fluxo e controle de dados e outras configurações que são 

agrupadas usando as ferramentas de design gráfico. 

 

4 - Resultados 

 

Esta seção apresenta os resultados desta pesquisa, ou seja, a identificação dos 

problemas relativos à qualidade de dados na empresa, a aplicação das técnicas de data 

cleansing na base de dados e a análise dessas técnicas considerando as ações de CRM. 

 

4.1 – Problemas na qualidade dos dados  

 

Esta subseção busca atingir o primeiro objetivo deste trabalho, apresentando a base 

de dados utilizada para um cadastro de clientes de lojas físicas. A base real possui cerca de 

30 milhões de registros. A amostra do cadastro possui cerca de um milhão de registros, 

com 14 diferentes atributos, conforme disposto no Quadro 1: 

 
Quadro 1 - Campos do cadastro de clientes. 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

Atributo Exemplo Tipo Descrição Utilização 

Nome Maria da Silva Texto Nome do cliente 

Nome pela qual todas as 

ações de marketing são 

direcionadas 

CPF 15167202027 Texto 
Cadastro de pessoa física 

perante a Receita Federal 
 

Sexo F Texto Gênero do cliente 

Gênero do cliente para a 

determinação do público 

alvo de cada ação. 

TpEnder R Texto 
Identificação referente ao tipo 

de endereço na base 

Endereço pelo qual todas 

as ações de marketing são 

direcionadas 

CEP 08060000 Texto CEP do cliente 

Endereco 
CORONEL PEDRO 

ARBUES 10 AP 142 
Texto Endereço do cliente 

Cidade SAO PAULO Texto Cidade do cliente 

Estado SP Texto Estado do cliente 

Bairro PIRITUBA Texto Bairro do cliente 

E-mail 
antoniamaria57@ 

yahoo.com.br 
Texto E-mail do cliente 

E-mail pelo qual todas as 

ações de marketing são 

direcionadas 

DDDFone 11 Texto DDD do telefone do cliente Telefone pelo qual todas 

as ações de marketing são 

direcionadas (via 

telemarketing) 
Fone 2566-4070 Texto Telefone Residencial do cliente 

DDDcel 11 Texto 
DDD do telefone celular do 

cliente 
Celular pelo qual todas as 

ações de marketing são 

direcionadas (via SMS) TelCel 99020-4550 Texto Telefone celular do cliente 
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O Quadro 1 revela os campos presentes no cadastro de um cliente do Varejo XPTO, 

uma amostra de como é seu formato, tipo, descrição e utilização. Os atributos do cadastro 

como nome, CPF e entre outros são fictícios a fim de se manter o anonimato e segurança 

dos indivíduos cadastrados. O cadastro ocorre no ato da compra por um funcionário, nas 

lojas da empresa estudada. O sistema possui pouco critério quanto à obrigatoriedade de 

dados e não impede a entrada inválida dos mesmos, por exemplo, o aplicativo permite a 

entrada de números no campo nome do cliente, ou campos sem preenchimento, por 

exemplo. Ressalta-se que as razões da entrada inconsistente de dados estão fora do escopo 

deste trabalho. Os dados obtidos são importantes para o relacionamento com os clientes. 

Pelo cadastramento a empresa pode conhecer melhor o seu cliente e direcionar as suas 

ações de marketing para um melhor resultado nas vendas. É importante frisar que o sistema 

de cadastro utilizado não dá suporte ao que se refere à digitação. Ele permite caracteres 

especiais e em campos texto, números, por isso os dados extraídos estão no formato como 

exemplificados. A seguir, serão apresentados os problemas relacionados com cada campo. 

 

4.1.1 - Atributo CPF 

 

A Figura 1 retrata a situação do campo CPF: 

 
Figura 1 - Ocorrências com o atributo CPF. 

Nome CPF 

MARCOS SOUZA NADIR 70974 

ALESSANDRA SOARES LOPES 30569850507 

MARCOS FERREIRA LIMA 1342100 

CARLOS AUGUSTO MACHADO 0 
Fonte: elaborada pelos autores (2017). 

 

Os exemplos da Figura 1 estão claramente sem padronização para o campo CPF. 

Este campo serve como um identificador de seus clientes. O maior problema encontrado é 

a falta de validação da aplicação na entrada de dados e a falta de padronização do tamanho 

do campo CPF (a aplicação não padroniza o campo para 11 dígitos). Ressalta-se que esse 

tipo de ocorrência infelizmente pode ser facilmente encontrado nas bases de dados da 

empresa. 

 

4.1.2 - Atributo Nome 

   

A Figura 2 ilustra a situação do campo nome: 
 

Figura 2 - Ocorrências com o atributo Nome. 

Nome 

CAMILA 

35728899870 

0EVANILDA SOARES VIANA 

DA©BROA MOREIRA SANTO 

SIMONEALVES12HOTMAILCOM 
Fonte: elaborada pelos autores (2017). 
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Conforme apresentado na Figura 2, o campo nome possui a presença de números, 

assim como o preenchimento apenas do primeiro nome do cliente. Ter somente o 

preenchimento do primeiro nome do cliente dificulta a identificação do cliente a definição 

do gênero, já que a ferramenta usa como base o nome para a definição do sexo, 

prejudicando a impressão da mala direta enviada pelo Varejo XPTO. 

 

4.1.3 - Atributos Telefone Residencial e Telefone Celular 

 

A Figura 3 retrata a situação dos campos telefone residencial e telefone celular: 

 
Figura 3 - Ocorrências com o atributo Telefone Residencial. 

DDD Telefone/Celular 

NULL 41462266 

NULL NULL 

NULL 88198774 

NULL NULL 
Fonte: elaborada pelos autores (2017). 

 

A Figura 3 é uma amostra dos problemas com telefones. Os telefones da base 

cadastral possuem registros sem o preenchimento do DDD, ou sem o preenchimento do 

número de telefone. Sem um telefone conciso e válido a empresa são pode realizar ações 

para seus clientes pelo telemarketing. 

 

4.1.4 - Atributo Endereço 

 

A Figura 4 retrata a situação dos campos de endereço: 

 
Figura 4 - Ocorrências com o endereço.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelos autores (2017). 
 

Conforme observado na Figura 4, os problemas com endereço variam, desde a falta 

de preenchimento, falta de padronização no campo Tipo Logradouro, nome do logradouro 

somente com números, falta de padronização do campo CEP, ou CEPs inválidos, como 

“999999999”, além de inconsistências na entrada do atributo bairro, conforme a figura, há 

bairros incompletos ou com a presença de somente um tipo de letra. As inconsistências 

desses campos também prejudicam as ações de marketing da empresa. A XPTO utiliza o 

endereço de seus clientes para a divulgação de campanhas através de cartas. Para que esse 

procedimento ocorra sem problemas é necessária uma correta validação e padronização 

frente à base do DNE dos endereços cadastrados. 

 

CEP 

0 
85600 

99999999 
20 

8160000 
 

Bairro 

JD 
OOOOOOOOOOOOO 

AAAAAAA 
OOOOOOOOOOOOO 

ZX 
 

Logradouro 

R  R CARLOS DE JESUS D 655 
VL CAXIAS 428 

R  0 0 
R  AV MATO GROSSO 1115 1115 

SI S JOSE 999 
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4.1.5 - Atributo E-mail 

 

A Figura 5 ilustra a situação do campo e-mail: 

 
Figura 5 - Ocorrências com o atributo e-mail. 

Nome E-mail 

MARCIA DE SOUZA NULL 

RONALDO COSTA OLIVEIRA CLIENTENAOPOSSUIEMAIL@.COM.BR 

ERIANE FERREIRA ERIANEPRUX#GMAIL.COM 
Fonte: elaborada pelos autores (2017). 

 

 

Conforme a Figura 5 pode-se observar problemas encontrados no campo e-mail, 

como a entrada de caracteres indevidos ou a falta de provedor de e-mail. A organização 

utiliza o e-mail de seus clientes para a divulgação de campanhas e promoções. 

 

4.2 – Aplicação das técnicas de data cleansing  

 

Procurando atingir o segundo objetivo específico deste trabalho, nesta subseção são 

descritas as técnicas de data cleansing aplicadas na base de dados. Como primeira ação, os 

dados da base cadastral passaram pelo Cleansing XPTO e foram padronizados. Atributos 

como o telefone celular foram padronizados para DDD + 9 dígitos, o telefone residencial 

para DDD + 8 dígitos e aplicado o parsing no atributo endereço, separando-o em Tipo 

Logradouro, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade e Estado.  Após essa 

padronização, ocorreu o processo de correção das informações e validações, por meio de 

códigos fonéticos, definição de gênero e tipo de pessoa física ou jurídica. As técnicas de 

higienização foram aplicadas em cada campo da base de dados e os resultados obtidos são 

apresentados a seguir. Após o tratamento, os registros foram inseridos novamente no banco 

de dados pela ferramenta para que possam ser utilizadas nas ações de marketing. 

 

4.2.1 - Atributo CPF 

 

Para o CPF, primeiramente a ferramenta SQL Server Management Studio aplica um 

processo que acrescentou zeros à esquerda, retirou caracteres não numéricos do campo, 

como espaço, traço, pontos e entre outros, tornando o campo CPF totalmente numérico e 

padronizado em 11 dígitos. Conforme apresentado na Figura 6, o Cleansing XPTO aplicou 

a validação do dígito verificador, realizando o cálculo sobre os demais dígitos do CPF a 

fim de validá-lo. 

 
Figura 6 - Resultado do tratamento de CPF. 

CPF CPF Tratado Válido 

307099971 00307099971 Sim 
99999999999 99999999999 Não 

Fonte: elaborada pelos autores (2017). 

 

Na Figura 6, é possível verificar o funcionamento da técnica que torna o CPF 

numérico e padronizado.  Em reação à validação do dígito verificador, a aplicação realizou 
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esse tipo de validação antes da entrada do dado. No Quadro 2, é possível verificar o 

funcionamento o resultado do tratamento de CPF sobre o total: 

 
Quadro 2 – Resultado da Validação de CPF. 

CPF Quantidade % 

Inválido 11.841 1,18% 

Válido 988.159 98,82% 

Total 1.000.000 100,00% 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

Conforme o Quadro 2, 1,18% dos CPF foram invalidados pelo cálculo do dígito 

verificador feito pela ferramenta. Esse percentual foi baixo, possivelmente pelo campo ser 

o identificador estabelecido pela empresa. 

 
4.2.2 - Atributo Nome 

 

No campo nome, a ferramenta iniciou o processo de atribuição das informações e 

sexo, a partir o primeiro nome e de tipo de pessoa, conforme disposto na Figura 7. 

 
Figura 7 - Resultado do tratamento de Nome. 

Nome Tipo Pessoa Sexo 

LUIZ ROBERTO SILVA F M 
ADRIANA SILVEIRA RHODEM F F 

ARCOS VERDES LTDA J I 
Fonte: elaborada pelos autores (2017). 

 

A Figura 7 apresenta um exemplo de tratamento e inclusão de tipo de pessoa e 

sexo. Quanto ao tipo de pessoa, partir do nome tratado com o cruzamento é indicado o 

tipo. Para casos em que o nome impossibilita a identificação de um indivíduo feminino ou 

masculino é atribuído o sexo indefinido. No Quadro 3 é possível verificar o resultado da 

definição de nome: 

 
Quadro 3 - Resultado do Tratamento de Definição de PF e PJ. 

Nome Quantidade % 

PF 820.374 82,04% 

PJ 2.380 0,24% 

Indefinido 177.246 17,72% 

Total 1.000.000 100,00% 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

Conforme o Quadro 3, 82,04% dos clientes foram definidos como pessoa física, 

0,24% foram definidos como pessoa jurídica e 17,72% foram classificados como 

indefinidos. Os Quadros 4 e 5 apresentam, respectivamente, os resultados do tratamento de 

gênero e nome sobre o valor total. 
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Quadro 4 - Resultado do Tratamento de Gênero. 

Gênero Quantidade % 

Feminino 524.457 52,45% 

Masculino 475.543 47,55% 

Total 1.000.000 100,00% 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

Como resultados do tratamento de sexo temos 52,45% de clientes definidos como 

gênero feminino e 47,55% do gênero masculino. 

 
Quadro 5 - Resultado do tratamento de Nome sobre o valor total. 

Nome Quantidade % 

Válidos 999.367 99,94% 

Inválidos 633 0,06% 

Total 1.000.000 100,00% 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

Após o tratamento do nome, os resultados obtidos foram: 99% dos nomes 

apresentados são válidos, ou seja, não existem palavrões ou outras palavras não pertinentes 

ao nome, assim como esses nomes estão completos, ou seja, possuem nome e pelo menos 

um sobrenome e, 0,06% dos nomes foram classificados como inválidos. O Quadro 6 

descreve de maneira detalhada a proporção do resultado de tratamento de nomes 

classificados como inválidos: 

 
Quadro 6 - Resultado do Tratamento de Nomes Classificados como Inválidos. 

Nome Quantidade % 

Caracteres Repetidos 16 2,53% 

Nome com tamanho inválido 3 0,47% 

Nome inválido 34 5,37% 

Número e Letras 290 45,81% 

Primeiro Nome 225 35,55% 

Só consoantes 2 0,32% 

Só número 62 9,79% 

Só vogal 1 0,16% 

Total 633 100,00% 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

Do total de nomes inválidos (633), cerca de 45% ocorreu por conta da presença de 

números e letras, seguidos da presença somente do primeiro nome e da presença de apenas 

números, 35,55% e 9,79%, respectivamente, conforme o Quadro 6. 

 

4.2.3 - Telefone Residencial e Telefone Celular 

 

Para os campos de telefone residencial e telefone celular, as ferramentas 

classificou-os como válidos e inválidos e corrigiu telefones que estavam faltando dígitos 

baseada em um dicionário de telefones e DDD. A Figura 8 apresenta um exemplo do 

resultado do tratamento de telefones residenciais e celulares. 
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Figura 8 - Resultado do tratamento de Telefone Celular e Residencial. 

DDD Telefone DDD Tratado Telefone Tratado Classificação 

11 25629928 11 25629928 Válido 
21 985925020 21 998595020 Corrigido 
00 00000000 00 00000000 Inválido 

Fonte: elaborada pelos autores (2017). 

 

   Quanto ao percentual de telefones preenchidos na base, do total de registros, 

apenas 7,25% estavam preenchidos. Os Quadros 7 e 8 apresentam, respectivamente, os 

resultados do tratamento aplicado. 

 
Quadro 7 - Percentual de Telefones Residenciais Preenchidos. 

Telefone residencial Quantidade % 

Não preenchidos 267.965 26,80% 

Preenchidos 732.035 73,20% 

Total  1.000.000 100,00% 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 
Quadro 8 - Percentual de Telefones Celulares Preenchidos. 

Telefone celular Quantidade % 

Não preenchidos 524.719 52,47% 

Preenchidos 475.281 47,53% 

Total 1.000.000 100,00% 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

Conforme o Quadro 7, da base de telefones residenciais, cerca de 26% não estavam 

preenchidos, contra 52,47% da base (Quadro 8) de telefones celulares estavam sem o 

preenchimento. O significativo percentual de celulares não preenchidos (mais da metade da 

base) prejudica as ações de marketing realizadas pelo canal de SMS. Quanto ao percentual 

de telefones residenciais e celulares válidos, os Quadros 9 e 10 quantificam esses valores: 

 
Quadro 9 - Percentual de Telefones Residenciais Classificados como Válidos e Inválidos. 

Telefone residencial Quantidade % 

Válidos 707.810 70,78% 

Inválidos 292.190 29,22% 

Total 1.000.000 100,00% 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 
Quadro 10 - Percentual de Telefones Celulares Classificados como Válidos e Inválidos. 

Telefone celular Quantidade % 

Válidos 472.571 47,26% 

Inválidos 527.429 52,74% 

Total 1.000.000 100,00% 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 
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Do total de telefones residenciais preenchidos na base, 70,78% foram classificados 

como válidos e 29,22% como inválidos. Em relação à base de telefones celulares, 47,26% 

dos números foram classificados como válidos e 52,74% como inválidos. Os Quadros 11 e 

12 descrevem de maneira quantificada os motivos de os telefones residenciais e celulares 

terem sido classificados como inválidos. 

 
Quadro 11 - Resultado do Tratamento de Telefones Residenciais. 

Telefone residencial Quantidade % 

Telefone OK 459.770 45,98% 

Telefone corrigido 248.040 24,80% 

Telefone Inválido 24.225 2,42% 

Telefone não preenchido 267.965 26,80% 

Total  1.000.000 100,00% 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

De acordo com os resultados expostos na tabela 13, 45,98% dos telefones são 

válidos, portanto, possuem DDD e o telefone tem 8 dígitos, 24,80% dos telefones foram 

corrigidos, ou seja, DDDs foram atribuídos a partir da cidade do cliente, telefones foram 

completados depois do cruzamento com um dicionário de dados,  2,42% foram 

classificados como inválidos, ou por conter somente um DDD sem número de telefone, ou 

inverso e 26,80% dos telefones residenciais não foram preenchidos. O resultado do 

tratamento de telefones celulares é apresentado no Quadro 12: 

 
Quadro 12 - Resultado do Tratamento de Telefones Celulares. 

Telefone Celular Quantidade % 

Celular OK 143.374 14,34% 

Celular corrigido 329.198 32,92% 

Celular Inválido 2.709 0,27% 

Celular não preenchido 524.719 52,47% 

Total  1.000.000 100,00% 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

Conforme os resultados expostos no Quadro 12, 14,34% dos telefones celulares são 

válidos, ou seja, possuem DDD e o telefone tem 8 dígitos, 32,92% dos telefones foram 

corrigidos, ou seja, DDDs foram atribuídos a partir da cidade do cliente, telefones foram 

completados depois do cruzamento com um dicionário de dados, 0,27% foram 

classificados como inválidos, ou por conter somente um DDD sem número de telefone, ou 

inverso e 52,47% não foram preenchidos. 

 

4.2.4 - Atributo Endereço 

A primeira técnica utilizada pela ferramenta sobre o campo de endereço foi o 

parsing para a separação do endereço em tipo de logradouro, logradouro e número, 

complemento bairro, cidade, UF  e CEP. Os dados então passaram por uma validação junto 

ao DNE para a geração de um match code que possibilita a comparação e correção de 

acordo com a padronização estabelecida pelos Correios. A Figura 9 apresenta um exemplo 

do resultado do tratamento de endereço: 
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Figura 9 - Resultado do tratamento de Endereço. 

Fonte: elaborada pelos autores (2017). 

 

O Quadro 13 apresenta os endereços válidos e inválidos na amostra estudada: 

 
Quadro 13 - Percentual de Endereços Válidos e Inválidos na Base. 

Endereço Quantidade % 

Válido 869.586 86,96% 

Inválido 130.414 13,04% 

Total 1.000.000 100,00% 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

Do total da base, 86,96% doso endereços foram classificados como inválidos e 

13,04% válidos. O resultado do tratamento de endereços é verificado no Quadro 14: 

 
Quadro 14 - Resultado do Tratamento de Endereços. 

Endereço Quantidade % 

Endereço corrigido 197.733 19,77% 

Válidos 667.105 66,71% 

Inválidos 130.414 13,04% 

Logradouro recuperado por CEP(8)+UF+Cidade 4.748 0,47% 

Total  1.000.000 100,00% 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

Conforme disposto no Quadro 14, 13,04% dos endereços foram classificados como 

inválidos, seja por inconsistências nas informações do endereço, ausência do 

preenchimento de Logradouro, Cidade e/ou CEP. 66,71% foram classificados como 

válidos quanto à sua estrutura e padrão em relação aos correios. A padronização segundo o 

DNE dos Correios permite a base de dados estar de acordo com o sistema de envio postal 

do Brasil, 19,77% foram corrigidos por meio do match code., 0,47% foram recuperados 

pela combinação de CEP+UF+Cidade. 

 

4.2.5 - Atributo E-mail 

 

A validação do campo e-mail foi feita após a retirada de caracteres não pertinente a 

e-mails, como exclamação, porcentagem entre outros. Com o campo tratado, o e-mail 

passou por uma verificação quanto sua sintaxe, ou seja, se atende ao padrão 

login@domínio.atividade.país. A Figura 10 apresenta um exemplo do resultado do 

tratamento aplicado ao campo e-mail. 
 

 

 

Tipo 
Endereço 
Tratado 

Logradouro 
Tratado 

Num 
Tratado 

Bairro 
Tratado 

Cidade 
Tratada 

UF 
Tratado 

CEP 
Tratado 

Classificação 

R VASCO DA 
GAMA 611 PERDIZES POÁ SP 080901

20 Válido 

R RUA BL 241  
JD 

POPULAR POÁ SP 020303
60 Inválido 
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Figura 10 - Resultado do tratamento de e-mail. 

E-mail Validação 

luizcl@hotmail.com Válido 
naopossui@naopossui.com Inválido 

Fonte: elaborada pelos autores (2017). 

 

Conforme a Figura 10, o resultado da aplicação ao campo e-mail, a adição da 

atividade no e-mail, assim nesses exemplos foi atribuído a validação do campo e-mail pela 

ferramenta a partir de sua comparação com a estrutura de um e-mail e uma tabela de 

caracteres permitidos. O percentual dos resultados de tratamento de e-mails são 

apresentados no Quadro 15: 

 
Quadro 15 - Resultado do tratamento de E-mail sobre o total. 

E-mail Quantidade % 

E-mails inválidos 1.111 0,11% 

E-mails não preenchidos 985.151 98,51% 

E-mails válidos 13.744 1,37% 

Total  1.000.006 100,00% 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

De acordo com os resultados apresentados o Quadro 15, apenas 1,37% dos e-mails 

eram válidos, ou seja, respeitaram um padrão de estrutura e composição. Para os inválidos 

a porcentagem foi de 0,11% o que indica a desorganização do campo de tal maneira que 

impossibilita a limpeza e o reconhecimento de um e-mail após esse processo, por parte da 

ferramenta. O tratamento pela ferramenta Cleansing XPTO possibilitou classificar os 

campos quanto ao seu nível de incorreções. A partir do número de correções efetuadas, o 

campo mais problemático, com menor número de corrigidos é o e-mail, com 98,51% 

classificados como inválidos, devido à ausência de preenchimento, seguido do campo de 

Telefone Celular, com 52,47% não preenchidos. Os atributos com menos incorreções 

foram os campos Nome, com 99,94% classificados como válidos, seguidos do campo CPF 

com 98,82% válidos. 

 

4.3 – Análise do Data cleansing versus as ações de CRM 

Buscando atingir o terceiro objetivo específico deste trabalho, ou seja, analisar as 

técnicas de data cleansing considerando as ações da área de CRM, serão apresentadas 

nesta subseção, em linhas gerais, o CRM implementado na empresa e o alinhamento das 

ações do CRM operacional com os dados, objetos dessa investigação e, em seguida, seus 

impactos econômicos. 

Em 2007 o Varejo XPTO decidiu montar um banco de dados apto para atender as 

necessidades das ações de marketing direto, bem como possibilitar tratamento de dados. 

Foi então contratada uma consultoria especialista em planejamento e implantação de 

database marketing, que por questões de confidencialidade, será denominada de 

Consultoria XPTO. A implantação do projeto foi dividida em quatro etapas: a decisão das 

soluções a serem utilizadas, a montagem do banco de dados, a definição de ações e o 

treinamento da equipe. Na decisão da solução utilizada, foram escolhidas como 

ferramentas um gerenciador de banco de dados (SQL Management Studio, versão 2008, da 

empresa Microsoft®) e a ferramenta Clean XPTO, desenvolvida pela Consultoria XPTO, 

para atuar na entrada e tratamento dos dados. Tal decisão foi realizada por uma equipe 
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mista de profissionais do Varejo XPTO e a equipe da Consultoria XPTO. Essa etapa 

envolveu ainda as especificações das necessidades (estratégicas e de uso) para esse 

desenvolvimento, a implementação das ferramentas, os testes e as adequações finais. 

Durante a montagem do banco de dados, foram mapeadas todas as bases existentes 

na organização. Para cada uma dessas fontes de dados foi feita uma ponderação da 

importância de cada informação extraída para a elaboração de um repositório único de 

DBM e checada a qualidade desses dados. Foram parametrizadas as regras de validação e 

dadas prioridades entre as fontes, segundo a ponderação efetuada. Começaram então as 

atividades de duplicação desses dados, já que um mesmo cliente poderia aparecer diversas 

vezes, e por fim, montou-se o banco de dados final. Por seguinte, se deu as etapas de 

definições dos processos de cada uma das ações que poderiam garantir o sucesso de venda 

para a organização. Foram desenvolvidos modelos estatísticos de propensão de consumo, 

de segmentação de clientes e clusterização¹. Foram, então, definidos critérios e regras para 

cada tipo de ação, segundo o segmento escolhido. Por fim, a última etapa, a de 

implantação, envolveu a escolha dos profissionais para a equipe e o seu treinamento. 

Desde o início do programa até o momento atual, a equipe de CRM do Varejo 

XPTO se envolveu com projetos de melhoria, a fim de tornar as informações mais exatas e 

os relacionamentos mais precisos e assertivos. Dentre essas melhorias, destaca-se o 

aumento do conhecimento sobre o consumidor dentro do banco de dados, a melhoria da 

eficiência das ações através do uso intenso de análises estatísticas, e o aumento da 

qualidade dos dados. Essa visão converge com Britto e Almeida Júnior (2006), a 

capacidade de gerar conhecimento e produzir inovação é um grande diferencial de 

competitividade, portanto, a informação está recebendo cada vez mais foco, sendo 

considerada como recurso estratégico mais valioso. Diante deste contexto, os dados 

armazenados em uma base de dados estão ganhando cada vez mais destaque para auxílio 

na tomada de decisões estratégicas organizacionais. Portanto, a informação exerce uma 

grande força para as organizações que desejam atingir o mercado com objetividade de 

vendas. A oferta de novos produtos e serviços leva as organizações à pesquisa de hábitos 

de consumo e atuação da concorrência. O conhecimento do perfil do ciente ajuda a 

identificar suas necessidades e as razões que os levam à compra (Papa, 2002). 

As ações de CRM Operacional desenvolvidas pela equipe de CRM da empresa 

envolvem o contato com os seus clientes de lojas físicas por meio dos seguintes canais: 

mala-direta, telemarketing ativo, mensagem de texto via celular (SMS) e e-mail marketing. 

A empresa procura tomar um cuidado em definir quais tipos de canais vão ser utilizados 

para cada tipo de público, pois eles envolvem valores diferentes de manutenção e é sempre 

observado a margem de contribuição da segmentação abordada. Esses canais permitem 

observar o cliente por todos os seus pontos de contato e enxergar a propensão e a 

perspectiva de compra de cada um no longo prazo. De acordo com Papa (2002), uma 

abordagem via marketing direto, para obter e identificar o perfil do cliente a partir dos 

sistemas de banco de dados, a partir do registro de preferências em relação à mercadoria 

(serviço) e método de compra, permite também que os consumidores ajudem a moldar 

produtos e serviços com base nos interesses, estilos de vida e padrões de compra do 

cliente. 

De acordo com a visão da empresa, obtida a partir de documentação interna, tais 

canais promovem a interação com o cliente através de qualquer ponto de contato com a 

organização, promovendo um relacionamento contínuo com o consumidor, contemplando 

o processo de CRM Operacional, contribuindo na melhoria da eficiência das operações de 

marketing, serviços e vendas. São contemplados por esses processos da organização 

estudada os de atendimento ao cliente, gerenciamento de campanhas e ferramentas de BI 
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para a tomada de decisões, permitindo a criação de bases de informação. Para que a 

organização entre em contato com o cliente de maneira efetiva, é imprescindível a 

qualificação da base de dados cadastral. No contexto real, o processo de Data Cleansing é 

aplicado nos principais campos da base: Nome, CPF, Endereço Residencial, Telefones 

(celular e residencial) e E-mail. Estes campos são úteis nos canais de comunicação citados 

e foram exemplificados neste estudo. De acordo com Oliveira et. al. (2009), a 

comunicação, como meio de interação com os clientes, apoia-se nas estratégias de 

marketing direto, que consiste no processo de marketing orientado pela informação 

utilizando o suporte do banco de dados. O marketing direto utiliza canais diretos de 

comunicação com o cliente com a finalidade de gerar entregas de bens e serviços, portanto, 

as tecnologias da informação e comunicação e de informação podem ser aplicadas em 

diferentes níveis, como: mala direta, telemarketing, internet, varejo eletrônico, entre outros. 

 

4.3.1 - Canais utilizados pelo CRM  

 

A seguir, são descritas a relação dos canais utilizados pelo CRM operacional da 

empresa com os principais campos higienizados pelo processo de Data Cleansing e seus 

possíveis impactos nas ações de marketing da organização. 

 

4.3.1.1 - Canal Mala Direta 

 

Para o Varejo XPTO, a mala direta é uma estratégia de divulgação ações de 

marketing e serviços. Através desse canal, são divulgados eventos promovidos 

trimestralmente nas lojas físicas da rede, onde são convidados os clientes considerados de 

“alta performance” através do envio de correspondência. Esse tipo de ferramenta se 

diferencia justamente pela seletividade e personalização do público alvo. Portanto, o 

atributo Endereço é o ponto central deste canal, para que as correspondências cheguem até 

o cliente de maneira efetiva. Outro atributo essencial não apenas para este canal, mas para 

qualquer meio de comunicação com o cliente é o atributo Nome, imprescindível para a 

identificação e interação com o cliente. Ao identificar um cliente, a empresa pode passar a 

prestar um atendimento individualizado e não um tratamento em massa, podendo ir além 

no seu relacionamento e valorizando o cliente com um tratamento diferenciado. O atributo 

CPF também entra de maneira considerável neste tipo de ação. A partir deste atributo são 

geradas chaves únicas para a identificação da mala direta enviada e seu rastreamento junto 

dos Correios. Neste estudo observou-se impacto no campo de endereço (66,71% de 

registros classificados como válidos, 19,77% de registros corrigidos, 0,47% de corrigidos e 

13,04% classificados como inválidos) que tem relação direta com este canal e podem 

otimizar o seu uso nas ações de CRM.  

Com relação ao canal de mala direta, este estudo converge com a visão de Rosa e 

Varhar (2015), a mala direta é uma ferramenta para construção de relacionamentos fortes 

com os clientes, e com alta taxa de retorno, daí a importância dessa forma de contato. De 

acordo com Shimoyama e Zela (2002), a Mala Direta é a principal ferramenta de 

marketing direto, e o impacto do destinatário ao recebê-la ocorre de acordo com a 

personalização da mensagem, ou seja, quanto mais personalizada, maior será o impacto. 

 

4.3.1.2 - Canal SMS 

 

O celular é um canal direto com o cliente. O número de telefone celular é utilizado 

para o envio de mensagens de texto via celular (SMS) para os clientes. Através deste canal 
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a organização comunica o consumidor sobre ofertas, novos produtos, eventos promovidos 

nas lojas físicas, além de parabenizá-lo no mês de seu aniversário, o que promove um 

estreitamento do relacionamento com o cliente, portanto serve como um meio para a 

divulgação de produtos da rede e relacionamento. Consequentemente, o campo de 

Telefone Celular é o foco deste tipo de canal, desta forma, um telefone celular completo é 

fundamental para que se atinja a segmentação escolhida para determinado tipo de ação da 

rede e consequentemente, um retorno financeiro esperado dentro das metas financeiras 

estipuladas dentro da organização. Neste estudo observou-se impacto no campo de 

Telefone Celular, que tem relação direta com este canal (14,34% de registros classificados 

como válidos, 32,92% corrigidos, 52,47% não preenchidos e 0,27% classificados como 

inválidos), que podem otimizar o seu uso nas ações de CRM. 

Com relação ao canal de SMS, os resultados deste estudo Convergem com Saito 

(2009), pois o autor coloca que este é um canal bastante propício para a criação de 

campanhas de marketing de relacionamento, ao mesmo tempo, deve-se ter cuidado para 

não invadir a privacidade do cliente, gerando incômodo ao invés de estimular o seu 

interesse por um produto ou serviço (Saito, 2009). Nas últimas décadas, o celular foi 

consolidado como instrumento de comunicação, evoluindo e agregando diversas 

funcionalidades que permitiram novos meios de interlocução entre indivíduos e 

organizações (Zonato, 2014). Cerca de 84% da população brasileira possui o dispositivo. 

Por meio deste tipo de ação é possível segmentar o público que se deseja alcançar, o que 

torna o mobile marketing uma ferramenta voltada para ações específicas dirigidas à um 

público selecionado de mercado. As ações de marketing direto pelo celular são realizadas 

pelo envio de mensagens SMS, com o objetivos diversos: informar, divulgar ou promover 

produtos e serviços (Zonato, 2014). A vantagem do Mobile Marketing em comparação 

com as outras formas de mídia em massa, como rádio e a TV, é o fato de ser um canal de 

comunicação direto ao consumidor foco. A mídia pelo celular permite enviar anúncios e 

serviços personalizados para cada público alvo (Saito, 2009). Outra vantagem do Mobile 

Marketing é a capacidade de medir efetivamente o impacto que determinada campanha 

resultou. Este canal permite medir a quantidade de pessoas impactadas que foram até o 

estabelecimento comercial em busca do produto anunciado (Saito, 2009). 

 

4.3.1.3 - Canal Telemarketing 

 

Dentro da organização, o telemarketing é utilizado para estabelecer um diálogo 

interativo com clientes e prospects. Esse diálogo é o caminho para a satisfação do 

consumidor e um atendimento duradouro. O telefone também é útil para pesquisar o nível 

de satisfação, receber algum feedback importante ou mesmo prospectar uma nova venda. 

Além disso, este canal é utilizado para ações como a divulgação de ofertas e também no 

convite para eventos promovidos pela rede, fortificando o relacionamento com o cliente. 

Este tipo de interação produz um maior conhecimento a respeito do público presente na 

base de dados, objetivando desenvolver uma relação de aprendizado, além da 

personalização de produtos e serviços. Dentro deste canal, o atributo de Telefone 

Residencial válido e conciso se faz como o principal campo para este tipo de canal de 

comunicação. Neste estudo observou-se impacto no campo de Telefone Residencial 

(45,98% de registros classificados como válidos, 24,80% de registros corrigidos, 26,80% 

não preenchidos e 2,42% classificados como inválidos) que tem relação direta com este 

canal, que podem otimizar seu uso nas ações de CRM. 

Com relação ao canal de telemarketing, esta pesquisa converge com Freire, Lima e 

Leite (2009), pois o telemarketing, como ferramenta de marketing direto, assenta-se nas 
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informações conhecimento e experiência, visando o desenvolvimento de estratégias que 

objetivam, entre outros, o aumento da lealdade e o incremento das vendas. A organização 

ao utilizar o telemarketing passa a conhecer uma série de informações e preferências do 

cliente, podendo assim, utilizar tudo isso para conquista-lo e obter sua fidelidade. Segundo 

Campos (2012), o telefone é o principal meio de comunicação entre a empresa e seus 

clientes, pois o contato é mais completo e a percepção do sentimento do cliente é mais 

facilmente sentida e pode-se dar a resposta adequada para ajudar a criar satisfação por 

parte do cliente, além da empresa ter a possibilidade de fornecer a resposta imediata ao 

cliente, sendo esta atitude valorizada pela sociedade. Anteriormente o telemarketing era 

um canal pouco investido pelas empresas, nos dias de hoje é um dos principais canais em 

uso e está em contínuo processo de crescimento (Campos, 2009). 

 

4.3.1.4 - Canal e-mail marketing 

 

O e-mail marketing é utilizado pela organização como um meio para fazer contatos 

rápidos e de baixo custo. Através deste veículo são enviados informativos, como ofertas 

que possam interessar o cliente, ou pode servir como meio para reforço de ações já 

divulgadas por meio de SMS e/ou telemarketing e/ou mala direta. Este meio também é 

utilizado para ações de relacionamento com o cliente, como e-mails parabenizando-o no 

mês do seu aniversário, aproximando o cliente da organização. O campo de e-mail tratado 

na base é o atributo principal para este canal. Além de ser utilizado como meio de 

interação, também serve como apoio para outros canais em ações promovidas pela 

empresa, portanto, uma base de e-mails bem preenchida, com dados válidos e atualizados é 

essencial. Neste estudo observou-se impacto no campo de E-mail (apenas 1,37% de 

registros classificados como válidos, 98,51% de registros não preenchidos e 1,37% 

classificados como inválidos) que tem relação direta com este canal e que podem otimizar 

seu uso nas ações de CRM. 

Com relação ao canal de e-mail marketing, os resultados deste estudo convergem 

com Rosa e Varhar (2015), onde a campanha de e-mail marketing é uma das principais 

ferramentas do marketing online, de forma a promover, de forma interativa, a marca com 

conteúdo relevante. No e-commerce o e-mail é uma das ferramentas mais eficientes para a 

conversão de cliques em vendas. Segundo Bonilha (2016), o e-mail funciona também para 

a comunicação de pesquisa de produtos. Com crescimento acelerado da audiência de 

vendas pela internet, especialmente em países em desenvolvimento, os varejistas 

tradicionais estarão atentos ao comportamento do consumidor multicanal e à melhor forma 

de atende-lo. 

A partir da análise de cada um dos canais, pode-se observar que para que se possa 

desenvolver as ações de marketing propostas pela área de CRM, é fundamental que cada 

campo dentro da base de dados seja preciso e completo, assegurando que a informação 

esteja correta, consolidada e atualizada, para que as ações por meio de cada canal de 

relacionamento com o consumidor obtenham os resultados esperados. A má qualidade de 

dados, com o preenchimento do cadastro com dados inconsistentes ou com números de 

telefones inválidos ou pode prejudicar estratégias de relacionamento da organização, 

trazendo custos, que podem ser financeiros ou de imagem. Um cadastro desatualizado pode 

acarretar o envio de correspondências que não serão entregues, a realização de ligações 

para telefones que não pertencem ao cliente, abordagens de público que solicitaram não 

serem abordados por determinados canais, entre outras situações que possam desestimular 

o cliente a continuar com um relacionamento com a empresa. Entretanto, como não se 

pode assegurar a qualidade de dados já incluídos na base, esse trabalho pode contribuir 
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para a melhoria da qualidade dos dados, que deve ser um processo continuo para que não 

haja degradação das informações no decorrer do tempo. Sem os dados com a qualidade 

necessária e desejável, o CRM não atinge seu objetivo com sucesso. 
 

4.3.2 - Impactos Econômicos 

 

Para ilustrar os impactos econômicos da aplicação de data cleasing, serão 

apresentados o custo total com o marketing na base estudada, a diferença em relação à 

retornos, diferença em relação ao faturamento e diferença de resultados em relação ao ROI, 

realizando o comparativo em uma base higienizada vs. uma base não higienizada. Em 

relação aos aspectos econômicos da aplicação de data cleansing, a principal vantagem em 

relação ao tratamento de dados vem da redução de custos com uma abordagem inválida ou 

fora do público-alvo por meio dos canais de mala direta, SMS, telemarketing e e-mail 

marketing. No caso do Varejo XPTO, os custos para SMS giram em torno de R$ 0,04 por 

disparo. Para mala direta o custo fica em torno de R$ 0,45 por correspondência e R$ 0,10 

por ligação de telemarketing. Ressalta-se que os valores apresentados foram extraídos de 

uma planilha de custos, disponibilizados pela empresa. Os custos incluem envio, arte e 

custo de ligação com impostos. Para esta análise, serão considerados apenas os canais de 

Mala Direta, SMS e Telemarketing, devido à baixa incidência de preenchimento do 

atributo E-mail na base de dados da empresa. O Quadro 16 traz um demonstrativo com o 

custo total com o Marketing considerando a base estudada. 

 
Quadro 16 - Custo Total com o Marketing da base estudada. 

Ação Custo Unitário Custo Total 

Mala Direta R$ 0,45 R$ 13.500.000,00 

SMS R$ 0,04 R$ 1.200.000,00 

Ligações R$ 0,10 R$ 3.000.000,00 

Fonte: VAREJO XPTO, 2017, adaptado pelos autores. 

 

O Quadro 16 apresenta os gastos totais de cada ação de marketing realizada pela 

empresa Varejo XPTO antes do tratamento dos dados, ou seja, a base do cálculo está sobre 

toda a base cadastral, cerca de 30 milhões de registros. O quadro seguinte apresenta os 

custos total de cada ação de marketing, simulados na amostra estudada (1 milhão de 

registros): 

 
Quadro 17 - Custo Total com o Marketing na base estudada. 

Ação Custo Unitário Custo Total Custo Total (base higienizada) Diferença 

Mala Direta R$ 0,45 R$ 450.000,00 R$ 391.313,70 R$ 58.686,30 

SMS R$ 0,04 R$ 35.000,00 R$ 16.539,99 R$ 18.460,01 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

O Quadro 17 apresenta uma simulação com os gastos de cada ação de marketing 

aplicados na base com e sem o tratamento dos dados, ou seja, a base do cálculo está sobre a 

amostra estudada, 1.000.000 de registros. É evidente o diferencial de custos no cálculo da 

base onde foi realizada o cleansing, pois estariam sendo abordados somente o público que 

possui dados classificados como válidos. Desta maneira, haveria uma redução de custos 

com abordagens inválidas. 
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Considerando-se que em cada ação de marketing os clientes são segmentados a 

partir de critérios específicos, ou seja, não são abordados todos os clientes da base, a tabela 

a seguir realiza uma simulação, aplicando o custo em cima de 30% do total de 30 milhões 

(estimativa do total da base), ou seja, 9 milhões. 

 
Quadro 18 - Simulação de Custo com Marketing. 

Ação Custo Unitário Custo Total 

Mala Direta R$ 0,45 R$  4.050.000,00 

SMS R$ 0,04 R$      360.000,00 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 
Quadro 19 - Público Total Efetivamente Abordado. 

Ação Base Sem Higienização Base Higienizada Diferença 

Mala Direta 7.826.400 9.000.000 1.173.600 

SMS 4.253.400 9.000.000 4.746.600 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

Conforme observado nos Quadros 18 e 19, considerando os testes realizados na 

base estudada, ao enviar correspondências para uma segmentação de 9 milhões de 

endereços, selecionando-se uma base que não passou pelo processo de cleansing, 

consegue-se abordar aproximadamente, a quantidade de 7 milhões, considerando-se o 

percentual de 86,96% de endereços válidos na base. Para uma ação via o canal de SMS, 

teria-se 7.089 milhões de clientes efetivamente abordados, ao se disparar um mailing via 

SMS para 9 milhões de números de celulares (considerando uma base com 47,26% de 

celulares válidos). Já a mesma abordagem disparada em cima de uma base higienizada, 

obtería-se 100% de clientes efetivamente abordados, considerando-se que após o processo 

de cleansing têm-se as marcações na base com números de telefones válidos e inválidos, 

possibilitando selecionar para as ações somente os números considerados como válidos.  

Diante desta análise, conclui-se que, em uma base higienizada consegue-se atingir 

uma quantidade maior de público com menores custos, comparando-se em uma base não 

higienizada. Em uma base que não passou pelo processo de cleansing o custo para chegar 

aos 15 milhões de abordados seria mais expressivo. Considerando-se que a média de 

retornos do canal de Mala Direta, seja em torno de 16% e a média de retorno do canal de 

SMS, em torno de 10%, nota-se a diferença na taxa de retornos em uma base higienizada 

versus uma base não higienizada: 

 
Quadro 20 - Diferença de números retornos em uma base higienizada vs. uma base não higienizada. 

Ação Base Sem Higienização Base Higienizada Diferença (%) 

Mala Direta 1.252.224 1.400.000 0,15 

SMS 425.340 900.000 1,12 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

Conforme o Quadro 20, ao aplicar-se a média de retorno sobre o número de 

abordados, a mesma ação de marketing disparada para o público de 9 milhões pelo canal 

Mala Direta na base que não passou pelo processo de higienização, seria de 1.252.224 

milhões de retornos, contra 1.400.000 de retornos em uma base aplicada o cleansing, 

obtendo-se um aumento de 0,15% na taxa de retornos. Ao adotar a análise em cima de uma 

ação via SMS para o mesmo público de 9 milhões, em uma base sem higienização obteria-

se o retorno de 425.340 mil contra 9 milhões em uma base higienizada, tendo um aumento 
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de 1,12% na taxa de retornos. Levando em consideração o valor de compra média por 

cliente (faturamento anual total dividido pelo total de clientes da empresa), que por 

questões de confidencialidade, será utilizado o valor hipotético de R$ 860,00: 

 
Quadro 21 - Diferença de faturamento em uma base higienizada vs. uma base não higienizada. 

Ação Base Sem Higienização Base Higienizada Diferença 

Mala Direta R$        1.076.912.640,00 R$  1.238.400.000,00 R$ 161.487.360,00 

SMS R$            365.792.400,00 R$  774.000.000,00 R$ 408.207.600,00 

Total R$        1.442.705.040,00 R$  2.012.400.000,00 R$ 569.694.960,00 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

Em relação à diferença no faturamento, ao abordar um público de 9 milhões em 

uma base sem higienização, levando em consideração o valor de compra média de R$ 

860,00 utilizado para o cálculo, teria-se o faturamento de R$ 1.076.912.640,00 bilhões em 

cima de uma base sem cleansing, contra R$ 1.238.400.000,00 bilhões em uma base onde 

foi realizada o cleansing, diferença de R$ 161.487.360,00 milhões em faturamento. Já ao 

comparar o mesmo número de abordados em uma ação de SMS em cima de uma base sem 

cleansing, faturamento fina seria de R$ 365.792.400,00 milhões contra R$ 774.000.000,00 

bilhões em uma base higienizada, diferença de R$ 569.694.960,00 milhões no faturamento 

total da ação. O Quadro 22 apresenta o cálculo baseado no Retorno sobre Investimento 

(ROI) baseando-se em uma abordagem nos dois tipos de bases: 

 
Quadro 22 - Diferença no resultado do ROI em uma base higienizada vs. uma base não higienizada. 

Ação Base Sem Higienização (%) Base Higienizada (%) Variação (%) 

Mala Direta 15.854,26 18.246,67 + 15,09 

SMS 69.574,74 147.328,57 + 111,76 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

Observando a diferença de ROI em uma base sem a aplicação de cleansing versus 

uma base higienizada, o aumento é de 15,05% em uma ação de Mala Direta e de 111,76 % 

para uma ação de SMS. De acordo com os resultados apresentados, observa-se um grande 

impacto financeiro ao comparar uma base higienizada vs. uma base não higienizada, como 

o aumento de até 1,12% de retornos em campanhas de marketing, uma diferença em 

relação a faturamento de até R$ 408.207.600,00 e um aumento no ROI de até 111%. 

  

5 - Considerações finais 

 

O objetivo geral deste trabalho foi identificar os impactos das possíveis na 

qualidade de dados resultantes das técnicas de data cleansing no database marketing de 

uma empresa da área de varejo de grande porte e relacioná-los às ações da área de CRM. 

Os objetivos específicos foram alcançados, ou seja, foram identificados os problemas 

relativos à qualidade de dados na empresa, foram aplicadas técnicas de data cleansing na 

base de dados e por fim, foram analisadas essas técnicas, considerando as ações de CRM 

da organização. 

Quanto às implicações gerenciais, ressalta-se que os problemas encontrados 

ocorrem por conta de um sistema legado utilizado para cadastro em lojas físicas, com 

poucas regras de entrada de dados. Sugere-se implantar um novo sistema que possua essas 

regras ou então adaptar o vigente, além do treinamento de funcionários, seja no caso da 
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implantação de um novo sistema ou quanto ao preenchimento correto do sistema atual. Em 

relação ao funcionário e seu treinamento é importante orientá-lo quanto à atenção nos 

dados inseridos e a abordagem para que o cliente se sinta confortável o suficiente no 

preenchimento das informações, esse aspecto deve ser remediado com a capacitação dos 

funcionários para o atendimento. Por último, no caso de algum dado da pessoa estar 

incompleto, porém, ainda sem há alguma informação na base de dados como e-mail, por 

exemplo, incentivar o indivíduo a completar seus dados ou até corrigi-los se for o caso, no 

exemplo do e-mail, pode-se enviar uma proposta de descontos para a pessoa completar o 

cadastro através de um site. 

Como trabalhos futuros sugere-se empregar estudos sobre os benefícios da 

aplicação de metodologias de melhoria contínua da qualidade de dados, tais como o 

reconhecimento do nível de qualidade de dados da organização, a implantação de um 

programa de qualidade de dados, o mapeamento da cadeia de informação e a elaboração de 

um “Data Quality Scorecard”. Essas metodologias são fundamentadas nas definições de 

processos de qualidade, mensuração da qualidade e geração de processos analíticos. 

Apesar dos objetivos estabelecidos inicialmente terem sido atingidos, devido às restrições 

de tempo, volume da base e o tipo de pessoa, no caso física, restringiram a aplicação de 

outras técnicas, como a retirada de registros duplicados na base de dados devido a essa 

função não ter sido integrada para dar preferência a outras funcionalidades na aquisição do 

Cleansing XPTO. Atualmente, tal técnica é realizada através de scripts desenvolvidos 

pelos funcionários da Consultaria XPTO utilizando a ferramenta SQL Server Managment 

Studio. Tal prática pode acarretar possíveis erros por ter sido desenvolvida de maneira 

manual, o que pode afetar a consistência da base e gerar gastos com as ações de marketing 

repetidas a uma mesma pessoa.  

Ao final, considera-se que este trabalho pode auxiliar para que a empresa tenha 

informações ordenadas e apresentadas da forma mais completa, com a menor margem de 

erro e maior personalização possível, incrementando a possibilidade de relacionamento 

com o cliente e consequentemente, conhecê-lo cada vez mais, além da tomar decisão 

correta no menor tempo possível. Esse conhecimento permitirá o desenvolvimento de 

ações de personalização do relacionamento com cada Cliente influenciando positivamente 

os indicadores financeiros. A principal contribuição deste estudo foi demonstrar os 

possíveis impactos positivos do data cleansing no CRM, como o aumento nas receitas da 

organização e uma redução de abordagens inválidas e/ou fora do público alvo das ações de 

marketing, pois estudos anteriores não indicavam esses impactos e a relação dos campos 

tratados no processo de data cleansing e seus impactos no marketing de relacionamento. 

Esta pesquisa poderá servir como base para estudos posteriores sobre o tema dentro da área 

de data cleansing e CRM. 
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RESUMO 

 

Cada vez mais as organizações têm adotado o uso de múltiplos projetos para implementarem 

seu plano estratégico. Esses projetos são agrupados em portfólios de projetos e devem ser bem 

gerenciados para que possam chegar ao sucesso e contribuir para os atingir os objetivos das 

organizações. Porém, os projetos estão sempre sujeitos a riscos e, quando agrupados em 

portfólios ficam sujeitos a outros riscos, provenientes da interdependência entre eles. O 

processo de gerenciamento de riscos tem sido muito empregado no nível de projetos, porém, o 

seu emprego no nível portfólio de projetos ainda é um assunto novo e pouco explorado, 

apesar de ser muito importante para que o portfólio também possa ter sucesso. Esse trabalho 

pretende mostrar como o gerenciamento de riscos no gerenciamento do portfólio de projetos 

influencia no seu sucesso, através de um estudo de caso numa empresa no Brasil. 

 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de portfólio de projetos; Gerenciamento de riscos de 

portfólio de projetos; Sucesso de portfólio de projetos. 

 

ABSTRACT 

 

The use of multiple projects by the organizations to implement their strategic plans is 

increasing. These projects are normally grouped in project portfolios and must be well 

managed to achieve their success and contribute to the organizations to achieve the targets. 

But, the projects are always subjected to risks and, when grouped in portfolios, are subjected 

to new risks, due to the interdependencies between them. The risk management process has 

been well used on the project level, but its application on the portfolio level is still a new 

subject and poorly explored, although it was very important to contribute to the success of the 

portfolio and to the strategic plans of the organizations. This research plans to show how the 

risk management process influences the success of the project portfolio management, through 

a case study conducted in a organization located in Brazil. 

 

Keywords: Project portfolio management; Project portfolio risk management; Project 

portfolio success. 
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1 INTRODUÇÃO 

As organizações buscam constantemente ferramentas e meios para facilitar e 

direcionar a implementação de seus planos estratégicos na busca de um 

crescimento e do aumento das suas vantagens competitivas em relação aos 

concorrentes. Os projetos podem ser considerados os meios para as organizações 

implementarem seu plano estratégico (Grundy, 1998, 2000; Milosevic & 

Srivannaboon, 2006; Van der Merwe, 2002), contribuindo para que possam 

aumentar suas vantagens competitivas continuamente (Shenhar & Dvir, 2007; 

Dutra, Ribeiro & Carvalho, 2014; Kaiser, Arbi & Frederik, 2015). Essa 

característica torna os projetos dinâmicos e expostos a riscos e incertezas. Os 

projetos são únicos, ou seja, são diferentes uns dos outros, têm objetivos 

específicos e, por tanto, sempre são realizados pela primeira vez. Mas os projetos 

precisam ser bem-sucedidos para que atendam o cronograma, o orçamento e a 

qualidade, contribuindo para a satisfação do cliente (Meskendahl, 2010). 

Existe um número crescente de organizações adotando a abordagem por projetos 

para implementar novos produtos, processos e outros tipos de modificações 

(Teller, Kock & Gemunden, 2014), criando a necessidade de executar vários 

projetos simultaneamente. Esses projetos devem ser agrupados, fazendo com que 

as organizações criem portfólios de projetos para implementar seus planos 

estratégicos (Sanchez, Robert & Pellerin, 2008). Os projetos que fazem parte de 

um portfólio normalmente são interconectados entre sí em diferentes aspectos e 

níveis (Killen & Kjaer et al., 2012), e a organização precisa balancear esses 

projetos dentro do portfólio uma vez que, normalmente tem recursos limitados. 

Portfólio de projetos, portanto, pode ser definido como um grupo de projetos de 

uma organização que competem entre si pelos mesmos recursos (pessoas, 

dinheiro, tempo, etc.), uma vez que, normalmente, não há recursos suficientes 

para todos os projetos que atendem os requisitos mínimos da organização (Archer 

& Ghasemzadeh, 1999). Uma vez inserido num portfólio, o sucesso de um projeto 

passa a ser também a sua contribuição para o sucesso do portfólio (Zeynalzadeh, 

2011). 

 Da mesma forma que os projetos, os portfólios precisam ser gerenciados para 

serem bem-sucedidos e para que possibilitem que as organizações atinjam seus 

objetivos estratégicos. O gerenciamento de portfólio de projetos tem ganhado 

relevância na administração de negócios e tem sido considerado uma competência 

chave para que as organizações possam se adequar rapidamente às mudanças do 

mercado, e consigam manter, ou aumentar, sua vantagem competitiva (Teller et 

al., 2014). Pode-se dizer que o gerenciamento de portfólio de projetos representa o 

conjunto de ações e atividades requeridas para gerenciar um grupo de projetos e 

programas necessários para atingir os objetivos estratégicos da organização 

(Blichfeldt & Eskerod, 2008; Project Management Institute, 2008 b). De outra 

forma, o objetivo do gerenciamento é otimizar o portfólio de projetos, de forma a 

maximizar o seu valor e minimizar os seus riscos (Sanchez et al., 2008), ajudando 

não só a fazer as coisas da forma certa, mas também a fazer as coisas certas 

(Project Management Institute, 2013). 

O sucesso do portfólio de projetos é um conceito bem estabelecido e largamente 

utilizado na literatura (Jonas, Kock, & Gemünden, 2013; Meskendahl, 2010; 
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Müller, Martinsuo, & Blomquist, 2008; Teller, Unger, Kock & Gemünden, 2012). 

Teller et al. (2012) definem o sucesso do portfólio de projetos como um construto 

multidimensional, cujas dimensões são baseadas nos objetivos do gerenciamento 

do portfólio de projetos: maximização do valor, balanço do portfólio e 

alinhamento estratégico (Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, 2001; Elonen & Artto, 

2003; Kendall & Rollins, 2003). 

Jonas, Kock & Geminden (2010) afirmam que o sucesso do portfólio de projetos 

tem sido associado com a qualidade do gerenciamento do portfólio de projetos, 

mas alguns autores relacionam o sucesso do portfólio de projetos com os valores 

atribuídos pelos clientes aos projetos, com a turbulência tecnológica e com o 

gerenciamento dos riscos (Voss & Kock, 2013; Teller & Kock, 2013). Vários 

autores concordam que o sucesso do portfólio de projetos está muito relacionado 

ao gerenciamento de seus riscos (de Bakker, Boonstra & Wortmann, 2011; Jiang, 

Kelin & Ellis, 2002; Raz, Shenhar & Dvir, 2002; Ropponen & Lyytinen, 1997; 

Salomo et al., 2007; Teller, 2013, Teller & Kock, 2013; Teller et al., 2014) e 

McFarlan (1981) recomenda gerenciar os riscos de portfólio baseado nos 

benefícios estratégicos ao invés de se considerar somente os riscos relativos a 

cronograma e orçamento. 

Uma vez que os projetos de um portfólio estão agrupados, ou interligados, em 

torno de objetivos comuns, cria-se uma relação de interdependência entre eles. 

Além disso, os portfólios de projetos precisam ser dinâmicos para que as 

organizações possam se adequar rapidamente às constantes mudanças de mercado, 

o que faz com que projetos sejam retirados e incluídos com certa frequência. A 

simples decisão de manter, retirar ou incluir um projeto no portfólio envolve 

riscos e conflitos organizacionais se não for conduzida adequadamente 

(Ghasemzadeh, Archer, & Iyogun, 1999). 

Essa relação de interligação e interdependência dos projetos que fazem parte de 

um portfólio, por si só representa riscos para o sucesso desse portfólio. Mas 

existem ainda os riscos de cada um dos projetos individualmente. Assim, 

gerenciar os riscos no nível dos projetos juntamente com os riscos advindos das 

interdependências entre os projetos é importante (Project Management Institute, 

2013) porque permite identificar aqueles riscos surgidos quando dois ou mais 

projetos são conduzidos simultaneamente, prevenindo falhas e aumentando a 

possibilidade de sucesso do portfólio (de Reyck, Grushka-Cockayne, Lockett, 

Calderini, Moura & Sloper, 2005; McFarlan, 1981). Alguns autores afirmam que 

considerar somente os riscos dos projetos individualmente no contexto de 

portfólio de projetos não é suficiente para se alcançar o sucesso do portfólio 

(Artto, Kahkonen & Pitkanen, 2000; Lee, Lee & Li, 2009; Olsson, 2008; 

Pellegrinelli, 1997; Wang et al., 2015; Teller et al., 2014) e recomendam que os 

riscos dos projetos sejam gerenciados de forma integrada, para que o gerente de 

portfólio possa adaptar a avaliação e seleção dos projetos, a alocação de recursos e 

a direção dos projetos de acordo com os riscos identificados (Olsson, 2008; Teller 

et al., 2014). A integração dos riscos também permite uma visão holística e ajuda 

a dar foco nos riscos realmente relevantes para o sucesso do portfólio. 

Podemos considerar, portanto, que gerenciar riscos de portfólio de projetos deve 

ser feito de uma forma mais abrangente que o gerenciamento de riscos de 

projetos, para que aumente a sua contribuição para o sucesso do portfólio. Apesar 
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da sua importância para as organizações conseguirem alcançar os seus objetivos 

estratégicos, o gerenciamento de riscos ainda não está bem incorporado no 

gerenciamento de portfólio de projetos (Artto et al., 2000; Sanchez et al., 2008). A 

organização que negligencia o gerenciamento dos riscos no portfólio de projetos 

provavelmente terá um portfólio desbalanceado e a não contará com reservas 

suficientes para se preparar para o futuro (Teller et al., 2014). 

Zwikael & Ahn (2011) identificaram 5 barreiras para a adoção de práticas de 

gestão de riscos: limitada variedade de ferramentas, mau uso das ferramentas por 

parte das equipes, complexidade das ferramentas existentes, pouca autoridade dos 

gerentes de projetos e uma baixa percepção da efetividade das ferramentas. Talvez 

a baixa percepção dos benefícios trazidos pelo gerenciamento dos riscos seja uma 

das maiores barreiras, visto que o gerenciamento de riscos envolve custos e, se 

não se percebe benefícios, não é dada a devida prioridade para o assunto, 

deixando-se o gerenciamento de riscos para um segundo plano. 

Com base nesse contexto estratégico do gerenciamento do portfólio de projetos e 

da baixa percepção das organizações com relação aos benefícios proporcionados 

pelo gerenciamento dos riscos, este trabalho responderá à questão de pesquisa que 

orientou esta dissertação: Como o gerenciamento de riscos no gerenciamento do 

portfólio de projetos influencia para o seu sucesso? A abordagem metodológica a 

ser adotada é o estudo de caso, a ser realizado numa multinacional, fabricante de 

bens duráveis, com plantas em São Paulo e no interior do estado do Paraná. 

O objetivo principal deste trabalho é mostrar os benefícios que o gerenciamento 

de riscos pode trazer para as organizações quando executado de forma integrada 

ao gerenciamento do portfólio de projetos, contribuindo para o sucesso desse 

portfólio. Como objetivos específicos, pretende-se analisar: 

 Como a organização gerencia os riscos de projetos; 

 Como a organização gerencia o portfólio de projetos; 

 Como se dá a integração dos riscos de projetos com os riscos de portfólio 

no processo de gerenciamento de riscos; 

  Como é feito o gerenciamento dos riscos nas várias etapas do processo de 

gerenciamento do portfólio de projetos; 

 Como a qualidade do gerenciamento dos riscos de portfólio interfere na 

relação entre o gerenciamento desses riscos e o sucesso do portfólio de 

projetos; 

 Como é a percepção da organização em relação aos benefícios advindos do 

gerenciamento dos riscos de portfólio de projetos. 

Apesar da contemporaneidade do assunto e da escassez de literatura (Teller, 2013; 

Teller & Kock, 2013; Teller et al., 2014; De Reyck et al., 2005), alguns modelos 

teóricos têm sido desenvolvidos e testados, principalmente na Alemanha. Esses 

trabalhos recomendam a aplicação desses mesmos modelos em outros lugares 

para a confirmação dos seus resultados, à partir da afirmação de que os resultados 

de uma pesquisa precisam considerar diferentes aspectos culturais para que ela 

possa ser considerada internacional (Unger, Rank & Gemünden, 2014). 
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A relevância do assunto para o sucesso das organizações na busca de seus 

objetivos estratégicos através de projetos justifica a realização deste estudo, que 

fará a verificação da influência do gerenciamento de riscos no sucesso do 

portfólio de projetos e a como se dá a percepção de benefícios provenientes do 

gerenciamento dos riscos. Essa pesquisa será baseada nos estudos desenvolvidos 

por pesquisadores alemães e testados exclusivamente em organizações localizadas 

na Alemanha até o momento. 

Para atender os objetivos propostos e responder à questão de pesquisa, o trabalho 

se inicia no capítulo Referencial Teórico, com uma explanação da teoria existente 

sobre os principais tópicos tratados neste trabalho. Em seguida é apresentado o 

procedimento metodológico a ser utilizado, fundamentado na teoria sobre a 

aplicação e realização de estudos de caso. Finalmente é apresentado o cronograma 

para a conclusão da dissertação. Os resultados da pesquisa, as análises dos dados 

obtidos e as conclusões não fazem parte deste projeto de pesquisa, porém, serão 

apresentados na versão final da dissertação, juntamente com as implicações, 

contribuições e limitações do trabalho. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta revisão tem por objetivo apresentar conceitos básicos sobre os temas 

abordados neste trabalho: gestão de portfólio de projetos, gestão de riscos de 

portfólio e sucesso do portfólio de projetos. Esses conceitos orientarão o 

desenvolvimento do restante da dissertação. 

À partir de um estudo bibliométrico sobre os temas principais deste trabalho 

(gestão de riscos e gestão de portfólios de projetos), realizado nas bases Web of 

Science e Scopus, em março de 2018, chegou-se a uma quantidade pequena de 

trabalhos acadêmicos, todos publicados à partir de 2007. Foram usadas diferentes 

combinações de termos na pesquisa, com resultados muito parecidos. A 

combinação dos termos “project portfolio management” e “risk management” foi 

a que trouxe o resultado mais coerente com os assuntos que se desejava pesquisar. 

Essa combinação resultou num total de 18 trabalhos, os quais foram analisados 

individualmente. Esse resultado corrobora com a afirmação de alguns autores 

(Sanchez et al., 2008; Sanchez, Robert, Bourgault & Pellerin, 2009; Teller, 2013; 

Teller & Kock, 2013; Teller et al., 2014; De Reyck et al.; 2005) de que o assunto 

ainda é pouco explorado na academia e muito recente. 

2.1 GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS 

As razões para o sucesso e o fracasso dos projetos são muito estudadas na 

literatura. Whittaker (1999) enumera algumas razões para o fracasso dos projetos: 

ambiente muito competitivo e dinâmico, dificuldades para prever cenários futuros, 

falta de informações, alocação inadequada de recursos, falta de eficiência dos 

times, falhas nas análises no gerenciamento dos riscos, falta de envolvimento da 

alta gerência, falta de cultura corporativa, falhas na execução, entre outros. Killen, 

Jugdev, Drouin & Petit (2012) destacam a questão da alocação de recursos como 
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um elemento que gera dificuldades para que as organizações possam se adaptar 

rapidamente às mudanças de mercado e aumentar a taxa de sucesso dos seus 

projetos, contribuindo para que os seus objetivos estratégicos sejam alcançados. 

De Reyck et al. (2005) argumenta parecer ser um consenso entre os especialistas 

que as organizações entendem que os projetos agregam valor ao seu negócio e 

afirma que essas mesmas organizações estão em diferentes níveis de 

gerenciamento de portfólio de projetos, mesmo que não o adotem formalmente. 

Elas também reconhecem os impactos positivos advindos do gerenciamento de 

portfólio de projetos, quando realizado de forma adequada, e os problemas que 

falta de gerenciamento pode acarretar.  

O gerenciamento de portfólio de projetos teve início no ano de 1952, quando 

Harry Markowitz introduziu o conceito da “Modern Portfolio Theory” no campo 

dos investimentos financeiros (De Reyck et al. 2005). O objetivo era maximizar o 

retorno dos investimentos através da seleção daqueles que pudessem trazer 

maiores retornos, mesmo que estivessem associados a um certo nível de risco 

(Sanchez et al., 2008). Posteriormente McFarlan (1984) propôs a aplicação desse 

mesmo conceito no campo do gerenciamento de projetos, com foco na tecnologia 

da informação (TI), definindo o portfólio como sendo um conjunto de projetos 

que maximiza o valor do portfólio em termos de alinhamento com os objetivos 

estratégicos, para um determinado nível de riscos. Essa abordagem tornou-se a 

base para o gerenciamento dos portfólios de projetos. 

Os modelos mais recentes de portfólios de projetos surgiram predominantemente 

nas áreas de pesquisa e desenvolvimento e desenvolvimento de novos produtos, 

nos anos 80 e 90 (Dye & Pennypacker, 1999 ou 2000; De Reyck et al., 2005). 

Nesse mesmo período foi elaborado o plano agregado de projetos, com foco em 

inovação (Wheelwright & Clark, 1992; Clark & Wheelwright, 1993) e foram 

realizados levantamentos sobre o portfólio de desenvolvimento de novos produtos 

(Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, 1997). Posteriormente surgiu o modelo Stage-

gates (Cooper et al., 2000). Mais recentemente as empresas americanas passaram 

a utilizar os princípios da gestão de projetos para a implementação e 

operacionalização de planos estratégicos (Kerzner, 2001). 

No Brasil, o estudo das técnicas de portfólio na gestão de projetos teve início com 

Kruglianskas (1992), que considerava que os projetos deveriam alinhar-se com os 

objetivos das empresas e com os recursos disponíveis. Rapidamente o 

gerenciamento de portfólio de projetos tornou-se elemento-chave no sucesso das 

estratégias de longo prazo das organizações, auxiliando os executivos e tomadores 

de decisões-chave no processo de validação dos investimentos relevantes e da 

definição e implementação das metas e objetivos (Castro & Carvalho, 2010). 

De forma alinhada com o MPT, o portfólio de projetos é uma combinação de 

projetos que estão relacionados aos objetivos estratégicos através da maximização 

do valor do portfólio e da minimização do nível de risco (Wang et al., 2015). O 

valor do portfólio pode ser definido como a contribuição científica ou o 

desenvolvimento criativo proporcionado pelo portfólio de projetos (Beaujon, 

Marin, & McDonald, 2001; Martinsuo & Lehtonen, 2007; Weisbin, Rodriguez, 

Elfes, & Smith, 2004). Os projetos que fazem parte do portfólio de projetos 

competem pelos mesmos recursos e devem ser gerenciados de uma forma 

específica (Archer & Ghasemzadeh, 1999). Como o portfólio de projetos está 
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diretamente relacionado aos objetivos estratégicos da organização, o seu 

gerenciamento também deve ser visto de forma estratégica pela organização 

(Sanchez et al., 2008).  

O gerenciamento do portfólio de projetos é definido como “o gerenciamento 

centralizado de um ou mais projetos e inclui as atividades de identificar, priorizar, 

autorizar, gerenciar e controlar projetos, programas e outros trabalhos 

relacionados, com o objetivo de alcançar objetivos estratégicos específicos” 

(Project Management Institute - PMI, 2006a, p. 5). Ele trata da forma como os 

projetos e programas são selecionados, priorizados, integrados, gerenciados e 

controlados, considerando o contexto de múltiplos projetos que existe nas 

organizações modernas (Young & Conboy, 2013) e que levam as organizações a 

crescerem de forma sustentável (Jonas et al., 2013; Korhonen, Laine, & 

Martinsuo, 2014). 

Gerenciar o portfólio de projetos significa analisar e revisar periodicamente os 

projetos quanto a sua evolução, resultados e viabilidade para serem mantidos ou 

retirados do portfólio (Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, 1999), garantindo que o 

mesmo permaneça alinhado ao plano estratégico da organização e balanceado ao 

longo de todo seu ciclo de vida. O gerenciamento do portfólio de projetos inclui 

uma série de processos de tomada de decisão com o objetivo de ajudar a 

organização a se adaptar às mudanças de mercado e aumentar a sua 

competitividade, através do aumento da taxa de sucesso dos projetos, 

transformando os projetos certos em implementações bem-sucedidas (Killen et al., 

2012). A realocação de recursos entre os projetos que fazem parte do portfólio 

também faz parte desse processo (Cooper et al., 2001). Os projetos que compõem 

um portfólio devem ser conduzidos de forma eficiente, mas o gerenciamento do 

portfólio de projetos deve ter foco na sua eficácia, ou seja, na execução dos 

projetos que trazem maior retorno para a organização, considerando os riscos 

envolvidos (Teller et al., 2012).  

Alguns autores (De Reyck et al., 2005; Dickinson, Thornton, & Graves, 2001) 

estabelecem 5 objetivos principais  para o gerenciamento do portfólio de projetos: 

1) definir claramente os objetivos do portfólio de projetos; 2) entender os 

conflitos entre as alternativas e fazer as escolhas adequadas; 3) gerenciar os riscos 

identificados; 4) monitorar a performance do portfólio através das metas e 

objetivos determinados; 5) estabelecer a confiabilidade no atingimento dos 

objetivos. Archer & Ghasemzadeh (1999) acrescentam que os projetos que fazem 

parte do portfólio devem atender os requisitos da organização e não podem 

exceder os recursos disponíveis. Seu objetivo final é maximizar a contribuição dos 

projetos para o sucesso das organizações através do gerenciamento do conjunto de 

projetos que refletem a sua estratégica de investimentos ou crescimento (Dye & 

Pennypacker, 1999; Meskendahl, 2010; Patanakul & Milosevic, 2009). 

De uma forma mais generalizada, os objetivos principais do gerenciamento do 

portfólio de projetos são: a maximização do valor do portfólio; o alinhamento 

dos projetos com os objetivos estratégicos da organização; e o balanceamento 

dos projetos em vários níveis (Callahan & Brooks, 2004; Cooper, Edgett, & 

Kleinschmidt, 1997, 2001; Kendall & Rollins, 2003; Cooper et al., 2001; Jonas et 

al., 2013; Killen, Hunt, & Kleinschmidt, 2008; Martinsuo & Killen, 2014; 

Martinsuo & Lehtonen, 2007). 
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Wang et al. (2015) explica que a maximização do valor do portfólio inclui 2 

dimensões: o sucesso geral de todos os projetos e a sinergia entre os projetos que 

fazem parte do portfólio. Essas duas dimensões são consideradas parte do sucesso 

do portfólio de projetos por Teller (2013). 

O balanceamento do portfólio de projetos em vários níveis significa ter projetos 

maiores (mais riscos) juntamente com outros mais triviais (menos riscos). Para 

isso é preciso analisar os seguintes pontos, entre outros: riscos x benefícios 

esperados; conhecimento x receita; pesquisa x desenvolvimento. (Beaujon et al., 

2001; Garel, Giard, & Midler, 2004; Mikkola, 2001). 

O gerenciamento de portfólio de projetos é, portanto, uma competência chave para 

que as organizações possam gerenciar projetos e programas de forma simultânea e 

adaptar-se às mudanças ambientais, mantendo ou aumentando as suas vantagens 

competitivas (Teller el al., 2014). O gerenciamento do portfólio de projetos é 

responsável pela seleção e priorização de um grupo de projetos, durante seu ciclo 

de vida. A seleção dos projetos de um portfólio deve, portanto, ser feita 

cuidadosamente para garantir o seu alinhamento com a estratégia da organização. 

A combinação ideal de projetos que compõem um portfólio deve ser balanceada e 

alinhada ao planejamento estratégico da organização, de tal modo que a 

organização consiga atingir os seus objetivos de crescimento e lucro, sem ficar 

exposta a riscos indesejados (Hill & Jones, 1992). 

Existem muitas técnicas disponíveis para auxiliar essa seleção, mas nenhum 

modelo integrado para realiza-la (Archer & Ghasemzadeh, 1999). Os gestores 

devem enfatizar a importância de perspectivas de longo prazo na formação do 

portfólio de projetos (Mikkola, 2001). Muitas organizações usam um método de 

agrupamento de projetos (strategic-buckets method) para garantir a alocação 

adequada dos recursos de acordo com o seu plano estratégico (Cooper & Edgett, 

2010), uma vez que os recursos disponíveis devem estar adequados aos projetos 

em andamento. 

De Reyck et al. (2005) enumera as pré-condições que as organizações deveriam 

considerar para adotarem uma abordagem de gerenciamento de portfólio de 

projetos: estratégia organizacional bem definida e bem comunicada entre os 

departamentos; envolvimento da alta administração na priorização de recursos; e 

domínio de habilidades estratégicas e financeiras para calcular o retorno 

financeiro e os riscos de cada projeto. 

Jeffery and Leliveld (2003) propõem um modelo de classificação do 

gerenciamento de portfólio de projetos em 3 níveis: 1) Inventário: projetos do 

portfólio definidos e documentados e boas estimativas de custo e benefícios de 

cada um deles; 2) Administração: revisões periódicas do portfólio para medições, 

priorizações, inclusões e exclusões de projetos; 3) Otimização: portfólio de 

projetos otimizado e balanceado. De forma similar, Berinato (2001) classifica as 

organizações em 5 níveis de utilização do gerenciamento de portfólio de projetos, 

indo do mais simples ao mais complexo: 1) Concentrar os projetos num único 

banco de dados; 2) Priorizar os projetos; 3) Agrupar os projetos em grupos de 

orçamentos, baseado no tipo de investimento; 4) Automatizar o repositório; 5) 

Aplicar a Teoria Moderna de Portfólio (Modern Portfolio Theory – MPT) e 

afirma que os benefícios do gerenciamento de portfólio de projetos podem ser 

obtidos em todos os níveis. 
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Beringer, Jonas & Kock (2013) afirmam que o nível de maturidade em termos de 

gerenciamento de projetos afeta a intensidade com que as partes interessadas 

internas se envolvem efetivamente com portfólio de projetos, impactando no seu 

sucesso. Para Patanakul (2015), a eficácia no gerenciamento do portfólio de 

projetos está relacionada a 3 atributos estratégicos: 1) alinhamento estratégico; 

2) adaptabilidade às mudanças internas e externas; e 3) o valor esperado do 

portfólio de projetos; e a 3 atributos operacionais: 1) visibilidade dos projetos; 

2) transparência no processo de tomada de decisões no nível de portfólio; e 3) 

previsibilidade da entrega dos projetos. 

Dada a quantidade de incertezas envolvidas nos projetos, subestima-las pode levar 

a estratégias que não defendam a organização contra as ameaças e nem consigam 

vantagens competitivas a partir das oportunidades existentes (Courtney et al., 

1997).  

2.2 GERENCIAMENTO DE RISCOS DE PORTFÓLIO 

Normalmente os riscos estão associados às perdas ou barreiras para o sucesso dos 

projetos, porém, deveriam estar associados a fatos inesperados que podem ter 

efeitos negativos ou positivos sobre os projetos. O Project Management Institute 

(PMI) define risco como sendo “um evento ou condição incerta que, se ocorrer, 

tem um impacto positivo ou negativo nos objetivos do projeto” (Project 

Management Institute, 2008a, p. 127). A Association for Project  Management 

(APM) tem uma abordagem similar, definindo risco como “um evento incerto ou 

conjunto de circunstâncias que, se ocorrerem, terão um efeito nos objetivos do 

projeto” (Association for Project Management, 2006, p. 156). 

Muitos autores concordam com a visão de que risco compreende ameaças ou 

oportunidades e enfatizam que ambos devem ser considerados no processo de 

identificação e análise dos riscos (Ward & Chapman, 2003). Sendo assim, os 

riscos e as oportunidade estão sempre muito próximos, o que pode facilitar para 

que uma organização preparada para lidar com riscos seja capaz de implementar 

novas ideias com mais rapidez e eficiência (Kock et al., 2016). 

Deve-se manter uma visão coerente de riscos e oportunidades (Teller, 2013; Ward 

& Chapman, 2003), o que leva as organizações a precisarem gerenciar os eventos 

incertos associados aos projetos para que seus efeitos negativos (riscos) sejam 

atenuados ou eliminados e seus efeitos positivos (oportunidades) sejam 

estimulados e ampliados (Petit, 2012). 

O gerenciamento de riscos de projetos inclui, basicamente, as seguintes 

atividades: 1) identificar os riscos de projetos; 2) analisar os riscos identificados; 

3) definir e implementar ações para  de resposta aos riscos analisados; e 4) 

monitorar os riscos de projetos (Project Management Institute, 2008a). Wideman 

(1992) e Ackintoye & MacLeod (1997) também argumentam que o 

gerenciamento de riscos em projetos é basicamente composto por 4 processos, 

mas trocam o processo de definir e implementar as respostas aos riscos pelo de 

avaliação dos riscos: 1) identificação; 2) análise; 3) avaliação e 4) controle,. 

Todos, porém, concordam que a atividade de identificar os riscos é a primeira a 

ser executada no processo de gerenciar riscos. Kwak & Stoddard (2004) afirmam 
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que a identificação dos riscos é o processo mais crítico do gerenciamento de 

riscos e Chapman & Ward (2004) consideram esse processo relevante, por ser a 

origem do processo de gerenciamento de riscos. Devido a sua relevância, a 

identificação demanda a opinião de especialistas (Chapman, 1990). 

Existem várias ferramentas e técnicas para supportar as atividades que fazem parte 

do processo de gerenciamento de riscos.  Reuniões de Brainstorming ajudam a 

identificar os riscos; a matriz de probabilidade x impacto ajuda a avaliar os riscos 

(Project Management Institute, 2008a), e a árvore de decisão auxilia na escolha 

das ações de resposta aos riscos. Medidas de respota aos riscos podem incluir: 

evitar, transferir, mitigar, e até aceitar os riscos (Project Management Institute, 

2008b).  

Numa perspectiva estrutural, Wideman (1992) caracgteriza o risco por meio de 3 

fatores: 1) evento; 2) probabilidade de ocorrência do evento; e 3) montante em 

jogo ou tamanho do impacto da consequencia. 

Um portfólio de projetos é uma coleção de projetos que maximiza o valor do 

portfólio em termos de objetivos estratégicos para um determinado nível de risco 

(Sanchez et al., 2008). Para que ocorra a maximização do valor do portfólio, os 

projetos devem estar interligados para que ocorra uma sinergia das atividades e 

seja possível otimizar recursos na busca dos objetivos estratégicos da organização. 

Essa interligação entre os projetos leva à uma interdependência entre eles, o que 

leva a novos riscos. O gerenciamento do portfólio de projetos, portanto, deve 

incluir o gerenciamento da interdependência entre os projetos (Lee et al., 2009, 

Sanchez, Robert, Bourgault & Pellegrin, 2009). 

Os portfólios também precisam ser dinâmicos para permitir adequações às 

mudanças do mercado, o faz com que determinados projetos sejam retirados e 

outros sejam incluídos no portfólio com certa frequência. Gerenciar o portfólio de 

projetos implica em analisar e revisar periodicamente os projetos quanto a sua 

evolução, resultados e viabilidade para serem mantidos ou retirados do portfólio 

(Cooper et al., 1999). A simples decisão de manter, retirar ou incluir um projeto 

no portfólio envolve riscos e conflitos organizacionais se não for conduzida 

adequadamente (Ghasemzadeh et al., 1999). 

Dessa forma, além dos riscos intrínsecos dos projetos, novos riscos podem surgir 

à partir da interdependência entre os projetos que fazem parte do portfólio (Teller 

et al., 2014; Project Management Institute, 2013) e da sua dinâmica para 

acompanhar as mudanças do contexto a que o portfólio de projetos está 

submetido. Todos esses riscos passam a fazer parte do portfólio de projetos e 

devem ser tratados forma integrada. 

Portanto, gerenciar os riscos no nível dos projetos juntamente com os riscos 

advindos das interdependências entre os projetos é importante para o 

gerenciamento do portfólio de projetos (Project Management Institute, 2013) 

porque permite identificar aqueles riscos surgidos quando dois ou mais projetos 

são conduzidos simultaneamente, prevenindo falhas e aumentando a possibilidade 

de sucesso do portfólio (de Reyck et al., 2005; McFarlan, 1981). Sendo assim, o 

gerenciamento dos riscos no gerenciamento do portfólio de projetos deve ser 

tratado de forma estratégica, uma vez que aumenta as possibilidades de alcançar 

os objetivos estratégicos e maximizar o valor do portfólio, assegurando o 
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alinhamento estratégico dos projetos e o balanceamento do portfólio (Sanchez et 

al., 2008). 

Podemos considerar, portanto, que gerenciar riscos de portfólio de projetos deve 

ser feito de uma forma mais abrangente que o gerenciamento de riscos de 

projetos, para que aumente a sua contribuição para o sucesso do portfólio. Fazer o 

gerenciamento de riscos no nível de projetos simultaneamente com o 

gerenciamento de riscos no nível de portfólio e vice-versa faz com que ambos 

sejam fortalecidos, mas, por outro lado, fazer o gerenciamento de riscos somente 

num dos níveis tem um impacto menor (Teller et al., 2014). Os riscos dos projetos 

devem ser gerenciados de forma integrada no processo de gerenciamento do 

portfólio de projetos permitindo ao gerente de portfólio adaptar a avaliação e 

seleção dos projetos, a alocação de recursos e a direção dos projetos de acordo 

com os riscos identificados (Sanchez et al., 2008; Olsson, 2008; Teller et al., 

2014). A interação entre o gerenciamento de riscos em diferentes níveis de 

gerenciamento do portfólio é altamente relevante para o sucesso do portfólio de 

projetos, uma vez que permite uma visão holística e ajuda a dar foco nos riscos 

realmente relevantes para o sucesso do portfólio. (Teller et al., 2014). 

Integrar riscos é considerado um processo sistemático e contínuo para reconhecer, 

gerenciar, e comunicar os riscos segundo uma perspectiva holística da 

organização. Trata-se de se tomar decisões estratégicas que contribuam para 

alcançar os objetivos estratégicos da corporação (Treasury Board of Canada 

Secretariat, 2007). Por tanto, o sucesso do portfólio de projetos está altamente 

relacionado com o gerenciamento de riscos (Teller & Kock, 2013), confirmando 

que a eficiência do gerenciamento de projetos afeta o gerenciamento do portfólio 

de projetos (Martinsuo & Lehtonen, 2007). 

Teller et al. (2014) estende essa afirmação, dando evidência de que a formalização 

do processo de gerenciamento de riscos de projetos é necessária para se obter o 

sucesso dos projetos e igualmente importante para se obter o sucesso do portfólio 

de projetos. A formalização dos riscos no nível de portfólio é necessária para que 

o gerenciamento dos riscos de projetos atinja todo seu potencial, porém, a 

integração no nível de portfólio somente tem sentido se os riscos estão 

identificados no nível dos projetos (Olsson, 2008). Os estudos de Teller et al. 

(2014) dão evidência quantitativa para a afirmação de Olsson (2008) de que é 

insuficiente considerar somente os riscos de projetos no nível de portfólios. 

Zeynalzadeh (2011) afirma que o sucesso de um projeto que faz parte do portfólio 

é definido como sendo a sua contribuição para o sucesso do portfólio.  Por outro 

lado, a escolha de projetos inapropriados representa um dos principais riscos do 

processo de formação do portfólio, o que faz com que a gestão dos riscos dos 

projetos que fazem parte do portfólio deve ser considerada na priorização e 

seleção do portfólio. Da mesma forma, é importante que se faça o gerenciamento 

dos riscos do portfólio na fase de escolha dos projetos para contribuir para a 

escolha dos projetos certos. 

O objetivo do gerenciamento de riscos de portfólio é complementar os processos 

do gerenciamento de portfólio de projetos, reduzindo as incertezas para garantir 

que os projetos estejam conectados aos objetivos estratégicos da organização. 

Dessa forma, os projetos podem contribuir para que esses objetivos sejam 
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alcançados, através da orientação para a tomada de decisão, alinhada com uma 

visão estratégica da organização (Sanchez et al., 2008). 

Teller et al. (2014) afirmam que, devido ao seu custo elevado, o gerenciamento de 

riscos de portfólio deve ser adaptado ao tipo de portfólio, às incertezas dos 

projetos que o compõem e às turbulências de mercado. Não existe um único 

método de gerenciamento de riscos que se adequa a todos os tipos de portfólio 

(Shenhar, Dvir, Levy & Maltz, 2001). 

2.3 SUCESSO DO PORTFÓLIO DE PROJETOS 

Tradicionalmente, um projeto deve atender seu orçamento, dentro do prazo 

estabelecido (cronograma) e atingir seus objetivos de qualidade (Pinto and Slevin, 

1988) e a satisfação do cliente (Atkinson, 1999; Shenhar et al., 2001) para ser 

considerado um sucesso. Considerando-se que os projetos, na maioria das vezes, 

fazem parte de um portfólio, e que as organizações criam os portfólios para 

implementar seus planos estratégicos (Sanchez et al., 2008), os benefícios 

proporcionados pelos projetos devem estar inter-relacionados para que possam 

contribuir para a conquista dos objetivos da organização. 

Sanchez et al. (2008) argumentam que não é a entrega final dos projetos que os 

liga aos objetivos estratégicos da organização, mas sim os benefícios 

proporcionados pelos projetos. Esse conceito está mostrado na figura 1, 

denominada “Modelo de interdependência”. Todo projeto proporciona novas 

competências, conhecimentos, ou melhorias que permitem que a organização 

atinja sua visão estratégica pré-definida. Projetos entregam objetivos relacionados, 

os quais contribuem para o desenvolvimento dos objetivos gerais da organização 

(Dooley, Lupton, & O’Sullivan, 2005 – p.468). 

 

 

Figura 1 - Modelo de interdependência 

Fonte: Sanchez et al. 2008 
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O sucesso do portfólio de projetos é um conceito bem estabelecido e largamente 

usado na literatura (Jonas et al., 2013; Meskendahl, 2010; Müller et al., 2008; 

Teller, et al., 2012). As dimensões do sucesso do portfólio de projetos são 

baseadas nos objetivos do gerenciamento do portfólio de projetos: maximização 

do valor do portfólio, balanço do portfólio, e o alinhamento dos projetos com os 

objetivos estratégicos da organização (Cooper et al., 2001; Elonen & Artto, 2003; 

Kendall & Rollins, 2003). Outros autores relacionam o sucesso do portfólio de 

projetos com os valores atribuídos pelos clientes aos projetos, a turbulência 

tecnológica e ao gerenciamento dos riscos (Voss & Kock, 2013; Teller & Kock, 

2013). 

Teller et al. (2012) definem o sucesso do portfólio de projetos como um construto 

de 4 dimensões: 1) sucesso médio dos projetos; 2) alinhamento estratégico; 3) 

balanço do portfólio; e 4) a maximização do valor do portfólio. O sucesso 

médio dos projetos é uma combinação do critério do triângulo de ferro (custo, 

tempo e qualidade), juntamente com o atendimento da satisfação do cliente, 

refletindo, dessa forma, o sucesso de todos os projetos dentro do portfólio 

(Martinsuo & Lehtonen, 2007; Shenhar et al., 2001). O alinhamento estratégico 

representa o quanto cada um dos projetos reflete o plano estratégico da 

organização (Dietrich & Lehtonen, 2005; Teller et al., 2014). O balanço do 

portfólio indica o grau de utilização estável dos recursos e tecnologias durante a 

execução do projeto, o equilíbrio entre os projetos: combinação de projetos de 

risco elevado e os de risco menor, assim como os projetos mais longos e os mais 

curtos (Killen, et al., 2008). A maximização do valor do portfólio se dá através 

da sinergia na utilização dos recursos, considerando a interdependência entre os 

projetos individuais e a possibilidade de evitar a realização de trabalho redundante 

(Cooper et al., 2001; Dammer, Gemunden & Lettl, 2006; Jonas et al., 2010; 

Meskendahl, 2010). 

Porém, Teller et al. (2014) e Wang et al. (2015) seguem a abordagem de Cooper 

et al. (2001), Jonas et al. (2013), Müller et al. (2008), e Teller et al. (2012) e 

definem 6 dimensões para definição de sucesso do portfólio de projetos: 1) 

sucesso médio dos projetos; 2) alinhamento estratégico; 3) balanço do 

portfólio; 4) sucesso médio dos produtos; 5) preparação para o futuro; e 6) 

sucesso econômico da organização. O que diferencia essa definição da adotada 

por Teller et al. (2012) é que a maximização do valor do portfólio deixa de ser 

uma dimensão do sucesso, e são adotadas outras 3 dimensões. O sucesso médio 

dos produtos descreve o sucesso comercial e de mercado de todos os projetos do 

portfólio (Meskendahl, 2010; Shenhar et al., 2001). Preparação para o futuro 

refere-se à habilidade de adequação do portfólio às mudanças de ambiente e 

tamanho no longo prazo (Shenhar et al., 2001). Finalmente o sucesso econômico 

refere-se ao impacto do portfólio no sucesso comercial e de mercado da 

organização ou unidade de negócios (Meskendahl, 2010; Shenhar et al., 2001). 

No contexto de portfolios de projetos de inovação, um dos seus objetivos é 

preparar a organização para o futuro de forma que ela possa ter um desempenho 

sustentável no mercado (Kock et al., 2011; Shenhar et al., 2001). Alinhado com 

essa ideia, Kock et al. (2016), no seu estudo sobre a influência da fase de 

concepção dos projetos no sucesso do portfólio de projetos, define sucesso do 
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portfólio de projetos através de 5 dimensões: 1) sucesso no negócio, que tem foco 

no impacto do portfólio na performance dos negócios da empresa; 2) média dos 

resultados econômicos do sucesso dos produtos e projetos, considerado no 

nível dos produtos individualmente; 3) adequação estratégica, avaliada de 

acordo com o alinhamento dos projetos, quando considerados de forma 

combinada, com a estratégica de negócios da organização; 4)  balanceamento do 

portfólio, que considera, de forma estratégica, como está o balanceamento do 

portfólio em termos de riscos, uso de novas tecnologias e aplicações; e 5) 

preparação para o futuro, que consiste nos benefícios e nas oportunidades de 

longo prazo que o portfólio pode proporcionar à organização. 

A tabela 1 apresenta um resumo das definições para Sucesso de Portfólio de 

Projetos adotada pelos diferentes autores. 

Tabela 1 - Dimensões de Sucesso do Portfólio de Projetos 

Fonte: autor 

 

2.3.1 QUALIDADE DO GERENCIAMENTO DO PORTFÓLIO DE PROJETOS 

Geralmente, o aumento da qualidade do gerenciamento do portfólio de projetos 

melhora o processo de tomada de decisões, aumentando o sucesso do portfólio, 

por isso, ela é considerada preditora do sucesso do portfólio (Jonas et al., 2010). A 

qualidade do gerenciamento do portfólio de projetos mede a qualidade da 

execução dos processos no gerenciamento do portfólio (Dammer, 2008; Dammer 

et al., 2006; Jonas et al., 2010) e é formada basicamente por três dimensões 

complementares: 1) a qualidade da informação, relacionada à disponibilidade, 

compreensão e transparência das informações, as quais formam a base para a 

tomada de boas decisões e facilitam a priorização dos projetos adequados (Teller 

et al., 2012); 2) a qualidade da alocação de recursos, que está relacionada com a 

velocidade de atribuição, a confiança do comprometimento e a habilidade para se 

evitar conflitos; 3) a qualidade da cooperação, o que implica na empatia e 

prontidão para ajudar outros gerentes de projetos ou outros times (cooperação 

entre os projetos). A falta da informação de qualidade e a falta de transparência 

tem sido destacada como a barreira central para se atingir o sucesso do portfólio 

de projetos (Cooper et al., 2001) porque dificulta uma boa tomada de decisão e 

limita a otimização no uso dos recursos. 
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3 MÉTODO E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Este capítulo apresenta o modelo conceitual adotado como base, descreve o 

delineamento da pesquisa, o método e as técnicas utilizadas para a realização 

desta dissertação. O primeiro item deste capítulo faz o detalhamento da unidade 

de análise assim como o modelo conceitual. São descritos também todos os 

procedimentos operacionais adotados para a coleta e tratamento dos dados, o 

perfil da organização pesquisada e das pessoas entrevistadas. Finalmente são 

descritas as técnicas usadas para a análise dos dados e são apresentadas as 

limitações metodológicas deste estudo. 

3.1 MODELO CONCEITUAL DA PESQUISA 

Através do referencial teórico estudado, chegamos a três eixos principais 

envolvidos nesta pesquisa: 1) o gerenciamento do portfólio de projetos; 2) o 

gerenciamento de riscos de portfólio; 3) o sucesso do portfólio de projetos. A 

construção lógica e as relações entre os conceitos pesquisados podem ser feitas 

através de um modelo conceitual (Lakatos & Marconi, 1992), para direcionar o 

desenvolvimento da pesquisa. 

Partindo-se do objetivo principal desta pesquisa, de estudar como a gestão de 

riscos influencia o sucesso do gerenciamento do portfólio de projetos, é preciso 

estabelecer a interrelação entre esses conceitos, de modo a contribuir para 

responder a questão de pesquisa e atingir os seus objetivos estabelecidos. A figura 

2 apresenta o modelo conceitual proposto para este trabalho. 

 

Figura 2 - Modelo conceitual 

Fontes: autor 
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3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Considerando que o objetivo deste trabalho é verificar como o gerenciamento de 

riscos, atuando no gerenciamento do portfólio de projetos, contribui para o 

sucesso do portfólio, adotou-se o estudo de caso único como método para 

responder à questão de pesquisa formulada neste trabalho. Existem várias 

maneiras de se fazer pesquisas no campo das ciências sociais: experimentos, 

levantamentos, histórias e análise de arquivos, como modelagem econômica ou 

estatística. O estudo de caso seria o método preferencial em comparação aos 

outros em situações em que (1) a questão de pesquisa é “como?” ou ‘por quê?”; 

(2) o pesquisador tem pouco ou nenhum controle sobre eventos comportamentais; 

(3) o foco do estudo é um fenômeno contemporâneo (Yin, 2015). Justifica-se, 

assim, a escolha do método para este trabalho, uma vez que estamos estudando 

um assunto extremamente novo, em que o pesquisador normalmente não tem 

como interferir, à não ser que faça parte da organização, e busca-se entender como 

se dá a relação entre os dois processos de gerenciamento. 

A pesquisa realizada pode ser classificada como exploratória, qualitativa, 

abordada através de um estudo de caso. Na pesquisa exploratória a questão de 

pesquisa deve estar claramente definida e compreendida, requerendo habilidades 

de pesquisa e elevados padrões de planejamento e execução (Cooper & Schindler, 

2011). A pesquisa exploratória é recomendada quando o objetivo é compreender 

um tema pouco estudado ou quando a teoria é muito ampla e o pesquisador tem 

interesse em aspectos específicos (Gil, 2011). A realização deste estudo foi 

dividida em 8 etapas, representadas pela Figura 2. São elas: (1) pesquisa 

bibliométrica; (2) definição do tema da pesquisa; (3) planejamento para a 

realização da pesquisa; (4) coleta de dados em campo; (5) tratamento e análise dos 

dados coletados; (6) interpretação dos dados coletados; (7) apresentação da 

análise final e conclusão, com base nos conceitos teóricos estudados; e (8) 

apresentação das implicações desta pesquisa para a ciência e para a aplicação 

prática, suas limitações e contribuições. 
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Figura 3 - Etapas de realização da pesquisa 

Fontes: autor 

3.3 UNIDADE DE ANÁLISE 

A unidade de análise escolhida foi o portfólio de projetos de modernização de 

unidades já instalados no campo para o ano de 2018. A organização possui um 

processo formalizado para o gerenciamento de seus projetos, baseado em fases, ou 

gates. Também possui um processo de gerenciamento do portfólio de seus 

projetos, alinhado com seus objetivos estratégicos, e um processo de 

gerenciamento de riscos dos projetos. Essa era a condição inicial estabelecida na 

escolha da unidade de análise para garantir a viabilidade do resultado da pesquisa. 

As pessoas a serem entrevistadas devem estar diretamente envolvidas com os 

processos em questão, em diferentes níveis hierárquicos: gestores de projetos, 

membros das equipes de projetos, a gerência funcional responsável pela área de 

gerenciamento de projetos e a diretora da área. 

3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

As entrevistas serão realizadas pelo pesquisador-autor e, à princípio, precisam ser 

planejadas para que não ultrapassem 60 minutos. Todas as entrevistas serão 

gravadas, desde que haja a autorização dos entrevistados e da organização. 

Também serão feitas anotações dos pontos considerados relevantes e interessantes 

pelo pesquisador-autor. 

O primeiro objetivo é verificar como o portfólio de projetos é gerenciado, 

iniciando pela forma de escolha dos projetos considerados estratégicos para a 

empresa, o acompanhamento desses projetos durante o desenvolvimento e o 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4441



20 

 

 

processo de tomada de decisão para a manutenção ou interrupção dos projetos. 

Também será investigado como os aspectos internos (dinâmica e complexidade do 

portfólio) e externos (mercado em a empresa atua) são considerados no processo 

de tomada de decisão da organização, com relação à continuidade ou não dos 

projetos em andamento. Mas o objetivo principal é investigar como se dá o 

processo de gerenciamento dos riscos de projeto no gerenciamento do portfólio de 

projetos e como esses riscos são integrados aos riscos detectados pela 

interdependência entre os projetos que fazem parte do portfólio. O roteiro de 

questões deve ser submetido á um pré-teste para sua validação antes do início das 

entrevistas. O objetivo do pré-teste é avaliar a clareza e complexidade das 

questões, o tempo necessário para a realização das entrevistas e o alinhamento 

com os objetivos da pesquisa.  

Pretende-se também fazer uma análise dos documentos gerados no gerenciamento 

do portfólio, dos projetos e dos riscos para um melhor entendimento do 

funcionamento dos processos e dos resultados obtidos. O objetivo dessa análise é 

poder fazer uma triangulação dos dados para um melhor entendimento dos 

processos e dos resultados alcançados. 

3.5 PROCEDIMENTOS E ANÁLISE DE DADOS 

Os processos de análise de dados garantem que os resultados serão alcançados e 

que podem ser repetidos quando aplicados com o mesmo rigor (Eisenhardt, 1989). 

Yin (2015) afirma que a análise das evidências do estudo de caso é um dos 

aspectos menos desenvolvidos dos estudos de caso e depende do rigor do 

raciocínio empírico do pesquisador, assim como da apresentação da evidência e 

da consideração cuidadosa das interpretações alternativas (p.137). O pesquisador 

pode criar uma estratégia própria para a análise dos dados, mas também pode 

seguir uma ou mais das quatro estratégias propostas: a) seguir as proposições 

teóricas; b) tratar os dados “a partir do zero”; c) organizar o estudo a partir de um 

quadro descritivo; e d) examinar explicações rivais plausíveis (Yin, 2015) (p.140 

a 145). Dentro de qualquer estratégia geral adotada, é recomendado considerar o 

uso de uma das cinco técnicas: 1) combinação de padrão; 2) construção de 

explicação; 3) análise de séries temporais; 4) modelos lógicos; e 5) síntese 

cruzada dos dados (Yin, 2015) (p.146). 

As entrevistas serão gravadas e transcritas utilizando os programas Microsoft 

Word e Microsoft Excel. As informações obtidas nas entrevistas serão 

confrontadas com as informações obtidas na análise dos documentos para uma 

triangulação dos dados, tendo, dessa forma, uma maior precisão das informações 

obtidas. 

3.6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

A falta de formalização dos riscos de portfólio é uma limitação desta pesquisa. A 

falta da formalização dos processos dificulta o seu gerenciamento, podendo 

comprometer o seu resultado. De forma similar, a falta de processos definidos 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4442



21 

 

 

para o gerenciamento dos riscos de portfólio impede a análise da sua influência no 

sucesso do gerenciamento do portfólio de projetos. Os motivos que impedem ou 

dificultam a formalização dos riscos e de seu gerenciamento podem ser estudados 

futuramente em outros trabalhos.  

Este trabalho limita-se à análise da influência do gerenciamento de riscos de 

portfólio, aplicado de forma integrada ao gerenciamento do portfólio dos projetos 

considerados importantes para o plano estratégico da organização. A influência do 

processo de gerenciamento dos riscos em outros tipos de portfólios de projetos 

pode ser estudada em outros trabalhos e os resultados devem ser comparados para 

que seja possível analisar as diferenças e similaridades. Da mesma forma, analisar 

outros tipos de indústria também daria subsídios para comparações com os 

resultados desta pesquisa. 

Futuros estudos podem analisar a influência de aspectos externos (da economia, 

por exemplo), uma vez que a realidade brasileira é singular e pode proporcionar 

resultados diferentes aos encontrados em outros países. A influência de aspectos 

internos, como a estrutura da empresa, também pode ser estudada no contexto da 

realidade brasileira para verificar as possíveis implicações no gerenciamento dos 

riscos e no sucesso dos portfólios. 

O uso de diferentes métodos de abordagem de riscos e oportunidades, e como eles 

podem influenciar no sucesso do portfólio de projetos, assim como os diferentes 

processos para balancear riscos e oportunidades para obter portfólios de projetos 

balanceados (Shenhar et al., 2001) e a sua interação com práticas de 

gerenciamento de riscos de projetos podem ser analisados. Os riscos do portfólio 

podem ser minimizados através da sua diversificação, podendo ser reduzidos de 

forma a ficarem menores que os riscos de seus projetos (Teller et al., 2014). 

3.7 SÍNTESE DA ESTRUTURA DA PESQUISA 

A figura 4 mosrtra uma síntese da estrutura geral da pesquisa e das técnicas 

adotadas para um melhor entendimento do leitor. 
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Figura 4 - Quadro resumo - Método e técnica de pesquisa 

  Fonte: autor 

 

 

4 POTENCIAIS CONTRIBUIÇÕES 

Espera-se que esta pesquisa traga contribuições nas áreas de gerenciamento de 

riscos, gerenciamento de portfólios de projetos e planejamento estratégico, através 

da confirmação dos benefícios que esses processos podem proporcionar ao 

planejamento estratégico das organizações quando realizados de forma integrada. 

Este trabalho também pretende contribuir para a área acadêmica, confirmando os 

resultados positivos que o gerenciamento de riscos, aplicado no gerenciamento do 

portfólio de projeto, pode trazer para o sucesso do portfólio, à partir de alguns 

estudos realizados em organizações alemãs. Da mesma forma, pretende-se mostrar 

possíveis diferenças no sucesso dos portfólios de projetos, com base nas 

características internas das organizações e as diferenças de mercado em que elas. 

Esses resultados encontrados aqui abrem espaço para novas pesquisas na área. 

 

5 CRONOGRAMA 

Segue abaixo o cronograma previsto para a continuidade deste projeto de 

dissertação. 
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Figura 5 - Cronograma 

    Fonte: autor 
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since IT is present in the critical and non-critical areas of the organizations, 

directly and indirectly influencing the achievement of the results planned by 

them. To plan the IT Governance planning, the company can search reference in 

an already established business and academic model because they already have 
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bibliographic study, a comparison of the models described by the COBIT and the 

ISO 38500 standard based on fundamental criteria for IT Governance described in 

the literature is sought. And from this comparison seeks out for indications of 

probable better adaptations of the model of COBIT and of the ISO 38500 to 

distinct types of business. 
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1. Introdução 
 

O termo governança é amplo e abrange diversos seguimentos e áreas específicas, porém 
seu foco central independe da área de aplicação e irá interceder nas características de 
controle e gestão de recursos das empresas, independente do ramo de negócio e área onde 
estão sendo aplicadas as politicas de governança. 

Vários autores consideram a governança como um processo. Para Ferreira (2016) a 
definição de governança diz que ela é um conjunto de processos, costumes, lições, 
políticas, leis, regulamentos e instituições que regulam como uma empresa é dirigida, 
administrada e controlada. Ela também contempla a forma como diversos interessados em 
um determinado assunto estão envolvidos, assim como quais suas interdependências e suas 
expectativas. Já Diniz (1995) descreve que segundo o Banco Mundial, em seu documento 
Governance and Development, de 1992, a definição geral de governança é “o exercício da 
autoridade, controle, administração e poder de governo”. Precisando melhor, “é a maneira 
pela qual o poder é exercido na administração dos recursos sociais e econômicos de um 
país visando o desenvolvimento”, implicando na capacidade dos governos de planejar, 
formular e implementar politicas e cumprir funções.  

Uma das subáreas da governança é a governança da tecnologia da informação (TI) que 
reproduz controles, normas e procedimentos da governança na área de TI com as devidas 
adequações específicas da área. Peterson (2004) cita que existe na Governança de TI a 
preocupação com a relação entre os investimentos e as tecnologias e como estes têm sido 
gerenciados. Tais fatos têm feito com que tanto executivos de tecnologia, quanto de 
negócios, reconheçam que o sucesso da TI, atualmente, não está na tecnologia em si, mas 
na forma como ela é governada. 

A Governança de TI não é um manual técnico onde existem procedimentos para execução 
de rotinas em algum tipo de computador ou equipamento automatizado, nem se trata de um 
programa de computador com uma sequencia de algoritmos que executarão uma série de 
instruções predefinidas. A Governança de TI é composta, principalmente, por um conjunto 
de políticas, conduta de pessoas, normas e controles. 

O conjunto de políticas, controles e normas normalmente são concentrados em alguns 
modelos, que centralizam informações genéricas que foram utilizadas por alguma empresa 
ou foi resultado de alguma pesquisa acadêmica. A partir destes modelos é possível 
entender o propósito da Governança de TI e também alguns procedimentos descritos que 
podem ser aproveitados por empresas de ramos de negócio distintos. 

Sobre a Governança de TI existe uma quantidade significativa de trabalhos científicos que 
discutem os seus processos e o entendimento da aplicabilidade de modelos de Governança 
de TI. Dentre os trabalhos identificados na literatura dois se destacaram pela sua 
aplicabilidade:  

  Barata, Mancini, Prado e Sun (2016) apresentam um estudo de caso da implantação 
do COBIT em uma organização privada do setor de saúde, que através do método 
exploratório e qualitativo foram coletados dados relevantes que descreveram a 
experiência da empresa com a implantação do framework. Após análise das 
informações foi identificado que as organizações precisam focar nos processos 
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críticos do negócio quando forem implantar o COBIT, não necessariamente todos 
os processos previstos precisam ser implantados; 

  Villota (2014) realizou o estudo do planejamento estratégico de TI e suas relações 
com o COBIT e a ISO 38500. O estudo foi conduzido através de um estudo de 
caso feito no hospital das clínicas da Universidade Federal do Paraná, a UFPR, 
onde foram utilizados mapas cognitivos e entrevistas. Através dos dados 
coletados concluiu-se que existe uma relação indireta do Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação, o PDTI do hospital, com a ISO 38500 e uma relação 
direta com o COBIT. Foi demonstrado o funcionamento destes modelos no 
processo de planejamento de TI. 

Neste artigo serão descritas as características dos modelos de governança do COBIT e 
da ISO 38500 e baseado na pesquisa bibliográfica realizada será feito um estudo 
descritivo comparativo entre os dois modelos. 

Este artigo está organizado da seguinte forma, além desta Seção I de introdução com as 

discussões introdutórias do tema, na Seção II serão discutidos conceitos e características 

da Governança de TI, na Seção III serão discutidos os conceitos do COBIT e suas 

principais características, na Seção IV será discorrida a conceituação do modelo da ISO 

38500, na Seção V será apresentado o estudo comparativo entre os modelos, na última 

seção, a Seção VI, serão apresentadas as conclusões alcançadas a partir do estudo 

efetuado. 

 

2. Governança da Tecnologia da Informação 

 
A Governança de TI pertence a um plano de governança de maior amplitude que é a 
Governança coorporativa, porém, paralelo a esta característica existe algumas 
particularidades e características próprias da Governança da Tecnologia da Informação. 

A Governança de TI surgiu como uma tentativa de Governança coorporativa para certificar 
que os investimentos realizados em tecnologia estejam agregando valor aos negócios da 
organização De Haes; Van Gremberguem (2004). 

A particularidade da Governança de TI em ter que agregar valor ao negócio resulta na 
atribuição de algumas diretivas que precisam estar presentes durante o planejamento de um 
modelo de Governança de TI. Estes atributos podem ser observados na Figura 01 
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Figura 01 – Atributos da governança de TI ; ISACA(2012)  

 
Segundo Van Grembergen, De Haes e Guldentops (2004), a Governança de TI caracteriza-
se por uma combinação de diferentes práticas associadas à estrutura, aos processos e aos 
mecanismos de relacionamento.  

A partir da conceituação de governança voltada a processos Verhoef (2007) afirma que a 
Governança de TI é uma estrutura de relações e processos para dirigir e controlar a função 
de TI numa organização, a fim de atingir seus objetivos, agregando valor, equilibrando 
riscos versus retorno sobre TI e seus processos. Parte da Governança de TI é projetar, 
aplicar e avaliar um conjunto de regras para governar as regras e funções da TI.  

Webb, Pollard & Ridley (2006) detalham que os mecanismos de Governança de TI lidam 
com processos ligados a monitoramento, planejamento e decisões estratégicas da TI. Em 
tais mecanismos estão não somente as práticas ligadas ao controle da tecnologia, como 
também a definição de processos, procedimentos e políticas que permitam que a empresa 
possa medir, monitorar e avaliar sua situação seguindo alguns fatores, critérios e melhores 
práticas predefinidas.  

No Quadro 01 é possível observar um resumo dos mecanismos mencionados por Webb, 
Pollard & Ridley (2006) 
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Quadro 01: Estruturas, processos e mecanismos de relacionamento na Governança de TI; 

Peterson (2004a) 

 
De acordo com Weill (2004) a Governança de TI é utilizada por muitas organizações. 
Trata-se de definir as decisões, direitos e responsabilidades para serem recebidos resultados 
esperados como o uso da TI e gerar valor para o negócio.  

Pinheiro (2010) afirma que a execução de um modelo de Governança de tecnologia da 
informação procura alinhar os objetivos dessa área com os de negócio. Para isto, utilizam-
se metas organizacionais como entrada para gerar as metas e métricas necessárias ao 
gerenciamento eficiente da área de tecnologia da informação.  

Através dos conceitos discutidos acima, que já são consolidados pela literatura, é possível  
destacar a grande importância da Governança da tecnologia da informação nas empresas 
assim como também indicar que a sua estrutura de processos, métricas e controle deve estar 
fielmente alinhada a estrutura de processos, métricas e controles da Governança 
coorporativa. 

Além da importância da Governança da tecnologia da informação como estrutura de gestão 
da área de tecnologia nas empresas é importante salientar que esta estrutura tem como 
objetivo final servir também de suporte ao desenvolvimento do negócio da organização 
afinal uma organização existe para criação de valor às suas partes interessadas como 
ilustrado na Figura 02. 
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Figura 02 – Objetivo da Governança é criar valor. ISACA (2016) 

A criação de valor é algo relativo e essencialmente dinâmico, pois o valor para o acionista 

pode ser diferente do valor para o presidente, que pode ser diferente para um grande 

cliente. E também o que é valor no ano atual pode não ser no ano seguinte, por exemplo, 

devido a uma mudança econômica, por isso a estrutura da Governança da tecnologia da 

informação deve estar muito bem alinhada aos objetivos do negócio.  

Como ilustrado na Figura 3, as demandas das partes interessadas no negócio são o gatilho 

principal para os desdobramentos dos objetivos de negócio e, consequentemente, aos 

objetivos da tecnologia da informação. 

 
Figura 03 – Estrutura de objetivos. ISACA (2016) 
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A Governança de TI tem dois grandes objetivos: a entrega de valor, amparada no 

alinhamento dos negócios e da TI, e a mitigação de riscos, direcionada pela atribuição de 

responsabilidades na organização ITGI (2003) 

Para o alcance dos objetivos da Governança de TI e apoio ao trabalho de implantação de 

normas, politicas e procedimentos, foram desenvolvidos alguns modelos de Governança de 

TI que servem como referência para os administradores e para as organizações 

Os modelos atualmente destacados são COBIT, ISO 38500, IT-BSC e Val-IT. O COBIT se 

concentra na definição de objetivos de controle e auditoria, a ISO 38500 destaca 

definições, princípios e modelo de boa Governança de TI, IT-BSC é uma expansão de 

métricas de controle com foco na satisfação do cliente e por fim ao Val-IT que trata da 

gestão do valor e investimentos em TI. 

Neste artigo serão abordados os modelos do COBIT e da ISO 38500 por serem modelos de 

Governança de TI com capacidade de abrangência de toda a organização e por terem a 

característica de adaptabilidade para empresas de diferentes ramos e tamanho de negócio. 
 

3. COBIT  

Este modelo de Governança de tecnologia da informação teve sua primeira versão 

publicada em 1996 com o objetivo inicial de servir como guia para controle da tecnologia 

da informação organizado por processos e no decorrer do tempo passou por diversas 

atualizações e modificações que foram demandadas tantos pelos profissionais quanto pelas 

empresas. A cada atualização ou versão o COBIT buscou um enfoque específico, conforme 

é demonstrado na Figura 04 

Figura 04 – Evolução do COBIT; ISACA (2012) 

Atualmente o COBIT está na sua versão 5.0 que foi publicada em 2012 pelo ISACA 

(Information Systems Audit and Control Association) e é a representação formal do 

processo evolutivo que este modelo soma a cada versão publicada. 
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Segundo Fernandes e Abreu (2014), o COBIT pressupõe que as informações devam 

atender aos critérios de controle de informação, como eficiência, eficácia, 

confidencialidade, integridade, disponibilidade, conformidade com regulações e 

confiabilidade para atender as metas de negócio. 

De acordo com ISACA (2012) O COBIT 5 fornece um modelo abrangente que auxilia as 

organizações a atingirem seus objetivos de governança e gestão de TI. Em termos simples, 

O COBIT 5 ajuda as organizações a criar valor por meio da TI mantendo o equilíbrio entre 

a realização de benefícios e a otimização dos níveis de risco e de utilização dos recursos. O 

COBIT 5 permite que a TI seja governada e gerida de forma holística para toda a 

organização, abrangendo o negócio de ponta a ponta bem como todas as áreas responsáveis 

pelas funções de TI, levando em consideração os interesses internos e externos 

relacionados com TI. O COBIT 5 é genérico e útil para organizações de todos os portes, 

sejam comerciais, sem fins lucrativos ou públicas. 

Uma característica principal do COBIT é o seu formato desenvolvido para ser flexível e 

adaptável às realidades coorporativas de empresas de diversos ramos, sejam elas com um 

forte aparato tecnológico ou não. Por ter essa flexibilidade característica o COBIT é uma 

importante ferramenta de apoio operacional, tático e estratégico para auxiliar no sucesso 

das operações organizacionais.  

Como uma biblioteca de melhores práticas de governança de TI, o COBIT em sua versão 

5.0 elenca processos genéricos que podem ser adaptáveis a qualquer organização 

independente do ramo de atividade, pode-se destacar os seguintes: 

  Garantir a definição e manutenção do modelo de governança 

  Garantir a realização de benefícios 

  Garantir a otimização do risco 

  Garantir a otimização dos recursos 

  Garantir transparência para as partes interessadas 

O plano de governança de tecnologia da informação assume características muito próprias 
em cada organização, por isso as boas práticas precisam ser analisadas e parametrizadas 
dinamicamente de acordo a realidade cada empresa e segundo o ISACA (2016) avaliando 
fatores como: 

  Ética e cultura; 

  Leis, regulamentos e políticas aplicáveis; 

  Missão, visão e valores; 

  Políticas e práticas de governança; 

  Plano de negócios e intenções estratégicas; 

  Modelo operacional e nível de maturidade; 

  Estilo de gestão; 

  Apetite ao risco; 

  Capacidades e recursos disponíveis; 

  Práticas da indústria. 
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Segundo ISACA (2012), a Governança de tecnologia da informação se baseia em 05 áreas, 

permitindo à administração executiva dirigir e governar a área de TI na empresa. Essas 

cinco áreas são:  

 Alinhamento estratégico: foca em garantir a ligação entre os planos de negócios e 

de TI, definindo, mantendo e validando a proposta de valor de TI, alinhando as 

operações de TI com as operações da organização. 

 Entrega de valor: é a execução da proposta de valor de TI através do ciclo de 

entrega, garantindo que a TI entrega os prometidos benefícios previstos na 

estratégia da organização, concentrando-se em otimizar custos provendo o valor 

intrínseco de TI. 

 Gestão de recursos: refere-se à melhor utilização possível dos investimentos e o 

apropriado gerenciamento dos recursos críticos de TI: aplicativos, informações, 

infraestrutura e pessoas. Questões relevantes referem-se à otimização do 

conhecimento e infraestrutura. 

 Gestão de risco: requer a preocupação com riscos pelos funcionários mais 

experientes da corporação, um entendimento claro do apetite de risco da empresa e 

dos requerimentos de conformidade, transparência sobre os riscos significantes para 

a organização e inserção do gerenciamento de riscos nas atividades da companhia. 

 Mensuração de desempenho: acompanha e monitora a implementação da estratégia, 

término do projeto, uso dos recursos, processo de desempenho e entrega dos 

serviços, usando, por exemplo, “balanced scorecards” que traduzem as estratégias 

em ações para atingir os objetivos, medidos através de processos contábeis 

convencionais. 

A organização necessita investir, além de gerenciar e controlar os recursos de TI, utilizando 

um conjunto estruturado de processos para alcançar o nível de informação que requer para 

atingir seus objetivos. Gerenciar e controlar os recursos de TI, utilizando um conjunto 

estruturado de processos. Gerenciar e controlar a informação formam o coração do modelo 

do COBIT e ajudam a garantir o alinhamento com os requisitos de negócio. Isto envolve 

alguns critérios: eficiência, eficácia, confidencialidade, integridade, disponibilidade, 

conformidade com os requisitos e confiabilidade ITGI (2007). 

Para uma implantação bem sucedida, o COBIT Versão 5 segue alguns princípios que são 

norteadores para toda sua árvore de processos, objetivos e controles. Estes princípios são 

mostrados na Figura 05. 
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Figura 05 – Princípios do COBIT 5; ISACA (2012) 

 

Princípio 1 – Atender as necessidades das partes interessadas – toda empresa tem uma 

razão de existir, tem direitos e tem obrigações e a partir desses quesitos são geradas as 

demandas das partes que se relacionam com a organização, como por exemplo: governo, 

investidores, sócios e funcionários. 

Princípio 2 – Cobrir a empresa de ponta a ponta – o COBIT tem a premissa de alcançar 

todas as áreas da empresa que tenham relação com a TI, cobrindo seus relacionamentos 

dentro da empresa e fora dela. 

Princípio 3 – Aplicar um modelo único integrado – Mesmo o COBIT tendo relacionamento 

com outras normas como ITIL e ISO 27000 é importante que o modelo a ser implantado na 

organização esteja consolidado. 

Princípio 4 – Permitir uma abordagem holística – Este princípio prevê que o modelo de 

governança tenha um alcance macro dentro organização, alcançado todos os pontos 

relacionados com a Governança e a gestão de TI. 

Princípio 5 – Distinguir a Governança da gestão – É importante segmentar claramente as 

atividades relacionadas à gestão de TI das atividades relacionadas à Governança de TI, pois 

as mesmas se relacionam, mas têm características e propósitos distintos. 

Tendo estes cinco princípios norteadores o COBIT consegue oferecer um modelo de 

Governança de TI que alcança todas as áreas que tem relacionamento com a TI e 

principalmente oferecer mecanismos objetivos de alinhamento da Governança de TI com a 

Governança coorporativa. 

Um dos mecanismos para esse alinhamento é o desdobramento dos objetivos em diversas 

fases do modelo chegando até as ações práticas cabíveis a cada área da organização que se 

relaciona com a TI. 

De acordo com ISACA (2016) As necessidades das partes interessadas devem ser 

transformadas em uma estratégia exequível pela organização. O conjunto de objetivos da 

organização. No COBIT 5 este conjunto é o mecanismo de tradução das necessidades das 
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partes interessadas em objetivos corporativos específicos, personalizados, exequíveis, 

objetivos de TI e metas de habilitador. Esta transformação permite a configuração de 

objetivos específicos em cada nível e em cada área da organização em apoio aos objetivos 

gerais e às exigências das partes interessadas e, portanto, apoia efetivamente o alinhamento 

entre as necessidades corporativas e os serviços e soluções de TI. 

Apesar dos objetivos coorporativos serem particulares de cada organização o COBIT 

apresenta uma relação de 17 objetivos genéricos que servem de embasamento para a 

definição e desdobramentos deles. São estes objetivos: 

 Da área financeira – Transparência financeira e conformidade com as leis e 

regulamentos 

 Da relação com o cliente – continuidade e disponibilidade do serviço de negócio e 

otimização dos custos  

 Da área de treinamento – Equipes motivadas e qualificadas 

O conjunto de objetivos é importante porque permite a definição das prioridades de 

implantação, melhoria e garantia da Governança corporativa de TI com base nos objetivos 

(estratégicos) da organização e no respectivo risco. 

Após o mapeamento e desdobramento dos objetivos coorporativos e de TI, o modelo do 

COBIT propõem que a organização atinja um nível de governança que contenha 

mecanismos de aferição e acompanhamento do alcance e alinhamento desses objetivos 

estabelecidos. A estes mecanismos é dado o nome de habilitadores. 

Conforme ISACA (2012) os habilitadores são fatores que, individualmente e em conjunto, 

influenciam se algo irá funcionar - neste caso, a Governança e a gestão corporativas da TI. 

Os habilitadores são orientados pelo conjunto de objetivos, ou seja, objetivos de TI em 

níveis mais alto definem o que os diferentes habilitadores deverão alcançar. O modelo do 

COBIT 5 descreve sete categorias de habilitadores: 

 Princípios, políticas e modelos: são veículos para a tradução do comportamento 

desejado em orientações práticas para a gestão diária. 

 Processos: descrevem um conjunto organizado de práticas e atividades para o 

atingimento de determinados objetivos e produzem um conjunto de resultados em 

apoio ao atingimento geral dos objetivos de TI. 

 Estruturas organizacionais: são as principais entidades de tomada de decisão de 

uma organização. 

 Cultura, ética e comportamento das pessoas e da organização: são muitas vezes 

subestimados como um fator de sucesso nas atividades de governança e gestão. 

 Informação: permeia qualquer organização e inclui todas as informações produzidas 

e usadas pela organização. A informação é necessária para manter a organização em 

funcionamento e bem governada, mas no nível operacional, a informação por si só é 

muitas vezes o principal produto da organização. 

 Serviços, infraestrutura e aplicativos: incluem a infraestrutura, a tecnologia e os 

aplicativos que fornecem à organização o processamento e os serviços de 

tecnologia da informação. 
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 Pessoas, habilidades e competências: estão associadas às pessoas e são necessárias 

para a conclusão bem-sucedida de todas as atividades bem como para a tomada de 

decisões corretas e tomada de medidas corretivas. 

Considerando que a empresa passou pelas etapas relacionadas anteriormente, com o intuito 

de oferecer a característica de continuidade e de melhoria continua o modelo de governança 

do COBIT, propõe um modelo de maturidade que permite que a organização acompanhe a 

evolução do modelo de governança implantado. O modelo de maturidade proposto pelo 

COBIT designa níveis de classificação para os processos de governança da seguinte forma: 

 Processo Incompleto - O processo não foi implantado ou não atingiu seu objetivo. 

Neste nível, há pouca ou nenhuma evidência de qualquer alcance sistemático do 

objetivo do processo. 

 Processo Executado - O processo implantado atinge seu objetivo. 

 Processo Gerenciado - O processo realizado, descrito acima, é implantado de forma 

administrativa (planejado, monitorado e ajustado) e seus produtos do trabalho são 

adequadamente estabelecidos, controlados e mantidos. 

 Processo Estabelecido - O processo controlado descrito acima é implantado 

utilizando um processo definido capaz de atingir seus resultados. 

 Processo Previsível - O processo estabelecido opera dentro dos limites definidos 

para produzir seus resultados. 

 Processo Otimizado- O processo previsível é continuamente melhorado visando a 

satisfação dos objetivos corporativos pertinentes, atuais ou previstos. 

O modelo de governança do COBIT está em constante atualização e evolução e por receber 

apoio de empresas e especialistas de diferentes áreas de conhecimento tende a ter uma 

visão generalista dos processos de governança de TI. 

 

4. ISO 38500 

A ISO/IEC 38500 publicada pelo instituto de normatização australiano foi reconhecida 

pelos órgãos internacionais ISO e IEC como padrão internacional de governança de TI em 

2008 e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, foi reconhecida em 2009. 

Esta ISO tem o foco no desempenho das organizações no que se refere à utilização e 

entrega das tecnologias da informação e comunicação para seus públicos internos e 

externos, seja nas empresas públicas ou nas empresas privadas. 

Segundo ISO (2009), a ISO 38500 é uma norma de alto nível baseada em consultoria, que 

basicamente propõe boas práticas para orientar as organizações na implantação da 

Governança de TI, incluindo práticas como avaliar, dirigir e monitorar. 

De acordo com Mohamad e Toomey (2016) esse padrão de governança é um guia 

destinado principalmente para o corpo diretivo das organizações, mas também auxilia os 

gerentes de setores, os profissionais especialistas, os fornecedores, os prestadores de 

serviço e também os auditores na construção e manutenção do plano de governança da 

tecnologia da informação mais adequado para a organização. 
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Essa é uma norma generalista que objetiva atender empresas públicas, privadas, órgãos não 

governamentais, cooperativas e vários tipos de organizações empresariais. Além de atender 

diferentes tipos de empresas esta ISO também se adapta a diferentes tamanhos de 

empresas, independente delas serem pequenas, médias ou grandes, a ISO as consegue 

atender. 

De acordo com ISO (2009) o propósito desta norma é promover o uso eficaz, eficiente e 

aceitável da TI em todas as organizações, para: 

 Garantir às partes interessadas (incluindo consumidores, acionistas e funcionários) 

que, se a norma for seguida, pode-se confiar na Governança corporativa de TI da 

organização; 

 Informar e orientar os dirigentes quanto ao uso da TI em suas organizações e 

 Fornecer uma base para uma avaliação objetiva da Governança corporativa de TI. 

A ISO 38500 recomenda que os diretores membros do grupo sênior da Governança da 

organização devem: acompanhar, dirigir e monitorar a utilização da tecnologia da 

informação, mesmo que essas funções sejam delegadas a um grupo de especialistas, eles 

serão responsáveis pelas atividades relacionadas a estas funções, porém os diretores 

deverão continuar prestando contas acerca dos resultados esperados pela Governança. 

Os dirigentes das empresas têm o dever de garantir a conformidade da empresa diante das 

legislações e respondem por questões civis, financeiras e coorporativas em suas 

corporações e na área de TI eles prestam contas acerca de: 

 Normas de segurança 

 Privacidade 

 Distribuição de mensagens 

 Práticas de comércio 

 Direitos de propriedade intelectual 

 Registro de informações 

 Legislações ambientais 

 Acessibilidade 

 Responsabilidade social 

O modelo de governança de TI da ISO 38500 mostrado na Figura 06 além de reforçar a 

importância da responsabilidade do corpo diretivo em acompanhar a utilização da 

tecnologia da informação, também se baseia em seis princípios que norteiam a execução 

das atividades das diretorias e dos especialistas: 

1. Responsabilidade: devem estar claras e compreensíveis as responsabilidades para o 

uso da TI e os responsáveis precisam de autoridade para realizar ações 

2. Estratégia: planejar a capacidade atual e futura da TI para dar suporte às 

necessidades da organização 

3. Aquisição: adquirir tecnologias validadas após análise do equilíbrio entre benefício, 

oportunidade, custo e risco. 
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4. Desempenho: garantir que o desempenho da área de TI ocorra conforme os 

requisitos atuais e futuros do negócio 

5. Conformidade: garantir que a área de TI esteja de acordo com as regras regulatórias 

6. Fator Humano: o planejamento e utilização da área de TI sejam baseados nas 

politicas, processos e tarefas, além de respeitarem os fatores humanos. 

A norma ISO 38500 além de direcionar a aplicação do seu modelo através dos princípios 

mencionados, descreve que os diretores podem realizar a Governança de TI através das três 

atividades abaixo: 

1. Avaliar o uso da tecnologia da informação: Realizar a análise e julgamento da 

utilização atual e futura da TI na organização, incluindo estratégias, propostas e 

fornecimento de ativos. Sendo que essa análise deve levar em consideração fatores 

econômicos, sociais e políticos internos e externos.  

2. Diretivas de preparação e implantação de planos e políticas: Direcionar a 

preparação e implantação dos investimentos em TI assim como as regras de uso da 

TI na organização 

3. Monitoramento da conformidade com as politicas e do desempenho conforme o 

planejado: Monitorar a conformidade interna da TI assim como o atendimento de 

obrigações regulatórias externas como legislações e contratos. 

 

Figura 06 – Modelo da ISO 38500; ISO (2009) 

Através da Figura 06 é possível visualizar a Governança de TI recebendo as pressões e 

necessidades do negócio que serviram com base para as decisões dentro da Governança e 

nos seus processos internos é destacado o ciclo continuo de avaliar as propostas dos 

processos de negócio, dirigir as politicas e planos de TI e monitorar o desempenho e a 

conformidade dos processos e projetos de TI. 
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4.1 Guia prático ISO 38500 

A ISO 38500 fornece um guia com práticas necessárias para atender os princípios 

indicados como fundamentais para realização de uma boa governança de TI. 

Mesmo não sendo únicas e obrigatórias, as práticas descritas na norma servem 

como referência para análise da implantação da Governança de TI. 

No Quadro 02 contêm exemplos das tarefas a serem realizadas dentro das 

atividades Avaliar, Dirigir e Monitorar previstas dentro dos seis princípios da 

norma. 

 

 Atividades 

Princípios Avaliar Dirigir Monitorar 

Responsabilidade Avaliar as opções 

de delegação de 

responsabilidades 

para garantir o uso 

e entrega eficaz, 

eficiente e 

aceitável da TI 

para o negócio. 

 

Exijam o 

recebimento de 

informações que 

os mesmos 

necessitem para 

suas atividades e 

tomadas de 

decisões 

 

Monitorem os 

responsáveis e o 

atendimento das 

suas 

responsabilidades 

 

Estratégia Avaliar as 

atividades de TI 

para garantir o 

alinhamento com 

mudanças 

circunstanciais 

 

Liderança dos 

dirigentes na 

preparação e uso 

dos planos e 

politicas de TI 

 

Dirigentes 

monitorem o 

progresso das 

propostas de TI 

 

Aquisição Avaliação das 

opções de 

fornecimento de TI 

Orientação para 

que os ativos de TI 

sejam adquiridos 

de forma 

apropriada 

 

Monitorar o 

entendimento das 

necessidades da 

organização ao 

realizar uma 

aquisição de TI 

Desempenho Avaliar os riscos 

para a 

continuidade da 

operação 

Avaliar os riscos à 

integridade da 

informação e 

ativos de TI 

 

Garantir que sejam 

alocados recursos 

suficientes para TI 

atender às 

necessidades do 

negócio 

 

Monitorar até que 

ponto o TI dá 

suporte ao negócio 

Monitorar a 

priorização dos 

recursos e 

orçamentos de TI. 
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Conformidade Avaliar 

regularmente como 

a TI cumpre as 

legislações, 

normas e 

contratos. 

 

Exigir que as 

politicas internas 

de TI sejam 

estabelecidas e 

cumpridas 

 

Monitoramento do 

cumprimento da 

conformidade 

através de registros 

formais e práticas 

de auditoria 

Fator Humano Avaliar as 

atividades de TI 

para garantir que 

os 

comportamentos 

humanos sejam 

considerados 

Garantir que as 

atividades de TI 

sejam compatíveis 

com diferentes 

comportamentos 

humanos. 

 

Monitorar as 

atividades de TI 

para garantir a 

relevância do 

comportamento 

humano 

 

Quadro 02 – Tarefas da Governança de TI da ISO 38500; ISO (2009) 

 

5. Estudo comparativo do COBIT e ISO 38500 

O desenvolvimento deste trabalho fundamentou-se em uma pesquisa bibliográfica como 

meio de levantamento de dados e através de uma abordagem qualitativa será realizado um 

estudo dos modelos de governança de TI do COBIT e da ISO 38500 utilizando-se o 

método comparativo.  

De acordo com Marcomi, Lakatos (2000) este método realiza comparações com a 

finalidade de verificar similaridades e explicar divergências, permite analisar o dado 

concreto deduzindo do mesmo os elementos constantes, abstratos e gerais. Pode ser 

utilizado em todas as fases e níveis de investigação: num estudo descritivo, pode averiguar 

a analogia ou os elementos de uma estrutura; nas classificações, permite a construção de 

tipologias; finalmente, em termos de explicação, pode, até certo ponto, apontar vínculos 

causais entre os fatores presentes e ausentes.  

O método comparativo contribui para o estudo de modelos existentes, pois através de um 

contexto comum é possível destacar características, requisitos, aspectos positivos e 

negativos destes modelos que em um estudo descritivo não comparativo pode não ser 

identificado. 

Segundo Schneider, Schmitt (1998) a comparação, enquanto momento da atividade 

cognitiva, pode ser considerada como inerente ao processo de construção do conhecimento 

nas ciências sociais. É lançando mão de um tipo de raciocínio comparativo que podemos 

descobrir regularidades, perceber deslocamentos e transformações, construir modelos e 

tipologias, identificando continuidades e descontinuidades, semelhanças e diferenças, e 

explicitando as determinações mais gerais que regem os fenômenos sociais.  

Devido a este estudo comparativo ter sido realizado dentro da área de pesquisa de 

governança de TI buscou-se o embasamento em critérios fundamentais e comuns aos 

modelos desta área. Os critérios que nortearam o comparativo foram: 

Conceituais: Busca-se comparar as diferenças conceituais dos modelos 
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Público-alvo: Busca-se comparar o público a quem será destinado o modelo 

Estruturação: Busca-se comparar a forma que os modelos foram estruturados 

Adaptabilidade: Busca-se comparar as possibilidades de adequações dos modelos em 

diferentes cenários. 

Implantação: Busca-se comparar os métodos, guias e características de implantação dos 

modelos. 

5.1 – Comparativo Conceitual 

O modelo do COBIT (Control Objetives for Information and Related Tecnology) 

que traduzido para o português significa Objetivos de Controle da Informação e 

Tecnologia Relacionada, é conceituado como framework de melhores práticas de 

governança de TI genérico e adaptável a qualquer organização. Os processos 

descritos no COBIT são resultados das práticas inseridas por empresas e 

pesquisadores que já comprovam a eficiência e eficácia delas e as compartilham na 

biblioteca COBIT. 

De acordo com ISACA (2012) o COBIT 5 baseia-se em mais de quinze anos de uso 

e aplicação prática do COBIT por muitas organizações e usuários das comunidades 

de negócios, TI, risco, segurança e garantia. 

Já a ISO 38500 é uma norma elaborada e padronizada pelo instituto de 

padronização australiano e aceita como norma internacional de governança de TI. 

Nesta norma são descritos princípios a serem seguidos pelo alto escalão das 

empresas para que planejem, dirijam e monitorem o uso da TI.   

De acordo com ISO (2009) esta norma se aplica aos processos de gerenciamento da 

Governança (e decisões) relacionados aos serviços de informação e comunicação 

usados por uma organização. Esses processos podem ser controlados por 

especialistas em TI dentro da própria organização, por provedores externos de 

serviços ou pelas unidades de negócio da organização. 

5.2 – Comparativo Publico Alvo 

Neste quesito a ISO 38500 é direta e objetiva indicando para quais funções a norma 

está direcionada. Segundo ISO (2009) a norma aconselha, informa e assessora 

dirigentes das organizações, incluindo-se: 

- Gerentes Seniores 

- Membros de grupos de monitoramento de recursos dentro da organização; 

- Especialistas externos, de negócios ou técnicos; 

- Fornecedores de produtos de TI; 

- Fornecedores e consultores de serviços; 

- Auditores de TI. 

Diferente da ISO 38500 o COBIT não destaca em um tópico específico para qual 

público o framework se destina, esta informação pode ser observada nas 

especificações iniciais do framework e no desenvolvimento textual do mesmo.  
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De acordo com ISACA (2012), o COBIT fornece um modelo abrangente que 

auxilia as organizações a atingirem seus objetivos de governança e gestão de TI, 

também permite que a TI seja governada e gerida de forma holística para toda a 

organização, abrangendo o negócio de ponta a ponta bem como todas as áreas 

responsáveis pelas funções de TI, levando em consideração os interesses internos e 

externos relacionados com TI. 

5.3 – Comparativo Estrutural 

O COBIT por ser concebido para ser um framework de visão e aplicação holística 

tem uma estrutura de processos de governança de TI que busca atender totalmente a 

organização independente do seu porte. O COBIT prevê cinco processos de 

governança, listados abaixo, sendo que dentro de cada processo contem a execução 

das atividades avaliar, dirigir e monitorar: 

  Garantir a definição e manutenção do Modelo de Governança; 

  Garantir a realização de benefícios; 

  Garantir a otimização do risco; 

  Garantir a otimização dos recursos; 

  Garantir a transparência para as partes interessadas. 

O COBIT faz o detalhamento de cada processo em um documento adicional que 

tem o nome de Guia de Implementação. 

Por outro lado, a ISO 38500 tem uma estrutura compacta e objetiva, como 

mostrado na Figura 06, na qual é proposto que os dirigentes executem o ciclo de 

tarefas avaliar, dirigir e monitorar o uso de TI na organização, tendo como 

embasamento as pressões, processos e necessidades do negócio. 

5.4 – Comparativo de Adaptabilidade 

Neste tópico os dois modelos têm características semelhantes, pelo fato de serem 

modelos concebidos para serem utilizados por empresas públicas e privadas, sejam 

elas de pequeno, médio ou grande porte. Essa possibilidade de adaptação para 

diversos tipos de empresa está descrita nos conceitos e estrutura tanto do COBIT 

quanto da ISO 38500 

De acordo com ISACA (2012) o COBIT aborda a Governança, gestão da 

informação e tecnologia correlata a partir da perspectiva de toda a organização. Ele 

é integrado a Governança coorporativa da organização e por isso integra-se 

facilmente a qualquer sistema de governança. 

Já o ISACA (2012), afirma que adoção de um padrão internacional beneficia o 

desenvolvimento da Governança de TI, já que é aplicável a todas as organizações 

independente do tamanho, propósito ou estrutura dela. 

5.5 – Comparativo de Implantação 

Este é o quesito que contém divergências consideráveis entre o COBIT e a ISO 

38500, pois como descrito no tópico 5.1 o COBIT é um framework que contém em 

sua estrutura a reunião das melhores práticas consolidadas pelas organizações 
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colaboradoras e a ISO é uma norma elaborada por um instituto de padronização 

internacional. 

As diferenças conceituais refletem diretamente na forma de implantação desses 

modelos, pois para o COBIT, em seu Guia de Implantação, a organização precisa 

fazer uma avaliação estrutural do negócio e da TI, fazer os desenhos de processos 

adequados à organização e criar as práticas necessárias para atendimento dos 

princípios previsto no COBIT. 

De acordo com Barata, Mancini, Prado, Sun (2016) a implantação do COBIT é 

trabalhosa, mesmo para uma organização de grande porte com mais disponibilidade 

de recursos. Isso se deve à grande quantidade de processos do COBIT. Muitos 

processos descritos pelo COBIT não são prioritários para todas as organizações 

pelo fato das prioridades organizacionais serem definidas pelas estratégias de 

negócio. 

Já o modelo de implantação da ISO38500 é simples e direto. Nele são descritas as 

atividades a serem realizadas dentro de cada princípio previsto, de uma maneira 

generalista que se adapte a qualquer organização. 

Como descreve ISO (2009) as práticas descritas não são exaustivas, mas fornecem 

um ponto de partida para a discussão sobre as responsabilidades dos dirigentes com 

a Governança de TI. Cada organização é individualmente responsável por 

identificar as ações específicas necessárias para implementar os princípios. 

 

6. Conclusão 

A Governança de TI tem papel importante para a manutenção e crescimento das 

organizações e para oferecer reais benefícios e valor precisa de uma implantação e 

acompanhamento alinhado as necessidades do negócio. Este alinhamento se dá com a 

aproximação dos objetivos coorporativos contidos no plano de governança 

coorporativa com os objetivos de TI, que estão previstos tanto no modelo do COBIT 

quanto da ISO 38500. 

Tanto o modelo do COBIT quanto da ISO 38500 são modelos de governança flexíveis 

e adaptáveis que foram desenvolvidos para atender a vários tipos e tamanhos de 

empresas, com isso é possível afirmar que qualquer um deles pode ser utilizado como 

modelo de referência. O que irá diferenciar o modelo mais adequado para o menos 

adequado serão as necessidades de negócio da organização que irá realizar a avaliação 

dos modelos. 

O modelo do COBIT se mostra robusto, com uma arquitetura de processos e controles 

que se enquadram em diversas áreas de uma empresa, envolve funções de funcionários 

de diferentes especialidades e tem um enfoque generalista, com isso ele pode ser 

adequado para organizações de grande porte com uma grande estrutura de pessoas, com 

filiais em diferentes países, mas pode não ser adequado a empresas de pequeno porte 

como um pequena operação em um escritório. 

Já o modelo previsto na norma ISO 38500 é compacto e objetivo, demonstrando os 

princípios para o alcance de uma boa governança, que pode ser alcançada através da 

execução de uma lista de atividades. Além dessa descrição objetiva, por ser uma norma 
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internacional a ISO fornece para a empresa uma garantia de cumprimento de um 

modelo de governança de TI o que lhe dá respaldo diante de investidores, fornecedores 

e outras partes interessadas no negócio da organização. 

Os modelos de governança são documentos que servem de referência tanto para os 

dirigentes quanto para os especialistas terem o embasamento acadêmico e empresarial 

para tratativa dos planos de governança em fase de planejamento ou já implantados nas 

organizações. A escolha do modelo mais adequado para utilização deve ser um trabalho 

fundamentado no plano de governança coorporativo da empresa, na sua cultura interna 

e na sua estrutura de TI presente e futura. Os modelos do COBIT e da ISO 38500 

podem atender satisfatoriamente a uma organização. Através da comparação realizada 

não é possível definir superioridade entre os modelos, mas é possível afirmar que as 

premissas definidas pelo plano de governança de TI definirão qual o modelo será mais 

adequado para a organização. 

Este trabalho não descreveu um comparativo de aplicações dos modelos em estudos de 

casos empresariais, logo a realização de uma comparação contendo os resultados de 

aplicação dos modelos é um trabalho futuro que pode contribuir para o 

desenvolvimento desta pesquisa e para o desenvolvimento e atualização dos modelos 

do COBIT e da ISO 38500.  
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RESUMO 

Os avanços tecnológicos nos mercados provocaram novos comportamentos e dinâmicas 

socioeconômicas. Com extrema rapidez certos movimentos passam de tendência a pratica 

consolidadas. A indústria bancaria brasileira está na vanguarda mundial da tecnologia com 

um ecossistema desenvolvido e robusto, estando sempre atualizado às novas tendências 

nos mais diversos campos. O presente estudo objetiva analisar os números referente aos 

investimentos em TI no período de 2012 a 2016 e os indicadores numéricos dos canais 

digitais, como também os números relativos à taxa de bancarização neste período de 

análise. Para tal, se utilizou principalmente dados da pesquisa Febraban 2017, com foco na 

utilização dos canais digitais. Os resultados expressam o forte crescimento dos canais 

digitais, principalmente o mobile banking tornando-se o canal preferido dos brasileiros 

com quase um quarto do total de transações bancarias.  

Palavras-chave: Tecnologia da Informação, Mobile banking, Bancarização. 

INVESTMENT IN INFORMATION TECHNOLOGY AND THE USE OF THE 

BRAZILIAN POPULATION TO NEW BANK DIGITAL CHANNELS 

ABSTRACT 

The technological advances in the markets have provoked new behaviors and 

socioeconomic dynamics. With extreme rapidity certain movements go from tendency to 

practice consolidated. The Brazilian banking industry is at the forefront of the technology 

world with a developed and robust ecosystem, being always updated to the new trends in 

the most diverse fields. The present study aims to analyze the numbers referring to IT 

investments in the period from 2012 to 2016 and the numerical indicators of the digital 

channels, as well as the numbers related to the banking rate in this period of analysis. For 

this, we used data from the Febraban 2017 research, focusing on the use of digital 

channels. The results express the strong growth of digital channels, especially mobile 

banking, making it the preferred channel of Brazilians with almost a quarter of total 

banking transactions. 

Keywords: Information Technology, Mobile banking, Banking. 
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INTRODUÇÃO 

Com o surgimento de novos modelos de negócios e o aumento da competitividade, 

cada vez mais empresas são obrigadas a buscar meios para aumentar os lucros e melhorar 

qualidade de serviço garantindo seus negócios. Dessa forma utiliza-se investimento em 

Tecnologia da Informação (TI), com a finalidade de Redução de Custos e melhora o 

relacionamento com o cliente. 

(Fonseca, Meirelles, & Diniz, 2010) Afirmam que o setor de serviço é o que investe 

em tecnologia, dentro desse setor o bancário é o que lidera a utilização de TI no mundo. O 

Brasil ganhou destaque entre os países nessa área de atuação. Essa inovação começou a 

fazer parte das instituições bancárias na década de 60 quando os bancos adquiriram os 

primeiros computadores, evoluindo após alguns anos para os sistemas de informação. Em 

2016, embora o cenário econômico restritivo a indústria bancária brasileira investiu cerca 

de 18,6 bilhões em tecnologia nesse período. A Estratégia adotada pelos bancos brasileiros 

mostrou-se eficaz em atendimento, especialmente por meios digitais, cresceram 

vertiginosamente e com agilidade necessária (Febraban, Pesquisa FEBRABAN de 

Tecnologia Bancária 2017: Mobile banking é o canal favorito dos brasileiros, 2017). 

Dentre as mudanças tecnológicas no setor bancário, as transações realizadas em 

terminais eletrônicos e internet banking estão consolidadas no mercado do 

autoatendimento. Destaca-se também o mercado mobile, sendo este considerado em forte 

expansão devido à nova geração de clientes (Grandilone, 2016). 

A pesquisa realizada pela (Febraban, Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia 

Bancária 2017: Mobile banking é o canal favorito dos brasileiros, 2017) mostra o forte 

crescimento na tecnologia mobile banking entre cliente de instituições financeiras 

bancárias. Encontra-se em primeiro lugar na preferência para efetuar transações bancárias, 

representando um terço do total de transações bancárias em 2016. 

Em 2016, o Mobile Banking destacou-se como o preferido dos brasileiros, com um 

crescimento de 140% em transações com movimentação financeira. (Febraban, Pesquisa 

FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2017: Mobile banking é o canal favorito dos 

brasileiros, 2017) 

Justifica-se, então, a importância dos investimentos bancários e o crescimento das 

transações por meios digitais, destacando-se o mobile banking dentre os demais canais. A 

evolução dos meios tecnológicos em instituições bancárias vem facilitando o 

relacionamento com o cliente de forma ágil e eficiente, favorecendo uma imagem positiva 

do banco no mercado atual. Dessa forma, o presente estudo objetiva analisar os números 

referente aos investimentos em TI no período de 2012 a 2016 e os indicadores numéricos 
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dos canais digitais, como também os números relativos à taxa de bancarização neste 

período de análise. Utilizou como principal fonte de dados a pesquisa da Febraban 2017.  

 O presente artigo está estruturado em quatro tópicos. No primeiro apresenta-se esta 

introdução; no segundo o referencial teórico; no terceiro a metodologia aplicada na 

pesquisa; no quarto expõe os resultados da pesquisa e, por fim são expostas as 

considerações finais. 

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTO EM TI  

O processo inicial da automação bancaria no Brasil iniciou na década de 60, nesse 

período são instalados os primeiros computadores e determinam inúmeros avanços no 

setor, como a evolução dos sistemas paralelos para o Listão e slips de saldos e entrada de 

dados via cartão e fita magnética, a padronização dos cheques entre outros. (Fonseca, 

Meirelles, & Diniz, 2010). 

A indústria bancaria brasileira inicia seu processo de automação na década de 1970, 

com um crescimento continuo até atual momento. Os terminais bancários foi o primeiro 

passo nesse processo tecnológico, possibilitando efetuar nas agencias maior número de 

transações possíveis. Em seguida com a chegada dos computadores com maior capacidade 

de processamento e com custos cada vez menores possibilitando uma nova tendência de 

mercado. Durante o período inflacionário os bancos tinham lucros altíssimos, parte dessa 

quantia era investidos em tecnologia. Em resultado aos investimentos elevados o processo 

de automação não parou de crescer, no final dos anos 80 surge o primeiro canal de 

autoatendimento (caixa eletrônicos) e logo após, a chegada do Internet Banking no início 

dos anos 2000. (Fonseca, Meirelles, & Diniz, 2010).   

Na década de 1990 a tecnologia da informação tornou-se um fenômeno conhecido 

com aumento do número de pessoas com acesso à Internet. Empresas passaram a investir 

cifras cada vez maiores para aprimorar e agilizar seus serviços. 

Com o crescimento do uso da TI nos bancos, além da redução dos custos 

operacionais, houve um aumento o desempenho dos bancos e redução dos custos dos 

serviços aos clientes. Com a entrada dos novos canais de trancões financeira, caixas 

eletrônico, Internet Banking e Mobile Banking, os bancos tiveram uma alteração do 

modelo tradicional de suas agências bancárias, que nos últimos dez anos passaram a 

possuir cada vez menos caixa humanos e mais gerentes especializados, alavancando, dessa 

forma, a venda de produtos de maior valor agregado para os clientes de maior potencial de 

investimento. (Mallick & Ho, 2010).   

Com os novos canais de atendimento e transações financeiras caixas eletrônico, 

Internet Banking e Mobile Banking, os usuários estão frequentando cada vez menos as 

agencias bancaria, visto que esses novos canais trazem mais comodidade aos clientes que 

não precisam perderem tempo em filas de banco, já que podem fazer diversos transações 

sem precisar ir à agencia bancaria. 

O setor bancário é um dos setores que mais tem investido em TI, tendo grande parte 

de seus produtos e serviços dependente dessa tecnologia. Na América Latina em todos os 

setores, o TI representa entre 20% e 30% do total de investimentos (Lara, Perdómo, & 

Jiménez, 1999) 
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De acordo com (Albertin, 1999) a Tecnologia de Informação, é uma poderosa 

ferramenta empresarial que altera as bases da competitividade e as estratégias empresariais. 

As organizações passaram a realizar seus planejamentos e a criar suas estratégias voltadas 

para o futuro e para seus clientes, tendo como uma de suas principais bases a TI, devido a 

seus impactos sociais e empresariais.  

A tecnologia tem crescido em uso e desenvolvimento de várias formas como 

resultado do aumento da complexidade relativa ao processamento dos sistemas internos 

que são amplificados pela possibilidade de novos processos, atividades, produtos e 

serviços, que eram inviáveis com as tecnologias anteriores, constituindo-se em uma 

difusão crescente desencadeada pelas vantagens percebidas e pelos fornecedores de 

tecnologia que ofertam e criam novos usos para seus produtos. (Fonseca, Meirelles, & 

Diniz, 2010). 

Mesmo com o cenário econômico adverso os gastos e investimentos em TI não 

diminuíram. Segundo a pesquisa (GVcia, 2017) os gastos bancários com TI foram de 

14,1% de sua receita ultrapassando a média geral das empresas (7,6%) e do setor serviços 

(11,0%) conforme gráfico 1 abaixo. 

GRÁFICO 1. Gastos e Investimentos em TI Média: Empresas, Serviços e Bancos 

 

Fonte: (GVcia, 2017) 

MOBILE BANKING NO BRASIL 

O constante avanço em ferramentas tecnológicas vem mudando como o consumidor 

se relaciona com setor bancário, e consequentemente, exige-se novos serviços e traz 

desafios aos bancos em estar investindo em tecnologias que impulsionarão segurança, 

praticidade e acesso aos serviços do setor financeiro.  

Antigamente os correntistas utilizavam apenas as Agências Bancárias para a 

realização de serviços. Atualmente existe uma diversidade de meios para atender cada tipo 

de consumidor. 

Segundo (Beccalli, Casu, & Girardone, Efficiency and Stock Performance in 

European Banking, 2006), o setor bancário tem interesse em investimentos tecnológicos a 

partir da natureza de suas atividades que são processamento, o gerenciamento e a utilização 

estratégica da informação. 
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Com a chegada da internet, os bancos focalizaram no autoatendimento por 

intermédio dela, criando aplicações como o Internet Banking e numa escala de evolução 

tecnológica, surgiu o Mobile Banking (Ramos, Pimenta, & Rodrigues, 2010). 

Segundo a pesquisa realizada por (Deloitte, 2017), a intensa utilização dos 

smartphones pelos brasileiros tem impacto não diretamente no setor de telecomunicação, e 

sim em setores financeiros e varejo. A realização de compras tem maior foco 

primeiramente em pesquisas de produtos e serviços e não no ato pela compra em si do 

serviço ou produto. 

Na área de finanças, os consumidores checam saldo em suas contas bancárias; no 

ramo de compras para pesquisas produtos e serviços e, âmbito de pagamentos na utilização 

para pagar taxi (Deloitte, 2017). 

GRÁFICO 2. Realizam pelo menos uma vez por semana 

 

Fonte: (Deloitte, 2017) 

A Comunicação Móvel vem crescendo exponencialmente e penetra em diferentes 

culturas e classes sociais, causando um impacto em diferentes esferas econômicas 

(Pellanda, 2009). 

(Beccalli & Federica, Lending, Investments and the Financial Crisis, 2016), alega 

que a tecnologia tem influenciado bastante a direção das operações do banco, 

disponibilizando aplicativos que têm como intuito reduzir custos aos bancos ao passar do 

tempo, com isso pode-se considerar uma necessidade e oportunidade para conseguir 

alcançar melhora na qualidade dos serviços prestados. 

Ora (Pousttchi & Schurig, 2004), relata que as agências bancárias impulsionam a 

utilização dos canais eletrônicos não unicamente para aumentar conforto, mas pelo impacto 

econômico que esses canais proporcionam na redução dos custos das agências bancárias. 

Frequentemente, empresas tentam adaptar os seus já existentes 

produtos e práticas ao mundo mobile. Entretanto, esse é o mínimo requerido 

para se pensar o mobile. A verdadeira chave para o sucesso não é adaptar suas 

práticas, mas entender os meios pelos quais a mobilidade pode, vai e deve 

mudá-las. (Hayden & Webster, 2014, p. 149). 
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Muitas empresas que já possuem websites têm usado ferramentas que possibilitam 

uma interface responsiva para dispositivos moveis, porem o termo “Mobile" tem uma 

abrangência muito mais ampla. Para garantir o sucesso no ambiente mobile existem fatores 

que devem serem considerados, como usabilidade, acessibilidade, disponibilidade, 

ergonomia e flexível.  

O termo “Mobile Banking” pode ser entendido como o conjunto de 

serviços bancários, envolvendo o uso de dispositivos portáteis conectados a 

redes de telecomunicações móveis que permitem aos usuários a realização de 

pagamentos, transações e outros serviços bancários e financeiros vinculados a 

contas de clientes, com ou sem a participação direta das tradicionais 

instituições do setor bancário. (Diniz, Albuquerque, & Cernev, 2011, p. 18). 

Há diversos motivos que contribuem para o crescimento do Mobile Banking, por 

exemplo o aparecimento dos smartphones, a facilidade de se ter um plano de internet de 

custo acessível sob o forte investimento das operadoras de celular em oferecer estes 

serviços para a sociedade (Febraban, Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2015:, 

2015).  

O uso da internet por celular superou ao acesso pelo computador, diz (Cetic.br & 

Nic.br, 2017), brasileiros com mais de 10 anos que acessam com frequência a internet, 

89% acessam pelo celular, ao mesmo tempo que 65% pelo computador de mesa, portátil ou 

tablet. 

 

 

GRÁFICO 3. Proporção de usuários de internet, por dispositivo utilizado para acesso individual 

 

Fonte: Adaptado de Pesquisa TIC Domicílios 2016 (Cetic.br & 

Nic.br, 2017) 

METODOLOGIA  

O objetivo deste trabalho caracteriza-se como uma pesquisa exploratória e 

descritiva. A pesquisa exploratória não requer a elaboração de hipóteses, restringindo-se a 

definir objetivos com o intuito de buscar mais informações sobre o assunto a ser estudado 

(Cervo, Bervian, & Silva, 2007). Sobre a pesquisa exploratória (Gil, Métodos e técnicas de 

pesquisa social, 2008) nos diz que ela tem o objetivo de proporcionar uma visão geral, de 

tipo aproximativo, acerca de determinado fato. A pesquisa descritiva de acordo com 

(Cervo, Bervian, & Silva, 2007) tem como características a observação, o registro, a 
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análise e a correlação de fatos ou fenômenos, sem que exista a manipulação dos mesmos, 

procurando descobrir com a maior precisão possível, a frequência com que um fenômeno 

ocorre, bem como sua relação e conexão com outros fenômenos. 

Para que a pesquisa possa oferecer resultados harmônicos, deve ser bem planejada, 

considerando a coleta de dados, ressalta que as pesquisas exploratórias podem ser 

compreendidas com uma pesquisa que consiste em proporcionar, mais familiaridade com o 

problema, desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas a torná-lo 

mais explícito. (Marconi & Lakatos, 2009), separam a técnica de coleta de dados em 

documentação indireta, que engloba a pesquisa documental e a bibliográfica e a 

documentação direta, que abrange as técnicas de observação, entrevista, questionários, 

formulários, análise do conteúdo, história de vida, entre outros. Esta pesquisa engloba a 

primeira técnica de coleta de dados apresentados pelos referidos    

Segundo (Gil, Como elaborar projetos de pesquisa, 1996, p. 65) a pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida a partir material já elaborado, tais como livros e artigos 

científicos. Tendo o objetivo de nortear melhor as ideias sobre um tema, dando mais 

credibilidade ao trabalho que está sendo feito. Sua principal vantagem está no fato de 

possibilitar ao pesquisador a cobertura de uma série de fenômenos muito mais vasta do que 

aquela que poderia pesquisar de forma direta. 

Os dados são de origem secundaria. As informações foram coletadas por meio de 

pesquisa documental que terá como principal fonte a pesquisa realizada pelo FEBRABAN 

intitulada como “Pesquisa FEBRABAN de tecnologia Bancária 2017”. Essa pesquisa é 

feita com os principais bancos brasileiros, que desta feita foram 17 instituições financeira 

que representam 91% dos ativos do setor bancário.  

APRESENTAÇÃO E DISCURSÃO DOS DADOS 

Ao analisar o histórico de investimentos bancário em tecnologia percebe-se um 

crescimento progressivo. Os resultados desses investimentos podem ser observados nas 

inovações conquistadas e no aumento continuo da utilização de todos recursos disponíveis 

e do grau de segurança nas transações. Segundo o (Febraban, Pesquisa FEBRABAN de 

Tecnologia Bancária 2017: Mobile banking é o canal favorito dos brasileiros, 2017) em 

anos recentes foram realizados investimentos na construção de estruturas que permitirão o 

desenvolvimento futuro. O gráfico 4 aponta um pico de investimento em hardware até 

2014, a partir de então esses investimentos começam a se estabilizar enquanto gasto em 

software são tendenciados a aumentar.  

GRÁFICO 4. Realizam pelo menos uma vez por semana 
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Fonte: (GVcia, 2017) 

Segundo pesquisa realizada pela (GVcia, 2017) para cada 1% a mais de gastos e 

investimentos em Tecnologia Informação realizados pelas empresas em um período de 2 

anos tem seu lucro aumentado em 7%. A mesma pesquisa constatou que o uso de TI nas 

empresas continuou crescendo mesmo com um cenário econômico adverso, os gastos e 

investimentos não diminuíram. 

A Pesquisa TIC domicílios realizada pela CGI.br/NIC.br nos últimos cincos anos 

mostra o aumento da população com acesso à internet. Em 2016 107 milhões de brasileiros 

tiveram acesso à internet representando 61% da população com 10 ou mais anos. Um 

crescimento de 32,3% em relação a 2012. Os dispositivos mais utilizados pelos brasileiros 

para acesso é o celular. Em 2017 93% da população com acesso à internet se conectaram 

através do celular. Enquanto o acesso com outros dispositivos como computador de mesa, 

notebook e tablet foi registrado uma queda significativa.  

GRÁFICO 5. Realizam pelo menos uma vez por semana 

 

Fonte: Adaptado (Cetic.br & Nic.br, 2017) e (Febraban, Pesquisa 

FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2017: Mobile banking é o canal 

favorito dos brasileiros, 2017) 

Com evolução na usabilidade e a frequência da utilização dos smartphone o número 

de contas que usam mobile banking tem crescido vertiginosamente nos últimos anos, quase 

que quadriplicou desde 2011. Com facilidade do Mobile Banking muitos clientes têm 

deixado de utilizar os serviços do Internet Banking tendo a primeira queda em 2016 em 

relação aos anos anteriores. Segundo o (Febraban, Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia 

Bancária 2017: Mobile banking é o canal favorito dos brasileiros, 2017) um dos motivos 

dos crescimentos do Mobile Banking é migração dos clientes do internet banking. Vale 

ressaltar que boa parte da confiança no Mobile Banking advém das ferramentas que 

inaugurou as relações digitais, o próprio Internet Banking de onde vem grande parte dos 

clientes que utilizam hoje o Mobile Banking. 
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A bancarização (indicador que é obtido a partir da divisão de CPFs únicos no 

Banco Central de pessoas com mais de 15 anos pela população a partir dessa mesma idade) 

tem alcançado percentuais recorde no Brasil. Em 2016, esse índice chegou aos 90,4% - 

aumento de quase dois pontos percentuais em relação à 2015. Este aumento é em virtude 

da facilidade em abertura de novas contas, transações e relacionamento com o cliente. 

Pessoas que residem em cidades do interior que não possuem agencias, podem fazer 

transferência, consultar saldo e efetuar pagamentos sem sair de casa, apenas com um 

dispositivo móvel ou um computador. 

TABELA 1. Indicador de bancarização no Brasil 2012-2016 

ANO 2012 2013 2014 2015 2016 

Bancarização 81,2 84 86,6 88,5 90,4 

Fonte: Adaptado de (Febraban, Pesquisa FEBRABAN de 

Tecnologia Bancária 2015:, 2015) 

Segundo (Febraban, Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2017: Mobile 

banking é o canal favorito dos brasileiros, 2017), de 2015 para 2016, o número de 

transações bancárias passou de 55,7 bilhões para 65 bilhões, onde destaca-se o crescimento 

por meio do Mobile Banking. A desaceleração no uso do Internet Banking, deu-se por 

conta da facilidade de se ter acesso aos serviços na palma da mão, o mesmo atingiu em 

2014 18 bilhões, no ano seguinte caiu para 17,7 bilhões e chegaram a 14,8 bilhões em 

2016, mesmo ano em que o Mobile Banking chegou ao auge de 21,9 bilhões. 

TABELA 2. Transações bancárias no por canais 

Ano 2012 2013 2014 2015 2016 

 % BILHÕES % BILHÕES % BILHÕES % BILHÕES % BILHÕES 

Mobile Banking 1 0,5 4 1,6 10 4,7 20 11,2 34 21,9 

Internet Banking 39 13,7 41 16,5 37 18 32 17,7 23 14,8 

ATM 25 8,8 23 9,2 21 10,2 18 10 15 10 

POS 16 5,7 16 6,4 15 7,2 14 7,8 10 6,6 

Agências Bancárias 11 4 10 3,8 10 4,9 8 4,4 8 5,3 

Correspondências 4 1,4 3 1,3 5 2,3 6 3,2 8 5,1 

Contact Center 4 1,5 4 1,5 3 1,5 3 1,4 2 1,3 

Total 100 35,6 100 40,3 100 48,8 100 55,7 100 65 

Fonte: Adaptada de (Febraban, Pesquisa FEBRABAN de 

Tecnologia Bancária 2017: Mobile banking é o canal favorito dos 

brasileiros, 2017) 
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Presentemente, são mais da metade as transações bancárias feitas por canais 

digitais, totalizando 57%.  Com essas mudanças ao se utilizar esses meios, mostram que a 

sociedade está tendo amadurecimento na utilização das ferramentas   disponibilizadas 

pelos setores bancários. 

Os maiores percentuais em movimentação financeira foram de 51% no ano de 2016 

em canais tradicionais: (Agências Bancárias, ATMs, Correspondentes e Contact Center) 

consecutivo pelo POS com taxa de 18% e por meios digitais (Internet Banking e Mobile 

Banking) com percentual de 20%. 

Ao analisar o gráfico 6 e cada tipo de canal no setor bancário, percebe-se no 

cenário do POS a partir do ano de 2011 para 2013, houve um aumento de 31% para 34%, 

porém nos anos de 2015 para 2016 houve um retardo de 34% para 29. Essa perda está 

relacionada ao cenário de recessão econômica, de acordo com dados analisados pela 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNDA Contínua, IBGE), é normal 

as vendas no varejo trazerem a insegurança com o mercado de trabalho e com a 

expectativa do consumidor sobre o futuro. Os canais tradicionais conservam-se em seu 

percentual de 51% de 2011 para 2016. Já nos seis anos anteriores referentes à pesquisa de 

tecnologia bancária, os canais digitais registram aceleração constante passando de 16%, em 

2011, para 20% em 2016. 

GRÁFICO 6. Evolução das transações com movimentação financeira - Evolução por canal 

 

FONTE: (Febraban, Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia 

Bancária 2017: Mobile banking é o canal favorito dos brasileiros, 2017) 

O volume de moeda transacionado nos meios tradicionais apresenta um aumento de 

8,5 bilhões em 2011, para 11,6 bilhões em 2016. Os meios digitais têm um desfecho de alta 

menos intenso, de 2,6 bilhões em 2011, para 4,5 bilhões em 2016. Já o POS vem crescendo 

nos anos de 2011 a 2015, com respectivamente 5,1 bilhões para 7,8, mas tem uma queda 

abrupta no ano de 2016 para 6,6 bilhões. 

A interação entre o consumidor e os bancos teve aumento significante e notório em 

todos os canais digitais. O canal de comunicação que teve queda no ano de 2016 foi o 

envio de extrato pelo correio, os restantes que promovem conectividade pelo ambiente 

digital, cresceram expressivamente. 
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Em relevância, as interações com o cliente que utilizam Smartphones cresceram em 

média 55% de 2015 para 2016, onde telefonemas para clientes cresceu de 189 milhões em 

2015 para 414 milhões em 2016. 

GRÁFICO 7. Interação entre clientes e bancos cresce nos ambientes digitais 

 

Fonte: Adaptada de Pesquisa (Febraban, Pesquisa FEBRABAN 

de Tecnologia Bancária 2017: Mobile banking é o canal favorito dos 

brasileiros, 2017) 

Com a utilização dos meios digitais para realizar abertura de conta bancaria, 

transações, contatos com o banco e outros serviços, os clientes estão cada dia, diminuindo 

a frequência de ida as agencias bancarias. Junto com essa mudança de comportamento 

estão surgindo novas tendências neste setor. No brasil tem crescido o número de bancos 

totalmente digitais, onde os clientes realizam todos os serviços sem precisar ir em uma 

agencia física. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O setor bancário tem grande influência na economia brasileira, além de representar 

o um percentual significativo no PIB. Os investimentos em TI realizados pelos principais 

bancos brasileiros representa uma fatia de 14%, acima da média global (13%) e igual aos 

investimentos realizados pelo governo brasileiro (14%).  

Este estudo teve como objetivo fazer uma análise exploratória dos investimentos e 

gastos em TI dos principais bancos brasileiros no período de 2012 a 2016. Foi identificado 

que apesar dos valores totais e investimentos apresentarem uma queda a partir de 2014, 

não caracteriza como uma desaceleração de investimento, mas como uma estratégia, após 

construir uma infraestrutura física robusta, os investimentos são direcionados para área de 

software, o qual ouve um crescimento em 2013 e desde então tem se mantido estável.  

A comunicação móvel vem crescendo exponencialmente e as empresas do setor 

financeiro adaptam-se a realidade da sociedade e investem valores significantes para 

manter melhor o relacionamento com o cliente. As pesquisas mencionadas neste presente 

artigo evidenciam o Mobile Banking, como o meio que promove mobilidade e eficiência. 

Apesar de ter pouco tempo de existência e grande parte dos usuários terem migrado do 
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Internet Banking, o número de transações pelo Mobile Banking superou o Internet Banking 

com uma amplificação surpreendentemente conforme a utilização do smartphone no 

Brasil. Este crescimento é explicado pela maior usabilidade, pelo cliente em usar o celular 

para diversos fins, como a facilidade de se ter os serviços na palma da mão e pela nova 

geração de clientes por estarem a maior parte do tempo conectados à internet. 

No entanto, as transações com movimentação financeira ainda há um maior 

percentual pelos canais tradicionais, percebe-se que aos poucos a população vem 

aumentando o número de transações com movimentações financeiras pelos Smartphones, 

entretanto destaca-se notoriamente um crescimento acelerado das diversas transações sem 

movimentações financeiras feitas pelos brasileiros. O Mobile Banking tende a crescer 

bastante no número e percentual total das transações bancárias, pois será uma evolução 

natural até estabilizar-se na sociedade. 

No estudo, também, destaca-se o aumento da taxa de bancarização no país, uma 

consequência dos altos investimentos realizados pelo setor bancário e grau de facilidade 

que os novos canais proporcionam ao usuário, onde em alguns bancos os clientes não 

precisam estarem presente para aberturar de uma conta. 

Para estudo Futuros, sugere realizar pesquisas que analisem a inserção dos bancos 

digitais no mercado brasileiros e a influência dessa nova tendência para os bancos 

tradicionais. 
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The Challenges in The Implementation of Internet of Things in Information Technology 

Projects 

 

Abstract 

 

The growing use of Internet of things (IoT) as a tool for organizations to improve 

their results is an emerging trend and has been gained space in several segments. The IoT 

has the potential to bring innovation to the projects, stimulate new market opportunities, 

and gains bring business value. However, little is known about the challenges for the 

insertion of this new technology in information technology (IT). Thus, the object of this 

article is to identify what challenges to enter the IoT phenomenon in projects of 

information technology. The methodological procedures adopted a qualitative approach 

followed with the application of in-depth interviews and analysis of documents as sources 

of evidence. With the aid of the ATLAS.ti software, the process of analysis was done 

based on coding technique for mapping the results of empirical corpus. The results reveal 

that add value, collect and manage information, costs, data management, people, safety and 

bring business solution, represent mainly the major challenges to be overcome. 

Specifically, the main challenge was to integrate technologies discovered. 

 

Keywords: IoT, internet of things, big data, information technology projects, project 

management. 

 

Os Desafios na Implementação de Internet das Coisas em Projetos de Tecnologia da 

Informação 

 

Resumo 

 

O crescente uso de Internet das coisas (IoT) como uma ferramenta para que as 

organizações aprimorem seus resultados é uma tendência emergente e vem ganhado espaço 

em diversos segmentos. A IoT tem o potencial de trazer inovação aos projetos, estimular 

novas oportunidades de mercado, obter ganhos e trazer valor aos negócios. Porém, pouco 

se conhece sobre os desafios para a inserção dessa nova tecnologia em projetos de 

tecnologia da informação (TI). Assim, o objeto deste artigo é identificar quais os desafios 

para inserir o fenômeno IoT em projetos de TI. Os procedimentos metodológicos adotados 

seguiram uma abordagem qualitativa, com a aplicação de entrevistas em profundidade e 

análise de documentos como fontes de evidências. Com o auxílio do software ATLAS.ti, o 

processo de análise foi feito com base na técnica de codificação para os mapeamentos dos 

resultados do corpus empírico. Os resultados revelam que agregar valor, coletar e 

administrar informações, custos, gerenciamento de dados, pessoas, segurança e trazer 

solução de negócio, representam fundamentalmente os principais desafios a serem 

superados. Especificamente, o principal desafio descoberto foi o de integrar tecnologias.  

 

 

Palavras-chave: IoT, Internet das coisas, big data, projetos em tecnologia da informação, 

gerenciamento de projetos. 
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1. Introdução 

 

A conectividade entre pessoas e máquinas por meio da Tecnologia da Informação 

(TI) pode ser definida pelo uso da internet, que é desenvolvida com base na computação 

em nuvem (cloud computing) e nas redes sociais (Aztori et al., 2016). Esta situação 

estimulou o surgimento do conceito de internet das coisas (Internet of Things - IoT) 

representado pelo desenvolvimento tecnológico natural e a evolução constante em TI e 

sistemas de comunicação (Ashton, 2009). 

Xu et al. (2014) dizem que o uso de aplicativos que conectam os diversos objetos e 

as pessoas, independentemente de suas posições geográficas, cria o conceito de IoT. Os 

mesmos autores citam que a autoconfiguração e a capacidade de se interconectarem 

promovem uma perfeita integração da rede de informações baseada em padrões de 

protocolos de comunicação, onde as "coisas" têm identidades, atributos físicos e 

personalidades de interfaces inteligentes. 

IoT surge como algo inovador que estimula novas oportunidades de mercado (Feki 

et al, 2013; Gartner, 2013). É estimado que cerca de 26 a 50 bilhões de objetos estarão 

conectados na internet até 2020, podendo chegar a 1 trilhão de objetos e dispositivos até 

2025, estando 40% desses objetos em países emergentes (Gartner, 2013). Outro estudo, 

realizado pelo International Data Corporation (IDC) no IoT Business Fórum de São Paulo 

(2017), previu que a implantação de projetos de IoT em todo o mundo gerou um valor 

aproximado de US$ 800 bilhões e para 2021, há estimativas que os investimentos nos 

projetos de IoT totalizem quase US$ 1,4 trilhão em toda a economia mundial (IDC, 2017).  

As organizações devem continuar seus investimentos em projetos, aquisições de 

equipamentos e dispositivos (hardware), sistemas e programas (software), serviços e 

comunicação, permitindo assim essa expansão das aplicações em projetos de IoT (IDC, 

2017; Gartner, 2013, 2015). Além disso, é necessário compreender as dificuldades 

oriundas de um próprio processo de implantação de novas tecnologias em sistemas (Freitas 

et al., 2016). 

As empresas têm enfrentado a cada vez desafios em novos projetos de TI, 

interconectando dispositivos, pessoas e tecnologias, trazendo alternativas para a criação ou 

ampliação de novos negócios (Dimitriu & Matei, 2015). Porter (2015) afirma que IoT é a 

maior mudança que ocorreu nas empresas e nos seus projetos, desde a segunda revolução 

industrial. 

Laurindo et al (2001) e Costa (2017) reforçam que essa interconexão deve ocorrer 

baseada em estratégias de adoção das tecnologias, TI e da cloud computing a fim de obter 

ganhos e lucros para as corporações. Deste modo, projetos que contemplem IoT 

contribuem para a competitividade, gerando uma nova realidade de negócio, potencializada 

por toda essa tecnologia integrada a coisas e a pessoas.  

A proposta deste artigo é responder à seguinte questão: Quais são os desafios na 

implantação de IoT em projetos de TI? Tem-se como objetivo principal identificar os 

desafios para a implantação de IoT em projetos de TI.  
Quanto aos procedimentos metodológicos adotados, destaca-se a escolha por uma 

abordagem qualitativa, com a aplicação de entrevistas em profundidade. As fontes de 

evidências foram análise de documentos, entrevistas em empresas e em seminários de IoT, 

realizadas em 2017. O processo de análise foi feito com base na técnica de codificação, o 

que permitiu, com o auxílio do software ATLAS.ti, mapear os resultados do corpus 

empírico e confrontar com o quadro teórico.  

Este artigo está dividido, além desta seção de introdução, em outras quatro partes: a 

seção 2, que apresenta o corpo teórico envolvendo definições de IoT e aplicação de IoT aos 
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projetos de TI; na sequência, as seções 3 e 4 que apresentam, respectivamente, os 

procedimentos metodológicos e os resultados da com sua respectiva análise; por fim, a 

seção 5, que apresenta as considerações finais.  

 

2. Referencial Teórico 

 

Nesta seção são apresentados os principais aspectos relacionados a conceitos, 

finalidade e aplicação de IoT. Além disso, são apresentadas informações relacionadas a 

aplicação de IoT em gerenciamento de projetos de TI.  

  

2.1 Definição de IoT 
 

IoT pode ser definida pela adição de radiofrequência (RFID), identificação e outros 

sensores em objetos do cotidiano, o que permite a comunicação por meio de protocolos e 

sistemas diversos (Ashton, 2009). Atzori et al. (2010) abordam IoT como uma rede 

mundial de objetos interconectados, com endereço específico e baseada em protocolos de 

comunicação padrão entre si. Chatzigiannakis et al. (2016) afirmam que a aplicação de IoT 

pode ser entendida pela interação entre objetos, sistemas, serviços e pessoas, representando 

uma infraestrutura básica que traz suporte ao desenvolvimento de plataformas complexas, 

permitindo um ambiente e uma sociedade mais inteligentes.  

A presença de IoT por meio de identificações únicas em sensores, celulares e coisas 

integrados na internet, permite a interação e cooperação dos objetos, para que eles 

alcancem objetivos em comum (Irene & Wakenshaw, 2017). Xia et al. (2012) afirmam que 

IoT consiste na interconexão de rede dos objetos cotidianos, os quais são equipados com 

inteligência ubíqua, o que permite integrar todos os objetos por meio de sistemas 

incorporados.  

Uma variação no termo IoT como “Web of Things” é abordado por Zeng e Cheng 

(2011) como uma derivação da IoT, definida por meio de três paradigmas: orientado à 

internet (middleware), orientado a coisas (sensores) e orientado à semântica 

(conhecimento). Outra definição do que é IoT (Aztori et al., 2016) correlaciona com os 

estudos de Nikola Tesla, do século XIX (Moreira, 2005), e sua teorização da tele 

automatização e do conceito de comunicação sem fio (wireless).  

Mishra et al. (2016) identificaram cinco clusters de pesquisas para o fenômeno IoT: 

o primeiro cluster é formado por estudos teóricos e conceituais; o segundo, pela 

implementação de conceitos e teorias bem estabelecidas; o terceiro investiga a aplicação da 

IoT na logística e na cadeia de suprimentos; a concepção e o planejamento de IoT formam 

o quarto cluster; e, por último, aspectos de segurança e privacidade da IoT foram o quinto.  

Não se pode afirmar que IoT é somente um conjunto de RFID e sensores. Segundo 

Aztori et al. (2016), IoT pode ser descrita em três gerações: a primeira representada pela 

junção entre sensores, também chamados de hardware; a segunda engloba serviços web e 

internetworking; e, a terceira interconecta as redes sociais, computação em nuvem (cloud) 

e  a rede centrada na informação (ICN). 

Quando se insere o conceito IoT em vários segmentos de negócios, IoT apresenta 

quatro conceitos principais como: materialidade digital, densidade nas informações de 

recursos, sistemas de serviços e um módulo de transações e serviços (Irene & Wakenshaw, 

2017).  

Para Dolores, Andina e Manic (2017), IoT representa um fator influenciador de 

uma mudança de paradigma na sociedade tecnológica, desde a revolução da internet e de 

seus sistemas muito heterogêneos. Ao implantar um novo projeto de inovação tecnológica, 
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é necessária uma análise do projeto como um todo, montar o planejamento, organizar as 

atividades que serão desenvolvidas no projeto, ter o controle dos recursos a serem 

utilizados, seguir os procedimentos e com isso alcançar as metas desejadas (Thamhain, 

2014). 
 

2.2 Aplicação de IoT em Projetos de TI 

 

Deve-se observar a necessidade de empreender esforços no modelo de gestão 

voltado para atividades inovadoras em projetos, diversificando e integrando tecnologias 

não isoladamente, associando tecnologia ao projeto de maneira mais ampla e com isso 

diversificando os negócios (Rabechini Jr. et al., 2011). Com a aplicação de IoT em projetos 

de TI, pode-se fornecer uma estrutura para o gerenciamento eficiente, reduzindo o tempo 

de tomada de decisão e permitindo o gerenciamento eficiente dos projetos (Ghimire et al., 

2016).  

A IoT apresentada como parte integrante da revolução industrial 4.0 no mercado 

global, tem um grande desafio de saber como dominar essa aplicação nos negócios, os 

novos projetos surgem para gerar inovações e valores agregados (Schwab, 2017). As 

empresas enfrentam hoje uma crescente complexidade em seus projetos e nas tomadas de 

decisões, pois os ambientes corporativos estão cada vez mais heterogêneos, dinâmicos, 

determinando o uso da tecnologia e de sua aplicação de IoT, colaborando com seus 

projetos (Ghimire et al. 2016). 

Xu et al. (2014) abordam a aplicação da IoT nos projetos de TI em segmentos 

industriais, como agricultura, processamento de alimentos, monitoramento ambiental, 

vigilância de segurança. Para os autores, isso pode ser feito mediante a integração de 

sensores, tags e atuadores implantados nos objetos em seus dispositivos, gerando 

informações para ações preditivas, utilizando o sistema SOA (service-oriented 

architecture) em IoT para promover uma maior integração entre o negócio, tecnologia e os 

serviços da indústria. 

No relatório do plano nacional de IoT (2017), aborda iniciativas para 

implementação de IoT em projetos mobilizadores no Brasil para os próximos cinco anos, 

com projetos em IoT aplicado aos segmentos de saúde, cidades, rural e indústria, trazendo 

maior competividade, produção mais robusta e uma melhor qualidade de vida para a 

sociedade.   

Em seminário de IoT realizado em novembro de 2017 na Universidade de São 

Paulo (USP), foi apresentado um projeto de TI com IoT presente em ambientes de redes 

domésticas. Segundo Costa (2017), a arquitetura para equipamentos IoT, montada para 

esse projeto especifico, é composta de três camadas: detecção (sensores), transporte (rede) 

e aplicação (software). Nessa abordagem, Cook et al., (2013) destacam IoT como um 

processo em dispositivos que realizam o sensoriamento, coletam os dados e enviam para a 

cloud, esses dispositivos na cloud executam o processamento e devolvem a resposta de 

maneira inteligente. Com isso, os dispositivos de IoT inseridos em ambiente doméstico não 

são ações geradas meramente de uma instrução de códigos, mas sim de ações mais 

efetivas, dinâmicas, autônomas e espontâneas (Cook et al., 2013; Plano Nacional de IoT, 

2017; Costa, 2017). 

Em um projeto para smart cities, os autores Beltran et al. (2017) abordam a 

aplicação de IoT em projetos de smart homes e smart buildings, no qual todas as casas e 

prédios têm interação, automação, integração por meio de cada objeto que coleta 

informações e envia à rede global. Sanchez et al. (2014) aplicaram IoT no projeto de smart 

cities em todos os serviços do cenário urbano da cidade de Santander (Espanha), houve a 
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validação em condições heterogêneas reais, com infraestrutura em larga escala, obtendo 

um resultado significativo desse cenário para avaliação das soluções em IoT. Exemplos de 

IoT são vistos em ambos os projetos. Em smart cities, por exemplo, em caso de 

emergência em uma falha elétrica, os sensores enviam informações para um determinado 

prestador de serviços, que aciona a companhia de energia sem a intervenção humana 

direta, tomando uma ação preditiva e inteligente (Sanchez et al., 2014; Beltran et al., 2017; 

Kubler et al., 2017).  
Kubler et al. (2017) desenvolveram estudos para uma série de projetos de TI com 

IoT, visando o evento esportivo da copa do mundo de futebol no ano de 2022 no Qatar, 

envolvendo parcerias com grandes corporações da área de tecnologia. Diversas tecnologias 

como cloud, big data e inteligência artificial (IA) serão aplicadas com o uso de IoT, a 

exemplo de sensores específicos para acionar problemas com segurança diretamente 

ligados aos bombeiros, policiais e demais departamentos, garantindo qualquer tipo de ação 

requisitada. Nesse mesmo estudo, foram utilizados dispositivos para obtenção das 

informações em mobilidade urbana, clima e ecossistema (coleta de lixo, descartes, 

reciclagem, energia, sistema pluvial, etc). 

Lee & Lee (2017) expõem que um desafio constante na aplicação de IoT é na 

questão do uso da energia, um requisito básico para o funcionamento dos equipamentos. 

Segundo esses autores, a questão da energia surge na implantação e no uso de IoT nos 

projetos, devido aos dispositivos utilizarem cada vez mais processamento e tráfego de 

dados.  

Outro desafio apontado pelos autores Aztori et al. (2016) é a constante mudança da 

cloud computing, devido ao fato da aplicação de IoT estar diretamente ligado ao cloud 

computing. Deste modo, os desafios com a integração dos equipamentos de IoT são 

originados do uso da internet, onde o cloud, como a IoT, têm a sua interligação com a de 

redes de computadores, entre elas LAN (Local Area Network) e WAN (wide area 

network), e suas diversas variáveis, havendo, portanto, essa comunicação com a rede 

global e com as pessoas (Xu et al., 2014).   

Mais um desafio a ser observado é a segurança, pois os dados trafegados nesses 

dispositivos na rede com objetos IoT geram continuamente informações e podem incidir no 

vazamento das informações geradas (Aztori et al., 2016). Pessoas que se utilizam desses 

dispositivos conectados na rede global, podem sofrer ataques chamados de “cyber ataques” 

promovidos por hackers, que fazem uso lícito ou ilícito dessas informações. Portanto, os 

sistemas em IoT precisam garantir a integridade, confidencialidade, privacidade das 

informações e anonimidade dos usuários de IoT (Chatzigiannakis et al., 2016).  
 

 

3. Procedimentos metodológicos 

 

Esta pesquisa é de caráter exploratório e fez uso da abordagem qualitativa, pois esta 

orientação serviu para a escolha tanto das técnicas de coleta, quanto de análise dos dados, 

pois se buscou uma maior proximidade com o fenômeno observado (Bêrni & Fernandez, 

2012). Como salientam Denzin e Lincoln (2006), na pesquisa qualitativa o pesquisador 

utiliza um conjunto de práticas interpretativas para dar visibilidade ao mundo 

transformando-o em uma série de representações.  

Portanto, a adoção de uma abordagem qualitativa contribuiu para uma maior 

liberdade dos pesquisadores para explorar a intersubjetividade no discurso dos 

entrevistados (Miles & Huberman, 1994), entre outras fontes de evidência, sobre a 
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aplicação e desafios de IoT em projetos de TI. O quadro 1 apresenta as etapas que foram 

seguidas nesta pesquisa. 
No processo de análise deste estudo, os pesquisadores utilizaram uma orientação 

data-driven que permitiu a aplicação Grounded Theory, seguindo as orientações de 

Charmaz (2006) e Silva, Godoy e Melo (2010). Portanto, na próxima seção deste artigo 

serão apresentados os resultados obtidos com a aplicação destes procedimentos. 

 

Quadro 1 – Etapas realizadas na pesquisa 

 

Etapas da 

pesquisa 
Descrição 

1º etapa 

- Definição do tema de pesquisa; 

- Levantamento e análise da literatura; 

- Elaboração do problema e objetivo de pesquisa; 

- Organização do referencial teórico.  

2º etapa 

- Elaboração do protocolo de entrevistas;  

- Escolha dos sujeitos de pesquisa e outras fontes de evidência 

(documentos e pesquisas na base de dados Web of Science (WoS), 

relatórios Gartner (2013 e 2015), IDC (2017) e plano nacional de IoT 

(2017), entrevistas e participações em palestras e seminários sobre o 

tema). 

3º etapa 

-  Análise dos documentos (WoS, Gartner, IDC, plano nacional de IoT); 

- Aplicação das entrevistas com dois executivos de uma empresa, 

envolvidos diretamente com a implantação de projetos de IoT; 

- Participação em seminários e palestras sobre o tema em estudo 

(entrevistas com dois pesquisadores e consultores de IoT). 

- Transcrição e pré-análise dos dados coletados. 

4º etapa 
- Análise dos dados com auxílio do software ATLAS.ti versão 7. 

- Confronto dos achados da pesquisa empírica com o quadro teórico. 

5º etapa 
- Revisão e análise dos dados; 

- Elaboração do relatório final. 

Fonte: Autores, 2018 

 

Na primeira fase desta pesquisa foi realizada uma busca na base de dados WoS para 

o melhor entendimento de como o tema IoT tem sido abordado (1º etapa). Os termos 

utilizados nesta busca foram “IoT and internet of thing and Project and information 

technology”. Destaca-se que os filtros aplicados tinham como finalidade delimitar IoT ao 

contexto de projetos de TI. Após busca e análise do corpus teórico houve a formulação da 

seguinte questão de pesquisa: Quais são os desafios na aplicação de IoT em gerenciamento 

dos projetos de TI?  

Na segunda fase desta pesquisa foi construído o protocolo de entrevistas e seleção 

das estratégias para coleta de dados. Após essa fase, na 3º etapa, buscou-se entrevistar 

indivíduos que tinham o domínio de todas as etapas no processo de implantação de IoT em 

projetos de TI. O quadro 2 apresenta uma descrição dos entrevistados, sua qualificação 

para o estudo e as respectivas condições de cada entrevista. 

Vale destacar que a 4º etapa desta pesquisa seguiu uma perspectiva de análise data-

driven (Charmaz, 2006; Saldaña, 2015). Esse tipo de perspectiva permite partir dos dados 

das entrevistas e outras fontes de evidência para a construção de categorias de análise, ou 

seja, os códigos apresentados no quadro 3. Além disso, cabe explicitar que este processo é 
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realizado com base na técnica de codificação, que pode ser descrita como uma leitura 

crítica-reflexiva do corpus empírico constituído a partir das diversas fontes de evidência, 

por meio da qual ocorre a classificação por um rótulo (código) de cada segmento de texto 

(uma palavra, um trecho, uma frase, ou ainda um parágrafo), sendo este segmento também 

denominado de incidente (Saldaña, 2015). 

 

 

Quadro 2 – Apresentação dos entrevistados 

 

Entrevistados Descrição das qualificações Entrevista 

Entrevistado 1 Gestor de uma das maiores empresas 

de sistemas, atuante na área da 

indústria e de engenharia de valor 

para os clientes. 

Realizada no local de trabalho 

do entrevistado, tempo de 

duração 59 minutos. 

Entrevistado 2 Diretora de uma das maiores 

empresas de sistemas, atuante na 

área de supply chain. 

Realizada no local de trabalho 

do entrevistado, tempo de 

duração 38 minutos. 

Entrevistado 3 Doutora e pesquisadora da USP na 

área de Engenharia. Líder em 

projetos e pesquisas de IoT no 

Brasil. Envolvida na elaboração do 

plano nacional de IoT. 

Dados coletados durante 

seminário aberto sobre IoT, com 

tempo de duração 1 horas e 10 

minutos. Após esse período foi 

realizada entrevista com 

duração de 14 minutos. 

Entrevistado 4 Gestor e fundador de uma startup na 

área de IoT. Mestre em engenharia 

elétrica. 

Dados coletados durante 

seminário aberto sobre IoT, com 

tempo de duração 2 horas e 20 

minutos. Após esse período foi 

realizada entrevista com 

duração de 13 minutos. 

Fonte: Autores, 2018 

 

Para a análise dos dados das entrevistas seguiu-se a orientação de Charmaz (2006) e 

Silva, Godoy e Bandeira-De-Melo (2010): primeiro realiza-se a codificação aberta, que 

tem como objetivo identificar os incidentes que ajudam a responder o problema de 

pesquisa; depois da primeira fase de codificação, os códigos são agrupados a fim de 

estabelecer relações por meio da codificação axial (códigos de segunda ordem). Para tal 

tarefa foi utilizado como apoio o software de análise de dados qualitativo atlas.ti versão 7 

(Friese, 2012). 

Este processo segue um fluxo em direção ao alcance do objetivo da pesquisa, que 

não corresponde a um procedimento de forma linear. Assim, conforme é aumentada a 

amostragem teórica (número de incidentes encontrados), são construídos os principais 

elementos para fundamentar categorias mais abstratas e suas respectivas propriedades 

(Silva; Godoy; Bandeira-De-Melo, 2010).  

Para encontrar a saturação teórica nas informações coletadas, e esgotar a busca por 

novos incidentes pelo aumento da base de dados, foram realizados alguns testes no 

software ATLAS.ti como as análises de “Codes-Primary Documents Table” e a análise de 

“co-ocorrência” (Friese, 2012). A primeira apresenta as frequências dos códigos em 

categorias estabelecidas na fase de análise. Já a segunda apresenta relatórios com a relação 

entre os códigos e as categorias constituídas ao longo da análise. Apesar destas análises se 
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basearem principalmente na frequência dos incidentes, se faz necessário lembrar que neste 

tipo de pesquisa a busca não é por quantidade, mas a busca por um padrão de 

comportamento que pode também estar baseado na ausência de incidentes. 

Na 4º etapa, os achados da pesquisa empírica são confrontados com o quadro 

teórico obtido nas primeiras fases da pesquisa. Assim, após a identificação nas fontes de 

evidências dos desafios advindos da aplicação de IoT em projetos TI, estes são 

confrontados com outras pesquisas para obtenção dos resultados. 

Na criação do quadro 3, as categorias de análise foram evidenciadas na coleta dos 

dados e análise documental, conforme é aumentada a amostragem teórica (número de 

incidentes encontrados), são construídos os principais elementos para fundamentar 

categorias mais abstratas e suas respectivas propriedades (Silva et al., 2010). Os trechos 

transcritos das entrevistas realizadas (coluna ‘Incidentes’ do quadro 3) servem para 

evidenciar os códigos que foram criados, com base nas análises documentais e das quatro 

entrevistas realizadas. 

A primeira coluna apresenta as frequências dos códigos em categorias estabelecidas 

na fase de análise. Já a segunda coluna apresenta a descrição para a relação entre os 

códigos e as categorias constituídas ao longo da análise. A terceira aborda a evidência 

trazida das entrevistas para a criação dos códigos.  

O código ‘Desafio IoT’, foi obtido como a principal evidência em se utilizar IoT 

em projetos. Mas ao longo deste estudo ficou evidente que, além do desafio principal na 

utilização de IoT nos projetos de TI, há uma variação nos desafios que foi categorizada no 

quadro 3 no código ‘Tipos de desafios para implementação de IoT’. 

Com base no quadro geral construído a partir dos incidentes, e relacionando-os de 

forma hierárquica com códigos de segunda ordem, são obtidas categorias mais abstratas 

que permitem visualizar quadros conceituais que respondem à pergunta de pesquisa 

(Charmaz, 2006; Saldaña, 2015). Nesta terceira fase da técnica de tratamento de dados é 

aplicada a codificação seletiva (Silva; Godoy; Bandeira-De-Melo, 2010). Deste modo, com 

base neste processo de analisar, segmentar e agrupar, busca-se atender ao objetivo da 

pesquisa (Silva; Godoy; Bandeira-De-Melo, 2010).  

Apesar destas análises se basearem principalmente na frequência dos incidentes, se 

faz necessário lembrar que neste tipo de pesquisa a busca não é por quantidade, mas sim 

por um padrão de comportamento, pois as intervenções dos entrevistadores se davam para 

indagar sobre o “como” ou o “por que” os eventos ou atividades relatadas se davam (Silva 

et al., 2010).  

 

Quadro 3 – Códigos que representam as categorias de análise 

 

Códigos Descrição Incidentes 

Desafio 

IoT 

Relato dos 

entrevistados sobre 

os desafios para 

implementação e 

utilização do IoT em 

projetos de TI. 

E1: “Qual o custo/benefício dessa tecnologia? Precisa ser 

factível. É muito novo e o conceito não está ‘escrito na 

pedra’, não”. 

E2: “Problema de negócio, a tecnologia precisa ter a 

resposta para esse problema”. 

E4: “Consumo de recursos como energia, sem trazer algo 

de retorno concreto”. 

Aplicação 

IoT 

Como IoT tem sua 

aplicabilidade no 

contexto dos 

projetos de TI. 

E1: “IoT pelo IoT sozinho não serve para nada, a não ser 

se você tem um caso de negócio. IoT é um pedaço de um 

todo”. 

E3: “Sua aplicação está em como as empresas o 

utilizarão, isso muda de empresa para empresa, depende 
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 da sua realidade de negócio”. 

E4: “É ser um negócio autossustentável”. 

 

 

 

 

 

Continuação: Quadro 3 – Códigos que representam as categorias de análise 

 

IoT em 

Projetos 

Como IoT tem sua 

funcionalidade para 

que seja inserido nos 

projetos de TI. 

 

E1: “Não falamos diretamente de IoT, mas qual é sua 

estratégia de negócios e como a tecnologia pode resolver 

ou ajudar em sua estratégia, em seus projetos”. 

E2: “Os projetos serão diferentes, os grandes projetos 

não terão mais espaço, serão vários projetos pequenos”. 

E3: “Análise mais preditiva dos projetos, devido a tanta 

informação gerada”. 

E4: “Projetos IoT serão partes vitais em diversos 

ambientes como: Cidades, saúde, indústrias, casas, lojas, 

fábricas, campo rural”.  

Entrega 

IoT em 

Projetos 

de TI 

Exemplos práticos 

de entregas dos 

projetos de TI com 

IoT. 

E2: “Sensores e monitoramento em obras civis”. 

E3: “Objetos inteligentes na rede doméstica”. 

E4: “Impressão de pele e próteses humanas” (ex: orelha). 

“Fábrica de manufatura de peças em aço”. 

Tipos de 

desafios 

para 

implement

ação de 

IoT 

Quais os principais 

tipos de desafios 

enfrentados para que 

IoT seja utilizado 

nos projetos de TI. 

Agregar valor - E1: “Porque isso traz dinheiro, a 

empresa está interessada nisso, porque isso ganha 

produtividade, reduz custo, não é só porque é legal. Isso 

de alguma forma vai dar produtividade, 

competitividade”. 

Coleta e administração das informações - E2: “Um 

monte de informação que passaria despercebida e que 

quando se cruzam geram resultados inteligentes”.  

Custo - E1: “A gente fala tanto de IOT que passou a ser 

barato”. 

Inovação - E3: “Adotar aplicações inovadoras de IoT 

para lidar com os desafios”. 

Gerenciamento de dados - E2: “Tem grandes volumes 

de dados, endereçado ao big data, voltando ao IoT, ele 

gerando dados, dados e mais dados”. 

Matriz de eficiência - E4: “esses dispositivos 

conectados à rede [...] essa disponibilização de recursos 

[...] pois esse dispositivo está utilizando energia, 

gastando processamento [...] colocar como retribuição 

algum tipo de pagamento pelo uso desse dispositivo dos 

recursos”. 

Pessoas - E1: “As pessoas vão ter que aprender a 

trabalhar com isso. Essa é a revolução industrial, é 

mudar a forma que a gente trabalha, mudar a forma que a 

gente se relaciona”. 

Segurança - E1: “IoT não é totalmente flexível, mas nos 

preocupamos muito com a Cyber security”. 

Integrar Tecnologias - E2: “Projetos específicos, com 

várias tecnologias juntas, como IoT, machine learning, 
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IA, big data, analitics”. 

Trazer solução de negócio - E3: ”Empresas como 

Amazon, Google, Microsoft, IBM criam ‘coisas’, 

gerando novas soluções para os negócios”. 

Fonte: Autores, 2018 

 

 

 

 

4. Apresentação e análise de dados 

 

A análise dos dados coletados permitiu verificar os dez tipos mais relevantes dos 

desafios encontrados para a implementação de IoT em projetos de TI: agregar valor; coleta 

e administração das informações; custo; inovação; gerenciamento de dados; matriz de 

eficiência; pessoas; segurança; integrar tecnologias e trazer solução de negócio. Segundo 

estudos do Plano nacional de IoT (2017), o maior desafio está na implantação de IoT nos 

projetos diversos, os quais são caracterizados pelo plano como 4 áreas principais: cidades, 

saúde, rural e indústrias. 

Na Figura 1 pode-se observar as relações entre a aplicação de IoT, o desafio de 

utilizar IoT e os tipos de desafios enfrentados na implementação de IoT em projetos de TI, 

por meio do mapeamento dos códigos dos dados coletados, e as referências na análise de 

“co-ocorrência” (Ex: Inovação {6-0}) como descrito na seção 3 deste artigo.  
 

Figura 1 – Mapeamento e codificação das entrevistas e dados coletados. 

 
Fonte: Autores, 2018 

 

Ao analisar o desafio de integração da figura 1, o entrevistado 1 diz que: “Ele [IoT] 

está conectado com todos os equipamentos da sua casa, [...] por exemplo baixar 10 graus 

para consumir menos energia, ele vai lá e ajusta essa baixa 10 graus, pode deixar o alerta 

que vou chegar amanhã, 3 horas antes de você chegar ele já começa a climatizar sua casa, 

ele não só mede como também interfere”. 
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A questão dos desafios de trazer soluções de negócio por meio da implantação de 

IoT em projetos de TI remete à alguns riscos. Como diz o entrevistado 1, “as startups têm 

uma predisposição a assumir os riscos, o que facilita projetos de inovação”. Esta atividade 

empreendedora para assumir riscos pode ser ressaltada na seguinte fala da entrevistada 2: 

“É unanime, que as pessoas de um modo geral, estão ansiosas por fazer alguma coisa, 

virou quase que uma obrigação. Você precisa estar no Norte dessa transformação digital”.  
 

 

 

 

No gráfico da figura 2, foi analisado os dados da codificação referenciada na figura 

1, esses dados foram extraídos das entrevistas e dos documentos deste estudo, para os dez 

principais tipos de desafios enfrentados na implementação de IoT nos projetos de TI.  

Pode-se observar uma tendência entre todos os entrevistados, quando se trata dos 

principais tipos de desafios, o principal citado é integrar tecnologias (Gartner, 2015; Aztori 

et al.,2016; Plano nacional de IoT, 2017).  

 

Figura 2 – Gráfico dos tipos de desafios mapeados nos incidentes. 

Fonte: Autores, 2018 

 

Os entrevistados afirmam que IoT, sem as tecnologias agregadas a ela, não traz o 

retorno esperado, ou acaba se tornando somente um gerador de dados aleatório e sem 

funcionalidades para agregar valor ou trazer uma solução de negócio. Isso pode ser 

percebido na fala da entrevistada 2: “Novos projetos, além de multiplataforma, é 

multitecnologia, que é esse conceito: IoT, bigdata, machine learning, analitics, blockchain. 

Abre um universo de multitecnologias, para endereçar alguns problemas e trazer solução 

para o negócio”. 

Os tipos de desafios agregar valor e trazer solução de negócio, segundo os 

entrevistados, se enquadram em resolver alguns problemas de negócios e trazer novos 
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projetos para as empresas, como o de contribuir com o core business, conforme relatado 

pela entrevistada 2. Um exemplo real, mencionando por esta entrevistada é do presidente 

de uma grande corporação, onde ele sofreu um grave acidente e que, se houvesse o IoT 

implementado ao projeto na área da saúde, no qual ele poderia ter sido beneficiado. Após 

esse incidente, esse presidente mobilizou toda a corporação para inserir IoT também nesse 

contexto dos projetos de sua empresa. O entrevistado 4, relata que um projeto de IoT está 

em fase de testes, para a impressão de peças em aço, utilizando IoT, com IA e impressora 

3D, reduzindo custos e tempo nessa fabricação. Outras evidencias apontadas na fala dos 

entrevistados: 

E2: “no caso de uma empresa de roupas, ela se define como não mais uma empresa 

de vestuário de esportes, sou uma empresa de tecnologia que vende roupas, [...] e prover ao 

seu cliente”.  

E1: “desafio agora é pegar esses processos, problemas de negócios e levar 

soluções”. 

No comentário da entrevistada 2 sobre o caso de uma empresa de roupas, nota-se 

um viés para o desafio na coleta e administração das informações. Pode-se observar que 

as empresas estão mudando de acordo com a evolução da tecnologia e inserindo IoT para a 

melhora de seus produtos e serviços (Xu et al., 2014).  

Mais outros dois desafios apontados pelos entrevistados (gerenciamento de dados 

e inovação), com o trabalho de coleta de informações pelos sensores e sistemas IoT 

inseridos nos produtos e serviços. Para a análise dessas informações geradas, IoT pode 

anteceder ou até prever uma solução para os negócios e serviços à sociedade, como o 

exemplo dado pelos autores Sanchez et al. (2014) de uma cidade totalmente inteligente 

chamada Santander, a qual possui todos os serviços interconectados como: segurança 

pública, saneamento básico, distribuição de energia, coleta de lixo, entre outros serviços. O 

entrevistado 1 menciona o exemplo dos jogos da NBA “uma profusão de dados gigantesca, 

não é mais só um jogo de basquete”. A entrevistada 2 relata que “Um monte de informação 

que passaria despercebido e que quando se cruzam geram resultados inteligentes”.  

Outros desafios citados como energia, processamento, hardware, software, redes 

diversas foram inseridas no tipo denominado nesse estudo como Matriz de eficiência. Os 

autores Balasubramanya et al. (2016) e Lee e Lee (2017) citam que é necessário verificar e 

validar a eficiência energética dos equipamentos de IoT, pois são equipamentos que não 

têm alimentação direta de uma fonte de energia alternada (ex: tomada de energia). Goulard 

e Sahu (2016) mencionam o uso da banda em redes wireless e celulares (3G, 4G, 5G), 

além do consumo tem-se o crescente tráfego de dados.  

Quanto ao tráfego de dados, a preocupação com a questão da segurança dos dados 

trafegados em IoT, sendo este mais um tipo de desafio abordado por este estudo. Os 

autores Chatzigiannakis et al. (2016) destaca a importância em se ter um sistema de 

segurança robusto, para não expor os objetos IoT e as pessoas que utilizam e inserem seus 

dados e informações nos objetos IoT. Isso está de acordo com a fala da entrevistada 3 para 

que se dê atenção “ao tema de arquitetura de segurança”.  

Pessoas, que é um tipo de desafio deste estudo, são os utilizadores dos produtos e 

serviços, como também habilitadores dessas tecnologias, seja como integrador 

(funcionário) em uma empresa, realizando atividades para prover esse produto e serviço, 

como o usuário final (cliente) desse produto e serviço. Na fala do entrevistado 1 “as 

pessoas vão ter que aprender a trabalhar com isso [IoT]. Essa é a revolução industrial”. 

Portanto, pode-se observar esse desafio como uma variável positiva ou negativa, 

dependendo do comportamento abordado pelas pessoas e ambiente em questão. 
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Para que haja essa integração de IoT nos projetos, outro desafio precisa ser 

mensurado, o custo, como descreve a Entrevistada 2: “Mas será que vai dar o retorno de 

verdade? Será que isso irá corresponder? Qual o investimento que tenho que fazer? Ele vai 

se pagar?”.  

Todavia, houve uma menor relevância dada à questão do custo porque, como diz o 

próprio Entrevistado 1, “Só se fala em implementar IoT porque o custo atual é 300 vezes 

menor do que era há 5 anos atrás”, portanto viabilizando projetos de TI, os quais antes não 

seriam possíveis. Como apontado nos relatórios, um do Gartner (2015) e o outro do Plano 

nacional de IoT (2017), a média de custo para um dispositivo IoT é de US$ 1,00 (um dólar 

americano). Isso permite uma maior inclusão desses equipamentos de IoT na criação de 

novos produtos e serviços, alavancando projetos que antes seriam inviáveis, conforme 

apontado na fala da entrevistada 2: “Com as tecnologias que se tem hoje, se olharmos há 

10 ou 15 anos, podemos fazer um monte de coisas que antes não eram feitas, porque a 

tecnologia não permitia e que agora são possíveis”.  

 

5. Considerações finais 

 

Os resultados deste estudo permitem apontar que o principal desafio para 

implantação de IoT em projetos de TI, manifestado nas entrevistas, é o de integrar 

tecnologias. Esse desafio remete a IoT não trabalhar como uma tecnologia stand alone 

(sozinha, independente de outras tecnologias), mas sim de agregar IoT com outras 

tecnologias, compatibilizar diferentes tecnologias em um projeto de TI. Houve um 

consenso entre os entrevistados na afirmação de que IoT pode ser conceitualmente 

posicionada e integrada com outras tecnologias como big data, IA, machine learning, 

cloud computing, edge computing e até na robótica. Com isso, IoT não tem funcionalidade 

e potencialidade completa no trabalho único e isolado. Uma vez integrado às outras 

tecnologias, tem grande aplicabilidade em diversas áreas como: cidades, campo (rural, 

agronegócio), saúde, educação, segurança pública, indústrias diversas (manufatura, linha 

de produção, química, automobilística, entre outras). Essas tecnologias integradas aos 

projetos nos negócios englobam o movimento chamado de revolução industrial 4.0, com 

IoT exercendo papel fundamental. 

Na sequência, tem-se o desafio de agregar valor, esse valor não é somente em 

termos de valores econômicos, mas também trazer diversos benefícios para a sociedade, 

como o exemplo da cidade inteligente de Santander. Outro exemplo que foi apresentado 

neste estudo, como o da empresa de vestuário, que precisou se transformar em uma 

empresa de tecnologia, implementando IoT em seus projetos, devido ao desafio enfrentado 

para atualizar seus produtos, agregando serviços e aumentando valor ao produto, gerando 

mais negócios para a empresa.   

Como contribuição desta pesquisa, foi apresentado um mapa quantificando e 

qualificando os dez principais desafios na implementação da IoT em projetos de TI. Com 

isso, pode-se buscar ações efetivas para minimizar os efeitos desses desafios nos projetos, 

afim de conduzi-los ao sucesso nos negócios, na sociedade, obtendo os melhores resultados 

possíveis, torna-se uma necessidade e abre oportunidades para novos estudos. 

Alguns aspectos apontados nas entrevistas e que remetem a estudos futuros, fazem 

referência a de que forma as empresas e a academia podem contribuir para as aplicações 

em IoT, com uma maior interação desses atores, e na busca por uma gestão mais adequada 

deste tipo de projeto. Outro ponto abordado no contexto dos desafios é como os novos 

modelos de negócio podem conduzir a adoção de IoT. Esses aspectos são temas que ficam 

em aberto para futuras pesquisas.  
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1 INTRODUÇÃO 

A conectividade entre pessoas e máquinas por meio da Tecnologia da Informação 

(TI) pode ser definida pelo uso da internet, que vem sendo desenvolvida com base em 

tecnologias como a computação em nuvem - cloud computing, (Benazzouz, Munilla, Günalp, 

Gallissot, & Gürgen, 2014; Stergiou, Psannis, Kim & Gupta, 2016) e nas redes sociais 

(Aztori, Iera & Morabito, 2016). Essa situação estimulou o surgimento do conceito de internet 

das coisas (Internet of Things - IoT) representado pelo desenvolvimento tecnológico natural e 

a evolução constante em TI e sistemas de comunicação, por meio de sensores e dispositivos 

conectados entre si (Ashton, 2009).  

O conceito básico de IoT consiste na comunicação de equipamentos, por meio de 

identificações únicas em sensores, celulares e coisas integrados na internet, permite a 

interação e cooperação dos objetos, para que eles alcancem objetivos em comum (Irene & 

Wakenshaw, 2017). Xia et al. (2012) afirmam que IoT consiste na interconexão de rede dos 

objetos cotidianos, os quais são equipados com inteligência ubíqua, o que permite integrar 

todos os objetos por meio de sistemas incorporados.  

Uma variação no termo IoT como Web of Things é abordado pelos autores (Zeng & 

Cheng, 2011; Paganelli, Turchi, Giuli, & Member, 2014) como uma derivação da IoT, 

definida por meio de três paradigmas: orientado à internet (middleware), orientado a coisas 

(sensores) e orientado à semântica (conhecimento). IoT também é chamada de internet do 

futuro (Tsai, Chun-Wei, Lai, Chiang, & Yang, 2014).  

Outra definição do que é IoT, aborda que o seu início pode ser definido em 1926, 

correlacionando com os estudos de Nikola Tesla, sua teorização da tele automatização e do 

conceito de comunicação sem fio (wireless) entre equipamentos (Moreira, 2005; Aztori et al., 

2016; Lu & Singh, 2018).  

De acordo com o Gartner, haverá cerca de 26 bilhões de itens até 2020, a ABI 

Research estima que mais de 30 bilhões de coisas estarão conectadas entre si e 

compartilhando informações. Da mesma forma, a Cisco prevê 50 bilhões de objetos 

interconectados na rede, participando da próxima onda tecnológica até 2020.   

As organizações devem continuar seus investimentos em projetos, aquisições de 

equipamentos e dispositivos (hardware), sistemas e programas (software), serviços e 

comunicação, permitindo assim essa expansão das aplicações em projetos de IoT (IDC 2017; 
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Gartner 2013, 2015). Além disso, é necessário compreender as dificuldades oriundas de um 

próprio processo de implantação de novas tecnologias em sistemas (Freitas et al., 2016). 

Porter (2015) afirma que IoT é a maior mudança que ocorreu nas empresas e nos 

seus projetos, desde a segunda revolução industrial. As empresas têm enfrentado cada vez 

mais desafios em novos projetos de TI, interconectando dispositivos, pessoas e tecnologias, 

trazendo alternativas para a criação ou ampliação de novos negócios (Dimitriu & Matei, 

2015).  

Desse modo, a literatura reforça que as implementações de projetos devem 

interconectar estratégias com novas tecnologias, como IoT, cloud computing (nuvem), edge 

computing (borda), big data, inteligência artificial (IA) entre outras tecnologias, para se obter 

ganhos e lucros para as corporações (Laurindo, Shimizu, Carvalho, Rabechini Jr, 2001; Costa, 

2017). Contudo, projetos que contemplem IoT, contribuem para a competitividade nos 

negócios, gerando uma nova realidade de mercado, potencializada por toda essa tecnologia 

integrada as coisas e as pessoas (Borgia, 2014).  

Segundo Irene e Wakenshaw (2017), os desafios na implantação de IoT nos projetos 

de TI são classificados em quatro conceitos principais: materialidade digital, densidade nas 

informações de recursos, sistemas de serviços e um módulo de transações e serviços.  

Para Dolores, Andina e Manic (2017), IoT traz o desafio de influenciar uma mudança 

de paradigma na sociedade tecnológica, desde a revolução da internet e de seus sistemas 

muito heterogêneos. Na implantação um novo projeto de inovação tecnológica, é necessária 

uma análise do projeto como um todo, montar o planejamento, organizar as atividades que 

serão desenvolvidas no projeto, ter o controle dos recursos a serem utilizados, seguir os 

procedimentos e com isso alcançar as metas desejadas (Thamhain, 2014).  

Quanto as ações para enfrentar os desafios encontrados na implementação dos 

projetos de IoT, os autores Amin, Ali-eldin & Arafat (2015) aborda que mediante um corpo 

significativo de trabalhos existentes em projetos de IoT precisam ser examinados, para traçar 

as diversas maneiras de como projetar um sistema sensível ao contexto o qual será incluído e 

com isso, apoiar decisões e ações em um contexto para sistemas IoT  

Para as ações, o mapeamento de tarefas tem sido extensivamente estudado na 

literatura em vários contextos de aplicação. Segundo Billet & Issarny (2014) para definir 

ações de implementação de projetos de IoT,  é necessário o mapeamento das tarefas à serem 

executadas, como o mapeamento em uma rede, uma grade, um cluster ou a nuvem; IoT por 
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característica, utiliza a computação distribuída, com o processamento na rede para aumentar o 

tempo de vida da rede e o problema de mapeamento de tarefas é conhecido na literatura como 

sendo um problema difícil, formalizado como um problema de otimização mono ou multi 

objetivo; e as ações precisam ser exaustivamente mapeadas pera que o problema seja 

resolvido.  

Essas ações, semelhantes às heurísticas, não fornecem uma solução ideal para toda a 

tarefa e a rede global, pois na prática, cada abordagem leva em consideração as 

especificidades do ambiente, as suposições, os parâmetros de avaliação e suas restrições, 

variando de um domínio para outro, de acordo com os objetivos e os casos de uso. Para que a 

resolução no contexto, no ambiente descrito e levando o número de instâncias necessárias 

para o mapeamento de tarefas e ações que sejam eficientes (Benazzouz, Munilla, Günalp, 

Gallissot, & Gürgen, 2014; Billet & Issarny, 2014). 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

O fenômeno IoT surge como uma inovação que estimula novas oportunidades de 

mercado (Feki et al., 2013; Gartner, 2013).  Com isso, estima-se que haverá entre 26 a 50 

bilhões de objetos conectados na internet até 2020, podendo chegar a 1 trilhão de objetos e 

dispositivos até 2025, sendo 40% desses objetos de países emergentes como Brasil e Índia 

(Gartner, 2013). Outro estudo, realizado pelo International Data Corporation (IDC), 

apresentado no IoT Business Fórum de São Paulo (2017), previu que a implantação de 

projetos de IoT em todo o mundo gerou um valor aproximado de US$ 800 bilhões e para 

2021, estima-se que os investimentos nos projetos de IoT totalizem quase US$ 1,4 trilhão em 

toda a economia mundial.  

No relatório do plano nacional de IoT (2017), aborda-se iniciativas para 

implementação de IoT em projetos mobilizadores no Brasil para os próximos cinco anos, com 

projetos em IoT aplicado aos segmentos de saúde, cidades, rural e indústria, trazendo maior 

competividade, produção mais robusta e uma melhor qualidade de vida para a sociedade.  

Contudo, segundo a literatura (Choi, 2014; Amin, Ali-eldin, & Arafat, 2015; Alkhalil 

& Ramadan, 2017) existem vários desafios como segurança, hardware, software, 

interoperabilidade, compatibilidade, custo, eficiência (nos dados, uso de energia) e o fator 

humano que precisam ser enfrentados para a implantação de projetos de IoT.  
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Mediante esses desafios para a implantação de projetos de IoT, há a necessidade de 

mapear ações para que a implementação de projetos de IoT tenham efetividade, os autores 

Atzori, (2010); Borgia (2014); Cha, Lee & Jeon (2015) citam como ações, uma padronização 

do conceito IoT. Essa padronização é importante para que os projetos de IoT gerem nas 

empresas os seguintes resultados como o aumento da eficiência produtiva, do percentual de 

conformidade e escalabilidade dos negócios, oferecendo novos serviços a partir da análise das 

informações coletadas pelos sistemas IoT (Astola, Rodríguez, Botana, & Marcos, 2017). 

Com isso, emerge a seguinte questão de pesquisa que este trabalho se propõe a 

responder: Como as ações podem colaborar na implementação de IoT mediante os desafios 

enfrentados em projetos? 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 GERAL 

Analisar os desafios enfrentados na implementação de projetos de IoT e as ações 

utilizadas para superar esses desafios. 

1.2.2 ESPECÍFICOS 

Como objetivos específicos, esse estudo pretende: 

(a) Mapear os principais desafios enfrentados por organizações na implementação de 

projetos de IoT; 

(b) Mapear os principais desafios enfrentados por organizações na implementação de 

projetos de IoT, sob a ótica de fornecedores desses projetos de IoT; 

 (c) Identificar as ações adotadas pelas organizações para resolver os desafios 

enfrentados na adoção de projetos de IoT. 

(d) Identificar as ações adotadas pelas organizações para resolver os desafios 

enfrentados na adoção de projetos de IoT, sob a ótica de fornecedores desses projetos de IoT; 
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1.3  JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

A IoT apresentada como parte integrante da revolução industrial 4.0 no mercado 

global, por meio de IoT, as empresas têm o desafio de dominar essa aplicação nos negócios, 

os novos projetos surgem para gerar inovações e valores agregados (Schwab, 2017).  

As empresas enfrentam hoje uma crescente complexidade em seus projetos e nas 

tomadas de decisões, pois os ambientes corporativos estão cada vez mais heterogêneos, 

dinâmicos, determinando o uso da tecnologia e de sua aplicação de IoT, colaborando com 

seus projetos (Ghimire et al., 2016). 

Deve-se observar a necessidade de empreender esforços no modelo de gestão voltado 

para atividades inovadoras em projetos, diversificando e integrando tecnologias não 

isoladamente, associando tecnologia ao projeto de maneira mais ampla e com isso 

diversificando os negócios (Rabechini Jr. et al., 2011). Com a aplicação de IoT em projetos de 

TI, pode-se fornecer uma estrutura para o gerenciamento eficiente, reduzindo o tempo de 

tomada de decisão e permitindo o gerenciamento eficiente dos projetos (Ghimire et al., 2016).  

Xu et al. (2014) abordam a aplicação da IoT nos projetos de TI em segmentos 

industriais, como agricultura, processamento de alimentos, monitoramento ambiental, 

vigilância de segurança. Para os autores, isso pode ser feito mediante a integração de sensores, 

tags e atuadores implantados nos objetos em seus dispositivos, gerando informações para 

ações preditivas, utilizando o sistema SOA (service-oriented architecture) em IoT para 

promover uma maior integração entre o negócio, tecnologia e os serviços da indústria.  

Projetos de IoT evidenciam inerentemente, a estreita relação entre a conexão humana 

e as coisas inteligentes, permitindo assim o encaminhamento dos dados, a disseminação de 

informações entre as comunidades formadas, por meio dessas redes interconectadas, com base 

no movimento e na natureza de contato do ser humano com o sistema (Guo, Zhang, Wang, Yu 

& Zhou, 2013). 

No relatório do plano nacional de IoT (2017), aborda iniciativas para implementação 

de IoT em projetos mobilizadores no Brasil para os próximos cinco anos, com projetos em 

IoT aplicado aos segmentos de saúde, cidades, rural e indústria, trazendo maior 

competividade, produção mais robusta e uma melhor qualidade de vida para a sociedade.    
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta seção, são apresentados por meio da literatura, os principais aspectos 

relacionados a definição de IoT, sua aplicabilidade em projetos, seus principais desafios e 

como consequência, as ações para os desafios na implementação de projetos de IoT. Além 

disso, são apresentadas informações relacionadas a implementação de projetos IoT para os 

negócios. 

2.1 DEFINIÇÃO DE IOT 

IoT pode ser definido pela adição de radiofrequência (RFID), identificação e outros 

sensores em objetos do cotidiano, o que permite a comunicação por meio de protocolos e 

sistemas diversos (Ashton, 2009). Os autores Lu e Singh (2018) abordam IoT como uma rede 

mundial de objetos interconectados, com endereço específico e baseada em protocolos de 

comunicação padrão entre si.  

Para Atzori et al. (2010) e Billet & Issarnv (2014), IoT é uma extensão da Internet, só 

que para objetos, ou coisas do mundo físico para o virtual, incluindo os dispositivos, 

aparelhos e objetos inertes são identificados pela radiofrequência, como passo em direção à 

computação difundida, IoT permite que as coisas cooperem de forma autônoma, com a 

interação dos humanos de uma maneira simples, tanto no mundo físico, como no mundo 

virtual. 

Não se pode afirmar que IoT é somente um conjunto de RFID e sensores 

interconectados, mas IoT pode ser descrito em três gerações: a primeira representada pela 

junção entre sensores, também chamados de hardware; a segunda engloba serviços web e 

internetworking; e, a terceira que interconecta as redes sociais, computação em nuvem (cloud) 

e a rede centrada na informação (ICN) (Aztori et al., 2016; Ahmad et al.,2016).  

O conceito central da IoT, segundo os autores Rose, Eldridge & Lyman (2015) pode ser 

resumido como uma rede mundial de entidades interconectadas, sendo que as entidades 
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podem ser objetos tangíveis ou intangíveis, com recursos limitados como energia, largura de 

banda e poder computacional, podendo ser capazes de gerar grande quantidade de dados.  

Para os autores Jain, Hong & Pankanti S. (2009) e Borgia (2014), IoT trata-se de uma 

infraestrutura de rede global dinâmica, na qual possui capacidades próprias, baseadas em 

protocolos de comunicação padronizados e interoperáveis, por meio que as coisas físicas e 

virtuais possuem identidades, atributos físicos, personalidades virtuais e interfaces 

inteligentes, sendo perfeitamente integradas à rede de informações e processando essas 

informações constantemente. 

IoT é amplo leque de entidades interconectados em uma coleção de “coisas” incluindo: 

dispositivos, serviços e indivíduos, que por sua vez, compartilham dados e informações para 

alcançar objetivos mútuos (Alkhalil & Ramadan, 2017). Chatzigiannakis et al. (2016) 

afirmam que a aplicação de IoT pode ser entendida pela interação entre objetos, sistemas, 

serviços e pessoas, representando uma infraestrutura básica que traz suporte ao 

desenvolvimento de plataformas complexas, permitindo um ambiente e uma sociedade mais 

inteligentes.  

A presença de IoT por meio de identificações únicas em sensores, celulares e coisas 

integrados na internet, permitem a interação e cooperação dos objetos, para que eles alcancem 

objetivos em comum (Irene & Wakenshaw, 2017). Xia et al. (2012) afirmam que IoT consiste 

na interconexão de rede dos objetos cotidianos, os quais são equipados com inteligência 

ubíqua, o que permite integrar todos os objetos por meio de sistemas incorporados. Para 

Dolores, Andina e Manic (2017), IoT representa um fator influenciador de uma mudança de 

paradigma na sociedade tecnológica, desde a revolução da internet e de seus sistemas muito 

heterogêneos. 

 IoT, segundo Choi (2014) vem do paradigma de um mundo hiperconectado, estimulado 

pela rapidez de tecnologias disruptivas e inovadoras. Institutos de pesquisa de mercado, como 

Morgan Stanley Research (2013), Gartner (2014), afirmam que IoT é a próxima onda da 

revolução da computação, essas afirmações indicam que a IoT traz uma oportunidade 

emergente para diversos setores; contudo, muitos pré-requisitos precisam ser observados para 

que as empresas obtenham resultados sensíveis. 

Ao implantar um novo projeto de inovação tecnológica, é necessária uma análise do 

projeto como um todo, montar o planejamento, organizar as atividades que serão 

desenvolvidas no projeto, ter o controle dos recursos à serem utilizados, seguir os 

procedimentos e com isso alcançar as metas desejadas (Thamhain, 2014).  
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O verdadeiro valor da IoT para empresas pode ser totalmente compreendido quando os 

dispositivos conectados conseguem se comunicar entre si, integrar-se aos sistemas de 

inventário, sistemas de suporte ao cliente, aplicativos de business intelligence (BI) e análise 

de negócios (Lee & Lee, 2015). 

2.2 APLICAÇÃO DE IOT EM PROJETOS 

A IoT apresentada como parte integrante da revolução industrial 4.0, no mercado 

global, tem um grande desafio de saber como dominar essa aplicação nos negócios, os novos 

projetos surgem para gerar inovações, além de valores agregados, que trazem uma revolução 

social com uma relativa mudança das revoluções anteriores, pois enfatiza aspectos técnicos 

para uma manufatura colaborativa com o uso da computação social (Astola et al., 2017; 

Schwab, 2017).  

Aspectos de comunicações IoT, como operação de baixa potência, cabeçalhos leves, 

mensagens orientadas por intenção semântica, descoberta e orientação de serviços; por meio 

de protocolos de comunicação confundem a linha entre os mecanismos de mensagens e a 

computação baseada em semântica; entretanto, a heterogeneidade nos tipos e nas capacidades 

de comunicação torna IoT um espaço inteligente em projetos, além de um desafio 

significativo, que requer abundante esforço e a intervenção humana, limitando as 

oportunidades de programação que podem envolver IoT, utilizando linguagens de 

comunicação diferentes para cooperar e interagir em projetos de IoT (Khaled, 2018). 

Algumas considerações feitas pelos autores Billet & Issarny (2014) para a aplicação 

de IoT nos projetos, sendo composta por quatro pontos: 

1- IoT é composta por um sistema de dispositivos (coisas), compartilhados entre os 

usuários (pessoas), por meio do sensoriamento compartilhado. Portanto, uma coisa pode 

realizar várias tarefas simultaneamente para diferentes usuários. Os usuários compartilham 

seus dispositivos, as tarefas devem ser distribuídas de forma justa entre eles, evitando o 

esgotamento de alguns dispositivos específicos. 

2- IoT é altamente heterogênea, conectando um grande número de dispositivos 

distintos como sistemas embarcados, sensores, smartphones, tablets, entre outros, que expõem 

diversos atributos em termos de potência, autonomia e conectividade. Os dispositivos de IoT 
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podem ser estáticos ou móveis, mantidos por bateria ou acoplados a uma fonte de 

alimentação, no qual possuem diversas funcionalidades específicas. 

3- IoT em sua concepção, deve ser uma extensão da Internet, utilizando das 

tecnologias associadas, permitindo que dispositivos com recursos limitados se comuniquem 

com outros dispositivos para colaboração. Consequentemente, cada equipamento pode contar 

com a infraestrutura de roteamento da Internet, tornando o custo de roteamento constante, 

independentemente da quantidade de roteadores operacionais. No entanto, mesmo que ocorra 

algum problema de roteamento, por mais significativo que seja, não é recomendado o envio 

de cada valor detectado por um sistema de processamento, pois a comunicação sem fio 

consome muita energia. 

4- IoT está conectada ao mundo físico, sendo cada fenômeno passivo de constante 

evolução, a localização de coisas deve ser considerada para várias tarefas. Os fluxos de dados 

incluem um forte impacto sobre como os dados são produzidos, processados e consumidos, 

implicando assim nos dispositivos para que executem tarefas de detecção e processamento, 

com isso, causando o esgotamento ou quebra da bateria do equipamento. 

A aplicação de IoT em projetos nas empresas, colaborou no aprimoramento da 

qualidade de muitos sistemas existentes, reduzindo custos de produção, serviços e 

aprimorando funcionalidades, com isso automatizando e aumentando as disponibilidades nos 

recursos disponíveis para os projetos (Alkhalil & Ramadan, 2017).  

Contudo, projetos de IoT, como qualquer outro tipo de projeto contêm incerteza 

técnica e incerteza de mercado (Fichman et al., 2005). Além disso, IoT tem avançado 

rapidamente e pode mudar de direção, características assim tornam a avaliação de opções 

reais como ideal na avaliação de projetos de investimento em IoT, pois com isso pode-se 

capturar valor que de outra forma, seria negligenciado (Lee & Lee, 2015). 

Na indústria, a capacidade de gerar novos produtos e serviços, por meio da troca de 

informações utilizando IoT será crucial, assim como a capacidade de prover aos usuários a 

abundância de objetos inteligentes, será necessário projetos para suportar os sistemas 

resultantes dessas informações;  muitos dos sistemas e dispositivos inteligentes associados 

não serão programados no sentido convencional, mas terão sua funcionalidade especificada 

pelos usuários de diversas novas maneiras, como IoT e novas tendências tecnológicas 

(Hehenberger, Vogel-heuser, Bradley, Eynard, Tomiyama & Achiche, 2016).  
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Para Amin, Ali-eldin, & Arafat (2015) os sistemas IoT concebem uma infraestrutura 

vital na sociedade moderna, trazendo melhoria na implantação de projetos, no desempenho 

dos sistemas, IoT passa a ser definitivamente percebida pela sociedade, o qual na implantação 

de projetos e sistemas IoT, consiste basicamente em equilibrar custo, desempenho e risco, 

considerando aspectos diferentes como o desempenho econômico, a qualidade no 

fornecimento de produtos e serviços, segurança e reduzir os impactos ambientais como a 

tecnologia procura alcançar, implementado projetos de IoT.  

Choi (2015), afirma que o mercado de IoT é altamente fragmentado, especialmente 

com milhares de dispositivos e aplicativos sendo analisados e identificados por diferentes 

indústrias, sendo o  principal desafio para projetos de IoT é que se exige um conhecimento 

profundo, desde os semicondutores até altas camadas de aplicativos, o que significa que 

nenhuma empresa pode desenvolver completamente uma solução completa para a 

implementação de projetos IoT, com isso, necessitando de cooperação e parceria com outros 

fornecedores e trabalhando com empresas próximas ao conceito de IoT em projetos são 

indispensáveis para o sucesso dos negócios da IoT 

Xu et al. (2014) abordam a aplicação da IoT nos projetos de segmentos industriais, 

como agricultura, processamento de alimentos, monitoramento ambiental, vigilância de 

segurança; mediante a integração de sensores, tags e atuadores implantados nos objetos em 

seus dispositivos. Gerando informações para ações preditivas, utilizando o sistema SOA 

(service-oriented architecture) em IoT, para promover uma maior integração entre o negócio, 

tecnologia e os serviços da indústria.  

A aplicação de novas idéias para modelos de negócios em projetos IoT podem serão 

lucrativas, não há problema em um novo desenvolvimento generalizado dos sistemas IoT; 

mas há um problema em combinar uma nova proposta de valor, na forma de como a ideia 

inovadora deve ser clara às partes interessadas, permitindo a sua própria avaliação, sob a 

perspectiva de rentabilidade, viabilidade econômica e viabilidade tecnológica, além dos 

serviços sobre os  aplicativos de valor agregado, sendo soluções entregues como serviços 

gerenciados, que podem integrar pessoas, processos de negócios e ativos (Glova, Sabol, & 

Vajda, 2014). 

Deve-se observar a necessidade de empreender esforços no modelo de gestão voltado 

para atividades inovadoras em projetos, diversificando e integrando tecnologias não 

isoladamente, associando tecnologia ao projeto de maneira mais ampla e com isso 

diversificando seus negócios (Rabechini Jr. et al., 2011). A aplicação de IoT em projetos nas 
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empresas, pode trazer recursos e suprimentos para uma melhor implementação do projeto 

como um todo, reduzindo o tempo de tomada de decisão e permitindo o gerenciamento 

eficiente dos projetos (Ghimire et al., 2016).  

As empresas enfrentam hoje, uma crescente complexidade em seus projetos e nas 

tomadas de decisões, pois os ambientes corporativos estão cada vez mais heterogêneos, 

dinâmicos, determinando o uso da tecnologia e de sua aplicação de IoT (Ghimire et al. 2016). 

Os projetos realizados nas empresas, têm os desafios de aumentar sua eficiência, a 

porcentagem de cumprimento dos prazos, a escalabilidade de negócio e oferecer novos 

serviços complacentes com as análises das informações coletadas por meio de IoT (Astola et 

al., 2017).  

2.3 DESAFIOS NA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE IOT 

O número de projetos financiados destinados a investigar os desafios da IoT vem 

aumentando exponencialmente, além do desenvolvimento de arquiteturas e tecnologias 

otimizadas para apoiar a multiplicidade de novas aplicações e serviços baseados na IoT; para 

que isso continue vertiginosamente, empresas e as universidades devem ter uma linha de 

pesquisa contínua, sob a iniciativa de observar o objeto ou dispositivo conectado à Internet, 

com o foco no desenvolvimento de redes distribuídas, seguras, confiáveis, eficientes, com os 

sensores e dispositivos que cooperam entre si, atuadores e dispositivos inteligentes (Borgia, 

2014).  

Esses estudos em IoT propuseram questões importantes, como tecnologias 

inovadoras, padrões, elementos arquitetônicos, desafios de segurança e privacidade, precisam 

fornecer roteiros de pesquisa úteis; questões relacionadas à projetos de IoT têm sido 

amplamente discutidas na ambito prático e acadêmico; entretanto, a maioria dos estudos teve 

seu foco nas descrições gerais, conceitos, modelos de negócios, oportunidades e desafios, não 

abordando IoT e sua implementação em projetos (Sarma & Girao, 2009; Weber, 2010; 

Vermesan et al., 2011; Gubbi, Buyya, Marusic e Palaniswami, 2013; Hsu & Lin, 2016).  

De acordo com a literatura (Gazis, Goertz, Huber, Leonardi, Mathioudakis, 

Wiesmaier, Zeiger, 2015; Lee & Lee, 2017), os autores afirmam que vários desafios podem 

impedir a evolução dos projetos de IoT, sendo definidos como desafios: de arquitetura, de 

hardware, de interoperabilidade, de regulamentações, de padronização nos negócios, bem 
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como desafios de privacidade e segurança. Contudo, para os autores Afzal, Umair, Shah, & 

Ahmed, (2017), são sete os desafios na implantação de projetos de IoT: 

Utilização de recursos otimizada: Os recursos disponíveis em projetos de IoT são 

limitados, em comparação com o sistema operacional tradicional. Portanto, sua otimização é 

necessária para que o agendamento do processamento seja realizado forma distributiva e em 

vários níveis, esse é um desafio crucial.   

Gerenciamento de segurança e confiança: A segurança sempre foi um desafio 

fundamental em qualquer tecnologia. No caso do IoT, segurança se torna ainda mais crucial 

para desenvolver confiança entre dois ou mais dispositivos de IoT. Os protocolos de 

segurança devem ser robustos e flexíveis, garantindo que as tarefas de autenticação, segurança 

e gerenciamento de confiança sejam executadas de forma eficiente.   

Compatibilidade: Dispositivos heterogêneos de diferentes fornecedores que podem 

precisar interoperar entre si, independentemente da linguagem e deve oferecer interfaces 

uniformes e padronizadas.   

Precisão e confiabilidade: Os serviços e aplicativos de IoT, nos quais diferentes 

dispositivos colaboram e o seu monitoramento da operação exigem que as métricas de 

desempenho, como latência e confiabilidade sejam adequadamente asseguradas e altamente 

precisas. 

Manipulação de entrada/saída (E/S) dos dados: A falta de um gerenciamento de 

dados de entrada e saída bem definidos podem levar a falhas, a utilização ineficiente de 

recursos, atrasos e na vulnerabilidade e ameaças de segurança. Um desafio associado no 

gerenciamento de E/S é quanto a compatibilidade, pois o manipulador de E/S deve ser um 

software independente de dispositivo, devido à heterogeneidade de vários dispositivos de IoT.   

Instruções privilegiadas: O desafio pode originar da instrução virtual do sistema 

operacional contra instruções privilegiadas. Além disso, as chamadas do sistema (comandos 

virtuais) não devem estar visíveis no âmbito geral do sistema operacional. 

Custo-eficácia: O fornecimento de serviços eficientes e lucrativos em sistemas IoT 

com relação à energia ou ao custo computacional é um desafio significativo em aplicações 

IoT. Os dispositivos de IoT processam diferentes tipos de serviços, enquanto muitos deles são 

alimentados por bateria, alguns exigem devido as suas características e localidades, uma 

bateria com duração de até dez anos, portanto, o ciclo de serviço é desafiador devido à sua 

natureza variável. 
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Para Choi (2014), IoT gera tráfego pesado de dados e informações na utilização de 

rede; portanto, a infraestrutura de IoT deve ser projetada em termos de flexibilidade, 

escalabilidade para a próxima geração; contudo, isso induz à vários desafios na implantação 

de IoT: 

- Sistema de computação em nuvem distribuída na borda da rede; 

- Implantar IoT sobre uma rede definida e leve; 

- Eficiência energética; 

- Conectividade dos equipamentos em baixa potência; 

- Solução otimizada verticalmente; 

- Segurança dos dispositivos; 

- Sistema de segurança para os dispositivos e usuários; 

- Segurança de rede e comunicação;  

Os autores Farahani, Firouzi, Chang, Badaroglu, Constant, Mankodiya e Mankodiya 

(2017), abordam desafios semelhantes aos apresentados pelo autor Choi (2014) para a 

implantação dos projetos IoT, sendo eles:  

- Dados de Gerenciamento de Dados;  

- Escalabilidade;  

- Interoperabilidade, Padronização e Assuntos Regulatórios;  

- Interfaces e Engenharia de Fatores Humanos;  

- Segurança e Privacidade;   

Seguindo pela mesma linha de raciocínio dos autores Choi (2014) e Farahani et al. 

(2017), os autores Gaziz et al. (2015) afirmam que os desafios enfrentados na implentação de 

projetos de IoT são: 

- Arquitetura e infraestrutura para IoT;  

- Interoperabilidade Tecnológica: Significativamente a mais desafiadora para IoT, 

pois não é simplesmente conectar pessoas a pessoas, mas sim uma interação perfeita entre 

dispositivos e pessoas, por meio dos dispositivos IoT;   
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- Interoperabilidade Semântica: Faz-se necessário que os dispositivos interpretem as 

informações compartilhadas corretamente; atuando de acordo com o aspecto semântico da 

interoperabilidade, também referido como modelo de informação; 

- Segurança e privacidade: Um dos principais desafios da IoT, manter a integridade 

dos dados, a identificação exclusiva e a criptografia dos dados, mantendo o sigilo das 

informações pessoais. 

- Coisas inteligentes: Dispositivos de baixa potência precisam ser adequados para 

aceitar ambientes críticos e precisam ser desenvolvidos para esse fim. 

- Confiabilidade e Resiliência: Diversos ambientes não permitem interrupções 

temporárias, como indústrias ou uso de emergência como projetos de missão crítica.  

Para os autores Lee e Lee (2015), existem cinco desafios técnicos e gerenciais para 

implementação de projetos IoT: gerenciamento de dados, mineração de dados, privacidade, 

segurança e caos. 

Desafios indiretos são identificados dentro da interseção de projetos tradicionais e 

distribuídos, considerando os trabalhos realizados até o momento, esses desafios continuarão 

existindo, e potencialmente sempre existirão, devendo haver métodos para proteger o 

desenvolvimento de sistemas de IoT, que sejam capazes de ajustar, curar e promover a 

confiança por meio de ações autônomas; com isso exige-se que agentes nos sistemas IoT 

sejam flexíveis e adaptativos e não apenas operem, mas tenham ações que defendam os 

sistemas IoT (Coulter & Pan, 2017).  

Um grande desafio para implementar projetos de IoT nas empresas é transformar a 

realização do potencial de negócios em IoT, com a integração de projetos nas empresas que 

operam em ambientes colaborativos, junto a análise do sistema de negócios e de seus 

stakeholders; pois muitos projetos de IoT começam com uma faixa de desenvolvimento 

pouco clara ou sem foco (Glova, Sabol & Vajda, 2014).  

Muitas aplicações de IoT envolvem desafios relacionais não enfrentados nos 

contextos de mercado, incluindo os relacionamentos tradicionais de negócios (B2C – business 

to commerce; e C2C – commerce to commerce), além dos novos relacionamentos de mercado, 

co parassocial e de máquina (C2M commerce to machine; e M2M – machine to machine);  

como conseqüências relacionais sobre os usuários nesses atuais contextos de serviço e nos 

ambientes inteligentes os quais eles habitam, precisam ser explorados no complexo 
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ecossistema em rede muitos-para-muitos (N para N), que abrange o ambiente de IoT 

(Wuenderlich et al., 2015; Harwood & Garry, 2017).  

Para Jin, Gubbi e Marusic (2013), identificar os desafios que precisam ser abordados 

é altamente crítico para que projetos de IoT sejam sustentáveis: Propriedade e construção do 

sistema; manutenção e gerenciamento; utilização de dados; mercados de dados e fluxos de 

receita. 

Um desafio constante, mencionado na literatura, quanto à projetos de IoT, mostra-se 

na questão do uso da energia, um requisito básico para o funcionamento dos equipamentos, 

pois a questão da energia surge na implantação e no uso de IoT nos projetos, devido aos 

dispositivos utilizarem cada vez mais processamento, tráfego de dados e por serem pequenos 

dispositivos, possuem limitação de baixo poder de computação e energia limitada (Borgia, 

2014; Laubhan et al., 2016; Khan & Salah, 2017; Lee & Lee, 2017). 

Outro desafio apontado pelos autores Aztori et al. (2016), é a constante mudança da 

cloud computing, devido a aplicação de IoT está diretamente ligado a cloud computing, desse 

modo, os desafios com a integração dos equipamentos de IoT são originados do uso da 

internet, onde o cloud, como a IoT, têm a sua interligação com a de redes de computadores. 

Entre elas LAN (Local Area Network) e WAN (wide area network), e suas diversas variáveis, 

portanto, havendo essa comunicação com a rede global e com as pessoas (Xu et al., 2014).   

Mais um desafio, esse visto como um dos principais, é com a segurança em IoT e 

seus dispositivos, pois os dados trafegados nesses dispositivos na rede com objetos IoT geram 

continuamente informações, que pode incidir no vazamento das informações geradas (Aztori 

et al., 2016). Pessoas que se utilizam desses dispositivos conectados na rede global, podem 

sofrer ataques chamados de “cyber ataques” promovidos por hackers, que fazem uso licito ou 

ilícito dessas informações. Portanto, os sistemas em IoT precisam garantir a integridade, 

confidencialidade, privacidade das informações e anonimidade dos usuários de IoT 

(Chatzigiannakis et al., 2016). Os dispositivos de IoT são limitados em sua capacidade de 

processamento, armazenamento e rede; portanto, acabam sendo mais vulneráveis aos ataques 

computacionais, como smartphones, tablets ou computadores menores, do que outros 

dispositivos (Alkhalil, & Ramadan, 2017; Khan & Salah, 2017).  

O desafio que está relacionado à segurança, o do gerenciamento e tráfego dos dados, 

também pode ser nomeado como big data e refere-se a conjuntos de dados que são tão 

grandes e complexos que não podem ser processados usando sistemas de análise e 
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processamento de dados tradicionais (Eze et al., 2016). O Gartner (2014) afirma que big data 

pode ser traduzido como o volume massivo de informações trafegado em alta velocidade e 

com a alta variedade de ativos das informações, que demanda uma série de formas inovadoras 

e econômicas para o processamento de informações, para com isso trazer um melhor resultado 

para a tomada de decisão e automação de processos. Contudo, devido à grande quantidade de 

dados trafegados e produzidos pelos dispositivos inteligentes, torna-se muito difícil coletar, 

visualizar e analisar todos esses dados (Alkhalil, & Ramadan, 2017).  

Todos esses desafios apresentam oportunidades substanciais de pesquisa para 

pesquisadores acadêmicos, tecnólogos industriais e estrategistas de negócios, além de 

apresentar aos projetos de IoT oportunidades para seu desenvolvimento e implementação, 

incluindo redes sociais e prestação de serviços à comunidade, com o intuito de demonstrar 

experiência para enfrentar os desafios (Guo, Zhang, Wang, Yu, & Zhou, 2013).  

Portanto, esses novos desafios que estão surgindo, servem para capacitar os usuários, 

fornecendo dados com novos produtos IoT (gadgets), como óculos, relógios e pulseiras; esses 

gadgets ampliarão o potencial dos smartphones atuais; com isso, surge a necessidade de 

analisar as enormes quantidades de dados, a fim de descobrir novos modelos, que  podem 

descrevem a dinâmica humana e por fim, definir a estrutura adequada, não invasiva para o 

usuário, como avatares, mensagens, o feedback para fornecer o melhor produto e trazer o 

melhor serviço em IoT (Jara, Bocchi & Genoud, 2014). 

Kubler et al. (2017) desenvolveram estudos para uma série de projetos com IoT, 

visando o evento esportivo da copa do mundo de futebol no ano de 2022 no Qatar. 

Envolvendo parcerias com grandes corporações da área de tecnologia. Diversas tecnologias 

como cloud, big data, machine learning e inteligência artificial (IA) serão aplicadas com o 

uso de IoT em projetos com sensores específicos para acionar problemas com segurança 

diretamente ligados aos bombeiros, policiais e demais departamentos, garantindo qualquer 

tipo de ação requisitada. Neste mesmo estudo, foram utilizados dispositivos para obtenção das 

informações em mobilidade urbana, clima, ecossistema (coleta de lixo, descartes, reciclagem, 

energia, sistema pluvial, etc). 
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2.4 AÇOES PARA OS DESAFIOS NA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE IOT 

Para os autores Alkhalil & Ramadan, (2017) existem sete ações principais e 

necessárias para o desafio do gerenciamento e tráfego dos dados, com isso garantir um nível 

de confiança e o manuseio seguro de dados dentro de um sistema envolvendo IoT, são eles:  

- Proveniência de Dados;  

- Integridade para cada ação realizada e coletada; 

- Integridade onde os dados foram não foi manipulado ou modificado;  

- Disponibilidade em verificar as informações coletadas 

- Confidencialidade para a acessibilidade à informação reservada apenas para 

indivíduos autorizados;  

- Eficiência nos mecanismos de onde se originam os dados  

- Privacidade, com a proteção de dados pessoais na coleta, armazenamento e no uso 

não autorizado de dados pessoais.  

A análise de big data surge como um dos principais focos de ações tecnológicas em 

projetos IoT, sendo de base fundamental para competitividade, crescimento da produtividade 

e inovação em projetos  (Manyika et al., 2011; Qin, 2014; O'Donovan et al., 2015;). Algumas 

ações para os desafios enfrentados em projetos de IoT, como o monitoramento do processo de 

implementação desses projetos, os autores He, Wang, Shah, e Vahdat (2017) abordam ações 

baseadas em os 4 “V´s” em big data, gerados em projetos de IoT, são significador por 

volume, variedade, velocidade e veracidade. 

Contudo, para os autores Amin, Ali-eldin, & Arafat (2015) as oito ações que 

precisam ser levadas em consideração para os desafios na implementação de projetos IoT são: 

Disponibilidade de Aquisição de Contexto; Precisão de Dados; Confiabilidade e 

Flexibilidade; Suporte a Dispositivos Móveis; Gestão da Informação; Customização; 

Interfaces; e Usabilidade. Entretanto, para os autores Aztori et al. (2010), as ações são mais 

simplificadas e objetivas, como a atividade de padronização; solucionar problemas de 

endereçamento e redes; além de observar a segurança e privacidade dos dispositivos IoT. 

Em contrapartida, os autores Billet & Issarny (2014) citam que as ações para os 

desafios no contexto de implantação de projetos de IoT, por meio de um sistema que consiste 

em minimizar o consumo de recursos por cada “coisa” na rede; balancear as operações entre 
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os dispositivos, distribuir entre os objetos quatro funções objetivas que devem coletar 

informações, avaliar o consumo de energia, memória, CPU e disco de cada recurso e realizar 

o processo de distribuição justa das operações, avaliando a quantidade de uso e consumo dos 

recursos. 

Os autores Eze, Kuziemsky, Lakhani e Peyton (2016) afirmam que, algumas ações 

significativas em projetos IoT, como o uso da computação em nuvem, incluem na 

independência de dispositivo e localização, suporte 24x7, menor custo total de propriedade 

(TCO), escalabilidade, sustentabilidade, confiabilidade, implantação de projetos mais ágil, 

menor investimento de capital e uma infraestrutura de rede e armazenamento unificada, para 

atender a todo o projeto e suas aplicações.  

Para concretizar as ações em projetos de IoT, Ziegeldorf et al. (2014) sugerem que 

provedores de serviços de IoT ofereçam três tipos de garantias na implementação dos projetos 

IoT: conscientização dos riscos de privacidade em coisas, serviços inteligentes e nos dados; 

controle individual na coleta e no processamento das informações pessoais, realizadas por 

meio de dispositivos inteligentes; conscientização e controle do uso das informações pessoais 

por parte de qualquer entidade que não faça parte da esfera pessoal interconectada.  

Vermesan et al. (2011) afirmam que as preocupações com a privacidade devem ser 

abordadas para garantir que IoT seja uma realidade para produtos e serviços, os projetos 

precisam ter o desenvolvimento de novas técnicas, uma definição para novos princípios de 

governança e com isso garantir a privacidade, adaptando-se aos novos desafios tecnológicos e 

sociais. Miorandi et al. (2012) recomendam que os serviços baseados em IoT desenvolvam 

mecanismos de preservação da privacidade, garantindo a aceitação dos usuários e a ampla 

implementação de tecnologias em projetos de IoT. 

Mediante isso, os dados, objetos e usuarios precisam de ações no quesito segurança, 

para Khan et al. (2012); Klan e Salah (2017), afirmam que IoT enfrentará muitos desafios 

especialmente relacionados à arquitetura proposta de privacidade e segurança, pois a IoT 

precisa abordar vários fatores, como escalabilidade, interoperabilidade, confiabilidade, QoS; e 

as ações precisam sem em torno do gerenciamento de nomes e identidades; interoperabilidade 

e normalização; privacidade das informações; objetos de segurança e segurança; 

confidencialidade e criptografia de dados; segurança de rede; espectro e ecologização da IoT.   

Para promover soluções no quesito de comunicações de dispositivos IoT, alguns 

autores propuseram uma série de ações distintas como:  
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Lee et al. (2016) propuseram uma estrutura de comunicação de IoT híbrida baseada 

em uma rede definida por software (SDN). Desai et al. (2015) propuseram um gateway (ponte 

de comunicação) de uma solução em IoT semântica, habilitada para a rede internet, que 

fornecem tradução entre os protocolos de mensagens utilizadas em IoT. 

AL-Fuqaha et al. (2015) desenvolveram um protocolo IoT genérico, para aprimorar o 

protocolo de linha de base, permitindo o suporte de recursos da qualidade de serviço (QoS), 

explorando uma mistura de multicast IP (internet protocol), gerenciamento inteligente de 

enfileiramento de mensagens e técnicas de análise de tráfego dos dados em IoT. Algo similar, 

Derhamy et al. (2015)  buscaram os desafios no tratamento de erros para um tradutor 

multiprotocolo para IoT, assim implementando uma prova de conceito (PoC) em projetos IoT. 

Bellavista et al. (2016) propuseram uma arquitetura orientada a gateway, em que os 

gateways exploram em conjunto dois protocolos, obtendo o gerenciamento de dispositivos 

IoT altamente escalável, por meio de organizações hierárquicas dinâmicas. Ponte é um projeto 

Eclipse IoT que oferece APIs abertas uniformes para permitir que os desenvolvedores criem 

aplicativos que suportem os protocolos de comunicação. 

Os requisitos derivados de IoT devem ser mapeados, como atividades de pesquisa, 

abordando partes específicas nos projetos de IoT para destacar ações mediante os desafios, 

pois uma arquitetura IoT confiável e vendável é essencial para permitir que projetos IoT se 

tornem possíveis de implementação nos negócios em todo o mundo (Gazis et al. 2015).   

3 MÉTODO E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Os métodos adotados nesta pesquisa serão o de selecionar e contribuir com um 

estudo do tipo exploratório e o uso da abordagem qualitativa.  Esta orientação serve para a 

escolha tanto das técnicas de coleta quanto de análise dos dados, pois se buscou uma maior 

proximidade com o fenômeno observado (Bêrni & Fernandez, 2012).  

A adoção de uma abordagem qualitativa contribuiu para uma maior liberdade dos 

pesquisadores para explorar a intersubjetividade no discurso dos entrevistados (Miles & 

Huberman, 1994). Portanto, em uma abordagem qualitativa, serve para contribuiu com uma 

maior liberdade dos pesquisadores, a fim de explorar a intersubjetividade no discurso dos 

entrevistados (Miles & Huberman, 1994), entre outras fontes de evidência, sobre os desafios 

de IoT e nas ações aplicadas na implantação nos projetos.  
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Na primeira fase desta pesquisa será realizada uma busca na base de dados Web of 

Science (WoS) para o melhor entendimento de como o tema IoT será abordado. Com a 

utilização dos termos que serão de maior importância para este trabalho como “IoT and 

internet of thing and IT Project”. Destaca-se que os filtros aplicados têm como finalidade 

delimitar IoT ao contexto de projetos de TI. Após a realização desta busca, será feito a análise 

do corpus teórico para a formulação da questão de pesquisa proposta.  

Na segunda fase desta pesquisa será construído o protocolo de entrevistas e seleção 

das estratégias para coleta de dados. Após essa fase, haverá uma terceira etapa para a 

realização de entrevistas com indivíduos das áreas de tecnologia, pesquisa e projetos em 

empresas de diversos segmentos e da área acadêmica, que possuem o conhecimento do 

processo de implantação de IoT em projetos de TI. Após todas as entrevistas, constituirá uma 

descrição dos entrevistados e de suas qualificações para o estudo. 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Serão executados quatro passos para se dar início aos trabalhos de pesquisa:  

  

- Definição do tema de pesquisa; 

- Levantamento e análise da literatura; 

- Elaboração do problema e objetivo de pesquisa; 

- Organização do referencial teórico.  

Na segunda etapa, haverá a elaboração do protocolo de entrevistas com a escolha dos 

sujeitos de pesquisa e outras fontes de evidência (entrevistas e participações em palestras e 

seminários sobre o tema). 

Na terceira etapa com a ida ao campo, será aplicado as entrevistas com as pessoas 

selecionadas e envolvidas diretamente com a implantação de projetos de IoT em suas 

respectivas empresas. Além da participação em seminários e palestras sobre o tema em 

estudo, e consulta direta aos palestrantes nos eventos, se assim for permitido. 
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3.2 UNIDADE DE ANÁLISE 

. 

3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

O procedimento de coleta dos dados será realizado através de entrevistas e das 

informações obtidas em artigos científicos, sites sobre o tema, palestras e seminários sobre os 

temas IoT e projetos de TI. Após a realização das entrevistas e coleta dos materiais, será 

executado o procedimento de transcrição e pré-análise dos dados coletados. Seguindo uma 

perspectiva de análise data-driven (Charmaz, 2006; Saldaña, 2015), com essa perspectiva 

poderá partir dos dados das entrevistas e outras fontes de evidência para a construção de 

categorias de análise. 

Estas entrevistas serão em profundidade do tema IoT e projetos de TI, com roteiro de 

tópicos à serem contemplados na conversa e questões-chave serão previamente construídas, 

com importância para que a dinâmica da conversa seja o quesito mais importante que essas 

questões. O objetivo da entrevista é deixar o informante falar o máximo possível 

(exploratório). Será solicitado a possibilidade de a entrevista ser gravada (salvo resistência 

dos entrevistados – conforme código de boas práticas de entrevistas). Significará também a 

observação de demais aspectos que se julgue pertinentes na hora da coleta das informações, 

como observações comportamentais e análise documental que possa ser cedida pelo 

entrevistado.  

3.4 PROCEDIMENTOS E ANÁLISE DE DADOS 

O próximo passo a ser feito após a coleta dos dados, será o de inserir os dados para 

análise dos dados no software Atlas.Ti versão 7. Em seguida adimplir o confronto dos 

achados da pesquisa empírica com elaboração da codificação aberta (primeira rodada de 

codificação) e a codificação axial (códigos de segunda ordem que determina ligações entre os 

códigos de segunda ordem), conforme citam os autores (Charmaz, 2006; Silva, Godoy e 

Bandeira-De-Melo, 2010).  
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Depois das codificações criadas, realizar a revisão, análise dos dados e a construção 

do network view (mapa) com a análise de co-ocorrência e codes-primary documents, para 

encontrar a saturação teórica das informações coletadas e esgotar a busca por novos incidentes 

no aumento da base de dados, serão realizados alguns testes no software ATLAS.ti (Friese, 

2012), refinando a análise de códigos e suas relações. E por fim, finalizar o mapa network 

view e a elaboração do relatório final.  

Na análise dos dados das entrevistas, será usada a orientação de Charmaz (2006) e 

Silva, Godoy e Bandeira-De-Melo (2010) para seguir um fluxo em direção ao alcance do 

objetivo da pesquisa, que não corresponde a um procedimento de forma linear, pois conforme 

é aumentada a amostragem teórica (número de incidentes encontrados), são construídos os 

principais elementos para fundamentar categorias mais abstratas e suas respectivas 

propriedades.  

A codificação aberta, que tem como objetivo identificar os incidentes que ajudam a 

responder o problema de pesquisa; depois da primeira fase de codificação, os códigos são 

agrupados a fim de estabelecer relações por meio da codificação axial (códigos de segunda 

ordem), por meio do software de análise de dados qualitativo atlas.ti versão 7 (Friese, 2012). 

Haverá a realização da técnica de codificação, com a descrição de uma leitura crítica-

reflexiva do corpus empírico constituído a partir das diversas fontes de evidência, por meio da 

qual ocorre a classificação por um rótulo (código) de cada segmento de texto (uma palavra, 

um trecho, uma frase, ou ainda um parágrafo), sendo este segmento também denominado de 

incidente (Saldaña, 2015).   

 

3.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Na coleta dos dados em ambientes empresariais e acadêmicos, haverá um tempo 

limitado devido ao ambiente e compromisso dos entrevistados nas entrevistas que teremos nas 

palestras e seminários. Nas empresas, precisaremos da disponibilidade e tempo hábil das 

pessoas selecionadas, não haverá a oportunidade de observar o fenômeno IoT na prática e na 

aplicação dos projetos que serão abordados nas entrevistas. 
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4 POTENCIAIS CONTRIBUIÇÕES 

Com a identificação dos principais desafios na implementação de IoT nos projetos, 

poder antecipar com ações efetivas, superando os desafios na implantação dos projetos de IoT 

nas empresas. 

Após a identificação dos principais desafios na implementação de IoT nos projetos, 

mapear as possíveis ações efetivas à serem executadas, para que esses projetos de IoT possam 

colaborar de maneira significativa nos negócios. 
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5 CRONOGRAMA 

Segue abaixo o cronograma previsto para a continuidade deste projeto de dissertação. 

 

ATIVIDADE 
2018 2018 

J F M A M J J A S O N D 

Banca de Qualificação      X       

Ajustes Pós-Qualificação      X       

Pesquisa de Campo Final       X X     

Compilação dos dados         X    

Conclusões          X   

Depósito da Dissertação          X   

Defesa           X  

Ajustes Pós-Defesa            X 

Figura 27. Cronograma. 
Fonte: autor 
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APÊNDICE A – PROTOCOLO DE PESQUISA E COLETA DE DADOS 

 

A) Instruções para o entrevistador: 

 

 Declarações de abertura (O que tem que ser falado para o entrevistado – preparar 

documento formal (ex: e-mail)). 

 Quais serão os objetivos das entrevistas: 

A1) Descrever como o comportamento das pessoas da organização impactam na 

implantação de projetos IoT. 

A2) Descrever como a implantação de projetos IoT impactam no comportamento das 

pessoas na organização. 

A3) Descrever como a cultura da empresa influenciou na implantação dos projetos 

IoT. 

 

B) Condições das entrevistas 

 

 Quem serão os entrevistados? 

- Responsável pela implantação de projetos nas empresas. 

- Usuários IoT. 

- Pesquisadores do tema IoT  

 

 Quando? 

-  Segundo semestre de 2017 e até agosto de 2018 

 

 Onde? 

- SP – Escritório empresa, seminários e palestras.  

 

 Quanto tempo? 

- Todas as entrevistas em torno de 40 minutos. 

 

 Como será conduzida a entrevista? Gravada? Onde serão feitas as anotações? 

- Serão realizadas entrevistas em profundidade, com roteiro de tópicos à serem 

contemplados na conversa. Algumas questões-chave serão previamente construídas, 

mas a dinâmica da conversa será mais importante que essas questões. O objetivo da 

entrevista é deixar o informante falar o máximo possível (exploratório). 

- A entrevista será gravada (salvo resistência dos entrevistados – conforme código de 

boas práticas de entrevistas). 

- O protocolo apresentará seção para notas de campo. 

  

 Demais aspectos que se julgue pertinentes na hora da coleta das informações. 

 

 

C) Categorias iniciais  

 

 Pesquisado e apresentado os conceitos e/ou categorias iniciais que nortearam as 

entrevistas. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

1. Introdução da entrevista 

 

 Como será a apresentação da entrevista 

Exemplo (montar um texto para a nossa entrevista – IoT): 

Você foi selecionado para essa entrevista porque estamos pesquisando o fenômeno IoT 

(Internet das Coisas) como conceito de projetos implantados nas empresas, e como, de certa 

forma, esse fenômeno tem ou não impactado na cultura e no comportamento dos usuários nas 

empresas.  

Nossa pesquisa trata sobre IoT, gestão de projetos e cultura organizacional (não seja tão 

específico com relação ao problema ou proposições quando essas enviesarem as respostas dos 

entrevistados). 

 

 Explique como será conduzida a entrevista 

 

Exemplo:  

Reforço que sua participação é voluntária e muito importante para nossa pesquisa. Os 

resultados serão compartilhados com o senhor (a) posteriormente. Para auxiliar na análise do 

conteúdo da entrevista a mesma será gravada, sendo que o senhor (a) poderá solicitar a 

interrupção da gravação ou da entrevista em qualquer momento. A gravação será de acesso 

somente aos pesquisadores envolvidos no processo e os nomes e empresas citadas não serão 

repassadas ou publicadas em nenhum momento. (pode colocar outras informações que achar 

pertinentes). 

 

2. Itens a serem tratados na entrevista 

 Quantidade de projetos e quais os tipos de projetos que a empresa implantou de IoT 

nas empresas no Brasil. 

 Em quais segmentos são comumente implantados os projetos de IoT 

 O que a empresa vende como IoT  

 Qual o conceito de IoT que costuma ser abordado para venda e implantação de IoT nas 

empresas brasileiras. 

 Quais os objetivos de implantar IoT nas empresas. 

 Quais as proporções das empresas que estão implantando IoT no Brasil. 

 Como tem sido a receptividade dos projetos de IoT nas empresas (visão gerencial e do 

usuário). 
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APÊNDICE C –  QUESTIONÁRIO 

1. Questões possíveis para cada item na entrevista. 

Observações: Itens a serem tratados na entrevista. 

1.1. Quantos projetos e quais tipos de projetos a empresa implantou de IoT? 

1.2. Quais segmentos são implantados IoT 

1.3. O que a empresa vende como IoT? 

1.4. Quais os objetivos do IoT? De implantar IoT? 

1.5. Quais as proporções das empresas que estão implantando IoT? 

1.6. Como tem sido a receptividade do IoT? 
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Resumo 

Entende-se por ambiente como sendo o espaço que circunda o indivíduo ou um grupo, 

englobando o meio cósmico, global, físico e o meio social, com suas instituições de 

cultura, leis e seus valores. Esse conjunto constitui um sistema de forças que impõem 

mudanças ao indivíduo, enquanto o mesmo, como participante deste conjunto de forças, 

também é agente transformador do ambiente (REIGOTA, 2010). Percebe-se, desta forma, 

que as relações de poder em Foucault (1999) exercem sobe o meio mudanças, assim como 

exercem sobre o indivíduo: através da exposição de diversos assuntos sobre um ser, este 

será levado a se comportar de determinada maneira (FOUCAULT, 1999). Adota-se, desta 

forma, o que diz na psicanálise proposta por Freud que, para entender o ser humano, torna-

se necessário entender o ambiente e sociedade, uma vez que as interações dinâmicas e 

sociais em que ele se encontra no dia a dia através da mídia, são capazes de moldar seu 

pensamento e comportamento acerca de diversos assuntos, pois as particularidades 

individuais do sujeito presentes em sua unidade se apagam quando em grupo para a 

hegemonia que emerge do contexto social (AGGIO, 2013). Este estudo é, em sua essência, 

exploratório e descritivo, posto que é no referencial bibliográfico que se buscou os 

fundamentos para a temática proposta e que, ao fim, demonstram a acentuada influência do 

controle midiático sobre as massas sociais e que denotam, de certa maneira, uma utopia 

social preestabelecida pelo controle do Estado. 

 

Abstract 

The environment is understood to be what surrounds the individual or a group, 

encompassing the cosmic, global, physical and social environment, with its cultural 

institutions, laws and values. This set constitutes a system of forces that changes the 

individual, while the same, as a participant of this group of forces, exerts changes on the 

environment (Reigota, 2010). It is perceived in this way that the power relations in 

Foucault exert on the medium changes as well as exert on the individual; therefore through 
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exposure of diverse subjects about a being, one can take it and behave in a certain way 

(Foucault, 1999). This is what is said in Freud's psychoanalysis, which, in order to 

understand the human being, makes it necessary to understand the whole environment and 

society. Since the dynamic and social interactions in which he finds himself in daily life 

through the media are able to shape his thinking and behavior about various subjects, for 

Freud, the individual particularities of the subject present in his unit are erased when in 

group for and hegemony emerges present (AGGIO, 2013). 

Keywords: Power relations, behavior, environment, ecology 

 

Introdução 

Este estudo foi realizado com o objetivo de analisar e estudar, de forma 

exploratória, como o ciberespaço, em especial a mídia, possuem influência e poder sobre o 

comportamento do indivíduo em sociedade. Enquanto membros de um grupo social, o 

homem, pode abandonar suas características únicas para que seja aceito e incluído na 

sociedade, isto leva a construção de um pensamento único em massa de forma, que possa 

condicionar o comportamento ambiental, como foco neste estudo, que o ser humano possa 

vir a ter. Entende-se ambiente como sendo um conjunto do que circunda o indivíduo ou um 

grupo, sendo este de forma social, econômica, política ou interações bióticas com os outros 

seres vivos. Vê-se, na construção da sociedade que a mesma seus indivíduos estão a mercê 

dessas relações ambientais, toda e qualquer mudança pode interferir no equilíbrio 

ecológico. Adota-se assim o que diz na psicanálise proposta por Freud, que para entender o 

ser humano torna-se necessário entender o todo ambiente e sociedade. Já que as interações 

dinâmicas e sociais em que ele encontra-se no dia a dia através da mídia, é capaz de moldar 

seu pensamento e comportamento acerca de diversos assuntos, pois para Freud as 

particularidades individuais do sujeito presentes em sua unidade se apagam quando em 

grupo para e a hegemonia emerge presente (AGGIO, 2013). A noção de que dependemos 

do ambiente não é relativamente nova e advém desde o paradigma mecanicista. Porém, 

enquanto o paradigma mecanicista era dominante na cultura, o ambiente era visto e 

explicado como uma simples máquina. A natureza funcionava de acordo com as leis 

mecânicas e tudo no mundo podia ser explicado através do arranjo e do movimento de suas 

partes, sendo o ser humano excluído dessa visão de natureza, este seria uma máquina 

também, porém, mais evoluída. Essa visão mecânica tornou-se a base do pensamento 

científico contemporâneo guiando-o em todas as suas etapas desde a observação dos 

fenômenos naturais até a elaboração de uma teoria e ou pensamento social. O todo era 
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constituído por suas menores partes, e essas o explicavam, cada uma separadamente 

(CAPRA & LUISI, 2014). As discussões ambientais não são recentes e advém desde a 

época em que o mesmo era tratado como máquina, mas com o advento da era industrial e 

de uma nova percepção ambiental, na era seguinte, vem-se tendo uma forte discussão sobre 

educação ambiental. Reigota (2010) fala que o conceito de ambiente é, basicamente, 

indefinido. Não há apenas um conceito para a palavra ambiente, já que o mesmo apresenta 

significados diferentes nas ciências ecológicas, psicológicas, sociais e ou biológicas, por 

exemplo. Porém, para a realização deste estudo entende-se ambiente como sendo todo o 

espaço, biótico ou abiótico, que envolve transforma e é transformado pelo indivíduo 

através de suas múltiplas inter-relações.  

Ecologia Profunda Inter-relações com o meio: 

Muitos estudos, principalmente na área das ciências sociais humanas, preocupam-se 

em estudar as interações dos homens com sua cultura vivente, como o denominado fator 

social sendo que este, o molda e influencia em suas decisões e ideais sobre algo. Porém, à 

uma vertente de pensamento que preocupa-se em medir as interações existentes entre os 

seres humanos e seu ambiente. A resposta de um indivíduo a outros por estímulos 

biológicos ou inatos do sistema ambiental vivente, tal como comparações entre a percepção 

ambiental de um animal a um ser humano de um território e o conceito deste para o 

mesmo, denomina-se psicologia ambiental. 

Autores como Jean Morval (2009), defendem que o comportamento por território 

humano é adquirido e não inato do ser, como nas espécies animais que marcam seu 

território, havendo a diferença entre estes, acerca da cultura que o indivíduo se encontra. 

Percebe-se a partir dessas ideias que, alguns comportamentos humanos, podem ser 

considerados congênitos, muitas vezes têm influência externa da sociedade, cultura e 

ambiente. Em diversas ocasiões, o ser deseja modificar seu habitat de acordo com seus 

objetivos, tal como a utilização de uma paisagem natural para um campo agrícola. Este 

fenômeno, compreende o autor supracitado Jean Morval (2009) como “competência 

ambiental” sendo a motivação de modificar o ambiente o tanto quanto possível. Aqueles 

que tentam exercer um tipo de competência ambiental possuem duas categorias de 

comportamento nomeadas como “internas” e “externas”. A primeira, dirige-se aos seus 

desejos e objetivos, julgando poder controlar o ambiente e recria-lo como quiser, criando 

situações, esperando que a realidade se enquadre. Já a segunda categoria que o autor lúcida, 

é determinada por forças externas, que encontram-se em uma instância fora do controle. 

Outra corrente de pensamento que aborda o ambiente como mediador de 
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comportamentos humanos, chama de ecologia profunda. Esta busca entender o termo 

“ecologia” em um sentido mais holístico da palavra, um sentido mais profundo para a 

mesma, que se difere da chamada “ecologia rasa”. Segundo Capra (1996) estas duas 

distinções de pensamento foram propostas por um filósofo norueguês chamado Arne 

Naess. A ecologia rasa, é centrada no ser humano. A mesma vê o ser humano como sendo 

algo externo a natureza, sendo este acima dela tendo total poder. Atribuindo a natureza 

apenas o sentido de “uso”. A ecologia profunda, ao contrário, não separa o ser humano, ou 

qualquer coisa, do seu ambiente natural. Ela vê o mundo não como objetos e fenômenos 

isolados, mas sim, como uma rede interconectada e interdependente. A ecologia profunda 

concebe ao ser humano o sentido de agente, compreendido no meio e presente em todas as 

suas transformações. Este seria o conceito filosófico que mais se aproxima da real ecologia.  

 

Psicologia Ambiental, Psicanalise. A Teoria De Behavior e Freud à Luz Da Mídia e do 

Controle de Massas: 

As ideias de Sigmund Freud sobre psicanálise, conhecida como, a investigação 

teórica da psique humana, representaram um marco na história da psicologia. Os estudos 

sobre o inconsciente humano ainda hoje intrigam os estudiosos da área. Derivada da 

psicoterapia, a psicanálise estuda a atividade mental baseada na existência de um 

inconsciente humano que atuaria como “pano de fundo” nas atividades humanas 

conscientes: “... de acordo com a teoria psicanalítica, os processos mentais inconscientes 

são de grande frequência e significado no funcionamento mental normal, bem como no 

anormal.” (BRENNER, 1987, p.54) Em seu artigo Psicologia das massas e análise do eu, 

Freud explica a psicologia dos grupos com base em alterações da psicologia individual. 

Para se entender o sujeito, era necessário entender as dinâmicas sociais em que ele estava 

inserido: 

Na vida psíquica do ser individual, o Outro é via de regra 

considerado enquanto modelo, objeto, auxiliador e adversário e, 

portanto a psicologia individual é também, desde o início, psicologia 

social, num sentido ampliado, mas inteiramente justificado (FREUD, 

2011, p.14). 

Portanto, a psicologia de massa trata o ser individual como 

membro de uma tribo, um povo, uma casta, uma classe, uma instituição, 

ou como parte de uma aglomeração que se organiza como massa em 

determinado momento, para um certo fim (FREUD,2011, p.15). 
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Sobre os efeitos do grupo no indivíduo e a transformação de um conjunto de 

sujeitos em uma unidade, Freud afirma que as particularidades individuais se apagam 

quando em grupo e a homogeneidade emerge entre os integrantes. Para ele, apenas as 

características semelhantes em todos ficam expostas. Adotando-se assim as ideias de Freud 

sobre o comportamento humano aliada a uma visão behaviorista de que o comportamento 

humano pode ser condicionado e controlado, junto a teoria das relações de poder em 

Foucault, vê-se que os meios de comunicação no ciberespaço podem tanto auxiliar a 

sociedade como também pode vir a ser uma ótima ferramenta de controle de massas 

(AGGIO, 2013; FREUD, 2011). 

Embora seja inegável o surgimento de boas iniciativas, a diferença entre projetos de 

visibilidade e políticas consistentes voltadas para a sustentabilidade socioambiental ainda 

escapa ao discurso midiático – o que é preocupante, já que estamos falando de um filtro 

através do qual a sociedade interpreta e confere sentido aos acontecimentos. Ou seja, o 

modo como a mídia seleciona, edita e relata faz toda a diferença na assimilação de 

conceitos e fatos, levando-se em conta que “há sempre a escolha do repertório léxico e 

simbólico usado na representação de um fato” (MARTINO, 2003, p. 90). Por outro lado, a 

evidência de que ainda prevalece certa confusão na mídia e de que não são apurados todos 

os aspectos relevantes dos investimentos corporativos que viram notícia - em particular os 

pontos críticos - não indica que o tema da sustentabilidade em si seja desconsiderado pela 

imprensa ou que não haja material disponível sobre o assunto.  

A fim de buscar uma certa utopia, muitas vezes, proposto pelos meios de 

comunicação, cria-se uma ideia de que os pensamentos ambientalistas buscam uma 

sociedade regida, única e apenas, pela corrente política do socialismo, o que vem a afastar 

muitas pessoas das teorias da sustentabilidade e de uma vida sustentável. Porém, as 

propostas ambientalistas que buscam a autonomia da sociedade civil frente ao estado, e de 

uma sociedade mais justa advêm de um saber ambiental, mais complexo e extenso. Para 

Leff (2001) a construção de uma racionalidade ambiental implica a formação de um novo 

saber interdisciplinar que busca explicar os sistemas socioambientais complexos. A este 

saber ambiental pode-se dar ao nome de educação ambiental. 

Considerações Finais: 

Através da pesquisa exploratória realizada em referenciais bibliográficos, percebeu-

se a forte influência do controle midiático nas massas sociais, buscando uma utopia social 

pré-estabelecida pelo controle do Estado. Convém entender que as propostas ambientais, 

sejam elas através da educação ambiental busca uma autonomia social, já que a mesma 
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busca delegar conceitos como os de ecologia profunda dita em Capra. A mesma pode 

apresentar uma alternativa aos meios de comunicação ou um mecanismo que os mesmos 

podem adotar a fim de transmitir certos pressupostos influenciando o comportamento do 

homem ecológico preocupado com seu consumo sustentável.  
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ABSTRACT 

Big data refers to a data too big, too unstructured, or too continuously flowing. Big data is 

defined by 5 V’s: Volume, variety, velocity, veracity and value. The use of this type of 

data permits new strategics decision to a company focused on customer segmentation. 

The banking sector have a large volume of data of transactions, payments, bank transfers 

and receipts. This data is characterized as too big and continuously flowing, but 

unstructured data also can be used to segment customers. 

The case study identified some reasons to use big data to develop customer segmentation 

and identified some advantages and limitations for a company to develop customer 

segmentation using big data and its applications. 

 

RESUMO 

Big data se refere a dados volumosos, não estruturados e dinâmicos. Além disso, esses 

dados devem ter veracidade e gerar valor para a empresa. A utilização destes dados pode 

fornecer diferentes ou mais refinados direcionamentos estratégicos focados na 

segmentação de consumidores. 

O segmento bancário possui um alto volume de dados relacionados a transações, 

pagamento de contas, transferências bancárias e recebimentos. Esses dados além de serem 

muito volumosos são altamente velozes, ou seja, são gerados com alta velocidade. Dados 

não estruturados como de voz ou de imagens também podem ser utilizados pelas empresas 

para o direcionamento de estratégias. 
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Utilizar as diferentes fontes de informações ou ser capaz de utilizar um volume de dados 

volumosos, velozes e não estruturados para a segmentação de consumidores pode levar 

uma empresa a obter melhores resultados em suas estratégias focadas no consumidor. 

O estudo foi capaz de identificar as principais motivações que levam uma empresa a 

utilizar big data na segmentação de consumidores, como uma segmentação mais refinada 

através de diferentes níveis de análise, a melhoria nos modelos através da utilização de 

machine learning e maior eficiência na utilização de recursos. 

Além disso, o estudo foi capaz de identificar as necessidades e fatores limitantes para o 

desenvolvimento de segmentação de consumidores através de big data no segmento 

bancário brasileiro. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente um grande volume de informações sobre os consumidores estão disponíveis 

para as empresas. A utilização de dados para o conhecimento de diferentes perfis de 

consumidores pode levar as empresas a geração de estratégias direcionadas para cada 

segmento de consumidor, e consequentemente, pode levar as empresas a obtenção de 

maiores e melhores retornos uma vez que as empresas podem direcionar suas estratégias 

para consumidores específicos e de forma assertiva. 

O mercado consumidor atual se tornou amplo e mais concorrido principalmente devido ao 

advento da internet, onde as empresas passaram a explorar mercados mais distantes, e os 

consumidores passaram a ter mais opções de produtos e de empresas para consumir. Além 

disso, através da internet os consumidores passaram a ter mais acesso a informações e à 

opinião de outros consumidores, o que pode influenciar na formação de opinião do 

consumidor. 

Com a ampliação do mercado consumidor, as empresas passam a ter uma maior 

dificuldade em conhecer e reconhecer o perfil do consumidor. Um mercado massificado 

fatalmente gera um aumento da distância entre produtores e consumidores (Yanaze, 2006: 

138). 

Para Carlin Jr. (2011), as empresas que são bem-sucedidas utilizam o conhecimento 

detalhado dos clientes. O recolhimento de dados e análise de informações sobre os clientes 

permite que a empresa seja capaz de analisar informações com a finalidade de conhecer os 

diferentes interesses e comportamentos dos consumidores. Através da segmentação de 

consumidores uma empresa se torna capaz de tomar decisões baseadas nos diferentes 

segmentos de consumidores e se torna capaz de gerar estratégias direcionadas a um nicho 

específico de consumidor.  

Para utilizar uma base de dados de consumidores de forma efetiva é necessário identificar 

dados individuais de clientes (Peppers; Rogers, 2011). Através da análise de dados 

individuais as empresas adquirem a capacidade de conhecer e identificar características 

específicas de cada cliente, de forma que esses possam ser segmentados conforme as 

características similares e resultem na obtenção de diferentes grupos de consumidores. 

A quantidade de dados coletados atualmente na sociedade possui crescimento exponencial 

(Salinas, Chen, Ji, Li, 2016: 1406). Um grande volume de dados sobre consumo, hábitos e 

comportamentos são produzidos diariamente, e podem ser obtidos através de diferentes 

origens, como através de compras, transações, contatos com empresas, hábitos de 

navegação on-line, utilização de aplicativos, etc. 
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A exploração de diferentes fontes de dados pode levar uma empresa a identificar diferentes 

segmentos de comportamentos e de padrões de consumo, o que podem auxiliar as 

empresas na tomada de decisão. Para Porter (2001: 63), diante de uma competição cada 

vez mais acirrada e de mudanças frequentes nos mercados, as empresas aprenderam a ser 

cada vez mais flexíveis para responder rapidamente à competição e às mudanças nos 

mercados. 

Big data permite que as empresas sejam capazes de identificar características específicas 

de diferentes segmentos de consumidores através da exploração de diferentes tipos de 

dados, além disso, essa identificação pode ocorrer em tempo real, ou quase real, o que 

permite que as empresas possam responder de forma mais rápida às mudanças do mercado 

consumidor. 

Big data é definido através de 5 V’s: volume, variedade, velocidade, veracidade e valor 

(Davenport, 2014: 10) (Addo-Tenkorang; Helo, 2016: 528). Big data se refere a utilização 

de dados volumosos, de diferentes formas (estruturados e não estruturados), altamente 

dinâmicos, confiáveis e capazes de gerar valor. 

A utilização de maiores volumes de dados, de diferentes formas e que mudam em alta 

velocidade podem gerar conhecimentos específicos para as corporações. Dados de texto, 

voz, vídeo e imagens podem ser tratadas e analisadas de forma que contribuam para a 

definição de estratégias e para a tomada de decisão.  

Extrair conhecimento de diferentes fontes de dados e em tempo real permite que as 

empresas sejam capazes de responder mais rapidamente às necessidades e interesses dos 

consumidores, o que pode acarretar na diferenciação diante de seus competidores. Além 

disso, as empresas são capazes de reagir mais rapidamente diante de mudanças de cenários 

de mercado, uma vez que são capazes de observar mais rapidamente as tendências e novos 

direcionamentos do mercado consumidor. 

A utilização de big data apresenta oportunidades distintas para as organizações 

relacionadas ao consumidor. Entre as oportunidades estão a obtenção de uma visão 

completa do consumidor, o que permite que a empresa possa competir efetivamente e de 

forma rápida no dia-a-dia do mercado consumidor. As empresas podem integrar dados 

externos, como de mídias sociais a dados internos como de pagamentos e transações 

(PWC, 2013). 

A utilização de big data permite que a relação entre empresa e consumidor seja mais 

próxima e ocorra de forma mais assertiva devido a ampliação de informações relacionadas 

ao consumidor que podem ser obtidas e analisadas, e devido a velocidade com que 

ocorrem. 

O setor bancário possui um alto volume de dados, altamente dinâmicos e variados, como 

os dados de transações, pagamentos, investimentos e interações com canais de 

atendimento. A utilização destes dados pode auxiliar as empresas do segmento bancário a 

compreender o comportamento, necessidades e interesses financeiros de forma rápida, o 

que permite que a interação com o cliente possa ocorrer de forma assertiva (Srivastavaa; 

Gopalkrishnanb, 2015: 644). 

 

2. OBJETIVO 
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Dessa forma, o estudo tem como objetivo principal compreender como a utilização de big 

data influencia na segmentação de consumidores do segmento bancário. 

Para a investigação do objetivo principal de estudo foram definidos objetivos específicos: 

 Identificar como big data é utilizado para a segmentação de consumidores 

 Identificar benefícios e necessidades empresariais para o desenvolvimento de 

segmentação de consumidores em big data. 

 

 

3. BIG DATA 

Big data é um termo utilizado para dados volumosos demais para serem armazenados em 

um único servidor, dados não estruturados para se adequar a um banco de dados 

organizados em linhas e colunas, ou dados fluídos demais para serem armazenados em um 

data warehouse estático. Embora o termo enfatize o tamanho, o aspecto mais complicado 

de big data envolve sua falta de estrutura (Davenport, 2014: 1). 

Outros autores (Addo-Tenkorang; Helo, 2016: 528) incluem veracidade e valor em sua 

definição, constituindo-se assim cinco Vs de big data: Volume, variedade, velocidade, 

veracidade e valor. 

Volume está relacionado a quantidade, tamanho, tipo e complexidade dos dados, o que 

exige alta capacidade computacional para armazenamento e análise destes dados 

(Davenport, 2014: 1) (L’heurex; Grolinger; Capretz, 2017: 7777) (Gandomi, Haiden, 2015: 

138). 

Variedade está relacionado a estrutura, diferentes origens e interpretação (Davenport, 

2014: 1) (L’heurex; Grolinger; Capretz, 2017: 7777). 

Velocidade está relacionado a velocidade com que são gerados e a capacidade de analisar 

estes dados (L’heurex; Grolinger; Capretz, 2017: 7777). 

Veracidade está relacionado a confiabilidade na origem e na formação destes dados 

(L’heurex; Grolinger; Capretz, 2017: 7777). 

Valor está relacionado capacidade de criar valor e oportunidades para a empresa através da 

implementação de big data (Addo-Tenkorang; Helo, 2016: 528). 

Para Davenport (2014: 32) veracidade e valor são importantes para qualquer tipo de dados, 

mesmo que não sejam volumosos, variados e velozes. Além disso, se analisados 

individualmente não definem big data, enquanto que volume, variedade e velocidade 

individualmente já caracterizam big data. 

Para desenvolvimento desse estudo foi adotada a análise dos cinco Vs, porém veracidade e 

valor não serão analisados individualmente, ou seja, veracidade e valor dos dados serão 

analisados em conjunto com dados volumosos, não estruturados e dinâmicos. 

Iniciativas em big data são cada vez mais adotadas pelas corporações e podem influenciar 

a forma de geração de estratégias, uma vez que big data é capaz de proporcionar a 

exploração de dados com maior diversificação.  

Big data permite a utilização de diferentes fontes de informações, sejam on-line ou off-

line, que podem fornecer conhecimento sobre experiências, necessidades e interesses de 
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consumidores. Dados de texto, voz ou imagem podem ser utilizados e explorados de forma 

que o reconhecimento de padrões de comportamentos seja identificado. 

A utilização de dados on-line permite que uma empresa tenha a capacidade de identificar 

interesses e preferências de consumidores rapidamente e até mesmo em tempo real. Além 

disso, big data permite a utilização de dados off-line ainda não explorados, como de canais 

de atendimento ao consumidor, call center, câmeras, entre outros.  

Além da exploração de novas fontes de dados, big data permite a análise de um alto 

volume de dados e de dados que ocorrem em alta velocidade, como a exploração de dados 

sobre transações financeiras. 

A ampliação da exploração de dados sobre consumidores permite que uma empresa 

identifique características relevantes sobre os consumidores e permite uma maior e melhor 

segmentação dos consumidores, uma vez que permite que características não antes 

identificadas sejam utilizadas em suas estratégias de negócios. 

Diariamente é gerado um grande volume de dados através de diferentes fontes. A 

sociedade gera cerca de 15 petabytes de informações sobre operações financeiras e 

comerciais, e sobre clientes e fornecedores. Além disso, um grande volume de dados é 

gerado através de mídias sociais, dispositivos móveis e através de um número cada vez 

maior de sensores e outros equipamentos existentes no mundo físico, como rodovias, 

automóveis, aeronaves, máquinas robóticas, etc. Um único segundo de vídeo em alta 

resolução gera duas mil vezes mais bytes que uma página de texto. Capturar, manusear e 

analisar esse grande volume de dados é um grande desafio (IBM, 2016). 

O uso e análise de dados para compreender melhor os negócios já é utilizado há algum 

tempo pelas organizações, porém para Davenport (2014: 10) a utilização do termo big data 

é justificada devido as novas formas e mais volumosos de utilização de dados envolvidas. 

O Quadro 1 apresenta a definição de Davenport (2014: 10) das terminologias para uso e 

análise dos dados por período. 

 

Termo Período Significado específico 

Suporte à decisão 1970-1985 Uso da análise de dados para dar suporte à tomada 

de decisões 

Suporte aos 

executivos 

1980-1990 Foco na análise de dados para dar suporte ao 

processo decisório dos altos executivos 

Processamento 

analítico on-line 

(OLAP) 

1990-2000 Software para a análise de tabelas de dados 

multidimensionais 

Business 

Intelligence 

1989-2005 Ferramentas para dar suporte a decisões orientadas 

por dados, com ênfase em relatórios 

Analytics 2005-2010 Foco em análises estatísticas e matemáticas para a 

tomada de decisões 

Big Data 2010- 

Atualmente 

Foco em um grande volume de dados, não 

estruturados e dinâmicos 

Quadro 1 – Terminologia para uso e a análise de dados 
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Fonte: Davenport (2014) 

 

Big data é o termo mais recente para a utilização de dados que levem uma empresa a 

compreender melhor seus negócios. Dessa forma, big data permite que as empresas sejam 

capazes de identificar melhor as oportunidade e necessidade do mercado em que está 

inserida, e consequentemente permite que as empresas tenham a capacidade de refinar e 

melhorar suas estratégias de negócios, de forma que se tornem mais competitivas no 

mercado. 

Big data analytics, ou análise de dados big data, permite a mineração efetiva de uma 

quantidade massiva de dados em diferentes níveis, podendo ocorrer em tempo real ou em 

tempo quase real, incluindo modelagem, visualização, predição e otimização. Essas 

análises podem ser utilizadas para melhorar a tomada de decisão e adquirir vantagens (Hu, 

Wen, Chua, Li, 2014: 652). 

Big data analytics permite a exploração de dados volumosos, não estruturados e/ou 

dinâmicos, o que gera para as empresas maior capacidade de obtenção de informações 

relacionadas ao mercado consumidor. Big data analytics possui alto crescimento e vem 

sendo usada por empresas para gerar valor e conhecimento em big data (Sivarajah et al., 

2016: 263).  

A utilização de big data analytics pode gerar para as empresas informações diferenciadas e 

em tempo real, o que além de gerar estratégias diferenciadas pode auxiliar na velocidade 

da tomada de decisão estratégica de forma que gere valor para as empresas. 

Para Blackett (2016) big data analytics pode ser classificada em três níveis de acordo com 

a intensidade de análise: Análise descritiva, análise preditiva e análise prescritiva. 

 Análise descritiva: Exploração de dados históricos com o objetivo de descrever o 

que ocorreu. Nessa análise é possível utilizar métodos de regressão, com o objetivo 

de encontrar tendências nos dados. Também é possível analisar os dados e buscar 

significados que descrevam um público, ou situação específica. 

 Análise preditiva: A análise preditiva tem como foco prever futuras probabilidades 

e tendências. Modelos preditivos utilizam técnicas estatísticas (regressão linear ou 

logística) como o objetivo de predizer futuros resultados e identificar padrões que 

forneçam conhecimento. 

 Análise prescritiva: Direciona a tomada de decisão e eficiência. Simulação é usada 

para analisar sistemas complexos e obter percepções sobre o comportamento dos 

sistemas e identificar recursos e otimizar técnicas usadas para encontrar soluções 

ótimas. 

A utilização dos diferentes tipos de análises está relacionada ao objetivo da investigação a 

ser realizada. Uma vez que o objetivo esteja definido, é possível definir o tipo de análise a 

ser desenvolvida, seja descritiva, preditiva ou prescritiva. 

Além dos tipos de analises a serem desenvolvidas, é possível utilizar diferentes aplicações 

em big data. Hu et al. (2014: 652) definem seis tipos de aplicações de big data analytics 

que podem ser utilizados: Análise de dados estruturados, text analytics, web analytics, 

multimídia analytics, network analytics e mobile analytics. 

 Análise de dados estruturados: se refere a uma análise profunda dos dados, onde 

métodos machine-learning (aprendizado de máquina) podem ser utilizados. Uma 
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análise profunda dos dados permite a detecção de padrões e anomalias através de 

modelos com alta precisão matemática. 

 Text analytics: também conhecido como text mining, se refere ao processo de 

extrair informação útil e conhecimento de textos não estruturados, o que inclui a 

análise de e-mail, documentos corporativos, páginas on-line, e conteúdo de mídias 

sociais. 

 Web analytics: a análise web, busca recuperar, extrair e avaliar informação para a 

geração de conhecimento através de documentos da web e serviços automáticos. 

  Mutimidia analytics, ou análise multimídia é a extração de conhecimento de 

interesse e compreensão de semântica capturada através de dados multimídia. 

 Network analytics, ou análise de redes envolve a análise de dados de redes sociais, 

onde informações sociológicas podem ser obtidas baseadas em links estruturais ou 

baseadas no conteúdo produzido. 

 Mobile analytics é a análise de dados gerados a partir de celulares e sensores. 

A utilização das diferentes aplicações de big data analytics permite que as empresas 

identifiquem características e fatores mais rapidamente do que seus concorrentes, o que 

pode levar a empresa a obter vantagem diante de seus competidores.  

A análise do conteúdo da web envolve diversos tipos de dados, como texto, imagem, 

áudio, vídeo, símbolos e hiperlinks, porém devido ao grande volume de informações não 

estruturadas e aos esforços necessários para análise deste conteúdo, os textos são mais 

comumente analisados através da mineração de texto (Hu et al., 2014: 652).  

Identificar padrões de comportamento de uso da web auxilia na identificação de nichos de 

mercado e na identificação de padrões de comportamento de uso da web. Cada nicho 

identificado pode ser tratado diferentemente, de forma que expectativas e necessidades 

sejam atingidas. Dessa forma, a utilização de big data analytics pode auxiliar nas decisões 

estratégicas voltadas para consumidores. 

A análise de redes sociais permite a identificação de diferentes indivíduos e a identificação 

de suas relações interpessoais com outros indivíduos. A identificação relacional entre 

indivíduos pode influenciar na tomada de decisão estratégica, uma vez que é possível 

observar o comportamento de um grupo de indivíduos e suas preferências, seja pelo grau 

de parentesco, amizade ou relações profissionais. Dados de aplicativos também podem 

fornecer informações sobre interesses e hábitos de consumidores. 

Dados capturados através de imagem, áudio ou vídeo podem fornecer informações 

específicas sobre preferências de consumidores, mas também é possível se extrair 

informações sobre mercado, empresas e tendências. 

Quando ocorre a exploração de dados big data, como de texto e voz oriundos dos 

consumidores, uma empresa pode realizar uma análise de sentimento, ou seja, é possível 

obter informações sobre a satisfação de consumidores e identificar como eles se sentem a 

respeito de uma situação, evento ou produto específico 

A utilização de fontes de dados não exploradas anteriormente e a análise destes dados 

possibilita que uma empresa obtenha informações desconhecidas anteriormente. Além 

disso, a capacidade de obter essas informações mais rapidamente pode levar uma empresa 

a acelerar o processo de decisão e pode levar uma empresa a se destacar diante de seus 

competidores. 
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A análise de dados big data não é possível de ser realizada através de computadores 

pessoais devido principalmente a sua capacidade limitada. Para a mineiração e análise de 

dados big data é necessário ferramentas de programação paralela, como MapReduce ou 

ECL (Enterprise Control Language) (Wu; Zhu; Wu; Ding, 2014: 100). Dessa forma, caso a 

empresa não possua sistemas de informações capazes de tratar e analisar dados big data 

existe a necessidade de investimentos no desenvolvimento de sistemas de informações 

adequados. 

A utilização de big data e de seu alto volume de dados dinâmicos e não estruturados é um 

desafio para as corporações. Utilizar dados volumosos requer uma vasta e sofisticada 

estrutura computacional. Infelizmente devido ao alto custo de supercomputadores, 

podendo ser de centenas de milhares de dólares ou mais, muitos usuários não possuem 

acesso adequado às facilidades computacionais para aplicações em big data (Salinas et al., 

2016: 1406). 

Além da necessidade de recursos computacionais, é necessário que os funcionários das 

empresas estejam aptos a utilização desses recursos. Para isso uma empresa pode treinar 

seus funcionários, ou contratar profissionais qualificados para utilização de big data e 

aplicação de big data analytics. Todas as atividades focadas na educação dos profissionais, 

aprendizado e treinamento de profissionais únicos ou de times influenciam na performance 

da organização (Hecklau; Galeitzke, Flachs, Kohl; 2016: 2). 

Dessa forma, a utilização de big data possui necessidades de desenvolvimentos 

tecnológicos, mas para a utilização de big data  e big data analytics também é necessário 

que a empresa invista em profissionais qualificados para o desenvolvimento de aplicações 

de big data. 

 

4. SEGMENTAÇÃO DE CONSUMIDORES 

A utilização de segmentação de consumidores pode proporcionar para uma empresa a 

oportunidade de tratar clientes diferentes de formas diferentes. A identificação de 

diferentes hábitos e preferências pode auxiliar uma empresa no direcionamento de 

estratégias relacionadas a forma de tratamento do cliente de forma que a comunicação, 

meio de interação, direcionamento de ofertas, produtos e benefícios oferecidos sejam 

aderentes às preferências e necessidades dos consumidores. 

Identificar o comportamento do consumidor auxilia a empresa na definição de estratégias 

de tratamento desse consumidor. Uma vez que a empresa tenha a capacidade de segmentar 

consumidores, ela pode tratar cada grupo de consumidores da forma esperada por cada um 

dos indivíduos desse segmento. 

Diferentes níveis de análise baseados em características demográficas e comportamentais 

podem ser utilizados para a definição de tratamento dos consumidores. Jiang e Tuzhilin 

(2006) definem três níveis de análise: nível agregado, nível de segmentação e nível 

individual. 

 Nível agregado: quando a unidade de análise são todos os consumidores e as 

análises e modelos são baseados nos dados de todos os clientes. As informações 
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obtidas são baseadas em todos os dados transacionais e demográficos existentes 

sobre todos os consumidores. 

 Nível de segmentação: quando consumidores similares são agrupados em 

segmentos e as análises são baseadas nos dados transacionais e comportamentais de 

cada grupo de consumidores. Diferentes métodos de agrupamento podem ser 

utilizados para a definição dos segmentos de consumidores. 

 Nível individual: quando a unidade de análise é o consumidor individual. O 

comportamento individual de cada consumidor é considerado e analisado. 

A utilização de um nível agregado não permite que uma empresa seja capaz de identificar 

necessidades e preferências específicas do consumidor, enquanto que a utilização de 

somente análises em um nível individual pode ser inviável para uma empresa que possua 

um alto volume de consumidores. 

A utilização de segmentos de consumidores permite que uma empresa trate os 

consumidores de forma massiva, porém direcionada, dessa forma o consumidor pode obter 

interações satisfatórias com a empresa direcionadas aos seus interesses e necessidades. Em 

paralelo, a empresa pode economizar recursos e esforços tentando tratar os consumidores 

no nível individual e ao mesmo tempo ser assertiva em suas estratégias por não tratar todos 

os clientes da mesma forma. 

Kotler (2000) define alguns tipos de segmentação que auxiliam na identificação de nichos 

de consumidores:  

 Segmentação geográfica: Região, porte da cidade, densidade demográfica, área 

(norte, sul)  

 Segmentação demográfica: Idade, tamanho da família, gênero, renda, ocupação, 

nível de instrução, religião, raça, geração (baby boomers, x, y, etc), nacionalidade, 

classe social.  

 Segmentação psicográfica (atitudinal): Estilo de vida, personalidade, satisfação.  

 Segmentação comportamental: Ocasiões, benefícios, status do usuário (potencial, 

ex usuário, etc.), índice de utilização (light, heavy, etc.), status de fidelidade 

(nenhuma, média, forte, etc.), estágio de prontidão (desconhece, interessado, 

pretende comprar, etc.), atitude em relação aos produtos ou segmento de produtos 

(entusiasta, positiva, negativa).  

 

As segmentações psicográfica e comportamental são segmentações ligadas a características 

relacionadas aos hábitos, costumes e atitudes dos consumidores. Essas características 

possuem uma difícil identificação devido a dificuldade de identificação destas 

características, seja por falta de estruturação de dados ou dificuldade na captação de dados 

dessa natureza. 

As informações subjetivas (psicográficas e comportamentais) são importantes para 

compreender características pessoais dos consumidores e auxiliam na identificação de 

preferências, intenções e satisfação dos consumidores. 

A utilização de pesquisas para compreender hábitos, costumes e opiniões dos 

consumidores podem auxiliar na identificação de características dos consumidores 

(Yanaze, 2006), porém na era de big data os pesquisadores têm a oportunidade de minerar 
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uma riqueza de informações com o intuito de compreender o complexo comportamento de 

sociedades e consumidores (Wang et al.,2014). 

Para Peppers e Rogers (2011) tendo o consumidor uma específica ação, os consumidores 

devem ser tratados diferentemente. A utilização de big data para a identificação de 

comportamentos permite que uma empresa seja capaz de identificar características 

psicográficas e comportamentais mais facilmente e mais rapidamente, uma vez que dados 

não estruturados, como de texto e voz, podem ser explorados e que esses dados permitem 

que alterações nas características psicográficas e comportamentais sejam mais rapidamente 

identificadas. 

Outro benefício de big data que é proporcionado através de big data analytics é a análise 

de um grande volume de dados, de forma que características geográficas, demográficas, 

psicográficas e comportamentais possam ser utilizadas em conjunto para a definição de 

segmentos de clientes. 

Devido à alta capacidade computacional existente quando uma empresa utiliza big data, é 

possível optar por aumento na definição da quantidade de segmentos de clientes a serem 

definidos. Essa maior segmentação permite um melhor e mais assertivo direcionamento de 

estratégias direcionadas ao consumidor. 

Uma vez que a empresa identifica seus segmentos de clientes esta pode gerar estratégias 

mais assertivas, ou seja, pode obter melhores resultados em suas estratégias pois possuem a 

capacidade de obter a satisfação e fidelidade de seus consumidores. 

Gerenciar o relacionamento individual com o consumidor é um processo contínuo que 

envolve a comunicação entre as duas partes: empresa e consumidor. Esse relacionamento 

envolve mais do que mensagens sobre a empresa. A empresa aprende sobre o consumidor 

e o consumidor pode compreender seu valor para a empresa. O processo interativo envolve 

colaboração entre as duas partes que são capazes de obterem feedback e consequentemente 

passam a ter uma aproximação relacional e não somente transacional (Peppers; Rogers, 

2011). 

Uma análise simples da relação entre empresa e consumidor é ocorra de forma linear, ou 

seja, que o consumo ocorra na mesma proporção que a produção, porém uma visão realista 

é que diversos fatores de relação entre empresa e consumidor, como a comunicação, possa 

influenciar na forma como os clientes reagem às coisas que o sistema faz (Churchman, 

1972: 104). 

 

5. ESTUDO DE CASO 

Para o desenvolvimento do estudo foi utilizada a metodologia de estudo de caso. Para Yin 

(2001: 32) o estudo de caso é um estudo de caráter empírico que investiga um fenômeno 

atual no contexto da vida real, geralmente considerando que as fronteiras entre o fenômeno 

e o contexto onde se insere não são claramente definidas.  

Além disso, a utilização de estudo de caso possibilita o desenvolvimento de novas teorias e 

possibilita o entendimento sobre eventos reais e contemporâneos (Miguel, 2010: 130). 

Para desenvolvimento do estudo de caso será adotada a proposta de Miguel (2010), 

conforme a Figura 1. 
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Figura 1 - Condução do estudo de caso  

Fonte: Miguel, 2010. 

 

Através do mapeamento da literatura e do objetivo de pesquisa definido, foi desenvolvido 

um roteiro de pesquisa e definida a empresa para aplicação do roteiro. 

O roteiro de pesquisa aplicado está dividido em 4 partes: informações sobre a empresa, 

informações sobre big data, informações sobre segmentação de consumidores através de 

big data e benefícios e necessidades observados na utilização de big data para a 

segmentação de consumidores. 

 Informações da empresa: Dados sobre a empresa, volume de funcionários e 

estrutura corporativa para o desenvolvimento de big data. 

 Informações sobre big data: Dados explorados, aplicações utilizadas, análises 

desenvolvidas (Davenport, 2014: 1) (Addo-Tenkorang; Helo, 2016: 528) (Hu et al., 

2014: 652) (Blackett, 2016) (Salinas et al., 2016: 1406). 

 Informações sobre segmentação de consumidores em big data: Dados analisados, 

segmentações utilizadas, estratégias adotadas (Peppers; Rogers, 2011) (Kotler, 

2000) (Yanaze, 2006) (Wang et al., 2014) (Churchman, 1972: 104). 
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 Informações sobre benefícios e necessidades: Desenvolvimento de sistemas de 

informações, capacitação, estrutura empresarial, estratégias definidas, relação 

empresa e consumidor (Wu et al., 2014: 100) (Salinas et al., 2016: 1406) (Hecklau; 

Galeitzke, Flachs, Kohl; 2016: 2). 

A empresa do segmento bancário escolhida para a aplicação do estudo de caso está entre as 

maiores empresas em capital ativo do mercado brasileiro (BACEN, 2016). A escolha pela 

empresa estudada foi motivada também devido a ser uma empresa do segmento bancário 

reconhecida pelos seus investimentos em novas tecnologias. Além disso, o segmento 

bancário é um segmento que possui um alto volume de consumidores e de dados sobre 

esses consumidores, o que permite que a empresa possa utilizar esses recursos para a 

segmentação de consumidores. 

 

6. RESULTADO 

A empresa estudada está entre as maiores empresas do setor bancário brasileiro, além 

disso, a empresa possui atuações focadas em desenvolvimentos em big data. Outra 

característica da empresa e do setor em que está inserida, é o alto volume de dados diários 

gerados pelas transações bancárias dos clientes. Dados de transações financeira, pagamento 

de contas, investimentos e interações com a empresa são gerados diariamente pelos 

consumidores. 

A empresa possui um alto volume de clientes que são divididos entre PF (pessoa física) e 

PJ (Pessoa jurídica), ou seja, possuem contas pessoais e/ou contas empresariais. A forma 

de relacionamento e a oferta de produtos e benefícios ocorre de maneira diferenciada para 

os dois tipos de clientes. Através da análise das transações e interações com a empresa são 

identificadas características que permitem que a empresa segmente seus consumidores 

baseando-se em dados sobre pagamentos de contas (títulos, utilities, compras), 

transferências (entre contas do mesmo banco, outros bancos, mesmo titular), recebimentos 

(salário, transferências), investimentos (rendas fixas ou variáveis), produtos adquiridos e 

utilizados (seguros, cartão de crédito), meio de utilização dos serviços bancários (agência, 

caixa eletrônico, computador, aplicativo), meio de interação nos canais disponíveis 

(presença física, telefone, chat, e-mail, etc.). 

Entre as características dos dados analisados estão os tipos utilizados, frequência de 

utilização, valores de transações, identificação de interesses, necessidades e satisfação. 

A grande dificuldade de utilização destes dados identificada é devido ao alto volume de 

clientes existentes e o alto volume de dados gerados por cada cliente individualmente. 

Através dos sistemas tradicionais de tratamento e análise de dados, a empresa possui alta 

dificuldade do processamento destes dados.  

Como solução para análise desse alto volume de dados e devido a necessidade de obtenção 

de informação em alta velocidade e com qualidade, antes da implantação de sistemas 

adequados para big data a empresa tratava seus dados através de amostragens. A empresa 

analisava seus consumidores somente por amostras e utilizava modelos para segmentar 

seus consumidores, porém após a implantação de big data pode explorar um maior volume 

de dados, ocorrendo através da exploração de mais dados sobre parte dos clientes, ou 

explorando dados sobre um maior volume de clientes. 
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Um dos benefícios adquiridos através da utilização de big data e da estruturação de 

sistemas de informações capazes de analisar um grande volume de dados que possuem alta 

velocidade de geração é a capacidade de processamento desse alto volume de dados. Dessa 

forma, big data analytics permitiu que a empresa pudesse expandir suas análises e 

aprimorar seus modelos de segmentação de consumidores. 

A utilização dos diferentes tipos de dados internos permite que a empresa identifique 

diferentes perfis de consumidores, porém a empresa também possui acesso a diferentes 

dados externos que auxiliam no entendimento do comportamento do consumidor, como 

dados de bureau (informações de crédito, escores de crédito, faturamento, renda, etc.), 

dados de redes sociais, dados de sites de concorrentes e parceiros. 

A empresa trabalha com diversos tipos de segmentação de consumidores, que são definidas 

conforme a necessidade e direcionamento estratégico do negócio. Para estratégias 

direcionadas para CRM (customer relationship management) as principais segmentações 

desenvolvidas são direcionadas a aspectos comportamentais, onde através de análises 

descritivas e preditivas a empresa busca identificar os interesses, necessidades e 

propensões dos consumidores.  

Um grande ganho identificado após a utilização de big data foi a obtenção de maior 

velocidade e capacidade analítica de segmentação de consumidores. Em muitos casos a 

empresa analisava parte dos clientes e selecionava as informações que se mostravam mais 

relevantes dentro da amostra. Após a definição dos principais dados a serem estudados, a 

análise era expandida para todos os clientes, o que demandava um tempo maior para as 

análises e gerava tempo ocioso de analistas, uma vez que estes precisavam aguardar o 

tempo de processamento. 

Após a implantação e utilização de big data, a empresa passou a explorar um maior volume 

de dados, e foi capaz de segmentar seus consumidores observando mais dados sobre cada 

consumidor, além disso, em alguns casos o número de segmentos definidos se tornou 

maior, o que gerou para a empresa uma maior assertividade nas suas definições de 

estratégias de oferta de produtos, de comunicação e relacionamento com o consumidor. A 

utilização de uma fonte de dados confiável permite que a empresa extraia valor de suas 

análises. 

Além disso, a empresa passou a utilizar técnicas de machine learning para o 

desenvolvimento de segmentações de clientes. A utilização dessas técnicas apresentou 

melhores resultados quando comparados às técnicas tradicionais de segmentação de 

consumidores. A empresa realizou análises comparativas de assertividade dos modelos 

tradicionais comparados aos modelos desenvolvidos através de machine learning, e 

comprovou a melhor eficiência dos modelos. 

Embora a empresa tenha obtido maior eficiência e melhores resultados com a utilização de 

big data, para o desenvolvimento destas análises foram necessários profissionais 

qualificados para o desenvolvimento e para a utilização de big data, big data analytics e 

machine learning. A empresa obteve esses funcionários de duas formas, através de 

contratações e investimento em treinamentos dos profissionais já existentes na empresa. 
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Outro benefício observado através da utilização de big data e que auxiliou na segmentação 

de consumidores foi a exploração de dados não utilizados anteriormente, como a utilização 

de dados não estruturados como de texto e voz. Os dados são analisados de forma que além 

de observar características como interesses e opinião dos consumidores, é possível realizar 

uma análise de sentimento do consumidor e identificar o nível de satisfação dos clientes 

em relação à empresa. A empresa gera um escore de sentimento baseando-se na nota dada 

pelo atendimento no final da ligação em conjunto com a análise da entonação de voz 

utilizada na ligação. 

Para a exploração de dados de voz é necessário que seja realizada uma transcrição, ou seja, 

os dados de voz são passados para texto e técnicas de text mining são aplicadas nos dados 

de texto. Ao iniciar esse tipo de análise a empresa analisou parte das transcrições para 

verificar a veracidade das informações e com raras exceções as transcrições não 

apresentaram problemas. 

A identificação do sentimento dos consumidores permite que a empresa identifique um 

segmento de clientes insatisfeitos com a empresa, o que auxilia no direcionamento do 

tratamento desses consumidores. Além disso, essa informação auxilia a empresa a 

identificar clientes mais propensos a abrir reclamações nos canais internos, como serviço 

de atendimento ao consumidor ou ouvidoria, e em canais externos como Procon, Bacen 

(banco central) ou a abertura de uma ação cível. Dessa forma, a empresa pode direcionar 

seus esforços para obter uma melhor satisfação do cliente, se torna capaz de proteger a 

imagem da empresa diante de todo o mercado consumidor, uma vez que as taxas de 

reclamações da empresa se tornam menores. 

Embora essas inciativas sejam benéficas para a empresa, existem muitos fatores limitantes 

para o desenvolvimento dessas estratégias. Para a utilização de dados de voz, a empresa 

utiliza empresas terceiras que são responsáveis pela transcrição dos dados de voz em texto 

e, devido ao segmento que a empresa está inserida, existem limitantes jurídicos para o 

fornecimento destes dados para terceiros. Informações pessoais que identifiquem quem é o 

cliente e que identifiquem informações bancárias não podem ser fornecidas para outras 

empresas, portanto esses dados não podem ser explorados em sua totalidade. 

Para explorar esses dados em sua totalidade, a empresa precisaria de desenvolvimentos 

internos em big data que no momento da pesquisa não tinham sido implementados, pois a 

alta direção da empresa optou por inicialmente explorar os dados já existentes e viáveis de 

serem utilizados através dos sistemas de informações existentes, e posteriormente 

investiriam seus recursos para esses desenvolvimentos internos. Os fatores limitantes 

tecnológicos e jurídicos impactam na utilização destes tipos de dados. 

Outra análise desenvolvida pela empresa e baseando em dados de pessoa física (PF) é a 

identificação de perfis de consumidores (PJ). Através da análise do alto volume de dados 

de transações a empresa é capaz de identificar um segmento de clientes que utiliza uma 

conta de pessoa física, porém que possui características comportamentais de pessoa 

jurídica.  

Análises descritivas são realizadas baseando-se nos dados, principalmente transacionais, 

dos consumidores. Características como pagamentos de boletos de empresas de um mesmo 

segmento podem caracterizar fornecedores, ou transferências mensais para outras contas 
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com valores próximos pode identificar possíveis pagamento de salário para funcionários. 

Analisar semelhanças comportamentais auxilia na identificação de um segmento de cliente 

propenso a um novo produto, porém a análise desse alto volume de transações só é 

possível devido a big data que permite a análise de dados volumosos e gerados em alta 

velocidade. 

A identificação desse segmento de clientes permite que a empresa ofereça para o 

consumidor a utilização de outro produto além do que já possui, ou seja a abertura de uma 

conta empresa, ou conta PJ. Dessa forma a empresa pode ampliar seu mercado, enquanto 

que cliente pode ter como benefício a utilização de um produto mais adequado às suas 

necessidades. 

Outra estratégia desenvolvida pela empresa através de big data e direcionada para clientes 

PJ está relacionada a novos clientes PJ. A empresa realiza uma análise descritiva através de 

imagens do google street view do endereço fornecido no momento da abertura de conta, e 

verifica se nesse endereço existe uma fachada de empresa, caso não existam característica 

de fachada de uma empresa, é possível verificar se o endereço está incorreto, ou se há 

algum risco de fraude. A análise de imagens busca identificar características que 

identifiquem uma fachada de empresa como letreiros, toldo, formato de porta e janelas, etc. 

A utilização de imagens para identificação de empresas auxilia a empresa a obter melhores 

informações e diminui o risco de fraude. A empresa identifica possíveis fraudadores e é 

capaz de agir de forma mais eficiente, pois em alguns casos a empresa envia uma pessoa 

para verificar pessoalmente se no endereço existe uma empresa. Dessa forma, o uso de 

imagens gera para a empresa um ganho de velocidade e diminui custo de deslocamento de 

efetivo, uma vez que menos endereços precisam ser verificados pessoalmente. 

A Figura 2 apresenta um resumo das aplicações de big data para a segmentação de 

consumidores na empresa do segmento bancário estudada. 

Aplicação V’s de Big 

Data 

Big Data Analytics Análise Segmentação 

CRM Volumosos, 

velocidade, 

veracidade, 

valor 

Dados estruturados 

com machine 

learning 

Descritiva e 

preditiva. 

Machine Learning 

Comportamental, 

psicográfica 

Cliente 

insatisfeito 

Volumosos, 

variedade, 

veracidade 

Text Analytics Preditiva Psicográfica 

PF com 

perfil PJ 

Volumosos, 

velocidade, 

veracidade, 

valor 

Dados estruturados Descritiva Comportamental 

Endereço 

comercial 

Variedade, 

veracidade, 

valor 

Multimídia 

Analytics 

Descritiva Comportamental 

Figura 2 – Aplicações de big data 
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A utilização de big data permite que a empresa explore mais amplamente os dados 

disponíveis na empresa, incluindo os dados já estruturas em suas bases de dados, porém 

dado o alto volume e alta velocidade com que são gerados, somente através de big data a 

empresa foi capaz de explorar mais estes dados. Além disso, a utilização de dados não 

estruturados como de texto, voz ou imagem permitiu que novas estratégias direcionadas 

para a segmentação de clientes fossem adotadas. 

As principais motivações que levaram a empresa a utilização de big data para a 

segmentação de consumidores, foi a capacidade, velocidade e assertividade analítica obtida 

através de big data analytics e da utilização de técnicas de machine learning, além disso a 

implantação de novas tecnologias que permitem essas análises auxiliaram a empresa no 

desenvolvimento e melhoria de definição de estratégias, o que pode levar a empresa a obter 

vantagem diante do mercado competidor. 

Os principais benefícios identificados pela empresa foram: 

 Maior velocidade na obtenção de informações 

 Melhor utilização de recursos de pessoas 

 Tratamento mais assertivo com o cliente 

 Melhor identificação de clientes insatisfeitos 

 Melhor identificação de clientes propensos a reclamações 

 Identificação de possíveis clientes 

 Identificação clientes propensos a fraude mais rapidamente 

Além dos benefícios para a empresa os consumidores também são beneficiados pela 

identificação de segmentos uma vez que possuem um tratamento melhor direcionado e 

maior assertividade na oferta de produtos.  

Embora a utilização de big data tenha se apresentado vantajosa para a segmentação de 

clientes, a empresa apontou necessidades direcionadas para o desenvolvimento de sistemas 

de informação capazes de tratar dados big data e a necessidade de capacitação dos 

funcionários para a utilização de big data e big data analytics.  

Além disso, ainda existe um limitante na empresa que está relacionado à restrição de 

acesso às informações. A empresa possui dados sigilosos que não podem ser 

compartilhados com fornecedores, porém internamente também existem políticas de acesso 

às informações. O acesso aos dados é restrito também entre os funcionários, ou seja, os 

profissionais possuem acesso somente a dados diretamente relacionados às suas áreas de 

atuação, o que dificulta na utilização massiva dos dados existentes na empresa. 

Os consumidores não são classificados em grupos únicos, mas sim conforme a necessidade 

estratégica da segmentação. Diferentes características são analisadas com diferentes 

objetivos de segmentação, que podem definidos com o interesse de identificar fraude, risco 

de reclamações, interesses em produtos, benefícios a serem oferecidos, entre outros. Dessa 

forma os segmentos podem ser direcionados para estratégias transacionais e para 

estratégias voltadas para o relacionamento com o consumidor. 

A empresa optou por terceirizar aplicações operacionais e desenvolver internamente 

aplicações mais estratégias. Embora essa decisão demande um tempo maior de 
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desenvolvimento, e possua dificuldades em relação à qualificação profissional, a empresa 

acredita que investir em novos profissionais qualificados e investir em treinamentos de 

seus funcionários e em estruturas tecnológicas de suporte e análise dos dados trará maior 

diferencial competitivo para a empresa. 

7. CONCLUSÃO 

Big data permite que dados volumosos, velozes e não estruturados sejam utilizados de 

forma a gerar veracidade e valor nas informações geradas em relação a segmentação de 

consumidores. 

Big data permitiu que a empresa explorasse dados não utilizados anteriormente em sua 

totalidade, como dados volumosos e dinâmicos de transações e interações, ou dados não 

estruturados como de voz ou imagens. 

A combinação entre a forma de aplicação de big data analytics, machine learnig, tipo de 

análise e segmentação de clientes dependem do objetivo de negócios definido e das 

características existentes de big data. Diferentes são os dados explorados e de diferentes 

formas, porém o valor gerado foi identificado como fator relevante para os seus 

desenvolvimentos. 

A utilização de big data pôde auxiliar a empresa na identificação dos segmentos de clientes 

conforme suas estratégias a serem desenvolvidas, uma vez que permitem que todos ou 

grande parte de seus dados sejam analisados e que permitem que diferentes técnicas sejam 

utilizadas, como text mining, machine learning e multimídia analytics.  

A exploração destes dados permitiu que a empresa obtivesse melhores resultados em suas 

segmentações, pois se mostraram mais assertivas de forma que os clientes podem obter 

melhores produtos e maior satisfação e de forma que permite que a empresa aumente suas 

vendas de produtos, e obtenha menores riscos à imagem ou de fraude. 

A utilização de dados externos também se mostrou utilizada com maior eficiência. A 

exploração conjunta desses dados pode levar a empresa a obter vantagem diante de seus 

competidores no mercado uma vez que consegue ser mais assertiva em sua tomada de 

decisão diante de seus consumidores. 

A empresa apresentou diferentes estratégias de segmentações, seja para o 

desenvolvimento, ou para a definição de estratégias. Análises descritivas e prescritivas 

foram utilizadas com o intuito de segmentações focadas principalmente nos aspectos 

psicográficos e comportamentais, como hábitos de transações bancárias e índice de 

satisfação com a empresa. 

As análises descritivas utilizam dados de transações, como pagamentos, recebimentos e 

investimentos para a definição de segmentos de clientes de forma que as ações de 

relacionamento com o consumidor (CRM) possam ocorrer corretamente, sejam ligadas a 

comunicação, tratamento ou oferta de produtos. A maior capacidade de definição de 

segmentos auxiliou a empresa no direcionamento de seus esforços. 
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As análises preditivas também foram exploradas para a definição de probabilidades e 

tendências de abertura de reclamações ou risco de fraudes, o que direcionou a empresa 

para estratégias diferenciadas de atuação. Além disso, a utilização de técnicas de machine 

learning permitiram que a empresa obtivesse melhores resultados em seus modelos 

desenvolvidos. 

Diferentes são as aplicações de big data parta a segmentação de consumidores. A empresa 

não possui um único segmento para cada consumidor, mas sim diferentes tipos de 

segmentações ocorrem conforme o objetivo da estratégia a ser aplicada. 

Embora big data tenha se mostrado vantajoso, alguns limitantes foram identificados, como 

a dificuldade de ter profissionais qualificados para o desenvolvimento e utilização de big 

data e a limitação de restrição ao acesso aos dados, seja por funcionários internos ou no 

compartilhamento de dados com fornecedores, uma vez que o segmento bancário possui 

grandes restrições legais quanto ao acesso a dados financeiros. 

As aplicações de big data para segmentação de consumidores dependem da interação entre 

empresa e mercado consumidor. Uma vez que o cliente age, a empresa pode reagir com 

alta eficiência e em tempo real ou quase real devido à alta capacidade analítica que os 

desenvolvimentos em big data permitem. 

O presente estudo tem como contribuição acadêmica a identificação de motivações que 

levam uma empresa a utilizar big data para a segmentação de clientes. Identificar melhor 

os segmentos de clientes e tratar esses clientes de forma assertiva faz com que a empresa 

aumente sua eficiência e melhore seus resultados. Entre os principais fatores limitantes 

identificados estão a necessidade de contratação ou capacitação de profissionais e a alta 

restrição de acesso a dados, o que é característico do segmento bancário. 

O estudo também foi capaz de fornecer um panorama geral sobre segmentação de clientes 

através de big data no segmento bancário. Como evolução do estudo é possível aplicar o 

estudo de caso em outras empresas do segmento bancário e observar outras aplicações de 

big data em segmentação de consumidores e analisar se outros benefícios e necessidades 

são identificadas no desenvolvimento de segmentações de clientes em big data. 
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Abstract 

The aimed of this article is to investigate the relation between the degree of earning goal, 

performance-approach goal and performance-avoidance goal, and the use of technological 

resources without a course in Accounting Sciences. The survey was conducted with 224 

students from two public universities in Brazil, who presented a profile composed of 45% of 

female respondents and 55% male, with a mean age of 23 years. Regarding the use of 

technological tools to increase the motivation to study, 22% of the students and the companies 

that totally agree and 51% partially agree, totaling 73% of the sample. However, the use of 

technological tools did not present statistical significance when associated with the degree of 

earning goal and performance-approach goal of the students. However, it showed a significant 

relationship in the performance-avoidance goal. The result is possibly due to the profile of 

students who present a high degree of performance-avoidance goal. 

 

Keywords: earning goal, performance-approach goal and performance-avoidance goal, 

technological tools. 
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Associação entre o Grau da Meta Aprender, Performance-Aproximação e Performance-

Evitação em Relação ao Uso de Tecnologia no Processo de Ensino/Aprendizagem: um estudo 

sobre a Percepção dos alunos de Ciências Contábeis 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo geral pesquisar a relação entre o grau da meta aprender, 

performance-aproximação e performance-evitação e o uso de recursos tecnológicos no curso 

de Ciências Contábeis. O levantamento foi realizado com 224 estudantes de duas 

universidades públicas em Minas Gerais que apresentaram um perfil composto por 45% dos 

respondentes do gênero feminino e 55% masculino, tendo uma média de idade de 23 anos.  

Em relação ao uso de ferramentas tecnológicas aumentarem a motivação para estudar, 22% 

dos estudantes afirmaram que concordam totalmente e 51% concordam parcialmente, 

totalizando 73% da amostra. Porém, o uso de ferramentas tecnológicas não apresentou 

significância estatística quando associadas ao grau de meta-aprender e performance-

aproximação dos estudantes. Porém apresentou relação significativa na meta de performance-

evitação. O resultado possivelmente se deve ao perfil dos estudantes que apresentou um alto 

grau de meta de performance-evitação. 

 

Palavras-chave: meta aprender, meta performance-aproximação, meta performance-

evitação, ferramentas tecnológicas. 

 

1 Introdução 

Conforme Lemos (2013, p. 310), o uso de novas tecnologias pela sociedade 

contemporânea amplia o potencial comunicativo e desencadeia a troca de informações por 

meio de diversas formas. O pesquisador acredita que a cibercultura reformulou a percepção 

espaço-temporal da nossa sociedade: “Há uma nova dinâmica social, redefinindo a noção de 

espaço e tempo, comunidade e indivíduo, sendo essa sinergia o marco da cultura 

contemporânea”. Entre as características das tecnologias digitais, ele destaca a 

instantaneidade, a ubiquidade (estar ao mesmo tempo em toda parte) e a conectividade 

generalizada. 

Neste sentido, o ambiente universitário tem sido modificado com o surgimento de novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), as quais geram novas necessidades de 

aprendizagem intrínsecas e assim direcionam o processo de ensino/aprendizagem com novas 

possibilidades metodológicas (Huertas, 2007). A expectativa é que com esta mudança nasça 

um novo paradigma o qual reconheça a interatividade e a interdependência entre sujeito e 

objeto, bem como que faça uso de instrumentos que motivem o conhecimento (som, vídeo, 

gráficos e animação), que valorize o processo de aprendizado, e que atualize constantemente 

os conteúdos (Pereira, 2005). Portanto, as novas tecnologias não estão tornando obsoletos os 

professores, escolas, profissionais e estudantes, mas sim redefinindo a forma como o 

conhecimento é transmitido aos alunos e também aplicado no cotidiano profissional. Assim, 

Moran, Masetto, Beherens (2013, p.83) afirmam: 
[...] as tecnologias móveis, que chegam às mãos de alunos e professores, trazem 

desafios imensos de como organizar esses processos de forma interessante, 

atraente e eficiente dentro e fora da sala de aula, aproveitando o melhor de cada 

ambiente, presencial e digital. 

Ainda, segundo Kenski (2008, p. 45), “a  maioria  das  tecnologias  são  utilizadas  

como auxiliares no processo educativo”. Pois, não apenas o computador e a internet, mas 

também outros recursos que foram introduzidos na prática do docente em sala de aula 

movimentaram a educação e provocaram novas mediações entre a abordagem do professor, o 
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entendimento do docente e o conhecimento veiculado (Freitas & Lima, 2010). Portanto, o uso 

de tais ferramentas tecnológicas pode possuir um papel importante nos resultados que os 

professores e alunos intencionam, uma vez que se torna factível unir motivação e 

aprendizagem, assuntos que estão sempre relacionados. 

Sendo assim, é importante introduzir o conceito de motivação, que é um processo 

psicológico, uma força a qual tem origem no interior do indivíduo, onde constrói motivos, e 

com isso ativam, despertam e impulsionam o organismo a uma ação em busca de um alvo em 

particular (Pfromm,1987; Garrido, 1990). Esta motivação pode explicar a diferença de 

comportamento entre os estudantes durante a vida acadêmica, visto que alguns alunos gostam 

e se dedicam com a vida escolar, adquirindo assim novos conhecimentos e desenvolvendo 

todo o seu potencial, enquanto outros parecem pouco interessados, muitas vezes fazendo as 

atividades por obrigação, ou de forma desleixada (Garrido, 1990; Lens, 1994). 

Nesse mesmo sentido, a análise da relação entre motivação e o uso de recursos 

tecnológicos no ensino superior, é um tema em constante evidência, o que fomenta pesquisas 

sobre os benefícios pedagógicos que o uso de recursos tecnológicos pode trazer para o ensino. 

Mesmo porque, existem mais perguntas do que respostas sobre o uso efetivo da tecnologia no 

ensino, situação esta que deve ser observada pelos pesquisadores da área de educação (Bryant 

& Hunton, 2000).  

Por causa disso, as teorias motivacionais são diversas dentro do ramo da Psicologia, 

mas todas estão relacionadas a quatro vertentes principais: behaviorista, cognitivista, 

humanista e psicanalítica (Penna, 2001).  Neste estudo utilizaremos a Teoria de Metas de 

Realização que é caracterizada como cognitivista, ou seja, que entende o ser humano dotado 

de consciência, limitado, porém não redutível à condição humana (Castañon, 2007). Assim, 

tal teoria entende o indivíduo como um conjunto específico ou rede de pensamentos, crenças, 

atribuições e afetos, com efeitos sobre o seu comportamento (Ames, 1992; Urdan, 1997). Sob 

esse prisma, aquela teoria, busca traduzir as expectativas e motivações dos alunos em relação 

às tarefas que eles se envolvem. 

Diante das situações apresentadas, propõe-se, com este estudo, responder a seguinte 

questão de pesquisa: qual a relação entre o grau da meta aprender, performance-

aproximação e performance-evitação e o uso da tecnologia da informação no processo de 

ensino/aprendizagem para estudantes universitários? Por conseguinte, o objetivo geral 

deste trabalho consiste em verificar em que grau o uso de recursos tecnológicos na 

metodologia pedagógica dos professores do ensino superior possui relação com o grau da 

meta aprender, performance-aproximação e performance-evitação na perspectivas dos 

estudantes. 

A relevância deste estudo reporta-se às vantagens do uso de recursos tecnológicos no 

processo educacional, identificando a relação entre o grau da meta aprender, performance-

aproximação e performance-evitação dos alunos e o quanto a tecnologia auxilia na definição 

deste grau. Afinal, o uso de tais mecanismos tecnológicos pode tornar o processo de ensino 

mais didático, destarte desencadeando aumento da motivação e do desempenho dos alunos. 

Além disso, Sánchez-García, Marcos, GuanLin e Escribano, (2013)  ressaltam  que  a  maioria  

dos  estudos  sobre TICs estão se  concentrando apenas nos  futuros  professores e não  

consideram  os  professores que  estão  nas  salas  de  aula. Com isso, por meio desta pesquisa 

também buscamos contribuir com os métodos de ensino utilizados pelos docentes de Ciências 

Contábeis, evidenciando que tais educadores precisam estar integrados com o 

desenvolvimento tecnológico. 

Pensando em qualidade e melhoria do ensino com a inserção do uso de tecnologias, o 

estudo do tema tem valor para toda a comunidade acadêmica, profissionais e sociedade de um 

modo geral. Assim, considerando o aspecto prático, a pesquisa poderá auxiliar na formação 
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dos futuros profissionais, na medida em que poderá impulsionar os professores a apresentar 

em sala de aula as ferramentas que utilizam recursos tecnológicos. 

Ademais, percebe-se que há uma lacuna de pesquisa no que se refere à percepção dos 

alunos de ciências contábeis quanto à contribuição da tecnologia no processo de ensino/ 

aprendizagem, pois foram encontrados poucos estudos diretamente relacionados ao objetivo 

desta pesquisa. 

 

2 Referencial Teórico 

2.1 Teoria de Metas de Aprendizagem 

O estado de motivação remete ao ser movido a fazer algo, ou seja, está energizado em 

realizar uma ação, já uma pessoa que não sente ímpeto ou inspiração para agir é assim 

caracterizada como desmotivada. A motivação será diferenciada em cada um dos indivíduos 

pela variação do nível de motivação, e também pela sua orientação, ou seja, o porquê de se 

realizar as ações (Ryan e Deci, 2000). 

As teorias motivacionais são diversas dentro do ramo da Psicologia, sendo 

relacionados em quatro vertentes principais: behaviorista, cognitivista, humanista e 

psicanalítica (Penna, 2001).  Neste estudo utilizaremos a Teoria de Metas de Realização que é 

caracterizada como cognitivista, ou seja, que propaga o ser humano dotado de consciência, 

limitado, porém não redutível, à condição humana (Castañon, 2007). Assim, tal teoria é o 

conjunto específico ou rede de pensamentos, crenças, atribuições e afetos, com efeitos sobre 

os comportamentos de realização, que traduzem as expectativas dos alunos em relação a 

determinadas tarefas que deverão executar (Ames, 1992; Urdan, 1997). 

A Teoria de Metas de Realização teve seus primeiros relatos na década de 1970, como 

uma continuidade dos estudos McClelland (1953) e Atkinson (1957), que intensificou a 

abordagem cognitiva, procurando explicar como a adoção de metas de realização gera 

modelos motivacionais qualitativamente diferentes nos alunos. Assim, esta teoria não 

direciona para os níveis de motivação, e sim destaca as metas ou propósitos que são 

percebidos pelo indivíduo como motivadoras do seu comportamento. 

As nomenclaturas direcionadas às diferentes metas se modificam conforme os 

pesquisadores, sendo classificada como meta de evitação de domínio, meta abordagem de 

desempenho e meta evitação de desempenho por Elliot e MC Gregor (2002); ou até mesmo 

sendo considerada como quadro tipos: aprender (ou domínio, ou tarefa), ego-aproximação (ou 

performance aproximação), ego-evitação e evitação do trabalho (ou alienação acadêmica) 

(Harackiewicz, Barron, Pintrich, Elliot & Thrash, 2002; Steele-Johnson, Beauregard, Hoover 

& Schimidt, 2000). Neste trabalho será utilizada a denominação dada pela pesquisadora 

Zenorini (2007), ao validar a escala de motivação utilizada nesta pesquisa, sendo classificada 

como meta aprender, meta performance-aproximação e meta performance-evitação.  

Apesar das diferentes abordagens há uma concordância semântica na sua 

identificação. Assim, o aluno caracterizado pela meta aprender direciona mais energia às suas 

atividades, fortalece com os desafios acadêmicos, utiliza a metacognição e atribui o sucesso a 

si próprio. Já o aluno caracterizado pela meta performance é apontado como aquele que sente 

a necessidade de se mostrar inteligente, de se destacar entre os colegas, valorizando o 

reconhecimento público de ser mais capaz do que os demais, proporcionado pela comparação 

social, também considera o erro como falta de capacidade e apresenta sentimentos negativos 

diante do fracasso (Bzuneck, 2001). 

Os alunos com tendência à meta aprender, conforme pesquisas na área demonstram, 

desenvolvem a motivação para o domínio do conteúdo com inovação e criatividade, assim 

como, para o crescimento intelectual buscando sempre desafios acadêmicos. Além disso, 

valem-se de estratégias cognitivas e metacognitivas de aprendizagem e encaram os erros e 
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fracassos como uma oportunidade de crescimento e de adoção de novas estratégias (Dweck & 

Elliot, 1983; Maehr & Midgley, 1991; Ames, 1992; Anderman & Maehr, 1991). Desta forma 

uma variável que constantemente vem sendo discutida nos estudos da motivação, e que 

merece destaque, refere-se às estratégias de aprendizagem.  

Nisbett, Schucksmith e Dansereau (1987), afirmam que estratégias de aprendizagem 

são procedimentos e atividades utilizados com o objetivo de facilitar a aquisição, o 

armazenamento e a utilização da informação. 

As pesquisa nacionais com o objetivo de avaliar as metas de realização, relacionando 

com uso de estratégias de aprendizagem, percepção do ambiente de aprendizagem ,e o 

desempenho acadêmico, vem apresentado como resultados que os alunos focados à meta 

aprender utilizam mais estratégias cognitivas e metacognitivas do que os alunos orientados à 

meta performance, mas isto não se refletiu num desempenho acadêmico significativamente 

mais alto, entretanto apresentam escores mais altos na meta aprender e na performance-

evitação e quanto às estratégias de aprendizagem, algumas apareceram com diferença 

significativa em função do grupo. Foi também significativa a relação entre a ênfase percebida 

à meta aprender e a percepção de exigência de esforço, assim como entre a adoção das metas 

aprender e ego-aproximação e uso de estratégias de aprendizagem (Cardoso, 2002; Zenorini 

2002; Zenorini & Santos, 2003). 

Zenorini, Santos e Monteiro (2011) identificaram que os alunos indicados com alto 

desempenho como mais orientados à meta aprender e os com baixo desempenho como os 

mais orientados à meta performance-evitação. Na comparação entre metas e sexo, verificou-

se que as meninas apresentaram pontuação média significativamente mais alta na meta 

aprender.  

 Nas pesquisas internacionais, como a de Harackiewicz, Barron, Carter, Lehto e Elliot (1997), 

realizada com universitários, avaliaram as duas metas no início e no final de uma determinada 

disciplina e levantaram o grau de interesse dos alunos pela disciplina e as suas notas no exame 

final. Os resultados indicaram que os alunos com altos escores na meta performance não 

apresentaram queda no interesse pela disciplina e obtiveram notas altas no exame final. 

Segundo estudos realizados por Midgley, Kaplan e Middleton (2001) a evidências de 

que a meta performance-aproximação é encontrada mais freqüentemente em meninos do que 

em meninas, em estudantes mais velhos do que nos mais jovens, e em ambientes de 

aprendizagem competitivos. Mc Gregor e Elliot (2002) tendo o propósito de analisar os três 

tipos de meta aprender, performance-aproximação e performance-evitação e suas relações 

com exames de alunos universitários, encontraram um modelo indicador diferencial para cada 

uma das metas. A meta domínio relaciona-se com processos positivos (desafios e 

concentração na preparação para uma atividade), a meta performance-aproximação 

apresentou-se relacionada a um conjunto mais limitado de processos positivos (avaliações dos 

desafios), e a meta performance-evitação relacionou-se a processos negativos (ameaça e 

ansiedade antecipada a exames).  

No estudo de Bandalos, Finney e Geske (2003), o qual relacionaram o desempenho 

em estatística com as metas de realização, a ansiedade, a auto-eficácia, ao uso de estratégias 

de estudo e ao esforço, obtiverem que a meta aprender correlacionada positivamente ao uso de 

estratégias de estudo profundas e à auto-eficácia e relacionada negativamente ao teste de 

ansiedade em exames. A meta performance foi correlacionada positivamente com a 

desorganização no uso de estratégias de estudo e com o alto escore no teste de ansiedade. 

 

2.2 Tecnologia de informação nas instituições de ensino 

A educação sempre foi lenta na aceitação de novas tecnologias, com profissionais 

optando por métodos demorados de ensino, que os proporcionam um desempenho de trabalho 

confiável e previsível. Embora os projetores LCD e quadros brancos tenham aos poucos 
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substituído o quadro-negro, os educadores têm resistido a formas mais complicadas e exóticas 

de tecnologia de ensino (Rollag & Billsberry, 2012). Porém, é necessário avaliar as propostas 

de ferramenta que surgiram por meio da internet, pois despertam grande atenção aos 

estudantes, podendo proporcionar várias vantagens no contexto educacional (Gonçalves, 

2009). Com isso, o conhecimento não pode ficar restrito ao simples aprendizado adquirido 

nas tradicionais salas de aula; só o exame crítico desse conhecimento leva à descoberta 

(Niskier, 1993).  

Na concepção de Rollag e Billsberry (2012) o advento da tecnologia moderna está 

proporcionando duas mudanças principais para a educação. Em primeiro lugar, está ajudando 

a remover a aprendizagem passiva, mais especificamente à palestra. Em segundo lugar, está 

permitindo novas e excitantes formas de construir o aprendizado ativo nas salas de aula física 

e virtual. Assim, as Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação  (TICs)  utilizadas como 

estratégia de ensino podem aproximar  os  estudantes  das  atividades  e  conteúdos  escolares, 

principalmente se consideradas as grandes mudanças que vêm ocorrendo nos processos de  

ensino  e  aprendizagem  motivadas  justamente  pelo  desenvolvimento  de  novas 

ferramentas  e  tecnologias  (Mattar,  2014).   

Os educadores não podem ignorar o que se passa no mundo, uma vez que as novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação transformam incrivelmente não só as maneiras de 

comunicar, mas também de estudar, de trabalhar, de decidir e de pensar. Bryant e Hunton 

(2000) relata que embora o uso de quadro-negro e giz represente uma boa estratégia em 

alguns casos, a maximização do conhecimento do aluno pode ser atingida com o uso de 

tecnologias de informação contemporâneas. Com isso é imprescindível que os docentes 

busquem atualização e aprimoramento constantes para atender um contingente de discentes 

mais críticos e fluentes na utilização dos recursos digitais. Mas é preciso ressaltar que a 

utilização de tecnologia como ferramenta metodológica de ensino, não assegura qualidade 

educativa, assim, mais do que de suas características técnica, dependerá da exploração 

didático que realizará o docente e do contexto que se desenvolve (Perrenoud 2000; Litwin, 

2001). 

A adoção de plataformas e ferramentas digitais pode contribuir significativamente para 

que cada aluno desenvolva habilidades e competências compatíveis com as novas demandas 

sociais, estruturando um caminho próprio de aprendizagem a partir das suas necessidades. 

Dessa forma, os discentes são capazes de construir experiências de aprendizagem coletivas e 

colaborativas, potencialmente reformulando espaços e tempos escolares e ampliando o papel 

do professor como mediador de conhecimento (Lima & Rosendo, 2014). Entretanto é 

necessário que os membros do corpo docente adotem a tecnologia no processo pedagógico de 

maneira que faça a diferença na aprendizagem dos alunos (Cubano, 2001; McCannon & 

Crews, 2000). 

Ressalta-se que a aplicação dos recursos tecnológicos na educação proporciona a 

eficácia dos aspectos organizacionais e administrativos, tais como: ágeis mecanismos de 

inscrição, distribuição eficiente dos materiais de estudo, informações precisas, atenção e 

orientação aos alunos. Dentro destes recursos podemos citar: internet, recursos multimídia, 

correio eletrônico, telecomunicações, satélite, softwares de trabalhos em grupo e softwares de 

redes (Takeshy & Andrade, 2003). O e-mail foi destacado por, Takeshy e Andrade (2003), 

pelo grande avanço tecnológico, o qual proporcionou uma maior interação entre alunos e 

professores, e até mesmo impactou na interação com o meio ambiente, pois reduziu 

significamente o volume de papéis impressos.  Os autores ainda citam a informatização da 

biblioteca como recursos de TI no processo de ensino/aprendizagem, já que a internet 

possibilita a evolução na forma de prestação do serviço, interligando a biblioteca tradicional 

(acervos de livros e demais obras) e a virtual (conjunto de equipamentos computacionais, de 

telecomunicações e software para acesso a navegação).  
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O WhatApp é uma ferramenta considerada como Mobile Learning, definido por Saccol, 

Schlemmer e Barbosa (2011, p. 23), como sendo: 
(...) processos de aprendizagem apoiados pelo uso de tecnologias da informação 

ou comunicação móveis e sem fio, cuja característica fundamental é a mobilidade 

dos aprendizes, que podem estar distantes uns dos outros e também de espaços 

formais de educação, tais com salas de aula, salas de formação, capacitação e 

treinamento ou local de trabalho. 

Nesta perspectiva, o aplicativo WhatsApp, poderia assumir um papel importante como 

ferramenta educativa, atraindo os estudantes e auxiliando o ensino/aprendizagem (Gonçalves, 

2009). Ainda sobre o aplicativo, Santos (2013) observando o contato dos alunos com esse 

recurso, encontrou um grande suporte para trabalhar com a multimodalidade textual, uma vez 

que, através dele, enviamos ou recebemos mensagens de texto, áudio, imagem ou vídeo. 

Na pesquisa nacional é possível identificar vários pesquisadores que estudaram sobre o 

uso de tecnologias como ferramenta de ensino. Destaca-se o realizado por Eyerkaufer, Fietz e 

Domingues (2006), que buscou conhecer as aplicações da tecnologia da Informação e de que 

forma estão contribuindo na melhoria do processo de ensino/aprendizagem nos cursos de 

Ciências Contábeis em duas instituições de ensino superior de Santa Catarina. Pode-se 

perceber de forma geral a acelerada utilização dos recursos da tecnologia motivada não 

somente pelas instituições e sim pelos próprios acadêmicos. Existe preocupação por parte dos 

professores em usar os recursos da TI, entretanto no entendimento tanto dos alunos, quanto 

dos professores e coordenadores das instituições a utilização da tecnologia da informação no 

curso de ciências contábeis trouxe melhorias no processo ensino/aprendizagem das 

instituições, embora ser significativo o percentual de alunos que responderam que os docentes 

fazem uso somente às vezes de recursos tecnológicos em sala de aula.  

Nas pesquisas internacionais como na de Fabry e Higgs (1997) constata que as intranets 

oferecem aos professores um lugar para compartilhar as lições que criaram, fornecer acesso a 

ferramentas de produtividade de professores, como cadernos eletrônicos, fornecer acesso de e-

mail aos seus colegas e permitir que o distrito envie a mesma informação a todos os 

educadores, em seu estudo busca explicar as barreiras que impedem o uso efetivo da 

tecnologia na educação, e identificam que os principais problemas na implementação e 

integração de tecnologia nas salas de aula hoje são: resistência à mudança, atitudes dos 

professores, treinamento, tempo, acesso e custo. Keengwe (2007) identificou que os alunos 

não possuem habilidades tecnológicas em várias aplicações informáticas que são necessárias 

para apoiar e melhorar suas experiências de aprendizagem. 

 

3 Metodologia 

A fim de identificar as associações entre os três tipos de metas presente na Teoria de 

Metas de Aprendizagem (meta aprender, performance-aproximação e performance-evitação) 

e o uso da tecnologia da informação no processo de ensino/aprendizagem para estudantes 

univeristários, foi realizado uma pesquisa classificada quanto aos seus objetivos, como 

descritivo ao determinar relações entre diferentes variáveis, procurando descrevê-las e 

correlaciona-las. Quanto à abordagem do problema é um estudo quantitativo já que utiliza de 

metodologia estatística, para medir o grau de interação entre as variáveis. Quanto aos 

procedimentos de pesquisa, realizou-se levantamento por meio da aplicação de questionários 

aos estudantes do curso de ciências contábeis de duas universidades públicas de Minas Gerais 

(Lakatos & Marconi, 2007; Martins & Theóphilo, 2009). 

O questionário foi dividido em duas partes. Na primeira foram coletadas informações 

pessoais sobre o discente, como idade, sexo, desempenho geral do curso, disciplina que mais 

gostou, que menos gostou, a de maior desempenho e a de menor desempenho, assim como as 

frequências de utilização de ferramentas tecnológicas nesta disciplinas, e a opinião dos 
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estudantes quanto ao uso de tecnologia em sala se aumenta a motivação em aprender. As 

informações geradas possibilitaram coletar os dados das variáveis a serem relacionadas com o 

grau das metas, assim como para verificar na percepção dos alunos como a utilização da 

tecnologia contribui para a sua motivação em estudar. 

A segunda parte, construída com base na Escala de Avaliação da Motivação para 

Aprendizagem (EMAPRE) desenvolvido por Midgley, C., Kaplan, A., Middleton, M., Maehr, 

M. L., Urdan, T.; Anderman, L. H. Anderman, E., & Roeser, R. (1998) e traduzido para o 

português brasileiro por Zenorini (2002), escala baseada na Teoria de Meta de Aprendizagem, 

tendo como objetivo identificar quais metas, sejam elas a meta-aprender, performance-

aproximação e performance-evitação, atua em maior grau como motivadoras no 

comportamento dos estudantes de ciências contábeis. Este questionário é composto por 28 

afirmativas, contendo 12 relacionadas a meta-aprender, 09 a performance-aproximação e 07 

relacionada a performance-evitação. Para as afirmativas os discentes deveriam assinalar o 

nível de concordância/discordância, variando de 1 (concorda com a afirmação), 2 (não tem 

opinião a respeito e 3 (discorda da afirmação). Testes-piloto foram conduzidos com 

estudantes de graduação da Universidade Federal de Minas Gerais, sendo realizadas pequenas 

adaptações em benefício da compreensão, linguagem e formatação.  

Por fim, a aplicação dos questionários, que foi realizada em duas instituições de ensino 

superior mineiras no primeiro semestre de 2017, ocorreu após autorização dos coordenadores 

dos cursos para que pudessem ser aplicados de forma presencial em ambas as universidades o 

que resultou em 224 questionários válidos.  

Para a análise de dados foram utilizados os seguintes testes estatísticos: (a) coeficiente 

de associação, para medir a relação entre pares de variáveis; (b) cálculo do grau de cada 

respondente quanto as escolhas das metas; (c) teste de diferenças de médias, para verificar se 

existe diferença entre os valores dos grupos de variáveis; e (d) teste de Shapiro-Wilk para 

verificar se a distribuição do EMAGRE apresentava normalidade. Como a suposição de 

distribuição normal é pressuposto de adequabilidade de diversos testes estatísticos, neste 

estudo o teste de normalidade utilizado é o teste de Shapiro-Wilk utilizado para verificar se a 

distribuição do EMAGRE apresentava distribuição normal. O teste apresenta a hipótese nula 

de normalidade dos dados e a alternativa correspondente a ausência de normalidade. 

(Gujarati,2009). Por assim ser, devido o teste indicar que a variável EMAGRE não 

apresentava distribuição normal, aplicou-se o teste não paramétrico de Kruskal Wallis, para 

verificar se as variáveis “Idade”, “Gênero”, “Índice de aproveitamento do curso” e “Nível de 

concordância quanto ao uso de tecnologia em sala de aula aumenta a motivação para estudar” 

ao serem segregadas pelos 3 tipos de metas apresentaria diferença significativa estavam 

associadas a ela. 

 

4 Análise dos Resultados 

Neste primeiro momento será apresentada a descrição dos dados que compõem a 

amostra do estudo através de análise descritiva, desta forma para melhor representar serão 

apresentados gráficos e tabelas afim de identificar tendências e contribuir para as análises 

estatísticas. Em sequência será evidenciado a realização de testes estatísticos e junto com 

associações as análises descritivas. 

Os estudantes foram selecionados utilizando critérios de acessibilidade, portanto a 

amostra deste estudo possui natureza não probabilística, o que desencadeia cuidados para 

fazer inferências. Foram obtidas 256 respostas entre alunos da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) e Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), sendo descartados 32 

questionários que não foram respondidos ao menos uma questão, totalizando 224 

respondentes. A amostra foi composta por 45% dos respondentes sendo do gênero feminino e 

55% sendo masculino, tendo uma média de idade de 23 anos.  
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Nos gráficos 1 e 2, apresenta-se os respondentes por faixa etária, considerando o seu 

sexo. 
Gráfico 1- Faixa etária feminina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fonte: elaborado pelos autores. 

Gráfico 2- Faixa etária masculina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fonte: elaborado pelos autores. 

 Em relação ao uso de tecnologia aumentar a motivação para estudar, 22% dos 

estudantes afirmaram que concordam totalmente, 51% Concordo Parcialmente, 16% nem 

concordo nem discordo, 4% Discordo Parcialmente e 7% Discordo Totalmente. Reafirmando 

o trabalho realizado por Eyerkaufer, Fietz e Domingues (2006) onde apresentam um número 

considerável de iniciativas que estão sendo desenvolvidas ao redor do mundo visando 

demonstrar a importância de recursos tecnológicos na educação e os benefícios para o 

aprendizado dos alunos. 
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 O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para verificar se a distribuição do EMAGRE 

apresenta normalidade e evidenciou ausência de normalidade para esta variável. Sendo assim, 

aplicou-se o teste não paramétrico de Kruskal Wallis, para verificar se as variáveis “Idade”, 

“Gênero”, “Índice de aproveitamento do curso” e “Nível de concordância quanto ao uso de 

tecnologia em sala de aula aumenta a motivação para estudar” ao serem segregadas pelos 3 

tipos de metas apresentaria diferença significativa. Na tabela 1 estão apresentados os p-

valores de cada teste realizado. 
Tabela 1 - Teste de Kruskal Wallis 

Variáveis 
Meta-

aprender 

Performance-

aproximação 

Performance-

evitação 

Idade 0,8203 0,1050 0,9536 

Gênero 0,4251 0,2878 0,4001 

Índice de Aproveitamento 0,6181 0,3215 0,7840 

Uso da tecnologia para motivação em aprender 0,9646 0,1325 0,0116* 

*Significativo a 5%. Fonte: elaborada pelos autores. 

Como é possível perceber, as variáveis “Idade”, “Gênero”, “Índice de Aproveitamento” 

não apresentaram significância estatística ao nível de 5%, em nenhuma das três metas. Já a 

variável “Uso da tecnologia para motivação em aprender” apresentou existência de 

associação, ao nível de significância de 5%, na meta de performance-evitação. Por meio da 

análise do grau que cada estudante apresentou nos três tipos de motivação, foi possível 

construir a tabela 2 o qual apresenta a análise descritiva das variáveis quanto ao grau da meta-

aprender.  

 
Tabela 2 - Análise descritiva quanto à meta-aprender 

   0% a 25% 26% a 50% 51% a 75% 76% a 100% 

 Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 

Quantidade de respondentes 15 43 85 81 

Idade Média (anos) 23 23 23 24 

Gênero Feminino 53% 33% 46% 48% 

Gênero Masculino 47% 67% 54% 52% 

Índice de aproveitamento do curso 72% 71% 73% 73% 

Concordam que o uso da tecnologia 

como motivador para o aprendizado 
87% 77% 70% 70% 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 É possível identificar que os respondentes estiveram em maior quantidade no grau 3 

de meta aprender, sendo possível identificar que a idade média só houve alguma diferença no 

grau 1, onde, também, apresentou a proporção de mulheres maiores que as dos homens, e que 

os respondentes concordaram em maior porcentagem que a utilização de ferramentas 

tecnológicas na sala de aula aumenta a motivação em aprender. Em nenhum outro grau foi 

possível constatar essas observações. Assim como na pesquisa de Cardoso (2002), não foi 

possível identificar uma diferença de índice de aproveitamento, de desempenho, maior para os 

estudantes orientados à meta-aprender, nem mesmo apresentaram os escores mais alto. O que 

leva ao entendimento contrário a pesquisa de Zenorini, Santos e Monteiro (2011) o qual 

identificar que os alunos orientados à meta aprender obtém um alto desempenho significativo.  

Na tabela 3 e 4 será possível identificar as análises realizadas para a meta performance-

aproximação, e performance-evitação, respectivamente, que proporcionará identificar 

algumas tendências já abordadas pela literatura, e outras contrárias. Harackiewicz, Barron, 

Carter, Lehto e Elliot (1997) identificaram que altos escores em ambas as metas performances 

apresentaram desempenhos maiores no exame final. Para Midgley, Kaplan e Middleton 
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(2001) a meta performance-aproximação é encontrada mais frequentemente em meninos do 

que em meninas e em estudantes mais velhos, conforme análise descritiva foi possível 

perceber que nas duas metas performance o número maior de respondentes são em maioria do 

gênero feminino, o que não aconteceu com a meta-aprender, entretanto, apresentam maior 

média de idade, mesmo sendo está mínima.  
 

Tabela 3 - Análise descritiva quanto a meta performance-aproximação 

 0% a 25% 26% a 50% 51% a 75% 76% a 100% 

  Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 

Quantidade de respondentes 180 28 12 4 

Idade Média (anos) 24 23 25 23 

Gênero Feminino 41% 61% 67% 50% 

Gênero Masculino 59% 39% 33% 50% 

Desempenho 73% 71% 72% 79% 

Concordam que o uso de  

tecnologia como motivador para 

o aprendizado 

73% 79% 67% 75% 

Fonte: elaborada pelos autores. 

Tabela 4 - Análise descritiva quanto a meta performance-evitação 

 0% a 25% 26% a 50% 51% a 75% 76% a 100% 

  Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 

Quantidade de respondentes 142 42 68 14 

Idade Média (anos) 24 24 23 23 

Gênero Feminino 44% 48% 51% 79% 

Gênero Masculino 56% 52% 49% 21% 

Índice de aproveitamento do 

curso 72% 73% 74% 74% 

Concordam que o uso de  

tecnologia como motivador para 

o aprendizado 

70% 86% 82% 79% 

Fonte: elaborada pelos autores. 

Para Bandalos, Finney e Geske (2003), a meta aprender é correlacionada 

positivamente ao uso de estratégias de estudo. Porém, no presente trabalho não houve 

correlação entre os diferentes tipos de metas e a opinião dos respondentes quanto ao aumento 

da motivação para aprender com o uso de ferramentas tecnológicas no ensino. Mas o que se 

pode perceber é que em todas as três metas foi alto o nível de concordância com a afirmativa 

sobre o uso de recursos tecnológicos, indo de encontro com Domingues (2006) o qual 

identificou que tanto os alunos, quanto os professores e coordenadores das instituições 

concordam que a utilização da tecnologia da informação no curso de ciências contábeis trouxe 

melhorias no processo ensino/aprendizagem. 

 

5 Considerações Finais 

É notória a relevância do tema em análise no mundo acadêmico, principalmente nas 

relações entre professores e alunos em ambientes como o que foi pesquisado. A pesquisa 

bibliográfica enfatiza um número considerável de iniciativas que estão sendo desenvolvidas 

ao redor do mundo visando demonstrar a importância de recursos tecnológicos na educação e 

os benefícios para o aprendizado dos alunos. Em geral, os resultados obtidos foram exitosos, 

enfatizando o potencial destas ferramentas que estão inseridas no cotidiano de um número 

crescente de usuários. 
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A partir do teste não paramétrico de Kruskal Wallis realizado nesta pesquisa com alunos 

do curso de ciências contábeis da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) o uso de ferramentas tecnológicas não 

apresentaram significância estatística quando associadas ao grau de meta-aprender e 

performance-aproximação dos estudantes. Em contra partida apresentou existência de 

diferença, ao nível de significância de 5%, na meta de performance-evitação. Este resultado 

pode ser justificado em relação ao perfil dos estudantes classificados com grau de meta de 

performance-evitação os quais podem aproveitar das ferramentas tecnológicas para evitar 

determinadas situações no ambiente acadêmico. Entretanto, esperava-se que as demais metas 

também tivessem significância, corolário a análise descritiva da pergunta do questionário 

referente ao uso de ferramentas tecnológicas aumentar a motivação para estudar, a qual 22% 

dos estudantes afirmaram que concordam totalmente e 51% concordam parcialmente, 

totalizando 73% da amostra. 

Ressalta-se também que as variáveis “Idade”, “Gênero” e “Índice de Aproveitamento” 

não apresentaram significância estatística ao nível de 5%, em nenhuma das três metas. Desta 

forma, comparando os resultados deste estudo com as demais pesquisas realizadas, aumentar 

o tamanho da amostra poderia resultar em maior precisão de inferência dos dados em relação 

à percepção dos alunos. Do mesmo modo que pode ser destacado como limitação a 

necessidade de utilização de testes estatísticos mais sofisticados, os quais não foram possíveis 

em detrimento da data final para o término deste artigo, mas que serão apresentados para 

futuras publicações. 

Dentre os benefícios significativos apontados nesta pesquisa para avanço na elucidação 

de questões mais amplas sobre o assunto. Salienta-se a possibilidade de pesquisas futuras 

sobre qual a melhor forma de se utilizar ferramentas tecnológicas para obter ganhos nas 

relações de ensino/aprendizagem? Como evitar que os alunos os quais utilizam estas 

ferramentas com grande frequência para atividades que não são escolares se dispersem em 

exercícios pedagógicos? Quais habilidades os professores precisam desenvolver para tirar 

maior proveito das ferramentas? Refletir sobre possíveis soluções para tais questionamentos 

irá contribuir de forma distinta e complementar para minimizar a lacuna de pesquisa sobre 

este assunto no que se refere ao curso de Ciências Contábeis. 
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Abstract 

The term technical debt is an analogy to the concept of financial debt, related to immature, 

incomplete or inadequate artifacts in the software development process. The purpose of this 

research is to develop a requirements technical debt management approach, implementing 

the identification and measurement processes in an environment with cascading 

development. For this, it makes use of a systematic review to detect the methods of 

identification, measurement and management of the technical debt of requirements existing 

in the literature and an action research, applied in a large telecommunications company. 

The results obtained with the theoretical basis allowed a definition of the concept of 

technical debt of requirements and the adaptation of a method already tried in the scientific 

environment, complemented by the practical results, showing that the approach allowed a 

decision making, giving visibility to the debt and contributing to the management of 

software requirements. 

Keywords: Technical Debt; Software Requirements; Technical Debt Management. 

 

Uma Proposta para Identificar, Medir e Gerenciar a Dívida Técnica em Requisitos de 

Software 

Resumo 

O termo dívida técnica é uma analogia ao conceito de dívida financeira, relacionado com 

artefatos imaturos, incompletos ou inadequados no processo de desenvolvimento de 

software. O objetivo desta pesquisa é desenvolver uma abordagem de gerenciamento da 

dívida técnica de requisitos, implementando os processos de identificação e medição em 

um ambiente com desenvolvimento cascata. Para isso, faz uso de uma revisão sistemática 

para detectar os métodos de identificação, medição e gerenciamento da dívida técnica de 

requisitos existentes na literatura e uma pesquisa-ação, aplicada em uma empresa de 

telecomunicações de grande porte. Os resultados obtidos com a fundamentação teórica 

possibilitaram uma definição do conceito de dívida técnica de requisitos e a adaptação de 

um método já experimentado no meio científico, complementados pelos resultados 

práticos, mostrando que a abordagem permitiu uma tomada de decisão, dando visibilidade 

para o débito e contribuindo para o gerenciamento dos requisitos de software. 
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Palavras-Chave: Dívida Técnica; Requisitos de Software; Gerenciamento da Dívida 

Técnica; Débito Técnico. 
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1. INTRODUÇÃO 

O termo Dívida Técnica (DT), do inglês Technical Debt, criado por Ward Cunningham em 

1992, é uma representação metafórica para a dívida contraída em projeto de software 

quando se compromete sua qualidade para beneficiar qualquer outra característica. A esse 

débito ainda podem ser acrescidos juros, como forma de tarifa extra para adequar o sistema 

futuramente. O termo foi originalmente cunhado em referência a práticas de codificação, 

porém, hoje a metáfora é aplicada de forma mais ampla, em todo o ciclo de vida do projeto, 

e que pode incluir a parte arquitetônica, testes, ou mesmo a fase de requisitos (BROWN et 

al., 2010:48). 

A DT de requisitos é definida por Ernst (2012) como a diferença entre a solução ideal, para 

um problema de requisitos e o que foi implementado, e os juros sobre essa dívida são 

caracterizados como a taxa de crescimento desta distância.  

Brown et al. (2010) define “ideal” como um estado hipotético em que o sistema é 

otimamente bem-sucedido em um ambiente particular. Desta forma, ao comparar a 

implementação atual com a solução ideal em alguma dimensão, tal como relação 

custo/benefício, caso a solução atual não seja a ideal, já é identificada a existência de DT. 

Esta definição não diverge do conceito de Ward Cunningham (1992), mas sim, 

particulariza o seu significado de acordo com o momento em que ela ocorre no ciclo de 

vida do software. 

Embora a definição de Cunningham (1992), indique uma decisão estratégica como gatilho 

para a ocorrência da dívida, alguns estudos mais recentes apontam a não obrigatoriedade 

deste evento para a ocorrência do débito.  

Para Ernst (2012), uma elicitação ou análise de requisitos mal conduzida pode propiciar 

erros na classificação dos requisitos, além de priorizar requisitos desnecessários ou que não 

agregam maior valor para o cliente, aumentando assim, a incidência deste tipo de débito, 

conhecido como “DT não intencional”. Esta classificação da dívida (involuntária) não é 

aceita de forma plena pela academia. Bob (2009) considera que decisões de DT são feitas 

com base em restrições reais do projeto, sempre de forma intencional. 

O emprego de métodos para elicitação e análise de requisitos pode auxiliar na redução da 

DT não intencional, porém, não são capazes de identificar dívidas já existentes, nem atuam 

sobre as dívidas de caráter deliberativo (estratégica).  

Cabe encontrar formas para garantir que a DT alcance uma evidência apropriada, para que 

deste modo possa ser gerenciada de forma decisiva, facilitando a tomada de decisão sobre 

quais dívidas serão pagas naquele momento e quais serão postergadas, evitando assim, uma 

descoberta tardia da amplitude da dívida e consequentemente dispendiosa, como ocorreria 

nas etapas posteriores do ciclo de vida, em que já se podem incidir juros sobre este débito, 

como a realização de futuras modificações no sistema ou no projeto.  

Vale ressaltar que, se a dívida não for controlada, a maior parte do desenvolvimento futuro 

poderá estar comprometida para o pagamento dos juros devidos. 

Em função do problema exposto, esta pesquisa tem como objetivo principal, desenvolver 

uma abordagem de gerenciamento da DT de requisitos, implementando os processos de 
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identificação e medição do débito em um ambiente de produção de software. E deste modo, 

procura responder a seguinte questão:  

Como identificar e medir a DT de requisitos de forma a permitir o seu gerenciamento? 

A abordagem proposta neste estudo foi criada para ambientes de desenvolvimento de 

software tradicional - Cascata. Por se tratar de uma única pesquisa-ação, esta pesquisa 

possui limitações referentes à aplicação e à generalização de seus resultados. 

Este artigo está estruturado da seguinte forma: A seção 2 apresenta a fundamentação 

teórica, detalhando os conceitos mais pertinentes ao estudo. A seção 3 descreve a 

metodologia utilizada. Na seção 4 é validado o resultado da pesquisa-ação. Finalmente, a 

seção 5 traz as considerações finais e as recomendações deste trabalho. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Busca-se nesta seção apresentar os resultados obtidos com a revisão sistemática da 

literatura, a definição geral da DT e a definição da DT de requisitos gerada por este estudo 

e o método de identificação, medição e gerenciamento da DT de requisitos utilizado na 

pesquisa ação, além das principais referências já publicadas, utilizadas como insumos de 

conhecimento que sustentarão este trabalho. 

2.1. Revisão Sistemática da Literatura 

Objetivo: Identificar e analisar os métodos ou técnicas existentes para detectar, mensurar e 

gerir a DT de requisitos. Estes métodos ou técnicas necessitam de um grau de maturidade 

mínimo (ao menos um teste em um ambiente real) para que possam ser utilizados na 

pesquisa-ação realizada neste estudo. 

Questão de Pesquisa para a Revisão: Quais são as abordagens, métodos ou técnicas 

existentes para identificar, medir e/ou gerir a DT de requisitos? 

Seleção de Fontes: Estas fontes são reconhecidas mundialmente pela produção literária de 

alta qualidade e incluem as principais revistas literárias e eventos científicos no campo da 

Engenharia de Software: 

 ACM Digital Library – The ACM Guide to Computing Literature 

(http://portal.acm.org/); 

 IEEE Digital Library (http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/); 

 SCOPUS Digital Library (http://www.scopus.com/home.url); 

 SCIENCE DIRECT (http://www.sciencedirect.com/); 

Palavras Chave: Palavras chave em língua portuguesa: “Dívida Técnica” ou “Débito 

Técnico” relacionados com o termo “Requisitos”. Palavras chave em língua inglesa: 

“Technical Debt” ou “Technical Debts” relacionado com os termos “Requirement” ou 

“Requirements”. Recorreu-se aos operadores lógicos “AND” e “OR” para combinação das 

palavras chave. 

Critérios de Inclusão e Exclusão dos Trabalhos: Os critérios de inclusão ou exclusão em 

uma revisão sistemática limitam a seleção de trabalhos com base em avaliações qualitativas 
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relevantes de acordo com o objetivo da pesquisa. Partindo deste contexto, a Tabela 1 

apresenta os critérios que foram estabelecidos para esta revisão:  
Tabela 1 – Critérios de Inclusão e Exclusão 

Critérios de Inclusão Critérios de Exclusão 

a) Trabalhos publicados e disponíveis 

integralmente na web em formato eletrônico. 

a) Trabalhos que apresentam avaliações sem 

apresentar o método utilizado. 

b) Trabalhos publicados no período de 2012 à 

Março de 2017, descritos em inglês ou 

português. 

b) Estudos anteriores a 2012 que não tratam 

de conceitos clássicos relacionados à área de 

interesse desta revisão. 

c) Estudos que apresentam alguma proposta, 

experimento ou aplicação de um método ou 

técnica sobre identificação, medição ou gestão 

da DT de requisitos. 

c) Trabalhos que não abordam métodos ou 

técnicas para a identificação ou gestão da DT 

de requisitos. 

d) Pesquisas e estudos qualitativos que 

abordam a identificação, medição ou gestão 

da DT de requisitos. 

d) Estudo repetido, quando comparado com o 

resultado das demais buscas.  

 e) Estudo incompleto (texto, conteúdo e 

resultados incompletos). 

 f) Pôsteres, tutoriais, relatórios técnicos. 

Textos que não sejam artigos (curto ou longo), 

dissertação de mestrado ou tese de doutorado.  

Análise dos Resultados: A revisão sistemática foi conduzida no mês de junho de 2017. Ao 

todo foram retornadas 69 abordagens (IEEE=17, ACM=18, Science Direct=2 e Scopus=32) 

que foram consideradas elegíveis para a segunda fase desta revisão, que consistiu da leitura 

dos resumos. Os trabalhos repetidos (34) foram excluídos e os remanescentes tiveram os 

seus resumos avaliados.  

Os trabalhos que, pelos seus resumos, não satisfizeram o contexto da pesquisa e demais 

critérios de inclusão e exclusão também foram excluídos (32), sendo selecionadas três 

pesquisas (Erro! Fonte de referência não encontrada.2), que por atenderem apenas os 

critérios de inclusão, tiveram o seu conteúdo analisado por completo, para que assim 

pudessem compor a síntese da pesquisa. 

Tabela 2 – Trabalhos Presentes na Seleção Final 

Número Título da Pesquisa 

Referência 

Bibliográfica Fontes 

1 

On the role of requirements in 

understanding and managing technical 

debt 

Ernst (2012) IEEE, ACM e 

Scopus 

2 

Using Natural Language Processing to 

Automatically Detect Self-Admitted 

Technical Debt 

Maldonado et al. 

(2017) 

IEEE 

3 

Using real options to manage technical 

debt in requirements engineering 

Abad e Ruhe (2015) IEEE e Scopus 

Em linhas gerais, esta revisão mostrou a escassez literária relacionada ao termo em 

questão, a falta de maturidade para os estudos existentes e apontou as diferenças 
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encontradas na visão de cada autor em relação ao o que é e como deve ser tratado este tipo 

de dívida. A leitura das obras auxiliou na definição do conceito de DT de requisitos, 

descrito na seção 2.3. 

A realização da revisão também contribuiu para que a pergunta principal de pesquisa fosse 

respondida, onde a ausência de métodos e/ou técnicas de identificação ou gerenciamento da 

DT de requisitos, que atendessem ao objetivo desta revisão, propiciou a busca de um 

método já consolidado no meio acadêmico, que embora não compreendesse a DT de 

requisitos, se encontrasse testado em ambiente de produção de software, propiciando 

assim, maior segurança para utilização neste estudo (vide este método na subseção Erro! 

Fonte de referência não encontrada.).   

Na subseção seguinte é apresentada uma visão geral da metáfora da DT, contemplando os 

principais conceitos utilizados neste artigo. 

2.2. Dívida Técnica 

A metáfora da DT é uma analogia à teoria de débito financeiro. Ela surgiu do desafio 

constante na vida dos responsáveis pela gestão de projetos de desenvolvimento de 

software, de adequar um orçamento limitado com tempo reduzido, sem perder a qualidade, 

pois nesta situação, é comum o desentendimento da equipe de desenvolvimento em relação 

sobre onde investir determinados recursos. Com base neste problema é que surgiu a 

metáfora, criada por Cunningham em 1992 na Conferência de Object-Oriented 

Programming, Systems, Languages & Applications (OOPSLA): 

 

A primeira vez que a qualidade do código é comprometida é como 

se estivesse incorrendo em dívida técnica. Uma pequena dívida 

técnica acelera o desenvolvimento até que seja paga por meio da 

reescrita do código. O perigo ocorre quando a dívida técnica não é 

paga. Cada minuto em que o código é mantido em inconformidade, 

juros são acrescidos na forma de reimplementação 

(CUNNINGHAM, 1992, p.29-30) 

Ao comprometer a qualidade do sistema, é como se estivesse contraindo uma dívida, que 

necessitará ser paga no futuro. Os juros que são acrescidos a essa dívida se apresentam na 

forma de tempo, esforço e custo extra para alterar futuramente o sistema. 

Apesar de o termo DT ter sido bastante discutido pela comunidade científica de 

desenvolvimento de software, até hoje não existe uma definição técnica, nem científica 

clara sobre o que pode ser caracterizado como DT (BROWN et al., 2010:48). A maioria 

dos autores criou uma definição da metáfora baseados na definição dada por Cunningham 

(1992). 

Para Seaman et al. (2012), a DT refere-se ao efeito de qualquer artefato incompleto, 

imaturo ou inadequado em um ciclo de desenvolvimento de software. Para Brown et al. 

(2010), é uma forma de caracterizar a lacuna entre o estado atual de um sistema de 

software e algum estado "ideal" hipotético em que o sistema é otimamente bem-sucedido 

em um ambiente particular. 

A DT só pode ocorrer em softwares que estão sendo implementados ou que já estão em 

produção. Projetos de softwares abandonados não acumulam mais dívidas.  
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Embora seja benéfico pagar a DT, fazê-lo nem sempre proporciona o máximo valor. 

Normalmente, existem várias opções que podem não ser tecnicamente elegantes, mas são 

"suficientemente boas" de uma perspectiva de negócios para aliviar a DT. Às vezes, uma 

solução menos ótima também é necessária porque uma equipe de projeto ou um time de 

desenvolvimento não tem as habilidades necessárias para implementar a melhor solução 

(BUSCHMANN, 2011:30). 

Apesar do conceito de DT estar associado inicialmente a práticas de codificação, segundo 

Brown et al. (2010), atualmente o termo é utilizado de forma bastante ampla, praticamente 

em todo o ciclo de vida do projeto.  

Na subseção seguinte é apresentada como a DT se manifesta na fase de engenharia de 

requisitos, quais as suas características nesta fase do ciclo de vida do projeto e qual é a 

definição deste débito gerada por este trabalho. 

2.3. Dívida Técnica de Requisitos - Definição 

Na academia, muitos estudos são encontrados enfatizando a DT, porém, poucas pesquisas 

versam sobre este tema na fase de requisitos, como pode ser observado nas revisões 

sistemáticas realizadas por Li et al. (2015), Alves et al. (2016) e também na revisão 

sistemática realizada neste trabalho, descrita na seção 2.1. Na Tabela 3 estão descritos os 

principais conceitos encontrados na literatura para este tipo de débito. 

Tabela 3 – Definições Presentes na Literatura para a DT de Requisitos 

Autor(es) Definição da DT de Requisitos Restrições e Premissas 

Ernst 

(2012) 

“a distância entre a 

especificação ideal* para um 

problema de requisitos e a 

implementação atual do 

sistema”. 

A existência de juros não é obrigatória.  

Este tipo de débito pode não ter motivação 

estratégica (DT não intencional), emergindo de 

elicitações ou análises de requisitos deficientes. 

Abad e 

Ruhe 

(2015) 

“compromissos assumidos na 

especificação de requisitos, que 

são consequências das decisões 

estratégicas intencionais para 

ganhos imediatos ou de 

mudanças não intencionais no 

contexto (ambiente) que têm 

impacto no custo futuro do 

projeto”. 

Obrigatoriedade da existência de juros. 

A dívida do tipo involuntária pode ser 

proveniente somente de mudanças no ambiente 

com impacto no custo futuro do projeto, nunca 

imediato. 

Eventos como, “descoberta de novos requisitos”, 

“mudança no design sem comprometimento no 

custo futuro do projeto” ou mesmo “defeitos 

com impacto imediato no valor do produto”, não 

devem ser considerados DT. 

Alves et al. 

(2014) e 

Kruchten et 

al. (2012) 

“compromissos assumidos em 

relação aos requisitos que a 

equipe de desenvolvimento 

precisa implementar". 

A DT é altamente dependente de um ambiente 

dado e o impacto causado só será sentido no 

futuro, não possui impacto imediato. 

Segundo Ernst (2012), a solução ideal ou ótima é aquela que utiliza todos os recursos 

disponíveis para solucionar um problema sem preocupar-se com nenhum fator (exemplo: 

custo, tempo). Brown et al. (2010) definem “ideal” como um estado hipotético em que o 

sistema é otimamente bem-sucedido em um ambiente particular. 
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Para fins práticos de implementação, nesta pesquisa, o termo solução “ideal” será definido 

como o conjunto de requisitos solicitado pelo cliente no início de uma release. Entende-se 

por release, como o marco agendado para liberação pública de uma nova versão de um 

programa. 

Ernst (2012) define o débito de requisitos com um conceito imensurável, “a distância entre 

a especificação ideal para um problema de requisitos e a implementação atual do sistema”. 

Este conceito dificulta o seu entendimento, pois não é possível delimitar a sua abrangência 

e nem mensurá-la. Já a definição de Alves et al. (2014) e Kruchten et al. (2012) falta 

detalhes sobre o que deve ou não ser considerado DT de requisitos, principalmente em 

relação à existência de juros e sobre a DT involuntária. 

O conceito criado por Abad e Ruhe (2015) é mais completo, porém, os acordos realizados 

entre as partes envolvidas não são considerados. Por exemplo: novos requisitos que 

emergem durante a fase desenvolvimento, não são defeitos e podem por uma questão de 

consenso entre as partes envolvidas e impacto no custo futuro do projeto, serem 

considerados DT de requisitos. 

A falta de consenso quanto à existência e abrangência da DT não intencional ocorre 

principalmente pela falta de definição sobre o que deve ser tratado como defeito e o que 

deve visto como DT. Estes eventos não possuem motivação estratégica, desta forma, não 

propiciam ganhos imediatos ao adquiri-los, e não existe nenhuma maneira de gerir a sua 

existência, pois não se controla aquilo que não se conhece. 

Considerando as principais características da DT e com base nas definições descritas nesta 

pesquisa, este trabalho utiliza o seguinte conceito para DT de requisitos: 

 “Requisitos (funcionais ou não-funcionais) não implementados ou implementados 

parcialmente, que comprometem a qualidade do software, motivado por uma 

decisão estratégica e de consenso entre cliente e fornecedor, que impacta o custo 

futuro do projeto. Os juros, quando existentes, incidem sobre o valor atual da 

dívida”. 

Por meio desta definição, o conceito incomensurável do Ernst (2012) se torna mensurável, 

podendo então ser gerido. 

Para que exista DT de requisitos, se faz necessária a ocorrência de alteração da solução 

“ideal”, para uma de menor valor (não ideal). É preciso que se tenha escolhido ter um 

sistema incompleto por um período, motivado por uma decisão estratégica acordada entre 

as partes envolvidas, com impacto no custo futuro do projeto (ou seja, se for paga, deve ser 

em outro ciclo ou release).  

O termo “qualidade”, mencionado nesta definição, refere-se à qualidade dos requisitos, 

estando relacionada ao valor do produto (que pode ser medida avaliando a satisfação do 

cliente) e não com a qualidade intrínseca do software, que está relacionada com design e 

codificação. 

A DT de requisitos pode ser identificada em qualquer fase do ciclo de vida do software, 

resultando sempre de uma mudança na solução ideal, com débito de qualidade intencional, 

impactando o custo futuro do projeto. 
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Na próxima subseção é apresentado o método de identificação, medição e gerenciamento 

da DT utilizado neste artigo e as razões para a sua escolha. 

2.4. Identificação, Medição e Gerenciamento da Dívida Técnica 

Por meio da revisão sistemática da literatura (seção 2.1) não foi possível identificar um 

método e/ou técnica adequada para uso na pesquisa-ação, sendo assim, foi necessária a 

utilização de um método, que embora não abrangesse a DT de requisitos, estivesse 

consolidado no meio científico.  

A escolha da pesquisa de Seaman e Guo (2011) para este fim, se deu pela simplicidade do 

método e pela sua popularidade no meio acadêmico, tendo sido citado em mais de 90 

trabalhos até outubro de 2017 (Google Scholar 

(https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-

BR&as_sdt=0%2C5&q=Seaman+and+Guo+Measuring+and+Monitoring+Technical+Debt

+2011&btnG=)) e tendo o seu método aplicado em diversas pesquisas, como por exemplo, 

Zazworka et al. (2013), Pires (2014), Guo et al. (2011), Guo et al. (2016), Oliveira (2015), 

Seaman (2012), entre outros de modo que a experimentação do método em ambientes de 

produção de software possibilitou demonstrar os seus reais resultados. 

Apesar da pesquisa de Seaman e Guo (2011) englobar diversos tipos de dívida, a DT de 

requisitos não foi citada nesse estudo. Desta forma, para tornar o método mais aderente a 

este tipo de dívida, foi proposta uma adaptação, que consistiu na inclusão de um novo 

atributo de medição e uma alteração no processo de tomada de decisão.  

Como o método de Seaman e Guo (2011) parte do princípio de que a DT já se encontra 

detectada, não é informado uma forma de torná-la evidente, de forma que este trabalho 

contribuiu também, com a criação de método para detectar projetos com DT de requisitos, 

que será apresentado no próximo item. 

2.4.1. Detecção de Projetos com DT de Requisitos 

A detecção de DT de requisitos pode ocorrer tanto na fase inicial do ciclo de vida do 

software, no momento em que é definida a solução de alto nível para atender a necessidade 

do cliente, como nas demais fases do ciclo de vida, por meio de solicitações de mudanças 

na solução que está sendo desenvolvida. 

Em ambas as situações, é gerado um documento contratual com as informações da solução, 

aqui, denominado Resposta da Estimativa (RE). Este documento foi alterado com a 

inclusão da pergunta chave informada na Figura 1, a fim de identificar os projetos com DT 

de requisitos. 

Figura 1 – Pergunta-Chave para Detecção de Projetos com DT de Requisitos 

Questão Pergunta Chave Resposta 

Questão 1 A solução dada para este projeto atende 

plenamente todos os requisitos do cliente? 

Sim ou Não 

A existência de DT de requisitos é evidenciada, quando a resposta do questionamento “A 

solução dada para este projeto atende plenamente todos os requisitos do cliente?” é 

negativa. Quando a resposta é positiva, tem-se uma solução melhor ou igual a inicial. Neste 

caso, sem incidência de DT de requisitos. 
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Se a solução fornecida não atende de forma satisfatória todos os requisitos, significa que 

existe um débito. Se o responsável pela definição da solução tem ciência do débito, a 

escolha de implementar uma solução diferente da atual (com alteração, inclusão, ou 

exclusão de requisitos) é estratégica, motivada por algum ganho e, portanto, intencional. 

Para identificar as dívidas de requisitos existentes no projeto, a seguinte pergunta deve ser 

feita pelo stakeholder responsável pelo registro: “Se a solução informada não atende de 

forma plena os requisitos do cliente, o que falta para que ela possa atender?”. 

A resposta a este questionamento é realizada com base em requisitos não implementados, 

implementados parcialmente ou indevidamente, conforme a definição da DT de requisitos 

apresentada na seção 2.3. Para cada dívida identificada deverá ser criado um registro 

informado na subseção 2.4.2. 

Na subseção seguinte são apresentadas as adaptações realizadas no método de Seaman e 

Guo (2011) para torná-lo mais aderente à DT de requisitos 

2.4.2. Adaptação do Método de Seaman e Guo (2011) 

O método de Seaman e Guo (2011) é composto de 3 estágios básicos: Identificação da DT, 

Medição e Tomada de Decisão. As informações obtidas nestes estágios são catalogadas em 

um modelo de registro presente na Tabela 4. 

O processo de identificação da dívida é caracterizado pela identificação do tipo de DT 

encontrado. Como nesta abordagem será tratada somente a DT de requisitos, este processo 

contará também com a identificação dos atributos de rastreabilidade e a descrição do 

débito. O processo de medição utilizará quatro parâmetros existentes no método (esforço 

atual, valor dos juros, probabilidade dos juros e benefício) e um novo (risco para o 

negócio), incluído por meio deste trabalho (Tabela 4). Como resultado, espera-se que os 

insumos necessários para o gerenciamento da dívida sejam gerados, assim como uma 

recomendação mais consistente para a tomada de decisão sobre o pagamento do débito. 

O método de Seaman e Guo (2011) propicia uma tomada de decisão baseada na taxa de 

juros da dívida, decidindo pelo pagamento da dívida sempre que o valor de juros for 

superior ao custo atual, porém, o impacto no objetivo do projeto não é avaliado. Neste 

cenário, caso a presença da dívida provoque um impacto negativo para o objetivo do 

projeto e os seus juros sejam baixos, a priorização do pagamento não será indicada pelo 

modelo, e a ação de postergação no pagamento do débito pode prejudicar completamente a 

existência do mesmo. 

Partindo deste contexto, o fator risco para o negócio foi inserido ao modelo de Seaman e 

Guo (2011), a fim de dar mais robustez ao processo de gestão da dívida, validando o 

impacto da existência da dívida para o projeto e a probabilidade que este evento ocorra, 

cobrindo assim, uma quantidade maior de cenários, possibilitando o aumento da 

assertividade na tomada de decisão. 
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Tabela 4 – Modelo de Registro da DT de Requisitos 
P

a
râ

m
et

ro
s 

d
e 

Id
en

ti
fi

ca
çã

o
 

Estimativa/DT 
221569/01 

Data 03/01/2017 

Responsável Mila (Analista de Requisitos) 

Tipo de DT DT de Requisitos 

Requisito Impactado RF08 – Efetuar consulta X 

Localização Módulo Y 

Descrição O módulo Y será desenvolvido parcialmente, permitindo que 

alguns elementos arquiteturais sejam desconsiderados... 

Release Candidata para 

Pagamento 

13.0 (Release candidata para o pagamento da dívida) 

P
a

râ
m

et
ro

s 
d

e 
M

ed
iç

ã
o

  

Estimativa de Esforço 

Atual 

80J - Médio (Quantidade e nível de esforço para o pagamento 

da dívida nesta release) 

Estimativa do Valor dos 

Juros 

16J (Quantidade de esforço extra para efetuar o pagamento da 

dívida no futuro) 

Estimativa de 

Probabilidade dos Juros 

0.8 - Alta (Possibilidade de esforço extra, caso a modificação 

seja realizada no futuro) 

Benefício 12.8J - Baixo (Probabilidade dos Juros * Valor dos Juros) 

Estimativa de Risco para 

o Negócio 

Extremo (Probabilidade da presença da dívida comprometer os 

objetivos do negócio associada ao grau de impacto - Matriz de 

Impacto/Probabilidade) 

P
a

râ
m

et
ro

s 

d
e 

G
es

tã
o

 

Recomendação 

 

“Pagar Imediatamente” ou “Monitorar” (Análise do Benefício e 

do Risco por meio da Matriz de Apoio – Figura 3) 

Estado Final “Pago” ou “Pendente” 

Fonte: Adaptado de Seaman e Guo (2011) 

A organização deve determinar que combinações de probabilidade e impacto resultam em 

uma classificação de risco extremo, moderado e baixo (cinza escuro, o médio e o claro). A 

Figura 2 mostra a configuração utilizada nesta pesquisa. 

A análise de risco tem a função de orientar os envolvidos na administração da DT. Por 

exemplo, os riscos com impacto elevado nos objetivos do projeto e com grande 

possibilidade de ocorrência estão na zona de risco extremo (cinza escuro) da matriz e 

podem exigir uma ação prioritária e estratégias agressivas de resposta, como o pagamento 

imediato da dívida. As ameaças que estão na zona de risco moderado (cinza médio) podem 

não exigir uma ação proativa de gerenciamento, além do seu monitoramento. As ameaças 

na zona de baixo risco (cinza claro) podem ser ignoradas, pois não devem gerar problemas 

perceptíveis ao projeto. 
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Figura 2 – Matriz de Impacto/Probabilidade 

Impacto Severidade do Risco 

Gravíssimo 

Risco 

Moderado 

Risco 

Extremo 

Risco 

Extremo 

Risco 

Extremo 

Risco 

Extremo 

Grave 

Risco 

Moderado 

Risco 

Moderado 

Risco 

Extremo 

Risco 

Extremo 

Risco 

Extremo 

Médio Risco Baixo 

Risco 

Moderado 

Risco 

Moderado 

Risco 

Moderado 

Risco 

Extremo 

Leve Risco Baixo Risco Baixo 

Risco 

Moderado 

Risco 

Moderado 

Risco 

Moderado 

Sem Impacto Risco Baixo Risco Baixo Risco Baixo Risco Baixo 

Risco 

Moderado 

Probabilidade Rara Baixa Média Alta Muito Alta 

A análise gerada para a tomada de decisão (campo Recomendação da Tabela 4) resulta da 

combinação das métricas “grau do benefício” e “estimativa de risco para o negócio”, 

realizada por meio de uma matriz de apoio (Figura 3). Esta análise, assim como a tomada 

de decisão em si (campo Estado Final da Tabela 4) compreendem a gestão da DT de 

requisitos. Todavia, devido a uma restrição de escopo, a validação da tomada de decisão 

não será efetuada nesta pesquisa-ação, somente a análise com a ação recomendada para 

gerir o débito.  

Figura 3 – Matriz de Apoio para Tomada de Decisão 

Risco Recomendação 

Extremo Pagar Imediatamente Pagar Imediatamente Pagar Imediatamente 

Moderado Monitorar Pagar Imediatamente Pagar Imediatamente 

Baixo Monitorar Monitorar Pagar Imediatamente 

Benefício Baixo Moderado Alto 

Na próxima seção é apresentado o método de pesquisa-ação utilizado neste artigo, 

contemplando uma síntese das atividades presentes nos ciclos da pesquisa. 

3. PESQUISA-AÇÃO: MÉTODO 

Com o propósito de responder às questões da pesquisa descritas na seção 1 deste artigo, 

este estudo utilizou uma revisão sistemática da literatura (vide subseção 2.1), para 

validação da existência de métodos ou técnicas que permitissem identificar, medir e gerir a 

DT de requisitos, e após a adaptação destas técnicas ao estudo, aplicou na prática estes 

conceitos, por meio de uma pesquisa-ação. O método utilizado na pesquisa-ação foi 

proposto por Coughlan e Coghlan (2002), porém, a fase de condução foi adaptada para 

quatro passos principais: Planejamento da Ação, Implementação, Avaliação e 

Monitoramento.  

A síntese das atividades envolvidas nesta pesquisa está descrita abaixo: 

1) Revisão Bibliográfica e Sistemática: Revisão do estado da arte para auxiliar no 

entendimento do conceito de DT de requisitos e identificar os métodos e/ou 
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técnicas existentes para identificar, mensurar e gerenciar este tipo de débito, 

apresentada na seção 2.1. 

2) Pesquisa-Ação: Composta por uma fase preliminar, seguida por dois ciclos 

utilizando a mesma estrutura informada abaixo:  

 Fase Preliminar – Contexto: A falta de conhecimento sobre o evento DT, 

visibilidade e meios para identificá-lo, gerenciá-lo e monitorá-lo. Propósito: 

Dar visibilidade ao débito e proporcionar uma gestão mais eficiente, com o 

débito identificado e mensurado. 

 Ciclos da Pesquisa-Ação: Identificar, medir e gerenciar a DT de requisitos de 

dois projetos da empresa pesquisada.  

Planejamento Ciclo 1: Alterar o processo de definição de escopo para que 

seja possível detectar projetos com DT de requisitos, tanto na fase inicial 

quanto na fase de mudança de requisitos. Catalogar as dívidas de requisitos 

identificadas no do projeto 1 e mensurá-las para gerar os insumos para o seu 

gerenciamento.  

a) Realizar seminário para disseminar o conhecimento sobre a metáfora da 

DT e os meios propostos nesta pesquisa para mantê-la visível. 

b) Adaptar o documento de Resposta de Estimativa (RE), com a inclusão da 

pergunta-chave para detecção de DT de requisitos. 

c) Adaptar o modelo de registro da DT criado por Seaman e Guo (2011). 

d) Criar um modelo de registro de DT, utilizando uma tarefa na ferramenta 

Jira Software (ferramenta de controle de desenvolvimento de software da 

empresa Atlassian).  

e) Separar o primeiro projeto com DT de requisitos para utilização na 

pesquisa-ação. 

Planejamento Ciclo 2: Criar a página de apoio na ferramenta WIKI, 

catalogar as dívidas de requisitos identificadas no projeto 2 e mensurá-las 

para gerar os insumos para o seu gerenciamento.  

a) Criar uma página de apoio na ferramenta WIKI com as referências 

necessárias para o registro da DT de requisitos no Jira. 

b) Separar o segundo projeto com DT de requisitos para utilização na 

pesquisa-ação. 

c) No final do ciclo, realizar um seminário para todos os envolvidos na 

pesquisa-ação e aplicar um questionário a fim de avaliar os efeitos do uso 

desta abordagem como um todo. 

Implementação: 

a) Aplicar o RE adaptado nos projetos oriundos da empresa cliente. 

b) Identificar e medir as DTs de requisitos identificadas nos projetos 

selecionados. 
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c) Realizar o comparativo de juros e risco para definir uma recomendação 

para a tomada de decisão (gerenciamento da DT). 

d) Registrar estas informações na ferramenta Jira, gerando um artefato de 

análise da dívida de requisitos identificada. 

e) Realizar reunião com envolvidos para revisar os artefatos criados (registro 

da DT e RE) e discutir as dificuldades encontradas em cada ciclo. 

f) Anexar o artefato de análise da DT de requisitos na mesma ferramenta de 

compartilhamento de arquivos com o cliente, usada para a RE, inclusive no 

mesmo diretório. 

Avaliação: 

a) Validar quantos projetos foram analisados durante os ciclos e se o 

conceito de DT foi ampliado entre os envolvidos. 

b) Validar o tempo gasto, a dificuldade encontrada no preenchimento deste 

modelo e se há concordância entre a ação “recomendada” no final da 

análise e a percepção do analista. 

c) Validar se o registro da DT na ferramenta indicada propiciou o grau de 

visibilidade necessário para este evento. 

d) Validar se o artefato de análise da dívida gerou os insumos necessários 

para a tomada de decisão sobre quais dívidas pagar, auxiliando assim, no 

seu gerenciamento. 

Monitoramento: O principal aprendizado esperado para cada ciclo é avaliar 

se o método proposto é capaz de identificar e medir DT de requisitos na fase 

de definição de escopo, fornecendo os atributos necessários para uma 

tomada de decisão mais assertiva. Também será observada se a execução de 

cada ciclo tornará o conceito de DT mais consistente entre os envolvidos. Os 

resultados devem auxiliar na resposta da questão apresentada na seção 1.0: 

o “Como identificar e medir a DT de requisitos, de forma a permitir o 

seu gerenciamento?” 

3) Discussão Final: Consolidação e análise dos dados obtidos durante a pesquisa, para 

elaboração das considerações finais.   

4. PESQUISA-AÇÃO: RESULTADOS 

Esta pesquisa-ação utilizará dois ciclos de mesma estrutura, sendo um para cada projeto 

analisado, que serão iniciados pela fase preliminar de contextualização do propósito da 

pesquisa-ação, seguido de uma adaptação dos passos básicos definidos por Coughlan e 

Coghlan (2002). As principais atividades destes passos são apresentadas na Figura 4. 
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Figura 4 – Principais Atividades dos Ciclos da Pesquisa-Ação 

 

4.1. Contextualização do Propósito da Pesquisa 

Esta pesquisa foi realizada em uma empresa fornecedora de serviços de telecomunicações 

denominada neste estudo como Telco FS. Esta empresa é responsável pela manutenção e 

atualização de um software que controla as operações da telefonia móvel pré-paga da 

empresa cliente - Telco Cli. 

Por ser a telefonia móvel, um ambiente extremamente dinâmico, e com forte concorrência, 

este software é constantemente alterado e as mudanças nem sempre ocorrem da forma 

ideal. As solicitações de atualização deste software atendidas de forma parcial (diferente do 

ideal), motivadas por decisões estratégicas, produzem DTs que não são catalogadas, 

permanecendo, muitas vezes, somente na memória dos stakeholders envolvidos na solução. 

Este “atendimento parcial” está relacionado à falta ou ao atendimento incompleto de algum 

requisito, que irá comprometer a qualidade do produto, por isso, classificado como uma DT 

de requisitos. 

Estas dívidas, por não serem identificadas, dificilmente são gerenciadas e quase sempre 

caem em esquecimento pela organização, sendo lembradas somente quando um requisito 

novo é dependente deste “adendo” para poder existir, ou então a qualidade do software é 

ameaçada nas versões seguintes. 

Por não possuírem os subsídios fundamentais para uma tomada de decisão assertiva sobre 

qual DT de requisitos pode ou não ter o seu pagamento postergado, estas empresas acabam 

efetuando o pagamento de dívidas irrelevantes para o projeto ou mesmo, preservando 

dívidas críticas, que devido ao grau de risco e/ou juros deveriam ter o seu pagamento 

priorizado. 
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Em ambas existe a necessidade de identificar estas dívidas e mensurá-las para uma gestão 

eficiente. Esta pesquisa-ação tem como principal desafio encontrar uma forma prática para 

o gerenciamento deste débito, propiciando benefícios para as duas empresas.  

O processo de identificação e medição da DT de requisitos foi aplicado em dois projetos 

com DT de requisitos não gerenciada. Ao final da análise foi sugerida uma tomada de 

decisão para as dívidas detectadas nestes projetos.  

Para este estudo, a empresa cliente não foi avaliada. Toda a pesquisa, inclusive a coleta de 

dados foi efetuada somente na empresa fornecedora de serviços. Desta forma, a visão do 

cliente não foi contemplada neste estudo.  

A pesquisa-ação indicou a decisão a ser tomada para o gerenciamento das dívidas de 

requisitos detectadas, porém, não foi validada a aceitação ou não desta recomendação no 

ambiente testado. Este processo foi indicado na seção 02 5.2. Estudos Futuros 

.  

4.2. Condução dos Ciclos da Pesquisa-Ação 

A fim de dar visibilidade para a DT de requisitos, os ciclos da pesquisa-ação tem a função 

de identificar a dívida na fase inicial do projeto, quando a partir de uma decisão estratégica, 

o débito passa a existir.  

Após a identificação, a dívida é mensurada utilizando uma adaptação do modelo de registro 

de DT de Seaman e Guo (2011) informada no item 2.4.2. O cálculo das métricas produz 

uma tomada de decisão sobre o pagamento da dívida, chamada nesta abordagem de 

“recomendação”. Os passos estão detalhados nos itens abaixo. 

4.2.1. Passo: Planejamento 

A Figura 5 exibe as principais atividades realizadas do passo de planejamento dos ciclos da 

pesquisa-ação, o detalhamento destas atividades está descrito nesta subseção. 

A apresentação dos conceitos envolvidos no estudo, a motivação e as atividades pertinentes 

a cada participante da pesquisa na empresa Telco FS foi realizada por meio de um 

seminário. Este processo foi efetuado em agosto/2017 (material disponível no Apêndice 

C). 

Durante o evento, foi questionada qual ferramenta seria mais indicada para registrar a DT, 

a WIKI Confluence (ferramenta de colaboração de conteúdo da empresa Atlassian) ou o 

Jira Software, pois ambas são utilizadas na empresa. Devido a ferramenta Jira apresentar 

um painel de controle (dashboard) para monitoramento de suas tarefas, a mesma foi 

escolhida para este fim. 

A adaptação do modelo de Seaman e Guo (2011) também foi questionada no seminário. 

Um dos participantes da pesquisa sugeriu a inclusão do campo “Ganho para o Negócio” 

neste modelo. Este campo retrataria os benefícios do pagamento da dívida para o negócio 

(em jornadas) no momento atual. Este novo campo não foi aceito pelos outros 

participantes, já que esta informação está em poder da área de negócio da empresa cliente, 

que, todavia, não faz parte do conjunto de stakeholders envolvidos nesta pesquisa-ação.  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4594



 

 

17 

 

Os participantes sugeriram um campo que informasse o link da RE correspondente na 

ferramenta Wiki, a fim de garantir a rastreabilidade da dívida. Este campo foi inserido no 

modelo com o nome “Estimativa Wiki”. 

Figura 5 – Principais Atividades do Passo de Planejamento 

 

A empresa Telco FS solicitou que valores numéricos de jornadas não fossem enviados ao 

cliente, a fim de assegurar o sigilo destas informações, de modo que as métricas 

informadas no registro da dívida foram apresentadas somente com o valor correspondente 

na escala respectiva, exceto o campo Valor de Juros, que não possuía uma escala para 

representá-lo.  

A solicitação de sigilo dos valores numéricos dificultou o preenchimento dos atributos da 

dívida no Jira, pois o analista necessitava dos valores de escala para registrar a DT na 

ferramenta. Desta forma, durante o primeiro ciclo, foi solicitada pelo analista de requisitos 

a criação de uma página de apoio na Wiki, que contemplasse os dados de referência das 

métricas utilizadas para medição do débito. Este adendo foi adicionado no segundo ciclo da 

pesquisa. 

As escalas definidas para as métricas Esforço Atual e Recomendação foram aprovadas 

pelos participantes da pesquisa. 

A pesquisa-ação foi realizada entre o período de julho/2017 a outubro/2017. Nos meses de 

julho e agosto/2017 foram realizadas reuniões com áreas estratégicas da empresa a fim de 

validar a forma como a pesquisa-ação seria implementada, sem comprometer o anonimato 

e os processos pré-existentes na empresa, além da criação do modelo de tarefa para registro 

da DT no Jira, visto que a adaptação do modelo de Seaman e Guo (2011) já estava 

completa.  

Em setembro/2017, o modelo da RE, presente na ferramenta Wiki, foi alterado com a 

inclusão da pergunta-chave para detecção da DT de requisitos.  

4.2.2. Passo: Implementação 

Na Figura 6 estão descritas as principais atividades do passo de implementação da 

pesquisa-ação. Os detalhes se encontram nas seções seguintes, separados por projeto. 
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Figura 6 – Principais Atividades do Passo de Implementação 

 

Para preservar o anonimato das empresas participantes, alguns itens da DT foram ocultados 

nas imagens. 

4.2.2.1.Implementação – Ciclo 1 

O primeiro projeto identificado com DT de requisitos foi a RE 361581. Por ter a resposta 

da pergunta-chave negativa, o projeto se tornou elegível para utilização na pesquisa-ação.  

 
Tabela 5 – Dívidas Técnicas de Requisitos Detectadas no Projeto 1 

DT DT Título Requisito Impactado 

DT01 Estimativa: 361581 RF02 – Inclusão de linha dependente ou titular em hierarquia já 

existente 

DT02 Estimativa: 361581 RF06 – Alteração no Multi Definitivo 

Neste projeto, duas dívidas de requisitos foram detectadas (Tabela 5) e registradas no Jira 

pelo mesmo analista de requisitos que realizou a análise. A análise e o preenchimento dos 

dados de rastreabilidade e medição das dívidas nesta ferramenta foram realizados em 

conjunto com a pesquisadora. 

Devido à solicitação da empresa pesquisada de manter no Jira somente o respectivo valor 

de escala das métricas, foi necessária a utilização de uma tabela de referência (Os atributos 

de medição de cada DT encontrada e os seus respectivos cálculos estão descritos nas 

Tabela 87 e 8. Nestas tabelas, foram informados os valores numéricos definidos para estas 

variáveis, o valor total do projeto em jornadas, além dos dados necessários para os campos 

de preenchimento automático (campos que resultam de cálculos de outros campos, sendo 

eles: o benefício, a estimativa de risco e a recomendação).  

Tabela 76) para auxiliar a medição das dívidas pelo analista.  

Tabela 6 – Tabela de Apoio para o Preenchimento da DT 

Parâmetros Referências 

Esforço Atual 

Alto – maior que 20% do valor total do projeto 

Médio – de 10 à 20% do valor total do projeto 

Baixo – menor que 10% do valor total do projeto 

Probabilidade de 

Juros (PJ) 

Baixa (20% = 0.2): Dificilmente necessite de esforço extra, caso a 

modificação seja realizada no futuro 

Média (50% = 0.5): Possibilidade eventual da necessidade de esforço extra 

Alta (80% = 0.8): Elevada possibilidade de esforço extra, caso a modificação 

seja realizada no futuro 

Benefício       Alto – maior ou igual ao Esforço Atual 
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Parâmetros Referências 

(PJ * VJ) 
Moderado – 50 à 99%  do Esforço Atual 

Baixo – menor que 50% do Esforço Atual 

Risco             

(matriz de risco) 

Extremo – Exige uma ação prioritária e estratégias agressivas de resposta. 

 Impacto gravíssimo com Probabilidade baixa, média, alta e muito alta; 

 Impacto grave com Probabilidade média, alta e muito alta; 

 Impacto médio com Probabilidade muito alta. 

Moderado – Pode não exigir uma ação proativa de gerenciamento, além do 

seu monitoramento. 

 Impacto gravíssimo com Probabilidade rara; 

 Impacto grave com Probabilidade rara e baixa; 

 Impacto médio com Probabilidade baixa, média e alta; 

 Impacto leve com Probabilidade média, alta e muito alta; 

 Sem impacto com Probabilidade muito alta. 

Baixo – Pode ser ignorada, pois não deve gerar problemas perceptíveis ao 

projeto. 

 Impacto médio com Probabilidade rara; 

 Impacto leve com Probabilidade rara e baixa; 

 Sem impacto com Probabilidade rara, baixa, média e alta. 

Recomendação 

(matriz apoio) 

Pagar Imediatamente 

 Risco extremo com Benefício baixo, moderado e alto; 

 Risco moderado com Benefício moderado e alto; 

 Risco baixo com Benefício alto. 

Monitorar 

 Risco baixo com Benefício baixo e moderado. 

 Risco moderado com Benefício baixo. 

Os atributos de medição de cada DT encontrada e os seus respectivos cálculos estão 

descritos nas Tabela 87 e 8. Nestas tabelas, foram informados os valores numéricos 

definidos para estas variáveis, o valor total do projeto em jornadas, além dos dados 

necessários para os campos de preenchimento automático (campos que resultam de 

cálculos de outros campos, sendo eles: o benefício, a estimativa de risco e a 

recomendação).  

Tabela 7 – Atributos de Medição da DT01 do Projeto 1 

Parâmetros Valores 

Valor Total do Projeto 305 Jornadas 

Esforço Atual 98 Jornadas – Alto (maior que 20% do valor total do projeto) 

Probabilidade de Juros (PJ) 
0 – Baixa (Dificilmente necessite de esforço extra, caso a 

modificação seja realizada no futuro) 

Valor de Juros (VJ) 0 

Benefício (PJ * VJ) 0 – Baixo (menor que 50% do Esforço Atual) 

Risco (matriz de risco) Extremo (Impacto gravíssimo e probabilidade média) 

Recomendação (matriz apoio) Pagar Imediatamente (risco extremo e benefício baixo) 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4597



 

 

20 

 

A pesquisadora auxiliou o analista de requisitos no preenchimento das métricas das 

respectivas DTs, assim como a passagem destas informações para a ferramenta Jira (Figura 

7 e Figura 8).  

Figura 7 – Registro da DT01 do Projeto 1 no Jira 

 

Estas atividades ocorreram de forma sequencial, para cada uma das dívidas identificadas, 

para que assim, o tempo gasto neste processo pudesse medido. 

Após finalizar a análise e o registro da DT01 foi iniciada a medição e registro da DT02 

(Tabela 8) no Jira. Estas atividades também tiveram o seu tempo gasto, medido pela 

pesquisadora. 

Tabela 8 – Atributos de Medição da DT02 do Projeto 1 

Parâmetros Valores 

Valor Total do Projeto 305 Jornadas 

Esforço Atual 105 Jornadas – Alto (maior que 20% do valor total do projeto) 

Probabilidade de Juros (PJ) 
0.8 – Alta (Elevada possibilidade de esforço extra, caso a 

modificação seja realizada no futuro) 

Valor de Juros (VJ) 21 Jornadas 

Benefício (PJ * VJ) 16 jornadas – Baixo (menor que 50% do Esforço Atual) 

Risco (matriz de risco) Moderado (Impacto leve e probabilidade média) 

Recomendação (matriz apoio) Monitorar (risco moderado e benefício baixo) 
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Figura 8 – Registro da DT02 do Projeto 1 no Jira 

 

A fim de não duplicar os campos no Jira, a criação da tarefa de registro de DT nesta 

ferramenta utilizou alguns campos obrigatórios e outros já em uso por outras tarefas na 

ferramenta. Para isso, a pesquisadora realizou um relacionamento entre estes campos e os 

que já estavam definidos para a DT, conforme informado abaixo: 

 Campo Affects Version/s – Informa a release atual da estimativa. Este campo não 

havia sido previsto no modelo de registro da DT; 

 Campo Fix Version/s – Informa a release Candidata para Pagamento da dívida;  

 Campo Priority – Informa o nível de prioridade para o pagamento da dívida. Este 

campo não havia sido previsto no modelo de registro da DT; 

 Campo Labels – Informa o tipo de DT. Neste estudo será analisada somente a DT 

de requisitos. 

Ao finalizar o registro das duas dívidas do projeto 1 no Jira e tendo a RE também 

finalizada, a pesquisadora se reuniu com o especialista para validar os artefatos criados. O 

objetivo principal desta reunião foi identificar possíveis erros na medição das dívidas e 

discutir os resultados obtidos neste ciclo.  

4.2.2.2.Implementação – Projeto 2 

O projeto 2 foi detectado em outubro de 2017 e corresponde a RE 369065. Por ser 

identificada a presença de DT de requisitos, este projeto também se tornou elegível para 

utilização na pesquisa-ação.  

Tabela 9 – Dívida Técnica de Requisitos Detectada no Projeto 2 

Ordem DT Título Requisito Impactado 

DT01 Estimativa: 369065 RF.03 - Alterar a notificação de configuração de consumo 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4599



 

 

22 

 

Neste projeto, somente uma dívida de requisitos foi detectada ( 

Tabela 9). A análise do débito e o seu registro no Jira foi realizado pelo mesmo analista em 

conjunto com a pesquisadora, tendo as suas informações apresentadas na Tabela 10. 

Tabela 10 – Atributos de Medição da DT01 do Projeto 2 

Parâmetros Valores 

Valor Total do Projeto 433 Jornadas 

Esforço Atual 260 Jornadas – Alto (maior que 20% do valor total do projeto) 

Probabilidade de Juros (PJ) 
0.8 – Alta (Elevada possibilidade de esforço extra, caso a 

modificação seja realizada no futuro) 

Valor de Juros (VJ) 52 Jornadas 

Benefício (PJ * VJ) 41.6 jornadas – Baixo (menor que 50% do Esforço Atual) 

Risco (matriz de risco) Extremo (Impacto gravíssimo com Probabilidade muito alta) 

Recomendação (matriz apoio) Pagar Imediatamente (Risco extremo com Benefício baixo) 

Conforme sugestão do analista responsável pela análise de DT do projeto 1, a pesquisadora 

criou uma página na Wiki com os dados de referência das métricas utilizadas para medição 

do débito informados na Tabela 6 e adicionou o link da mesma, no modelo de tarefa de DT 

no Jira, em um campo de preenchimento fixo (Página de Apoio). 

Figura 9 – Registro da DT do Projeto 2 no Jira 
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Com a utilização da página de referência na Wiki, o analista de requisitos efetuou a 

medição da dívida e registrou estes dados no Jira (Figura 9), efetuando os cálculos de 

acordo com os valores numéricos de cada métrica, conforme informado na Tabela 10. 

Ao concluir o registro da dívida no Jira e com a RE também finalizada, a pesquisadora se 

reuniu novamente com o especialista para validar estes artefatos e discutir os resultados 

obtidos neste ciclo.  

Ao finalizar o ciclo, foi realizado um novo seminário com os participantes da pesquisa, 

com o intuito de discutir os resultados finais e as sugestões de adaptações na abordagem. 

Neste evento, também foi aplicado um questionário, para obter as evidências sobre a 

efetividade da proposta.  

4.2.3. Passo: Avaliação da Ação 

A coleta de dados ocorreu durante a realização dos ciclos enquanto se analisava as dívidas 

dos projetos, como também por meio de notas de reunião, durante os seminários e também 

por meio do questionário respondido no fim do último ciclo da pesquisa. 

Após a apresentação do último seminário e da aplicação do questionário, concluiu-se que a 

realização dos dois ciclos estava em conformidade com os propósitos da pesquisa-ação, 

não sendo necessários novos ciclos ou a repetição de passos dentro do ciclo.  

A identificação do primeiro projeto válido (RE 361581) ocorreu duas semanas após a 

colocação da pergunta-chave na RE. Durante este período, 16 projetos foram avaliados. O 

segundo projeto válido (RE 369065) foi identificado após analisar mais 13 demandas, em 

um período de 18 dias.  

A utilização da pergunta-chave para detecção de projetos com DT de requisitos foi efetiva, 

atendendo de forma plena o objetivo almejado. Este processo não onerou a análise inicial 

dos requisitos do projeto (RE), sendo rapidamente integrada ao processo existente. 

Para a análise e o registro das dívidas do projeto 1 no Jira foram gastos 32 minutos, com 

acompanhamento da pesquisadora. Sendo, 20 minutos para a primeira dívida e 12 minutos 

para a segunda. A diferença de tempo entre as duas dívidas se deu basicamente pela falta 

de conhecimento do analista em relação aos atributos investigados, quando analisado a 

primeira dívida. 

Em relação ao projeto 2, devido a DT identificada apresentar um nível de complexidade 

alto, o processo de medição teve uma duração maior que o estimado nas DT anteriores. O 

tempo gasto para realização deste processo e do registro dos dados no Jira foi de 23 

minutos, também com acompanhamento da pesquisadora.  

A escolha do Jira para catalogar a DT foi bastante assertiva, primeiro por se tratar de tratar 

ferramenta de uso comum na empresa, segundo por possibilitar e facilitar um 

monitoramento contínuo do débito. O processo de monitoramento contínuo da DT é 

indicado na seção de Estudos Futuros (seção 5.2). 

A solicitação de remoção dos valores numéricos das métricas na ferramenta Jira, fez com 

que os campos de preenchimento sistêmico não pudessem ser implementados, dificultando 

a análise da dívida e o seu preenchimento na ferramenta.  
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A fim de atenuar os efeitos desta solicitação, o analista de requisitos, durante o processo de 

medição das dívidas do projeto 1, sugeriu que os dados de referência utilizados para 

estimar a DT e informados na tabela de apoio (Os atributos de medição de cada DT 

encontrada e os seus respectivos cálculos estão descritos nas Tabela 87 e 8. Nestas tabelas, 

foram informados os valores numéricos definidos para estas variáveis, o valor total do 

projeto em jornadas, além dos dados necessários para os campos de preenchimento 

automático (campos que resultam de cálculos de outros campos, sendo eles: o benefício, a 

estimativa de risco e a recomendação).  

Tabela 7 6) poderiam ser documentados em uma página na ferramenta Wiki Confluence e 

referenciada no registro da DT do Jira. Deste modo, facilitaria o preenchimento dos 

campos e a busca de informações sobre este processo. Esta melhoria foi adicionada no 

segundo ciclo - projeto 2.  

As sugestões para tomada de decisão do projeto 1, apresentadas no campo “recomendação” 

(Figura 7, Figura 8 e Figura 9), convergem com a percepção do analista de requisitos 

responsável pela análise. Para ele, o risco de que a presença da DT gere impactos negativos 

no objetivo do projeto é bastante alto para a DT01, não compensando a postergação do 

pagamento deste débito.  

Quanto a DT do projeto 2, o analista de requisitos informou que apesar da dívida 

apresentar uma probabilidade alta de juros, os juros em si não possuem uma 

representatividade muito grande em relação ao custo total da dívida, porém, o impacto no 

objetivo do projeto é altíssimo, visto que se trata do requisito mais importante para a 

demanda. Deste modo, assim como informado no campo recomendação, o analista também 

sugere o pagamento imediato, pois caso contrário, o projeto perde o seu cerne, tendo na 

entrega incompleta a não geração de valor para cliente.  

Esta análise levantou a questão sobre dívidas que impactam completamente o objetivo do 

projeto, inviabilizando a sua continuidade. Vale ressaltar, que a motivação para contrair 

este débito não foi o custo do requisito e sim o término do orçamento anual da área 

solicitante. 

Os atributos “probabilidade de juros, valor de juros e risco para o negócio” consumiram 

maior tempo de análise, sendo considerados pelo analista como as métricas de maior 

dificuldade no preenchimento. Já o campo que indica a tomada de decisão - 

“recomendação”, por se tratar de uma combinação de atributos já mensurados, foi 

rapidamente preenchido. Segundo a gerência e diretoria, o atributo risco para o negócio é o 

mais relevante para a tomada de decisão e não os juros. 

4.2.3.1 Análise dos Dados Obtidos nas Reuniões, Seminários e pelo Questionário 

A análise dos dados mostrou que os participantes possuem pontos de vista semelhantes. 

Todos encontraram benefícios na aplicação da abordagem, entenderam a sua necessidade e 

indicaram a sua continuidade. 

Para realizar a análise dos dados coletados na pesquisa, os resultados foram agrupados em 

quatro categorias de interesse da pesquisa, tendo como base, o objetivo principal informado 

na seção 1.0 e que são discutidos abaixo: 

Conhecimento sobre DT de Requisitos 
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Durante o primeiro seminário foi validado que nenhum dos participantes conhecia a 

metáfora “dívida técnica”. Ao conceituar o termo, muitas questões foram realizadas em 

relação a diferença da DT com defeito e com a solicitação de novos requisitos no projeto, 

tendo a pesquisadora, papel fundamental para realizar estes esclarecimentos. 

Após o primeiro seminário e com as discussões e reuniões informais realizadas pela 

pesquisadora, já se pôde perceber uma evolução em relação ao conceito da DT de 

requisitos entre os participantes da pesquisa. A cada nova estimativa analisada, novos 

questionamentos eram realizados sobre o que poderia ou não ser considerado DT. A 

pesquisadora se apoiou no conceito da DT de requisitos definido neste trabalho para 

responder as questões.  

Ficou evidente, que a execução da pesquisa-ação propiciou a disseminação do conceito de 

DT de requisitos na empresa pesquisada, ampliando o conhecimento e o entendimento 

sobre a metáfora. Com a abordagem implementada, os profissionais passaram a ter uma 

maior conscientização ao incorrer em novas dívidas. 

Efetividade no Uso da Abordagem 

A abordagem de identificação, medição e gerenciamento da DT de requisitos foi definida 

baseada em uma forma prática, no qual os processos e sistemas pré-existentes foram 

mantidos, sem impacto ao time e sem modificar significativamente a sua forma de 

trabalho, desta forma, não houve efeito significativo no andamento das atividades dos 

envolvidos e nem na percepção de tempo de resposta para novas solicitações pelos clientes. 

O resultado mostrou que o tempo consumido para a análise da DT de requisitos não foi 

sentido nem pelo analista responsável pela análise nem pelo cliente, pois alguns parâmetros 

já são estimados atualmente. Todavia, foi indicado uma maior gama de projetos testados 

para se ter certeza sobre o tempo médio de medição. O grau de conhecimento do analista 

pode interferir na qualidade e na quantidade de dívidas identificadas, porém, a maior 

dificuldade no uso da abordagem refere-se ao estreitamento do relacionamento com a área 

solicitante (cliente), pois para medir corretamente o débito, esta aproximação se faz 

necessária, todavia, nem sempre é viável. 

Partindo do princípio que o gerenciamento da DT de requisitos é baseado na tomada de 

decisão, pode-se concluir que o gerenciamento por meio da abordagem utilizada no estudo 

produz o efeito esperado, pois todos os participantes concordaram que a tomada de decisão 

gerada pela proposta propicia maior assertividade na gestão do débito. 

Visibilidade do Débito 

Foi unânime entre todos os participantes que identificar e medir a DT de requisitos traz a 

visibilidade necessária para o seu gerenciamento, pois ainda que o responsável pela tomada 

de decisão não concorde com a sugestão de gerenciamento produzida pela abordagem, o 

mesmo possui os insumos necessários para identificar os efeitos da sua escolha, porém, 

para tornar este processo mais efetivo, é necessária a inclusão de métricas que auxiliem a 

visão da área de negócios, como por exemplo, o cálculo do “custo de oportunidade” na 

perspectiva de negócio.  

Os membros pesquisados sugeriram que a abordagem em questão deve continuar a ser 

executada na empresa Telco FS. 
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Adaptações no Uso da Abordagem 

As adaptações propostas pelos participantes da pesquisa no questionário foram adicionadas 

na seção de Estudos Futuros (item 5.2), pois estas sugestões foram efetuadas após o 

término do último ciclo.  

A adaptação mais comentada pelos participantes foi a inclusão do campo “Ganho para o 

Negócio” (campo que reflete o custo de oportunidade ao pagar a dívida imediatamente, na 

perspectiva de negócio), no modelo de Seaman e Guo (2011), adaptado nesta pesquisa. 

Este campo havia sido desconsiderado no início do primeiro ciclo, por ser dependente do 

envolvimento do cliente para sua medição, porém, após a finalizar o último ciclo da 

pesquisa ficou evidente a sua necessidade e consequentemente, a participação do cliente 

neste processo. 

Também foram sugeridas alterações, tanto no campo Risco para o Negócio, com o aumento 

das opções na escala de medição, como no campo Recomendação, com a inclusão de uma 

nova escala de tomada de decisão que indicasse o não seguimento de determinado projeto, 

caso a DT não fosse paga imediatamente, pois este cenário implicaria em uma dívida 

grande o suficiente para tornar inviável a continuação do mesmo. Este item também foi 

sugerido no seminário final. 

4.2.4. Monitoramento (Aprendizagem) 

A execução dos ciclos da pesquisa possibilitou a ampliação do entendimento sobre a 

abrangência, as características, e consequentemente, as limitações da DT de requisitos, 

além de auxiliar na identificação das situações em que ela pode emergir. 

Outro aprendizado foi entender como identificar de forma simples (sem impactar o 

processo atual), os projetos que possuem este tipo de dívida.  

A adaptação do método de Seaman e Guo (2011), ampliando o seu uso, também propiciou 

conhecimento, assim como a sua aplicação em um ambiente real, onde foi analisado de 

forma mais consistente o comportamento da abordagem, compreendendo as suas 

atividades, além da importância e do relacionamento de cada atributo.  

O cadastro das dívidas na ferramenta Jira possibilitou coletar mais informações sobre os 

prós e contras de se identificar e monitorar a DT. 

Durante o passo de implementação dos ciclos foi possível aprender a medir a DT de 

requisitos e como utilizar estas métricas para uma tomada de decisão mais eficiente, 

auxiliando assim, no gerenciamento débito.  

5. DISCUSSÃO FINAL 

5.1. Conclusão 

O presente trabalho apresentou uma abordagem de gerenciamento da DT de requisitos por 

meio de experiências práticas de identificação e medição do débito. 

Para atender o objetivo principal da pesquisa, informado na seção Erro! Fonte de 

referência não encontrada., assim como a seus objetivos específicos, esta dissertação 

apresentou como propósito definir um método de identificação e medição da DT de 

requisitos para apoiar o processo de gerenciamento do débito. Ao longo da realização da 
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pesquisa, por intermédio da revisão sistemática e da pesquisa-ação, foi possível mostrar os 

caminhos percorridos para analisar e melhorar o método em questão. 

Para discutir as conclusões finais desta dissertação, é necessário apresentar a questão 

principal, inicialmente colocada na seção 1.0: 

 Como identificar e medir a DT de requisitos de forma a permitir o seu 

gerenciamento? 

Durante a execução da pesquisa-ação, as evidências empíricas relatadas levaram às 

seguintes conclusões relativas aos itens abaixo e que podem ser resumidas para responder à 

questão principal de pesquisa: 

a) Necessidade de definição da abrangência do débito: Para que a DT de requisitos 

pudesse ser identificada e mensurada, primeiro foi necessário defini-la. Poucos estudos 

versam sobre este tema e ainda não existe um consenso em relação ao conceito, como 

pôde ser constatado na revisão sistemática efetuada neste trabalho (ver seção 2.1), o 

que motivou a definição deste tipo de débito por meio deste estudo, sendo definida 

como: 

“Requisitos (funcionais ou não-funcionais) não implementados ou implementados 

parcialmente, que comprometem a qualidade do software, motivado por uma decisão 

estratégica e de consenso entre cliente e fornecedor, que impacta o custo futuro do 

projeto. Os juros, quando existentes, incidem sobre o valor atual da dívida”. 

A realização da revisão sistemática mostrou a escassez de estudos relacionados à DT 

de requisitos e as suas diferentes interpretações. O embasamento teórico para definição 

da DT de requisitos foi a principal contribuição da pesquisa sistemática, visto que os 

métodos de identificação, medição e gerenciamento da DT de requisitos resultantes 

desta revisão, não foram considerados válidos para utilização na pesquisa-ação. 

b) Proposição de um método para análise da DT: A escolha do método de Seaman e 

Guo (2011) para a pesquisa-ação foi bastante assertiva, primeiro pela simplicidade na 

sua aplicação, sendo facilmente entendida pelos participantes da pesquisa e não 

onerando as suas atividades atuais, e segundo, pelos resultados alcançados. Apesar do 

método não compreender a DT de requisitos, a maior parte dos parâmetros existentes 

foi utilizada para a medição deste tipo de débito.  

A principal adaptação do modelo de Seaman e Guo (2011) foi na atividade de 

gerenciamento, com a inclusão da métrica de Risco para o Negócio, com o intuito de 

dar maior consistência ao processo de tomada de decisão, que no modelo em questão 

era realizado somente com a validação da quantidade e probabilidade de juros ao se 

postergar a dívida. Além disso, a utilização da abordagem em um ambiente real 

propiciou a constatação dos resultados e a ampliação do conhecimento, desta forma, a 

abordagem proposta se mostrou aderente ao objetivo principal da pesquisa: 

 Desenvolver uma abordagem de gerenciamento da DT de requisitos, 

implementando os processos de identificação e medição do débito em um ambiente 

de produção de software. 

c) Avaliação das dificuldades encontradas no método e indicação de melhorias: A 

maior dificuldade encontrada na medição do débito foi relacionada aos campos risco 
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para o negócio, probabilidade de juros e valor de juros, por serem campos de natureza 

probabilística, especialmente quando não se há dados históricos. Isto se refletiu no 

tempo médio gasto para o preenchimento das métricas.  

A principal sugestão de adaptação futura foi a inclusão de um campo que informasse o 

“ganho para o negócio” ao se pagar a dívida imediatamente. A medição conjunta com 

a área cliente e o monitoramento contínuo dos débitos também foram citados.  

A importância e os benefícios de se identificar, medir e gerenciar a DT de requisitos foi 

compreendida pelos membros participantes da pesquisa. Todos concordaram que esse 

processo implica diretamente na qualidade do produto gerado.  

Outro ponto a se considerar é que a maioria dos membros dos times não tinha 

conhecimento sobre o conceito de DT ou somente o conheciam intuitivamente. Após a 

aplicação da pesquisa-ação, os débitos tornaram-se mais visíveis, sendo que o 

entendimento do conceito facilitou a sua identificação permitindo auxiliar o cliente na 

tomada de decisão.  

5.2. Estudos Futuros 

Para complementar o desenvolvimento deste estudo, outras oportunidades de pesquisas 

foram mapeadas, mas não fizeram parte de seu escopo:  

a) Novos ciclos referentes à validação da tomada de decisão e do monitoramento da 

lista de dívidas devem ser conduzidos nos projetos escolhidos para este estudo, a fim 

de avaliar todas as atividades do funcionamento desta abordagem.  

b) Além disso, objetiva-se replicar a proposta em outros projetos da empresa, tendo 

assim, uma quantidade maior de projetos a serem experimentados.  

c) Adicionalmente, pretende-se utilizar a abordagem para análise de outros tipos de 

dívidas, como por exemplo: DT de codificação, de testes, de documentação, etc.  

d) A evolução do modelo com a inclusão da métrica de “ganho para o negócio” e da 

“recomendação de não seguimento com projeto”, também são indicadas para os 

próximos trabalhos, assim como a utilização de ferramentas de inspeção contínua 

para melhorar a análise das informações. 
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The generation and distribution of electricity are essential for the development of the cities 

and infrastructures of an industry and services. To ensure efficiency, quality and provide 

the electricity supply in a continuous is necessary to monitoring and management of the 

behavior of the operation and existing equipment in the plants and substations responsible 

for the electrical system. The use of Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) 

systems to send commands, control and monitoring are not enough, there is no information 

about the electricity supply. As communication networks that use the Internet Protocol (IP) 

for communication of existing devices in the communication networks without electrical 

system have brought greater flexibility and interconnection of systems of several 

manufacturers and functionalities, however to face the increase of scale and complexity, in 

order to perform device management, the use of Defined Software Networks (SDN) has 

become a viable and appropriate option for the Utilities industry. Smart Grid Networks for 

improved performance and network availability. 

 

Keywords: SDN, Smart Grid, Resilience, Utilities, IEC 61850, SCADA. 

 

ANÁLISE SOBRE A UTILIZAÇÃO DAS REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE NO 

GERENCIAMENTO DE REDES SMART GRID 

A geração e distribuição de energia elétrica são essenciais para o desenvolvimento das 

metrópoles e infraestrutura o que incluem a indústria e serviços. Para garantir a eficiência, 

qualidade e prover o fornecimento de energia elétrica de forma contínua é necessário o 

monitoramento e gerenciamento do comportamento da operação e equipamentos existentes 

nas usinas e subestações responsáveis pela sistema elétrico. A utilização de sistemas 

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) para envio de comandos, controle e 

monitoramento não são suficientes no fornecimento de informações, assim como e realizar 

ações que mantenham o sistema em funcionamento em eventos que comprometam o 

fornecimento de energia elétrica. As redes de comunicação que utilizam o Internet 

Protocol (IP) para a comunicação de dispositivos existentes nas redes de comunicação no 

sistema elétrico trouxeram maior flexibilidade e interconexão de sistemas de diversos 

fabricantes e funcionalidades, entretanto para enfrentar o aumento da escalabilidade e 

complexidade existentes, de modo a realizar a gestão dos dispositivos, o uso de Software 

Defined Networks (SDN) tornou-se uma opção viável e adequada o setor de Utilities. O 

resultado deste final deste trabalho corresponde a uma análise das propostas existentes com 

o uso do SDN em Redes Smart Grid para a melhora da performance e disponibilidade da 

rede. 
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1. INTRODUÇÃO 

O setor de energia está passando por grandes mudanças no qual as redes tradicionais 

de fornecimento estão sendo modernizadas com a aplicação do conceito Smart Grid 

(Dorsch et. al., 2014) que é definida com uma rede inteligente com o propósito de prover 

mecanismos que permitam a geração e o consumo de energia de uma maneira mais 

eficiente.O conceito propõe adotar os benefícios das redes de comunicação de dados na 

operação da rede elétrica no que tange as comunicações, controle e monitoramento (Leal & 

Botero, 2016). 

Para garantir a operação segura e estável do sistema de energia, tornou-se essencial 

monitorar de perto o sistema e intervir mais frequentemente para contornar eventuais 

incidentes que possam ocorrer. Por consequência disso o aumento do número de Intelligent 

Electronic Device (IED) que deverão ser instalados dentro das redes de energia permitirá o 

processamento, monitoramento, controle e troca de dados (Dorsch et. al., 2014). 

As redes de comunicação de dados atuais em sistemas de energia são baseadas no 

protocolo IP, onde os parâmetros são definidos na etapa de projeto. Entretanto, no 

momento em que a rede é implementada e está em operação, sua reconfiguração pode se 

tornar impossível de ser ajustada para reagir a acidentes e eventos maliciosos que possam 

causar problemas de eficiência e segurança da rede e além disso, por serem redes não 

adaptativas, podem tornar a performance e a resiliência um gargalo. A tecnologia de Smart 

Grid (SG) em uma rede dinâmica e com larguras de banda elevadas (Dong et. al., 2015), 

pode ser aplicada neste contexto visando a superar as limitações apontadas. 

A priorização de serviços é essencial nas redes Smart Grid, especialmente no que se 

refere ao monitoramento e proteção nas redes de transmissão de energia que requerem uma 

infraestrutura de Information and communications technology (ICT) capaz de transferir 

medições de dados críticos, como também ser extremamente tolerante a falhas, garantindo 

o rápido reestabelecimento na ocorrência (Dorsch et. al., 2016).  

A complexidade existentes para suportar a geração , transmissão de distribuição de 

energia apontam para a incorporação das tecnologias de informação e comunicação no 

gerenciamento das redes de energia no qual o monitoramento em tempo real e a atuação 

proporcionam benefícios relativos à sustentabilidade, economia e resiliência com isto o uso 

das redes definidas por software poderão melhorar as habilidades do sistema otimizando a 

performance e a resposta à incidentes de maneira ágil (Ghosh et. al., 2016). 

A tecnologia SDN ainda é pouco conhecida e por consequência suas vantagens pouco 

destacadas. Este trabalho tem o propósito de apresentar o estado da arte em pesquisas e 

aplicações de SDN em sistemas de gerenciamento de energia e se propõe responder à 

seguinte pergunta: a utilização de modernas tecnologias em sistemas de comunicação de 

dados em especial as redes definidas por software aumentará a eficiência operacional no 

tráfego de informações e atuação em caso de contingência no gerenciamento das redes de 

energia? 

 

2. CONCEITOS 
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Neste tópico será desenvolvido os conceitos básicos e principais que se referem aos 

sistemas de comunicação no gerenciamento de energia elétrica em subestações, assim 

como os conceitos sobre as redes definidas por software. 

 

2.1. Sistemas de gerenciamento e controle de energia elétrica em subestações 

Em uma subestação de energia moderna os processos de controle, proteção e 

monitoramento da infraestrutura são automatizados e comandados por um conjunto de 

dispositivos inteligentes que utilizam como suporte para a comunicação o protocolo IP em 

uma rede baseada na tecnologia Ethernet (Leal & Botero, 2016). A rede é configurada  

para garantir a comunicação e suportar o gerenciamento, monitoramento, proteção e 

operações sensíveis dentro da subestação de energia (Leal & Botero, 2016). 

As redes Smart Grid criarão uma alta demanda por uma infraestrutura de comunicação 

no qual as tecnologias de comunicação e informação exercerão um papel fundamental no 

futuro das redes de energia e com isto novos desafios , sendo um dos mais importantes  são 

a integração de recursos de energia distribuidos e renováveis aplicado ao gerenciamento da 

demanda, além disto dispositivos automatizados de medição e sistemas de gerenciamento 

de energia no consumidor incluirão milhares de consumidores na arquitetura Smart Grid 

que aumentarão os requerimentos para a coordenação e controles de comunicação que 

serão incrementados e exercerão um stress adicional ao sistema de energia e podem 

comprometer a sua estabilidade (Dorsch et. al., 2014). 

O conceito de Smart Grid, um caso de utilização relevante que inclui a proteção, 

automatização e controle do sistema de energia elétrica e é suportado pelas facilidades 

provenientes das tecnologias de informação e comununicação que possuem os 

requerimentos para essas aplicações com alta segurança e disponibilidade (Molina et. al., 

2015)  

O Smart Grid contém sete níveis de domínio: 1) Geração em massa, 2) Subestações, 3) 

Distribuição, 4) Consumo, 5) Mercado, 6) Operação e 7) fornecimento de serviços (Li et. 

al., 2016). 

Para atender as necessidades existentes no sistema de gerenciamento de energia a 

International Electrotechnical Commission (IEC) criou uma série de normas que 

estabelecem o padrão internacional para rede de comunicação e sistemas em subestações 

denominada IEC 61850. 

 

2.2. Padrão IEC 61850 

A especificação IEC 61850 intitulada como "Redes e sistemas de comunicação para 

automação de energia elétrica", cobre muitos tópicos relacionados a equipamentos e 

interfaces em um sistema de automação em uma subestação de energia. Nesta 

especificação estão incluídos os modelos IEC 61850-7-x que são documentos relativos ao 

projeto de subestações em seus nós lógicos e caracterizado pelas entradas e saídas, assim o 

IEC 61850-6 define a Substation Configuration description Language (SCL) que é baseada 

na Linguagem XML, permitindo o compartilhamento de parâmetros das subestações, como 

por exemplo uma topologia e configuração de IED´s (Molina et. al., 2015). 

O Modelo proposto pelo padrão IEC 61850 possui três níveis hierárquicos conforme 

demonstrados na figura 1 e são compostos pelas estações (station), bay e processo 

(process), sendo que no nível de processo estão incluídos os Intelligence Electric Devices 

(IED) que são os dispositivos eletrônicos inteligentes, os dispositivos de medição MU 
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(Merging Units), os dispositivos de redes Switches e os elementos de pátio 

(transformadores de voltagem - TV, seccionadores, transformadores de corrente - TC, e 

switches).No bay estão os IED´s de proteção e no nível das estações estão os computadores 

denominados IHM (Human to Machine Interface) e os switches de conexão ethernet (Leal 

& Botero, 2016).  

O modelo proposto pelo padrão IEC 61850 além de definir a estrutura nos níveis de 

processo, bay e estações também define os tipos de comunicação que trafegarão na 

arquitetura que assegurarão a correta operação da rede conforme é apresentado na tabela 1. 

 

Figura 1 - Modelo Hierárquico do Padrão IEC 61850. 

 

Fonte: elaboração própria 

 

2.2.1 - Classificação de Serviços do Padrão IEC 61850 

As informações transmitidas na rede pelo padrão IEC 61850 são denominadas tipos de 

serviços e são divididos em quatro tipos que asseguram a correta operação da rede 

conforme estão na tabela 1.  

 

 Tabela 1 - Classificação de serviços do Padrão IEC 61850. 

Classificação Informação Transmitida 

ACSI (Abstract Communication 

Service Interface) 

Nível operado pelo protocolo MMS (Manufacturing Message 

Specification) transportando informações operacionais para a 

gestão da subestação entre o sistema de interface do usuário e os 

IED´s 

GOOSE (Generic Object 

Oriented Substation Event) 

Comandos de ativação e interconexão entre IED´s e os IED´s e 

atuadores 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4612



 

 

SMV / SV (Sampled Measured 

Values) 

Medições de tensão e corrente das unidades de medição (MU´s) 

e dos IED´s. 

 

TS (Time Sincronization) Mensagens de sincronização via GPS 

Fonte: Adaptado de Leal e Botero, (2016) 

 

O desenvolvimento de subestações de energia inteligentes comportará uma grande 

quantidade de dispositivos inteligentes em todos os níveis de comunicação com isto a 

escalada de dados gerada nas subestações aumentará significativamente e para sustentar a 

transmissão de uma enorme quantidade de pacotes de dados em tempo real gerados por 

esses dispositivos as aplicações em subestações terão maiores demandas da rede para 

realizar interações mais dinâmicas com a infraestrutura de rede com isto a separação dos 

dados do controle da rede são fundamentais, as redes definidas por software facilitarão a 

configuração e o gerenciamentol oferecendo a capacidade de virtualização e agrupamento 

de recursos (Li et. al., 2016). 

 

2.3 - Software Defined Networks (SDN)  

Nas redes de dados tradicionais as funcionalidades do plano de dados e controle estão 

integradas no mesmo dispositivo físico, com isto é feita a configuração nos equipamentos 

das características de operação do dispositivo e as funcionalidades incorporadas pelo 

fabricante, sem a preocupação em diferenciar as funcionalidades vinculadas ao plano de 

dados e ao plano de controle (Leal & Botero, 2016). 

Para separar o plano de controle e o plano de dados e assim obter maior eficiência na 

comunicação em redes de computadores, um novo paradigma surgiu denominado como 

Software Defined Networks (SDN) no qual a principal funcionalidade é a separação do 

plano de controle do plano de dados, onde os switches de rede apenas realizam o 

encaminhamento dos pacotes de acordo com as regras dinamicamente configuradas no 

controlador central, a arquitetura SDN pode ser observada na figura 2  (Dong et. al., 2015). 

 

Figura 2 - Arquitetura SDN 
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Fonte: elaboração própria 

 

As funções e estratégias usadas na construção da tabela do switch corresponde ao 

plano de controle e graças a esta separação o SDN torna o gerenciamento fácil e capaz de 

desenvolver e empregar novos serviços de rede (Leal & Botero, 2016)  

A Flexibilidade do SDN permite a administração, configuração, segurança e a 

otimização dos recursos de rede automaticamente, convertendo as redes estáticas em uma 

plataforma de prestação de serviços capaz de responder rapidamente as necessidades do 

negócio, dos usuários finais e do mercado (Vargas & Carmona-Rodriguez, 2016). 

No controlador SDN, todos os dispositivos de rede são reconhecidos como simples 

switches, no qual os pacotes entregues são comparados com as entradas das tabelas de 

fluxo e assim é pesquisada ações correspondentes, encaminhando, ou impedindo os 

pacotes. No caso dos pacotes com nenhum fluxo conhecido, estes são são encaminhados ao 

controlador SDN, que fará a decisão da ação para este novo fluxo e enviará instruções para 

os switches estabilizarem ações apropriadas nas tabelas de fluxo de entrada. A 

comunicação entre o switch e o controlador SDN é feita por meio do OpenFlow que opera 

na área chamada de Southbound (Dorsch et. al., 2014).  

O uso de softwares para a criação de versões virtuais de recursos tecnológicos como 

sistemas operacionais, dispositivos de armazenamento, componentes de hardware ou 

recursos de redes são denominadas tecnologias de virtualização, sendo aplicado 

amplamente em infraestruturas para suportarem as tecnologias da informação (Leal & 

Botero, 2016). 

 

2.4. A virtualização aplicada a redes de comunicação no gerenciamento de energia 

Smart Grid é um sistema em larga escala em tempo real que incorpora subsistemas de 

hardware e software heterogêneos. A maior parte dos esforços tem sido focada no 

desenvolvimento e implantação de capacidades de medição, medição e controle 

inteligentes em diferentes setores de rede elétrica (geração, transmissão, distribuição e 
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consumidor). Essas novas capacidades inteligentes incluem a resposta à demanda (DR), a 

infraestrutura de medição avançada (AMI) e a unidade de medição de fase (PMU), etc.  

No entanto, o que não existe é uma infraestrutura de ampla para coletar, transportar e 

analisar as medições de maneira eficiente. A inteligência do sistema de software deve 

controlar o sistema de hardware, sendo a base desta infraestrutura de rede inteligente 

avançada. Como resultado, as aplicações de SG, como medição e proteção de 

balanceamento de carga, integração de fontes de energia alternativas distribuídas e 

demanda-resposta, não foram ainda amplamente aplicadas (Xin et. al., 2011). 

As redes definidas por software podem trazer significantes benefícios as redes Smart 

Grid, que ganharão flexibilidade a falhas ou mitigação de ataques cibernéticos (Dong et. 

al., 2015),  além da visualização global de falhas através do controlador SDN e a detecção, 

isolação dos componentes afetados e a remediação de operação anormal sendo mais 

eficiente se comparado as redes legadas (Ghosh, Chatterjee & Shetty, 2017). O próximo 

tópico explanará com detalhes como a utilização do SDN trará melhorias ao gereciamento 

das redes de energia. 

 

3. UTILIZAÇÃO DAS REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE EM REDES DE 

COMUNICAÇÃO NO GERENCIAMENTO DE ENERGIA 

O SDN pode ser integrado em redes Smart Grid permitindo o gerenciamento e 

verificando a operação da rede que está em funcionamento. A visão global fornecida pelo 

SDN permite a detecção de falhas (devido a falhas acidentais ou ataques maliciosos a 

rede), a isolação dos componentes afetados, e restabelecimento da operação das redes 

Smart Grid de forma eficiente se comparada as redes convencionais (Ghosh,Chatterjee & 

Shetty, 2017). 

Nos últimos anos o SDN tornou-se um promissor e controverso tema de discussão sobre 

o futuro das redes de comunicação de dados, entretanto poucos trabalhos se dedicaram 

exclusivamente a utilização do SDN em redes Smart Grid em Infraestrutura de Tecnologia 

da Informação e Comunicação de redes de energia e pesquisas, em comparação a outras 

abordagens como o uso do Multi-Protocol Label Switching (MPLS) em Smart Grid 

(Dorsch et. al., 2016). 

 

3.1 - Provas de Conceito 

Os primeiros trabalhos relacionados a utilização de Redes Definidas por Software para 

automação de subestações de energia elétrica começaram em 2013 proveniente de 

pesquisadores da Universidade do Colorado (Leal & Botero, 2016), entretanto neste 

trabalho serão abordadas as publicações mais recentes sobre o tema. 

O trabalho apresentado sobre o SDN no aperfeiçoamento a resiliência de Smart Grids 

(Dong et. al., 2015) frente a ataques maliciosos, os riscos introduzidos pelo SDN e como 

gerenciá-los e também como validar e avaliar soluções de resiliência em SDN, trouxeram 

casos que demonstram como o SDN pode melhorar a resiliência a ataques: 

I.A eficiência na detecção de ataques em controle de dispositivos críticos,  

II.Resiliência na camada de rede virtual para controle de aplicações em redes  

III.Hot-Swapping entre rede pública e privada em redes de comunicação. 

Outro trabalho relata a necessidade do encaminhamento eficiente de dados sensíveis de 

alta prioridade e com isto o trabalho propõe uma arquitetura intitulada de SMARTFlow  
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(Lopes et. al., 2015) que é utilizada no gerenciamento e controle da comunicação de redes 

em subestações baseadas no padrão IEC 61850. 

Esta norma utiliza o OpenFlow para realizar a granulidade e flexibilidade no tratamento 

do fluxo de dados e que terá como funcionalidades o cálculo de árvores multicast Layer 2 

para o encaminhamento de pacotes de alta prioridade como GOOSE e mensagens de 

valores de amostragem e a reconfiguração de todos os fluxos de entrada na ocorrência de 

falhas na rede. 

O desenvolvimento de uma plataforma com dispositivos virtualizados e físicos 

utilizados na realização de experimentos foi publicado (Ghosh et. al., 2016), para verificar 

se um número significante de falhas no controlador pode impactar na comunicação Smart 

Grid gerando delay, e como ele afetará a performance nos dispositivos físicos. 

Na análise da tolerância a falhas (Dorsch et. al., 2016), foi publicado uma  avaliação de 

técnicas com destaque a falha de links dentro uma ICT, com o uso do SDN na comparação 

de detecção de falhas e recuperação do tráfego de dados na rede. 

A proposta de um novo modelo de arquitetura para a rede de comunicação em 

subestações de energia com o plano de controle da rede (Leal & Botero, 2016) , é baseado 

em funcionalidades do SDN e virtualização no qual foi desenvolvido um modelo de rede 

de comunicação é feito com uma topologia em anel denominada S3N (Smart Solution for 

Substation Network), onde os dispositivos são separados entre gerenciamento, proteção e 

controle e medição. 

As provas de conceito realizadas possuem abordagens diferentes no que se refere as 

aplicações e arquiteturas, o trabalho realizado por Dong et al. (2015), propõe o uso do SDN 

como meio de resiliência em redes Smart Grid, enquanto Lopes et al. (2015), desenvolve 

uma arquitetura específica no tratamento do fluxo de dados, Ghosh et al. (2016), cria uma 

plataforma com o uso de dispositivos virtualizados e físicos na simulação de falhas e a 

atuação do controlador e Leal e Botero (2016) propõe um modelo de rede de comunicação 

que difere em termos de topologia e segmentação da rede em relação ao padrão IEC 61850. 

 

3.2 - Avaliação de requisitos  

Diferentemente do  item 3.1, outros trabalhos foram dedicados para a análise detalhada 

das vantagens e desvantagens em incorporar o SDN em redes de comunicação Smart Grid 

com foco em subestações de energia. 

Um dos trabalhos de Pfeiffenberger et al. (2015), avalia o uso do SDN em redes de 

comunicação onde a confiabilidade é o foco. onde é demonstrado como o Openflow em 

uma estrutura SDN pode ser usado para resolver problemas como a robustez na 

comunicação multicast de forma mais eficaz nas tecnologias existentes em subestações de 

energia. 

O esquema de alocação de banda de forma dinâmica baseado em SDN (Li et. al., 2016) 

trata-se do  uso do padrão IEC 61850 afim de garantir altas larguras de banda em 

subestações de energia no qual os elementos de rede são interconectados e operados de 

forma confiável com o uso de uma interface de serviços de comunicação abstrata (ACSI). 

Os trabalhos que realizaram a avaliação de requisitos se limitaram a funcionalidades que 

garantam a confiabilidade da rede Smart Grid, Pfeiffenberger et al. (2015), preocupou-se 

com a solução de problemas de robustez enquanto Li et al. (2016), tratou do uso de banda 

dinamicamente com o uso do IEC 61850. 
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3.3 - Soluções fornecidas pela indústria  

Além das pesquisas sobre o tema, existem soluções comerciais no mercado específicas 

com o uso do SDN na comunicação de redes em sistemas de gerenciamento de energia. 

Em 2015 foi realizado pela SEL e pelo Departamento de Energia americano um projeto 

para testar alta disponibilidade no setor de energia 

A empresa Schweitzer Engineering Laboratories (SEL) (Smith, Campbell & Hadley, 

2016) utilizou dispositivos como o Switch SEL-2740S que são utilizados em ambientes de 

missão crítica como subestações de energia, possuindo recuperação de falhas de 100 μs 

em conjunto com seu controlador SDN SEL-5056 que controla o fluxo de dados em uma 

rede Smart Grid o que difere dos tempos das redes tradicionais que atuam de 10 a 50 

milissegundos. 

Alguns aspectos observados em todos os trabalhos pesquisados possuem similaridades 

e caracterísicas relacionadas ao protocolo utilizado na comunicação entre o plano de dados 

e o plano de controle como também a utilização de diversos tipos de controladores de 

mercado como também a virtualização na integração entre o sistema de controle composto 

pelo SDN e o sistema que será gerenciado, na próxima seção será feito um detalhamento a 

respeito. 

 

4. PUBLICAÇÕES SOBRE REDES DE COMUNICAÇÃO NO GERENCIAMENTO 

DE ENERGIA COM O USO DAS REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE 

Os trabalhos publicados sobre uso das redes definidas por software no sistema de 

comunicações em sistemas de energia possuem alguns aspectos recorrentes e comuns como 

(citar as referências utilizadas para esta afirmação): 

 

A. Utilização do OpenFlow como interface entre o plano de dados e plano de controle 

Os estudos apresentam o OpenFlow como protocolo utilizado de comunicação 

permitindo que os controladores de rede determinem o caminho dos pacotes de dados, seja 

em dispositivos físicos ou virtualizados. 

 

B. Os controladores utilizados não são específicos para a aplicação em Smart Grids 

Os trabalhos mostram que os testes realizados não possuem um controlador ou um 

grupo de controladores específicos que atendem as necessidades dos sistemas de 

gerenciamento de redes de energia, sendo utilizados o Ryu (Ghosh et. al., 2016), Floodlight 

(Molina et. al., 2015), (Dorsch et. al., 2016), POX (Vargas & Carmona-Rodriguez, 2016), 

(Lopes et. al., 2015) e Beacon (Dorsch et. al., 2014). É possível que a implementação do 

SDN em ambientes de produção em redes de energia produza novos controladores ou 

aplicações em controladores existentes específicos para o gerenciamento de redes de 

comunicação em sistemas de energia elétrica. 

 

C. O uso de redes virtualizadas para a integração do SDN com Smart Grid 

Os experimentos feitos em sua grande maioria utilizaram o Mininet como ferramenta 

para a simulação da rede que integra o controlador a rede de gerenciamento das 

subestações, devido a sua flexibilidade no uso e facilidade, mostrando que é possível 

aumentar ou diminuir o tamanho da topologia da rede atendendo as necessidades e 

requisitos dos testes realizados, porém alguns trabalhos como Vargas e Carmona-
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Rodriguez (2016) utilizam um dispositivo físico porém Dorsch et al. (2016) e Dorsch et al. 

(2014) utilizam o Open Vswtich para os testes. 

A proposta do uso de arquitetura como modelo de rede de comunicação denominado 

S3N (Smart Solution for Substation Networks) de Leal e Botero (2016) difere da 

arquitetura hierárquica do padrão IEC 61850, e sugere uma mudança na forma de relação 

entre o gerenciamento, medição e a proteção e controle através do conceito de conexão, 

proteção e gerenciamento. 

 

5.DISCUSSÃO  

A análise sobre os trabalhos desenvolvidos presentes na tabela 2, mostra o interesse em 

pesquisas como aplicações do SDN em redes de comunicações no gerenciamento de 

energia para melhorar a performance evitando que falhas possam paralisar a operação. Os 

benefícios apresentados com a adoção do SDN em Smart Grids trazem agilidade e 

economia com o uso de sistemas emulados em testes e a virtualização em sistemas em 

produção. 

Os trabalhos pesquisados contribuiram em aspectos diferentes em relação ao uso SDN 

em Smart Grid, sendo em simulações feitas de forma virtualizada ou com o uso de 

dispositivos físicos, porém os testes realizados utilizaram dispositivos emulados em 

conjunto com controladores de mercado, e em comum as limitações apresentadas se 

referem a realização de testes e experimentos em um ambiente real e em produção. 

 

Tabela 2 - Comparativo de aplicações SDN em Smart Grid 

Trabalho Contribuição Testes Limitações 

A Simulation Study on Smart 

Grid Resilience under 

Software-Defined 

Networking Controller 

Failures (Ghosh et. al., 2016) 

Simulação de plataforma 

demonstrou a relação entre a 

comunicação em um ambiente físico 

e virtual em um sistema de energia, 

utilizando o SDN para controlar a 

infraestrutura crítica. 

Rede: Switches emulados em 
Mininet  
IED´s: simulador de elementos da 
rede de energia PowerWorld. 
Controlador: Ryu 
Protocolo: OpenFlow 1.3 

Não foram considerados cenários reais que 

podem ser críticos para a resiliência do SDN 

em aplicativos de missão crítica. 

Enhanced Fast Failover for 

Software-Defined Smart Grid 

Communication Networks 

(Dorsch et. al., 2016) 

Avaliar técnicas que melhorem a 

tolerância a falhas em links 

pertencentes a uma infraestrutura de 

tecnologia da informação com o uso 

do SDN na detecção de falhas em 

redes Smart Grid. 

Rede: Switches Pica8, Switches 

Virtuais em placa Intel I350 com 

Open Vswitch 

Controlador: Floodlight 1.0 

Dispositivos: Host como IED´s no 

envio de informaçoes entre 

subestações 

Protocolo: OpenFlow 1.3 

O ambiente de testes não levou em 

consideração eventos existentes em um 

ambiente de subestação e de uma rede de 

comunicação em um ambiente de energia e de 

acordo com o relatado há um problema no 

overhead no qual há a necessidade de reduzir 

seu efeito. 

Software-defined networking 

for smart grid resilience: 

Opportunities and challenges 

(Dong et. al., 2015) 

Prover a compreensão sobre como o 

SDN pode aperfeiçoar a resiliência 

em redes Smart Grids aos ataques 

maliciosos, os riscos existentes com 

o uso do SDN e como validar 

soluções de resiliência com o uso do 

Smart Grid. 

Rede: Switches Emulados em 

Mininet para a comunicação entre 

a central de controle e o Power 

Grid. 

Controlador: NOX 

Dispositivos: PowerWorld como 

simulador de um sistema de 

dispositivos de energia  

Protocolo: OpenFlow 

A simulação feita utilizou o protocolo DNP3 

para a troca de dados entre o controlador e a 

rede Smart Grid com o uso de uma aplicação 

Python que realizava a conversão dos dados 

para o PowerWorld, o que de certa forma 

pode gerar atrasos na comunicação, porém 

isto não foi apresentado. 

SMARTFlow: A solution for 

autonomic management and 

control of communication 

networks for Smart Grids 

(Lopes et. al., 2015) 

 

Apresenta uma arquitetura completa 

de gerenciamento automático dos 

dispositivos de rede em uma 

subestação baseada em IEC 61850 

com o uso do SDN, que realiza o 

encaminhamento de mensagens de 

alta prioridade (GOOSE e SV) e 

com monitoramento diminuindo em 

44% a carga de dados na rede. 

Rede: Switches emulados em 

Mininet e foi utilizado um gerador 

de tráfego GOOSE o Scapy. 

Controlador: POX 0.1.0 

Dispositivos: Foram simulados de 

3 a 12 IED´s em um típico senário 

de uma subestação de energia. 

Protocolo: OpenFlow 1.0 

A rede avaliada utilizou IED´s emulados 

apenas com o uso do Protocolo GOOSE 

como tráfego, sem o uso de outros tipos de 

mensagens existentes em um ambiente de 

subestação. 
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A Security Framework for 

SDN-Enabled Smart Power 

Grids (Ghosh,Chatterjee & 

Shetty, 2017) 

 

 

O artigo apresenta a utilização de 

IDS em uma subestação de energia 

para coletar medições 

periodicamente e monitorar os 

comandos executados pelo sistema 

SCADA. Com isto a rede SDN pode 

agir de acordo com os eventos que 

ocorram. 

Rede: Rede emulada usando 

Mininet para para conectar 15 

subestações com a central de 

controle 

Controlador: Ryu 

Dispositivos:37 IED´s 

Protocolo: OpenFlow 1.3 

Não foram demonstrados mecanismos de 

resiliência e restabelecimento em caso de 

falhas ou ataques. 

 

Software defined power 

substations: An architecture 

for network communications 

and its control plane (Leal & 

Botero, 2016) 

A publicação propõe um novo tipo 

de arquitetura denominada S3N 

como modelo de rede de 

comunicações em uma subestação de 

energia com funcionalidades 

disponibilizadas pelo SDN em 

conjunto com tecnologias de 

virtualização.  

Este trabalho não realizou o 

experimento com uma rede para 

aplicar o modelo de rede proposto 

Como o trabalho não realizou o experimento 

real através da implementação da rede de 

comunicação não há como afirmar ou 

verificar pontos que possam ser considerados 

limitações. 

SDN based dynamic and 

autonomous bandwidth 

allocation as ACSI services 

of IEC61850 

communications in smart 

grid (Li et. al., 2016) 

A proposta é um novo esquema de 

alocação dinâmica de banda com a 

utilização do SDN em redes Smart 

Grid para prover altas larguras de 

bandas, monitoramento e aplicações 

para os IED´s. 

Rede: Utilizou o Mininet com 

apenas um switch ligado a 3 hosts 

e o controlador. 

Controlador: não informado 

Dispositivos: 3 hosts conectados a 

um Open Vswitch. 

Protocolo: OpenFlow 

O teste foi realizado com uma simulação 

apenas com o uso do Mininet e não houve o 

uso de um sistema que simulasse uma rede de 

energia e as mensagens GOOSE . 

 

Reliable and flexible 

communications for power 

systems: Fault-tolerant 

multicast with sdn/openflow 

(Pfeiffenberger et. al., 2015)  

A solução apresentada utiliza 

funcionalidades do OpenFlow em 

tolerância a falhas do link com baixa 

perda de pacotes e fornecimento de 

rotas para o uso mais eficiente de 

recursos. 

Rede: Rede Multicast com o uso 

do Mininet com multiplos anéis 

conectados ao backbone da rede. 

Controlador: não informado 

Dispositivos: Hosts no mininet em 

topologia anel conectados em anéis 

simulando IED´s 

Protocolo: OpenFlow 

Teste foi realizado apenas de forma 

virtualizada no mininet, o que limita em 

alguns aspectos a performance da rede 

acarretando delay devido ao processamento. 

Watchdog Project (Smith, 

Campbell & Hadley, 2016) 

 

O Projeto Watchdog desenvolveu 

um Controlador para monitorar, 

configurar e manter os fluxos de 

tráfego de rede seguras e confiáveis 

de todas as redes locais (LANs) em 

um sistema de controle no setor de 

Energia 

Rede: Swtich SEL-2740S 

Controlador: SDN SEL-5056 

Protocolo: OpenFlow 1.3 
Não informado 

Fonte: Compilado a partir dos diversos autores citados no item 3. 

6. CONCLUSÃO 

Visando a responder a principal pergunta do artigo “a utilização de modernas 

tecnologias em sistemas de comunicação de dados em especial as redes definidas por 

software aumentará a eficiência operacional no tráfego de informações e atuação em caso 

de contingência no gerenciamento das redes de energia?”, foram pesquisados trabalhos que 

buscam soluções e propostas relativas a utilização de modernas tecnologias em sistemas de 

comunicação de dados em especial as redes definidas por software no aumento da 

eficiência operacional no tráfego de informações e atuação em caso de contingência no 

gerenciamento das redes de energia, as propostas foram divididas entre soluções 

operacionais com aplicações que solucionam problemas de tráfego e propostas relativas a 

arquitetura do sistema. 

As necessidades em uma rede de comunicação Smart Grid são diferentes de uma rede 

corporativa e doméstica devido a sua operação crítica e a requisitos como rápido 

reestabelecimento em caso de falhas, segurança, manutenção e confiabilidade. Os 

surgimentos de novas tecnologias computacionais voltadas a comunicação de dados abrem 

muitas possibilidades nas redes existentes em sistemas de energia. O SDN é uma 

tecnologia que pode auxiliar e impulsionar a digitalização do sistema de gerenciamento de 

energia e trazer agilidade frente aos desafios existentes na operação dos sistemas de 

geração e distribuição de energia. 

Os trabalhos apresentados são promissores e mostram que o uso de recursos de ICT no 

suporte a aplicações e funcionalidades em sistemas de energia trarão agilidade e 

flexibilidade, entretanto faltam estudos que demonstrem a performance em sistemas de 

gerenciamento de energia em produção 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4619



 

 

Este artigo apresentou os trabalhos atuais sobre o uso do SDN em sistemas de 

gerenciamento e energia, analisando suas as principais aplicações e necessidades e desta 

forma contribui na discussão de soluções viáveis para novos desafios no gerenciamento de 

redes de energia. 

Como trabalhos futuros existem pontos que não foram abordados amplamente como a 

teleproteção e comunicação em uma rede de comunicação em sistemas de energia, a 

redundância em controladores SDN em sistemas de comunicação e testes semelhantes a 

sistemas em produção com o uso de virtualização. 
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Intelligent Data Analysis Applied to Public Governance and Federal Conventions and 

Onlendings Transparency: A Systematic Mapping 

Abstract: Context: The recent policies for the release of public data by the federal 

government should stimulate the population participation on the management transparency 

monitoring. This participation can be potentialized and encouraged, since the data provided 

by the government be structured and arranged in understandable way, or effectively 

transparent for the citizen. When this is not the case, opening data research can contribute 

to the structuring, authentication, interpretation, organization, translation, discovery of 

standards and the availability of useful information for decision-making and social control 

assigned by the population. Objective: To identify and systematize the approaches and 

computational techniques of intelligent data analysis which have been used to provide 

transparency, specifically, to federal transfers, or to favor Public Governance in general. 

Method: A systematic mapping was carried out to characterize the research in the area, 

considering the last 10 years. Results: No papers were found on agreements and federal 

transfers. On Public Governance, among the few practical works found, Data Mining, 

Data Analytics and Big Data were the most cited approaches. Machine Learning and 

Artificial Intelligence are virtually unexplored. In addition, only two data mining 

algorithms were exploited in the researches. Conclusion: It was verified the low number of 

primary publications in the area of intelligent data analysis for Public Governance, 

evidencing a great field for the development of future researches. This becomes prominent, 

when the specific subject is the federal agreements and transfers. 

Keywords: transparency; covenant; Data Mining; Data analysis. 
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Análise Inteligente de Dados Aplicada à Governança Pública e à Transparência de 

Convênios e Repasses Federais: Um Mapeamento Sistemático 

Resumo: Contexto: As recentes políticas de disponibilização de dados públicos pelo 

governo federal devem estimular a participação da população na fiscalização da 

transparência da gestão. Esta participação pode ser potencializada e estimulada, desde que 

os dados fornecidos pelo governo sejam estruturados e dispostos de uma forma 

compreensível, ou efetivamente transparente, para o cidadão. Quando isto não ocorre, 

pesquisas sobre dados abertos podem contribuir com a estruturação, autenticação, 

interpretação, organização, tradução, descoberta de padrões e disponibilização de 

informação útil para tomada de decisão e para o controle social exercido pela população. 

Objetivo: Identificar e sistematizar as abordagens e técnicas computacionais de análise 

inteligente de dados que têm sido utilizadas para dar transparência, especificamente, aos 

repasses federais, ou para favorecer a Governança Pública em geral. Método: Foi realizado 

um mapeamento sistemático para caracterizar a pesquisa na área, considerando os últimos 

10 anos. Resultados: Não foram encontrados trabalhos sobre convênios e repasses federais. 

Sobre Governança Pública, dentre os raros trabalhos práticos encontrados, Data Mining, 

Data Analytics e Big Data foram as abordagens mais citadas. Machine Learning e 

Artificial Intelligence são praticamente inexploradas. Além disto, apenas dois algoritmos 

de mineração de dados foram explorados nos trabalhos pesquisados. Conclusão: 
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Constatou-se o baixo número de publicações primárias na área de análise inteligente de 

dados para Governança Pública, evidenciando um grande campo para desenvolvimento de 

pesquisas futuras. Isto se torna proeminente, quando o assunto específico são os convênios 

e repasses federais. 

Palavras chave: Transparência; Convênios; Data Mining; Data Analytics. 

 

1 Introdução 

Atualmente, as discussões sobre a ineficiência do estado ante os gastos públicos e 

corrupção tem recebido mais atenção da sociedade civil e tem aparecido com maior 

recorrência nas pautas politicas. A ineficiência nos gastos públicos impacta diretamente 

nas políticas públicas e no crescimento do país, tornando o tema “Transparência” mais 

relevante e a transformando em uma ferramenta de controle dos governantes (Matheus, 

2016).  

Concomitante ao incremento na demanda por maior transparência houve uma substancial 

evolução na Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), o que ajudou a criar novas 

maneiras de disponibilizar informações públicas à população. Novos sistemas foram 

desenvolvidos, novos serviços oferecidos e integrações sistêmicas aconteceram. Todas as 

revoluções tecnológicas, juntamente com a popularização da internet, geraram mudanças 

nos processos internos e nas relações do governo com o publico externo. Tais mudanças 

podem ser chamadas de Governo Eletrônico, ou simplesmente e-Gov.  

Várias iniciativas e-Gov foram criadas ao redor do mundo, com a finalidade de promover 

transparência, aumentar a participação cívica, combater a corrupção e aproveitar novas 

tecnologias para tornar governos de diversos países mais abertos, eficazes e responsáveis 

(de Freitas, 2014).  

 No Brasil, uma das iniciativas do Governo Federal para promover transparência aos dados 

públicos é por meio do Portal dos Convênios, lançado em 2008. Este portal destina-se ao 

acompanhamento on-line de todos os convênios e outros instrumentos jurídicos utilizados 

para transferir recursos federais a outros órgãos/entidades, entes federados e entidades do 

setor privado. Responsável ainda por abrigar o sistema de gestão de convênios e contratos 

de repasse – SICONV, o Portal dos Convênios promove o encontro entre todos os atores 

envolvidos no processo de transferências voluntárias, dinamizando essa relação e 

oferecendo à sociedade transparência e controle social sobre a aplicação dos recursos 

públicos (Ministrério do Planejamento). 

Entretanto, nenhuma das inciativas reguladoras ou sistemas que promovam a transparência 

parece ser suficiente para tornar uma organização transparente ao grande público. São 

milhares de fluxo de dados publicados diariamente, sem a certeza de que sejam utilizáveis 

ou com a clara percepção do que está sendo divulgado. Muitas vezes, sem métricas que 

possibilitem ao cidadão inferir conclusões a cerca da publicação.  

Neste contexto, este artigo pretendeu, por meio de um mapeamento sistemático da 

literatura, identificar as abordagens e técnicas computacionais de análise inteligente de 

dados que têm sido utilizadas para dar transparência, especificamente, aos repasses 

federais, ou para favorecer a Governança Pública em geral, permitindo um destaque das 

eventuais lacunas dos estudos, bem como um direcionamento para futuras iniciativas de 

pesquisa. 
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Artigos de importantes bases de dados da ciência da computação foram mapeados, 

respondendo às seguintes questões de pesquisa: Q1: Quais são as abordagens de análise 

inteligente de dados mais utilizadas como base para controle e transparência de convênios 

e repasses federais, ou para favorecer a Governança Pública? Q2: Dentre as abordagens 

existentes, quais são as técnicas específicas utilizadas? Q3: Quais os métodos ou 

algoritmos específicos utilizados para descoberta de valores aberrantes em convênios e 

repasses federais, ou em dados gerais que favorecem a Governança Pública? Q4: No 

mesmo contexto, quais os métodos ou algoritmos específicos utilizados para análise de 

associações? Q5: Quais são os países com maior número de pesquisadores publicando 

sobre esse tema? Q6: Quais os anos que tiveram mais publicações nessa área? Q7: Quais 

os principais periódicos e conferências sobre o tema? Q8: Quais os meios de publicação 

mais populares? 

Ao responder essas questões, para Governança Pública, dentre os raros trabalhos 

encontrados, identificou-se Data Mining como a área de análise mais citada (67%). Em 

relação aos algoritmos, não foram identificados algoritmos ou técnicas para apontar 

valores aberrantes e regras de associação. Quanto às características das publicações, 

constatou-se um baixo numero de publicações no decorrer dos anos pesquisados. Com 

relação aos países no mundo, a Itália foi, por uma larga margem, o país com mais 

pesquisadores na área. O pico de publicações sobre o tema ocorreu em 2014 e nenhum 

periódico ou conferência específica mereceu destaque, com as conferências dominando as 

publicações. 

Este artigo está organizado da seguinte maneira: na seção 2, o método adotado nesse 

mapeamento é apresentado; na seção 3, os resultados da análise são descritos; na seção 4, 

as ameaças à validade são apresentadas; por fim, na seção 5, a conclusão é apresentada. 

Como não foram encontrados trabalhos similares nesta área de pesquisa, não há uma seção 

dedicada aos trabalhos relacionados. 

2 Método 

O processo de mapeamento sistemático da literatura (MSL) tem como objetivo fazer uma 

pesquisa em largura na literatura, e não em profundidade (Kitchenham, 2004) e (K. 

Petersen, 2008). Por basear-se em um protocolo de pesquisa, o mapeamento pode ser 

reproduzido por outros pesquisadores. Os itens que constituem este protocolo são: 

objetivos de busca, palavras-chave, filtros, mecanismos de busca acadêmica (MBA), 

critérios de exclusão/inclusão e dados a serem levantados. 

A definição dos objetivos de busca formaliza o que se pretende encontrar na literatura por 

meio do mapeamento. Os objetivos serão consequentemente refletidos nas questões, 

critérios, filtros e dados que serão levantados pela pesquisa. Neste sentido, o objetivo geral 

deste t identificar as abordagens e técnicas computacionais de análise inteligente 

de dados que têm sido utilizadas para dar transparência, especificamente, aos repasses 

federais, ou para favorecer a Governança Pública em geral”. Como repasses podem 

implicar presença de valores que destoam da normalidade, bem como também podem 

representar desperdício público e associações suspeitas entre legisladores e entidades de 

todo tipo, na busca por pesquisas, foi dado um destaque à detecção de outliers e à 

descoberta de regras de associação. 

2.1 Questões de pesquisa 

Para alcançar o objetivo proposto por este mapeamento, foram elaboradas as seguintes 
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questões de pesquisa:  

Q1: Quais são as abordagens de análise inteligente de dados mais utilizadas como 

base para controle e transparência de convênios e repasses federais, ou para favorecer a 

Governança Pública? 

Q2: Dentre as abordagens existentes, quais são as técnicas específicas utilizadas? 

Q3: Quais os métodos ou algoritmos específicos utilizados para descoberta de 

valores aberrantes em convênios e repasses federais, ou em dados gerais que favorecem a 

Governança Pública? 

Q4: No mesmo contexto, quais os métodos ou algoritmos específicos utilizados 

para análise de associações? 

Q5: Quais são os países com maior número de pesquisadores publicando sobre esse 

tema? 

Q6: Quais os anos que tiveram mais publicações nessa área?  

Q7: Quais os principais periódicos e conferências sobre o tema? 

Q8: Quais os meios de publicação mais populares? 

2.2 Escopo da pesquisa  

Para operacionalizar o MSL, acessamos a base Scopus por meio do portal de periódicos da 

CAPES (https://www.periodicos.capes.gov.br), pois ele permite fazer download dos 

artigos sem restrições. A Scopus foi escolhida por incluir buscas em diferentes bancos de 

dados científicos (IEEE, ACM, Springer e Elsevier).  

As fontes foram selecionadas de acordo com a disponibilidade de consulta através da 

internet, as quais foram indexadas nas bases citadas, podendo ser encontradas por meio da 

busca por palavras-chave. A respeito do idioma, foram selecionados apenas trabalhos em 

inglês. A respeito da área, foram selecionados apenas trabalhos referentes à Ciência da 

Computação. A respeito do tipo de publicação, foram selecionados apenas artigos 

publicados em conferências ou periódicos.  

Na base de dados da Scopus, após utilizar a função de busca por título, resumo ou palavra-

chave, foi utilizada a opção avançada de refinamento da busca, para selecionar apenas 

resultados pertencentes à área da Ciência da Computação, cujo idioma fosse o inglês. 

Também foram excluídos resultados que se referiam a recapitulações de conferências e 

notas. 

2.3 Método de Busca de Publicações 

As fontes foram acessadas pela internet. A criação das palavras-chave se baseou na 

definição do objeto (computação inteligente), da ação (análise de dados) e da área de 

aplicação (Governança Pública e repasses federais). Com a utilização destas definições em 

inglês e do uso de vários sinônimos, associados ao pressuposto de que os estudos primários 

estariam contidos nas áreas da computação que lidam com inteligência e análise de dados, 

a String de busca utilizada na base Scopus foi: 

( "transfer* public resourc*"  OR  "public 

covenant*"  OR  "Public transparency"  OR  "Public 

Governance" )  AND  ( "data mining"  OR  "data 
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analytics"  OR  "outlier"  OR  "association 

rules"  OR  "big data"  OR  "business 

intelligence"  OR  "data science"  OR  "artificial 

intelligence"  OR  "machine 

learning" )  AND  PUBYEAR  >  2007  AND  ( LIMIT-

TO ( SUBJAREA ,  "COMP " ) )  AND  ( LIMIT-

TO ( DOCTYPE ,  "cp " )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar 

" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "English " ) )  

Vale ressaltar que como a Mineração de Dados é a aplicação de algoritmos específicos 

para extração de padrões a partir de bancos de dados (Fayyad, 1996), esta área comumente 

apresenta uma sobreposição com as áreas de Inteligência Artificial, Estatística e Banco de 

Dados.  

Por fim, com a busca realizada durante o mês de janeiro de 2018, a String de busca, 

utilizada na Scopus, retornou 122 artigos.  

2.4 Critérios de Seleção 

Para filtrar os artigos relevantes para este Mapeamento Sistemático, foram estabelecidos os 

critérios de inclusão e exclusão dos mesmos. O estudo incluiu os seguintes critérios de 

inclusão: 

 O resultado deve conter o tema deste estudo no título, resumo ou palavras-

chave;  

 O resultado deve estar disponível para consulta online;  

 O resultado precisa explorar um algoritmo, técnica, mecanismo ou abordagem 

de análise inteligente de dados utilizada para controle e transparência de 

convênios e repasses federais, ou para favorecer a Governança Pública. 

 

 

A confirmação dos critérios de inclusão foi dada pela análise do resumo e da introdução de 

cada artigo. 

Em paralelo, os artigos foram analisados com relação aos critérios de exclusão. Os critérios 

de exclusão descritos abaixo também foram aplicados: 

 Artigos que não dizem respeito ao campo da ciência da computação;  

 Estudos secundários, pois eles tratam de abordagens de terceiros;  

 Artigos que estavam indisponíveis;  

 Artigos com ano de publicação anterior a 2008; 

 Estudos preliminares. 

Após a aplicação dos critérios de seleção, os trabalhos foram avaliados. Dentre os 122 

encontrados, 6 (Capuano, 2014)foram selecionados para compor os estudos primários. 

Após a seleção, os estudos primários foram referenciados para leitura e análise. 

3 Discussão e Resultados 
Nesta seção, apresentamos os resultados da análise dos estudos primários, respondendo às questões de pesquisa 

apresentadas anteriormente. Após a execução do protocolo de pesquisa para o mapeamento sistemático de literatura, 

foram encontrados 122 trabalhos, os quais, após a aplicação dos critérios de seleção, foram reduzidos para 6 artigos. A 

Na Fonte: Elaborada pelo próprio autor 
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Tabela 2, estão listados os 6 estudos primários selecionados por este estudo, bem como seus 

respectivos números de referência. 

Tabela 1 mostra, de forma sintética, as fontes com seus respectivos números de artigos 

retornados pela String de busca, bem como a quantidade de artigos selecionados por fonte.  

Na Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

Tabela 2, estão listados os 6 estudos primários selecionados por este estudo, bem como seus 

respectivos números de referência. 

Tabela 1 - Processo de seleção 

Fontes 
Estudos retornados 

pela String 
Estudos selecionados 

Springer 42 (34%) 3 (50%) 

IEEE Computer Society 11 (9%) 2 (33%) 

ACM 19 (16%) 1 (17%) 

Elsevier 6 (5%) 0 

Inderscience Enterprises Ltd. 6 (5%) 0 

IOS Press 6 (5%) 0 

Taylor & Francis. 5 (4%) 0 

ACPI 4 (3%) 0 

Emerald Group Publishing Ltd. 4 (3%) 0 

Outros 19 (16%) 0 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

Tabela 2 - Estudos primários selecionados 

Título Referência 

Business intelligence systems as management, accountability and 

transparency tools for the government: The case of platform 

aquarius 

(Capuano, 2014) 

Are the methodologies for producing linked open data feasible for 

public administrations? 
(Boselli, 2014) 

Transparency dimensions of big and open linked data: 

Transparency as being synonymous with accountability and 

openness 

 (Matheus R. &., 2015) 

Innovating good regulatory practice using mixed-initiative social 

media analytics and visualization 
(Lemieux, 2016) 

Increasing open government data transparency with spatial 

dimension 
(Dessì, 2016) 

Can big data improve public policy analysis?  (Shi, 2017) 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

Para responder a Q1 e parte das questões seguintes, devemos levar em consideração que 

não foram localizados, em qualquer contexto, estudos específicos para transparência de 

convênios e repasses federais. No entanto, quando procuramos as abordagens para 

favorecer a Governança Pública, destacamos “Data Mining” como a mais utilizada, 

perfazendo 67% dos estudos primários. Na sequência, Data Analytics e Big Data aparecem 

em 50% dos estudos, bem como Machine Learning, Artificial Intelligence e Linked Data 

aparecem com 33% e Business intelligence, com 17%. A Figura 1 mostra a distribuição do 

percentual diante dos temas abordados. Na Tabela 3, é mostrada a relação entre as 

abordagens e os trabalhos encontrados. 
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Figura 1 – Caracterização 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

 

Na  

Tabela 4, observa-se a resposta para Q2. Esses foram os únicos algoritmos citados, 

explicitamente, em um único trabalho. Todos os outros não detalham as técnicas utilizadas 

na análise dos dados. 

 

 

Tabela 3 – Abordagens 

Abordagens Artigo 

Artificial Intelligence (Boselli, 2014) (Matheus R. &., 2015) 

Big Data 

(Matheus R. &., 2015) (Lemieux, 2016) 

(Shi, 2017) 

Business Intelligence (Capuano, 2014) 

Data Analytics 

(Matheus R. &., 2015) (Lemieux, 2016) 

(Shi, 2017) 

Data Mining 

(Capuano, 2014) (Dessì, 2016) 

(Lemieux, 2016) (Shi, 2017) 

Linked Data (Boselli, 2014) (Matheus R. &., 2015) 

Machine Learning (Lemieux, 2016) (Shi, 2017) 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

 

Tabela 4 - Tecnicas específicas 

Técnicas Artigo 

Ridge Regression (Shi, 2017) 

Elastic Net (Shi, 2017) 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

Já para as questões Q3 e Q4, não foi identificada a utilização de algoritmos para descoberta 

de valores aberrantes, tampouco para descoberta de regras de associação. 
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A resposta para Q5 encontra-se na da  

 

 

 

Figura 2. O mapeamento contabilizou 15 autores nos 6 estudos primários. Os pesquisadores 

têm origem em 5 países diferentes. A Itália lidera o número de pesquisadores, com um 

total de 8 pesquisadores, o que equivale a 53% dos pesquisadores selecionados nos estudos 

primários. Em seguida, aparece a China, com 3 pesquisadores (20%), Holanda, com 2 

pesquisadores (13%) e, por fim, o Canadá e o Brasil aparecem com apenas 1 pesquisador 

(7%) cada. A liderança da Itália pode representar a maturidade adquira desde a década de 

90, decorrente da operação “Mãos Limpas”, responsável pela descoberta de licitações 

irregulares e o uso do poder público em benefício particular e de partidos políticos. A 

mesma operação comprovou ainda que empresários pagavam propinas a políticos para 

vencer licitações de construção de ferrovias, autoestradas, prédios públicos, estádios e 

obras civis em geral. 

 

 

 

 

Figura 2- Países por pesquisador 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

A resposta para a Q6 é apresentada na  

Figura 3, na qual se pode observar que os anos com maior número de publicações foram 

2014 e 2016, com 2 artigos cada. Os anos de 2015 e 2017 aparecem com apenas uma 

publicação. Nos anos que antecedem o ano de 2014, não foram publicados artigos. É 

notória a escassez de publicações sobre a área. 

 

Figura 3 - Publicações por ano 
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Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

 

A resposta para a Q7 (Quais os principais periódicos e conferências sobre o tema?) se 

encontra na Ainda sobre Q7, é importante ressaltar que apesar de "Lecture Notes in 

Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture 

Notes in Bioinformatics)" não ser a fonte primária dos artigos, não existe uma repetição 

dos mesmos nos estudos primários. Por esta razão, os artigos publicados nesta série de 

livros foram contabilizados como artigos de conferências, precisamente, como descrito 

anteriormente, por suas fontes primárias se tratarem de conferências. 

Tabela 5, na qual é possível observar que todas as publicações foram provenientes de 

conferências. Mesmo as publicadas na "Lecture Notes in Computer Science (including 

subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)", 

que é uma série de livros de ciência da computação publicada pela Springer, são 

provenientes de conferências. Esta série compila artigos publicados em conferências, sem 

necessariamente estendê-los. Isto a torna a única fonte que se sobressai na publicação de 

artigos dessa área, no entanto, por ser um livro com artigos publicados em conferências, 

sua relevância também é enfraquecida. 

Ainda sobre Q7, é importante ressaltar que apesar de "Lecture Notes in Computer Science 

(including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in 

Bioinformatics)" não ser a fonte primária dos artigos, não existe uma repetição dos 

mesmos nos estudos primários. Por esta razão, os artigos publicados nesta série de livros 

foram contabilizados como artigos de conferências, precisamente, como descrito 

anteriormente, por suas fontes primárias se tratarem de conferências. 

Tabela 5 - Periódicos e Conferencias 

Veículos 
Total de 

Publicações 
Publisher Journal Proceeding 

ACM International Conference Proceeding 

Series 
1 ACM  X 

Lecture Notes in Computer Science (including 

subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence 

and Lecture Notes in Bioinformatics) 

2 Springer  X 

International Conference on Data Management 1 Springer  X 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Technologies and Applications 

International Conference for E-Democracy and 

Open Government, CeDEM 
1 IEEE  X 

International Conference on Enabling 

Technologies: Infrastructure for Collaborative 

Enterprises, WETICE 

1 IEEE  X 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

Por fim, a resposta para Q8 encontra-se na Figura 4, evidenciando novamente que o meio 

mais popular de publicação para trabalhos sobre o tema são as conferências. Esse padrão 

não surpreende, já que as conferências são conhecidamente os meios mais acessíveis para 

publicações científicas. A base Scopus, por exemplo, indexa mais de 100 mil eventos de 

conferências em todo o mundo, enquanto o número de journals indexados é de quase 22 

mil (SCOPUS, 2017). O que surpreende é o número baixo absoluto de publicações em 

journals, pois isto pode denotar que os trabalhos publicados em conferências não 

obtiveram destaque para merecerem extensão em um periódico, ou seja, podem não ter 

sido bem feitos. Além disso, podem não ter conseguido resultados instigantes o suficiente 

para a continuidade e aprofundamento. 

Figura 4 - Meios de publicação 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

 

4 Ameaças à Validade 

As ameaças à validade deste estudo foram:  

• Validade de Construção: A string de busca e as questões de pesquisa utilizadas 
podem não cobrir a área de análise inteligente de dados para Governança Pública 
e para controle de repasses federais. Para mitigar esta ameaça, procuramos 
construir a string mais abrangente possível, quanto aos termos que pudessem ser 
usados na área, além de usar três pesquisadores e um artigo de controle.  

• Validade Interna (Extração de dados): Como três pesquisadores foram 
responsáveis por classificar e extrair os principais algoritmos de cada publicação, 
vieses ou problemas na extração dos dados podem ameaçar a validade da 
caracterização dos dados; (Viés de Seleção): No começo do estudo, os artigos 
foram incluídos ou excluídos no mapeamento de acordo com julgamento dos 

Artigos 
0% 

Conferências 
100% 
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próprios pesquisadores. Isso significa que alguns estudos podem ter sido 
categorizados incorretamente. Para mitigar estas ameaças, as revisões da seleção 
e extração foram feitas por todos os pesquisadores envolvidos, com uma votação 
final para as discordâncias.  

• Validade Externa: Apesar da Scopus ser a maior base de literatura científica, com 
mais de 21,500 journals e 60 milhões de registros (SCOPUS, 2017), não é possível 
afirmar que os resultados desse mapeamento abrangeram toda a área da ciência 
da computação. No entanto, este trabalho apresentou evidências das principais 
técnicas utilizadas, identificando lacunas a serem exploradas e servindo como guia 
para futuros trabalhos nesta linha.  

5. Conclusão  

Neste trabalho, realizamos um mapeamento sistemático com publicações feitas nos últimos 

10 anos, às quais a base Scopus tem acesso. O trabalho visou identificar e analisar 

abordagens, técnicas ou mecanismos de análise inteligente de dados utilizados para 

promover Governança Pública e o controle de convênios e repasses federais, bem como 

destacar, especificamente, algoritmos utilizados para descoberta de valores aberrantes e 

associações. Como não foi encontrado nenhum outro trabalho similar de Mapeamento ou 

Revisão Sistemática, supõe-se que se trate do primeiro trabalho deste tipo, nesta área 

especifica do conhecimento científico.  

Este mapeamento foi conduzido seguindo o protocolo de pesquisa e seleção de estudos 

apresentados na seção 2. Com este método, foram extraídos e analisados dados de 6 

estudos primários. 

Como resultados, para á área de Governança Pública, dentre os raros trabalhos 

encontrados, identificou-se que as abordagens mais citadas foram: “Data Mining”, em 67% 

dos trabalhos, seguida por Data Analytics e Big Data, ambas com 50%, Machine Learning, 

Artificial Intelligence e Linked Data, com 33%, e, por fim, Business intelligence, em 

apenas um trabalho (17%) (Q1). Apenas dois artigos citaram Machine Learning e Artificial 

Intelligence, o que denota que suas aplicações ainda são pouco exploradas. Isto sugere que 

estas áreas podem representar um bom campo para trabalhos futuros sobre o assunto. 

Somente um trabalho elucidou os algoritmos (Ridge Regression e Elastic Net) utilizados 

para fazer a análise dos dados (Q2), em outras palavras, é o único artigo que realmente 

evidencia o uso prático de computação inteligente para transparência pública.  

Apesar de supormos o contrário, não foi possível identificar métodos ou algoritmos para a 

descoberta de desvios (Q3), tampouco para identificação de regras de associação 

relacionadas aos convênios e repasses federais, ou à Governança Pública (Q4). Uma outra 

evidência de tema pouco explorado, representando um bom campo da Mineração de Dados 

para trabalhos futuros.  

No cenário mundial, a Itália é o país com maior numero de pesquisadores, seguida por 

China, Holanda, Canadá e Brasil, respectivamente (Q5). Como o número de publicações é 

pequeno, os anos de 2014 e 2016 concentram 67% dos estudos. Destaca-se ainda que, de 

2008 a 2013, não foram identificadas publicações (Q6).  

O único canal de publicações com mais de um estudo primário publicado foi o livro 

"Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial 

Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)", que publicou 2 dos estudos primários. 

Porém, esses livros são a junção de artigos publicados em conferências, diminuindo o rigor 
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científico desta fonte (Q7). Finalmente, os meios mais populares para publicações sobre o 

tema são as conferências (Q8). 

Acredita-se que este trabalho é relevante para a academia, para os governos e para a 

comunidade em geral, apresentando-lhes tendências e ausências no uso de inteligência para 

transparência pública. Além disso, ele pode ofertar mais uma capilaridade na busca pelas 

melhores soluções para um cenário de política decadente, ainda presente em muitos países 

emergentes como o Brasil. 
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Abstract—   The Public Ministry of the State Amapá provides several services with electronic government 

technology for citizens. However poor data quality makes it difficult to locate and use information. E-

government has the main advantages of reducing costs, increasing accessibility to public services and 

speeding up the acquisition of strategic information. Problems with data quality may decrease the 

population's interest in using these services. This work aims to evaluate if the HDQM (Heterogeneous Data 

Quality Methodology) method can be used efficiently to improve data quality for e-government. The 

research details the application of the three phases of HDQM, reconstruction of knowledge about data, 

evaluation and improvement of data. It was concluded that the HDQM method can be used in an efficient 

way to improve data for e-government. However, it was more efficient when complemented with other 

methods and tools such as DAMA-DMBOK, IPMAP, Ishikawa Diagram, SQL Language and TDQM 

method. At the end of the study it was verified that the data used in electronic government are identical to 

those produced in traditional systems, but what changes are the users of the information. While traditional 

data are used by public agency employees, electronic government is used by citizens of all educational 

levels.. 
 

Keywords— e-government, HDQM, assessment, improvement data quality 
 

AVALIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE DADOS NO GOVERNO ELETRÔNICO 
 

Resumo - O Ministério Público do Estado do Amapá presta diversos serviços com tecnologia de governo 

eletrônico para cidadãos. No entanto, a baixa qualidade dos dados dificulta a localização e o uso de 

informações. O governo eletrônico tem como principais vantagens a redução de custos, aumento da 

acessibilidade aos serviços públicos e acesso à informações estratégicas. Problemas com a qualidade dos 

dados podem diminuir o interesse da população em usar esses serviços. Este trabalho tem como objetivo 

avaliar se o método HDQM (Metodologia de Qualidade de Dados Heterogêneos) pode ser utilizado de 

forma eficiente para melhoraria da qualidade dos dados para o governo eletrônico. A pesquisa detalha a 

aplicação das três fases do HDQM, reconstrução de conhecimento sobre dados, avaliação e melhoria de 

dados. Concluiu-se que o método HDQM pode ser usado de forma eficiente para melhorar os dados para o 

governo eletrônico. No entanto, é mais eficiente quando complementado com outros métodos e 

ferramentas como DAMA-DMBOK, IPMAP, Diagrama Ishikawa, Linguagem SQL e método TDQM. Ao 

final do estudo, verificou-se que os dados utilizados no governo eletrônico são idênticos aos produzidos 

nos sistemas tradicionais, porém o que mudam são os usuários da informação. Enquanto os dados 

tradicionais são usados por funcionários públicos, o governo eletrônico é usado por cidadãos de todos os 

níveis educacionais. 
 

Palavras-chave - governo eletrônico, HDQM, avaliação, qualidade de dados de melhoria 
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I. INTRODUÇÃO 

 

O governo eletrônico tem como principais vantagens a redução de custos, o aumento da acessibilidade 

aos serviços públicos e a celeridade na obtenção de informações. As instituições públicas brasileiras têm 

procurado se aproximar da população por meio da prestação de serviços digitais. Para isso utilizam portais 

institucionais e aplicativos móveis. A pesquisa nacional por amostra de domicílios (Pnad), realizada pelo 

IBGE (IBGE, 2013), mostra que 50% dos brasileiros estão conectados à internet e 75,5% possuem 

aparelho celular. Esses números mostram o potencial brasileiro para o uso de informações disponibilizadas 

no modelo de governo eletrônico.  

O governo eletrônico pode ser entendido como um conjunto de ações modernizadoras vinculadas à 

administração pública. Essa modernização visa atender demandas internas e externas.  

O lucro das instituições públicas é entendido como a satisfação das necessidades da sociedade. Os 

recursos administrados são cada vez mais limitados frente ao crescimento da população. Para isso é 

indispensável otimizar e maximizar os recursos utilizados na prestação de serviços e produção de bens de 

uso público. Para que os serviços sejam prestados de maneira eficiente, com um alto nível de satisfação 

dos cidadãos, a qualidade dos dados constitui um fator decisivo. A falta de qualidade é percebida pelos 

usuários dos serviços públicos. Isto acontece quando informações procuradas não são encontradas ou são 

inconsistentes ou não atualizadas. Assim, no cenário de governo eletrônico é preciso avaliar com cuidado o 

significado da qualidade de dados. 

Por outro lado, para que a qualidade seja mantida, é preciso um processo efetivo, com atividades 

periódicas executadas em pontos de avaliação e controle. Estas ações visam a manutenção do nível de 

qualidade definido.  Isto é evidenciado por pesquisas (Data Warehousing Institute, 2012) que divulgam 

que dados sujos custam mais de 600 bilhões de dólares a cada ano, somente para as empresas americanas. 

Esta pesquisa destaca que 2% dos registros de clientes se tornam obsoletos a cada mês, por motivo de 

morte, divórcio, casamento ou mudança de endereço, Estes números evidenciam que não basta cuidar dos 

dados num determinado momento, é necessário que as instituições implantem uma cultura evidenciando a 

importância da qualidade de dados. 

Para eliminar ou diminuir problemas devido à má qualidade de dados, vários fatores precisam ser 

gerenciados, como elicitação de requisitos de qualidade de dados, definição de métricas e identificação de 

regras associadas à qualidade necessária para os dados.  É preciso atuar diretamente no problema, 

promovendo atividades de limpeza de dados, mas também implantar processos e métodos que permitam 

identificar a causa raiz dos problemas de qualidade de dados. Desta forma promovem-se ações que 

eliminem a causa ou que apresentem atividades periódicas que mitiguem o efeito da falta de qualidade. 

Vários métodos já foram propostos para facilitar o gerenciamento da qualidade de dados, entre eles o 

Quality Methodology for Heterogeneous Data (HDQM), de Batini (BATINI et. Al, 2011), que é aplicado 

nesse estudo de caso. O Método HDQM foi criado com a finalidade de facilitar o gerenciamento de dados 

heterogêneos (estruturados, semi estruturados e não estruturados). Não foram encontrados relatos de 

trabalhos mostrando a utilização desses métodos para melhoria da qualidade de dados para governo 

eletrônico. 

O objetivo deste trabalho é avaliar se o método HDQM (Heterogeneous Data Quality Methodology) 

pode ser utilizado com eficiência para melhoria da qualidade de dados para governo eletrônico. Para isso, o 

método é aplicado na reconstrução do estado, avaliação da qualidade e melhoria dos dados de processos 

extrajudiciais do Ministério Público do Estado do Amapá, com intuito final de aprimorar os serviços 

públicos e entregar informações com mais qualidade para a população.  

O HDQM foi escolhido por ser recente (2012) e por não serem encontrados outros trabalhos que 

utilizam este método da melhoria da qualidade de dados para governo eletrônico. 

 

II. QUALIDADE DE DADOS 
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Um dado é considerado com qualidade quando atende aos requisitos e está de acordo com as regras de 

negócio planejadas pela organização. O simples processo de limpeza dos dados pode resultar em 

benefícios momentâneos, porém, apesar de ser um trabalho importante e necessário, não atua na causa raiz 

do problema e consequentemente não há a preocupação com o estabelecimento de procedimentos para 

mitigar tais causas. É necessário um programa mais rigoroso de qualidade de dados para prover uma 

solução econômica e eficaz e que perdure no sentido de cuidar para que os dados sejam criados e/ou 

mantidos com qualidade, de forma a melhorar a qualidade e integridade dos dados. 

Para o DAMA-DMBOK (DAMA, 2010) qualidade dos dados é sinônimo de qualidade da informação. 

Má qualidade dos dados resulta em informações não confiáveis e decisões erradas. 

Segundo a ISO/IEC 25012 (ISO/IEC 25012, 2008), qualidade de dados é o grau de satisfação das 

características e estado dos dados quando usados em condições específicas. 

III. MÉTODO HDQM 

O Método Heterogeneous Data Quality Methodology  - HDQM (BATINI et. al, 2011) apresenta 

atividades para gerenciar a qualidade de dados do tipo: 

a) Dados Estruturados: Dados organizados em blocos, que possuem relação, atributos e um esquema, 

geralmente armazenados em um SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) 

b) Dados semiestruturados: Conhecidos como auto descritos, geralmente representados usando linguagens 

de marcação XML ou OWL. 

c) Dados não estruturados: Dados que não possuem uma estrutura definida, como documentos, imagens e 

vídeos. 

Figura 1: Modelo conceitual do método HDQM 

 

Fonte: BATINI et al. (2011) 

Na Figura 1 é apresentado um diagrama entidade-relacionamento (DER) que representa o HDQM. 

O modelo conceitual do método HDQM (Figura 1) utiliza os conceitos: 

Unidade organizacional: É um elemento importante da organização e que está envolvida na produção, uso 

e processamento de dados, caracteriza-se por uma estrutura interna e um conjunto interno de normas. 

Recurso: Consiste em qualquer fonte de dados que uma organização pode usar ou ter acesso a fim de 

representar alguns aspectos da realidade de seu interesse. Dentro de uma organização empresarial, os 
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recursos são gerenciados durante os processos, ou produção, ou uso da informação. Exemplos típicos de 

recursos são bancos de dados, fluxos de dados, documentos eletrônicos ou em papel. 

Processo: É uma sequência articulada de atividades que são executadas por pela organização. 

Entidade conceitual: Conceito que se refere a um único fenômeno da realidade de interesse da organização 

e que é possível abstrair dos recursos usados. Exemplo: cliente, fornecedor, facilidade ou produto. 

O HDQM é organizado em 3 fases: 

A Fase 1 Reconstrução do estado dos dados tem por objetivo reconstruir todo o conhecimento relevante 

a respeito das unidades organizacionais, saber como os processos são executados, e quais os recursos e 

entidades conceituais envolvidos na produção de conhecimentos da organização.  Nesta fase o objetivo é 

descrever e entender o negócio e suas características.  São utilizadas como entrada os requisitos da 

organização, os processos e as fontes de dados. 

Fase 2. Avaliação da qualidade dos dados tem como meta obter uma avaliação quantitativa dos 

problemas de qualidade de dados. Dimensões de qualidade são medidas a fim de avaliar o atual nível de 

qualidade dos dados e definir o novo alvo que deve ser atingido no final do programa de melhoria de 

qualidade de dados.  Nesta fase deve-se não apenas identificar os problemas de qualidade de dados 

existentes, mas também já ter definido métricas de qualidade que serão usadas. A fase de avaliação é 

executada utilizando-se como insumos os dados, as unidades organizacionais, os processos, entidades 

conceituais, dimensões de qualidade de dados, problemas de qualidade de dados, entidades conceituais e 

recursos relacionados. 

Na Fase 3 as atividades de melhoria da qualidade dos dados são selecionadas a partir da avaliação dos 

seus efeitos x versus relação de custo.  Leva-se em consideração para a seleção as dimensões de qualidade. 

Esta fase é executada a partir da relevância dos recursos, escopo dos recursos, dimensões de qualidade de 

dados e melhoria.  

Na Figura 2 são exibidas as atividades a serem desenvolvidas em cada fase da aplicação do HDQM. 

Assim, é preciso identificar as Unidades Organizacionais, as entidades conceituais, os respectivos dados, 

as dimensões de qualidade a serem consideradas e as métricas empregadas para avaliação das dimensões 

de qualidade de dados. 

Figura 2: Atividades do método HDQM 

 
Fonte: Elaborado pelo autor baseado em BATINI et al. (2011) 
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Como resultado da execução das três fases do método, deve ser produzido o processo de melhoria da 

qualidade dos dados. Este processo é utilizado para atingir as metas planejadas em relação as métricas de 

qualidade de dados. 

IV. MAPEAMENTO DO PRODUTO DE INFORMAÇÃO 

Como forma de representar graficamente como os dados são produzidos, armazenados e usados, foi 

apresentado por Wang, Shankaranarayanan e Ziad o IP Map (WANG et. al, 2000).   

Segundo os autores muitos métodos de modelagem para sistemas de informação já foram apresentados, 

mas sem a capacidade para representar sistematicamente os processos de fabricação de produtos de 

informação.  

Segundo Carvalho (CARVALHO, 2009) o IP Map é uma representação sistemática do processo 

envolvido para a produção da informação, que utiliza um conjunto padrão de símbolos e convenções.  

Na Tabela 1 são apresentados os blocos utilizados pelo IP Map para mapeamento do processo de 

fabricação da informação.  

Este recurso é usado para mapear os processos de coleta, guarda e uso das informações em processos 

extrajudiciais. 

Tabela 1: Blocos utilizados para mapeamento da fabricação da informação 
Bloco Função 

Coletor de 

dados 

 

Este bloco é usado para representar os coletores dos 
dados utilizados para produzir o produto informação. 

Processos de 
dados 

 

Bloco utilizado para representar um processo de 

manipulação, cálculo ou combinação de dados. 

Armazename
nto de dados 

 

Bloco de armazenamento de dados, é utilizado para 
representar a captura e a persistência de dados, gravados 

em arquivos ou bancos de dados 

Critério de 

decisão 

 

Dependendo de um valor de um determinado item, o 
bloco de critério de decisão é utilizado para direcionar 

itens de dados a diferentes caminhos para 

processamento adicional. 

Verificação 
de dados 

 

Este bloco é utilizado para representar pontos de 

verificação da qualidade dos dados. 

Consumidor 

de dados 

 

Este bloco é usado para representar o consumidor do 
Produto Informação. No modelo do IP Map, o 

consumidor pode representar uma unidade de negócios, 

unidade organizacional ou departamental que será 
beneficiada com a produção da informação. 

Fonte: Wang, Shankaranarayanan e Ziad (2000) 

V. DIMENSÕES DE QUALIDADE DE DADOS 

 

As dimensões de qualidade de dados permitem classificar os problemas de qualidade de dados e 

apoiarem a criação de métricas. Para Batini et al (BATINI, 2011) as dimensões de qualidade são 

propriedades que caracterizam um determinado recurso e que podem ser medidas com a aplicação de 

métricas. Não existe um consenso sobre o número das dimensões de qualidade de dados e nem sobre seu 

significado, Strong et al (STRONG et al , 1997), classificam a qualidade de dados em categorias e 

dimensões: 

 Categoria intrínseca: Acurácia, objetividade, credibilidade, reputação 

 Categoria de acessibilidade: acessibilidade, segurança de acesso 

 Categoria contextual: Relevância, valor agregado, atualidade, completude, montante de dados 
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 Categoria representacional: Interpretabilidade, facilidade de entendimento, representação concisa, 

representação consistente 

Dentro do contexto de uma organização, devem ser definidas quais dimensões de qualidade serão 

empregadas e qual o significado das mesmas.  O modelo ou método de qualidade de dados utilizado pode 

servir como referência para a definição das dimensões utilizadas.  Apresenta-se o conjunto de dimensões 

utilizadas no estudo do Ministério Público, bem como a definição que será adotada. 

a) Validade 

A validade é o grau de conformidade entre o valor de um dado e as regras de qualidade especificadas em 

requisitos como formato correto, pertencimento a um domínio específico e atendimento aos padrões 

definidos. 

Segundo o DMBOK (DAMA-DMBOK, 2010), o dado é válido quando apresenta um formato correto. 

Segundo Coleman (COLEMAN, 2013), a validade é o grau de conformidade entre um dado e regras de 

negócio. A validade permite comparar valores de dados recebidos com valores válidos em um domínio 

definido em uma tabela de referência, intervalo ou regra matemática. 

b) Completude 

Um dado é completo quando não possui valor nulo. E é considerado incompleto quando, mesmo não 

sendo nulo, seu valor não permite a representação de uma informação, impossibilitando totalmente o seu 

uso. 

Para Batini e Scannapieco (BATINI et. al, 2016) a completude é a medida em que os dados possuem 

amplitude, profundidade e alcance suficientes para a tarefa em questão. 

Segundo Coleman (COLEMAN, 2013), conceitualmente a completude implica em ter todos os dados 

necessárias, apropriados, completos e finalizados. A primeira condição da completude é a existência, para 

ser considerado completo o dado precisa primeiramente existir. 

Segundo a ISO/IEC 25012 (ISO/IEC 25012, 2008), os dados são considerados completos quando todos 

os atributos possuem os valores esperados para o uso em um contexto específico. 

 

c) Unicidade 

Um dado é único quando seu valor não se repete em um conjunto de atributos de um repositório de 

dados. Um conjunto de dados é único quando não existe, na mesma entidade, outro conjunto de dados com 

valores iguais. 

No modelo DMM (DMM, 2014) é o critério relacionado com a redundância de registros ou atributos em 

um banco de dados. 

d) Consistência 

A consistência é que dois dados, pertencentes ao mesmo registro de uma entidade, são consistentes 

quando o valor presente no primeiro não possui contradição com o valor do segundo. Como exemplo pode-

se citar os valores de data de nascimento e idade. Eles são consistentes quando a idade é igual a diferença 

entre a data atual e a data de nascimento. 

Para Batini e Scannapieco (BATINI et. al, 2016) a consistência, coesão e coerência referem-se à 

capacidade da informação em cumprir sem contradições a todas as propriedades da realidade de interesse, 

conforme especificado em termos de restrições de integridade, edições de dados, regras de negócios e 

outros formalismos. 

Já o modelo DMM (DMM, 2014) conceitua a consistência como o critério relacionado com a 

conformidade com padrões exigidos e regras de homogeneidade dos dados. 

Segundo a ISO/IEC 25012 (ISO/IEC 25012, 2008), dados são consistentes quando são livres de 

contradição e são coerentes com outros dados em um contexto específico de uso. 

Ballou e Pazer (BALLOU et al, 2003) apontam um registro sem consistência quando o mesmo tipo de 

informação é gravado em mais de uma maneira. 

e) Integridade 

Duas ou mais entidades possuem integridade quando seus atributos e seus relacionamentos atendem as 

regras especificadas no modelo de dados. 
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Para Coleman (COLEMAN, 2013) a integridade é o grau em que os dados estão em conformidade com 

as regras de relacionamento entre entidades, de acordo com o modelo de dados, que se destinam a garantir 

a apresentação completa, consistente e válida de dados. 

IV. MÉTRICAS DE QUALIDADE DE DADOS 

 

As métricas de qualidade de dados são representações numéricas associadas às dimensões de qualidade. 

Segundo o DMBOK (DAMA, 2010) as boas características das métricas são: 

 Capacidade de medição: A métrica deve possuir a capacidade de ser representada por um número. 

 Relevância de negócio:  A métrica deve estar alinhada aos objetivos do negócio. 

 Aceitabilidade: A métrica deve estar dentro dos padrões de aceitação do negócio. 

 Responsabilidade: A métrica deve proporcionar a atribuição de um responsável para correção dos 

problemas. 

 Habilidade de controle: A métrica deve ser fácil de gerenciar. 

 Capacidade de rastreamento: A métrica deve possuir capacidade de ser monitorada. 

Para definir métricas de qualidade de dados é importante fazer uma avaliação da qualidade dos dados e 

traçar um perfil da qualidade das informações. O DMBOK (DAMA, 2010) define que um processo para 

definição de métricas de qualidade de dados possui as seguintes etapas: 

 Analisar os impactos críticos da métrica no negócio; 

 Avaliar os elementos de dados dependentes entre si; 

 Para cada elemento de dados listar quaisquer dados relevantes associados; 

 Para cada expectativa especificar as dimensões de qualidade de dados associadas; 

 Para cada regra de negócio descrever o processo de medição; 

 Para cada regra de negócio especificar um nível mínimo inicial aceitável para a métrica. 
 

Lee e Wang (LEE et al., 2003) apresentam três formas para a criação de métricas: 

1. Razão simples: Mede a razão entre os resultados desejáveis ou indesejáveis com o universo total de 

resultados possíveis. 

2. Operação mínima ou máxima: Métrica que representa o menor ou o maior valor contido em um universo 

de registros pesquisados.  

3. Média Ponderada: Representa a razão da soma de todos os valores do universo pesquisado pelo total de 

valores possíveis.  

Bertoletti et. al (BERTOLETTI et. al, 2005) representam as métricas em formato de percentual no caso 

melhoria do relacionamento entre governo e empresas por meio da reconciliação de dados e reengenharia 

de processos. 

VII. APLICAÇÃO DO MÉTODO HDQM 

Nesta sessão o método HDQM é aplicado para realizar o diagnóstico e fazer o gerenciamento da 

qualidade dos dados exibidos na pesquisa de informações extrajudiciais. A execução do método é realizada 

em 3 fases: 

 Fase 1: Reconstrução do estado dos dados 

 Fase 2: Avaliação da qualidade dos dados 

 Fase 3: Melhoria da qualidade dos dados 

A parte prática do estudo de caso foi realizada com dados de processos extrajudiciais do Ministério 

Público do Amapá. O é uma instituição que possui mais de 600 funcionários, que desempenham suas 

funções em 1 matriz e 30 filiais. 
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Figura 3: Sede do Ministério Público do Amapá 

 

Fonte: Ministério Público do Estado do Amapá 

Segundo o artigo 127 da Constituição do BRASIL (BRASIL, 1988), o Ministério Público é instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-se da defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

Na Figura 4 são mostrados alguns dos sistemas disponíveis para a população amapaense, acessíveis pela 

internet.  

O portal do Ministério Público pode ser acessado no endereço virtual www.mpap.mp.br. 

Figura 4: Governo eletrônico no Ministério Público 

 

Fonte: Ministério Público do Estado do Amapá 

Sistema de acesso à informação ao cidadão: O Sistema de Informações ao Cidadão (SIC) do Ministério 

Público do Estado do Amapá tem como objetivo receber pedidos de informação da população sobre 

atividades administrativas, financeiras, estratégicas e operacionais realizadas pelo Ministério Público do 

Estado do Amapá. A resposta deve ser dada imediatamente, se a informação estiver disponível, ou em até 

30 dias. 

Sistema de pesquisa de processos administrativos: Serviço governamental onde a população pode ter 

acesso a informações sobre processos administrativos que tramitam no âmbito interno do Ministério 

Público do Amapá. 
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Sistema de pesquisa de processos extrajudiciais: Processos extrajudiciais são documentos que ainda não 

se transformaram em processos judiciais. Neste ambiente a população pode ter acesso aos andamentos dos 

processos, cumprimentos de prazos e ações realizadas pelos delegados, promotores ou advogados. 

Relatório de processos judiciais: Processos judiciais são processos que foram ofertados denúncia pelo 

Ministério Público e enviados para o Fórum. Neste recebem um número de processo judicial. No relatório 

de processos judiciais as partes interessadas (acusação e defesa) podem consultar os movimentos e ações 

realizadas no processo. 

Portal da transparência: O portal da transparência é um ambiente em que a população pode ter acesso aos 

dados da aplicação dos recursos financeiros realizada pelo Ministério Público do Amapá. 

Consulta de plantões dos promotores: Possibilita visualizar a escala de plantão dos promotores de justiça 

do Ministério Público. 

Ouvidoria online: O sistema de ouvidoria permite ao Ministério Público receber denúncias, reclamações, 

solicitações e sugestões da população do Estado do Amapá. O sistema fornece aos remetentes, informações 

sobre os desdobramentos das informações solicitadas. 

Neste trabalho foi escolhida a pesquisa de processos extrajudiciais para melhoria da qualidade dos dados 

por representar o maior volume de acessos mensais, dentre todos os serviços com tecnologia de governo 

eletrônico disponibilizado pelo Ministério Público à população amapaense. 

Na Figura 5 é mostrado o diagrama de ishikawa (ISHIKAWA,1985) mostrando as causas raízes dos 

problemas de qualidade. Os problemas foram agrupados por medidas, métodos, pessoas, materiais, 

ambientes e máquinas. As causas dos problemas de qualidade dos dados extrajudiciais são detalhadas e 

organizadas em causas raízes institucionais e de sistema: 

Figura 5: Causas dos problemas de qualidade de dados

 
Fonte: Elaborado pelo autor baseado no diagrama de ishikawa 
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a) Causas raízes institucionais 

 Volume grande de processos extrajudiciais em tramitação 

 Coleta de dados realizada por estagiários 

 Treinamento insuficiente para funcionários e estagiários 

 Alta rotatividade de novos estagiários 

 Faltam pontos para checagem da qualidade dos dados 

 Não existem regras formais de qualidade de dados 

 Existem conflitos de competências sobre a responsabilidade da coleta 

 Não existem métricas de qualidade de dados 

 Processos extrajudiciais chegam incompletos ou com erros 

 Não existem indicadores de qualidade de dados 

 Informações dos processos não são atualizadas quando retornam da delegacia 

 Não existem funcionários suficientes para atender a demanda 

 Não existe a consciência da importância da qualidade dos dados 

 Não é realizada a checagem da qualidade dos dados após as coletas 
 
b) Causas raízes de sistema 

 O sistema permite a entrada de dados nulos (não é usado o parâmetro not null) 

 O sistema permite a entrada de dados duplicados 

 O sistema fica lento e proporciona registros incompletos 

 O sistema permite a entrada de dados errados 

VIII. APLICAÇÃO DA FASE 1 DO HDQM 

Reconstrução do estado dos dados 

A execução da fase de Reconstrução do estado dos dados do HDQM tem como finalidade fazer uma 

fotografia do estado atual dos dados, saber quais unidades organizacionais atuam na coleta ou uso dos 

dados e como é o processo de produção das informações. Nesta fase são executadas as tarefas: 

  Reconstrução das unidades organizacionais 

  Reconstruções das entidades conceituais 

  Reconstrução dos processos de dados 

  Reconstrução dos dados 

 

Reconstrução das unidades organizacionais 

Na Figura 6 é apresentado o organograma com as unidades organizacionais identificadas no Ministério 

público e em os outros Órgãos com os quais o Ministério Público interage diretamente.  

Figura 6: Unidades organizacionais internas do Ministério Público 
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Figura 7Organograma das unidades 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Reconstruções das entidades conceituais 

 

Na Figura 8 é apresentado o modelo conceitual das entidades envolvidas no processo de coleta, custódia 

e uso dos dados. Estas entidades contribuem para geração dos dados que compõem os produtos informação 

do estudo de caso. 

Figura 8: Modelo conceitual das entidades do PI 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Reconstrução dos processos de dados 

 

O método HDQM não define um produto de informação alvo a ser melhorado, a exemplo do que é 

apresentado por no TDQM.  
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Segundo Wang (WANG, 1998), a definição de um produto de informação é importante para delimitar o 

escopo alvo para melhoria dos dados. Reduz o número de tabelas e entidades conceituais que terão os 

dados melhorados, facilitando o entendimento do problema e a definição do estado atual das informações.  
Nesta atividade são descritos os processos que as unidades organizacionais utilizam para obter, 

armazenar e disponibilizar os dados para consulta no formato de governo eletrônico.  Para tal, na  
Figura 9 é utilizado o IP Map apresentado por Wang, Shankaranarayanan e Ziad (WANG et al, 2000). 
O principal objetivo do processo mostrado na  
Figura 9 é mostrar como os dados extrajudiciais são coletados, armazenados e usados. 

 

Figura 9: IP MAP do processo de fabricação da informação 

  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Reconstrução dos dados 

Na Figura 10 apresenta-se o Diagrama de Entidade Relacionamento (DER) que representa algumas das 

tabelas existentes no Sistema Urano.   

Dado o grande número de tabelas mantidas pelo sistema, são selecionadas apenas aquelas associadas ao 

uso das informações no governo eletrônico, mais especificamente, nos processos extrajudiciais. 

Figura 10: Diagrama DER dos dados extrajudiciais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

IX. APLICAÇÃO DA FASE 2 DO HDQM 

A fase de avaliação da qualidade dos dados do HDQM tem como finalidade: 

 Realizar a medição da relevância dos dados 

 Selecionar os dados e as dimensões que serão usados na fase de melhoria 

 Avaliar a viabilidade da melhoria dos dados 

 Medir a qualidade dos dados 

 

Medição da relevância dos dados 

 

O objetivo da medição da relevância dos dados é definir quais tabelas e atributos são usados nos dados 

investigados. Na Figura 11 é mostrado o modelo lógico dos dados relevantes para a pesquisa de processos 

extrajudiciais. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4648



 

 

Figura 11: Modelo lógico dos dados extrajudiciais 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Definição dos dados e dimensões de qualidade 

Neste trabalho são utilizadas as dimensões validade, completude, unicidade, consistência e integridade.  

Essas dimensões foram escolhidas por serem mais relevantes para a qualidade de dados de processos 

extrajudiciais.   

Tabela 2: Tabelas e atributos que terão a qualidade melhorada 

Tabela Atributos a serem melhorados 
Atritutos 

relevantes 

Total de 

registros 

Pessoa Nome | cpf_cnpj | dt_nascimento |nome_mae 4/61 69.813 

Especialidade Nome 1/10 77 

unidade_organizacional Nome |id_comarca 2/40 1.056 

Workflow id_unidade | numero_processo | id_usuario | descricao | estado_processo_id | situação 6/44 89.426 

workflow_tarefa_parte id_workflow | id_pessoa | id_especialidade 3/11 145.495 

workflow_log_tramitacao 
id_workflow | dt_movimentacao | id_usuario_remetente | id_usuario_destinatario | acao | 

id_unidade_remetente | id_unidade_destinatario 
6/14 990.199 

workflow_assunto id_assunto | id_workflow 1 / 4 3.443 

assunto nome 1 / 4 6.406 

workflow_classe id_classe | id_workflow 1 / 4 97.562 

Classe Nome 1/15 689 

Comarca Nome 1/30 14 

estado_processo Nome 1/10 32 

Usuário id_pessoa 1/11 1.842 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Avaliação do risco/viabilidade do programa de melhoria 

 

Segundo a ISO 31000 (ISO 31000, 2009) o risco é efeito da incerteza sobre os objetivos da organização.  

Na Tabela 3 são elencados os prováveis riscos que podem afetar o sucesso do processo de melhoria dos 

dados.  

As atividades e impactos do risco são classificados em baixo, médio e alto. 

Tabela 3: Tabela de risco/viabilidade do programa de melhoria 

N Riscos 

Proba-

bilidad

e 

do 

risco 

Impact

o do 

risco 

Resposta caso ocorra 

1 Compromisso insuficiente da organização 

no projeto 
Médio Alto 

Conscientizar pessoas de setores estratégicos 

para a importância da qualidade de dados 

2 Empresa terceirizada não criar as melhorias 

de qualidade de dados recomendadas 
Baixo Médio 

Acionar formalmente a empresa mostrando as 

cláusulas contratuais 

3 Restrições de qualidade dificultar a coleta de 

dados para o sistema de informação 
Baixo Médio 

Avaliar a eficácia das restrições e adequar às 

novas realidades 

4 
Usuários podem não aderirem às novas 

regras de qualidade de dados 
Baixo Alto 

Reforçar junto a administração superior e 

departamento de tecnologia a necessidade de 

normatização das regras de qualidade de dados 

5 Os benefícios esperados não se 

concretizarem 
Baixo Baixo 

Avaliar as ações e criar novas atividades para 

melhoria dos dados 

6 Indisponibilidade da infraestrutura de dados 

para realização das correções 
Baixo Alto 

Utilizar computador pessoal ou servidor em 

nuvem 

7 
Falha na comunicação das regras de 

qualidade de dados para os usuários 
Médio Baixo 

Acionar a equipe do departamento de 

informação para fazer uma campanha de 

conscientização 

8 Indisponibilidade dos usuários das áreas de 

negócio para levantamento de informações 

dos requisitos 

Médio Médio 
Envolver a equipe de tecnologia e gestores 

estratégicos no levantamento das informações 

9 Cronograma suficiente para realizar as 

tarefas previstas no projeto 
Alto Alto 

Organizar o projeto em fases para que aumente a 

flexibilidade de execução do cronograma 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Definição de métricas de qualidade de dados 

 

As métricas são representadas em formato de percentual baseado no estudo realizado por Bertoletti et. al 

(BERTOLETTI et. al, 2005).  

É usada a fórmula de razão simples, apresentada por Lee e Wang (LEE et al, 2003), para medir a razão 

entre os resultados desejáveis ou indesejáveis com o universo total de resultados possíveis. 

Essas métricas são associadas às dimensões de qualidade de dados para gerar indicadores que permitam 

monitorar a melhoria dos dados. 

Tabela 4: Métricas de qualidade de dados utilizadas no estudo de caso 

Dimensã

o 

Métrica 

Cálculo da métrica 

Validade 

 

VLD 

A validade (VLD) dos valores de um atributo é calculada multiplicando-se o total de valores válidos (TVV) por 100 e 

dividindo-se pelo total de valores analisados (TVA): 

 

VLD = (TVV x 100) / TVA 

 

Exemplo: TVV=410, TVA=430 VLD = (410x100)/430 = 81% 

Completu

de 

 

CPT 

A completude (CPT) de todos os valores de um atributo é calculada multiplicando-se o total de valores completos (TVC) 

por 100 e dividindo-se pelo total de valores analisados (TVA): 

 

CPT = (TVC x 100) / TVA 

 

Exemplo: TVC=400, TVA=430  CPT = (400x100)/430 = 93% 

Unicidade 

 

UNC 

A unicidade (UNC) de todos os valores dos atributos é calculada multiplicando-se o total de valores únicos (TVU) por 100 

e dividindo-se pelo total de valores analisados (TVA): 

 

UNC = (TVU x 100) / TVA 

 

Exemplo: TVU=350, TVA=430 UNC = (350x100)/430 = 81% 

Consistên

cia 

 

CST 

A consistência (CST) de dois ou mais valores de atritos é calculada multiplicando o total de valores consistentes (TVC) 

por 100 e dividindo-se pelo total de valores analisados (TVA): 

 

CST = (TVC x 100) / TVA 

 

Exemplo: TVC=350, TVA=430 CST = (350x100)/430 = 81% 

Integridad

e 

 

INT 

A integridade (INT) dos relacionamentos existentes em um conjunto de tabelas é calculada multiplicando-se o total de 

relacionamentos íntegros (TRI) por 100 e dividindo-se pelo total de relacionamentos analisados (TRA): 

 

INT = (TRI x 100) / TRA 

 

Exemplo: TRI=350, TRA=430 INT = (350x100)/430 = 81 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Bertoletti et. al (BERTOLETTI et. al,  2005) 
 

Definição de regras de qualidade de dados 

Em entrevistas foi diagnosticado que não existiam regras de qualidade de dados formais para coleta e 

uso dos dados extrajudiciais. As regras foram criadas pela equipe de tecnologia do Ministério Público em 

conjunto com a equipe da central de processos. São mostradas as regras de qualidade de dados associadas a 

cada dimensão de qualidade de dados, conforme recomendado no modelo conceitual do HDQM exibido na 

Figura 1. 
 
a) Validade 

 VLD1. Proibido nome com letra minúscula nas tabelas pessoa, especialidade, unidade_organizacional, 

classe, comarca e estado_processo 

 VLD2. Proibido nome sem sobrenome na tabela pessoa 
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 VLD3. Proibido nome com números nas tabelas pessoa e especialidade 

 VLD4. Proibido nome abreviado na tabela pessoa 

 VLD5. Proibido nome com menos de 10 letras na tabela pessoa 

 VLD6. Proibido nome com símbolos especiais nas tabelas pessoa, especialidade e unidade_organizacional 

 VLD7. Proibido nome com sinais de pontuação nas tabelas pessoa, especialidade e unidade_organizacional 

 VLD8. Proibido nome com espaço no início ou final nas tabelas pessoa, especialidade, 

unidade_organizacional, assunto e classe 

 VLD9. Proibido nome com múltiplos espaços nas tabelas pessoa, especialidade, unidade_organizacional, 

classe e comarca 

 

b) Completude 

 CPT1.Proibido nome nulo nas tabelas pessoa, especialidade, unidade_organizacional, assunto, classe, 

comarca, estado_processo 

 CPT2. Proibido cpf nulo na tabela pessoa 

 CPT3. Proibido nome da mãe nulo na tabela pessoa 

 CPT4. Proibido data de nascimento nulo na tabela pessoa 

 CPT5.Proibido id_usuario_remetente nulo na tabela workflow_log_tramitacao  

 CPT6.Proibido id_usuario_destinatario nulo na tabela workflow_log_tramitacao  

 CPT7. Proibido id_unidade_remetente nulo na tabela workflow_log_tramitacao  

 CPT8.Proibido id_workflow nulo nas tabelas workflow_log_tramitacao e workflow_assunto e 

workflow_classe 

 CPT9. Proibido id_assunto nulo na tabela workflow_assunto 

 CPT10. Proibido id_classe nulo na tabela workflow_classe 

 CPT11. Proibido pessoa_id nulo na tabela usuario 
 

c) Unicidade 

 UNC1.Proibido nome duplicado nas tabelas pessoa, especialidade, unidade_organizacional, assunto, 

classe, comarca e estado_processo 

 UNC2.Proibido id_workflow e id_parte duplicados na tabela workflow_tarefa_parte 

 UNC3.Proibidos id_workflow e id_assunto duplicados na tabela workflow_assunto 

 UNC4.Proibidos id_workflow_id e id_classe duplicados na tabela workflow_classe 

 

d) Consistência 

 CST1 Proibido id_rementente igual ao id_destinatario na tabela workflow_log_tramitacao 

 CST2 Proibido id_unidade_remetente igual ao id_unidade_organizacional_destinatario na tabela 

workflow_log_tramitacao 
 

e) Integridade 

 INT1 Proibidos relacionamentos entre tabelas diferentes das cardinalidades planejados no modelo de 

dados  

 

Medição da qualidade dos dados 

 

Nesta seção é realizada a análise da qualidade dos dados extrajudiciais. São verificadas em 13 tabelas 

problemas que tenham relação com as dimensões validade, completude, unicidade, consistência e 

integridade.  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4652



 

 

A análise não tem a pretensão de esgotar todos os problemas de qualidade existentes nos dados. 

Considera-se possível a existência de outros problemas relativos a extas ou outras dimensões, que possam 

ser detectados em outros estudos. 

A análise da qualidade dos dados é realizada com o auxílio da linguagem SQL.  

O Ministério Público utiliza o banco de dados open source (software livre) PostgreSQL. Foi feito um 

backup das tabelas usadas nos dados extrajudiciais e criado um ambiente de laboratório para realização das 

análises.  

Na Figura 12 é mostrado o gráfico da avaliação da qualidade dos dados. A qualidade das informações 

dos processos extrajudiciais foi analisada observando as dimensões validade, completude, unicidade, 

consistência e integridade.  

Ao final da análise observou-se que do ponto de vista da validade os dados tinham 90% de qualidade. 

Sob o prisma da completude 81%. Já a Unicidade foi de 97%, a consistência 69% e a integridade 43%. 

Figura 12: Gráfico da avaliação da qualidade dos dados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 13: Gráfico da qualidade dos dados extrajudiciais

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Na Figura 13 é mostrado o gráfico da qualidade dos dados extrajudiciais. É possível perceber que apenas 

76% dos dados possuem a qualidade desejada nas regras definidas pelo Ministério Público. 24% das 

informações não possuem a qualidade requerida.  

X. APLICAÇÃO DA FASE 3 DO HDQM 

Fase 3 do HDQM: Melhoria da qualidade dos dados 

A fase de melhoria da qualidade dos dados do HDQM tem como finalidade: 

 Definição de metas de qualidade de dados 

 Definição das atividades de melhoria da qualidade dos dados 

 Definição do processo de melhoria da qualidade dos dados 

 

Definição de metas de qualidade de dados 

43% 

69% 

97% 

81% 

90% 

Integridade

Consistência

Unicidade

Completude

Validade

24% 

76% 

Sem qualidade Com qualidade
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As metas servem como indicadores para facilitar o gerenciamento do projeto em relação ao que foi 

planejado no programa de melhoria da qualidade dos dados. Após a avaliação das informações dos 

processos extrajudiciais, os problemas de qualidade foram transformados em métricas associadas às 

dimensões de qualidade, resultando na validade 90%, completude 81%, unicidade 97%, consistência 69% 

e integridade 43%.  

Na Tabela 5 são mostradas as métricas atuais e as metas a serem alcançadas. Cada meta foi associada a 

uma dimensão de qualidade de dados. Foram definidas com metas de qualidade de dados um aumento de 

21% em relação a qualidade atual dos dados. O objetivo final é que a qualidade das informações dos 

processos extrajudiciais aumente de 76% para 95%. Esta meta foi definida juntamente com a equipe de 

tecnologia da informação do Ministério Público, pois foi considerada alcançável utilizando os recursos 

tecnológicos atuais. 

Tabela 5: Metas de qualidade de dados 
Dimensão de 

qualidade 

Métrica  

atual 

Meta de  

qualidade 

Validade 90% 98% 

Completude 81% 98% 

Unicidade 97% 99% 

Consistência 69% 90% 

Integridade 43% 90% 

Meta final 76% 95% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Definição das atividades de melhoria da qualidade dos dados 

Batini e Scannapieco (BATINI et al, 2016) afirmam que a definição das atividades de melhoria é a mais 

crítica para o sucesso da qualidade dos dados. No DAMA-DMBOK (DAMA-DMBOK, 2010) são 

recomendadas três formas para a correção de dados: 

1. Correção automatizada: São usadas ferramentas para correção da qualidade dos dados. As decisões de 

melhoria são baseadas em regras pré-definidas. Os valores modificados são atualizados sem intervenção 

manual.  

2. Correção semiautomática: São usadas ferramentas automatizadas para limpar e corrigir dados, mas 

requer uma revisão manual antes de confirmar o armazenamento das correções no banco de dados. 

3. Correção manual: São correções realizadas sem o uso de ferramentas. Os usuários de dados inspecionam 

registros inválidos e determinam os valores corretos, fazem as correções e confirmam os registros 

atualizados. 

O DAMA-DMBOK (DAMA-DMBOK, 2010) ainda ressalta a importância de descobrir e eliminar 

as causas raízes dos problemas de qualidade de dados, isolar os dados incorretos e realizar as atividades de 

melhoria.  
 
Definição do processo de melhoria da qualidade dos dados 

 

Na Figura 14 é exibido o processo de melhoria dos dados. O processo inicia com a execução das 

atividades automatizadas para melhoria da qualidade das informações extrajudiciais do MP sem a 
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intervenção humana. Esta ação foi planejada para ser executada pelo departamento de tecnologia do 

Ministério Público do Amapá. 

A seguir iniciam-se as atividades para eliminação das causas raízes dos problemas de qualidade de 

dados, estas ações têm como objetivo evitar que os problemas resolvidos ocorram novamente. 

A terceira atividade é executada com intervenção humana em conjunto com ferramentas que irão 

auxiliar na localização de dados incorretos e na correção. Estas ações são ditas semiautomáticas. 

Na quarta atividade é realizado o enriquecimento da base de dados. Esta ação é realizada com o apoio de 

outros bancos de dados com melhor qualidade, como por exemplo a base de dados de pessoas físicas e 

jurídicas da Receita Federal. Ao final espera-se que sejam complementados dados com problema de 

completude e corrigida informações com baixa validade. 

Figura 14: Processo de melhoria dos dados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

XI. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Na Figura 15 são mostradas as métricas associadas às dimensões de qualidade de dados dos processos 

extrajudiciais.  Foram avaliadas a validade, completude, unicidade, consistência e integridade. 

Figura 15: Gráfico da melhoria da qualidade por dimensão 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

É possível observar que a validade aumentou de 90% para 99%. A validade melhorou porque foram 

corrigidos em várias tabelas problemas como nomes com valores contendo letras minúsculas, múltiplos 

espaços e espaço no início e fim dos valores. A qualidade não chegou a 100% porque não foi possível 

corrigir automaticamente problemas como nomes abreviados, nomes sem sobrenomes, nomes de contendo 

símbolos especiais e números. 

A unicidade, apesar da exclusão de dados duplicados, não teve melhoria significativa e a qualidade 

permaneceu em 97%.  

A consistência permaneceu em 69%.  

A integridade foi a dimensão de qualidade que teve mais melhoria. Passou de 43% para 77% de 

qualidade. 

Figura 16: Gráfico da melhoria da qualidade dos dados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Na Figura 16 é mostrada a melhoria final da qualidade dos dados. Esses indicadores foram calculados 

usando a média aritmética entre as dimensões validade, completude, unicidade, consistência e integridade. 

A qualidade dos dados extrajudiciais passou de 76¨% para 89%, resultando em uma melhoria de 13%. 
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XI. CONCLUSÃO 

Durante a execução do estudo de caso, foi verificada a inexistência de regras de qualidade de dados no 

Ministério Público, pois cada funcionário criava suas próprias regras. Foi necessária então a criação de um 

conjunto de regras necessárias para realização da avaliação da qualidade dos dados. 

Outro complicador foi a demora da avaliação da qualidade dos dados, causada pela falta de ferramentas 

de qualidade e pelo grande número de regras e dados avaliados. Foram necessários 6 meses para execução 

desta fase. 

Destaca-se também que o trabalho foi prejudicado em virtude do método HDQM não descrever com 

clareza todas as atividades necessárias a sua execução. Este problema foi contornado com o uso dos 

conhecimentos obtidos em outros estudos científicos como o DAMA-DMBOK e o TDQM. Também 

foram utilizadas ferramentas para auxiliar na aplicação do método: 

 As causas raízes da má qualidade de dados foram definidas com o auxílio do diagrama de ishikawa 

 Para reconstrução dos processos dos dados foi utilizado o IP-MAP  

 Na reconstrução de conhecimentos sobre os dados foi usado o diagrama de entidade relacionamento 

DER 

 A avaliação do risco/viabilidade foi realizada com base na ISO 31000  

 A avaliação da qualidade dos dados foi realizada com o uso de instruções SQL 

 As atividades de melhoria foram planejadas seguindo as recomendações do DAMA-DMBOK  

 A definição do processo de melhoria foi desenhada com o BPMN 

 O cálculo das métricas de qualidade foi realizado com auxílio de planilhas eletrônicas 

A pesquisa conclui que no governo eletrônico a população não recebe treinamentos para uso dos 

serviços. Com isso os sistemas precisam ser intuitivos e os dados com alta qualidade para garantir que 

encontrem as informações que procuram. 

Após a aplicação do processo de melhoria, a qualidade dos dados aumentou de 76% para 89%. 

Constatou-se a melhora de 13% na qualidade das informações. 

Conclui-se que o HDQM pode ser utilizado com sucesso na melhoria da qualidade dos dados para 

governo eletrônico. Porém se mostrou mais eficiente quando complementado com outros métodos e 

ferramentas como DAMA-DMBOK, IPMAP, Diagrama de Ishikawa, Linguagem SQL, BPMN e TDQM. 
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IMPLEMENTATION OF IT SERVICE TRANSITION BASED ON FRAMEWORK ITIL v3 - AN 

EXPLORATORY RESEARCH 

 

The ITIL framework has been the target of many studies around the world. Many of them agree on 

one fact: the great difficulty of implementing this framework giving it a very complex status. That 

makes it a challenge. Proposing a methodology that confronts this affirmation has benn the target of 

many researchers. This paper presents an exploratory research in order to identify what has been 

discussed in this aspect, aiming, however, to focus on the IT (information Technology) Service 

Transition and intends to collaborate in understanding how this tool has been used by its followers. 

 

Keywords: ITIL; IT Service Transition; Knowledge Management. 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DE TRANSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TI BASEADO NO FRAMEWORK 

ITIL v3 – UMA PESQUISA EXPLORATÓRIA 

 

O Framework ITIL tem sido alvo de muitos estudos ao redor do mundo. Muitos deles concordam 

em um fato: a grande dificuldade de implementação deste framework dando a ele um status de 

grande complexidade. Isso o torna um desafio. Propor uma metodologia que enfrente essa 

afirmação tem sido o alvo de muitos pesquisadores. Este artigo apresenta uma pesquisa de caráter 

exploratório a fim de identificar o que tem sido discutido neste aspecto objetivando, entretanto, 

focar na Transição de Serviços de TI (Tecnologia da Informação) e pretende colaborar com a gestão 

do conhecimento sobre como esta ferramenta tem sido empregada por seus adeptos. 
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1 Introdução 

O uso de alguns frameworks de boas práticas tem possibilitado a muitas organizações o 

ganho de performance, produtividade e redução de custos, além do cumprimento de prazos.  A 

proposta de frameworks como o ITIL é aumentar a eficiência dos gastos da organização, oferecer o 

controle de melhoria continuada e melhorar o gerenciamento dos serviços que estão no ambiente de 

produção (JUNIOR, 2014). No entanto ainda existe um alto índice de problemas vinculados à 

operação de TI. Tais problemas estão relacionados com a operação de atividades como: aplicações 

não testadas, má gestão de mudanças, sobrecarga de processamento, falhas em procedimentos e 

falhas de cumprimento de requisitos (MAGALHÃES e PINHEIRO, 2007). Contraposto a isso, 

estudos recentes têm posto à provado a eficiência de modelos como COBIT, ITIL, PMBOK, CMMI 

e tantos outros nas organizações que os adotam. Os resultados conquistados com o uso destes 

frameworks têm apresentado ganhos expressivos não só sob a ótica financeira, mas também de 

produtividade, eficácia e eficiência (MAGALHÃES e PINHEIRO, 2007). 

Independentes do modelo a ser implantado pesquisas têm mostrado que vários 

problemas surgem no momento da implantação. Isso tem motivado muitos pesquisadores ao redor 

do mundo na busca de respostas para entender melhor toda essa dinâmica.  

Este artigo propõe apresentar o que tem sido discutido, se houver, no cenário científico 

sobre a aplicação da Transição de Serviços de TI à luz do modelo ITIL na tentativa de identificar os 
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principais problemas encontrados em sua implantação. Também pretende analisar os estudos que 

propõem a utilização de nível de maturidade como forma de enfrentar os problemas de falta de 

sucesso encontrados pelas organizações na implantação de frameworks. Após estas tarefas serem 

cumpridas, apresentar as considerações sobre ser útil ou não adotar a utilização de nível de 

maturidade aliado à Transição de Serviços do ITIL. 

A fim de alcançar o objetivo a que se propõe, este artigo está assim organizado: a seguir, 

apresenta-se todo o referencial teórico que embasa este estudo. Na seção 3 é exposta a metodologia 

adotada para o desenvolvimento desta pesquisa. Na seção seguinte os resultados e estudos futuros e, 

por fim, a conclusão e o as referências utilizadas. 

 

2 Fundamentação Teórica 

2.1 Motivação 

Muitas organizações que tentam implantar ITIL falham completamente. Em outras, há 

também o problema com o cumprimento de prazos nesta tarefa. Isso tem causado dores constantes 

entre as equipes de gerenciamento de serviço de TI. Evidências empíricas mostram que várias 

organizações subestimam o tempo, o esforço e os riscos – para não mencionar os custos – de 

implementação do ITIL (PEREIRA e SILVA, 2010).   

Para AXELOS (2017) a palavra de ordem é visão holística da atuação da TI. Em estudo 

recente, a organização identificou algumas contradições no modo como o gerenciamento de 

serviços de TI é percebido criando uma percepção de que os objetivos de uma empresa e de suas 

equipes de TI estão desalinhados. As organizações precisam adotar uma visão holística do 

gerenciamento de serviços para que as iniciativas de transformação sejam bem sucedidas. Para 

SHARIF et al. (2008) muitas organizações tentam implementar todos ou muitos processos do ITIL 

ao mesmo tempo. Isso causa confusão, problemas de equipe e baixa integração entre os processos. 

Por tudo isso, é necessário investigar a fundo e entender melhor o que tem sido recorrente nestas 

falhas e analisar se há a possibilidade de intervir para tornar a tarefa de implantação do ITIL algo 

mais simples e controlada. 

 

2.2 Definição de serviço 

A palavra serviço tem sido utilizada constantemente nas pequenas, médias e grandes 

organizações. Quando aplicado à área de TI, o termo trás consigo muitas vertentes importantes para 

o bom funcionamento do setor e da empresa como um todo, mas o que tem se destacado muito é a 

satisfação do cliente. O termo foi cunhado pelo Departamento de Comércio dos EUA na década de 

30 (GALUP et al., 2007).  

Em linhas gerais, serviço é tudo aquilo que tem por finalidade servir a alguma coisa ou 

a alguém (MICHAELIS, 2018). Serviços de TI tem relação com a aplicação de conhecimento 

técnico e de negócios usados para que organizações criem, otimizem, gerenciem e/ou tenham 

acesso a informações e processos de negócios (GARTNER, 2018). São operações onde acontece o 

atendimento da TI no fornecimento de serviços aos usuários, gestores e, possivelmente, clientes da 

organização, fornecedores, parceiros, etc., (FERNANDES e ABREU, 2014). GALUP et al. (2007) 

afirma que a ciência de serviços deverá desenvolver tecnologia baseado na compreensão dos 

processos de negócios e consequente identificação de falhas nas empresas para proposição de 

ferramentas que possam corrigi-las.  

2.3 Modelo de Maturidade 

Os modelos de maturidade auxiliam no estabelecimento de níveis de evolução de 

processos, criando estágios de melhoria da implementação de processos na organização (SOFTEX, 
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2014). Este formato tem sido muito utilizado para minimizar os riscos de implantação de 

framework e mantê-los sob controle.  

Como os modelos mencionados são formados por processos (SHARIF et al., 2008) e 

(PEREIRA e SILVA, 2011) e as organizações já estruturam-se num formato, também, baseado em 

processos (MAGALHÃES e PINHEIRO, 2007), nada mais coerente e interessante que avaliar a 

aplicação do conceito de modelo ou nível de maturidade em situações como as mencionadas até o 

momento. Dividir para conquistar é o princípio norteador desta proposta. A ideia é, então, utilizar de 

níveis de maturidade para a implantação de frameworks como os já mencionados ou, 

especificamente, da Transição de Serviços baseado no ITIL. 

 Alguns estudos já apresentaram grandes conquistas sobre o uso de nível de 

maturidade. Muitos deles aliando-os ao framework ITIL. Alguns resultados muito interessantes já 

foram alcançados e serão apresentados na seção 4 deste trabalho. 

2.4 ITIL 

Para CRISTOVÃO et al. (2015) o modelo ITIL pode ser considerado uma fonte de boas 

práticas utilizadas pelas organizações para estabelecer padrões de melhorias das capacidades  de 

gerenciamento de serviços. Para PEREIRA e SILVA (2011) ITIL é uma metodologia que auxilia na 

melhoria da prestação de serviços de forma eficiente e efetiva, com alta qualidade, baseado nas 

melhores práticas de serviço.  

Esse framework foi desenvolvido pelo governo britânico para gerenciar e controlar os 

serviços de TI. A biblioteca é organiza, mantida e atualizada pela OGC (Office of Government 

Commerce) (ISIQUE et al., 2015). Ele é composto por cinco volumes a saber (CESTARI FILHO, 

2011): 

 

1. Service Strategy (Estratégia de Serviço); 

2. Service Design (Projeto de Serviço); 

3. Service Transition (Transição de Serviço); 

4. Service Operation (Operação de Serviço); 

5. Service Improvement (Melhoria Contínua de Serviço). 

 

O ITIL apresenta, em seu núcleo, a relação entre as bibliotecas como é mostrado a 

figura abaixo: 

 

Para BON (2006) e PEREIRA e SILVA (2010) o modelo ITIL foi criado como guia 

orientativo do que deve ser feito pelas organizações para implantação de um gerenciamento de 

serviços mas não como deve ser feito. Nisso reside o maior problema relacionado à implantação das 

bibliotecas que o compõem. Falta metodologia clara que possibilite às organizações interessadas em 

Figura 1: Ciclo de vida dos serviços do ITIL  
Adaptado pelo autor 
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sua adesão realizar tal implantação etapa por etapa. Isso asseguraria maior controle sobre os riscos 

e, consequentemente, maior chance de sucesso.  

De acordo com TACONI et al. (2013) a primeira biblioteca, Estratégia de Serviços é 

utilizada para identificação de necessidades e tomada de decisão sobre o negócio. O Desenho de 

Serviços serve para direcionar a integração das necessidades do negócio com os serviços de TI 

disponíveis. A Transição de Serviços é a implantação propriamente dita dos serviços de TI. A 

Operação de Serviços é o acompanhamento do serviço durante todo seu funcionamento e a 

Melhoria Continua de Serviços fornece referências sobre a avaliação de melhoria dos processos e 

serviços gerenciados.  

Para assegurar o alinhamento com o objetivo proposto por este estudo, a seguir, 

apresentam-se as principais características da biblioteca de Transição de Serviços. 

 

2.4.1 Transição de Serviços 

A proposta da Transição de Serviços é garantir que os serviços novos, modificados ou 

removidos atinjam as expectativas do negócio conforme documentado na Estratégia de Serviços e 

na fase de Projeto de Serviços (OGC, 2011). Para isso, segundo o mesmo autor, esta proposta deve 

se fundamentar nos seguintes objetivos: 

 

1. Planejar e gerenciar mudanças de serviços de forma eficiente e efetiva; 

2. Gerenciar riscos relacionados a serviços novos, alterados ou aposentados; 

3. Implementar com êxito lançamentos de serviço em ambientes suportados; 

4. Definir expectativas corretas sobre o desempenho e uso de serviços novos ou alterados; 

5. Certificar-se de que as alterações de serviço criem o valor comercial esperado; 

6. Fornecer conhecimentos e informações de boa qualidade. 

 

Para CESTARI FILHO (2011) a Transição de Serviço tem por objetivo estabelecer 

parâmetros e procedimentos para controlar os serviços em operação ou produção, e identificar os 

principais componentes de transição de serviços, focando no projeto e no gerenciamento de recursos 

para implantação do novo serviço. 

 

3 Metodologia 

Esse estudo tem por proposta apresentar pesquisa exploratória de natureza quantitativa. 

A definição deste tipo de pesquisa possibilita maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito (GERHARDT e SILVEIRA, 2009). Busca-se compreender melhor os 

problemas encontrados para a implantação do ITIL. A intenção é identificar especificamente a 

implantação da biblioteca de Transição de Serviços. Essa escolha se dá pelo fato de, durante as 

pesquisas preliminares realizadas através de surveys, documentação e artigos que abordassem sobre 

ITIL, ainda haver a ausência considerável de trabalhos relacionados com esta biblioteca. Muitos 

estudos encontrados apresentam relação com as demais bibliotecas, contudo, falta matéria sobre 

este assunto.  

Para efeito de coleta e análise de dados em artigos científicos foram realizadas 

pesquisas através do google scholar, ferramenta desenvolvida para dar visibilidade mundial e acesso 

a conteúdo de trabalhos acadêmicos (GOOGLE SCHOLAR, 2018).  Para os resultados obtidos, 

buscou-se por termos como: “Maturity Model”, “ITIL” e “Maturity Model and Service Transition”. 

Foi utilizada também nesta pesquisa a combinação destes termos nas mais variadas formas.  Na 

seção seguinte apresentam-se os dados coletados. 

3.1 Coleta de Dados 

Como apresentado na seção anterior, a coleta de dados foi realizada através de 

levantamento bibliográfico com o uso do Google Scholar. Dois foram os desafios neste 
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levantamento: encontrar estudos que demonstrassem resultados com a aplicação de Transição de 

Serviços e, aliado a isso, a utilização de níveis de maturidade neste processo. Ficou evidente a 

escassez de informações que tratem sobre a implantação desta biblioteca. Apenar um trabalho 

recente foi encontrado na literatura que aborda este assunto, mas não diretamente sobre a biblioteca 

de Transição de Serviços.   

 

3.1.1 Trabalhos relacionados 

O levantamento realizado possibilitou encontrar material sobre a utilização de 

bibliotecas importantes do ITIL. Ao longo dos últimos 10 anos muita coisa foi escrita. Só entre 

2009 e 2010 34 novos artigos acadêmicos foram escritos apresentando novos modelos de 

maturidade (WENDLER, 2012).  

Alguns destes trabalhos, as mais relevantes, foram escolhidas para compor a Tabela 1 

mostrada a seguir. O critério de seleção é a utilização de nível de maturidade como estratégia de 

implantação d ITIL ou de algum elemento extraído dele. Estão assim organizados: Título dos 

estudos, autoria e o objetivo.  

 

Tabela 1: Estudos sobre nível de maturidade aplicado ao ITIL 

TÍTULO AUTORIA OBJETIVO DA PESQUISA 

Considering Service Strategy in 

ITIL V3 as a Framework for IT 

Governance 

NABIOLLAHI e BIN 

SAHIBUDDIN, (2008) 

Análise da biblioteca Service 

Strategy do ITIL v3 como 

sucessora da versão anterior 

bem apoio para Governança de 

TI estruturada e amadurecida. 

GAIA Infrastructure: a 

Framework for the 

Management of Information 

and Communication 

Technology Infrastructure  

ISIQUE et al. (2015) 

Framework apresentado para 

coleta de dados sobre a situação 

da infraestrutura de TIC da 

organização com abordagem 

ampla do ITIL. 

GAIA Catálogo de Serviços de 

TI: Um Framework para 

Construção de Catálogos de 

Serviços de TI  

TACONI et al. (2014) 

Apresenta estrutura para apoiar 

a construção do Catálogo de 

Serviços de TI, assunto este 

relacionado ao Projeto de 

Serviços do ITIL. 

Proposal of Maturity Model to 

deploy a service catalog 
TACONI et al. (2013) 

Propõe um modelo de 

maturidade para a construção de 

um catálogo de serviços. 

GAIA Human Resources - An 

approach to integrate ITIL and 

Maturity Levels focused on 

improving the Human Resource 

Management on Software 

Development 

HORITA e BARROS (2012) 

Propõe aumentar a qualidade do 

processo de desenvolvimento 

de software através da 

institucionalização de boas 

práticas. Uso com abordagem 

ampla do ITIL. 

GAIA Risks - A Service-based 

Framework to Manage Project 

Risks 

GAFFO e BARROS (2012)  

Quantifica o gerenciamento de 

riscos no desenvolvimento de 

software por meio de níveis de 

maturidade. 

Utilizando o Método Analytic GOMEDE e BARROS (2012) Aplicação do método Analytic 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4663



 

 

Hierarchy Process (AHP) para 

Priorização de Serviços de TI: 

Um Estudo de Caso 

Hierarchy Process na 

priorização de serviços em um 

portfólio de TI. 

Tool to evaluate the degree of 

maturity lessons learned 

management in a software 

development process 

GÓES e BARROS (2015) 

Objetivo apresentar uma 

ferramenta para avaliar o grau 

de maturidade da Gestão de 

Lições Aprendidas dentro do 

processo de desenvolvimento 

de software. 

A Implantação de um Service 

Desk: Um Estudo de Caso 

Aplicando Conceitos do ITIL e 

do PMBOK 

BRIGANÓ e BARROS (2010) 

Implantação de Service Desk no 

Centro de Ciência da 

Computação na Universidade 

Estadual de Londrina. 

A maturity model for 

implementing itil v3 
PEREIRA e SILVA (2010) 

Apresenta um novo modelo de 

maturidade para implantação do 

ITIL v3. 

A maturity model for 

implementing itil v3 in practice 
PEREIRA e SILVA (2011) 

Apresenta um novo modelo de 

maturidade para implantação do 

ITIL v3 na prática. 

 

Todas elas utilizam de conceitos de ITIL associado a níveis de maturidade ou até 

mesmo exploram, de maneira aprofundada, um das bibliotecas deste framework. Os dois últimos 

trabalhos apresentam relação com o foco deste estudo. Em ambas as publicações, apresenta-se 

modelo para implantação do ITIL em sua totalidade. Nele é possível perceber a utilização de nível 

de maturidade como ferramenta de facilitação na implantação do framework.  

Este trabalho confirma o pressuposto de que ainda há um gap informacional no que 

tange à aplicação da biblioteca de Transição de Serviços do ITIL. Na seção seguinte apresenta-se 

um detalhamento da pesquisa realizada. 

 

4 Resultados e estudos futuros 

Confirma-se, com esta pesquisa, a falta de material na literatura que trate da utilização 

da biblioteca de Transição de Serviços. No entanto, os resultados encontrados nos estudos expostos 

na seção anterior são estimulantes a medida que comprovam a eficácia na utilização de modelo de 

maturidade para implantação de frameworks como o ITIL. Utilizar nível de maturidade em 

processos complexos tem mostrado, também, eficiência para organizá-los e implantá-los de maneira 

controlada. Os ganhos são expressivos à medida que a organização consegue se perceber melhor 

com sua utilização. Isso dá condições para que ela possa melhorar seus processos e disponibilizar 

serviços com controle de custo envolvido e maior satisfação do usuário. A seguir, apresenta-se de 

maneira sintetizada a proposta dos estudos identificados na literatura bem como sua aplicação. 

Optou-se por não entrar em níveis elevados de detalhamento por se tratarem de trabalhos que, em 

sua essência, não apresentam relação direta com a Transição de Serviços segundo o ITIL. Torna-se 

relevante explorá-los por apresentarem o uso de modelos de maturidade, também, objeto deste 

estudo. 

O modelo GAIA Infrastructure possibilita identificar, das áreas de operação e gestão de 

infraestrutura de TIC, quais estão com problemas (ISIQUE et al., 2015). Desta forma, a organização 

consegue auxiliada por níveis de maturidade para superação do problema, mitigar e controlar as 

etapas necessárias para superá-lo(s). Os autores utilizaram o QAD (Questionário de Avaliação de 

Desempenho) para posicionar a organização em seu respectivo nível de maturidade. 
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O modelo GAIA Catálogo de Serviços de TI compreende todo o processo de 

desenvolvimento de um Catálogo de Serviços de TI, desde o posicionamento inicial de uma 

organização até sua total realização (TACONI et al., 2014). Neste modelo o autor utiliza um QAD 

para identificar o nível de maturidade da empresa. Aplicado à uma organização sediada no estado 

do Paraná, de atuação do setor moveleiro, o modelo possibilitou descrever todos os serviços de TI 

que o departamento de TI da organização disponibilizava.  

O modelo GAIA Risks possibilita à organização identificar incluir de maneira 

incremental e flexível as atividades referentes à gerência de riscos no processo de desenvolvimento 

de software (PDS) sem que para isso, tais práticas sejam executadas sem modificar muito o PDS da 

empresa (GAFFO e BARROS, 2012). Utiliza-se de QAD para definição de nível de maturidade da 

organização. Após sua aplicação, o PDS da organização é submetido ao modelo que faz sugestão de 

alterações e, com a adesão das sugestões a organização obtém melhorias que a elevam a níveis 

maiores de maturidade. 

A ferramenta proposta por GÓES e BARROS (2015) tem por objetivo avaliar o grau de 

maturidade da Gestão de Lições Aprendidas dentro do processo de desenvolvimento de software da 

empresa. Este modelo apresenta seu QAD para nivelamento da organização. Com sua aplicação, o 

estudo de caso apresentado possibilitou um ganho expressivo de desempenho nesta tarefa 

mostrando a viabilidade do modelo. 

Já o modelo GAIA Human Resources propõe aumentar a qualidade no processo de 

desenvolvimento de software através da institucionalização de boas práticas com vistas a melhorar a 

gestão de recursos humanos disponíveis na organização (HORITA e BARROS, 2012). Também 

com a utilização de um QAD, este trabalho apresenta um diagnóstico inicial e, posteriormente à 

aplicação do modelo, novo diagnóstico que mostra o grau de melhoria obtido pela organização. 

O modelo de maturidade para implementação do ITIL v3, apresentado por  PEREIRA e 

SILVA (2010) utiliza de questionário para identificação do nível de maturidade com uma 

perspectiva de teste do próprio questionário afim de identificar se ele atende completamente as 

necessidades de classificação dos processos da organização em níveis de maturidades. O modelo de 

maturidade para implantação do ITIL v3 sob uma perspectiva prática apresentado, também, por 

PEREIRA e SILVA (2011) mostra resultados apresentados a partir de melhorias feitas no estudo 

anterior. Nesse, os autores apresentam um protótipo de software que auxilia as organizações a 

avaliar seus processos ITIL de maneira mais profissional. Isso possibilita à organização obter uma 

visão holística de sua situação.  

Todos os estudos acima mencionados definem sua escala de nível de maturidade e em 

todos, como se pôde notar, utiliza-se de questionário de avaliação para posicionar as organizações 

nas suas respectivas escalas de nível de maturidade. 

Como estudo futuro pretende-se realizar uma análise dos questionários disponíveis 

nestes trabalhos e formular um questionário especifico para Transição de Serviços, aplicá-lo a 

empresas que atuam neste campo e avaliar, a partir dos resultados, quais são as principais 

dificuldades encontradas pelos gestores de TI na manutenção dos serviços prestados por seus 

departamentos. Entender também questões relacionadas a prazos e custos de maneira mais clara é 

fundamental para proposição de soluções neste cenário.  

Outra proposta é criar uma base de contato com profissionais certificados ITIL na área 

para submeter a eles, também, um questionário de levantamento das principais dificuldades segundo 

um o ponto de vista destes profissionais. Entender qual é a visão da empresa e qual é a visão do 

profissional é extremamente relevante do ponto de vista acadêmico e científico. Para realização 

desta etapa pretende-se, num primeiro momento, encontrar grupos de profissionais em redes de 

contato com é o caso do Linkedin, rede de relacionamento de profissionais.  

Por fim, obter as impressões dos usuários possibilitaria cruzar os dois pontos de vista, 

do gestor dos serviços de TI e do usuário e/ou cliente destes serviços, a fim de tratar de maneira 

minuciosa as hipóteses e constatações que poderão ser obtidas desta análise. 
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5 Conclusão 

A realização desta pesquisa possibilitou conhecer um vasto campo de estudo que tem 

sido alvo de muitos pesquisadores no mundo todo. Muitas propostas de utilização de nível de 

maturidade já surgiram. Cada modelo propõe atacar deficiências de um modelo específico. ITIL, 

COBIT, CMMI e até modelos híbridos estão sendo testados com o uso de níveis de maturidade.  

Com foco no ITIL, vários foram os estudos que apresentam a aplicação do conceito de maturidade 

ou até mesmo a criação de um modelo específico para cenários específicos. Catálogo de serviços de 

TI, suporte a decisão, Service Desk e tantas outras etapas importantes num complexo conjunto de 

ferramentas cujo foco é entregar serviços de TI de maneira eficiente e eficaz tem sido testados 

aliando-os a modelos de maturidade. A grande maioria foi submetido a validação com resultados 

otimistas.   

Todavia, destes estudos, nenhum trata exclusivamente da biblioteca de Transição de 

Serviços do ITIL.  

O framework ITIL é a melhor opção para manutenção de infraestrutura de TI e ainda é o 

mais utilizado. Contudo é um dos grandes modelos disponíveis no mercado que apresenta muitos 

casos de aplicação mal sucedida. Conforme afirmou PEREIRA e SILVA (2011) ITIL é claro no que 

deve ser feito, mas não em como deve ser feita. 

Finalmente, é essencialmente necessária a condução de novas pesquisas no que tange à 

aplicação dos conceitos de Transição de Serviços baseados no ITIL uma vez que foi comprovada 

sua inexistência no mundo científico. Aliado a isso, utilizar níveis de maturidade mostrou-se 

significativo no enfrentamento aos problemas que muitas empresas, ainda hoje, encontram em sua 

implantação. A expertise sobre como propor um modelo assertivo que vá de encontro com a 

proposta deste artigo já foi identificada nos trabalhos/estudos encontrados. A receita de como 

desenvolver foi percebida na análise realizada. A proposta, então, é organizar algo semelhante para 

a implantação da biblioteca de Transição de Serviços conforme apresenta o ITIL. 
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This article aims to present the Telehealth System as a system to be implemented in 

indigenous villages. Faced with the peculiar configurations of the state of Amazonas, 

Telehealth and all its tools can alleviate the deficiency in number of health professionals 

working in this region, giving access to health, especially in the regions of indigenous 

villages. Although the Federal Constitution of 1988 brought the concept of universalization 

of health care, we know that only the law does not make this right translate into reality. In 

this context, the implementation of the Telehealth tool is presented in an innovative format, 

with possibilities to reach a large number of difficult access locations, making it possible to 

reduce the factors that impede care. The indigenous population in the state of Amazonas is 

large in comparison with the other states of the federation, and among the thirty-four (34) 

indigenous districts, seven (7) are entirely within the state and are areas of great territorial 

extension. It is hoped that this research will contribute to the discussions about the need to 

seek innovative formats for the health care of the indigenous population in remote regions. 

Keywords: Amazon, telehealth, indigenous populations. 

 

A TELESSAÚDE UMA FERRAMENTA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA COM 

PERSPECTIVAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE INDIGENA NO ESTADO DO 

AMAZONAS  

 
Este artigo tem como objetivo apresentar o Sistema da Telessaúde como sistema a ser 

implantado em aldeias indígenas. Diante das configurações peculiares do estado do 

Amazonas, a Telessaúde e todas as suas ferramentas podem amenizar a deficiência em 

número de profissionais de saúde em atividade nessa região, dando acesso à saúde, 

sobretudo nas regiões das aldeias indígenas. Embora a Constituição Federal de 1988 tenha 

trazido o conceito de universalização do atendimento à saúde sabemos que somente a Lei 

não faz com que esse direito se traduza em realidade. Nesse contexto, a implementação da 

ferramenta do Telessaúde se apresenta com um formato inovador, com possibilidades de 

atingir um grande número de localidades de difícil acesso, possibilitando a redução dos 

fatores impeditivo do atendimento. A população indígena no estado do Amazonas é 

numerosa em comparação com os demais estados da federação, sendo que dentre os trinta 

e quatro (34) distritos indígenas, sete (7) estão inteiramente dentro do estado e são áreas de 

grande extensão territorial. Espera-se que esta pesquisa contribua para as discussões sobre 

a necessidade de buscar formatos inovadores para o atendimento a saúde da população 

indígena em regiões remotas.  
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Palavras-chave: Amazonas, Telessaúde, populações indígenas. 

1-INTRODUÇÃO 

 

 

As configurações peculiares do Amazonas o diferenciam de outros estados 

brasileiros, sendo o estado com a maior população indígena, segundo o Instituto Brasileiro 

de geografia e Estatística – IBGE (2012), tem um reduzido número de profissionais de 

saúde em seus 62 municípios de grande extensão territorial onde muitas vezes o 

deslocamento só é possível por via fluvial, nesse ambiente a Telessaúde representa uma 

ferramenta de inovação para suporte onde há a impossibilidade de uma participação 

presencial dos profissionais de saúde sendo sua implementação capaz de promover 

atendimento em saúde, já que se inicia em cinco aldeias indígenas no Estado do Amazonas. 

Do ponto de vista do mercado, a Telessaúde se apresenta como uma alternativa 

econômica muito viável pelas variadas formas de utilização e pela abertura das crescentes 

demandas por produtos voltados para o atendimento à saúde, os governos podem ampliar 

suas áreas de atuação. Profissionalmente o mercado aponta para a necessidade de 

profissionais capazes de manusear ferramentas diferenciadas (TAVEIRA, 2012). 

Academicamente há um grande campo de atuação para profissional de 

telecomunicações, pela busca de novas tecnologias de informação e de incentivos a 

projetos de pesquisa em inovação, pois o instrumento de que falamos possibilita inúmeras 

formas de utilização indo desde a orientação de profissionais com mediação pedagógica até 

orientação prestada por meio de segundas opiniões nos diagnósticos (COSTA et al., 2017). 

No atual contexto mundial, com constantes transformações tecnológicas, alta 

competitividade, busca por qualidade em produtos ou serviços, cada vez mais o sucesso 

depende da capacidade da empresa inovar tecnologicamente, colocando novos produtos no 

mercado, a um custo-benefício para o cliente maior, com uma qualidade melhor e a uma 

velocidade maior do que seus concorrentes que possam ser traduzidas em benefícios para 

sociedade, dessa forma, as tecnologias são consideradas as mais clássicas das atividades 

inovativas, assume um papel de destaque, influenciando ativamente o processo de 

inovação tecnológica e dominando o estado da arte no que concerne a inovação. (HICKS, 

1999). 

WHEN (2011) compreende a Cadeia Produtiva de Saúde como um processo onde 

modernas tecnologias são usadas e a partir delas promover ações integradas e 

multiprofissionais, melhorando a qualidade de vida de uma população. 

Corroborando com essa ideia, em pesquisas acerca da temática "inovação 

tecnológica", o desenvolvimento e a exploração de tecnologias inovadoras, podem ser o 

motor do avanço e da prosperidade social (BJORN, 2006; PLANING, 2017). 

Essa pesquisa tem uma abordagem quantitativa, descritiva, a partir do levantamento 

de dados secundário com a técnica de coleta documental. Nesse contexto, esse artigo faz 

uma abordagem acerca da ferramenta de inovação tecnológica que traz possibilidades de 

acesso a um direito básico, a saúde, podendo incorporar ainda conteúdo e acesso à 

tecnologia e melhoria de atendimento.  

Indiscutivelmente há uma grande área a ser atendida e uma região com escassez de 

profissionais da área de saúde, segundo COSTA et al(2007) os dados  do Conselho 

Regional de Medicina do Amazonas dispunham à época de 3.178 médicos em atividade, 

sendo 2.972 na capital do estado médicos e 207 no interior. Diante disso, haverá 

possibilidade de expansão dentro das aldeias indígenas? 

O artigo estará estruturado em cinco (5) partes e abordará o sistema único de saúde 

brasileiro e sua a integração do subsistema de atenção à saúde indígena, a estrutura de 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4670



 

 

repartição para atendimento e o sistema de Telessaúde implementado no estado do 

Amazonas incluindo as aldeias indígenas dos municípios de Parintins e São Gabriel da 

Cachoeira. 

 

2- O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE BRASILEIRO E A INTEGRAÇÃO DO 

SUBSISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA  

 

A ideia do Sistema Único de Saúde (SUS) teve seus fundamentos postos a partir da 

Constituição Federal de 1988, mas foi regulamentado apenas em 1990, pelas Leis 

Orgânicas da Saúde (LOS) n. 8.080/90 e n. 8142/90 (BRASIL, 1988,1990). 

A finalidade era formular e executar políticas econômicas e sociais no campo da 

saúde, reduzindo os riscos de doenças assegurando condições para um acesso universal e 

igualitário ao sistema de saúde. A postura passaria a ser de prevenção, além de possibilitar 

um controle social, que proporcionaria participação da sociedade na gestão, através dos 

Conselhos Locais de Saúde (Brasil, 2012). 
 

Figura 1 – Mapa dos Distritos Especiais de Saúde Indigena - DSEIs 

 
                                        Fonte: Ministério da Saúde – MS (1999) 

 

A criação de 34 DSEIs é oficializada pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria 

nº. 254 em 31 de janeiro de 2002 e apenas em 2010 é criada a Secretaria Especial de Saúde 

Indígena – SESAI (BRASIL, 1999). 
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O mapa do Ministério da Saúde – (MS) mostra a delimitação dos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) em todo o Brasil, com áreas muito extensas como 

pode ser observada na figura.  

A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas também foi integrada 

na Política Nacional de Saúde, com seus fundamentos igualmente contidos na Constituição 

Federal de 1988 e fundamentada nas Leis Orgânicas da Saúde reconhecendo as 

especificidades étnicas e culturais dos povos indígenas sendo que foi regulamentada 

apenas em 1999 pelo Decreto n.º 3.156 e pela Lei nº 9.836/99, de 23 de setembro de 1999, 

que estabeleceu o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no âmbito do SUS, passando a 

responsabilidade da saúde indígena para a União (BRASIL, 1999), assim, o distrito 

Sanitário Especial Indígena (DSEI) passa a ser o modelo central da gestão da saúde 

indígena sendo vinculados diretamente ao Ministério da Saúde e geridos por conselhos de 

saúde tendo participação indígena é a partir dos Distritos que devem ser propostas as 

políticas de saúde, que deverão buscar garantir o acesso à atenção integral à saúde, 

respeitando à diversidade social e cultural desses povos. 

A tabela 1 relaciona os dez (10) Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) 

que pelo menos em parte estão dentro da área compreendida pelo estado Amazonas, porém 

e podemos observar que apenas sete deles se encontram inteiramente dentro do Estado do 

Amazonas. 

 
 

 Tabela 1 – Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) compreendido totalmente ou em parte no 

estado do Amazonas.  

 

Nº DISTRITO MUNICÍPIO SEDE UF 

4 Alto Rio Negro São Gabriel da Cachoeira AM 

5 Alto Rio Purus Rio Branco AC 

6 Alto Rio Solimões  Tabatinga AM 

18 Manaus Manaus AM 

21 Médio Rio Purus Labrea AM 

22 Médio Rio Solimões e afluentes Tefé AM 

24 Parintins Parintins AM 

27 Porto Velho Porto Velho RO 

31 Vale do Rio Javari Atalaia do Norte AM 

34 Yanomami Boa Vista RR 

               Fonte: Dados do Ministério da Saúde 

 

Os DSEIs 5, 27 e 34 tem suas sedes em outros estados. Na tabela 1, podem ser 

visualizadas no mapa indicando os DSEIs e suas localizações.  

 

3- A REALIDADE INDÍGENA NO AMAZONAS  

 

O estado do Amazonas é constituído por 62 municípios e uma população de 

3.341.096 habitantes numa área de 1.570.745,680 km², o deslocamento entre os municípios 

é feito em grande parte pela via fluvial com uma dificuldade maior em se tratando de área 

indígena, já que grande parte dessa população não se encontra nas sedes dos municípios 

como apontam os dados do IBGE (2010).   

A tabela 2 a seguir mostra a distribuição da população que se declarou indígena nos 

últimos sensos do IBGE (1990, 2010) e sua situação de domicilio, assim, nos três últimos 

Sensos a região norte apresenta números mais elevados da população indígena na área 

rural, onde o acesso, e os serviços médicos são mais escassos. 
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Os dados do IBGE (2012) mostram a numerosa população indígena presente na 

região norte do Brasil, tendo ainda que ser considerado, uma grande variação de etnias com 

suas peculiaridades, ainda com grupos que permanecem isolados.  

 
 

  Tabela 2 - Participação relativa da população residente autodeclarada indígena, por situação do 

domicilio.  

 
 

Observando mais atentamente os sete (7) municípios com maiores proporções de 

população indígena do país, todos se encontram no estado do Amazonas sendo que em São 

Gabriel da Cachoeira tem o numero mais significativo na área rural.(tabela 3).    

 
Na análise das Unidades da Federação, o Estado do Amazonas possui a maior 

população autodeclarada indígena do País, com 168,7 mil; o de menor, Rio 

Grande do Norte, 2,5 mil. Excetuando o Estado do Amazonas, que possui 

população autodeclarada indígena superior a 100 mil, na maioria das Unidades 

da Federação (15) essa população situa-se na faixa de 15 mil a 60 mil indígenas. 

(IBGE – Senso 2010)) 

 

 

Tabela 3- Municípios com maiores proporções de população indígena do país, por situação do 

domicilio - Amazonas/2010. Percentual da população. 
 

Amazonas           Total 

2010 

      Urbana 

         2010 

 Rural 

2010 

 

São Gabriel da 

Cachoeira  

 

  

76,6 

  

57,8 

  

95,5 

Santa Isabel do Rio 

Negro 

 

 59,2  31,6  76,0 

São Paulo de 

Olivença 

 

Atalaia do Norte 

 47,7 

 

   41,4 

          15,6 

      

           6,3 

  74,3 

 

    70,7 

 

Barcelos 

 

Amaturá 

 

Benjamin Contant 

  

32,5 

 

31,9 

 

29,4 

  

         12,3 

   

         10,9 

 

           5,6 

  

    48,1 

 

    55.0 

 

    65,6 

 

                                     ______________________________________________________________ 

                                     Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2010. 
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4- O SISTEMA DA TELESSAUDE A PARTIR DE 2011 

 

É preciso direcionar a atenção para aos diferentes significados dados aos termos 

Telessaúde, Telemedicina e e-saúde. Embora muitas vezes sejam aplicados como 

sinônimos, MALDONADO et al (2016, p S3) diferencia bem os termos,   “a Telessaúde se 

refere a toda e qualquer espécie de utilização de serviços de informação em relação à saúde 

a partir de instrumentos de comunicação tecnológica, já a Telemedicina é uma categoria 

dentro da Telessaúde,” assim, os serviços da Telemedicina são serviços diretos voltados 

para profissionais como uma prestação de serviço ou da área de saúde, sendo o termo e-

saúde uma “convergência da Internet com a saúde, ou seja, “todo o tipo de serviço de 

saúde viabilizado pela Internet, incluindo comércio eletrônico” 

O tema ganha mais importância a cada dia, recomendou na resolução formulada na 

58ª Assembléia Mundial da Saúde que os paises implementem os produtos através da 

Internet, bem como o uso seguro de informações e comunicações 

Tecnologias em apoio a áreas de saúde. No Brasil o sistema Telessaúde foi implantado por 

meio DECRETO nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005 e nos trás por meio da tecnologia da 

informação a possibilidade de oferecer educação às equipes de saúde da família, com grande 

utilidade em áreas de difícil acesso como é o caso do estado do Amazonas minimizando as 

distâncias geográficas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

A partir de 2011, com a edição da Portaria Nº 2.546, de 27 de outubro de 2011 há 

uma Redefinição com ampliação do Programa Telessaúde, que passa a ser denominado 

Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes. O Decreto em seu artigo 2º esclarece que a 

Telessaúde Brasil Redes fornecerá aos profissionais e trabalhadores das Redes de Atenção 

à Saúde no SUS quatro (4) tipos de atividade compreendendo os serviços abrangidos pela 

Teleconsultoria, o Telediagnóstico, Segunda Opinião Formativa e a Tele-educação. 

 
O Telediagnóstico é definido pelo Decreto como o serviço que utiliza as tecnologias da 

informação e comunicação para realizar serviços de apoio ao diagnóstico através de distâncias 

(MALDONADO, 2011) 

 

                     Gráfico 1 – Quantidade de Telediagnósticos realizados no triênio, 2015 – 2017. 
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Gráfico 2 – Telediagnósticos, ano 2016 por município.

 
    

Segunda Opinião Formativa seria a “resposta sistematizada, construída com base 

em revisão bibliográfica, nas melhores evidências científicas e clínicas e no papel 

ordenador da atenção básica à saúde, a perguntas originadas das Teleconsultorias” 

(MALDONADO, 2011) 

 
 
                              Gráfico 3 – Quantidade de profissionais cadastrados no triênio 2015-2017. 
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Gráfico 4 - Numero de profissionais cadastrados demonstra a adesão dos profissionais do estado ao sistema. 

 

 
 

A Segunda Opinião Formativa é uma ferramenta que permite o desenvolvimento de 

atividades educacionais com utilização de problemas reais, dando uma melhor formação 

aos participantes.  

A quarta modalidade é a Tele-educação que são as conferências, aulas e cursos 

ministrados por meio das tecnologias de informação e comunicação. 

 

 

 
Art. 4º As Teleconsultorias, os Telediagnósticos e a Segunda Opinião Formativa 

serão respondidos pelos Núcleos Técnico-Científicos com base na melhor e na 

mais atualizada evidência clínica e cientifica disponível, adequada e pertinente 

ao contexto de origem da solicitação.  

Parágrafo único. A resposta deverá ressaltar o conhecimento inerente à 

resolução do problema e que venha a contribuir com a educação permanente dos 

profissionais envolvidos, com vistas à ampliação de sua capacidade e autonomia 

na resolução de casos semelhantes.  

Art. 5º O prazo regular para envio da resposta à Teleconsultoria Assíncrona será 

fixado em protocolos estabelecidos por cada Núcleo Técnico-Científico, em 

comum acordo com o Comitê Gestor Estadual, não devendo exceder o prazo 

máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar do recebimento da consulta. 

 (grifos nossos) 

 

 

Os artigos 4º e 5º mostram os parâmetros que determinam o nível de atendimento 

exigido em cada modalidade.  

As atividades educacionais por web conferência para professores e especialistas 

trazem conhecimento e ocorre uma troca gratificante para todos que utilizam o sistema. 

 

A Teleconsultoria é a consulta feita por meio de instrumentos de telecomunicação 

bidirecional, sempre entre trabalhadores, profissionais e gestores da área de saúde e com a 

finalidade de “esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões 

relativas ao processo de trabalho”, podendo ser síncrona quando realizada em tempo real, 

por chat, web ou videoconferência ou assíncrona quando ocorrer por meio de mensagens 

off-line.  
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Elas são geradas a partir das duvidas dos profissionais da saúde diante de 

diagnósticos e necessitam de uma segunda opinião sendo uma ferramenta de apoio 

(MALDONADO, 2011). 

 Os gráficos a seguir apontam para números crescentes na área da tele-educação, 

tanto no volume de participantes como no número de atividades. 
 

 

          Gráfico 5 – Quantidade de participações de tele-educação no triênio 2015-2017. 

 
Fonte: relatórios internos, Universidade do Estado do Amazonas, 2017 

 
Figura 2 – Mapa dos pontos de instalação das antenas do Telessaúde. 

 
Fonte: www.telessaudeam.org.br  

 

 

A localização dos pontos de instalação das antenas tem uma abrangência que atinge 

os municípios do estado do Amazonas, mas ainda tem áreas muito extensas de vazio. 

Percebe-se pelos pontos relacionados no relatório que são postos de saúde, hospitais, 

Unidades Básicas de Saúde ou policlínicas, mas existem instalações específicas de 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4677

http://www.telessaudeam.org.br/


 

 

Telessaúde. O Quadro 1, apresenta os pontos onde existem antenas de transmissão 

instaladas. 

 
 

Quadro 1 – Pontos atualizados de antenas de transmissão instaladas, 2017. 

 

 
 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4678



 

 

 

 
FONTE: E-mail recebido por Marcio Pimentel (Reitoria), em 31/08/2016 - PDF); relatórios internos, 

Universidadedo Estado do Amazonas, 2017. 

 

 

 

5- A TELESSAUDE E SUAS PERSPECTIVAS EM ALDEIAS INDIGENAS NO 

ESTADO DO AMAZONAS 

 

No Brasil, o índio é uma minoria, ou seja, é estimada em 200.000 pessoas. Segundo 

LANGDON (1999), não ha dados exatos sobre o tamanho da população não há uma 

cultura única indígena pertencendo a micro sociedades onde cerca de 40% dos 206 povos 

existentes, ou seja, 83 grupos, têm uma população de até 200 indivíduos, sofrendo 
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“desnutrição, tuberculose, problemas de saúde bucal, parasitas, alcoolismo, alta 

mortalidade infantil, baixa expectativa de vida etc. havendo ainda uma grande preocupação 

com a AIDS.  

Importante observar que os grupos indígenas estão em vários estados de contato 

havendo ainda grupos isolados assim os profissionais que lidam com saúde indígena 

devem estar familiarizados com a natureza do sistema indígena de saúde. 

Em 2009 e 2010, houve a implantação de Pontos de Telessaúde em áreas indígenas 

no Estado do Amazonas, localizados em áreas indígenas. Relata TAVEIRA (2012), que 

uma foi implantada na localidade de Iauaretê, município de São Gabriel da Cachoeira, 

junto ao Pelotão Especial de Fronteira - PEF e o Polo-base Yauaretê, que se encontra no 

mesmo distrito e pertence ao Dsei Alto do Rio Negro, agregando dez(10) comunidades 

indígenas, compreendendo cerca de 15 etnias, maioria de origem Tariano e Tukano. 

Considerada de grandes proporções nas Terras Indígenas do país, sua concentração 

populacional é de 3.137 indígenas e o Polo-base Umirituba, referenciado ao município de 

Barreirinha e ao DSEI Parintins. Está situado às margens do rio Andirá-Marau com cerca 

de 1.343 índios. Atualmente ambos os Pontos estão inativos. A pesquisa ainda relata que 

foram entrevistados dez gestores que faziam parte dos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas Alto do Rio Negro e Parintins. A pesquisa ficou prejudicada pela ausência de 

relatórios ou documentação sistematizada que pudesse ser analisada.  

Mesmo com as dificuldades foram identificados os seguintes pontos comuns 

presentes nas entrevistas:  

 

1- A importância de se considerar a diversidade cultural, o entendimento 

diferenciado da relação com os indígenas precisando ser considerada a medicina 

tradicional das populações indígenas do Estado;  

2- Ausência de: espaço adequado para a instalação do equipamento de 

transmissão;  

3- Dificil deslocamento do equipamento;  

4- Fornecimento com constante interrupção de energia elétrica  

5- Populações indígenas escolhidas tinham localização em áreas remotas e 

culturalmente diversas;  

6- A capacitação da força de trabalho é apontada como instrumento fundamental 

havendo dificuldade de fixar os profissionais nas regiões que eram de difícil 

acesso geográfico, pois a rotatividade prejudica o vínculo profissional paciente; 

 

Foi destacado que aspectos ligados à rotatividade profissional não é problema 

exclusivo da saúde indígena, mas teria origem no próprio formato de contratação.  

 

 

6-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados apresentados nos relatórios da Telessaúde no estado do Amazonas 

demonstram uma adesão dos profissionais da área de saúde e a Universidade do Estado do 

Amazonas - UEA tem um papel preponderante nesse processo. Apesar das grandes 

distâncias entre os municípios a UEA tem atuação e sede em todos os 61 municípios do 

interior mais a capital ela está integrada fisicamente ao convívio da população e por meio 

das atividades que desenvolve. 

Dessa forma, reúne todas condições de obter sucesso nas áreas indígenas.  O 

modelo propicia uma economia de tempo e recursos financeiros evitando deslocamentos 
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desnecessários, embora nem tudo possa substituirá presença de um profissional, mas 

seguramente minimiza os problemas e o isolamento dos profissionais do interior. 

A rede de colaboradores tende a crescer, mas ainda precisamos de mais parcerias, 

pois elas propiciam trocas valiosas e percebendo a necessidade de desenvolver 

competências necessárias para a utilização do Sistema de Telessaúde, a Universidade do 

Estado do Amazonas – UEA estabeleceu na matriz curricular dos cursos de Medicina e 

Saúde Coletiva, a disciplina Telemedicina e Telessaúde. 

O sistema de comunicação implementado pela Telessaúde se apresenta como uma 

alternativa capaz de minimizar os efeitos do isolamento de muitas áreas apesar da 

necessidade de melhorar a qualidade do sinal de internet, motivo de inúmeras reclamações 

dos habitantes do interior do estado. 
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Cooperation between experienced researchers and students of scientific initiation is an 

established mean of training new researchers and professionals, as well as being a relevant 

mean of knowledge disseminating. The purpose of this study was to evaluate the social 

network of scientific co-authoring between researchers and students of scientific initiation. 

The Federal Institute of Campus Ceres was used as a locus of research. A document analysis 

was carried out in the lattes curriculum database of researchers and students. There is a 

growing involvement of the area of computing, in a campus with great focus in agrarian 

sciences. The results also present the topology and measurements of the publications network. 

 

Key-words: Innovation, Social Networks, Scientometrics.  

 
RED DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE CO-AUTORÍAS ENTRE INVESTIGADORES Y 
BOLSISTAS DE INICIACIÓN CIENTÍFICA 
 

La cooperación entre investigadores experimentados y alumnos de iniciación científica es un 

medio establecido de formación de nuevos investigadores y profesionales, además de ser un 

medio relevante de diseminación de conocimiento. El estudio tuvo como objetivo evaluar la 

red social de cooperación científica de coautorías entre investigadores y becarios de iniciación 

científica. Se utilizó como locus de investigación el Instituto Federal Goiano Câmpus Ceres. 

Se realizó análisis documental en la base de datos de los currículos lattes de los investigadores 

y alumnos. Hay una creciente participación del área de computación, en un campus con gran 

foco en ciencias agrarias. Los resultados también presentan la topología y las medidas de la 

red de publicaciones. 
 

Palavras clave: Innovación, Redes Sociales, Cienciometria. 

 

REDE DE COOPERAÇÃO CIENTÍFICA DE CO-AUTORIAS ENTRE PESQUISADORES 

E BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

 

A cooperação entre pesquisadores experientes e alunos de iniciação científica é um meio 

estabelecido de formação de novos pesquisadores e profissionais, além de ser um meio 

relevante de disseminação de conhecimento. O estudo teve como objetivo avaliar a rede social 

de cooperação científica de coautorias entre pesquisadores e bolsistas de iniciação científica. 

Foi utilizado como lócus de pesquisa o Instituto Federal Goiano Câmpus Ceres. Foi realizada 

análise documental na base de dados dos currículos lattes dos pesquisadores e alunos. Há um 
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crescente envolvimento da área de computação, em um campus com grande foco em ciências 

agrárias. Os resultados também apresentam a topologia e medidas da rede de publicações. 

 

Palavras-chave: Inovação, Redes Sociais, Cientometria. 
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INTRODUÇÃO 

 A iniciação científica é reconhecida como meio de formação de novos pesquisadores 

na carreira científica, além de impactar positivamente a vida pessoal, profissional e acadêmica 

dos bolsistas envolvidos (Pinto, Fernandes, & Silva, 2016). Por meio da iniciação os 

estudantes têm um primeiro contato prático com métodos e técnicas de pesquisa, e assim 

novos conhecimentos e tecnologias podem ser gerados.  

Na iniciação científica, a cooperação entre os orientadores e bolsistas é fundamental, 

nessa linha, para a consolidação do conhecimento científico produzido, é necessário a 

publicação dos resultados das pesquisas de forma colaborativa (Serra & Ferreira, 2015).  

A cientometria, ou o estudo da dinâmica refletido na produção de literatura de 

determinado campo científico, tem crescido e desenvolvido nas últimas décadas (Hood & 

Wilson, 2001), em suas diferentes técnicas: bibliometria, análise de coautorias e redes de 

colaboração, dentre outras. A importância da cientometria é refletida na possibilidade de se 

conhecer a evolução, ou o estado da arte de um campo científico nas dimensões teóricas e 

metodológicas, bem como de refletir o tipo de pesquisa desenvolvido, a produtividade, áreas 

ou tópicos de interesse e a rede de colaboração entre os autores (Moraes & Giroldo, 2014). 

A literatura reconhece que o conhecimento e a aprendizagem, elementos relevantes ao 

processo de inovação, são estimulados pelas redes sociais (Ribeiro, Antonialli, & Zambalde, 

2015). Destaca-se também que a análise de redes sociais é um dos principais métodos de 

avaliação de colaboração de coautoria (Silva, 2014). 

 Dessa forma, buscou-se avaliar a rede social de cooperação científica de coautorias 

entre pesquisadores e bolsistas de iniciação científica no âmbito do Instituto Federal Goiano 

Campus Ceres. De forma específica, dada a interdisciplinaridade da área de computação com 

outras áreas e potencial de projetos conjuntos (Giglietto & Rossi, 2012), avaliou-se também a 

participação da área de computação na rede de coautorias. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 Trata-se de um estudo exploratório e descritivo da rede de colaborações entre 

pesquisadores e bolsistas de iniciação científica, como lócus foi utilizado o Instituto Federal 

Goiano Campus Ceres. A coleta de dados utilizou duas fontes secundárias: (i) relatórios e 

documentos cedidos pela Gerência de Pesquisa do referido campus, e; currículo lattes dos 

professores e alunos que participaram da iniciação científica.   

 O recorte longitudinal utilizado foi de 2010 até agosto de 2017. Foram considerados 

como publicações, artigos completos publicados em periódicos, resumos expandidos, resumos 

simples e trabalhos completos publicados em anais de congressos que constavam com dois ou 

mais autores, pertencentes a rede estudada e, portanto, qualquer outra publicação foi 

desconsiderada. 

A rede de relações entre os atores foi elaborada por meio da rede de publicações entre 

os atores. Para a visualização da arquitetura da rede foi utilizado o software livre Pajek versão 

5.02. Para o cálculo da densidade, os loops foram considerados, visto que essa opção 

considera a intensidade de ligações em um mesmo vértice, usado para demonstrar a 

quantidade de publicações entre os atores. 

 No gráfico representativo da rede social, os vértices dos bolsistas foram apresentados 

como círculos cinza e os orientadores como triângulos sendo esses divididos em dois grupos. 

Orientadores formados na área de computação e/ou que lecionaram para os cursos no campus 

na área de computação, foram representados como triângulos vermelhos. Os demais 

orientadores que não tiveram nenhum vínculo com a área da computação, foram 

representados com triângulos cinza. 

 Atores que não tinham nenhuma publicação com outros membros da rede de iniciação 

científica, foram desconsiderados da representação gráfica da rede, que consistiam de 22 
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atores. A rede no Pajek teve seu layout energizado e teve seus componentes separados com 

base no algoritmo Kamada-Kawai, método que permite uma boa construção gráfica de rede 

de 50 até 500 vértices deixando a rede mais flexível, intuitiva, simples e interativa.  

 Do total de atores, 50 são orientadores e destes, 7 são orientadores vinculados a área 

de computação. Foram feitas análises de estatística descritiva envolvendo a quantidade e o 

tipo de publicações apenas envolvendo os orientadores da área isolando orientadores que não 

tivessem correlação direta com computação para que áreas mais antigas no campus, não 

influenciasse nos resultados estatísticos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 A rede criada possui 188 vértices representando orientadores e orientandos de 

iniciação científica no âmbito do Instituto Federal Goiano Campus Ceres como mostra a 

Figura 01. De acordo com a rede criada no Pajek, a média de interações/publicações é de 

3.9787, a mediana igual a 3.0, o desvio-padrão de 3.8921 e o betweenness centralization 

resultando em 0.07182948. 

 
Figura 01: Rede de co-autoria do IF Goiano Campus Ceres de 2010 até 2017. 

 

  

De 2010 até agosto de 2017, a rede gerou 409 publicações no âmbito da iniciação 

científica, sendo desse total: 3 artigos aceitos para publicação, 46 artigos completos 

publicados em periódicos, 175 resumos expandidos,178 resumos simples e 7 trabalhos 

completos publicados em anais de congresso. Em relação a área de computação, foi gerado 73 

sendo destacado: 28 resumos expandidos, 41 resumos simples e 7 artigos publicados como 

mostra a Tabela 01.  
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Tabela 1: Tipo de publicações de orientadores vinculados a área de computação. 

 OC1 OC2 OC3 OC4 OC5 OC6 OC7 Média Desvio-padrão 

AP - 6 - - - 1 - 1 2.236068 

REX - 20 2 - 2 2 2 4 7.118052 

RS - 17 2 2 2 6 12 5.857143 6.335839 

ACP - 3 - - - - - 0.4285714 1.133893 

Total 0 46 4 2 3 9 14  

OC1 - OC7 = Orientador de Computação 1 até 7 

REX = Resumos expandidos 

RS = Resumos Simples 

AP = Artigos publicados em periódicos 

ACP = Artigos aceitos para publicação 

 

 

Devido a quantidade de orientadores em computação ser reduzida se comparada com o 

restante das outras áreas do campus, nenhum orientador com outliers

outliers do estudo co

contextos em que ocorreram, pois, esses dados podem contribuir de alguma forma com a 

pesquisa. 

Em relação às medidas de que avaliam a coesão da rede, densidade (com loops) foi de 

0.02116342, valor baixo, entretanto, o grau médio foi de 3.97872340, um valor relativamente 

alto. O grau médio mensura a média de relações efetivas com base no número máximo de nós, 

medindo assim a intensidade destes consolidados, mostrando que a rede apresenta uma boa 

estruturação em certas partes de seus sub-núcleos que se interagem com uma certa 

intensidade.  

Entretanto isso se aplica em sua maioria, a atores de uma mesma linha de pesquisa 

fazendo que atores de áreas e linhas de pesquisa diferentes não se interagem influenciando 

diretamente na densidade da rede, uma medida que avalia a proporção em relação ao número 

máximo de interações possíveis na rede, quanto mais atores se relacionassem, mais densa 

seria a rede.  

O Campus Ceres, é um campus com tradição na área de agrárias e com um curso 

superior na área de computação, que em 2017, apresentava sua segunda turma.  Comparar 

áreas já consolidadas com vários cursos técnicos, graduações e pós-graduação, com outra 

área, no caso a área de computação, que apresenta apenas cursos técnicos consolidados e com 

uma graduação recém criada seria desigual, todavia, percebe-se que há uma boa inserção 

interdisciplinar com um orientador no centro de uma rede, conforme mostra a Figura 01, e 

uma crescente participação de publicação da área já no início da graduação, conforme 

apresenta a Figura 02. Uma explicação para esse resultado seria que, com uma maior 

disponibilidade de bases de dados e o desenvolvimento de ferramentas computacionais, 

propiciaria a colaboração com pesquisadores da computação, dado que muitas das habilidades 

requeridas não são contempladas em outras áreas do conhecimento (Giglietto & Rossi, 2012). 
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Figura 02: Evolução histórica das publicações relacionadas a iniciação científica do 

Instituto Federal Goiano Campus Ceres. 

 

CONCLUSÃO 
 Apesar da graduação na área de computação do campus Ceres ser ainda bem recente, a 

participação desses alunos e pesquisadores nas diversas áreas de pesquisa, ainda devem ser 

verificadas, devido ao potencial interdisciplinar que a área de computação tem em relação a 

produção científica.  

As primeiras turmas da graduação em sistemas de informação tiveram um forte 

estímulo à prática da iniciação científica ainda cedo na formação acadêmica, em que vários 

desses alunos tiveram contato já no primeiro período de curso e o impacto a longo prazo, 

ainda deve ser mensurado necessitando de mais dados. Entretanto com os dados preliminares, 

verifica um impacto considerável de publicações, mesmo com a quantidade de alunos totais 

sendo inferior se comparado com outros cursos já consolidados no campus, a área de 

computação foi a que gerou um maior número de publicações no período analisado 2017, 

compreendido de janeiro até agosto. 

 O estudo ainda está em andamento e precisa de uma melhor análise no que diz respeito 

à rede de cooperação científica de co-autoria com a realização de análises mais aprofundadas 

da rede, além de atualizar os dados, já que a coleta de dados foi feita muito próxima ao final 

de um ciclo de iniciação científica e muitas publicações ainda estavam pendentes em relação a 

publicação, pois inúmeros atores estavam isolados devido ao fato de suas publicações 

resultantes de um ano ou mais de pesquisa, não terem publicado ainda deixando a rede mais 

densa. 
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ABSTRACT 

 

 

The adoption of Corporate Governance in public administration focused on the beginning 

of organizational management, seeking the best mechanisms to control its management and 

how to achieve good results in the provision of public services to its clients and to the 

society that uses these services. This research aimed to identify relevant and priority 

actions in the implementation of best practices of Information Technology Services 

Governance in a public company identifying the success factors in its implementation. It 

has as a method the application of a qualitative research presenting the results achieved 

through a case study of this initiative implemented in 2009 and 2014. The data obtained 

reflect the perceptions about the implementation process and the results achieved, showing 

the actual experience obtained and the contribution that this dynamism and improvement in 

the productive processes, inductively, can impact on the improvement and quality of the 

services provided. 

 

Keywords: Corporate Governance, IT Governance, Processes, People 

 

 

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS FATORES DE SUCESSO NA IMPLANTAÇÃO 

DAS MELHORES PRÁTICAS DO ITIL –  INFORMATION TECHNOLOGY 

INFRASCTRUTURE LIBRARY EM UMA EMPRESA PÚBLICA SOB AS ÓTICAS 

PESSOAS E PROCESSOS 

 

RESUMO 

 

A adoção da Governança Corporativa na administração pública teve como foco no seu 

início a gestão organizacional, buscando os melhores mecanismos de controle de sua 

gestão e como meta obter bons resultados na prestação de serviços públicos para seus 

clientes e à sociedade usuária desses serviços. Essa pesquisa teve como objetivo identificar 

ações relevantes e prioritárias na implementação de melhores práticas de Governança dos 

Serviços de Tecnologia da Informação em uma empresa pública identificando os fatores de 

sucesso em sua implementação. Tem como método a aplicação de uma pesquisa qualitativa 

apresentando os resultados alcançados através de um estudo de caso desta iniciativa de 
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implementação ocorrido 2009 e 2014. Os dados obtidos refletem as percepções sobre o 

processo de implantação e nos resultados alcançados, evidenciando a experiência real 

obtida e a contribuição que esse dinamismo e aperfeiçoamento nos processos produtivos, 

indutivamente, possam impactar na melhoria e na qualidade dos serviços prestados. 

 

Palavras-Chave: Governança Corporativa, Governança de TI, Processos, Pessoas 

 

 

 

1 – Introdução 

 

Segundo Weill e Ross (2006) a tecnologia da informação (TI) vem ao longo dos 

anos se tornando cada vez mais um instrumento de competitividade das empresas que 

constantemente buscam alinhar esta tecnologia com a estratégia de negócios da 

organização tornando-se também estratégica para a obtenção dos objetivos da organização. 

As organizações que alcançam o alinhamento das estratégias de negócios e as estratégias 

de TI, mostram melhor desempenho econômico contribuindo com a preservação do valor 

da organização um dos objetivos da governança corporativa, definida pelo Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa como o sistema pelo qual as sociedades são 

dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre acionistas, conselho de 

administração, diretoria, auditoria independente e conselho fiscal. As boas práticas de 

governança corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu 

acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade, segundo o IBGC (2009). Controles, 

processos, procedimentos e métricas adotados são termos originários da Tecnologia da 

Informação (TI) e desta forma cria-se uma forte dependência das organizações com relação 

a mesma tornando-a necessária à sincronização com o negócio. A governança da 

tecnologia da Informação busca compartilhar as decisões na área com as demais áreas da 

organização assim como estabelece as regras, a organização e os processos que nortearão o 

uso da TI na organização. 

Neste contexto em que a tecnologia da informação assume um papel estratégico, 

surgem modelos de governança corporativa de TI que auxiliam as organizações a buscar a 

gerência de seus processos internos, assim como estabelecer a forma de comunicação 

destes processos aos externos à organização, e identificando as interfaces entre esses 

processos, buscando as responsabilidades das áreas da empresa, das pessoas e o 

desempenho esperado medido por indicadores e metas. Segundo o IT Governance Institute 

(ITGI), a definição de Governança da TI se baseia em uma estrutura de relacionamentos e 

processos, para dirigir e controlar a organização no sentido de atender os objetivos dessa 

organização, adicionando valor, ao mesmo tempo em que equilibra os riscos em relação ao 

retorno da TI e seus processos. Define também como parte integrante da governança 

corporativa e consiste em garantir que a liderança, a estrutura organizacional e que os 

processos de TI possam sustentar e promover melhorias nas estratégias organizacionais e 

em seus objetivos estratégicos. 

O termo governança corporativa de TI adotado no âmbito da tecnologia da 

informação (GCTI) tem como uma de suas referências acompanhar os resultados obtidos 

nos investimentos em tecnologia da informação na organização através da adequada gestão 

de seus serviços. trata das estruturas de relacionamentos e processos para direcionar e gerir 

a organização de forma a atingir seus objetivos, criando valor e equilibrando os riscos em 

relação ao retorno esperado pelo investimento em TI e seus processos de acordo com Vanni 

(2005). Com a crescente demanda o aumento da dependência das organizações em relação 
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à tecnologia da informação, a importância da sua gestão torna-se a cada dia, imprescindível. 

A premissa em adotar ferramentas de governança e seus impactos dentro da 

organização envolve altos investimentos na aquisição e manutenção da sua arquitetura 

tecnológica, além de direcionar grande parte de seus recursos em aperfeiçoamento e 

capacitação de pessoas para gerirem a TI na organização (Lunardi, Backer, Maçada, 2010, 

p.47). 

Os ativos de TI de uma organização necessitam ser gerenciados adequadamente 

uma vez que as informações sustentarão, subsidiarão e darão suporte às tomadas de decisão 

de uma organização. Os serviços que envolvem os ativos que compõe a arquitetura 

tecnológica da organização necessita de uma gestão transparente na aquisição e uso de seus 

recursos, seus gestores devem demonstrar responsabilidade corporativa quanto aos 

recursos, os mesmos devem ter equidade no seu tratamento e o fornecimento dos 

resultados obtidos com seu uso – princípios básicos da governança corporativa segundo o 

Código de Boas Práticas de Governança Corporativa IBGC (2009). 

Pesquisas bibliográficas apontam a existência de vários estudos sobre as áreas de 

governança corporativa e de governança corporativa de TI, porém a relação entre elas 

ainda é incipiente e necessita de pesquisas que estabeleçam a verdadeira relação e a 

maneira de operacionalizá-la. Esta pesquisa avalia a relação existente entre essas áreas e a 

intensidade desta relação por meio da análise dos impactos na implementação da gestão 

dos serviços de TI por meio do conjunto das melhores práticas da ITIL (Information 

Tecnology Infrastructure Library), para gerir o planejamento, gerenciamento de incidentes 

e problemas, mudanças, operações, capacidade, disponibilidade e custos de serviços de TI, 

em uma empresa da área pública, sugerindo dois pilares de sustentação – pessoas e 

processos na formulação de um modelo de implantação dessas melhores práticas 

estruturais. 

 

2 - Problematização do Estudo 

No âmbito público, o gerenciamento de recursos de TI é fundamental no 

incremento da oferta dos serviços prestados pelos diversos âmbitos governamentais e 

visam fortalecer os mecanismos de transparência, governança e responsabilização na 

administração pública (Barbosa, 2002, p.37). 

Para o segmento público, a tecnologia da informação vem com a missão de 

simplificar o uso dos recursos, aumentar a transparência na utilização dos recursos por 

meio da prestação das contas públicas, com monitoramento efetivo da execução 

orçamentária, melhorar a qualidade dos serviços públicos disponíveis, desburocratizando 

os serviços e modernizando a gestão pública (Basgal, 2005, p.145). 

Neste cenário, os benefícios como a importância de uma gestão mais eficiente da 

infraestrutura da TI, com maior controle nos processos e na eliminação de tarefas 

redundantes, a flexibilização da gestão de mudança e com melhoria qualidade dos serviços 

de TI, são possibilitados com o uso de modelos de referência, dentre eles a biblioteca ITIL 

– Information Technology infrastructure Library (Ceita, 2006). A implantação de modelos 

de gestão de serviços de TI, tais como os preconizados pelo ITIL, envolvem desde a 

necessidade de convencimento nos diversos níveis da organização, para sua efetiva 

implementação, além da necessidade de se deparar e buscar resolver diversos problemas 

em potencial, entre eles, segundo Bon (2002, p.30): 

 Pode demandar tempo e significativo esforço além da troca de cultura na 

organização; 

 Caso não se tenha a integração dos processos, a qualidade do serviço poderá ser 
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afetada; 

 A melhoria esperada nos serviços a serem providos e a redução dos custos 

operacionais possam ser imperceptíveis. Esses são questionamentos que dominam 

o sentimento dos gestores de uma organização no momento em que se define pela 

implementação de melhores práticas na gestão de serviços, cuja problematização 

deste estudo pode ser identificada num cenário em que os serviços prestados pelas 

empresas públicas necessitam de qualificação através de um gerenciamento 

integrado, com a eliminação da duplicidade de esforços na execução dos serviços 

prestados, pelo uso de controles que não sejam redundantes e nem tão pouco 

ineficazes e que principalmente abordem a implementação da infraestrutura 

tecnológica necessária com o devido gerenciamento de sua utilização, fatores que 

impactam nos resultados e na qualificação dos serviços prestados a clientes e à 

sociedade. 

 

Diante deste cenário, quais as práticas que uma empresa pública de tecnologia da 

informação e comunicação deve considerar como fator de sucesso, sob os aspectos pessoas 

e processos, que possam qualificar os resultados na prestação de serviços de tecnologia da 

informação aos seus clientes e a sociedade usuária desses serviços? Este estudo teve como 

objetivo geral identificar ações relevantes e prioritárias na implementação de melhores 

práticas de governança de TI, que propiciem a mitigação dos processos e a otimização dos 

recursos necessários à sua execução (tecnológicos e humanos).  Para atender tal objetivo 

foram definidos os seguintes objetivos específicos: 1) Identificar a prioridade dos 

processos integrados às melhores práticas em governança de TI implementados e seus 

relacionamentos com os de governança corporativa que pudessem interferir na 

resolutividade de ações e na qualidade dos serviços prestados pelas empresas de tecnologia 

da informação da área pública e: 2) Identificar ações motivacionais que integram a 

composição dos fatores críticos de sucesso na implementação de melhores práticas de 

governança de TI em empresas públicas provedoras de serviços de tecnologia da 

informação. 

 

 

3.  Referencial Teórico 

 

Este referencial teve como objetivo descrever os conceitos utilizados na 

construção da base teórica que serviu de alicerce para subsidiar a pesquisa trabalhada para 

o atingimento do objetivo do estudo que é a identificação dos fatores de sucesso na 

implementação de melhores práticas de governança de TI em empresas públicas que 

prestam serviços à sociedade brasileira. O detalhamento desses conceitos abordam 

inicialmente as teorias sobre a governança corporativa e a governança de TI assim como 

seus relacionamentos, cuja importância tornou-se crucial para o bom andamento da gestão 

de negócios das empresas e nesse caso em específico, os impactos perante a sociedade; 

sendo finalizado com o conceito de gestão de serviços de TI, através das melhores práticas 

preconizadas pelo modelo ITIL e das teorias motivacionais uma vez que o estudo direciona 

sua análise sob a ótica pessoas além dos seus processos. Fazem parte deste arcabouço 

teórico os conceitos específicos utilizados na metodologia da pesquisa, de natureza 

qualitativa e quantitativa. 

Os conceitos estão descritos separadamente visando facilitar o entendimento e 

encadeamento dos mesmos a serem descritos no decorrer deste estudo separando e 

interligando-os conforme o quadro teórico representado pelo Quadro 1, onde os principais 
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elementos teóricos são descritos de forma sucinta, porém não menos clara quanto aos seus 

relacionamentos aos objetivos específicos do estudo e importantes na interligação dessas 

teorias pesquisadas exaustivamente com os parâmetros fundamentais para as justificativas 

da pesquisa. As teorias relacionadas e aplicadas aos resultados de uma implementação de 

um framework em uma empresa pública, busca parâmetros baseados nos conceitos de 

governança corporativa para a qualificação dos serviços prestados à sociedade. 

 

 

 

 
 

Conceito / Teoria Descrição Sucinta 
Autor(e)s 

Citados 

Relacionamento 

ao Objetivo 

Específico da 

pesquisa 

Governança 

Corporativa 

“Governança corporativa é o sistema pelo qual 

as empresas e demais organizações são 

dirigidas, monitoradas e incentivadas, 

envolvendo os relacionamentos entre sócios, 

conselho de administração, diretoria, órgãos de 

fiscalização e controle e demais partes 

interessadas. ” 

IBGC,2009 

 

 
Objetivo 

Específico II 

Governança de TI A implementação de estruturas e arquiteturas 

relacionadas à TI para atingir com sucesso 

atividades em resposta ao ambiente e estratégia 

organizacional. 

Consiste em uma ferramenta para a 

especificação dos direitos de decisão e das 

responsabilidades, visando encorajar 

comportamentos desejáveis no uso da tecnologia 

da informação 

Nas organizações, a infraestrutura de TI já faz 

parte do negócio, não sendo possível separá-la 

dos impactos causados pela tecnologia da 

informação nas demais atividades da empresa. 

Weill & Ross, 

2005 

 

 

 

  

 

 

 

Objetivo 

Específico I e II 

Gerenciamento de 

Serviços de TI 

O gerenciamento de serviços de TI visa alocar 

adequadamente os recursos disponíveis e 

administrá-los de forma integrada, fazendo com 

que a qualidade do conjunto seja percebida 

pelos clientes e usuários, evitando-se a 

concorrência de problemas na entrega e na 

operação dos serviços 

 

Gaspar, 2011 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Específico I 

Conceitos de ITIL A ITIL é um conjunto de melhores práticas que 

vem ao encontro do novo estilo de vida imposto 

as áreas de tecnologia da informação, que 

habilita o incremento da maturidade do processo 

de gerenciamento de TI 

Magalhães; 

Pinheiro, 2007 
Objetivo 

Específico I 

Gestão do 

Conhecimento 

Processo amplo e criterioso de identificação, 

maximização, codificação e compartilhamento 

do conhecimento estrategicamente relevante 

para as organizações 

  

Terra, 2001 

 

 
Objetivo 

Específico II 

Quadro 1 – Relacionamento dos Conceitos e Teorias Com os Objetivos Específicos da Pesquisa – Fonte de Dados 

da Pesquisa – Elaborado pelo Autor (2017) 
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O encadeamento dos conceitos de governança corporativa e de tecnologia da 

informação são necessários para introduzir a gestão da tecnologia da informação na 

formatação deste alicerce teórico, pois dela se origina a fundamentação para identificarmos 

o quanto a governança corporativa impacta na qualidade dos serviços prestados pelas 

empresas. Todas as organizações possuem valores e missões a serem seguidos e que se 

baseiam na cultura que a constituí, e baseados nesses princípios a gestão em tecnologia da 

informação passou a ser considerada como suporte para a tomada de decisão, contrário ao 

que anteriormente se afirmava que a tecnologia da informação na organização servia 

inicialmente como instrumento de apoio ao suporte de processos computacionais e 

operacionais. Por volta dos anos 80, as necessidades de controle, a exigência quanto à 

transparência e a previsibilidade e a necessidade em se gerir adequadamente os recursos 

envolvidos nos processos de tecnologia deram origem a governança de TI que com a 

mudança no comportamento dos stakeholders passaram a exigir maior exatidão nas 

previsões orçamentárias alavancando a governança corporativa (Mansur, 2007, p.85). 

Para relacionar a gestão de serviços de TI no contexto deste estudo de caso com 

as demais premissas teóricas do estudo é importante identificar os processos de TI mais 

relevantes para a estratégia de uma organização pública com base nos princípios de 

governança traçados pelas práticas contidas no modelo ITIL e as influências motivacionais 

de seus colaboradores no efetivo processo de sua implementação, temas essenciais para a 

sustentação da pesquisa realizada, e que forneceu os subsídios necessários para o 

direcionamento e a obtenção dos objetivos propostos. 

 

3.1 – Conceitos de Governança de Serviços de TI 

Há muito que a tecnologia da informação TI, tem representado um dos processos 

essenciais para as organizações desde os elementares até aqueles que se apresentam com 

maior complexidade, independentemente de sua aplicabilidade seja na área pública ou na 

área privada, comprometendo-se a oferecer produtos e serviços com total disponibilidade, 

ampla segurança, com qualidade de desempenho e alta performance. Geralmente as áreas 

de TI das organizações são pressionadas a disponibilizar seus serviços com mais qualidade 

e menos recursos, ou seja, um serviço cada vez melhor com um custo cada vez menor. 

Desta forma surge a necessidade em se definir clara e objetivamente os serviços, 

as suas funções e a qualidade em que os mesmos deverão ser disponibilizados pelas áreas 

de TI. A definição de qualidade dos serviços está diretamente relacionada com a 

maturidade dos mesmos e devem buscar constantemente a eliminação do retrabalho e a 

otimização dos recursos empregados na sua execução. Devem propiciar aos clientes como 

fazer melhor uso dos recursos da organização mantendo-os sempre competitivos perante o 

mercado; enfim serem mais eficientes assim como, por meio da adoção de boas práticas de 

gestão dos serviços de TI, obter resultados significativos de melhora na qualidade dos 

serviços oferecidos aos seus clientes e usuários. Em se tratando de gerenciamento de 

serviços de TI é importante que os conceitos de clientes e usuários tenham um alinhamento 

conceitual, principalmente quando tratamos de uma empresa de característica pública que 

presta serviços de tecnologia da informação para a sociedade, objeto do estudo de caso 

desta pesquisa. Essas terminologias podem ser entendidas como sinônimos, mas não são. 

Durante esta pesquisa, será utilizada a expressão clientes quando a intenção for expressar o 

representante da sociedade, ou seja, o cidadão que necessita dos serviços prestados por 

organismos públicos, e usuários aqueles que usam os serviços de TI no cotidiano dessas 

organizações públicas. 
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Para disponibilizar um serviço de TI com eficiência e eficácia é necessário que se 

tenha o total controle sobre o ambiente que o mesmo se insere e como consequência, 

definir todos os elementos envolvidos, tais como: sistemas de TI, itens de configuração e o 

relacionamento entre eles. Os serviços de TI podem se caracterizar basicamente por dois 

tipos básicos que são os técnicos e os profissionais. Os técnicos são definidos por aqueles 

que envolvem apenas tecnologia tais como: serviço de e-mail, acesso à internet e outros. Já 

os profissionais adicionam valor por envolver profissionais qualificados para prestar este 

serviço como suporte, monitoração, manutenção consistente e confiável dos ambientes e 

serviços. 

Para se definir um serviço de TI, devem-se percorrer algumas etapas detalhando-

as gradativamente até a definição dos itens de configuração que compõe este serviço, ou 

seja, os componentes de um serviço. A primeira etapa é a definição de um processo 

organizacional, o ponto de partida para a análise dos serviços de TI, que deve, por 

conseguinte, definir os serviços de TI habilitam este processo, perfazendo, assim, a 

segunda etapa. Como terceira etapa, definem-se os sistemas de TI que compõem o serviço 

e, como última etapa, o mapeamento dos componentes que comporão esses sistemas. 

 Os processos organizacionais são o ponto de partida para a análise dos serviços 

de TI e nessa etapa se define a importância de um serviço para um determinado processo 

organizacional visando facilitar sua realização. Muitos serviços são definidos após o 

levantamento dos processos organizacionais. Os sistemas que compõe cada serviço são 

mapeados de acordo com os serviços ofertados, e após este mapeamento, é necessário 

identificar os itens de configuração que os compõe e como devem ser gerenciados uma vez 

que são relevantes para o sistema de TI correspondente. 

 

3.2 - Conceitos de ITIL 

 

Com a contínua atualização e adequação tecnológica, a adoção de novos 

métodos e novas avaliações para suprir as áreas da organização mantendo o controle dos 

processos e das informações tratadas nas empresas, tornou-se evidente e necessária. A 

governança de tecnologia da informação, conforme já descrito neste referencial teórico, 

tem o intuito de fornecer suporte à tomada de decisão de forma segura e busca 

continuamente a qualidade dos serviços prestados pela organização descaracterizando suas 

definições iniciais como apenas apoiadora às rotinas empresariais, tornando-se também 

responsável pelo gerenciamento dos serviços de tecnologia da informação. O 

gerenciamento da tecnologia da informação tem se demonstrado um fator preponderante na 

busca corporativa em otimizar processos, reduzir custos e mitigar os riscos. Para tanto 

utiliza diversos modelos de melhores práticas que facilitam a gestão de tecnologia da 

informação na implantação de serviços de qualidade, entre eles, o COBIT e o ITIL entre 

outros. Além de já termos descritos os aspectos da origem da governança corporativa, a 

importância da governança de tecnologia da informação, da gestão dos serviços de TI e do 

alinhamento entre o negócio e a TI, serão descritos o histórico e as funcionalidades do 

framework ITIL, modelo implementado no estudo de caso tratado nesta pesquisa e no qual 

será baseado a criação das diretrizes para a criação de um modelo de implementação de 

melhores práticas em governança de TI em uma empresa pública. 

 

Para alinhar as referências neste tópico do referencial teórico com relação ao 

ITIL, é importante esclarecer as divergências quanto ao tratamento desta biblioteca por 

alguns autores considerarem definições distintas. Alguns consideram “o” ITIL como uma 

ferramenta, desta forma justifica o tratamento como “a” ITIL. Outros se referem ao ITIL 
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como o próprio gerenciamento, se dirigindo ao mesmo por “o” ITIL. Neste estudo, o foco 

está direcionado ao gerenciamento, sendo assim, será tratado neste estudo como “o” ITIL. 

O ITIL está presente na área de tecnologia da informação há mais de 20 anos. 

Iniciou no fim da década de 1980 quando o British Central Computer and 

Telecommunication Asgency (CCTA), agora o OFFICE of Government Commerce (OGC), 

tomou a decisão de que seria necessário criar uma melhor forma de funcionamento para a 

tecnologia da informação. A primeira versão do ITIL foi chamada a GITIM, Government 

Information Technology Infrastructure Mangement e vem evoluindo ao longo dos anos 

devido às mudanças na indústria de tecnologia da informação e à gradual maturidade do 

ITIL. Entre o desenvolvimento da versão 1 até o ano 2001, o número de documentos 

(livros) utilizados no ITIL cresceu para mais de 32. Neste ano (2001) foi lançada a versão 2, 

com apenas 8 livros principais. A atual versão 3 foi criada com o intuito de sanar algumas 

limitações encontradas nas versões anteriores como a falta de modelo de processo geral, a 

falta de alinhamento dos livros propostos e somente o suporte e a entrega eram tratados 

como elementos essenciais. 

Focado no ciclo de vida da gestão de serviços, atualmente com 5 livros 

nesta versão, incorpora as funcionalidades dos três subsistemas de tecnologia da 

informação (Direcionamento, Desenvolvimento e a Entrega). 

Os frameworks de melhores práticas têm por objetivo facilitar o papel na 

tomada de decisão dos gestores e na orientação do gestor de tecnologia da informação no 

gerenciamento de serviço. Como já informado, consiste em uma série de publicações 

(livros) que descrevem melhores práticas, orientando e oferecendo serviços de qualidade 

para um processo integrado de gerenciamento de tecnologia da informação. 

Como mostra a Figura 1, nos seus quase 30 anos de existência, o ITIL está 

em sua 3ª versão, aperfeiçoando o ciclo de vida para cada serviço de TI que o compõe, 

onde indivíduos com diferentes papéis e outras partes da organização em diversos níveis, 

estão envolvidos desde a planificação, desenho, construção, testes, versões, operação, 

melhoramento e monitoramento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur

a 1 – Evolução das versões ITIL. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 
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4 – Procedimentos Metodológicos 

O objetivo geral desta pesquisa que é identificar ações relevantes e prioritárias na 

implementação de melhores práticas de governança de TI, tornando-os fatores de sucesso 

desta implementação em uma organização pública de âmbito federal o presente estudo se 

caracteriza como exploratório e descritivo. A pesquisa exploratória geralmente é realizada 

em uma área com pouco conhecimento acumulado e tende a se ajustar aos propósitos do 

estudo em questão enquanto a pesquisa descritiva, também sob este ponto de vista, tem 

como atribuição descrever as caraterísticas de determinada “população”, neste caso: 

gestores de áreas operacionais, envolvendo técnicas de coleta de dados. Para a abordagem 

do problema que trata este estudo que objetiva identificar fatores de sucesso quando da 

implementação de melhores práticas de gestão em serviços de TI em uma empresa pública, 

esta pesquisa foi classificada como qualitativa. 

Conforme Richardson (2011), a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como 

uma tentativa de compreender detalhadamente os significados e características situacionais 

apresentadas pelos entrevistados, neste caso, representado por um grupo de 40 gestores de 

1º e 2º níveis das áreas operacionais do eixo delimitador apresentado no objeto da pesquisa, 

composta por profissionais que possuem conhecimentos básicos sobre governança 

corporativa e de TI. A definição pela característica qualitativa sob o ponto de vista da 

forma de abordagem do problema foi considerada por acreditar na existência de uma 

relação entre o grupo a ser entrevistado e a experiência vivida com a implementação 

ocorrida que é objeto do estudo de caso e que não pode ser traduzida em números. 

No âmbito dos estudos no campo da administração, as pesquisas qualitativas vêm 

se destacando devido a temas relacionados ao comportamento organizacional, à 

subjetividade do trabalho e outros que são estudados por meio de estudos exploratórios e 

que necessitam de uma visão com abordagem qualitativa (Mozzato; Grzybovski, 2011, 

p.93). 

Para este foco, a amostra foi extraída de um conjunto de reuniões presenciais 

realizadas no eixo RJ / SP / DF com o grupo de gestores, programada inicialmente em 5 

edições com 8 integrantes em cada uma delas. A seleção dos integrantes para cada grupo de 

entrevista, foi composta de forma a respeitar a diversidade de gênero, tempo de empresa e 

setor de atuação. Devido à disponibilidade dos gestores participantes em cada localidade 

pertencente ao eixo citado, foi necessário adequar a quantidade de reuniões previstas 

chegando a um total de 8 edições, porém, com uma média de participações inferior ao 

quantitativo inicialmente previsto com uma média de 4 participantes em cada edição, o que 

não inviabilizou a efetividade da metodologia proposta. Cada reunião, com duração 

aproximada de 70 minutos, totalizou 29 participantes dos 40 inicialmente previstos. A 

composição dos grupos, além de pertencerem a dois níveis hierárquicos de gestores das 

áreas operacionais de um Centro de Processamento, foi aleatória e heterogênea quanto a 

especificidade de atuação para o estudo de caso em questão: operação, suporte e gestão. 

Foi aplicado um roteiro de entrevista contendo questões que buscaram identificar a 

percepção dos gestores quanto ao processo de implantação de melhores práticas do ITIL de 

forma a avaliar a percepção dos mesmos quanto aos processos constantes no 

gerenciamento de serviços preconizados pelo modelo ITIL considerados os mais relevantes 

para aplicabilidade na organização e aqueles cuja aplicabilidade já havia sido identificada 

antes mesmo do processo de implementação ter sido iniciado, porém de forma não 

estruturada como o preconizado pelo modelo ou mesmo em formato incipiente. 

Essas questões foram estruturadas em duas fases que compuseram o roteiro 

semiestruturado de entrevista, de forma a facilitar a identificação e a percepção dos 
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gestores sobre os processos e os serviços gerenciados pelo modelo ITIL. 

Por se tratar de natureza qualitativa, as avaliações e percepções coletadas foram 

analisadas e consolidadas sob as óticas propostas e buscaram a rigor, a objetividade do 

assunto, conferindo a significação dos dados coletados através da análise de conteúdo. 

Definida por um conjunto de instrumentos metodológicos a análise de conteúdo se presta a 

analisar diferentes fontes de conteúdo (verbais ou não verbais). Para orientação neste 

estudo optou-se balizar pelas etapas técnicas organizadas em três fases: 1) pré-análise, 2) 

exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação dos dados 

segundo Bardin (2004). 

O trabalho em coletar os dados obtidos nas entrevistas coletivas, realizadas através 

de dinâmicas em grupos, semiestruturadas e com observação direta, obteve como resultado, 

anotações que foram efetuadas e posteriormente transcritas de forma sistemática para então 

serem analisadas. A opção pela técnica de entrevista em grupo e semiestruturada se deu em 

função de proporcionar ao pesquisador melhor entendimento e captação das perspectivas 

dos entrevistados, pois de forma livre, resultariam num acúmulo de informações difíceis de 

analisar e que muitas vezes não ofereceriam uma visão clara da perspectiva do entrevistado 

(Roesch, 1999). 

Por ter uma abordagem descritiva, a análise dos dados desta pesquisa adotou um 

método indutivo, em que o conhecimento baseado na experiência derivou das observações 

de casos de realidade concreta a partir de constatações particulares (Gil, 2007). 

 

4.1 – Instrumento da Pesquisa – Roteiro Semiestruturado 

 

O instrumento semiestruturado utilizado nesta fase – pesquisa qualitativa realizada 

junto aos gestores das áreas operacionais do objeto de estudo em questão, foi dimensionada 

de forma a poder identificar os processos baseados no gerenciamento de serviços segundo 

o modelo ITIL, no qual a empresa objeto deste estudo de caso implementou entre os anos 

de 2009 e 2014. 

Compuseram este roteiro, inicialmente duas questões que tinham como objetivo 

promover a discussão interna do grupo quanto a aplicabilidade dos processos das melhores 

práticas preconizadas pelo modelo ITIL de forma a validar a importância relativa a cada 

processo. A 1ª pergunta solicitava aos respondentes a seleção entre os 28 (vinte e oito) 

processos constantes no gerenciamento de serviços ITIL descritos mais relevantes para 

aplicabilidade na organização, e na 2ª pergunta, quais desses processos os respondentes 

consideravam já praticados antes mesmo da implementação das melhores práticas do ITIL 

na empresa. Após as respostas individuais, o consenso do grupo pode gerar um documento 

único de cada grupo que serviu para a composição final a análise deste universo de 

gestores compondo assim, o resultado apresentado. 

Além das questões semiestruturadas, foi aberto para discussão, quais os principais 

impactos observados pelo grupo quando da implementação dos processos preconizados 

pelo modelo ITIL na organização: treinamento ITIL, Gestão do Conhecimento, Processos 

de Trabalho, Desenvolvimento Profissional, e Processos Operacionais – finalísticos, 

operacionais e de gestão. A dinâmica aplicada em cada grupo de gestores foi analisada 

através da técnica de análise de conteúdo que tem definido para esta pesquisa os conceitos 

preconizados por Bardin (2004), em que usa nas etapas de codificação da análise a escolha 

das unidades de registro e contexto, as regras de contagem e a escolha das categorias. A 

partir da escolha das unidades de registro, regras e categorias, foi realizado o roteiro de 

codificação dos casos, em que constam a definição do universo e da amostra, unidades de 

cada categoria, ou seja, a unidade de significação que identifica em um texto analisado 
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segundo certos critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura, critérios de 

categorização com a distribuição de frequência, sendo uma medida de frequência em que 

todas as citações possuem o mesmo peso (Bardin, 2004). 

 

 

5. Análise de Resultados 

 

Os dados relativos a análise dos resultados obtidos com a implementação do ITIL 

sob a ótica processos e pessoas que identificam fatores críticos de sucesso, foram 

subdivididos e aplicados na pesquisa no formato de duas perguntas que tratam 

especificamente dos processos constantes no gerenciamento de serviços onde as melhores 

práticas preconizadas pelo modelo ITIL são as mais relevantes para a empresa e aquelas já 

implementadas na organização. Essas perguntas foram aplicadas aos gestores das áreas 

operacionais da organização no formato de dinâmica de grupo e consolidadas de forma a 

identificar a opinião de cada grupo de gestores o que se busca como resposta aos 

questionamentos efetuados. 

Para análise e avaliação dos dados foram feitas distribuições de frequência 

absoluta e de frequência relativa para cada item relacionadas aos dois questionamentos 

investigados e traduzidos através das duas perguntas aplicadas para cada grupo de gestores. 

Conforme a metodologia adotada, inicialmente foram aplicados os questionamentos e 

respondidos individualmente para em seguida serem consolidados em grupo através de 

dinâmica aplicada. Foram realizadas 8 reuniões com a participação média de 04 gestores, 

que apesar de pertencerem as áreas operacionais da organização distribuídas no eixo 

avaliado, atuam na gestão de atividades distintas, porém voltadas à produção e operação de 

sistemas, tais como sustentação, planejamento e operação propriamente referenciada. 

Foi incorporado na etapa de dinâmica de grupos, a aplicação de uma questão 

aberta, na qual os gestores relacionaram, sob a visão particular de cada um, quais os 

procedimentos ou ações consideradas essenciais dentro do processo de implementação das 

melhores práticas preconizadas pelo modelo ITIL. 

Para a análise de conteúdo, os tópicos foram formulados e definidos tais como a 

estrutura das dimensões do questionário quantitativo aplicado aos técnicos das áreas 

operacionais e analisadas de forma categorial que conforme Bardin (2004) consiste no 

desmembramento do texto, neste caso, obtido nas dinâmicas de grupo, e classificados em 

categorias que foram agrupadas analogicamente. Desta forma considera-se categorias tais 

quais as dimensões: Treinamento ITIL, Gestão do Conhecimento, Processos de Trabalho, 

Desenvolvimento Profissional, Processos Operacionais de Gestão, Processos Operacionais 

Finalísticos e Intermediários. Como resultado do processo, cada categoria foi sendo 

construída através da transcrição das respostas efetuadas, pelos trechos ou palavras chaves 

descritas e devidamente classificadas. 

Dos 28 processos constantes no Gerenciamento dos Serviços ITIL e separados nas 

categorias de Estratégia de Serviços, Desenho de Serviços, Transição de Serviços, 

Operação de Serviços e Melhoria de Serviços Continuada descritos, foram selecionados 

aqueles que cada gestor considerava relevante para aplicação na organização conforme 

grau de relevância bem como os que já estavam de alguma forma aplicados, mesmo antes 

da estrutura de implementação abordada neste estudo e apesar de questionados em 

separado, foram analisados em conjunto. 

 

5.1 – Análise dos Processos - Categoria Estratégia de Serviços 
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Dentre os processos da categoria Estratégia de Serviços, os de Gerenciamento de 

Portfólio, Gerenciamento Financeiro e Gerenciamento de Demanda foram avaliados de 

forma igualitária com distribuição de frequências relativas iguais baseados nos dados 

apontados. Com um percentual de 63% em cada processo de Estratégia de Serviços, esses 

se posicionam em uma classificação média na importância quanto à sua implementação em 

relação aos processos nas demais categorias. 

 

5.2 – Análise dos Processos - Categoria Desenho de Serviços 
 

Para a categoria Desenho de Serviços apontado como uma das dimensões de 

processo do ITIL, o Gerenciamento de Níveis de Serviço, Gerenciamento de Capacidade, 

assim como nos já praticados, e Gerenciamento de Segurança da Informação, apresentando 

um percentual de 100%, com base nos dados tabulados apontados nas 8 consolidações 

efetuadas. Foram considerados como os mais relevantes para a implementação seguidos 

pelo Gerenciamento de Disponibilidade com um percentual de 88%. Não que os processos 

de Gerenciamento de Catálogo de Serviços e o Gerenciamento de Continuidade do Serviço 

de TI com 75%, e o Gerenciamento do Fornecedor com 63% fossem menos importantes, 

mas seguindo a regra aplicada na dinâmica, esses tiveram uma relevância menor de 

implantação que os demais inseridos nesta categoria. 

 

5.3 – Análise dos Processos - Categoria Transição de Serviços 

 

Para a identificação de processos que compõe a categoria de Transição de Serviços 

conforme preconizado pelo modelo ITIL, os processos de Gerenciamento de Mudança e de 

Configuração de Ativos se sobressaem sobre os demais processos – com 100% de 

apontamento nas 8 consolidações efetuadas para esta categoria. Tendo uma avaliação não 

menos importante, mas em ordem de relevância na sua implementação sequencial com 88% 

de apontamentos, os processos de Planejamento e Suporte da Transição, seguidos pelos 

processos de Avaliação e o de Gerenciamento do Conhecimento com 75%. A categoria foi 

complementada sequencial e igualmente pelos processos de Gerenciamento de Liberação e 

Implantação e Validação e Teste de Serviço com 63% nas consolidações efetuadas. 

 

5.4 – Análise dos Processos - Categoria Operação de Serviços 
 

Em se tratando de qualidade e disponibilidade de serviços, a categoria Operação 

de Serviços ganha destaque no processo de implantação das melhores práticas do ITIL 

quando mais da metade dos processos que compõe esta dimensão, foram avaliados como 

os mais importantes em relevância e apontados em todos os grupos consolidados. São os 

processos de: Gerenciamento de Incidentes, Cumprimento de Requisição, Gerenciamento 

de Problemas, Serviçe Desk e Operação de TI em 100% nos apontamentos consolidados, 

tanto na etapa de implementação como na de processos já implementados. Nota-se que 

quando tratamos de qualidade de serviços prestados, a disponibilidade desses serviços e a 

sua alta performance estão diretamente relacionados com a preocupação em governar 

adequadamente os serviços de Tecnologia da Informação e a busca pela qualidade dos 

serviços prestados. Complementados pelos Gerenciamento de Eventos e Gerenciamento de 

Acesso, além do processo de Gerenciamento de Aplicação em 75% das consolidações, a 

efetividade da boa execução dos serviços de TI ficam evidentes quando se identifica um 

posicionamento maciço quanto a preocupação da gestão das áreas operacionais da 

organização. Este posicionamento reflete diretamente na otimização desses processos 
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impactando na qualidade dos serviços e na otimização dos recursos. 

 

5.5 – Análise dos Processos - Categoria Melhoria de Serviços Continuada 
 

Complementando a análise dos processos por categoria dos processos preconizados 

pelo modelo ITIL e de forma qualitativa, os processos de Relatório de Serviços e Medição 

dos Serviços foram, assim como nos processos referentes a categoria Estratégia de 

Serviços, avaliados de forma igualitária, com 75% em termos de importância de 

implementação. Das 8 consolidações efetuadas, 6 apontaram como alta a necessidade em 

se registrar e medir os serviços realizados. Isso demonstra a preocupação dos gestores das 

áreas operacionais do estudo em questão, devam medir os serviços e processos de forma a 

adequá-los constantemente, mostrando que a flexibilidade na execução aprimoram os 

processos tornando-os cada vez menos engessáveis e condizentes com a realidade e com os 

recursos humanos e técnicos disponíveis na organização. 

 

5.6 – Análise dos dados qualitativos sob a dimensão Treinamento ITIL 
 

Em se tratando da dimensão Treinamento ITIL, a maior incidência de observações 

coletadas está focada na aplicabilidade imediata dos conhecimentos repassados ao grupo, o 

que facilitou sua fixação pelo imediatismo entre o término de passagem de conhecimentos 

teóricos e a sua aplicação prática, resultando no aproveitamento imediato e sucesso na 

efetividade do treinamento ofertado. Mecanismos de disseminação foram apontados nesta 

categoria assim como na dimensão gestão do Conhecimento como fatores essenciais para 

elevar a motivação e integrar os grupos de áreas distintas na obtenção de um resultado 

positivo. A criação de mecanismos de disseminação reforça o conteúdo repassado e o torna 

acessível a todos a qualquer momento. 

 

5.7 – Análise dos dados qualitativos sob a dimensão Gestão do Conhecimento 
 

Na dimensão Gestão do Conhecimento, um dos fatores essenciais se baseia na 

identificação de ações motivacionais principalmente quanto a participação efetiva dos 

empregados na composição dos conhecimentos corporativos, tornando-os parte integrante 

na formulação do conteúdo que servira de base para os demais integrantes e a novos 

empregados. O monitoramento quanto ao conteúdo formulado, também citado pelos 

grupos, fortalece a composição desta categoria e reforça esse conceito no elenco de fatores 

de sucesso na implementação das melhores práticas preconizadas pelo modelo ITIL. 

 

 

5.8 – Análise dos dados qualitativos sob a dimensão Processos de Trabalho e 

Desenvolvimento Profissional 

 

 Nos processos de trabalho o destaque para os gestores reside nas condições 

adequadas para a formulação de processos respeitando a formação, capacidade, cargo e a 

função exercida, principalmente pela adoção de procedimentos baseados na estrutura 

organizacional e funcional. Para formatar a dimensão Desenvolvimento Profissional, o 

Plano de Capacitação formulado com base nas necessidades identificadas previamente foi 

o fator com maior relevância segundo os gestores para categoria de desenvolvimento 

profissional seguidos pela qualidade dos programas de capacitação bem como seu 

monitoramento efetivo. 
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5.9 – Análise dos dados qualitativos sob a dimensão Processos Operacionais 

Finalísticos, Intermediários e de Gestão 
 

Finalizando esta análise, e em se tratando de processos operacionais de gestão, 

finalísticos e Intermediários, o grande fator de destaque se refere a modelagem prévia dos 

processos, bem como seu monitoramento e flexibilização para a adequação constante, 

seguido pela inserção de indicadores que facilitam a avaliação e o monitoramento contínuo 

dos processos que efetivamente proporcionam a melhoria da qualidade final dos serviços e 

o desempenho das áreas operacionais, responsáveis pela disponibilidade das aplicações e 

da infraestrutura tecnológica que compõe os serviços de tecnologia da informação com 

informações prestadas neste caso à sociedade brasileira. A gestão desses processos que 

compõem os serviços de tecnologia da informação está inserida nos conceitos de 

governança de tecnologia da informação uma vez que os mesmos são constituídos de 

recursos humanos e tecnológicos e que objetivam prestar um serviço de qualidade com 

eficiência e eficácia, e com transparência perante a sociedade, um dos princípios da 

Governança Corporativa. 

 

6 – Considerações 
O presente estudo identificou na implementação das melhores práticas do ITIL em 

uma empresa pública objeto deste caso, quais os fatores, traduzido em ações relevantes e 

prioritárias, contribuíram para o sucesso desta implementação, mitigando os processos e 

otimizando recursos, sob as óticas pessoas e processos, direcionados a melhoria na 

qualidade dos serviços prestados a sociedade e alinhados aos conceitos de governança. 

Para esta avaliação e identificação, foram pesquisados, na revisão da literatura como 

referência, os conceitos de Governança Corporativa, Governança de Tecnologia da 

Informação, Governança de Serviços de TI além dos conceitos teóricos do modelo ITIL 

utilizado nesta organização pública como instrumento de gestão dos serviços de TI 

desenvolvidos pelas áreas operacionais da empresa. Sob a perspectiva conceitual 

direcionado às pessoas, teorias motivacionais, gestão do conhecimento e de clima 

organizacional também foram abordadas de forma a solidificar a base teórica para este 

estudo. 

Em busca de respostas para identificar as práticas que uma empresa pública de 

tecnologia da informação deve considerar como fator de sucesso, sob os aspectos pessoas e 

processos e que possam qualificar os resultados na prestação de serviços de tecnologia da 

informação aos seus clientes e a sociedade usuária desses serviços, as evidências apontam 

para a valorização do corpo técnico da empresa que refletem diretamente na motivação dos 

mesmos no desempenho de suas atividades, fator preponderante para o sucesso de sua 

operação, resultando na qualificação dos serviços prestados. A transparência com que a 

empresa trabalhou este processo de implementação evidencia também um dos conceitos 

básicos da governança corporativa – a transparência, pelos princípios participativos e de 

construção de um dos maiores legados do processo que é a gestão do conhecimento. Os 

resultados apresentados permitiram inferir que a implementação das melhores práticas 

preconizadas pelo modelo ITIL permitem à Empresa alcançar estágios mais desafiadores 

que envolvam a alta capacidade e disponibilidade de seus sistemas informacionais e 

enfrentar a grande pressão dos clientes e da sociedade para a entrega de resultados em 

tempos menores. 

Esta pesquisa encontrou evidências também na transformação dos processos 
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operacionais finalísticos, intermediários e de gestão e na possibilidade em flexibilizá-los de 

forma a mantê-los adequados a qualquer tempo e com a anuência daqueles que a operam. 

Através de uma modelagem de processos flexibilizada e com a participação efetiva de seus 

empregados, os processos estarão sempre adequados ao momento e as necessidades da 

organização, quebrando os paradigmas de perpetuação de execução dos processos, 

derrubando barreiras e mitigando resistências. 

A experiência de poder abordar as relações de governança com o exercício da 

gestão de serviços de tecnologia da informação através de um estudo de caso em uma 

empresa pública, nos traz a convicção de que não bastam apenas recursos tecnológicos 

compostos por arquiteturas proprietárias ou de mercado para que os serviços prestados em 

tecnologia da informação, sejam por entidades privadas e principalmente públicas, objeto 

desta pesquisa, atinjam a maturidade e consequentemente a qualidade necessária. 

 

É preciso um olhar atento à governança de forma a buscar a racionalização do uso 

dos recursos contratados, agindo com transparência na apropriação de soluções e 

mecanismos, que envolvam todos os interessados nos processos operacionais e de 

desenvolvimento dessas soluções de forma a direcionar suas decisões e ações sempre com 

o foco na qualidade dos serviços que prestam, nos quais evidenciam a missão em 

disponibilizar soluções com agilidade, eficácia e eficiência. 
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Main Initial Difficulties Faced by IoT Startups 

Abstract 

In this article we report a successful case of an Internet of Things (IoT) startup and a 

technology startup. This study follows a qualitative approach and aimed to understand 

whether or not there are differences between the difficulties faced at the moment of 

generation of IoT startups and startups from other sectors. Given the relevance and 

timeliness of the IoT theme, this research contributes to the academy seeking to clarify the  

debate about the existence of differences between the difficulties faced at the time of the 

creation of IoT startups and other startups. 

 

Keywords: IoT, Internet of Things, Startups, Difficulties, Differences. 

 

 

 

Dificuldades iniciais enfrentadas pelas startups de internet das coisas 

Resumo 

 

Neste artigo relatamos um caso bem-sucedido de uma startup de Internet das Coisas (IoT) 

e de uma startup de tecnologia. Este estudo segue uma abordagem qualitativa e teve como 

objetivo compreender se existe ou não diferenças entre as dificuldades enfrentadas no 

momento de geração de startups de IoT e de startups de outros setores. Dada a relevância e 

atualidade do tema IoT, esta pesquisa contribui para a academia buscando esclarecer o 

debate sobre a existência de diferenças entre as dificuldades enfrentadas no momento da 

criação das startups de IoT e de outras startups. 

 

Palavras-chave: IoT, Internet das Coisas, Startups, Dificuldades, Diferenças. 
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1. INTRODUÇÃO 

A possibilidade de mesclar os mundos real e virtual abre orientações interessantes 

para o desenvolvimento de pesquisa de IoT - internet das coisas (Qin, Sheng, Falkner, 

Dustdar, Wang & Vasilakos, 2016). Ainda são poucos os estudos empíricos sobre os 

negócios para produtos e serviços que envolvem IoT (Pacheco, Klein e Righiin, 2016) e 

não existem estudos empíricos que investiguem barreiras específicas para a IoT. Estudos 

anteriores sobre IoT apenas fornecem evidências fracas e não baseiam suas conclusões 

sobre dados empíricos (Bilgeri & Wortmann, 2017). A maioria dos artigos é ensaio teórico 

ou não analisa casos empíricos (Pacheco, Klein e Righiin, 2016) ou apresenta 

superficialmente a criação de negócio para IoT (exemplo: Brocke, & Buddendick, 2006; 

Zammuto, Griffith, Majchrzak, Dougherty & Faraj, 2007; Fleisch, 2010; Yoo, Boland, 

Lyytnen & Majchzak, 2012; Miorandi, Sicari, De Pellegrini, & Chlamtac, 2012; Prince, 

Barrett & Oborn, 2014; Nylén & Holmström, 2015). IoT é um fenômeno tecnológico de 

inteligência ambiental sem precedentes e vem oferecendo oportunidades de muitos novos 

negócios (Li, Hou, Liu & Liu, 2012). As empresas serão, no futuro, continuamente 

desafiadas a desenvolver e implementar IoT (Iansiti & Lakhani, 2014).  

Na academia existe um grupo que defende que as startups de IoT enfrentam 

dificuldades específicas na elaboração do modelo de negócio (Miorandi, De Pellegrini & 

Chlamtac 2012; Tuber & Smiela, 2014; Porter & Heppelmann 2014; Gourav, Vivek, Arun 

& Kabita, 2016; Banafa, 2017; Bilgeri & Wortmann, 2017; Xiaoyu, Sanjit, Quazi, Nguyen 

& Yuqing, 2017; e Tesch, Brillinger & Bilgeri 2017). Alguns desafios citados: falta de 

uma clara proposição de valor para o cliente; subestimar os riscos de privacidade e 

segurança da informação sobre os clientes; falhas de planejamento; falha na avaliação das 

capacidades internas para desenvolvimento de sistemas; aumento de quantidade de 

incerteza; falta de transparência de possíveis consequências; dificuldade de escolha dos 

potenciais parceiros de negócios; a localização física. Pacheco, Klein e Righiin (2016) 

concluem que as dificuldades apontadas na literatura são bastante genéricas e podem valer 

para qualquer contexto. Inserida neste cenário, esta pesquisa pretende contribuir com a 

literatura emergente para o entendimento deste debate, contribuindo para a elucidação 

sobre se existe ou não diferenças entre as dificuldades específicas enfrentadas no momento 

de geração das startups de IoT. Esta área de pesquisa é bastante recente e ainda não foi 

muito explorada e, portanto, representa uma lacuna na teoria existente, a qual é foco deste 

trabalho. 

Nesta pesquisa, nossos objetos de estudo foram 2 startups brasileiras bem-

sucedidas, sendo uma de IoT (Nexxto) e uma de tecnologia (ECTA), escolhidas de maneira 

intencional, por facilidade de acesso mas principalmente porque acreditamos que elas 

refletem as características da população. A Nexxto foi fundada em 2011, quando dois 

engenheiros recém-formados na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) 

tiveram a ideia de desenvolver uma tecnologia que permitisse aos clientes monitorar e 

gerenciar ativos em tempo real. A ECTA é uma startup de tecnologia mobile-first focada 

no setor de restaurantes, criada em meados de 2016, presente em 4 países. Como 

resultados, identificamos que as diversas barreiras a serem superadas na elaboração do 

modelo de negócio pelas startups de IoT apontadas na academia, são, na verdade, 

pertinentes a praticamente todas startups. 

A partir desta introdução, fazemos uma revisão da literatura acerca dos temas da 

pesquisa. Na sequência, trazemos o método adotado, apresentamos e discutimos os 

resultados e as conclusões, bem como levantamos as limitações e sugestões para pesquisa 

futura. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Internet das coisas (IoT) 

Weiser (1991) imaginou o futuro em que a tecnologia no cotidiano das pessoas 

seria indistinguível no meio ambiente, misturando-se com objetos do dia a dia. Kevin 

Ashton, em 1999, definiu o termo IoT, do inglês internet of things, como uma enorme rede 

de "coisas" conectadas que também incluem pessoas. Na IoT, um conjunto de objetos 

inteligentes se conecta à internet, recepciona e envia informações sem intervenção direta 

humana (Whitmore, Agarwal & Xu, 2014). O relacionamento é entre pessoas-pessoas, 

pessoas-coisas e coisas-coisas, onde coisas inteligentes no dia a dia estão prontas para 

interagir e trocar dados em tempo real pela internet, para tornar a vida mais eficiente. 

Empresas de todos tamanhos e setores podem se beneficiar com a IoT em seus processos 

de negócio. Comunicação, cooperação, endereçamento, identificação, detecção do 

ambiente, ação, processamento de informação, localização e interface com o usuário, são 

alguns exemplos de capacitação que o potencial da IoT possibilita (Mattern & 

Floerkemeier, 2010). 

O termo IoT é amplamente referido como uma rede global de objetos inteligentes 

interconectados por meio da internet e como o conjunto de tecnologias de apoio 

necessárias para realizar a visão da IoT incluindo, por exemplo, sensores, dispositivos de 

comunicação máquina-máquina, etc. (Atzori, Antonio & Giacomo, 2010).  Esta interação 

das coisas cria nas empresas um ambiente de trabalho inteligente para melhorar resultados 

e ampliar a visibilidade dos negócios. São muitos os benefícios da IoT para os negócios, 

Ashton (2009) argumenta que os benefícios conseguidos com a IoT superaram as 

expectativas iniciais na eficiência dos negócios e lucratividade. 

Novos negócios envolvendo coisas inteligentes proporcionarão um aumento na 

qualidade de vida das pessoas. Informações mais abrangentes, processos mais eficientes, 

redução de custos para as empresas como logística, são impactos que a IoT pode trazer à 

sociedade (Whitmore et al., 2014). Além disso, as tecnologias IoT podem tornar a vida 

mais agradável, divertida, independente e também mais segura. Por exemplo, negócios 

aproveitando as tecnologias de busca de coisas em IoT podem ajudar a localizar coisas 

perdidas rapidamente, como pertences pessoais, animais de estimação ou mesmo outras 

pessoas (Qin et al., 2016). O futuro da internet será altamente povoado por diferentes 

dispositivos embutidos em rede, com novas capacidades de aplicação na criação de 

negócios. Um desafio de grande importância para que isso aconteça, é conseguir identificar 

serviços do mundo real que possam ser dinamicamente incluídos em aplicativos 

empresariais (Guinard et al., 2010). 

 A IoT é considerada uma revolução da internet e inspira novos modelos de 

negócios. Muitos aspectos da IoT não foram abordados, o que exige esforços substanciais 

da academia (Qin et al. 2016). São inúmeras possibilidades de aplicação da IoT, uma vez 

que ela penetra praticamente em todas as esferas da rotina das pessoas e das empresas. A 

grande mudança é passar de uma internet usada para interligar dispositivos de usuário final 

a uma internet usada para interconectar objetos físicos que se comunicam entre si ou com 

seres humanos para oferecer um determinado serviço (Miorandi, Sicari, De Pellegrini, & 

Chlamtac, 2012). O uso em larga escala da tecnologia IoT pode proporcionar aumento da 

produtividade e da rentabilidade (Gourav, Vivek, Arun & Kabita, 2016). 

O desenvolvimento das tecnologias e as aplicações IoT estão apenas começando 

(Xu, 2011). Barrett, Davidson, Prabhu & Vargo (2015) apontam que a inovação pode 
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desencadear a necessidade de mudanças em outras dimensões dentro e entre empresas. 

Esses autores pesquisaram como a inovação em serviços pode ocorrer com a IoT, e citam 

que um caminho a seguir é considerar de forma mais ampla (e consistente) onde e como o 

campo da IoT pode contribuir com melhorias para a sociedade. IoT tem o potencial de 

adicionar uma nova dimensão de interação virtual, as tecnologias e aplicações IoT ainda 

estão em fase inicial, sendo necessário compreender as características e requisitos do 

mercado (Miorandi, De Pellegrini & Chlamtac, 2012). A transição da passagem do 

empreendedorismo da internet em direção ao empreendedorismo da IoT percorre desafios 

inerentes, dada a rápida expansão e disseminação de seus impactos (Gourav et al., 2016). 

 

2.2 Principais desafios das startups 

As startups têm despertado a atenção acadêmica, principalmente pela sua 

participação no crescimento econômico e tecnológico. Atraem investimentos, geram 

rendas e o desenvolvimento social e tecnológico das regiões onde estão instalados 

(Oliveira, Cozzi, Nogueira, & Costa, 2013). Startup significa iniciar, mais especificamente 

começar um novo negócio. Startups precisam avaliar a viabilidade do produto, 

atratividade, concorrência e equipe. É essencial também identificar parceiros e inovações 

que precisam existir antes da startup lançar seu produto (Adner, 2006). Startups adaptam 

seu modelo de negócio sempre que necessário, e geralmente têm um crescimento alto nos 

primeiros meses de existência (Ries, 2011). Porém a grande variação de acesso a recursos 

pode levar as startups a diferentes destinos (Fichman & Levinthal, 1991). 

Startup é um conceito de empreendedorismo que difere de uma empresa 

tradicional. Startup pode ser definida como uma instituição humana projetada para entregar 

um novo produto ou serviço sob as condições de extrema incerteza (Ries, 2011). O autor 

recomenda que as startups devem fazer a elaboração de um plano detalhado e somente 

depois ir para o mercado. Os desafios de uma empresa iniciante são numerosos, fazendo-se 

necessário um foco no seu planejamento. Existe um constante feedback quantitativo e 

qualitativo.  Construir, medir e aprender, resumidamente podem definir este ciclo (Ries, 

2011). Para Rodrigues et al. (2013), as startups possuem um destino em mente: criar um 

negócio próspero e capaz de mudar o mundo. Para alcançar essa visão, as startups 

empregam uma estratégia, um plano de produto, e ideias acerca dos parceiros, dos 

concorrentes, e dos clientes. O produto é o resultado final dessa estratégia. 

Em nossa busca na literatura sobre as principais dificuldades enfrentadas no início 

pelas startups, utilizamos como referência o trabalho de Karadi (2017), que acreditamos ter 

consolidado bem estes entraves. Resumidamente, descrevemos as cinco principais: 

 Rivalidade - Conhecer melhor o setor comercial, ajudará a uma melhor 

adequação às mudanças. Então, para as startups terem uma boa aceitação, o 

grande desafio é conseguir iniciar com inovações e criatividade melhores do 

que seus concorrentes; 

 Financiamento - As despesas não irão esperar o lucro. O perigo no orçamento 

no início é grande, assim é melhor preparar um capital inicial; 

 Restrições de tempo - Para começar um negócio, os empresários devem ter a 

capacidade de se concentrar em grandes períodos de tempo na fase inicial; 

 Falta de previsão - Inúmeras empresas fecham no primeiro ano por falta de 

planejamento. É fundamental elaborar um orçamento para as despesas; 

 Sem dados históricos - Novas empresas frequentemente enfrentam a questão de 

não imaginar o que vai acontecer ou o que deveria acontecer. Pouca informação 

do negócio é uma dificuldade grande. 
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Também nesta revisão da literatura, percebemos que um aspecto relevante a 

respeito das dificuldades de startups no início, é que startups precisam ter habilidade para 

atingir o seu público alvo de modo eficiente. Além da incompreensão do mercado, trazida 

também por Radojevich & Hoffman (2012), esses autores também destacam a falta de 

experiência em marketing e a falta de resiliência como obstáculos para startups iniciarem. 

As diferenças geográficas e culturais também são sinalizadas como possíveis obstáculos, 

pois podem sofrer com problemas de comunicação, como aborda Christiansen (2009). 

Xavier e Canceller (2008), contribuem com esta questão argumentando que startups, 

muitas vezes configuram em uma centralização da tomada de decisão na figura do 

empreendedor, fazendo com que as decisões assumam um viés individual. No Quadro 1 

agrupamos as principais dificuldades encontradas na literatura em referência: 

 

Força da concorrência 

Necessidade de capital de giro  

Muita dedicação e comprometimento 

Planejamento adequado do orçamento 

Lidar com incompreensão do mercado 

Falta de resiliência e centralização de tomada de decisão 

Diferenças geográficas e culturais 

Falta de experiência em marketing 

Quadro 1: Principais dificuldades no início de uma startup 

 

2.3 Startups em IoT 

Novas ideias são originárias de indivíduos brilhantes e experientes, e estes 

indivíduos conhecedores estão frequentemente nas grandes instituições da região, onde o 

talento se reúne e são produzidas ideias (Venkataraman, 2004). À medida que aumenta a 

importância de um avanço tecnológico representado por uma invenção, explorá-lo em uma 

nova empresa se torna mais fácil (Baron & Shane, 2007). Existe uma transição entre os 

empreendedores que operam em um contexto da internet para um contexto IoT com o uso 

de muitos novos sistemas e tecnologias IoT (Atzori et al., 2010). Li, Hou, Heng, & Li 

(2012) destacam que o fenômeno tecnológico de inteligência ambiental “IoT” oferece 

oportunidades  para novos negócios sem precedentes. Ainda pouco se sabe como a IoT 

mudará os modelos de negócio (Bilgeri & Wortmann, 2017), e menos ainda se sabe sobre 

as barreiras específicas dos negócios de IoT (Schneider & Spieth, 2013). O destaque da 

IoT como uma evolução da internet e um paradigma tecnológico, social, cultural e digital, 

está revolucionando os negócios e a interação da sociedade com o meio ambiente (Lacerda 

e Marques, 2015). Até 2018 o número de objetos inteligentes conectados será maior que o 

de computadores e smartphones (Iasiti & Lakhani, 2014), e, mais que isso, 1.9 trilhões de 

dólares serão injetados na economia global, resultante das vendas em vários segmentos de 

mercados (Gartner, 2013). 

A IoT tende a crescer muito nos próximos anos e gerar oportunidades para os 

negócios em diversos segmentos, facilitando o dia a dia, e melhorando os processos. A 

necessidade de eficiência nos negócios fará com que a IoT seja disseminada em larga 

escala (Mattern & Floerkemeier, 2010). Serviços de envio de ofertas personalizadas e de 

informações de produtos dentro das lojas aos consumidores surgem como a principal 

adoção da IoT. A habilidade para capturar e utilizar efetivamente dados é colocada por 

Ashton (2009) como o que define a IoT. Outro aspecto é o impacto na experiência de 

consumidor, que quando aprimorada costuma significar lealdade do cliente. A IoT foi 
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ridicularizada, criticada e incompreendida desde 1999 (Ashton, 2009), e em tão pouco 

tempo milhares de empresas estão economizando com a IoT. 

Com a transformação digital, a tecnologia cada dia é mais intuitiva e invade todos 

os aspectos da vida das pessoas. A criação de uma nova tecnologia IoT, parte da premissa 

de que ela tem que ser intuitiva, e estar no dia a dia das pessoas sem que elas percebam, e 

que também seja também simples e fácil de usar (Singer, 2012; Gartner, 2013). Um dos 

exemplos de aplicação de IoT apresentados por Singer (2012), consiste nos sensores e 

câmeras que informam e mostram trânsito em tempo real, permitindo tomadas de decisão 

com o intuito de melhorar a eficiência. Gartner (2013) sugere que a IoT deverá inaugurar a 

automação em quase todos os campos e que haverá cerca de 26 bilhões de dispositivos no 

IoT até 2020. 

O negócio da IoT oferece oportunidades de mercado sem precedentes (Kakousis, 

Paspallis & Papadopoulos, 2010). Por exemplo, aplicações de IoT em novas demandas do 

mercado como a doméstica para automação de residências, demanda de serviços 

personalizados para pacientes, e demanda de veículos inteligentes pelos clientes (Darianian 

& Michael, 2008). Portanto, estamos assistindo a tecnologia de IoT invadir o mercado e 

abrir oportunidades em distintas áreas, e entender melhor o contexto  da IoT nos negócios  

ajudará os empreendedores a projetar e gerenciar melhor seus negócios de IoT (Xiaoyu, 

Sanjit, Quazi, Nguyen & Yuqing, 2017). 

Marmer, Hermann & Berman (2011) realizaram uma análise em mais de 650 

startups em todos os EUA (Vale do Silício), e dividiram as empresas startups de internet 

em três tipos básicos. O primeiro tipo de startups é chamado de “The Automizer”, sua 

principal característica é o foco no cliente interessado em um produto com desempenho 

rápido, automatização e uso de novas tecnologias. Muitas vezes estas startups automatizam 

um processo manual. Exemplos: Google, Dropbox, Slideshare, Groupon. Uma 

subcategoria  é o “The Social Transformer”, suas características comuns são: aquisição de 

clientes de autoatendimento, com um crescimento desenfreado de usuários,  onde o 

vencedor leva todos os mercados. Estas startups possuem tipicamente efeitos de rede, à 

medida que criam novas formas para as pessoas interagirem. Exemplos: Ebay, Skype, 

Airbnb, LinkedIn,Yelp, Facebook, Twitter, Youtube. O segundo tipo é o “The Integrator”, 

são startups caracterizadas por segurança do lucro inicial, visando pequenas e médias 

empresas, bem como mercados menores, elas têm grande probabilidade de manter equipes 

pequenas mesmo após a escala de crescimento e expansão. Exemplos: PBworks, 

Uservoice, Kissmetrics, Mixpanel, Dimdim, HubSpot, Xignite, Zendesk, GetSatisfaction. 

O terceiro tipo é chamado de "The Challenger", caracterizado por startups que têm vendas 

altas, processos de vendas repetitíveis e dependência de mercados complexos e rígidos, 

necessitando de mais capital e um grande número de clientes. Exemplos: Oracle, 

Salesforce, Involver, Bazaar Voice, Palantir, Net suite, Passkey, Work Day, Apptio, 

Success Factor, Yammer, Postini. No Quadro 2, listamos alguns autores que abordam em 

seus estudos os negócios de IoT. 

  

Autores Contribuições 

Atzori et al. (2010) Existem muitos desafios a serem enfrentados na IoT, como por 

exemplo a padronização da tecnologia, a segurança e a privacidade. 

Guinard, Trifa,  Karnouskos, 

Spiess & Savio (2010) 

Discutem o desafio de ampliar o alcance da computação empresarial 

para o mundo real (e vice-versa). Para conseguir isso, propõem um 

processo e uma arquitetura de sistema. 
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Autores Contribuições 

Fleisch (2010)   Trabalho conceitual construído a partir de vários estudos de casos de 

IoT. Analisam como a IoT pode impactar os negócios e a economia, e 

descrevem como as empresas fazem uso da IoT. 

Miorandi et al. (2012) A possibilidade de se fundir perfeitamente o mundo real e virtual, 

através da implantação de dispositivos embutidos, abre novas diretrizes 

para pesquisa e negócios, oferecendo vantagens competitivas em 

relação às atuais soluções. 

Xu (2012)   Como a adoção de IoT afeta a ramificação espacial dos negócios e a 

oferta de serviços. O autor cita alguns serviços possíveis, como 

mineração de dados, consultoria de negócios, serviços financeiros e 

informação pública para gestão de cidades. 

Fichman, Dos Santos & Zheng 

(2014) 

Uma visão para redesenhar as aulas de sistemas de informação de 

forma a atender à crescente demanda por inovação digital. 

Turber & Smiela (2014) Existe uma dificuldade no desenvolvimento de negócio adequados à 

evolução das tecnologias da IoT.  Não existe o desenvolvimento de 

modelos de negócios de IoT. 

Lakhani (2014)   Como a transformação digital está impactando empresas tradicionais, 

seus modelos de negócio e como as empresas podem ser recriadas 

nesse novo contexto tecnológico. 

Porter & Heppelmann (2014)   Analisam a nova forma de competição trazida com a IoT, na qual os 

limites de indústria estão alterados e o posicionamento estratégico 

precisa ser repensado. 

Andersson & Mattsson (2015)   Desenvolvem novo framework conceitual que reflete a dinâmica de 

redes no processo de inovação baseado em IoT. 

Nylén & Holmström (2015)  Um framework para a inovação de produtos e serviços a partir da 

tecnologia digital, sugerindo melhorias na gestão da inovação digital, e 

cobrem cinco áreas principais: experiência do usuário, proposição de 

valor, mapeamento da evolução digital, habilidades e improvisação. 

Pacheco et al. (2016)  Verificam quais são os componentes de um modelo de negócio para 

produtos/serviços baseados em IoT; além disso, buscaram identificar as 

barreiras e os facilitadores na geração de negócios de IoT. 

Banafa (2017)  Para a indústria da IoT prosperar, existem três categorias de desafios a 

superar, e isso é verdade para qualquer nova tendência tecnológica não 

só IoT: tecnologia, negócios e sociedade. 

Bilgeri & Wortmann (2017) Identificam 16 barreiras (obstáculos) à inovação em um contexto IoT, 

com base em dez entrevistas com experts. 

Quadro 2: Artigos com interseção de negócios de IoT 

Fonte: Adaptado de Pacheco, Klein & Righiin (2016). 

 

Na visão de Atzori et al. (2010), ainda há muitos desafios, como por exemplo a 

padronização da tecnologia, a segurança e a privacidade. Banafa (2017) destaca a 

existências de desafios tecnológicos, incluindo segurança, conectividade, compatibilidade, 

longevidade, padrões e análises inteligentes. Fazer os sistemas IoT funcionarem sem 
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problemas como uma solução autônoma ou parte dos sistemas existentes não é uma missão 

fácil. Para o autor os principais desafios enfrentados pela adoção de IoT, são as situações 

imprevisíveis e a ação dos dispositivos, a segurança da informação e privacidade, a 

interoperabilidade da máquina, os comportamentos humanos quanto ao retorno e à adoção 

lenta de novas tecnologias. 

Em seu estudo Porter e Heppelmann (2014), apontam a ausência de uma clara 

proposição de valor para o cliente, os riscos de privacidade e de segurança da informação, 

o desafio de lidar com a velocidade do surgimento de novos negócios, e os limites da 

indústria como principais barreiras enfrentadas nos negócios de IoT. Para Turber e Smiela 

(2014), existe uma dificuldade no desenvolvimento de negócios adequados à evolução das 

tecnologias da IoT, os autores inferem a ausência do desenvolvimento de modelos de 

negócios de IoT, embora existam diversas abordagens de modelos de negócios. Bilgeri e 

Wortmann (2017) identificaram 16 barreiras à inovação do modelo de negócios da IoT, 

apresentadas no Quadro 3: 

 
I. Geração de ideias e 

triagem 

II. Desenvolvimento de 

conceito e avaliação 

III. (Técnico) 

Implementação 

IV. Comercialização 

Processo de 

propriedade 

Inovação versus 

confiabilidade 

Choque de culturas Receita IoT mecânica 

Centrado no produto Parceria Análise de dados Pós-venda 

Lucro imediato Privacidade de dados Sistemas Análise do cliente 

Incerteza Proposições de valor IoT Eficiência 

operacional 

Ambidestria 

Quadro 3: Barreiras de IoT identificadas 

Fonte: Adaptado de Bilgeri & Wortmann, 2017 (p. 989). 

 

Bilgeri e Wortmann (2017), em sua pesquisa exploratória buscaram uma melhor 

compreensão dos obstáculos específicos dos negócios de IoT, e acreditam que quando 

analisados em um contexto IoT, estas barreiras obtêm novas facetas inesperadas e, 

portanto, relevância. Pacheco, Klein e Righiin (2016), comentam que ainda não existem 

muitos estudos empíricos sobre negócios que envolvem IoT. Estes autores fizeram uma 

revisão da literatura sobre sistemas de informação e gestão estratégica, a fim de verificar 

quais são os componentes de um negócio para produtos e serviços baseados em IoT e quais 

seriam as barreiras e os facilitadores que poderiam ajudar as empresas a definir seu modelo 

de negócio para IoT. E concluíram que as dificuldades mencionadas por alguns 

pesquisadores são aplicáveis a qualquer produto ou serviço, e não especificamente à IoT. 

 

3. MÉTODO 

Quanto aos fins, esta pesquisa foi descritiva, objetivando o levantamento de 

crenças, opiniões e atitudes de um grupo de pessoas (Gil, 2009). Esta pesquisa seguiu uma 

abordagem qualitativa, de caráter exploratório (Gil 2009; Yin 2015). Estudos exploratórios 

são feitos em áreas com pouco conhecimento sistematizado e acumulado, não comportando 

hipóteses por sua natureza de sondagem (Vergara, 1997). Pesquisas desta natureza buscam 

uma maior compreensão de um grupo social, com foco em aspectos reais não 

quantificados, visando a explicação e compreensão do dinamismo das relações sociais 

(Gerhardt & Silveira, 2009). 

 Decidimos utilizar entrevista como método (Mishler, 1986; Mason, 1996; Cooper e 

Schindler, 2003) para atingir o objetivo de averiguar se existem ou não diferenças entre as 

dificuldades enfrentadas no momento de geração das startups de IoT e startups de outros 

setores. Usamos de maneira simplificada a análise de conteúdo de entrevista 
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semiestruturada. As entrevistas semiestruturadas possuem várias questões chave que 

auxiliam na definição das áreas a serem exploradas. Elas também permitem ao 

entrevistador ou entrevistado interagirem a fim de obter uma resposta mais detalhada, e a 

descobrir informações relevantes para os participantes (Gill, Stewart, Treasure & 

Chadwick, 2008). A análise de conteúdo, segundo Bardin (2009), é um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações que busca obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores quantitativos ou não, que 

permitam a inferência de conhecimentos referentes às condições destas mensagens. 

 Entrevistamos os sócios de duas startups, ambas escolhidas pelo acesso e de 

maneira intencional, por que acreditamos que elas refletem as características da população 

de empresas similares. A Nexxto, uma startup brasileira bem-sucedida de soluções de IoT, 

nasceu em 2011, quando dois engenheiros recém-formados na Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo (USP) tiveram a ideia de oferecer soluções para gerenciar 

ativos (Nexxto, 2017). A ECTA Tecnologia foi criada em meados de 2016 (inicialmente 

levou o nome de MelhorPedido), é uma startup especializada em desenvolvimento de 

aplicativos mobile, com clientes espalhados pelo Brasil, realizam projetos para 

restaurantes, empresas de nanotecnologia, multinacionais, etc. Escalaram a empresa a nível 

nacional, e buscaram investidores para uma rodada seed ou anjo, e, depois de muitas 

negativas, pivotaram o modelo de negócio e criaram uma empresa mobile-first focada no 

setor de restaurantes. Fecharam projetos com multinacionais e estão presentes em 4 países 

(ECTA, 2018). As entrevistas aconteceram nos dias 31 de outubro de 2017 e 08 de janeiro 

de 2018, tiveram duração de 120 minutos cada, foram gravadas e depois transcritas. 

Os depoimentos dos entrevistados estão exatamente da mesma maneira em que as 

entrevistas ocorreram. Após a transcrição e durante o desenvolvimento desta pesquisa, 

tivemos uma nova reunião com os diretores em 12 de janeiro de 2018 para um feedback. 

Foram observados também depoimentos de clientes nos sites das empresas. 

Desenvolvemos e aplicamos um guia de entrevista, usando como base a literatura 

capturada neste estudo, apresentado abaixo, no Quadro 4: 

 
O que é internet nas coisas? 

Quando vocês criaram a startup / startup de IoT, como foi lidar com a concorrência?  

Para iniciar e operar uma startup / startup de IoT, como vocês planejaram um orçamento e capital de 

giro?  

Como vocês se prepararam para lidar com a falta de compreensão do mercado sobre os sistemas 

intuitivos “IoT” para facilitar o gerenciamento de várias empresas? 

Como foi o plano de marketing para os clientes perceberem as facilidades de uso? 

Quais são as barreiras geográficas e culturais na implantação da empresa?  

O mercado brasileiro é atraente? 

Como são tomadas as decisões estratégicas da sua empresa? 

Quem são os principais atores envolvidos no processo de tomada de decisão? 

Com relação a dedicação no negócio, como é a rotina de trabalho dos sócios?  

Qual foi sua maior dificuldade enfrentada no momento de geração da empresa?  

Quadro 4: Objetivos da entrevista - Questões centrais abordadas na entrevista 

 

 A seguir, na seção de resultados, traremos os depoimentos dos entrevistados. 

 

4. RESULTADOS 

Ao analisar as respostas das entrevistas, levantamos os seguintes aspectos 

fundamentais: primeiramente, entendemos como foi o surgimento da ideia da criação de  

uma startup de IoT e de uma startup de tecnologia, visto que, como citado por 

Venkataraman (2004), as ideias novas partem de pessoas brilhantes. O sócio diretor da 
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Nexxto explica que quando montaram sua empresa, o movimento de surgimento de 

startups de IoT, estava apenas começando. Os sócios da Nexxto viram muito potencial no 

negócio de IoT, e pensaram em desenvolver uma solução de IoT. Então desenvolveram a 

plataforma de sensoriamento e todo software necessário para isto. O negócio da IoT pode 

oferecer oportunidades sem precedentes (Kakousis, Paspallis & Papadopoulos, 2010). Nas 

palavras do entrevistado da Nexxto: 

“IoT passou a ser um negócio que todo mundo estava começando a 

falar, e estava começando a ter movimento nessa área, startups surgindo e 

tudo mais, e a gente pensou, temos tanto potencial com essa solução que nós 

desenvolvemos né? [...] Porque não desenvolver uma solução e uma 

plataforma de IoT ... assim, a gente teria um mercado muito maior para 

endereçar e conseguiria ter uma solução que geraria muito mais valor... 

tínhamos as condições fazer isso, o mundo estava começando a se 

movimentar para isso e a gente pensou que era o momento certo para fazer”. 

Ainda pouco se sabe sobre a presença de barreiras nos processos de iniciação de 

negócios em IoT (Bilgeri & Wortmann, 2017). Perguntamos, sobre como foi lidar com a 

concorrência, quando criaram a empresa: Qual foi a maior dificuldade enfrentada no 

momento da geração da empresa? Nexxto: 

“Quando começamos em 2011 praticamente não havia esse hype de 

startups. Ninguém sabia o que era uma startup, e a maioria das pessoas 

achava uma loucura abrir um negócio. Os formandos em engenharia 

queriam ir trabalhar na indústria, banco ou consultoria. Felizmente este 

quadro foi mudando ao longo dos anos com o amadurecimento do 

ecossistema de startups nacional e com um crescente número de publicações 

e livros sobre o assunto. Naquela época nossos maiores concorrentes eram 

as empresas tradicionais de tecnologia: HP, IBM, Accenture, dentre outras. 

Com o tempo começaram a surgir mais startups [...]. A nossa maior 

dificuldade foi conseguir encontrar um primeiro cliente que topasse que 

realizássemos um projeto piloto e mostrássemos a ele nossa ideia”. 

Sobre as maiores dificuldades para iniciar e operar uma empresa de IoT no Brasil, o 

entrevistado da Nexxto enfatiza a falta de compreensão da eficiência em relação da IoT. 

Ele comenta: 

“Para as pessoas, ainda não está bem claro esta interação das coisas 

com o ambiente inteligente de trabalho para melhorar resultados e ampliar a 

visibilidade dos negócios. No entanto são muitos os benefícios da IoT para 

os negócios”. 

 O sócio da Nexxto frisa: 

“A tarefa de comunicar claramente é sempre do empreendedor. Nós 

acreditamos que se o mercado não entende o que fazemos, isto é nossa culpa 

e não do mercado ter falta de compreensão. Por mais que um conceito 

tecnológico seja de difícil compreensão, o cliente não precisa entendê-lo no 

detalhe para poder ser sensibilizado de seu valor e muito menos para poder 

começar a usar a tecnologia. Isto vale para todo conceito amplo de 

comunicação, seja nos materiais de marketing, seja no sistema com 

experiência de uso diferenciada”. 

Ashton (2009) em sua pesquisa, argumenta que os benefícios alcançados com a IoT 

superaram as expectativas iniciais sobre eficiência e resultados dos negócios. Destacamos 

como o sócio da Nexxto aponta algumas vantagens e desvantagens de criar uma startup de 

IoT:  
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“IoT tem tudo a ver com eficiência operacional e redução de gastos. 

Por que? Você usa sensores pra monitorar se o equipamento vai dar 

problema, monitorar se uma mercadoria vai estragar, automatizar um 

trabalho que é feito manualmente, então tudo isso no final das contas 

representa redução de desperdícios e representa eficiência operacional. No 

Brasil a gente sabe muito bem que não é o melhor pais em eficiência, então 

a gente tem muito espaço para soluções que venham a trazer ganhos de 

eficiência operacional e de ganhos de redução de desperdício, temos muito 

espaço no Brasil pra isso. Existe uma demanda muito grande no Brasil por 

soluções que tragam eficiência operacional e redução de desperdício, por 

isso que faz sentido você ter empresas de IoT, o desafio está em ter 

habilidade para mostrar valor para os clientes”. 

Para o entrevistado da Nexxto, quando os clientes conhecem os benefícios, 

reconhecem muito a facilidade do uso a qualquer momento, e em qualquer lugar e de 

qualquer dispositivo. Miorandi, Sicari, De Pellegrini e Chlamtac (2012), apontaram a 

grande mudança da internet usada para interconectar objetos físicos que se comunicam 

entre si ou com seres humanos para oferecer um determinado serviço. O entrevistado da 

Nexxto cita o aspecto da facilidade do uso: 

“Nossos clientes passam a elogiar e comentam a usabilidade da 

nossa ferramenta, então é um dos atributos que nossos clientes gostam 

muito. Quando a gente faz entrevista de tempos em tempos com o cliente 

pra ver como que está o uso e etc, uma das coisas que o pessoal fala é, que é 

muito fácil de usar, é um sensorzinho que você coloca lá e ele está se 

comunicando com a internet, e ai do smartphone você vai conseguir acessar 

de uma forma muito simples” 

Sobre o plano de marketing da Nexxto para os clientes perceberem as facilidades de 

uso, ele destaca: 

“Foi na prática. Nós conseguimos um primeiro cliente que testou 

nosso protótipo, deu sugestões de melhoria e assim fomos evoluindo o 

produto e expandindo a solução dentro desse cliente e depois para outros 

clientes do mercado”. 

A respeito das barreiras geográficas e culturais na implantação da Nexxto, e a 

atração do mercado brasileiro, ele destaca: 

“Quando começamos não havia a quantidade e qualidade de 

incubadoras, aceleradoras e outras entidades de fomento à startups no País, 

de modo que o conhecimento sobre empreendedorismo estava muito 

concentrado no empreendedorismo tradicional, de pequenos 

estabelecimentos comerciais, em vez do empreendedorismo tecnológico. 

Felizmente com o passar do tempo o ecossistema brasileiro amadureceu e 

hoje a abundância de entidades de fomento à inovação, empreendedorismo e 

tecnologia é enorme. Não faltam incubadoras, aceleradoras, startups, 

programas de inovação aberta, dentre outros. Com este avanço, a cultura de 

empreendedorismo amadureceu e o mercado brasileiro é hoje um dos mais 

vibrantes para quem deseja abrir uma empresa”. 

O entrevistado da Nexxto, explica como são tomadas as decisões estratégicas na 

empresa e quais são os principais atores envolvidos neste processo:  

“Temos uma reunião anual de definição de objetivos e resultados-

chave a serem alcançados. Estes objetivos e resultados-chave são avaliados 

trimestralmente e o curso é corrigido se houver a necessidade. Mensalmente 
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há reuniões do Conselho de Administração para acompanhar a evolução do 

negócio nas dimensões estratégicas do negócio: vendas, time, 

financiamento, mercado, competição e produto. Semanalmente os diretores 

se reúnem entre si para discutirem e traçarem ações de curto prazo, bem 

como coordenam seus times diariamente. Os diretores financeiro / 

estratégico, de marketing / comercial e de tecnologia /p&d/ operações são os 

tomadores de decisão”. 

Startups têm como uma das principais características a adaptação do negócio 

sempre que necessário, como destacou Ries (2011). Sobre o futuro da empresa e 

planejamento, perguntamos qual seria o melhor caminho para expandir, visto que inúmeros 

estudiosos apontam o grande potencial da IoT, como exemplo Gartner (2013) que sugere 

que a IoT trará a automação para praticamente todos os campos. Podemos averiguar esta 

questão na resposta abaixo (Nexxto):  

“Legal, essa é uma boa pergunta, por que honestamente a gente vem 

perseguindo essa descoberta, e a gente entende que para conseguir crescer e 

expandir o negócio de forma escalável, é preciso encontrar uma forma de 

resolver uma dor, o cliente, tem uma dor e você tem o analgésico [...]. Você 

quer ficar sem dor de cabeça, é isso, então encontrar essa dor de cabeça é a 

grande dificuldade, só que essa dor de cabeça não pode ser que um, dois, 

três clientes tenham. Tem quer ser uma dor de cabeça que seja comum a um 

mercado muito grande, ai você vai criar uma solução que resolve essa dor de 

cabeça. Agora como eu consigo ter um mercado todo demandando essa 

solução? Esse é o negócio, essa é a expansão, essa é a segunda fase a gente 

está descobrindo...”. 

No Quadro 5 agrupamos as dificuldades relatadas nas entrevistas (startup de IoT e 

startup de tecnologia): 

 
Enfrentar a concorrência 

Startup IoT – “Para ter sucesso tem que de fato ultrapassar o abismo entre os entusiastas e o seu mercado 

alvo. A maior dificuldade de implantação é entrar em mercados tradicionais onde a tecnologia não é core. 

Conquistar potenciais clientes de IoT não é uma tarefa fácil, assim como obter cota de mercado e lucro no 

negócio”. 

Startup Tecnologia - “A concorrência tem forte influência na história da nossa empresa, pois o modelo de 

negócio inicial era similar ao do aplicativo Ifood, então tínhamos uma referência para seguir e criamos alguns 

diferenciais competitivos no produto e região de atuação A Falta de credibilidade por termos poucos clientes 

é uma barreira em relação aos concorrentes, entretanto utilizamos estratégias como “fake it till you make it” 

para atravessar essa etapa”. 

Necessidade de capital de giro para equilibrar o orçamento 

Startup IoT - “Nós desenvolvemos um planejamento completo, contendo projeções detalhadas. Foi 

justamente esta projeção que embasou a nossa busca por capital. Nós sabíamos o quanto precisaríamos para 

realizar o plano e fomos atrás de investidores”. 

Startup Tecnologia - “Durante o processo de geração da empresa conversamos com investidores anjo, 

fundos de venture capital e até incubadoras. Ouvimos da maioria dos investidores que a concorrência era 

muito forte e devíamos pivotar o modelo (algo que já tínhamos em mente). Então depois de muitas negativas, 

pivotamos o modelo de negócio, e ai então, fechamos projetos com multinacionais como Alstom, e à partir de 

então estando presente em 4 países”. 

Lidar com a incompreensão do mercado 

Startup IoT - “No primeiro momento o recurso da IoT pode parecer caro. O maior desafio é convencer o 

cliente a entender que a solução é um investimento e não uma despesa. Nem todas as empresas, nem todos os 

segmentos estão preparados pra adotar a tecnologia IoT em seus negócios. Outra dificuldade é que o mercado 

ainda é muito reativo a adoção de tecnologia, é muito tradicional, uma empresa de tecnologia compra 
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tecnologia, empresas de TI compram tecnologia porque tecnologia está no core business, agora quando a 

tecnologia não está no core business é bem mais complicado. Então as empresas de IoT ainda se deparam 

com um conservadorismo muito grande”. 

Startup Tecnologia - “A falta de compreensão ou até mesmo entendimento a respeito da tecnologia 

é uma barreira a ser quebrada diariamente. Geralmente os clientes têm pouco conhecimento tecnológico e 

tendem a achar que as features de um aplicativo são fáceis e rápidas para serem desenvolvidas, tendo assim 

um custo baixo. A melhor forma de lidar com este fato é ser profissional e explicar detalhadamente os 

processos por de trás de um app”. 

Diferenças geográficas e culturais 

Startup IoT - “A grande desvantagem no Brasil, são os custos para fabricar hardware, pois depende de 

importação, e o preço fica mais alto. Como o mercado é diversificado e muito sensível a preço, tem que ter 

habilidade para conseguir fazer equipamentos de IoT mais baratos para oferecer preços competitivos no 

mercado. Além dos custos elevados, existe um gargalo logístico, uma desvantagem grande com relação ao 

Estados Unidos por exemplo que consegue ter custos muito melhores e peças muito melhores na parte de 

hardware. Em termos de capital humano o Brasil oferece excelentes condições, os engenheiros são ótimos, o 

mercado tem engenheiro de hardware, engenheiro de software, tem profissionais muito bons.  Além disto 

tem grande dimensão territorial e população, e disponibilidade de recursos naturais em abundância, assim o 

Brasil pode vir a ser um potencial para empresas de IoT”. 

Startup Tecnologia - “O mercado Brasileiro é extremamente atraente. São mais de 200 milhões de habitantes 

ávidos por consumo e apesar das diversas crises políticas e financeiras ainda existem muitas oportunidades 

para empreender. Quanto às barreiras geográficas e culturais, elas existem, há a necessidade de criar 

estratégias comerciais e de marketing que funcionam a distância, para escalar a nível nacional”. 

Necessidade de estratégia em marketing 

Startup IoT - “Cada vez mais está acontecendo a transformação digital, não dá mais pra viver sem 

tecnologia. As empresas precisam gerenciar melhor o seu consumidor, suas operações. A IoT a cada dia tem 

permeado todos os negócios e precisamos sempre enfatizar este ponto para os consumidores”. 

Startup Tecnologia - “Para os clientes perceberem as facilidades de uso, utilizamos estratégias comerciais, 

levantamento das necessidades e proposição de uma solução até o fechamento da negociação”. 

Muita dedicação e comprometimento 

Startup IoT - “Para criar uma tecnologia intuitiva, que entre no dia a dia do cliente como se ele não 

percebesse, tem que estar extremamente atento às tendências e um passo à frente da concorrência. 

Procurando sempre tratar estes sistemas intuitivos, no sentido também de ser algo cada vez mais simples e 

muito fácil de usar. Para atingir este estágio, é necessário estar 100% dedicado. Trabalhar longas horas por 

dia, e até nos finais de semana, se preciso”. 

Startup Tecnologia - “Para lidar com a falta de compreensão ou até mesmo entendimento a respeito da 

tecnologia, (uma barreira a ser quebrada constantemente), é necessário muita dedicação, todos os sócios 

trabalham muito, e não menos do que 10 horas diárias”. 

Quadro 5: Principais dificuldades enfrentadas apontadas nas entrevistas 

 

A partir desta análise, evidenciamos as principais dificuldades enfrentadas no 

momento de geração de startup de IoT e de startup de tecnologia, e constatamos que as 

dificuldades se encaixam na abordagem teórica que sugere as mesmas barreiras para 

startups em geral. Na próxima seção iremos retomar as dificuldades enfrentadas pelas 

startups à luz da revisão de literatura. 

 

5. DISCUSSÃO 

O objetivo deste trabalho foi averiguar a existência de diferenças entre as 

dificuldades enfrentadas no momento de geração das startups de IoT e de startups de 

tecnologia. Para isto, baseamo-nos nos achados da literatura no que se refere às 

dificuldades no momento de geração de startups. Para lançar mais luz sobre o foco de 

pesquisa retratado, neste estudo procuramos identificar as principais dificuldades existentes 
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na criação de startup de IoT e comparamos empiricamente com as dificuldades de geração 

de startup de tecnologia. A partir da revisão teórica, elaboramos um roteiro de uma 

entrevista semiestruturada para identificar estes desafios. 

Existe um campo de pesquisa rico, que investiga as barreiras do IoT de uma forma 

muito técnica. Entre os problemas mais críticos identificados neste tipo de literatura estão a 

falta de padronização de protocolo, as limitações de escalabilidade e questões de segurança 

(Markides, 2013; Bilgeri & Wortmann, 2017). No entanto, muitos desafios e problemas 

ainda não foram abordados na literatura, principalmente referentes à iniciação dos negócios 

de IoT, exigindo esforços tanto da academia como dos empreendedores de IoT. Com a 

análise das entrevistas, percebemos que entre todas as dificuldades, algumas claramente 

despertam a atenção por impactarem mais significativamente no desempenho na criação de 

startups, sejam elas de IoT ou de outra tecnologia. A seguir, retratamos as barreiras que 

mais se destacaram nas entrevistas e que são concomitantemente pertinentes à ambas 

startups de IoT e de tecnologia. 

Percebemos que a maior dificuldade é entrar em mercados tradicionais onde a 

tecnologia não é o foco. À medida que as startups de IoT atingem seu mercado alvo, 

superam a sua implantação. Outra barreira é que quase todas as empresas ainda não estão 

preparadas para adotar a IoT em seus negócios. No entanto, comunicar claramente e lidar 

com a falta de compreensão do mercado é sempre uma tarefa do empreendedor, e esta falta 

de compreensão não é culpa do mercado. Se o mercado não entende os benefícios da 

tecnologia, isto é responsabilidade de quem está oferendo o serviço. Por mais que um 

conceito tecnológico seja de difícil compreensão, o cliente não precisa entendê-lo no 

detalhe para poder ser sensibilizado de seu valor e para poder começar a usar a tecnologia. 

A falta de compreensão ou até mesmo entendimento a respeito da tecnologia é uma 

barreira a ser quebrada todos os dias. Por diversas vezes os clientes têm pouco 

conhecimento tecnológico e tendem a achar que estes recursos são desenvolvidos 

facilmente, tendo assim um custo baixo. A melhor forma de lidar com este fato é explicar 

detalhadamente com muito profissionalismo, os processos que existem por de trás desta 

tecnologia. Isto, resumidamente, significa lidar com a incompreensão do mercado. 

Conquistar potenciais clientes de IoT não é uma tarefa fácil, assim como obter cota 

de mercado e lucro no negócio, o sucesso chega quando se ultrapassa o abismo entre os 

entusiastas e o seu mercado alvo. A falta de credibilidade, no início, por ter poucos 

clientes, é uma barreira. Entretanto, para atravessar esta fase, é necessário estar 

extremamente atento às tendências e à frente da concorrência, além de ter total dedicação. 

Trabalhar duro longas horas por dia, certamente é o caminho para a consolidação dos 

resultados esperados. E por último, mas não menos importante, especificamente no Brasil, 

a maior desvantagem são os custos altos para a fabricação dos equipamentos, que podem 

encarecer o serviço. Para ser competitivo é necessário ter habilidade para lidar com o preço 

final para o cliente e também com as complexas limitações logísticas deste mercado. Neste 

aspecto percebemos a importância do planejamento, inclusive no que tange ao fluxo de 

caixa. 

A crescente aplicação da IoT nos negócios traz uma necessidade da avaliação das 

estratégias, dos benefícios e dificuldades enfrentados. Como foi levantado empiricamente, 

os desafios associados à implementação do negócio de IoT são no geral os mesmos 

desafios enfrentados por outras startups. Em contrapartida, as oportunidades, segundo as 

tendências, superam esses desafios.  

 

6. CONCLUSÃO 
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Estamos assistindo uma nova tecnologia (IoT), colocada à disposição da 

comunidade em geral, que vem trazendo significativas facilidades e benefícios para 

pessoas e empresas. Dada a relevância e atualidade do tema IoT, esta pesquisa contribui 

para a academia esclarecendo com os depoimentos dos empreendedores, o debate 

acadêmico sobre a existência de diferenças entre as dificuldades enfrentadas no momento 

de criação das startups de IoT e de outras startups. Este tema de pesquisa ainda é bastante 

emergente, e negócios de IoT ainda são abordados de maneira superficial na academia. 

Autores que analisam o tema apontam que há muitos desafios a serem enfrentados pelas 

empresas de IoT. No entanto, mencionam de forma genérica, e as barreiras levantadas são 

aplicáveis a qualquer produto ou serviço, e não especificamente à IoT. 

Diante deste cenário, buscamos contribuir com este instigante debate acadêmico. 

Os achados empíricos corroboram com o argumento que não existem diferenças entre as 

dificuldades enfrentadas por startups de IoT e outras startups. Analisando as respostas dos 

entrevistados, concluímos que realmente não é uma tarefa fácil convencer potenciais 

clientes a utilizarem a IoT. Também evidenciamos que a estratégia de empresas de IoT 

enfrenta algumas barreiras. Mas os aspectos referentes às dificuldades enfrentadas por 

empresas de IoT são inerentes a qualquer negócio criado por startups. A grande demanda 

por soluções que ofereçam eficiência operacional, e a intensa transformação digital que 

vêm permeando todos os negócios, são excelentes oportunidades para as startups de IoT. 

Certamente a IoT pode representar um grande salto nos negócios. A possibilidade de se 

fundir perfeitamente o mundo real e virtual, através da implantação maciça de dispositivos 

embutidos, abre novas interessantes diretrizes para pesquisa e negócios. 

As aplicações da IoT, como Ashton (2009) ressaltou, têm o potencial de 

transformar o mundo, e já vêm trazendo significativas mudanças em muitos domínios, 

como cidades e residências, saúde, energia e negócios. Com as perspectivas do grande 

crescimento da IoT como negócios, o que acreditamos que chama a atenção para 

acadêmicos e empreendedores é justamente a existência de possíveis desafios e novas 

oportunidades de negócios da IoT.  Para a continuidade deste estudo, sugerimos a 

confirmação, em estudos de campo, juntamente com os clientes de startups de IoT, com o 

intuito de verificar os motivos e a maneira que levam à adesão de IoT. A limitação básica 

desta pesquisa pode ser o fato de ser um estudo com apenas duas entrevistas com sócios 

diretores de startups. Apesar deste limitador, esta análise demonstrou a conformidade com 

os modelos de startups que ocorrem em geral. Os resultados apresentados poderão servir 

de incentivo para pesquisas adicionais sobre tópicos relacionados com o cenário de 

implantação e expansão da IoT. 
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ABSTRACT 

Given the magnitude of the world transformations that have occurred in the last three decades, 

mainly fomented by the advent of globalization and the new era, companies and professionals 

needed to revise their concepts and modes of operation to the new socioeconomic and cultural 

demands. Due to this new scenario, the field research was carried out in 2016, focused on 

corporate education and corporate universities in the national financial sector through 

theoretical references and study of three financial institutions operating in the State of São 

Paulo: Research Bank A (central focus of the research), Research Bank B – both with CE / 

CU – and Research Bank C – which has consolidated T & D area, in order to establish a 

comparison between the two groups of organizations. The main issue addressed by the work 

refers to the hypothesis that "corporate education is important for the professional and 

technological development of the organization and its employees as a market differential", 

which was attested by employees and representatives of the three institutions. 

Keywords: Corporative Education; Corporate University; Educating Company. 

 

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO CORPORATIVA PARA O 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DAS ORGANIZAÇÕES 

RESUMO 

Diante da magnitude das transformações mundiais ocorridas nas três últimas décadas, 

principalmente fomentadas pelo advento da globalização e da nova era, empresas e 

profissionais necessitaram rever seus conceitos e modos de operação para fazer face às novas 

demandas socioeconômicas e culturais. Em função deste novo cenário, realizou-se uma 

pesquisa de campo, em 2016, com foco na educação corporativa e nas universidades 

corporativas no setor financeiro nacional por meio de referenciais teóricos e estudo de três 

instituições financeiras atuantes no Estado de São Paulo: Banco Pesquisado A
1
 (foco central 

da pesquisa), Banco Pesquisado B – ambos com sistema de EC/UC – e Banco Pesquisado C – 

que possui uma área de T&D consolidada, de forma a estabelecer a comparação entre os dois 

grupos de organizações. A principal questão abordada pelo trabalho refere-se à comprovação 

da hipótese que “a educação corporativa é importante para o desenvolvimento profissional e 

                                                           
1
 As instituições financeiras pesquisadas são identificadas neste artigo como Banco Pesquisado A, Banco 

Pesquisado B e Banco Pesquisado C, devido à cláusula de sigilo necessária a preservação de suas identidades. 
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tecnológico da organização e de seus colaboradores como diferencial de mercado”, que foi 

atestada por colaboradores e representantes das três instituições.  

Palavras-chave: Educação Corporativa; Universidade Corporativa; Empresa Educadora. 

 

1 INTRODUÇÃO   

Em função das novas exigências postas às organizações em nível mundial, a partir de 

fins da década de 1990, principalmente geradas pelo advento da globalização, rompimento 

das barreiras comerciais e por um avanço tecnológico sem precedentes na história, surge a 

“era do conhecimento, da informação e da tecnologia” e, com ela, consolida-se o conceito da 

“empresa educadora”, timidamente iniciado em 1980 por ocasião da aplicação de novos 

modelos e sistemas de negócios, produção, logística e administração (Meister, 1999; Lastres; 

Albagli, 1999). Como consequência imediata, a dinâmica do mercado de trabalho, as 

qualificações e os requisitos para a formação profissional foram reconfigurados, 

transformaram-se e seguem se transformando continuamente no decorrer do tempo e no novo 

milênio.  

A importância, a atualidade e a necessidade de estudos dos impactos das referidas 

transformações no ambiente organizacional motivaram a realização de investigação sobre a 

educação corporativa (EC) e as universidades corporativas (UCs), bem como originaram o 

desenvolvimento de pesquisas com três expressivas instituições financeiras brasileiras, 

identificadas como Banco Pesquisado A, Banco Pesquisado B e Banco Pesquisado C, no ano 

de 2016, que possuem ampla representatividade e operação em território nacional e 

internacional. 

A investigação foi iniciada com uma pesquisa de natureza bibliográfica e documental 

para o embasamento teórico da abordagem, seguida por uma pesquisa de natureza quantitativa 

(survey) com os colaboradores do Banco Pesquisado A – tradicional instituição financeira 

brasileira, de natureza mista (público-privada), que opera no país há mais de 200 anos, com o 

objetivo de avaliar os seus sistemas de educação, conforme a percepção de seus colaboradores 

que contam com a formação continuada e aperfeiçoamento profissional por meio da EC/UC 

mantidas pela empresa. 

Na sequência, por meio da metodologia da pesquisa de natureza qualitativa, de forma 

complementar ao estudo survey do Banco Pesquisado A, duas outras empresas do setor 

também foram estudadas, tendo em vista o mesmo objetivo: o Banco Pesquisado B que, 

igualmente, desenvolve a EC em vista das novas tecnologias, e o Banco Pesquisado C, que 

não dispõe deste recurso, mas opera o treinamento e a atualização profissional de seus 

colaboradores por intermédio da atuação de sua área de Treinamento e Desenvolvimento 

(T&D) fortemente estruturada, de acordo com informações prestadas por sua representante.  

A pesquisa em nível qualitativo objetivou estabelecer uma comparação entre dois 

grupos formados pelas instituições analisadas: empresas que oferecem EC/UC (Banco 

Pesquisado A e Banco Pesquisado B), em relação àquela que não oferece o benefício aos seus 

colaboradores (Banco Pesquisado C), de modo a averiguar o impacto que a EC/UC exercem 

sobre a qualidade das atividades e operações das referidas organizações no mercado. 

O survey e a pesquisa qualitativa permitiram coletar e comparar um vasto conjunto de 

informações, mediante a opinião dos colaboradores e representantes das três instituições 

financeiras, que geraram, além de estatísticas descritivas, a análise do conteúdo e do discurso 

articulado pelos entrevistados, a seguir explanados.  

2 ASPECTOS DAS TRANSFORMAÇÕES MUNDIAIS E DA CONSOLIDAÇÃO DOS 
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NOVOS MODELOS DE EDUCAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES  

Após as subsequentes ondas da globalização, cujos impactos originaram 

transformações de todas as ordens, empresas e profissionais experimentaram uma mudança de 

paradigma, principalmente vinculada à releitura de seus processos e suas implicações, que 

elevaram o conhecimento e a educação ao patamar de valor estratégico. Tais transformações 

justificam-se pelo fato de a inovação, a produção, a ampliação, o estudo e o gerenciamento do 

conhecimento formularem uma nova tônica e prioridade, cujas principais razões revelam a 

busca de maior “poder de fogo” e competitividade por parte das empresas em um ambiente 

mutável, além da necessidade de alinhamento dos profissionais às novas demandas de suas 

organizações (Simioni; Campanholo, 2016, sp). Surge, com isso, um novo ativo e/ou 

patrimônio: o capital intelectual ou capital humano. 

O capital intelectual ou capital humano passou a ser classificado como importante 

fator para a condução dos negócios de toda e qualquer organização, pois, conforme concluiu a 

comunidade empresarial, somente recursos e tecnologia não bastam, visto que o potencial 

humano ainda é a chave-mestra do sucesso, e o homem permanece como protagonista em um 

cenário organizacional que se reinventa todos os dias. Neste contexto, Waisman (2016, sp) 

enfatiza que “[...] o capital intelectual aliado ao conhecimento empresarial nunca foi tão 

valorizado e fundamental para a sobrevivência de uma organização” – um sinal dos novos 

tempos. 

Em meio às mudanças, o surgimento da educação corporativa despontou e associou-se 

de forma concomitante à própria evolução das empresas e das áreas de Treinamento e 

Desenvolvimento (T&D), impactando o mercado de trabalho, que passou a exigir 

profissionais mais qualificados em todos os níveis das organizações – uma nova realidade que 

criou necessidades específicas, visto que as universidades convencionais disponibilizam a 

seus alunos uma formação mais abrangente e generalista, porém, não focada em competências 

especiais para atender às demandas das organizações. Como resultado, as organizações 

redirecionaram o seu olhar e passaram a considerar a educação como um fator estratégico 

essencial para os seus negócios, e a aprendizagem constante e progressiva tornou-se, desde 

meados do antigo milênio, um empreendimento e uma busca universal (EBOLI, 2004; 2008).  

Dessa forma, a questão do aperfeiçoamento do capital humano, inclusive para o 

domínio das novas tecnologias, assumiu tal importância e magnitude que muitas empresas ao 

redor do mundo criaram e mantêm o sistema de universidades corporativas e, na 

impossibilidade de manter tais instituições sem seus escopos, por questões várias e 

específicas, definem grades curriculares adequadas aos seus propósitos em acordo e parceria 

com as universidades convencionais estabelecidas, para que seus colaboradores, staffs e 

starkhorders possam atingir aprimoramento e excelência de qualidade em suas relações e 

atividades laborais.  

A EC mostra-se, portanto, como um investimento viável e essencial ao sucesso das 

empresas no ranking de seus setores econômicos, além de representar uma estratégia voltada 

a maiores e melhores índices de produtividade, lucratividade e contribuição social (Quartiero; 

Cerny, 2005; Menezes, 2015). 

Simioni e Campanholo (2011, p. 2; 3) destacam que a EC é capaz de proporcionar às 

empresas a utilização do conhecimento de forma adequada à atual velocidade da informação 

que circula no mercado, tornando-as aptas a assimilar e a se desenvolverem frente à “[...] 

transformação do ambiente externo, turbulento e instável”, além de possibilitar-lhes “[...] a 

potencialização da motivação e da competitividade do seu maior ativo, que é o capital 

humano, que só é possível graças à criação de mecanismos de treinamento e 

desenvolvimento”.  

Para Jacob (2010, p. 2; 5), a educação corporativa é “[...] uma prática coordenada de 
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gestão de pessoas e de conhecimento, tendo como orientação a estratégia de longo prazo de 

uma organização”. Acrescenta, ainda, que “[...] é mais do que treinamento empresarial ou 

qualificação de mão de obra, pois articula coerentemente as competências individuais e 

organizacionais no contexto mais amplo da empresa e, portanto, [...] as práticas de educação 

corporativa estão relacionadas ao processo de inovação nas empresas e ao aumento da 

competitividade de seus produtos (bens ou serviços)”. 

No que se refere ao movimento ascendente de adoção, evolução e crescimento da EC, 

em escala mundial e no Brasil, Quartiero e Cerny (2005, p. 34) destacam que “[...] as 

características de um setor de treinamento e desenvolvimento padrão se tornaram tão 

desgastadas que melhorias ou mesmo uma reengenharia mais forte não seriam suficientes para 

adequá-lo às novas necessidades de educação no espaço das organizações”, pois, em função 

das mudanças ocorridas nas últimas décadas, o conhecimento necessitou ser gerenciado e 

direcionado estrategicamente como um novo e valioso capital e/ou ativo. 

Em especial, o crescimento da EC/UC no Brasil, de acordo com as estimativas de 

Eboli (2015) em entrevista à jornalista Nuti (2015, p. 65), expressa números significativos, 

pois já existem no país aproximadamente “[...] 500 universidades corporativas. Atualmente, 

as empresas gastam de 3% a 5% da folha de pagamento com a educação continuada de seus 

funcionários”, o que demonstra a sua progressão e indicações de sua continuidade futura. 

Outros índices que merecem análise são fornecidos pelo Censo da Educação Superior 

2013, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 10.09.14 – últimos dados catalogados –, 

que revela que “[...] atualmente o Brasil tem 2.391 mil instituições de ensino superior que 

oferecem mais de 32 mil cursos de graduação”, boa parte deste número referente às 

graduações em áreas técnicas e voltadas às organizações, de modo a fazer jus às necessidades 

da economia global, da internacionalização dos negócios empresariais e do mercado de 

trabalho (ENSINO, 2013, sp). 

Em suma, conforme Eboli (2008, sp), a EC apresenta-se como um sistema específico 

de formação de pessoas, que pauta-se “[...] na gestão de pessoas com base em competências, 

devendo instalar e desenvolver nos colaboradores as competências consideradas críticas para 

a viabilização das estratégias de negócio”, de modo a promover “[...] um processo de 

aprendizagem ativo vinculado aos propósitos, valores, objetivos e metas empresariais”, e 

Costa, A.M.A. (2001, p. 76) finaliza que “[...] educar corporativamente é fazer as pessoas 

pensarem criticamente, envolverem-se, autogerenciarem-se e emocionarem-se [...] é 

humanizar o ser, a empresa, a sociedade, o meio ambiente”. 

3 METODOLOGIA APLICADA  

Para a organização dos critérios da pesquisa foram definidas diretrizes fundamentais, a 

seguir enunciadas, contando com sustentação teórica
2
 para a escolha da metodologia aplicada 

e construção dos “Instrumentos de Pesquisa” (IP), dos “Instrumentos de Coleta de Dados” 

(ICD) e dos protocolos de autorização por parte de empresas e colaboradores.  

3.1 Problematização, justificativa e importância da pesquisa  

Atualmente, empresas e colaboradores necessitam investir continuamente em 

qualificação e formação profissional para fazer frente às constantes transformações impostas 

                                                           
2
 A sustentação teórica foi  fornecida por Minayo e Sanches (1993), Gil (2002), Babbie (2003), Miguel (2007), 

Yin (2010), destacados na seção de Referências do presente artigo, entre outros autores consagrados. 
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pelo mercado, pelo avanço tecnológico e pela dinâmica e crescente concorrência entre as 

organizações de um mesmo setor econômico de atividades, a exemplo do setor financeiro em 

destaque. No Brasil, em virtude da crise político-econômica instaurada e em curso, a 

concorrência apresenta-se ainda mais acirrada e dramática, e o cenário com contornos ainda 

mais restritos. Neste momento, a ética e a qualidade de atendimento, atividades e serviços 

fazem toda a diferença para a imagem de uma organização.  

Em especial, a EC desponta no âmbito nacional como um instrumento de uso recente 

para o treinamento, capacitação e aperfeiçoamento humano e profissional nas organizações, 

porém, já experimenta franco crescimento, conforme números anteriormente destacados, 

determinando a necessidade de estudos detalhados e aprofundados para a compreensão da sua 

gênese, grau de importância e alcance para empresas e profissionais.  

 

3.2 Objetivos 

O objetivo geral consiste em investigar aspectos e transformações relevantes 

observadas nas três organizações pesquisadas a partir da implementação da EC/UC, com base 

na opinião e percepção de seus colaboradores e representantes.  

Como objetivos específicos, primeiramente, desenvolver um estudo sobre o Banco 

Pesquisado A e, em paralelo e como complementação, analisar a partir das entrevistas 

realizadas com os representantes das duas outras empresas do setor (Banco Pesquisado B e 

Banco Pesquisado C), selecionadas para este trabalho, a importância atribuída por eles à 

educação corporativa e às universidades corporativas, com vistas ao aperfeiçoamento 

profissional de seus funcionários e atuação de suas organizações no mercado. 

3.3 Hipóteses da pesquisa  

Analisar a percepção dos colaboradores do Banco Pesquisado A, no que se refere à 

importância por eles atribuída à educação corporativa, de forma a comprovar uma dentre as 

duas hipóteses possíveis: 

H0 – A educação corporativa não é importante para o desenvolvimento profissional e 

tecnológico da organização e de seus colaboradores como diferencial de mercado. 

H1 – A educação corporativa é importante para o desenvolvimento profissional e 

tecnológico da organização e de seus colaboradores como diferencial de mercado. 

3.4 Delimitações e natureza da pesquisa 

A pesquisa principal foi realizada e circunscrita aos funcionários das agências e 

superintendências de varejo e governo do Banco Pesquisado A, atuantes apenas em nível 

nacional, sob a forma de pesquisa survey, com caráter quantitativo e estatístico, bem como 

com os gestores de equipes de trabalho (7 entrevistados) e os educadores (9 entrevistados) que 

atuam nas EC/UC da organização. 

Em microescala e com a utilização da metodologia da pesquisa de natureza qualitativa, 

após a conclusão da pesquisa survey com o Banco Pesquisado A e seus representantes da 

EC/UC (gestores e educadores), foram entrevistados os representantes do Banco Pesquisado 

B e do Banco Pesquisado C sobre a operacionalidade da formação e treinamento dos 

colaboradores de suas respectivas organizações, bem como sobre a educação corporativa – 

tema central da pesquisa. 

No que se refere à natureza da pesquisa, foram adotados procedimentos e critérios 

metodológicos expressos por três naturezas de pesquisa, conforme informações constantes do 
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Quadro 1 – Parte A, a seguir. 

Igualmente, foram adotados os principais protocolos e instrumentos de uso já 

consagrados pelas pesquisas de cunho científico e acadêmico – “Instrumentos de Pesquisa” 

(IP), “Instrumentos de Coleta de Dados” (ICD) e autorizações formais, conforme enunciado 

no Quadro 1 – Parte B e Parte C. 

Quadro 1 – Natureza da pesquisa e principais protocolos e instrumentos utilizados.  

A NATUREZA DA PESQUISA 

 
 

Pesquisa de Natureza 

Bibliográfica e Documental. 

Composição teórica, já apresentada no Capítulo 2, e perfil das empresas 

analisadas.  

 

 

Pesquisa de Natureza 

Quantitativa Tipo Survey 

Realizada por meio de questionário e escala psicométrica aplicados a 

todos os colaboradores do Banco Pesquisado A, para elaboração das 

estatísticas descritivas.  

 

 

 

Pesquisa de Natureza 

Qualitativa com Caráter 

Exploratório – Estudo de 

Caso Observacional. 

Entrevistas realizadas com 7 educadores e 9 gestores da UC do Banco 

Pesquisado A, com os representantes do Banco Pesquisado B (2 

entrevistados) e Banco Pesquisado C (1 entrevistada), mediante roteiro 

com questões abertas para coletar a percepção dos sujeitos sobre o assunto 

abordado. 

B INSTRUMENTOS DE PESQUISA (IP) 

 

IP – Carta Convite Eletrônica 

de chamada para participação 

da pesquisa – Banco 

Pesquisado A, Banco 

Pesquisado B e Banco 

Pesquisado C.  

Enviada a todos os entrevistados das três instituições pesquisadas, que 

reforçou os esclarecimentos sobre o escopo geral da pesquisa e a 

importância da participação.  

 

IP – Autorização para Uso de 

Informações e Marca – 

Banco Pesquisado A. 

Fornece permissão da empresa para a realização da pesquisa junto aos 

seus colaboradores, com fins estritamente científicos, guardadas as 

cláusulas de sigilo e confidencialidade da identificação da marca e dos 

sujeitos da pesquisa.  

 

 

IP – Autorização para Uso de 

Informações dos 

Entrevistados – Banco 

Pesquisado A, Banco 

Pesquisado B e Banco 

Pesquisado C. 

Esclarece os detalhes da pesquisa para os sujeitos das três instituições e 

formaliza os propósitos e uso dos dados obtidos.  

C INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS (ICD) 

 

ICD – Questionário tipo 

Survey enviado aos 

colaboradores do Banco 

Pesquisado A. 

Questionário em sistema fechado e com escala psicométrica 

correlacionado com os referenciais teóricos estudados (síntese no Capítulo 

2), com o objetivo de captar a percepção dos entrevistados sobre as 

EC/UC mantidas pelo Banco Pesquisado A. 

 

ICD – ROTEIROS DE ENTREVISTA PARA PESQUISA DE NATUREZA QUALITATIVA 

Banco Pesquisado A 

Entrevista com 7 educadores e 9 gestores da Universidade Corporativa do 

Banco Pesquisado A sobre EC/UC, por meio de Roteiro de Entrevista 

para instituição que disponibiliza a UC aos seus colaboradores. 

Banco Pesquisado B  
Entrevista com 2 representantes identificados como “MGP” e “RLP”, por 

meio de Roteiro de Entrevista para instituição que disponibiliza a UC. 

Banco Pesquisado C. 

Entrevista com a representante identificada como “GMOSA”, por meio de 

Roteiro de Entrevista para instituição que não disponibiliza a UC aos seus 

colaboradores, mas mantém T&D estruturada. 

Fonte: Os Autores (2016). 
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O questionário survey
3
 foi estruturado com um conjunto de 20 afirmações organizadas 

em dois blocos temáticos, enunciados a seguir, de acordo com os objetivos a serem atendidos. 

As questões buscam desvendar a percepção dos entrevistados sobre as EC/UC mantidas pelo 

Banco Pesquisado A. 

Para identificar e conhecer o público pesquisado foi adotado o critério do perfil 

sociodemográfico dos entrevistados, a partir da elaboração de questões iniciais necessárias a 

sua composição, sob a forma de uma “folha de rosto” do questionário e também dos roteiros 

de entrevista (pesquisas qualitativas). 

a) Bloco A – Contribuição das EC/UC para a carreira do colaborador – Questões 1 a 10 – 

com o objetivo de coletar informações sobre a percepção dos colaboradores em relação à 

contribuição efetiva das EC/UCs para a sua carreira, desenvolvimento humano e 

profissional, bem como para a sua ascensão e sucesso profissional, de forma a aferir a 

validade destes recursos disponibilizados pela empresa; e 

b) Bloco B – Contribuição das EC/UC para a organização – Questões 11 a 20 – com o 

objetivo de coletar informações sobre a contribuição efetiva das EC/UC para a estratégia, 

processos operacionais, inovação, gestão do conhecimento, bem como para a ascensão e 

sucesso da empresa no mercado global, na percepção de seus colaboradores. 

Para as respostas foi utilizado como critério a “Escala de Likert de cinco pontos” e os 

colaboradores, ao responderem o questionário baseado nesta escala, especificam seu grau de 

concordância a cada uma das afirmações. O grau de concordância situou-se em seu nível 

mínimo como “discordo totalmente” e, em seu nível máximo, como “concordo totalmente” 

(SILVA JÚNIOR; COSTA, 2014). 

Após a definição de todos os critérios, natureza e instrumentos da pesquisa, a título de 

referência, avaliação, organização lógica do ICD survey e coerência teórica para a abordagem, 

o questionário elaborado para a pesquisa com os funcionários do Banco Pesquisado A 

(pesquisa survey) foi conciliado com o modelo validado por Costa, L.V. (2011) e também 

com o modelo da “Escala de Percepção de Oportunidades de Aprendizagem nas Organizações 

(EPOA)”, proposto por Mourão, Abbad e Zerbini (2014).  

Foi desenvolvida pesquisa pré-teste com colaboradores e convidados do Banco 

Pesquisado A, selecionados de forma aleatória, mas em número apropriado para uma 

avaliação representativa, mediante “Carta Convite Eletrônica”, e uso da plataforma particular 

“Surveygizmo <https://www.surveygizmo.com/.>”, com o objetivo de ajustar eventuais 

dificuldades ou dúvidas geradas pelos IPs e ICDs.  

As eventuais correções e/ou sugestões propostas pelos respondentes foram analisadas 

com acuidade e, à medida de sua validade e importância, incorporadas aos IPs e ICDs. 

Conforme análise realizada, o instrumento desenvolvido contemplou os aspectos 

pertinentes à temática central, assim como observado nos modelos dos autores utilizados 

como exemplos, guardadas as suas especificidades, pois o ICD foi preparado e testado de 

forma ajustada à realidade e contexto organizacional a ser pesquisado, com base na 

experiência dos presentes pesquisadores. 

No que se refere à operacionalização da pesquisa, o questionário foi disponibilizado na 

plataforma eletrônica particular “Surveygizmo <https://www.surveygizmo.com/.>” para todos 

os colaboradores do Banco Pesquisado A, em âmbito nacional, no período de 02.03.16 a 

                                                           
3
 Observamos que o questionário da pesquisa survey e os roteiros de entrevistas utilizados para as pesquisas 

qualitativas, assim como todos os IPs e ICDs construídos para esta abordagem, as tabulações de dados e a 

transcrição integral de todas as entrevistas realizadas, encontram-se disponibilizados como apêndices do texto 

original da dissertação de mestrado dos autores, por meio dos quais podem ser obtidas informações mais 

detalhadas. 
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31.03.16, possibilitando ao entrevistado escolher o momento e o horário mais adequado para a 

sua participação.  

A pesquisa survey abrangeu um universo de 74.170 funcionários do Banco Pesquisado 

A, distribuídos em todas as 5.554 agências de varejo, governo e superintendências 

regionais/estaduais da instituição e a amostra obtida totalizou 6.592 casos válidos (8,89% do 

número total de colaboradores), em território nacional, e com cobertura das cinco regiões do 

país, de forma livre, voluntária, sem imposição de qualquer obrigatoriedade. 

Na sequência da pesquisa quantitativa (survey), foram realizadas as pesquisas 

qualitativas, por meio dos roteiros elaborados e já detalhados, da seguinte forma: 

a) Entrevista com os 7 educadores e 9 gestores do Banco Pesquisado A, em território 

nacional, e com cobertura das cinco regiões do país. 

b) Entrevista, em nível comparativo, com dois representantes oficiais das instituições 

concorrentes – Representantes identificados como “MGP” e “RLP” do Banco Pesquisado 

B, que mantém um sistema similar de EC/UC em relação ao Banco Pesquisado A, e com a 

Representante identificada como “GMOSA”, do Banco Pesquisado C, que não tem 

EC/UC, mas T&D estruturado. 

Após a conclusão das pesquisas de campo, os dados foram tabulados, dando origem às 

estatísticas descritivas originadas pela pesquisa survey e, por meio das respostas obtidas com 

as pesquisas qualitativas, cujos resultados foram classificados em categorias de análises, de 

acordo com os preceitos de Bardin (1977; 2006) e Franco (2008), foi procedida a análise do 

discurso dos entrevistados e comparação entre as três instituições financeiras investigadas. 

4 OS PERFIS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PESQUISADAS E SEUS 

SISTEMAS DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA  

Os perfis das três instituições financeiras – Banco Pesquisado A, Banco Pesquisado B 

e Banco Pesquisado C, lócus das pesquisas –, são apresentados a seguir para a identificação 

do contexto e ambiente em que ocorre a formação e aperfeiçoamento profissional de seus 

colaboradores.  

4.1 O Banco Pesquisado A  

Trata-se do maior banco do país em termos de ativos, rating e de funcionários. A 

instituição detém 75 anos de experiência na internacionalização de seus negócios, com 

atuação mais expressiva consolidada nos últimos 30 anos. Figura como um marco para a 

economia nacional, visto que foi o primeiro banco a expandir suas atividades no exterior, em 

1941. Hoje, a instituição está presente em 25 países e com mais de 50 pontos de atendimento 

no exterior, divididos em agências, subagências, unidades de negócios/escritórios e 

subsidiárias, com forte predominância nos Estados Unidos, Japão e Europa. O seu quadro de 

colaboradores é composto por 109.191 funcionários, no Brasil, além de mil funcionários que 

atuam no exterior – em países como Itália, França, Reino Unido, Cingapura, Japão e Estados 

Unidos (Data-base 2015). 

Para o atendimento dos diferentes perfis e necessidades de seus clientes e dos 

mercados, opera com 29 moedas, dez idiomas, diversas culturas e legislações. A sua carteira 

nacional de clientes é composta por aproximadamente 23 milhões de correntistas e, no 

exterior, possui cerca de 150 mil correntistas e a maior rede de caixas automáticos do mundo 

(38 mil unidades). 

As iniciativas e programas de EC do Banco Pesquisado A remontam a 1965, e deram 

origem à sua atual UC que, em 2015, recebeu o prêmio de “Melhor Universidade Corporativa 

do Mundo”, concedido pelo Global Council of Corporate Universities (GlobalCCU), dos 
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Estados Unidos.  

A UC do Banco Pesquisado A possui um catálogo com mais de 590 ações 

educacionais e/ou soluções de capacitação, em diferentes modalidades (presencial, a distância, 

misto ou em serviço) e em diversas mídias (animações em flash, videoaulas, infográficos, 

games educacionais, e-books e mídia impressa). As soluções educacionais estão organizadas 

em trilhas de aprendizagem voltadas ao desenvolvimento de competências específicas.  

De acordo com informações fornecidas pelo representante da empresa, os cursos e as 

ações educacionais são desenvolvidos a partir da observação dos seguintes critérios: (1) a 

avaliação das necessidades de desenvolvimento de competências dos profissionais da 

empresa; (2) o alinhamento com a estratégia corporativa e (3) a proposta-político-pedagógica 

do Banco Pesquisado A.  

De acordo com relatório anual do Banco Pesquisado A (2015), os cursos presenciais 

são oferecidos por meio de 30 Unidades Regionais de Gestão de Pessoas, que detêm, juntas, 

uma estrutura física com 128 salas de aula em território nacional, além de 20 auditórios e 37 

laboratórios de informática. Os treinamentos são ministrados por educadores corporativos, 

que fazem parte do corpo funcional da empresa e com formação didático-pedagógica 

específica para ministrar as aulas dos inúmeros cursos ofertados. 

A Gerência de Educação Corporativa (GEDUC) possui 47 funcionários e 2.042 

educadores, que atuam em território nacional. O valor investido em Educação Corporativa 

pela empresa, em 2015, atingiu R$ 133,7 milhões, o que corresponde a R$ 1,2 mil por 

funcionário e a aplicação de 83,7 horas de treinamento per capita (BANCO PESQUISADO 

A, 2016). 

4.2 O Banco Pesquisado B  

Com sede em Brasília (DF), filiais em todo o território nacional e representação no 

exterior (Estados Unidos, Japão e Venezuela), o Banco Pesquisado B classifica-se como 

pessoa jurídica autônoma, porém, vinculada ao Ministério da Fazenda. Trata-se de uma 

empresa 100% pública criada em 1861, que conta, atualmente, com 155 anos de atuação e 

com um efetivo de 112 mil colaboradores (Censo Interno de 2015).  Atua em programas 

federais no âmbito social, apoia iniciativas artístico-culturais, educacionais e desportivas em 

todo o Brasil e foi a primeira instituição a inaugurar operações de empréstimo por 

consignação para pessoas físicas (1931) e, com exclusividade, a fornecer empréstimos sob 

penhor, em substituição às tradicionais “casas de prego” operadas por particulares e que 

foram extintas. Tornou-se o principal agente do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 

(SBPE) – (BANCO PESQUISADO B, 2016). 

O programa educacional do Banco Pesquisado B foi iniciado em 1996 e deu origem à 

sua UC em 2001, que possibilitou à empresa compartilhar experiências e conhecimentos, 

além de disseminar um novo modelo de educação e aprendizagem corporativo, construindo 

uma ponte entre o desenvolvimento das pessoas e as estratégias de negócio da organização. 

Apresenta, hoje, além da plataforma on-line, três unidades físicas – Brasília, Recife e São 

Paulo – e 16 filiais de gestão de pessoas. A UC do Banco Pesquisado B atende, tanto o 

público interno, quanto o externo. Em 2014 atingiu a marca histórica de 56 milhões de horas 

estudadas (BANCO PESQUISADO B, 2016). 

4.3 O Banco Pesquisado C  

O Banco Pesquisado C faz parte de um grande grupo varejista de origem nacional, 

criado em 1990, e com o objetivo de ofertar melhores soluções financeiras aos clientes e 

parceiros de seu sistema de varejo e nicho de negócios. Opera há mais de 20 anos no mercado 

e disponibiliza linhas de crédito para financiar, com condições diferenciadas, o crescimento 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4733



 

 

de varejistas e indústrias.  Incorpora linhas de crédito e financiamento, cartões de crédito e 

seguros. Atende mais de 465 mil micros, pequenos e médios varejistas em todo o Brasil 

(BANCO PESQUISADO C, 2016). 

O Banco Pesquisado C surgiu para atender às demandas de serviços financeiros de 

pequenos comerciantes, que, devido à menor renda, enfrentam dificuldades em obter linhas de 

crédito para o desenvolvimento de seu negócio. Com esta finalidade desenvolveu um modelo 

alternativo de avaliação de crédito, e para suprir o baixo nível de acesso ao conhecimento de 

gestão por parte de seus clientes, também oferece cursos de capacitação específicos. 

Atualmente, marca presença em todos os estados do país e conta com cerca de 300 gerentes, 

com base em 80 cidades. Atende diretamente 29 mil clientes, em sua maioria localizados no 

interior do país e nas periferias dos grandes centros urbanos. Atua predominantemente no 

ramo de atividade de varejo alimentar (supermercados e mercearias). 

O Banco Pesquisado C não possui o sistema de EC/UC, porém, disponibiliza 

treinamento aos seus colaboradores e parceiros por meio de sua área de treinamento e 

desenvolvimento, de acordo com as necessidades operacionais (BANCO PESQUISADO C, 

2016). 

5 A PESQUISA DE CAMPO 

Neste capítulo são apresentados e analisados todos os principais resultados obtidos 

com os trabalhos de pesquisa, conforme os critérios já elucidados. 

5.1 Resultados das pesquisas desenvolvidas Banco Pesquisado A 

Pesquisa Quantitativa (survey) com Colaboradores do Banco Pesquisado A, em 

nível nacional – Conforme destacado anteriormente, a amostra obtida totalizou 6.592 casos 

válidos. O maior número de agências e de aderência à pesquisa concentraram-se nas regiões 

sudeste (33.729 funcionários e 2.759 participantes), nordeste (15.431 funcionários e 1.175 

participantes) e sul (13.886 funcionários e 1.478 participantes), que totalizaram 63.046 

funcionários (85,0% da população total convidada a participar da pesquisa) e 5.412 

participantes (82,1% do total de participantes).  

Quanto ao perfil, a análise da população pesquisada indicou em relação ao gênero, que 

há prevalência do gênero masculino (4.012 participantes – 60,9%). O gênero feminino 

correspondeu a 2.580 participantes (39,1%). As faixas etárias predominantes são de 31 a 35 

anos (1.607 participantes – 24,4%) e de 41 a 45 anos (1.589 participantes – 24,1%), que 

juntas correspondem a 48,5% da amostra pesquisada. A menor incidência é de colaboradores 

com 56 anos ou mais (3,3%). 

Aos pesquisados foi solicitado informar, ainda como parte do perfil, a sua etnia, que 

resultou nas seguintes informações: os sujeitos são em sua maioria de raça branca (4.664 

participantes – 70,8%) e a minoria é de raça indígena (77 participantes – 0,4%). 

Quanto ao grau de instrução, 2.609 participantes (39,6%) possuem especialização 

completa e 2.045 apresentam graduação completa (31,0%).  

Aos participantes foi solicitada a indicação do seu tempo na empresa, cargo ocupado e 

tempo no cargo, que resultou nas seguintes informações: 

a) Tempo na Empresa –  30,4% dos sujeitos (2.003) possuem 0 a 5 anos de tempo de casa; 

30,0% dos participantes (1980) apresenta de 6 a 10 anos e 21,7% (1.428) dos 

colaboradores têm de 11 a 15 anos de empresa;  

b) Cargo Ocupado – 2.716 participantes (41,2%) ocupam o cargo de gerente; 1.527 

participantes (23,2%) são escriturários e 1426 participantes (21,6%) são assistentes. 

Observa-se nesta categoria que apenas três cargos representam 86% dos cargos ocupados 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4734



 

 

pelos sujeitos da pesquisa. 

c) Tempo no Cargo – em relação a esta categoria são destacados três faixas que condensam 

a maior parte da população pesquisada: de 0 a 5 anos (4.481 participantes – 68,0%), de 6 

a 10 anos (1.505 participantes – 22,8%) e de 11 a 15 anos (463 participantes – 7,0%). 

Acerca das contribuições da UC na percepção dos sujeitos pesquisados, foram 

utilizadas duas escalas, com dez itens cada para avaliação, compostas pelo Bloco A – 

Questões 1 a 10 que avaliou a percepção dos sujeitos sobre as contribuições da UC para a 

própria carreira; e o Bloco B – Questões 11 a 20 que avaliou a percepção dos sujeitos sobre as 

contribuições da UC para a organização.  

As duas escalas computaram resultados positivos de aceitação e reconhecimento da 

contribuição da UC, tanto para os colaboradores, quanto para a organização, atribuindo valor 

e importância ao empreendimento da empresa para a capacitação e qualificação de seus 

funcionários e para os seus negócios
4
. 

A partir da análise das estatísticas foram identificadas as diferenças de comportamento 

entre os pesquisados, que deu origem à classificação dos quatro grupos descritos:  

a) Grupo 1, denominado otimista, que se mostra favorável à UC e considera que esta agrega 

valor à sua carreira e aos resultados da empresa (55% dos casos da amostra), o que sugere 

que a UC da instituição pesquisada tem obtido êxito na formação dos colaboradores. 

b) Grupo 2, denominado pessimista, que não percebe o benefício da UC para suas carreiras, 

tampouco para os resultados da organização. É o menor grupo (3,5% dos casos válidos) e 

pode ser resistente à educação continuada, bem como requerer um plano de ação da 

organização para reverter esta percepção negativa. 

c) Grupo 3, denominado indiferente, abriga colaboradores que não possuem opinião 

completamente formada a respeito dos benefícios da UC. É o segundo maior grupo da 

amostra (29% dos casos válidos). Por sua relevância, este grupo requer ações de incentivo 

e programas que deixem claro como os treinamentos se relacionam a sua função e à 

organização.  

d) Grupo 4, considerado como engajado, contém 12,5% dos casos, pode atuar como um 

grupo entusiasta e formador de opinião positiva sobre a UC, disseminando suas 

potencialidades para os demais colaboradores, em especial aqueles dos Grupos 2 e 3. 

Mediante utilização dos testes de significância não-paramétricos, verificou-se a 

ocorrência de diferenças significantes de percepção para as diferentes categorias de variáveis 

demográficas, tais como: 

a) Variável Região – A percepção em relação às EC/UC é mais favorável para os 

colaboradores das regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste, que para os colaboradores das 

regiões Sul e Sudeste, talvez esta diferença observada deva-se à maior competividade das 

regiões Sul e Sudeste, que tornam a ascensão de carreira mais complexa.  

b) Faixa Etária – Verifica-se que os colaboradores da faixa etária mais jovem (18 a 25 anos) 

apresentam percepção mais favorável às EC/UC. Isso pode dever-se às diferenças de 

percepção em relação à contribuição da educação na carreira e nos negócios. 

Adicionalmente, os profissionais em início de carreira podem tender a valorizar mais a 

educação continuada como oportunidade de desenvolvimento, o que também pode 

explicar os resultados dos testes. 

c) Gênero – Observa-se percepção mais favorável entre os homens em relação às EC/ UC, 

talvez isso se deva pela tripla jornada feminina proporcionada pela educação continuada, 

ou seja, além do trabalho e das atividades domésticas, a mulher ainda insere o programa 

                                                           
4
 Os testes e variáveis (Teste de Kolmogorov-Smirnov, Análise Fatorial, Análise de Clusters e Testes de 

Significância) obtidos na tabulação da pesquisa encontram-se disponibilizados no texto original da dissertação de 

mestrado.  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4735



 

 

educacional em sua jornada diária, o que pode elevar seu nível de stress e influenciar sua 

percepção. 

d) Tempo de Empresa e Cargo – Os colaboradores com menos tempo de empresa e de cargo 

tendem a ter percepção mais favorável às EC/UC, possivelmente por visualizar 

oportunidades de ascensão de carreira. Os cargos de nível gerencial apresentam 

percepção mais favorável que os níveis inferiores, talvez por exercer cargo de liderança o 

colaborador da gerência consegue associar desempenho individual e organizacional à 

educação continuada. 

e) Modalidade de Ensino – O colaborador que tem preferência pela modalidade educacional 

a distância possui percepção mais favorável, pela possibilidade de cursar educação 

continuada a distância e usufruir dos benefícios desta modalidade. 

Além dessas constatações estatísticas e análise dos aspectos sociodemográficos, a 

partir da percepção dos participantes da pesquisa, bem como da conciliação e análise das 

médias obtidas na tabulação do questionário survey, foram constatados os resultados a seguir 

enunciados, os quais foram subdivididos em cinco eixos temáticos extraídos das 20 

afirmativas apresentadas aos pesquisados e das respectivas tabulações estatísticas, e que 

deram origem a um ranking de resultados.  

É importante esclarecer que os eixos temáticos correspondem a recortes do tema 

central que permitem reunir as respostas de duas ou mais questões pela similaridade ou 

complementariedade e, portanto, expressam categorias lógicas de análise dos resultados 

obtidos na pesquisa.  

a) Eixo Temático 1 – A importância das EC/UC – segundo a percepção dos participantes, a 

EC e a UC são importantes, tanto para o desenvolvimento profissional e tecnológico da 

organização (média 4,19), quanto para o desenvolvimento de seus colaboradores como 

diferencial de mercado (média 4,14), além de serem considerados como fatores 

prioritários destacados entre as 20 afirmativas propostas pela pesquisa. 

b) Eixo Temático 2 – Os principais benefícios proporcionados pelas EC/UC – Na percepção 

dos participantes apresentam os seguintes benefícios: permitem a aprendizagem 

constante/contínua dos colaboradores (média 4,07) e o seu desenvolvimento na carreira 

profissional (média 4,06); impactam significativamente o desenvolvimento da 

organização e o seu crescimento (média 4,03); ajudam os colaboradores a encontrar 

soluções criativas para os problemas  que  enfrentam no exercício de suas atividades 

profissionais (média 3,91); e permitem aos colaboradores cooperar cada vez mais com a 

gestão dos negócios com os quais se encontram envolvidos (média 3,89). 

c) Eixo Temático 3 – O impacto dos cursos ministrados nas EC/UC para o desempenho 

profissional dos colaboradores e sucesso da organização – As EC/UC, conforme a 

percepção dos participantes, tornam a empresa muito mais atraente para os profissionais 

que buscam ascensão e sucesso (média 3,88); propicia maior nível de competitividade e 

crescimento para a organização, devido ao aperfeiçoamento profissional de seus 

colaboradores (média 3,83), ao permitir que enfrentem novos desafios profissionais com 

maior segurança (média 3,81), bem como ao fornecer-lhes maturidade pessoal e 

profissional ascendentes (média 3,80).  

d) Eixo Temático 4 – A ação e os resultados dos cursos ministrados nas EC/UC para o 

desempenho profissional dos colaboradores – Após a realização dos cursos fornecidos 

pelas EC/UC, os participantes referem ter percebido a elevação do nível de qualidade 

(média 3,79) e produtividade do seu desempenho profissional (média 3,69); apontam 

também melhora na utilização de novas tecnologias com maior segurança (média 3,76), e 

a possibilidade de desenvolver e executar trabalhos cada vez mais complexos (média 

3,74). Além disso, consideram que os cursos promovem uma melhor inter-relação com as 

equipes de trabalho e gestores (média 3,65) e estimulam a motivação dos colaboradores 
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da empresa, os quais se sentem mais valorizados (média 3,65). 

e) Eixo Temático 5 – A qualidade dos cursos ministrados nas EC/UC em comparação com 

os cursos das universidades convencionais – De acordo com a percepção dos 

pesquisados, os cursos são bem dimensionados para suprir as necessidades de 

treinamento e formação profissional continuada dos colaboradores (média 3,71); 

equiparam-se em nível de qualidade aos cursos apresentados pelas universidades 

convencionais (média 3,50) e propiciam recompensas profissionais, tais como: aumento 

de salário, promoções, maior participação nos lucros da empresa, entre outras (média 

3,18). 

Pesquisa Qualitativa de Aprofundamento com educadores e gestores do Banco 

Pesquisado A, em nível nacional – Após a pesquisa survey com os colaboradores da 

empresa, foram realizadas duas pesquisas de natureza qualitativa: a primeira com os 

educadores que atuam na EC/UC da organização e, a segunda, com gestores de equipes das 

unidades de negócios da instituição, em âmbito nacional, com o objetivo de aprofundar a 

análise do tema central, de acordo com os critérios de Bardin (1977; 2006) e Franco (2008). 

Pesquisa Qualitativa de Aprofundamento com educadores do Banco Pesquisado 

A, em nível nacional – As questões foram classificadas em oito categorias de análise, a 

seguir destacadas e acrescidas das respectivas respostas:  

 Categoria 1 – Motivação e razão para o investimento em EC/UC – Na percepção dos 

educadores, o Banco Pesquisado A busca investir em seus colaboradores, o que é 

especialmente importante, na opinião do educador DSB, em função da forma de admissão 

dos funcionários, via concurso, que diferencia a instituição de outras empresas, porém, as 

exigências postas pelo mercado são extensíveis a qualquer organização, independente de 

sua natureza. 

 Categoria 2 – Critérios de viabilização e execução prática das EC/UC: As respostas obtidas 

indicam certo grau de desconhecimento da parte dos entrevistados, porém, deve-se 

destacar que é um projeto antigo, iniciado na década de 1960, que gradativamente tomou 

forma ao longo do tempo. Porém, inquiridos sobre como são concebidos e planejados os 

cursos fornecidos pela UC, os entrevistados afirmam que são formulados a partir de um 

trabalho conjunto entre a Diretoria de Pessoas do Banco Pesquisado A, a gestão, os 

pedagogos e/ou educadores especializados e membros da UC, com base nas necessidades e 

demandas constatadas pela empresa. Os gestores de área também são convidados a 

participar e contribuir para a estruturação dos cursos.  

 Categoria 3 – Comparativo entre a universidade tradicional e as EC/UC: De forma 

unânime, para os entrevistados as EC/UC não substituem o ensino tradicional ministrado 

pelas universidades abertas de natureza pública ou privada, pois apresentam focos 

diferenciados e uma função complementar à grade curricular oferecida pelas instituições 

abertas, cujos currículos são mais abrangentes, generalistas. 

 Categoria 4 – A qualidade e resultados das EC/UC vinculados ao desempenho dos 

colaboradores: Os educadores destacam a existência de muitos pontos positivos oferecidos 

pela EC/UC, que se estendem desde a facilidade de acesso para a formação dos 

colaboradores, até a qualidade e atualidade dos cursos.  Verificou-se unanimidade entre os 

educadores em relação à melhoria de desempenho dos colaboradores com a capacitação e 

afirmaram que as EC/UC contribuem para o crescimento global interno e de mercado da 

organização, sob vários aspectos, entre os quais se destacam: a qualificação e preparação 

de seus colaboradores para o atendimento dos clientes e exigências do mercado, para o 

enfrentamento de novas demandas, entre inúmeras outras razões igualmente importantes. 

 Categoria 5 – A qualidade e resultados das EC/UC vinculados ao desempenho da 
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organização no mercado: Os entrevistados consideram que a EC efetivamente figura como 

um diferencial de mercado para a organização. Na opinião do educador NBS, em especial, 

a EC possibilita o “[...] direcionamento de talentos, direcionamento da força de vendas, 

equalização de conhecimentos” – elementos motrizes da dinâmica dos mercados. 

 Categoria 6 – A aceitação das EC/UC e a motivação por parte dos colaboradores para os 

cursos oferecidos: De forma geral, o sujeitos consideram que há sempre um grande 

interesse pelos temas abordados pelo banco e pela participação nos cursos oferecidos.  

 Categoria 7 – Resultados efetivos e estatísticos das EC/UC: Os entrevistados afirmam que 

não é certeza que existam registros que atestem esta contribuição, apesar de empiricamente 

os resultados serem percebidos. 

 Categoria 8 – Comparativo e parceria das EC/UC em relação a outras instituições 

financeiras: Os entrevistados apontam elementos importantes no processo de ensino-

aprendizagem organizacional, que exprimem, principalmente, o valor da qualidade e 

velocidade dos serviços prestados pelos colaboradores, a capacidade de rápida e fácil 

adaptação destes aos novos cenários e demandas, e a retenção de talentos essenciais. Em 

relação à parceria, os entrevistados afirmam não existir parceria, compartilhamento ou 

intercâmbio com outras instituições. 

Pesquisa Qualitativa de Aprofundamento com gestores do Banco Pesquisado A, 

em nível nacional – As questões destinadas aos gestores também foram classificadas em 

cinco categorias de análise, principalmente focadas nos aspectos de qualidade e produtividade 

das performances dos colaboradores e da própria organização no mercado, em vista dos 

resultados das EC/UC. É importante destacar que as cinco categorias de análise selecionadas 

encontram ressonância no conjunto das oito categorias de análise anteriormente extraídas das 

questões propostas para os educadores.  

 Categoria 1 – Critérios de viabilização e execução prática das EC/UC: Foi solicitado aos 

entrevistados que informassem se os gestores são convidados a oferecer contribuições e 

sugestões para as grades dos cursos ministrados pela universidade corporativa e, em caso 

positivo, como estes são chamados a contribuir. Segundo cinco dos entrevistados (PNB, 

SGP, LLV, AMAR e LHOH), os gestores não são chamados a contribuir com sugestões. 

Apenas os gestores MFS e FP consideram que existe esta possibilidade, ou por 

experiência, ou por observação de exemplos. 

 Categoria 2 – Comparativo entre a universidade tradicional e as EC/UC: Na opinião 

unânime dos entrevistados, existem diferenças significativas entre os dois níveis de ensino, 

principalmente pelas seguintes razões: a utilização prática e imediata dos conhecimentos 

ministrados; pela junção entre teoria e prática que estabelece uma relação direta dos cursos 

com as atividades profissionais dos colaboradores, de forma a desenvolver as competências 

essenciais ligadas a estas atividades; bem como devido à vinculação do conteúdo lecionado 

à prática, com vistas à excelência de performance em todos os níveis hierárquicos. Outro 

quesito destacado, diz respeito à metodologia e critérios políticos-pedagógicos adotados. 

 Categoria 3 – A qualidade e resultados das EC/UC vinculados ao desempenho dos 

colaboradores: No cômputo geral, os entrevistados, em sua totalidade, reconhecem o valor, 

a importância e os pontos positivos da EC/UC para a qualidade e resultados vinculados ao 

desempenho dos colaboradores, posto que a grade curricular dos cursos ministrados atua 

no sentido de estimular o desenvolvimento e aperfeiçoamento de habilidades necessárias 

ao dia a dia das operações da empresa, com consequente aumento de produtividade, da 

segurança necessária a um desempenho profissional com qualidade junto aos públicos 

interno e externo; estimula a reflexão dos colaboradores sobre o seu comportamento, 

atitudes, desempenho e processos, aprimorando o patamar de desempenho, o 

comprometimento, a atitude assertiva, eficiência operacional e internalização da cultura 
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organizacional da empresa.  

 Outros pontos positivos foram também destacados pelos gestores: a integração e a troca de 

conhecimento entre os participantes, pois casos de sucesso são rapidamente replicados; a 

qualificação do corpo funcional com treinamentos focados para os objetivos estratégicos 

da empresa; a variedade de cursos e plataformas de treinamento; treinamentos presenciais 

em ambiente específico, com salas e equipamentos adequados, além da ótima qualificação 

dos educadores.  

 Categoria 4 – A qualidade e resultados da EC/UC vinculados ao desempenho da 

organização no mercado: Para todos os entrevistados, as EC/UC contribuem para a 

performance, qualidade, produtividade e imagem da organização no mercado. 

 Categoria 5 – Comparativo e parceria das EC/UC em relação a outras instituições 

financeiras: Constatou-se que grande parte dos entrevistados não possui informações a 

respeito, de forma a opinar com maior segurança sobre a existência de intercâmbios e 

parcerias. 

5.2 Resultados das pesquisas desenvolvidas com representantes do Banco Pesquisado B 

As entrevistas foram realizadas com dois representantes oficiais da instituição, 

identificados pelas siglas “MGP” e “RLP”, que responderam questões idênticas àquelas 

aplicadas aos gestores do Banco Pesquisado A, e que resultaram em cinco categorias de 

análises: 

 Categoria 1 – Critérios de viabilização e execução prática das EC/UC: Os entrevistados 

argumentam que os gestores são convidados a oferecer contribuições e sugestões através 

do Relatório de Avaliação de Ação Educacional (AE), ao final da ação e canal interno de 

comunicação, como também via Intranet. 

 Categoria 2 – Comparativo entre a universidade tradicional e as EC/UC: Na opinião dos 

entrevistados o ensino oferecido pela UC é bastante direcionado para as atividades da 

organização e busca um plano de desenvolvimento individual ao longo da carreira. 

 Categoria 3 – A qualidade e resultados das EC/UC vinculados ao desempenho dos 

colaboradores: Os entrevistados afirmam que todos os empregados ingressam na UC 

quando entram na empresa e que são identificadas alterações nas competências e 

comportamentos para cada função. Inclusive, percebem incremento na quantidade e 

qualidade dos itens de sua atuação. A empresa realiza acompanhamento de resultados e 

incrementos após as Ações Educacionais. Observam, ainda, como contribuição positiva das 

EC/UC a quantidade e variedade de ações educacionais, a facilidade de acesso, a qualidade 

de conteúdo e a aplicabilidade, pois é ofertado um grande leque de opções de cursos, que 

resultam no desenvolvimento profissional aplicável no dia a dia.  

 Categoria 4 – A qualidade e resultados das EC/UC vinculados ao desempenho da 

organização no mercado: Constataram a ampliação das capacidades e habilidades de seus 

participantes, com impacto e resultados positivos para a organização. Afirmam que a 

melhor capacitação dos funcionários fortalece a qualidade do atendimento e, 

consequentemente, o resultado financeiro da empresa. Como prática específica do Banco 

Pesquisado B, todos os novos processos de atendimento, TI, sistemas, produtos e demais 

ferramentas são apresentadas aos colaboradores através de UC, antes da implementação 

definitiva. As EC/UC fornecem atualização em relação às melhores práticas de mercado. 

Além disso, as empresas que investem na capacitação de seus colaboradores, através de 

uma estrutura de ensino como a UC, desenvolvem um diferencial competitivo que leva ao 

sucesso, pois fortalece o vínculo com o empregado e a instituição e a qualificação gera 

resultado efetivo. 

 Categoria 5 – Comparativo e parceria das EC/UC em relação a outras instituições 
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financeiras: Os entrevistados não têm conhecimento das instituições financeiras que 

dispõem de UC, mas acreditam ser este um importante recurso de desenvolvimento 

pessoal. 

Em uma análise preliminar, e com base nos resultados já obtidos, foram encontradas 

semelhanças entre as respostas dos gestores do Banco Pesquisado A e os representantes 

“MGP” e “RLP”, do Banco Pesquisado B. 

5.3 Resultados das pesquisas desenvolvidas com representante do Banco Pesquisado C 

Em contato como o Banco Pesquisado C, que não possui as EC/UC de forma 

convencionalmente estruturada, foi realizada entrevista com a representante “GMOSA” sobre 

o sistema de treinamento, desenvolvimento e gestão de pessoal adotado pela empresa. 

A entrevista contou com 12 questões em sistema aberto, de acordo com os eixos 

temáticos preestabelecidos para os outros procedimentos de pesquisa já apresentados, que 

deram origem a cinco categorias de análise. 

 Categoria 1 – Critérios de viabilização e execução prática de T&D: Esta categoria buscou 

informações acerca do processo de realização dos treinamentos internos, e como são 

obtidas tais necessidades dos colaboradores. A entrevistada destacou que a organização 

possui treinamentos corporativos, técnicos e comportamentais, que são ministrados em 

sistema presencial ou EAD, e as necessidades de aprimoramento de competências, 

condição que define o plano de desenvolvimento individual, ocorrem por meio da 

avaliação de competências dos colaboradores, das demandas assinaladas por gestores e 

pelos próprios colaboradores, os quais solicitam ações específicas de desenvolvimento.  

 Categoria 2 – A qualidade e resultados de T&D vinculados ao desempenho dos 

colaboradores: Segundo “GMOSA” existe uma avaliação prévia e também uma avaliação 

posterior à participação em programas de treinamento, ou seja, é realizado um feedback 

por parte do gestor e colaborador. A representante ainda enfatiza os aspectos de qualidade 

e abrangência de conteúdo dos treinamentos ofertados, que se alinham com os objetivos 

organizacionais e a atualização tecnológica para levar capacitação a todos os colaboradores 

em qualquer localização em que a empresa opere. 

 Categoria 3 – A qualidade e resultados de T&D vinculados ao desempenho da organização 

no mercado: A Categoria 3 solicitou a opinião da entrevistada sobre o programa de 

treinamento interno realizado pelo Banco Pesquisado C e quais suas contribuições para o 

desenvolvimento profissional e tecnológico, diferencial de mercado e crescimento global 

da organização. Segundo “GMOSA”, há uma contribuição efetiva e coerente em relação às 

estratégias da organização, ao preparo necessário para que os colaboradores enfrentem os 

novos desafios do mercado e o crescimento gradual da empresa, tanto em termos 

econômicos, quanto sociais. Ainda conforme a entrevistada, o Banco Pesquisado C possui 

treinamentos que contemplam a diversidade necessária para o desenvolvimento da 

organização, tanto em nível corporativo, como técnico e comportamental. A entrevistada 

considera, atualmente, o conhecimento como grande diferencial das organizações, no que 

se refere ao seu capital intelectual, e as ações de treinamento, um dos pilares da 

competitividade da organização. 

 Categoria 4 – Expectativas e benefícios que podem ser propiciados pela instalação de 

EC/UC no Banco Pesquisado C em complementação e/ou substituição ao atual T&D: A 

entrevistada respondeu que a implantação de uma universidade corporativa auxiliaria a ter 

uma estrutura maior e que comportasse um maior número de ações de desenvolvimento e 

em escala, além de acreditar que todas as iniciativas para fomentar estas ações são válidas. 

 Categoria 5 – Comparativo técnico, de qualidade e resultados entre as EC/UC e a área de 

T&D: Segundo a representante, as ações de desenvolvimento contemplam várias 
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modalidades de treinamentos internos e externos, além de parcerias com profissionais de 

know-how no mercado, cursos de formação (graduação, MBA, mestrado), que auxiliam na 

atualização profissional e tecnológica dos colaboradores. 

 Em uma análise preliminar da entrevista, pode-se considerar que a área de treinamento e 

desenvolvimento (T&D) do Banco Pesquisado C apresenta-se, conforme discurso de sua 

representante “GMOSA”, bastante articulada, com uma estrutura metodológica e técnica 

sofisticada, de modo a fazer frente à educação corporativa, mesmo não havendo a 

estruturação consolidada de uma universidade corporativa.  

A discussão dos resultados gerais é apresentada na seção de Conclusões. 

6 CONCLUSÕES 

Os trabalhos de pesquisa visaram comprovar a hipótese que motivou a reflexão sobre 

o tema e deu origem a este estudo: “A educação corporativa é importante para o 

desenvolvimento profissional e tecnológico da organização e de seus colaboradores como 

diferencial de mercado”. 

A percepção dos participantes da pesquisa, de forma consubstanciada pelos 

referenciais teóricos, apresentaram resultados significativos e que merecem análise, como a 

seguir enunciado. 

A EC/UC são importantes, tanto para o desenvolvimento profissional e tecnológico da 

organização, quanto para o desenvolvimento de seus colaboradores como diferencial de 

mercado, na percepção dos participantes da pesquisa, além de apresentarem inúmeros 

benefícios, à medida que permitem a aprendizagem constante/contínua dos colaboradores e o 

seu desenvolvimento na carreira profissional; por impactarem  significativamente o 

desenvolvimento da organização e o seu crescimento; por auxiliarem os colaboradores a 

encontrar soluções criativas para os problemas  que  enfrentam no exercício de suas atividades 

profissionais e também por permitirem aos colaboradores cooperar cada vez mais com a 

gestão dos negócios com os quais se encontram envolvidos. 

O impacto dos cursos ministrados e viabilizados pelas EC/UC para o desempenho 

profissional dos colaboradores e sucesso da organização, na percepção dos entrevistados, 

tornam a empresa muito mais atraente para os profissionais que buscam ascensão e sucesso, 

pois denotam o propósito da empresa em investir em capital humano/intelectual, a valorizar 

seus colaboradores, colocar-se na posição de “organização em aprendizagem” constante, 

conforme preconizam Prahalad e Hamel (1998), Senge (1998), Argyris (1999) e Riche e 

Monte-Alto (2001), que analisam a questão em profundidade e apontam esta disposição das 

empresas como um caminho necessário e exigido pela nova configuração dos negócios 

globais.  

Além disso, as EC/UC propiciam maior nível de competitividade e crescimento para a 

organização, devido ao aperfeiçoamento profissional de seus colaboradores e ao permitirem 

que enfrentem novos desafios profissionais com maior segurança, bem como ao fornecer-lhes 

maturidade pessoal e profissional ascendentes, visto que após a realização dos cursos 

fornecidos pelas EC/UC, os participantes referem ter percebido a elevação do nível de 

qualidade e produtividade do seu desempenho profissional, a utilização de novas tecnologias 

com maior segurança e a possibilidade de desenvolver e executar trabalhos cada vez mais 

complexos e que as EC/UC promovem uma melhor inter-relação com as equipes de trabalho e 

gestores e estimulam a motivação dos colaboradores da empresa, que se sentem mais 

valorizados. 

A qualidade dos cursos ministrados através das EC/UC em comparação com os cursos 

das universidades convencionais, de acordo com a percepção dos pesquisados, são bem 

dimensionados para suprir as necessidades de treinamento e formação profissional continuada 
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dos colaboradores com foco nas suas atividades laborais e necessidades impostas pela 

evolução e transformação do mercado e dos negócios, bem como se equiparam em termos de 

qualidade e propiciam recompensas profissionais, tais como: aumento de salário, promoções, 

maior participação nos lucros da empresa, entre outras.  

Em nível qualitativo foram entrevistados educadores e gestores de área do Banco 

Pesquisado A, com a utilização de questões em sistema aberto que seguiram a mesma lógica 

da pesquisa survey aplicada aos colaboradores em geral, e que expuseram resultados similares 

à pesquisa estatística e que igualmente comprovam a hipótese que  “A educação corporativa é 

importante para o desenvolvimento profissional e tecnológico da organização e de seus 

colaboradores como diferencial de mercado”.  

Ainda em termos comparativos, foram realizadas entrevistas individualizadas com 

dois representantes oficiais do Banco Pesquisado B (“MGP” e “RLP”), organização que 

possui EC/UC, bem como com uma representante oficial do Banco Pesquisado C 

(“GMOSA”), que não possui EC/UC. O contato com os entrevistados também permitiu 

observar resultados similares àqueles obtidos com a pesquisa estatística e com a pesquisa 

qualitativa de aprofundamento com os educadores e gestores do Banco Pesquisado A. 

O Banco Pesquisado C, apesar de não possuir um sistema de EC/UC estruturado, 

dispõe de uma ampla e sólida estrutura de T&D, que mantém seus colaboradores e a 

organização atualizados em relação às exigências do mercado financeiro. 

Todos os entrevistados são unânimes em afirmar a importância da educação 

corporativa e investimentos na formação contínua dos colaboradores por parte das empresas, 

independentemente da existência de um sistema de universidade corporativa, como no caso do 

Banco Pesquisado C que não possui esta estrutura. Esta assertiva deve-se, principalmente, ao 

fato, de o mercado atual, não apenas no Brasil, mas em âmbito mundial, exigir um 

ininterrupto aperfeiçoamento da qualificação e capacitação da mão de obra em todos os 

setores econômicos de atividades. 

Constatou-se também, em vista dos objetivos inicialmente traçados, que a EC/UC 

proporcionam para as organizações um aumento do rendimento operacional, da qualidade de 

atividades e serviços, a retenção de talentos, a satisfação dos clientes internos e externos, a 

otimização da dinâmica de trabalho, tempo e custo, além de fazer frente à atualização dos 

colaboradores com foco nas novas tecnologias e sua correspondência com as necessidades do 

mercado.  

Em cômputo geral, a hipótese foi confirmada por todos os níveis de pesquisa 

desenvolvidos. Porém, apesar da assertividade dos resultados, os trabalhos de pesquisa 

realizados não esgotam o assunto, pois obviamente apresentam limitações circunscritas a três 

empresas e a um público específico, mas podem fomentar a elaboração de outras pesquisas 

em maior escala e novas hipóteses derivadas e a serem comprovadas futuramente pelo 

empenho de novos pesquisadores, visto que a crescente oferta da educação corporativa em 

empresas dos mais variados portes e setores de atividades como recurso de capacitação e 

aperfeiçoamento profissional de colaboradores instiga o desenvolvimento de novas e futuras 

pesquisas, com o objetivo de desvendar este novo universo organizacional. 

A educação corporativa e a universidade corporativa materializam e/ou transformam 

em uma realidade prática o conceito da eterna aprendizagem necessária à formação, 

qualificação e requalificação de competências profissionais e organizacionais perante os mais 

difíceis desafios e exigências postas às empresas em todo o mundo, pois atuam como um 

diferencial de mercado imprescindível à sobrevivência e ao sucesso das organizações, bem 

como oferecem uma significativa contribuição às sociedades onde são adotadas.  

Sob o aspecto da contribuição social, como a cultura e o conhecimento adquiridos têm 

o dom de transformar vidas, quando uma empresa fornece a possibilidade da EC aos seus 

colaboradores, considera-se, em princípio, que esta também possa transformar a sociedade, 
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pois o indivíduo tocado por novos saberes, como ser social que é, amplia o uso de seus 

conhecimentos e incorpora elementos em suas relações sociais nos vários cenários que 

compõem sua realidade. Devido à abrangência da transmissão dos saberes, é importante 

verificar como este processo ocorre, qual a ênfase que as organizações e, em especial, as 

instituições financeiras, têm outorgado à questão do desenvolvimento profissional, humano e 

social de seus colaboradores.  

A pesquisa, portanto, apresenta-se relevante e contributiva ao analisar um fenômeno 

sociocultural e econômico recente no âmbito das organizações no Brasil, o qual necessita de 

estudos mais aprofundados e capazes de identificar e explicar a sua existência, influência, 

grau de alcance e sua real utilidade no âmbito da sociedade. 

A pesquisa proposta sobre a EC/UC permitiu, guardadas as suas limitações espaciais e 

temporais, a coleta de informações e dados estatísticos para analisar aspectos das 

transformações no mundo do trabalho e no interior das organizações, as quais interagem e 

interferem na vida social, na comunidade do entorno das empresas e no amplo círculo de 

pessoas envolvidas direta ou indiretamente em suas atividades, além de possibilitar o registro 

bibliográfico e histórico em acervo. 

O desenvolvimento de habilidades e competências capazes de potenciar negócios e 

sucesso para as organizações tornou-se regra fundamental, não há como contestar ou ignorar 

esta tendência e, mais importante que estar conectado às informações, é portar, difundir, 

ensinar, aprender e apreender conhecimentos, pois estes ficam, são atemporais e promovem 

transformações em todos os níveis, e geram informações. Mais que em um contexto de 

informações, as EC e UC nasceram e evoluem em um mundo que passa a valorizar o 

conhecimento, o capital humano e suas habilidades intrínsecas presentes no interior das 

organizações. Portanto, na opinião dos autores do presente trabalho, a coletânea, a conciliação 

e a análise das informações obtidas em vários níveis e por meio da abordagem de públicos 

diferenciados, permite afirmar que as EC/UCs apresentam-se como um importante recurso de 

formação e capacitação continuada, tanto para os colaboradores, quanto para as organizações. 
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This study intends to both highlight and reflect upon the factors that may be contributing to 

the non-adherence of consumers to the Fiscal Citizenship Stimulus Program of The State 

of Paraná – Nota Paraná. The research, predominantly qualitative and explanatory in its 

objectives, had its development based on critical analysis of the reasons given by a group 

of citizens to justify their non-adherence to the Nota Paraná Program. The results of the 

analysis show that the justifications presented stand out not only because they signal their 

unawareness of the objectives, benefits and incentives offered by the Program, but also, 

and above all, for indicating possible obstacles to the full achievement of the purposes of 

this important Fiscal Citizenship Stimulus Program. Obstacles usually triggered by 

mistaken and unfounded assumptions about the Nota Paraná Program. Such findings 

signal to the need for the State to develop more effective and specific action aiming at 

both, achieving clarification about the Nota Paraná Program, but also and above all, 

focusing on undoing these misunderstandings, so that the purposes of this important 

Program be fully achieved. 

  

Key words: “Nota Paraná”, Fiscal Citizenship, Fiscal Citizenship Stimulus Program. 

 

FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A NÃO ADESÃO DOS CONSUMIDORES AO 

PROGRAMA DE ESTÍMULO À CIDADANIA FISCAL DO ESTADO DO PARANÁ - 

NOTA PARANÁ 

 

Objetiva-se com o presente estudo refletir sobre os fatores que podem estar contribuindo 

para a não adesão dos consumidores ao Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do 

Estado do Paraná - Nota Paraná. A pesquisa, de natureza predominantemente qualitativa e 

explicativa quantos aos fins, foi desenvolvida com base em análise crítica das razões 

apresentadas por um grupo de cidadãos para justificar a não adesão ao Programa Nota 

Paraná. Os resultados demonstram que as justificativas apresentadas não somente 

evidenciam o desconhecimento destes em relação aos objetivos, benefícios e incentivos 

oferecidos pelo Programa, mas também indicam possíveis entraves ao pleno atingimento 

dos propósitos desse importante Programa de Incentivo e Cidadania Fiscal. Entraves esses 

ocasionados por suposições equivocadas e infundadas quanto ao Nota Paraná. Tais 

constatações sinalizam para a necessidade do desenvolvimento de ações mais efetivas por 

parte do Estado visando não somente maiores esclarecimentos sobre o Programa Nota 

Paraná, mas, especialmente focadas em desfazer tais equívocos, para que os propósitos 

desse importante Programa possam ser plenamente atingidos.  

 

Palavras-chave: Nota Paraná, Cidadania Fiscal, Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal. 
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Resumo 

Devido as mudanças no mercado consumidor e os avanços tecnológicos requerem que as 

organizações se estruturem de maneira estratégica com o foco na competitividade. A 

gestão da informação e inteligência competitiva propiciam redução de incertezas e 

antecipação de decisões estratégicas. Neste contexto essa pesquisa teve o objetivo de 

analisar como ações de inteligência competitiva e gestão do conhecimento são percebidas 

no desenvolvimento de projetos de produtos do segmento industrial, sob o ponto de vista 

dos gestores. O instrumento de pesquisa, validado por especialistas, foi direcionado por 

técnica de snowball a gestores de produto e projetos de setor industrial. Após a coleta e 

tratamento dos dados da pesquisa, percebeu-se que os resultados indicaram práticas de 

inteligência competitiva e foi identificado o perfil dos gestores envolvidos. Os resultados 

contribuem com a análise dos construtos e propõe-se estudo de caso avançando o presente 

estudo a partir do modelo desenvolvido. 

 

Palavras chaves: inteligência competitiva; gestão do conhecimento; projetos e produtos; 

tomada de decisão. 

 

Abstract 

Due to changes in the consumer market and technological advances require that 

organizations are structured strategically with a focus on competitiveness. Information 

management and competitive intelligence provide reducing uncertainty and anticipation to 

action. In this context this research aimed to analyze how competitive intelligence and 

knowledge management actions are perceived in product development projects in the 

industrial segment, from the point of view of managers. The research instrument, validated 

by experts, was directed by the snowball technique of product managers and industrial 

sector projects. After collecting and processing the survey data, it was noted that the results 

indicate competitive intelligence practices and identified the profile of the involved 

managers. The results contribute to the analysis of the constructs and proposes case study 

advancing this study from the developed model. 

 

Key words: Competitive intelligence; knowledge management; projects and products; 

decision making. 
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1. Introdução 

Novos desafios têm surgido no ambiente organizacional que requerem das empresas cada 

vez mais flexibilidade, rapidez nas decisões e inovação contínua de produtos que sejam 

disponibilizados ao seu mercado consumidor. A capacidade de oferecer produtos e serviços 

de alta qualidade, com baixo custo, inovadores, no tempo esperado pelos clientes e 

adaptados ao meio ambiente é fundamental na vida das empresas Lins, Silva, & Quandt 

(2009). Torna-se imprescindível a adaptação das empresas ao novo ambiente de negócios 

como forma de garantir vantagem competitiva, e principalmente sua sobrevivência. 

O cenário industrial contemporâneo marcado por intensa e dinâmica competição sugere 

que as empresas desenvolvam estratégias baseadas em informações cada vez mais 

confiáveis e precisas que permitam identificar oportunidades e antecipar decisões 

importantes (Oliveira, Gonçalves, & de Paula, 2013). Devido ao crescimento e 

modernização das industrias muitos modelos tradicionais de gestão de projetos e 

desenvolvimento de produtos, tornam-se ineficientes e são incapazes de garantir a 

sustentabilidade do negócio. 

Neste processo de transição do foco entre uma economia industrial e economia com foco 

no conhecimento, a inteligência passa a ser o principal diferencial nas organizações, como 

forma de subsidiar, sempre de maneira antecipada, as decisões da organização Lopes, De 

Muÿlder, & Judice (2012). A inteligência teve seu início devido à instabilidade e incerteza 

do ambiente externo, induzindo os gerentes e administradores nas organizações a adotar a 

inteligência econômica como forma de antecipar fatores que pudessem afeta-los. O uso da 

inteligência nas organizações é visto como uma habilidade em lidar com o conhecimento, 

baseada em uma análise lógica e integrada do ambiente externo e seus competidores 

(Tarapanoff, 2006) e, na perspectiva das organizações, a inteligência são proposições que 

dão suporte os gestores para sustentar decisões corretas a longo prazo (Fuld, 2011). 

A inteligência competitiva (IC) destaca-se atualmente como uma importante capacidade 

das organizações modernas que permite, de maneira eficiente e eficaz conquistar vantagem 

sustentável em seus mercados (Paula, Oliveira, & Gonçalves, 2011). Mostra-se evidente 

em praticamente todos os setores econômicos que a IC tem ganhado força nos meios 

acadêmicos e organizacionais pela importância nos processos de formulação de estratégias 

competitivas, especialmente pela promessa de disponibilização instantânea de produtos de 

inteligência com alto valor agregado para a eficácia decisória (Prescott & Miller, 2002).  

O conceito de IC pode ser descrito como uma maneira para a organização gerir de forma 

proativa sua curiosidade em relação às mudanças de seu ambiente com o objetivo de 

reforçar sua competitividade durável. O uso de IC tem como objetivo ajudar a criar 

oportunidades de negócios, inovar, adaptar-se à evolução do ambiente, evitar surpresas 

estratégicas, reduzir os riscos e a incerteza geral (Blanck & Janissek-Muniz, 2014) 

Percebe-se neste cenário a importância do desenvolvimento de projetos de produtos que 

utilizem práticas de inteligência, como exemplo o monitoramento de informações 

ambientais internas e externas, dos concorrentes, analise de benchmarking que possibilite 

relacionar os desejos dos clientes, com decisões de projetos assertivas garantindo produtos 

inovadores que garanta a sustentabilidade do negócio. 

É neste contexto que a presente pesquisa se inseriu. Buscando embasamento teórico 

inspirações epistemológicas, propõe-se relacionar os conceitos de IC com o 
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desenvolvimento de projetos de produtos, abordando o seguinte problema de pesquisa: 

Qual a influência das ações de gestão de conhecimento e inteligência competitiva no 

desenvolvimento dos projetos de produtos?  

Logo, o objetivo geral desta pesquisa foi: Analisar como as ações de inteligência 

competitiva e gestão do conhecimento são percebidas no desenvolvimento de projetos de 

produtos do segmento industrial, sob o ponto de vista dos gestores. 

Especificamente pretendeu-se: 

a) Descrever o perfil do profissional responsável pelos projetos de desenvolvimento 

de produtos; 

b) Identificar as práticas de IC e gestão do conhecimento aplicadas ao 

desenvolvimento de projetos de produtos; 

c) Analisar os fatores de IC e gestão do conhecimento percebidos como relevantes do 

desenvolvimento de produtos. 

O estudo realizado se justifica sob três ênfases: acadêmica, organizacional e social. 

Academicamente, buscou-se verificar estudos anteriores publicados que relacionam os 

temas informação, conhecimento, inteligência competitiva, projeto e desenvolvimento de 

produtos. Relacionando-se os artigos de base nacional como Spell e internacionais como 

Ebsco/Emerald, utilizando as palavras em português e inglês como palavra chave dos 

artigos publicados nos últimos 8 anos. Quando aplicado o filtro “inteligência competitiva” 

em português, encontrou-se na base de dados artigos nacionais, os artigos relacionados ao 

tema aqui exposto, como principais é possível citar: (Paula, Oliveira, & Gonçalves, 2011; 

Porém, Santos, & Belluzzo, 2012; Blanck & Janissek-Muniz, 2014; Almeida & Canton, 

2015; V. C. B. dos Santos, dos Santos, & Belluzzo, 2016; Passos & Ferreira, 2016).  

De maneira complementar, utilizando o termo em inglês, “Intelligence Competitive” foram 

relacionados os mais relevantes (segundo classificação própria dos mecanismos de buscas 

das bases) e identificados quatro estudos relacionados ao tema, conforme a seguir: 

(Dhekra, Frini, Ben Abdessalem,Waliba, & Kraiem, 2015; Rothberg & Erickson, 2012; 

Yap & Rashid, 2011; Montserrat, 2015). A partir destes estudos verifica-se interesse em 

buscar novos estudos acerca do tema Inteligência Competitiva. 

Do ponto de vista organizacional, o estudo justifica-se pela busca de informações para 

garantir vantagem competitiva, sendo de grande apoio aos gestores para o processo de 

tomada de decisões estratégicas. Segundo Santos et al., (2016), no ambiente 

organizacional, a competitividade deve ser inabalável. Aprimorar-se, nos processos e 

produtos para ser o melhor naquilo que a empresa faz, é um pré-requisito para permanecer 

no mercado. Portanto, utilizar a informação de maneira inteligente e antecipada é um forte 

alicerce para manter a competitividade no mercado. 

E por último, pode-se ainda relacionar a relevância do estudo socialmente pela motivação 

intrínseca dos indivíduos de buscarem informações externas e internas, e compartilharem 

com os gestores e colegas esses sinais percebidos (Almeida & Canton, 2015). Permite-se, 

explorar do ponto de vista social, as práticas de IC utilizadas durante o desenvolvimento de 

produtos e projetos, identificando quais as informações e que tipo de conhecimento se 

tornam fatores chaves neste processo. 

O artigo está organizado em cinco capítulos. Este primeiro, descreveu a introdução, onde 

realiza-se a contextualização do tema, problema de pesquisa, objetivos e justificativas; o 

segundo, com as principais bases conceituais dos construtos analisado no referencial 

teórico; o terceiro, refere-se a metodologia proposta para pesquisa, o quarto capitulo aos 
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resultados e discussões, e por fim, o quinto com as conclusões, seguido das referências e 

apêndices. 

2. Referencial Teórico 

O referencial teórico está organizado em com os tópicos: informação e gestão do 

conhecimento, inteligência competitiva e desenvolvimento produtos e projetos. 

 

2.1 Gestão do conhecimento, informação e seus conceitos 

A gestão da informação se torna essencial para sobrevivência das organizações a fim de 

gerar conhecimento e por consequência oferecer subsídios para os processos decisórios. 

Embora exista a argumentação que somente o conhecimento não garante uma boa visão do 

mercado, reconhece-se que a disponibilidade da informação de maneira coletiva, é 

utilizada como um conjunto de técnicas que identificam e analisam de forma estratégica o 

ativo intelectual da organização. A informação se torna um elemento chave que contribui 

nas tarefas diárias e na rotina das atividades (Porém, Santos, & Belluzzo 2012). 

A gestão do conhecimento é utilizada como recurso estratégico e precisa ser gerenciado de 

maneira a promover a competitividade da organização, possui impacto direto performance 

financeira da organização. Variáveis como criatividade organizacional, inovação, difusão 

da informação, se executadas corretamente trazem benefícios como liderança de produtos, 

relacionamento próximo com clientes, excelência operacional (Giampaoli, Ciambotti, & 

Bontis, 2017). 

Com o intuito de explorar os diversos conceitos de informação e conhecimento busca-se 

argumentar sobre o fluxo da gestão da informação, que segundo Tarapanoff (2006) se 

preocupa com a qualidade, com a utilização de maneira correta da informação, 

transformando-a em produtos ou serviços que possuam valor agregado, e também são 

determinantes para melhoria dos processos (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Conceitos e definições gestão do conhecimento/informação 
Autores Conceito ou Definição 

Drew, S.A.W. 

(1999), 

Gestão do conhecimento é baseada nos constructos estratégia, cultura, organização, 

tecnologia e nas pessoas. Sendo o fator chave as pessoas. 

Pereira, Abreu e 

Rezende (2000) 

Gestão da informação pode ser concebida como uma forma de aquisição e 

aproveitamento do conhecimento das pessoas para obter melhores práticas no 

crescimento da organização.  

Santos et al. 

(2001) 

A informação pode ser entendida como o processo sistemático de identificação, 

criação, renovação e aplicação dos conhecimentos que são estratégicos na vida da 

organização. 

Bukowitz e 

Williams (2002, 

p. 37) 

A gestão da informação é o processo pelo qual a organização gera riqueza, a partir do 

seu conhecimento ou capital intelectual 

Siqueira (2005)  O conhecimento é o conjunto de informações preciosas da mente humana, acrescida 

de argumentos, reflexão e síntese 

Choo (2006)  A gestão da informação cria significado, constrói conhecimento e ajuda no processo 

de tomar decisões. Constituem -se processos interligados, de modo que, analisando 

como estas três atividades se alimentam mutuamente, teremos uma visão holística do 

uso da informação 

Russo (2010, p. 

19) 

A gestão do conhecimento é a máxima utilização de informação e dados acoplados ao 

potencial das pessoas, suas competências, ideias, intuições, compromissos e 

motivações 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4750



 

 

Fuld (2011, p.6) A informação é um agrupamento de conhecimento, que pode transformar em uma 

poderosa arma de vantagem competitiva. 

Bautista, Llovet, 

& Vilagrosa, 

(2016) 

O sucesso da gestão do conhecimento está atrelado ao compartilhamento da 

informação de maneira inteligente com os stakeholders. 

Dayan, Heising, 

& Matos, (2017) 

A gestão do conhecimento é um recurso estratégico que promove o desempenho 

competitivo da organização. 

Giampaoli (2017) A gestão do conhecimento está relacionada a variáveis como vantagem competitiva, 

performance, inovação que resultam na performance financeira da organização. 

Fonte: Desenvolvida pelos autores. 

 

No caso de fluxos formais ou estruturados, as informações geralmente possuem registro e 

fazem parte dos recursos tangíveis da organização como registros que podem ser 

exemplificados como e-mails, atas ou planilhas e são gerados em diferentes níveis 

hierárquicos, mas têm como característica deixar disponível a informação por meio de 

interações formalizadas e sistematizadas no ambiente da empresa (Valetim, 2010, p.56). 

Ainda de acordo com o autor, podem ser consideradas informações baseadas em normas, 

procedimentos e diretrizes da organização, podendo estar disponível em meios eletrônicos 

como intranet e web. 

E quais seriam as vantagens em se utilizar os fluxos informacionais nas organizações? As 

tecnologias da informação são muito importantes para apoiar o processo de inteligência 

competitiva, pois aceleram o processo de tratamento e divulgação da informação, além de 

oferecerem vantagem competitiva, efetividade, pertinência e valor agregado (Lins, Silva, & 

Quandt (2009). A tomada de decisão (decisiom making) e a resolução de problemas 

(problem solving) são atividades que requerem uma análise intensa e com inteligência 

(Giampaoli et al., 2017).  

 

2.2 Inteligência Competitiva (IC) e seus conceitos  

A inteligência competitiva, tem atraído a atenção de vários estudos e de modo recorrente é 

alvo de pesquisas nos últimos anos (Menezes, 2016); (Pereira, 2016); (Muylder et al., 

2013); (Paula, Oliveira, & Gonçalves, 2011). Sugere-se antes de conceituar, entender as 

práticas acerca de IC, propõe-se uma breve contextualização sobre sua história. 

Segundo Dhekra et al. (2015) a IC surgiu há mais de 5.000 anos, na história chinesa. A 

referência mais antiga é "A Arte da Guerra" de SunTzu e com o passar dos anos a IC 

passou por diversas evoluções: 

• Nos anos 60 e 70, a IC consistia em desenvolvimento de habilidades na aquisição 

de informações.  

• Na década de 80, a contribuição para conceito foi a análise dos concorrentes, por 

meio de analise analítica, analise econômica financeira e até mesmo espionagem. 

• De 87 a 2000, as principais questões foram a inteligência competitiva vinculada à 

decisão estratégica e com forte integração com ciência da informação. 

• De 2000 até os dias de hoje, as questões-chave são inteligência competitiva como 

centro de discussões associado ao gerenciamento do processo e infraestruturas para as 

organizações. 

Conceitualmente, a IC pode ser dividida em três categorias, de acordo com Dhekra, Frini, 

Ben Abdessalem,Waliba, & Kraiem (2015): 
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• Inteligência de mercado: consiste em prover um mapa de tendências atual e futuro 

das necessidades e preferências dos clientes; prever novos mercados e oportunidades que 

impactam em grandes mudanças na distribuição e no marketing dos produtos ou serviços.  

• Inteligência estratégica da concorrência: consiste em avaliar a evolução da 

estratégia competitiva ao longo do tempo, por meio de mudanças do ambiente externo e 

dos competidores, substituindo produtos e operações na indústria. 

• Inteligência Tecnológica: consiste em avaliar o custo benefício do cenário atual e 

futuro das tecnologias, prevendo também as descontinuidades tecnológicas. 

A Sociedade dos Profissionais de Inteligência Competitiva – SPIC (SPIC,2010) definiu a 

IC como um programa sistemático e ético para reunir analisar e gerenciar informação 

externa que pode afetar os planos, decisões e operações de uma organização, sendo capaz 

de aumentar a competitividade da organização em relação ao mercado.  A Tabela 2 foi 

gerada para organizar alguns conceitos e definições de estudos acerca da IC com ordem 

cronológica. 

 

Tabela 2: Conceitos e definições de inteligência competitiva 
Autor Conceito/Definição de IC 

Kahaner (1996, p.16) Programa sistemático que visa a busca e análise das informações 

sobre os seus concorrentes ativos e tendências de negócios em geral 

para o futuro de uma empresa. 

Coelho (1999) É composta por um processo sistemático de coleta, tratamento, 

análise e disseminação da informação sobre atividades dos 

concorrentes, tecnologias e tendências gerais dos negócios, visando a 

dar suporte à tomada de decisão e a atingir as metas estratégicas da 

empresa 

Teixeira Filho (2000) O acompanhamento sistemático do ambiente de negócios, 

monitorando as informações sobre clientes, fornecedores, 

concorrentes, agentes reguladores, governo, novas tecnologias e tudo 

mais que possa influir no mercado da empresa. 

Prescott; Miller (2002, p.18) A inteligência é um processo com origem nas práticas e 

conhecimento da inteligência militar e governamental 

Gomes e Braga (2004) É o resultado da análise de dados e informações coletados no 

ambiente competitivo da organização, os quais geram recomendações 

que consideram eventos futuros e não somente relatórios para 

justificar decisões passadas 

 

Lesca (2002) 

Um conjunto de informações não estruturadas, cria sentido 

visando antecipar a tomada de decisão, sem esperar por uma 

demanda, pois se trata de um sistema de monitoramento do ambiente 

cujos participantes estão em um processo contínuo de aprendizagem 

e compartilhamento de visões 

Queyras e Quoniam (2006) Como um processo de aprendizagem motivado pela competição, 

fundada sobre a informação que permite a otimização da estratégia da 

organização a curto e longo prazo.  

Vieira e Oliveira (2006) Procura levantar questões relacionadas à análise da concorrência, a 

fim de gerar conhecimento ou variáveis para favorecer a tomada de 

decisão com foco em expansão de mercado e lucro 

Tarapanoff (2006) Esclarece que a inteligência competitiva representa uma nova síntese 

teórica no tratamento da informação para a tomada de decisão nas 

organizações, uma metodologia que permite o monitoramento 

informacional da ambiência e, quando sistematizada e analisada, a 

tomada de decisão. 
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Fachinelli et al (2010) É conhecimento das forças que dirigem o mercado, produtos e 

tecnologias. São informações externas ao mercado, tais como as 

influências econômicas, políticas e demográficas que tenham efeito 

no mercado 

Fuld (2011, p. 6) Analise da informação, suportando os gestores a entender e a tomar 

decisões estratégicas a longo prazo 

Lopes, De Muÿlder, & Judice 

(2012) 

A busca por informações envolve análise de ambientes interno e 

externo para focar nas decisões estratégicas. 

Rodrigues et al (2012) É ferramenta básica de coleta e disseminação da informação para 

tomada de decisão, pode minimizar as incertezas do 

ambiente, provocadas pela alta competitividade de avanços 

tecnológicos nos mais diversos setores 

Silva e De Muylder (2015) A Inteligência Competitiva, em Arranjo Produtivo Local (APL), 

contribui para que empresas de pequeno porte possam gerar 

competências e manter um posicionamento competitivo no mercado 

global. 

Blanck & Janissek-Muniz 

(2014) 

Uma maneira para a organização, gerir de forma proativa sua 

curiosidade em relação às mudanças de seu ambiente com o objetivo 

de reforçar sua competitividade durável. O uso de IC tem como 

objetivo ajudar a criar oportunidades de negócios, inovar, adaptar-se 

à evolução do ambiente, evitar surpresas estratégicas, reduzir os 

riscos e a incerteza geral  

Dhekra, Frini, Ben 

Abdessalem,Waliba, & Kraiem 

(2015, p.1) 

Identifica oportunidades de mercado, atua no processamento e 

combinação de dados / informações para 

fonte de conhecimento sobre concorrentes, clientes e fornecedores.  

Vidigal (2016) Trata-se de um movimento de quase toda a empresa, que deve ser 

gerenciado e direcionado por um grupo específico na organização, 

normalmente os responsáveis pela obtenção e análise dos dados de 

mercado. Desse modo os setores funcionais da empresa interagem 

entre si, sempre com objetivo de obter vantagem competitiva. 

Pereira (2016) É um modelo de gestão organizacional que contempla: gestão da 

informação, gestão estratégica e gestão do conhecimento, apoiando-

se num sistema de inteligência baseado no ciclo de gestão da 

informação, nas tecnologias da informação, em sistemas de 

informação e redes de especialistas. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A inteligência competitiva surge como uma arma contra as flutuações da economia, 

oscilações do mercado e apoio a tomada de decisões estratégicas.  Aparece como uma 

maneira especializada para reduzir as incertezas, e obter superioridade informacional, 

buscando eliminar o desconhecido. A partir de estudos realizados em ou sobre países 

asiáticos, percebe-se que existe uma tendência em utilizar os serviços de inteligência 

competitiva para análise de intenções de outros países, reafirmando sua competitividade no 

mercado (Dhekra et al., 2015). 

Ressalta-se que em todos as variáveis descritas o foco é a informação seja na busca ou 

monitoramento interno e externo à organização. No próximo tópico foi abordado o 

conceito de desenvolvimento de projetos e produtos buscando relacionar a aplicação das 

práticas de IC associada ao desenvolvimento de novos produtos. 

 

2.3 O desenvolvimento de projetos de produtos  

Na busca por garantir continuamente a competitividade de seus produtos, por meio do 

preço, qualidade e tempo de lançamento, desenvolver novos produtos tem sido a forma 
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utilizada pelas organizações de combater as oscilações do mercado na tentativa de garantir 

a vantagem em relação aos concorrentes (Paula, Oliveira, & Gonçalves, 2011).  

A necessidade de desenvolver um novo produto nasce com o desejo e necessidades dos 

consumidores, e da capacidade do mercado em ofertar uma nova demanda (Irigaray, 2011).  

Os produtos podem ser classificados por área de atuação, conforme Salgado, Salomon, & 

Mello (2010), como produtos: alimentícios, eletrônicos, produtos moveleiros, produtos 

industriais, serviços, produtos de inovação, produtos de moda, produtos de maquinas 

agrícola, dentre outros. 

Para este estudo foi abordado principalmente produtos de segmento industriais, com 

objetivo de restringir e focar na pesquisa e público alvo. Sob essa premissa, será indicado 

as classes previstas para essa classificação, conforme informação divulgada pelo Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial - INPI, que adota a Classificação Internacional de 

Produtos e Serviços de Nice (NCL, na sigla em inglês), que está em 11ª edição, na versão 

2017. Essa relação possui uma lista de 45 classes para os diversos tipos de produto e 

serviços. Da classe 01 a 34, está subdivido em classes de produto, e de 35 a 45 de serviço. 

Para este estudo foi utilizado apenas na classe de produtos. 

Após a contextualização de segmentos e classes do produto, é abordado os processos 

relacionados ao desenvolvimento, que tem por objetivo mapear os passos, atividades, 

tarefas, estágios e decisões que envolvem o projeto de desenvolvimento de um novo 

produto ou serviço, desde o conceito até o fim de vida do produto, com a finalidade de 

tornar sistêmico todas as etapas. Identificar os desejos dos clientes, transformando em 

especificações técnicas e comerciais também é parte integrante do processo de 

desenvolvimento (Salgado et al., 2010). Entender e mapear o processo de desenvolvimento 

do produto é a primeira forma de construir um modelo de desenvolvimento robusto e 

coerente.   

O desenvolvimento de produtos é um processo complexo e os modelos são úteis para 

sustentar e apoiar os gerentes de projetos. Os modelos de referência para projetos, são 

elaborados para serem aplicados para um tipo especifico de produto, organização, setor 

industrial, arranjo produtivo local (Salgado et al., 2010). 

A estratégia eficaz para o DP está relacionada à forte capacidade de reação ao mercado 

para obtenção de vantagem competitiva. De acordo com Pinheiro e Toledo (2015), dois 

fatores importantes confirmam essa abordagem: primeiro, o desempenho do produto está 

relacionado a níveis e eficiência em manufatura, ou seja, se o produto é produzido com 

qualidade e possui alto volume de vendas, melhor será seu desempenho em relação aos 

seus concorrentes. Em segundo lugar, a percepção do consumidor sobre o produto pode ser 

melhor refletida e ter influência positivas se levadas em consideração nas fases iniciais do 

processo de seu desenvolvimento. 

 

3. Metodologia  

Esta pesquisa pode ser considerada um survey descritivo de natureza quantitativa e 

qualitativa sendo sua amostra intencional e por acessibilidade. 

Para este estudo, a amostra foi de caráter intencional e por acessibilidade, aplicada a 

empresas e organizações que possuem desenvolvimento de projetos de produtos, 

caracterizando a unidade de análise como gerentes e gestores de projetos. 

Foi elaborado um analítico conceitual que correlacione os construtos estudados 

conceitualmente ou isoladamente em pesquisas anteriores (Figura 1). 
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Figura 1 – Modelo Analítico Conceitual 
Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

Para o desenvolvimento de projetos e produtos é requerido um perfil abrangente capaz de 

solucionar problemas, com habilidades e características que busquem tanto a qualidade do 

desenvolvimento como as informações que serão consideradas para tomada de decisão 

(Giampaoli et al., 2017). 

A posse de conhecimentos e informações úteis e relevantes, remetem a associações que 

permitem a criatividade emergir. Para que isso ocorra, as informações devem ser 

capitalizadas apenas se os indivíduos puderem reconhecer informações úteis e integrá-las 

de uma maneira nova com o conhecimento existente.  

Ainda por Giampaoli et al. (2017), o compartilhamento do conhecimento permite que as 

empresas evitem "reinventar a roda" e é uma chave processo na conversão do 

conhecimento individual em capacidades organizacionais. 

Desta forma no processo de desenvolvimento de projetos e produtos a maneira usual de 

compartilhamento das informações pode se dar através de reuniões formais como 

treinamentos, cursos, palestras ou informais de maneira pessoal através de conversas e 

contatos pessoais Para Bautista, Llovet e Vilagrosa (2016) o compartilhamento da 

informação é uma das partes mais importante da gestão do conhecimento. 

O instrumento de pesquisa utilizado na coleta de dados foi construído e adaptado 

utilizando estudos anteriores baseados no referencial teórico para os construtos: 

inteligência competitiva, informação e conhecimento e desenvolvimento de projetos de 

produto. O questionário proposto contou com 41 questões, sendo de 1 a 09 a caracterização 

dos respondentes, e as demais questões dividas da seguinte forma: 

• Questões de 10 a 20 trabalha o construto de IC, e foi adaptado da pesquisa de 

Menezes (2016); 

• Questões de 21 a 29 foram baseadas no questionário de (Muylder, Judice, & de 

Lima, 2013), e; 

• E por fim, as questões de 30 a 41 tratam do construto desenvolvimento de produtos 

industriais e foram baseadas na pesquisa de (Paula, Oliveira, & Gonçalves, 2011). 

A escala adotada continuou a ser a mesma escala dos instrumentos originais do tipo Likert 

de 5 pontos, considerando que 1 discorda totalmente e 5 concorda totalmente. 
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A tabela 3 apresenta os autores teóricos que foram utilizados para fundamentar as variáveis 

envolvidas por bloco de questões do instrumento de pesquisa.  

Tabela 3 – Referencial teórico do instrumento de pesquisa 
Tema Questão do 

instrument

o 

Referências do construto 

IC 10 a 20 Blank e Janissek Muniz (2014), Coelho (1999), Dhekra (2015), Kahaner 

(1996), Fachinelli et al (2010), Fuld (2011), Gomes e Braga (2004), 

Lesca (2002), Menezes (2016), Muylder, Judice et al. (2013), Pereira 

(2016), Prescott, Miller (2002), Queyras e Quoniam (2006), Rodrigues 

et al (2012), Spinola (2006), Tarapanoff (2006), Teixeira Filho (2000), 

Vidigal (2016), Vieira e Oliveira (2006),   

Gestão do 

conhecimento e 

informação 

21 a 29 Bukowitz e Williams (2002), Choo (2006), Fuld (2011), Pereira, Abreu 

e Rezende (2000), Lins, Silva, & Quandt (2009), Porém, Santos e 

Beluzzo (2012), Quandt (2012), Russo (2010), Santarém e Vitoriano 

(2016),   Santos (2014), Siqueira (2005),  Tarapanoff (2006), Valetim 

(2010); Dayan, Heising, & Matos, (2017), Bautista, Llovet e Vilagrosa 

(2016) , Giampaoli (2017) 

Desenvolvimento de 

produtos 

30 a 41 Dal Forno (2008), Irigary (2011), Kotter (1999), Machado, Gozzi, & 

Toledo, (2006) Paula et al (2011), Pinheiro e Toledo (2015), Salgado, 

Salomon e Mello (2010), Sbragia, Silveira e Sapucahy (2013),  

Fonte: Desenvolvida pelos autores. 

 

Após a sua concepção, o questionário foi enviado por e-mail (em formato de planilha 

eletrônica) para ser avaliado por três especialistas da área com objetivo de esclarecer as 

argumentações propostas e a validação bibliográfica da pesquisa. Conforme relatado por 

Rigby, Woodhouse, Young e Burton (2001) apud Menezes (2016) esse procedimento de 

validação e consultas a especialistas permite estabelecer consenso por meio de assessoria 

técnica e traz para dentro do processo de elaboração um roteiro de pesquisa com 

considerações explícitas e de prioridades relativas.  

Com objetivo de operacionalizar o survey foi adotada a técnica de amostragem snowball 

ou bola de neve foi utilizada, sendo caracterizada por uma forma de amostra não 

probabilística, cujos participantes iniciais do estudo indicam novos participantes, formando 

-se células de pesquisa, até que se encontre o ponto de saturação (Baldin & Munhoz, 

2011). O questionário foi enviado a três sementes (pessoas indicadas para disparar os 

questionários iniciais) que de acordo com saturação (Baldin & Munhoz, 2011) indica a 

pessoa que redireciona a outros contatos o instrumento para respondentes que não foram 

apontados diretamente pelo pesquisador ou base de dados específica. 

A análise dos dados se deu em três fases sendo a primeira de natureza qualitativa e 

descritiva onde buscou-se analisar as características dos respondentes do instrumento de 

pesquisa. A segunda fase utilizou a técnica de Análise Fatorial Exploratória (AFE), 

associada ao método de análise de componentes principais, e, a terceira fase de natureza 

qualitativa, entrevista com três gestores por acessibilidade.  

 

4. Resultados e discussões  

A pesquisa foi direcionada pela técnica snowball utilizando três sementes (pessoas que 

redirecionaram o questionário eletronicamente aos seus contatos) depois de todos os dados 

tratados, foram coletados 108 questionários. Da amostra da pesquisa 64 homens (40,7%) e 

44 mulheres (59,3%) o que confirma uma predominância esperada no setor de 

desenvolvimento de produtos e projetos industriais. 
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Quanto a idade dos respondentes pode-se observar que a maioria dos envolvidos tinha 

idade concentrada acima de 30, com maior faixa etária entre 35 e 45 anos. O que pode 

remeter a uma possível experiência prévia em área técnica, com classificação sênior ou 

acima para gestão de projetos e desenvolvimento de produtos. 

Quanto à escolaridade os resultados indicaram uma maior concentração no nível de 

especialização (58,5%) e com mestrado ou doutorado (33,3%). Esses dados podem indicar 

que o pressuposto da idade pode até estar relacionado ao nível de escolaridade, e que 

segundo (Machado, Gozzi, & Toledo, 2006) gerentes de projetos modernos estão em 

constante reciclagem e aprofundamento do conhecimento para se atender as características 

especificas do produto ou serviço a ser gerenciado, porém não deixando de lado os pilares 

da gestão. 

Quanto a experiência, considerando o tempo de empresa, percebe-se que (32,4%) possui 

até 10 anos de empresa, (28,7%) até 20 anos. A leitura desses dados pode demonstrar um 

grau elevado de maturidades dos respondentes na área pesquisada.  

Os tipos de produto ou projeto citados pelos gestores envolvidos na pesquisa demonstrou 

concentração em projetos veiculares, projetos de engenharia, projetos de TI e isto pode 

estar relacionado à região de origem dos respondentes e ainda com setores de maior 

possibilidade de busca por inclusão de tecnologias e inovação. 

Quanto a percepção dos usuários, acerca do construto inteligência competitiva, foram 

elaboradas 11 questões. Pode-se perceber que os principais fatores relevantes quanto a 

ocorrência de indicadores da escala 4 e 5 (concordância ou concordância plena) foram a 

interação direta com clientes externos, monitoramento dos concorrentes, ocorrem 

mudanças a partir do feedback dos clientes internos e externos, gestores consideram 

informações geradas por fontes internas e ocorre discussão acerca dos pontos estratégicos 

do trabalho (Figuras 2 e 3). 
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Figura 2 – Questões sobre inteligência competitiva, 10-17. 
Fonte: Dados da pesquisa extraídos do software SPSS v 20 ®. 
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Figura 3 – Questões sobre inteligência competitiva, 18-20. 
Fonte: Dados da pesquisa extraídos do software SPSS v 20 ®. 

 

Ainda se percebeu que os envolvidos na pesquisa declararam que as empresas que atuam 

participam de redes sociais para divulgar os produtos e/ou serviços e que o 

compartilhamento de informações é realizado, em sua maioria, por meio de informativos 

de comunicação internas e de comunicação informal. 

Comparando as questões acerca deste construto, inteligência competitiva, com outros 

estudos anteriores (Lopes, De Muÿlder, & Judice, 2012; Silva & De Muylder, 2015) pode-

se perceber que os gestores envolvidos têm maior percepção da inteligência competitiva 

relacionada a fonte interna de informações que em estudos anteriores, o que era esperado 

diante da diferença de perfil de atividades desenvolvidas e confirma o perfil indicado por 

Vidigal (2016).  
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Figura 4 – Questões sobre gestão da informação 21-27. 
Fonte: Dados da pesquisa extraídos do software SPSS v 20 ®. 
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Figura 5 – Questões sobre gestão da informação 28 e 29. 
Fonte: Dados da pesquisa extraídos do software SPSS v 20 ®  

 

Quanto as questões de gestão da informação, pode-se perceber que (Figuras 4 e 5), dentre 

as nove questões abordadas no instrumento de pesquisa, se pode verificar que ocorre maior 

concentração de percepção de concordância e concordância plena (4 e 5) em todas as 

variáveis o que reflete a preocupação sobre a busca por técnicas e práticas de gestão da 

informação como proposto por exemplo por Porém, Santos e Beluzzo (2012), Siqueira 

(2005) e Valetim (2010). 

As informações levantadas acerca do desenvolvimento de produtos foram relativas as 

questões de 30 a 41 do instrumento utilizado. Os gestores envolvidos na pesquisa, 

refletiram que a utilização de pesquisas, discussões metodológicas e existência de portfólio 

de projetos para lançamento de novos produtos tiveram relativa relevância considerando 

que alguns respondentes apontaram discordância para a relevância destas variáveis, isto 

indica ainda uma falta de alinhamento da pesquisa e desenvolvimento frente a necessidade 

de desenvolvimento de produtos, indo de encontro ao proposto por Pereira (2016). 
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Figura 6 – Questões sobre desenvolvimento de produto, 30-35. 
Fonte: Dados da pesquisa extraídos do software SPSS v 20 ®  
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Figura 7 – Questões sobre desenvolvimento de produto, 36-41. 
Fonte: Dados da pesquisa extraídos do software SPSS v 20 ®  

 

As questões que os envolvidos perceberam maior relação com o desenvolvimento de 

produtos estavam mais relacionadas as questões como inovação, mapeamento de clientes, 

estratégia, planejamento das vendas, análise de mercado e custo além de foco em gestão 

financeira. Este cenário é coerente em se tratando de uma economia em crise onde as 

organizações buscam maior controle e gestão de recursos com vistas a redução de margens 

de erro e despesas frente a necessidade de desenvolvimento de produtos, concordando com 

uma visão enxuta como proposto por Dal Forno (2008) (Figuras 6 e 7). 

Como descrito no capítulo da metodologia, referente a segunda fase da pesquisa, foi 

realizada uma análise fatorial exploratória uma vez que o modelo proposto foi elaborado 

pela autora a partir de outros estudos diferentes e distintos, sendo esta, a primeira 

oportunidade a realizar análise empírica do mesmo. 

O foco da AFE é reduzir o número de fatores ou variáveis dos construtos analisados pelo 

modelo. Na amostra específica deste estudo optou-se por realizar a análise de todos os três 

construtos em conjunto e, caso fosse necessário, e não obtivesse testes necessários de 
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Barlett e KMO para afirmar a possibilidade da análise outras fases seriam propostas por 

construto. 

A amostra foi composta por 108 respondentes o que vai ao encontro do que foi definido a 

partir de Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham (2009). Foram realizadas adequações das 

respostas que eram de natureza intervalar para que a análise de redução de fatores estivesse 

adequada aos pressupostos e condições do software utilizado para tal teste SPSS v.20 ®. 

Os resultados dos testes Barlett e KMO indicam que a ocorreu correção entre as variáveis 

do modelo analisadas sendo que valores menores que 0,050 (resultado da amostra foi de 

0,000) e que a medida de adequação da amostra (KMO) pode ser considerado adequado 

com valor de 0,854 superior ao indicador aceitável maior que 0,5 (Hair et al., 2009) 

De acordo com o Gráfico Scree Plot (Figura 8) que pode ser definido como gráfico da 

curva do cotovelo, ainda pode-se indicar que a maior concentração ocorre nos 3 primeiros 

fatores (que serão alvo da análise de variáveis) nesta fase exploratória do modelo proposto.  

  
Figura 8 - Gráfico de variância explicada 
Fonte: Dados da pesquisa extraídos do software SPSS v 20 ®. 

 

A partir da análise da matriz de componentes dos primeiros fatores, pode-se perceber que 

resultados acima de 0,500 geraram 32 indicando a necessidade de se fazer o teste da Matriz 

rotacionada pelo método Varimax (Figura 9). 
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Figura 

9 – Imagem da Matriz Rotacionada 
Fonte: Dados da pesquisa extraídos do software SPSS v 20 ®. 

 

A partir da análise da matriz rotacionada de componentes, para esta pesquisa buscou-se 

aprofundar na percepção dos três principais grupos ou fatores que representaram 52,384% 

dos respondentes. 

O primeiro grupo, que vamos chamar nesta pesquisa como perfil 1, teve alinhamento as 

questões descritas na Tabela 4. Esta redução indicou que a maior parte dos gestores 

envolvidos na pesquisa (38,352%) tiveram maior relação com as questões do constructo IC 

e desenvolvimento de projetos/produtos. Sendo que 66% das questões relevantes 

encontradas correspondem as práticas de desenvolvimento de projetos e 33% a IC. 

Percebe-se que grande maioria dos gestores encontrados neste perfil utilizam práticas de 

desenvolvimento de projetos e ainda de forma incipiente são utilizados os conceitos de 

gestão do conhecimento e inteligência competitiva. 
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As questões mais relevantes para construto IC remetem que as práticas mais utilizadas são 

analise dos concorrentes com monitoramento de informações externas, benchmarking. 

Demonstrando existir preocupação no compartilhamento das informações internas a 

organização. 

 

Tabela 4 – Questões relevantes perfil 1 
Questão Variável no Modelo Valor final Rotacional 

No seu trabalho ocorre interação com os clientes 

externos 
Interacao -,550 

Sua empresa coleta fontes de informações baseadas em 

análise de benchmarking 
Fontesinformacoes ,581 

O compartilhamento de informações é realizado 

principalmente por 
Compartilhamento -,551 

É mapeado o perfil dos clientes através de pesquisas Mapeamentoclientes ,538 

São realizadas indicadores de qualidades Indicadoresqualidade ,802 

São realizados analise de custo dos produtos Analisecusto ,816 

São realizadas analise e pesquisas de posicionamento de 

preço e venda 
Analisemercado ,617 

São introduzidas metas de redução Metasreducaocusto ,784 

Existe estratégia de aprovação financeira interna de um 

novo produto 
Estrategiaaprovfinanceira ,745 

Fonte: Dados da pesquisa extraídos do software SPSS v 20 ®. 

 

Para confirmar os aspectos encontrados no perfil 1 visto que é o perfil que representa 

maior parte dos gestores envolvidos, (38,352%) foi realizada a terceira fase da pesquisa, 

conforme descrito anteriormente no capitulo de metodologia, que consistiu em uma 

entrevista de caráter qualitativo para confirmação da relevância das questões encontradas 

na (Tabela 5).  

 

Depois desta análise dos resultados da AFE, pode-se comparar as respostas dos 

entrevistados quanto às questões apontadas neste primeiro grupo: 

• Para o entrevistado E1, que trabalha com greenfileds, ou seja, projetos incipientes, 

ficou evidente a importância da aplicação de práticas de gestão de projetos, como analise 

de custo, analise de mercado, analise do profunda do perfil do cliente para aprovação e 

viabilidade do projeto.  

• O entrevistado E2, demostrou que pesquisas qualitativas ou quantitativas durante o 

desenvolvimento do projeto, são de extrema importância para identificar as necessidades 

do projeto de maneira antecipada, identifica oportunidades e com tomada de decisão mais 

assertivas, garantindo maior sucesso do negócio. 

• O entrevistado E3, sinalizou que as questões indicadas como mais relevantes são 

importantes para competitividade e sobrevivência da organização, sendo imprescindíveis 

para desenvolvimento de projetos e produtos. Ressaltou-se que estão diretamente 

relacionados ao cenário econômico político do país, e têm impacto no preço de venda e a 

expectativa de qualidade esperada pelo cliente. 

 

No perfil 1, notou-se como prática de inteligência competitiva o uso do monitoramento da 

concorrência e do benchmarking. Que encontra-se em alinhamento com a literatura do 

referencial teórico Dhekra et al. (2015), Fachinelli et al. (2010), Menezes (2016), Blank e 

Janissek Muniz (2014), que compreende práticas para antecipação da tomada de decisão. 
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Ao que diz respeito a gestão do conhecimento, as questões mais relevantes citadas, 

remetem a preocupação com o compartilhamento de informações, através dos fluxos 

informacionais que segundo Tarapanoff (2006), Valetim (2010), Santarém e Vitoriano 

(2016), Dayan, Heising e Matos (2017), Bautista, Llovet e Vilagrosa (2016), Giampaoli 

(2017), é o ponto chave na geração de informações confiáveis. E ainda neste perfil, sobre o 

desenvolvimento de produtos e projetos, notou-se a preocupação com qualidade, custo, 

gerenciamento financeiro que segundo Paul, Oliveira e Gonçalves (2011) são fatores 

importantes para utilização correto desenvolvimento de produto, respeitando a qualidade e 

custo preconizados pelo mercado e clientes do produto. 

Retomando a análise e perfis encontrados durante a pesquisa através da AFE, o segundo 

grupo que foi denominado de perfil 2, teve alinhamento as questões descritas na (Tabela 

5). O perfil deste grupo representou (9,099%) da variância explicada e tiveram 

principalmente relação com as questões do constructo gestão conhecimento e 

desenvolvimento de produto, o que pode indicar que esse perfil se preocupa mais com 

fluxo de informações na organização, com os aspectos metodológicos de gestão de 

conhecimento, na tentativa de garantir melhor o desenvolvimento do produto e projeto, 

com portfólio robusto baseado em pesquisas dos concorrentes. 

 

Tabela 5 - Questões relevantes perfil 2 
Questão Variável no Modelo Valor final Rotacional 

Na sua empresa, utiliza-se de pesquisas sobre processos 

e estrutura organizacional dos concorrentes 
Pesquisas ,660 

Busca de informação sobre inovação (patentes, novos 

produtos, novos serviços ou processo, novos materiais e 

tecnologias emergentes) 

Inovacoes ,777 

São recorrentes as discussões metodológicas para 

mapear o processo de desenvolvimento, com objetivo de 

torna-lo robusto e coerente 

Discussoesmetodologicas ,646 

Existe um portfólio de projetos coerente com o 

lançamento de novos produtos 
Portifolioprojetos ,775 

São discutidas estratégias de posicionamento e preço, 

com base em análise do concorrente 
Estrategiasdiscutidas ,574 

Fonte: Dados da pesquisa extraídos do software SPSS v 20 ®. 

 

Para o perfil 2, pode-se identificar maior compatibilidade com gestão da informação e 

desenvolvimento de projetos. Foi demonstrado como relevante, a necessidade de pesquisa 

e busca de informações dos concorrentes e busca por inovação, que conforme Lins, Silva, 

& Quandt (2009) e Menezes (2016), são necessários para evolução continuas dos produtos, 

maior competitividade no mercado. Percebeu-se também aspectos relevantes de gestão de 

projetos como preocupação com portfolio coerente de projetos e coerência de 

metodológicas em relação ao desenvolvimento, que segundo Dal Forno (2008), podem ser 

trabalhados com práticas de projetos enxutas, como a engenharia simultânea com 

informações relevantes disponíveis em todo desenvolvimento. 

O terceiro grupo analisado neste estudo, ou o perfil 3, que representou 5,38% da variância 

explicada de gestores envolvidos focou questões relacionadas a gestão do conhecimento e 

informação. 

Ressalta-se que este último grupo (Tabela 6) analisado focou em atividades de 

monitoramento do mercado externo que segundo Menezes (2016) é uma preocupação das 

organizações que deve ser analisado por uma perspectiva positiva, pois esses dados podem 
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aumentar a capacidade de identificar questões abaixo da média e de agir de maneira 

corretiva, contribuindo, assim, para uma percepção favorável da imagem da organização. 

Para o perfil 2, pode-se identificar maior compatibilidade com gestão da informação e 

desenvolvimento de projetos. Foi demonstrado como relevante, a necessidade de pesquisa 

e busca de informações dos concorrentes e busca por inovação, que conforme Lins, Silva e 

Quandt (2009) e Menezes (2016), são necessários para evolução continuas dos produtos, 

maior competitividade no mercado. Percebeu-se também aspectos relevantes de gestão de 

projetos como preocupação com portfolio coerente de projetos e coerência de 

metodológicas em relação ao desenvolvimento, que segundo Dal forno (2008), podem ser 

trabalhados com práticas de projetos enxutas, como a engenharia simultânea com 

informações relevantes disponíveis em todo desenvolvimento. 

 

Tabela 6 - Questões relevantes perfil 3 
Questão Variável no Modelo Valor final Rotacional 

Busca de informação com fornecedores: com objetivo de 

entender seu perfil, estratégia de desenvolvimento, 

prazos, entregas etc 
Fornecedores ,623 

Busca de informação com entidades reguladoras: com 

objetivo de entender normas, leis etc 

Entidadesreguladoras ,665 

Busca de informação sobre inovação (Patentes, novos 

produtos, novos serviços/processos, novos materiais e 

novas tecnologias emergentes) 

Inovacao ,581 

Busca de informação sobre dados da economia (Dólar, 

inflação, poder de compra etc) 

Economia ,675 

Sobre política (situação e tendências partidárias, nível de 

corrupção, prioridades governamentais política 

econômica) 

Politica ,839 

Fonte: Dados da pesquisa extraídos do software SPSS v 20 ®. 

 

Pode-se verificar após a análise dos dados que os grupos possuem forte experiência em 

desenvolvimento de produtos industriais, e que as práticas de IC e gestão de conhecimento 

são aplicadas ao desenvolvimento de seus projetos. Porém os resultados apontados, podem 

remeter também que ainda são incipientes aplicação das práticas, que comparado com o 

estudo realizado por (Machado, Gozzi, & Toledo, 2006), o gerente de projetos 

contemporâneo, envolve os seus stakeholders, gerenciando de maneira antecipada as 

necessidades do projeto. 

 

5. Considerações finais 

Este estudo teve por objetivo analisar como as ações de inteligência competitiva e gestão 

do conhecimento são percebidos no desenvolvimento de projetos de produtos do segmento 

industrial, sob o ponto de vista dos gestores.  

A partir de uma análise teórica dos temas relacionados ao problema de pesquisa e a partir 

da evolução das aplicações científicas contemporâneas foi proposto um modelo analítico 

que relacionou os temas: gestão do conhecimento, informações, inteligência competitiva e 

desenvolvimento de projetos e produtos. 

Foi construído um instrumento de pesquisa aprovado inicialmente por 3 especialistas e que 

foi testado com amostra intencional não probabilística utilizando a técnica de snowball 

com 3 sementes, que foram coletados 108 questionários válidos no segundo semestre de 

2017. Importante ressaltar que esse estudo também contribuiu para validação deste 
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instrumento de pesquisa, visto seu o ineditismo, mesmo que utilizado fontes validadas 

anteriormente.  

Para o tratamento de dados, utilizou-se analise fatorial exploratória (AFE) associada ao 

método de análise de componentes principais, por meio do software SPSS v 20 ®. Os 

resultados desta análise possibilitaram encontrar três principais perfis de gestores dentro da 

maior variância analisada. Por meio das questões mais relevantes encontradas, destacou-se 

que a experiência e conhecimentos dos respondentes em gestão de projetos e 

desenvolvimento de produto podem remeter a incipiente aplicação das práticas de IC e 

gestão do conhecimento.  

Após análise dos dados encontrados pela analise AFE, entendeu-se oportuno a realização 

de entrevista com gestores para comprovação dos dados quantitativos encontrados, 

caracterizando fase da pesquisa de caráter qualitativo. Os três gestores entrevistados, 

demonstraram experiência na área de produtos industriais e nível de escolaridade que os 

permitiram identificar a relevância das práticas de IC, gestão de conhecimento aplicadas ao 

desenvolvimento de projetos e produtos, reafirmando desta forma, os resultados 

encontrados através da análise AFE realizada. 

E de modo a mensurar os resultados encontrados nos dados qualitativos e quantitativos, 

buscou-se correlacionar a teoria citada no referencial teórico. Em relação a IC, observou-se 

que as organizações identificaram as necessidades de monitoramento dos concorrentes, 

análise de informações internas e externas que possibilite maior agilidade, antecipação e 

segurança na tomada de decisão, e que essas práticas estão de modo crescente sendo 

utilizados.  

No que diz respeito, a gestão do conhecimento, remete-se a necessidade da difusão da 

informação com novos processos formais e informais para compartilhamento dos dados e 

experiências passadas, e que esses aspectos estão sendo parte da cultura da organização, 

completando as atribuições diárias.  

Quanto as práticas de gestão de projetos, como monitoramento de riscos, gestão da 

qualidade, analise de custo, analise de performance notou-se que ainda são comumente 

aplicadas, porém associadas a novas práticas enxutas de projetos. 

Os gerentes de vários níveis que foram pesquisados neste estudo consideram o 

conhecimento como um recurso estratégico, acreditam que o sucesso de sua empresa 

depende de como é feito a gestão da informação. Pode -se dizer que eles gerenciam o 

conhecimento focando em uma gestão estratégica para desta forma antecipar decisões de 

risco e garantir a competitividade e sucesso do desenvolvimento. 

Pode-se verificar, que o trabalho teve contribuições acadêmicas, explorando o tema com 

intuito de promover discussões sobre o estado da arte da inteligência competitiva, gestão 

do conhecimento e práticas de desenvolvimento de projetos e produtos. Pode se dizer que o 

trabalho também teve contribuições positivas na área de e na industrial, especialmente para 

os gestores que puderam participar e abrir seus horizontes para novas práticas que ajudam 

na tomada de decisão estratégica e assertiva em suas empresas. Sob esse viés, vale ressaltar 

que o objetivo principal e os objetivos específicos propostos foram atingidos.  

Sobre as limitações deste estudo, foi identificado uma dificuldade inicial na literatura 

relacionando a inteligência competitiva, gestão do conhecimento ao desenvolvimento de 

projetos e produtos. Sendo necessária a construção de um instrumento de pesquisa baseado 

em várias fontes para atender os objetivos perseguidos. Também foi percebido que por se 
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tratar de um público restrito, gestores de projetos e produtos, houve dificuldade na coleta 

dos dados. 
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Brazil has converged to the International Accounting Standards . A common 
language without the exchange of information between a company and its 
stakeholders becomes essential and urgent, and Brazil and its companies 
present themselves with the benefits of the Extensible Business Reporting 
Language (XBRL), matching the countries that have already implemented this 
technology. The purpose of the study and evaluation of the XBRL in Brazil, 
identifying threats and obstacles to implementation, indicating gaps in 
expectations and suggestion suggestions. A qualitative research was used, with 
a descriptive purpose, bibliographic research and semi - structured interviews. 
The result pointed to the existence of barriers to an implementation of XBRL, 
such as absence of a Brazilian jurisdiction; inadequacy of the regulator and 
maintainer of technology; lack of budget and stakeholder involvement. The 
XBRL project is suspended in Brazil due to lack of budget and technical and 
operational problems. This study can serve as a reference for new studies that 
wish to investigate the adoption of XBRL and its relationship with the Brazilian 
capital market . 

Keywords: Extensible Business Reporting Language, XBRL, XBRL in Brazil . 

IMPLANTAÇÃO DO XBRL NO BRASIL: TERRA À VISTA? 

O Brasil convergiu às Normas Internacionais de Contabilidade. Uma linguagem 
comum no intercâmbio de informações entre a empresa e seus stakeholders 
torna-se imprescindível e urgente, e o Brasil e suas empresas precisam 
desfrutar dos benefícios do Extensible Business Reporting Language (XBRL), 
igualando-se a países que já implantaram essa tecnologia. A finalidade deste 
estudo é avaliar o estágio atual do XBRL no Brasil, identificando ameaças e 
óbices à implementação, indicando gaps de expectativas e sugerindo 
alterações de rumo. Foi utilizada a abordagem de pesquisa qualitativa, com 
objetivo descritivo, pesquisa bibliográfica e entrevistas semiestruturadas. O 
resultado apontou a existência de barreiras para a implementação do XBRL, 
tais como: ausência de uma jurisdição brasileira; inadequação do órgão 
regulador e mantenedor da tecnologia; ausência de orçamento e de 
envolvimento dos stakeholders. O projeto XBRL está suspenso no Brasil por 
falta de orçamento epor problemas técnicos e operacionais. Este estudo pode 
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servir de referência para novos estudos que visem investigar a adoção do 
XBRL e sua relação com o mercado de capitais brasileiro . 

Palavras-chave: Extensible Business Reporting Language,XBRL, XBRL no 
Brasil . 
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Abstract 

In modern society the use of technology to facilitate conflict resolution has 

become increasingly popular. Thus, companies have the need to invest in technology to 

stay in the market and supply the high demand for activities. Therefore, some 

technologies stand out in relation to others. In this case, APIs - Application 

Programming Interfaces have emerged. Using these components, applications can 

perform functions more easily and efficiently, and can generate revenue for the 

business. For the economic success, using APIs it is necessary to know fundamental 

business aspects, manage the APIs and trace monetary plans to obtain income. 

Therefore, the objective of this paper is to present the main concepts related to the 

structure and dynamics, monetization and business models of APIs seeking to 

understand what is called here by the foundations of the API Economics.  

 

Keywords: API, Disruption, Monetization, Business Models, Management. 
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Resumo 

Na sociedade moderna se tornou crescente o uso de tecnologia para facilitar na 

solução de conflitos. Dessa forma, as empresas têm a necessidade de investir em 

informatização para se manterem no mercado e suprir a alta demanda de atividades. 

Diante disso, algumas tecnologias se destacam em relação a outras. Neste caso, 

emergem as APIs – Application Programming Interfaces, ou Interfaces de 

Programação de Aplicações. Com o uso desses componentes, as aplicações conseguem 

executar funções de maneira mais fácil e eficiente, além de tornar possível a geração de 

receita ao negócio. Para se ter sucesso economicamente usando APIs, é necessário 

conhecer pontos fundamentais do negócio, gerenciar as APIs e traçar planos monetários 

para se obter renda. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo apresentar os 

conceitos associados à estrutura e dinâmica, monetização e modelos de negócios das 

APIs, buscando entender o que aqui é denominado de os alicerces da Economia das 

APIs. 

 

Palavras-chave: API, Disrupção, Monetização, Modelos de Negócios, e 

Gerenciamento. 
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Introdução 

 

A cada dia é mais comum constatar aplicações que usam a internet como meio de 

comunicação, sendo muitas vezes usadas por diversos equipamentos tecnológicos, 

independentemente de qual plataforma está sendo consumida. Com a crescente 

integração entre aplicações e sistemas é normal pensar como isso acontece, e é nessa 

situação onde as APIs se fazem presentes. A sigla API vem do termo em inglês 

Application Programming Interface ou, no português, Interface de Programação de 

Aplicações. Uma API disponibiliza dados e serviços para canais de desenvolvedores 

parceiros, colegas, ou terceiros para a criação de aplicações [1]. 

 Historicamente, a API da Salesforce, criada em 7 de fevereiro de 2000, foi dada 

como o primeiro caso de sucesso. Mas o “boom” só veio mesmo em 2004, quando a 

API de fotografias do Flickr foi disponibilizada. Esse lançamento fez com que a 

empresa crescesse rapidamente e, em menos de um ano, fosse comprada pela Yahoo. 

Dois anos depois o Facebook lançou a sua API e, depois de alguns meses, o Twitter 

agiu da mesma forma. Ainda em 2006, a Amazon apresentou sua própria API voltada 

para o armazenamento de dados e, seis meses após, desenvolveu outra API, dessa vez 

focada em infraestrutura [2]. Em meados de 2010, as aplicações móveis e os serviços 

em nuvem começavam a ganhar força. E esse novo padrão de aplicação permitiu que 

novos modelos de negócios fossem apresentados, dando origem ao termo “Economia 

das APIs” [3]. 

Paralelamente os microsserviços ganhavam força, porém o histórico é um pouco 

mais breve. Em 2005 Peter Rogers apresentou o termo “micro web services”, ou, em 

português, microsserviços de rede. Mas a expressão ‘Microsserviço’ só ganhou força 

em 2011, quando foi apresentada uma arquitetura baseada em componentes distribuídos 

[4]. O conceito de microsserviços, segundo Martin Fowler, da empresa ThoughtWorks, 

pode ser entendido como pequenos sistemas autônomos que se comunicam entre si [5]. 

Atualmente é frequente encontrar aplicações que usem as duas tecnologias, e no 

caso das APIs, elas são usadas em redes sociais, como Facebook ou Twitter, em sites de 

comércio eletrônico, como Amazon e Ebay, em pagamentos eletrônicos, como PayPal, e 
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em diversas outras aplicações [6]; já os microsserviços são usados, novamente, em 

empresas como Amazon e Ebay, além de Netflix, Uber, SoundCloud e tantas outras [7], 

pois ambas trazem benefícios significativos para o negócio onde são inseridas. 

Associados às APIs, os Microsserviços (importante concepção de tecnologia e 

negócios, mas não tratados neste trabalho) permitem que os desenvolvedores, tanto 

internos quanto parceiros, criem aplicações que possam agregar mais valor ao 

produto/serviço sem haver uma grande interdependência [1]. 

De acordo com dados do site ProgrammableWeb, no primeiro quadrimestre de 

2017, o número de APIs públicas em seu repositório ultrapassou a marca de 17000, e 

desde 2014 até a data da análise, foram adicionadas mais de 5900 APIs [8]. Com 

diversas aplicações voltadas aos clientes, sistemas de comércio eletrônico, redes sociais, 

sistemas de Internet Banking, o crescimento da Internet das Coisas e outros, é que esse 

número continue a crescer.  

Neste sentido, este trabalho tem como objetivo apresentar alguns dos conceitos 

associados às características das APIs, buscando entender o que se poderia aqui 

denominar de os principais elementos da “Economia das APIs”. Sendo assim, o 

trabalho, além desta breve introdução, está sub-dividido em mais quatro seções. A seção 

2 contém os principais componentes relacionados às APIs, como sua identificação como 

uma tecnologia disruptiva, sua definição, registro, gateway, e portal de 

desenvolvedores.  A seção 3 contempla os aspectos associados à monetização das APIs. 

Na seção 4 é feita uma breve apresentação dos principais modelos de negócios 

relacionados às APIs.  A seção 5 apresenta as conclusões principais. 

 

2 Estrutura e Dinâmica das APIs 

 

2.1 API Disruption 

O conceito de “disrupção” foi trazido ao contexto da inovação pelo Professor de 

Harvard, Clayton Chistensen [9]. Ele descreve inovações que criam um novo mercado, 

mais acessível ao consumidor, e desestabilizam as empresas líderes do ramo [10]. 

As APIs têm grande capacidade de promover essa disrupção nos negócios, e 

estão por trás da maioria das disrupções digitais. Elas estão aumentando a conectividade 

e provendo negócios que eram, antes, inesperados, mudando a forma de interação com o 
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mundo. Ainda, permitem cortar custos de desenvolvimento em diversas plataformas, 

por não ser mais necessário desenvolver o sistema inteiro.  

Todavia, a maior forma de disrupção que as APIs vêm trazendo está na forma 

em que as pessoas refletem sobre seus atos. Pensamentos como “por que não existe um 

aplicativo para fazer isso?”, ou “por que eu não posso fazer isso do meu telefone?”, 

mostram que as pessoas estão, cada vez mais, dependentes da tecnologia para resolver 

as necessidades do dia-a-dia. 

Existem diversas razões para as APIs proporcionarem tantas mudanças aos 

negócios, e para ilustrar esses motivos, são aqui apresentadas três delas [11]: 

 

1. Voltada ao mercado: As APIs provêm velocidade no desenvolvimento de 

aplicações e no consumo dessas pelos usuários; 

2. Alavancagem: Com APIs, empresas menores, ou startups, conseguem 

produzir tanto quanto empresas maiores; 

3. Produção e lucro sobre o sistema principal: Os negócios podem entregar 

suas funções ou ativos centrais mais longe. 

 

As APIs estão em todo o lugar, mesmo que as pessoas não esperem por isso. 

Contanto que os consumidores comuns tenham suas necessidades supridas, eles não se 

preocupam com a tecnologia que está sendo usada por trás, e, em muitos casos, são 

APIs. Como já foi mencionado na introdução deste trabalho, as APIs são comumente 

intituladas como as “colas digitais”. 

2.2 Definição 

 A 3scale [12] define a Economia das APIs como uma consequência econômica 

do uso das APIs para prover acesso direto aos sistemas e processos dos provedores 

dessa API. Este processo se soma à capacidade de inovar e fornecer benefícios a 

desenvolvedores internos e externos, parceiros e clientes. Assim, a economia resultante 

habilita a criação de diversas aplicações com potencial para mudar o negócio. 

 Existem três papeis fundamentais para o desenvolvimento da economia, são eles 

[13]: 

 

1. Os fornecedores da API: Os fornecedores, ou provedores, são os que querem 

expor as informações. Eles têm tanto a função de detectar as informações 
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importantes, quanto como criar, disponibilizar e gerenciar a API. Além de 

decidir o público que terá acesso a elas; 

2. Os consumidores da API: Essas são as pessoas que vão usar as informações 

das APIs. Elas têm a função de criar novos negócios apoiados nas APIs; 

3. Os consumidores finais: Esse papel não cria nada de novo ao consumir as 

informações das APIs, porém é a parte que impulsiona a economia, ou seja, são 

os clientes, os usuários finais. 

 

2.3 O Núcleo do Gerenciamento de APIs 

A partir do momento em que uma API é criada, é imprescindível o uso de uma 

ferramenta de gerenciamento de APIs para fazer a sua administração. Uma ferramenta 

desse tipo auxilia na disponibilização da API ao público em que ela deseja atingir, 

provendo ativos únicos. A ferramenta fornece recursos para manter os desenvolvedores 

engajados, informações comerciais, analytics, segurança e proteção. Além disso, uma 

plataforma de gerenciamento de APIs auxilia na divulgação do negócio através de 

canais digitais, na adoção por parceiros, na monetização dos ativos e na otimização de 

investimentos [14]. 

2.3.1 Definição 

 É possível entender o Gerenciamento de APIs como uma prática adotada por 

uma empresa para fazer o gerenciamento das suas APIs. Dentre os recursos que fazem 

parte deste gerenciamento estão inclusos [11]: 

 

 Fornecer meios para catalogar as APIs, com dados como assunto, descrição, 

versão, recursos, etc.; 

 Prover formas de atuação no catálogo, expondo as APIs ao público, com 

segurança, direitos de consumo e diferentes versões; 

 O gerenciamento de APIs deve fornecer um sistema de registro para a utilização 

da API, contendo as características dessa API, incluindo métricas e indicadores 

de desempenho. Esses dados podem ser usados para a criação de melhorias, no 

monitoramento e na monetização das APIs expostas. 
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 Uma plataforma de gerenciamento de APIs é uma forma de executar a prática de 

gestão de forma mais unificada. Para prover as funcionalidades, citadas nos itens 

anteriores, essa ferramenta possui componentes básicos com funções específicas, os 

quais serão apresentados nos próximos itens. 

2.3.2 Registro de API 

 Como foi mencionado anteriormente, a prática de gerenciamento de APIs deve 

ter meios de fazer um inventário das APIs, de forma que os consumidores possam 

verificar suas características e especificações, como funcionalidades, descrição, 

capacidades e exposição de dados. 

 O registro de API tem por função auxiliar na organização do ciclo de vida da 

API, controlando versões, melhorias ou inatividade, também mantendo os dados a 

controle do Gateway (seção 2.3.3 à frente), e possibilitando e fornecendo informações 

sobre a API, o Portal do Desenvolvedor (seção 2.3.4 à frente) prover o catálogo aos 

consumidores. Em outras palavras, esse componente é desenvolvido para receber as 

informações sobre as APIs [11]. 

 

2.3.3 API Gateway 

 Um API Gateway é um mecanismo que controla as requisições e orquestra as 

funcionalidades. Seu papel é expor as APIs da organização aos seus consumidores 

provendo controle de requisições, segurança, gerenciando o tráfego, e apresentando um 

conjunto uniforme de APIs e capturando informações úteis às finalidades do provedor. 

  Os API Gateways funcionam colaborativamente com os Registros, consumindo 

informações sobre as APIs e como eles devem as expor. Com as informações 

capturadas, eles repõem os Registros com novas informações das APIs a fim de manter 

a imagem de como elas estão sendo usadas para auxiliar nas decisões gerenciais [11]. 

2.3.4 Portal dos Desenvolvedores 

 O componente final da arquitetura básica de gerenciamento de API é o portal do 

desenvolvedor. É o meio de comunicação entre o provedor e os desenvolvedores. O 

portal serve de interface entre as pessoas e as APIs, proporcionando experiência de 

qualidade, ferramentas e recursos para o desenvolvimento de aplicativos e facilidades de 

envolvimento com a organização. 
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 Para melhorar a experiência do usuário, o portal deve ter funções para facilitar o 

entendimento das APIs, como por exemplo, documentação para o consumidor conhecer 

a API antes de começar o desenvolvimento real, para auxiliar no gerenciamento das 

aplicações que interagem com a API, e mecanismos que promovam feedback das 

métricas capturadas pelo Gateway, para uso em monitoramento ou monetização. 

 Dessa forma, o Portal do Desenvolvedor fornece as informações ao 

desenvolvedor para facilitar o entendimento das APIs, assim como suporte para 

entender como as aplicações estão associadas às APIs [11]. 

 

3 Monetização de APIs 

Com o uso de APIs, fica mais fácil compartilhar dados e serviços com diversas 

aplicações. Porém, há ativos digitais que podem render receita ao negócio. Como 

exemplo é possível citar [14]: 

 

 Ativos os quais existem à disposição do pagamento pelos desenvolvedores, 

como mapas, dados analíticos, etc.; 

 Serviços digitais, como funções de verificação em geral (por exemplo, CPF, 

CEP...), de mensagens...; 

 Mecanismos de pagamento onde há uma taxa para cada transação; 

 Inclusão de produtos em marketplaces. 

 

3.1 Conceitos importantes 

Para monetizar uma API é importante ter conhecimento sobre alguns conceitos 

relacionados ao tema [14]: 

 

1. API como produto (API product): As APIs podem ser vendidas como 

produtos, produtos esses compostos por uma coleção de recursos 

relacionados à API, e agregados em um novo produto e disponibilizados 

à comunidade. O provedor pode criar produtos diferentes combinando 

APIs para usos distintos, contrariamente a ideia de criar uma lista de 

recursos relacionados à mesma API [15] [16]; 
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2. Pacote de APIs (API package): Um pacote de APIs é um conjunto de 

API products que o provedor quer monetizar; 

3. Plano de tarifa (rate plan): Esse plano especifica o modelo de cobrança 

feito sobre o uso da API, ou o compartilhamento de receitas. Ele pode ser 

pré-pago ou pós-pago, com formas de cobrança com tarifas fixas, 

variáveis, freemium (onde existem serviços, na maioria das vezes o 

núcleo principal, sem tarifas e outros que são tarifados), combinados com 

o desenvolvedor, ou, até mesmo, sem tarifas relacionadas. E os planos 

dependem do modelo usado para monetizar a API [17]; 

4. Documentos de cobrança (billing documents): Uma vez uma API ter 

sido monetizada, é necessário gerar registros de cobrança aos 

consumidores de forma regular, para tornar possível que o provedor da 

API, após estudos, faça ajustes nos documentos para aumentar ou 

diminuir as taxas e/ou o compartilhamento de receitas; 

5. Relatórios de Monetização (monetization reports): Para auxiliar na 

apresentação e conciliação dos dados e informações, é importante a 

criação de relatórios. Como por exemplo: 

 Relatório de cobranças: Esse documento deve apresentar os 

detalhes relacionados às cobranças aos desenvolvedores; 

 Relatório de saldo pré-pago: Esse relatório deve mostrar o saldo 

de reabastecimento do desenvolvedor que pagou previamente 

pelo serviço, para poder conciliar os pagamentos e os serviços 

disponibilizados; 

 Relatório de receitas: Esse parecer deve fornecer uma visão das 

receitas geradas através do uso da API, e ele ajuda na avaliação 

do desempenho e da popularidade da API entre os 

desenvolvedores; 

 Relatório de variância: Esse documento fornece informações 

úteis para auxiliar na comparação de atividades ou receitas 

geradas em um intervalo de tempo. 

 

3.2 Como aumentar o lucro usando APIs 
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 Além de saber quais ativos digitais podem ser vendidos, é interessante ter a 

informação de como as APIs podem ser usadas para aumentar a receita do negócio [14].  

 

1. Aumentar os canais de clientes: Uma função das APIs é expor os dados e 

serviços da empresa para parceiros, onde esses desenvolvem aplicações que 

consumem esses serviços por meio das APIs. Dessa forma, o tráfego através das 

APIs aumenta, à medida que o número de aplicações e o consumo aumentam. 

APIs também são usadas para fazer a integração entre serviços, gerando tráfego 

adicional através dela. O objetivo do provedor da API é criar um ecossistema de 

desenvolvedores parceiros, que criarão aplicações, que, dessa forma, 

proporcionarão a chegada de novos clientes e, consequentemente, terá impacto 

na receita; 

2. Aumentar a retenção de clientes: Depois de certo momento é mais provável 

que os clientes se repitam, do que conseguir novos. Dessa forma, reter clientes é 

um aspecto chave para manter o sucesso de uma empresa. Após atingir um 

número alto de clientes, fica mais difícil dos desenvolvedores migrarem para 

outras APIs e, a partir do momento em que os clientes se acostumam com uma 

API, dificulta a conquista deles pelos competidores. Como provedor, é 

importante desenvolver plataformas que aumente a base e retenha os clientes. É 

necessário desenvolver APIs de uso fácil e bem documentadas, para encorajar os 

desenvolvedores a usá-las, dessa maneira, facilitando a criação de boas 

aplicações; 

3. Incentivar a compra de serviços Premium ou de maior valor agregado: 

Funções mais interessantes ou com maior valor agregado podem ser 

disponibilizadas para quem pagar pelo acesso. Esse modelo é mais sugerido para 

empresas que já possuem o negócio consolidado e com uma clientela fiel; 

4. Aumentar os canais de afiliados: Para fornecedor de APIs, é interessante 

disponibilizar sua API a terceiros, os quais desenvolverão aplicações ligadas à 

API como afiliados. Portanto, com mais aplicações desenvolvidas, mais tráfego 

de informações, e, consequentemente, mais receita; 

5. Aumentar os canais de distribuição: Em muitos casos, o negócio da empresa 

depende da quantidade de acesso a seus conteúdos e serviços. O crescimento da 

receita é diretamente proporcional ao crescimento no número de acessos. Nessa 
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situação é vantajoso o incremento no número de canais de distribuição para levar 

seus conteúdos a mais clientes. 

 

4 Modelos de Negócio 

 Atualmente existem diversos modelos de negócios que podem ser associados às 

APIs, cada um com características próprias e formas de gerar receitas distintas. Porém 

todos eles possuem três objetivos em comum [18]: 

 

1. Estender o alcance atingido pelas APIs; 

2. Expor a marca a um público maior; 

3. Gerar oportunidades de receita. 

 

Para o modelo ser bem sucedido, os papéis do provedor, dos consumidores das 

APIs e dos consumidores finais, apresentados nas seções a seguir, devem se beneficiar 

do uso da API. Esses modelos podem ser simples ou complexos dependendo do uso dos 

ativos e do valor entregue. Porém, na maioria dos casos eles se encaixam em uma das 

quatro categorias e que serão vistos nas seções seguintes [1] [14] [19] [20] [21]: 

 

 Gratuito (Free); 

 O desenvolvedor paga (Developer Pays); 

 O desenvolvedor recebe (Developer Gets Paid); 

 Indireto (Indirect). 

 

4.1 O Modelo Gratuito (Free) 

 Assim como é sugerido no título do modelo, as APIs gratuitas estão disponíveis 

para o consumo sem que seja necessário o pagamento de taxas do desenvolvedor ou do 

consumidor final. Esse formato auxilia no aumento da adoção e da popularidade. Com 

isso, o valor da marca da empresa cresce e torna-se possível o investimento em outros 

canais, a fim de aumentar o alcance de consumidores. 

 

 O totalmente gratuito: Onde não há cobrança alguma sobre a API; 
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 O baseado na duração (Duration-based free model): Nesse formato, o 

consumidor possuirá um tempo limitado para aproveitar os recursos de forma 

gratuita e, após o fim do prazo, serão cobradas taxas para continuar o uso; 

 O baseado na quantidade (Quantity-based free model): Nessa configuração, o 

consumidor terá um número limite de acessos e, se ele desejar continuar o uso, 

deverá pagar por isso; 

 Hibrido (Hybrid free model): Esse modelo é uma combinação dos dois 

anteriormente citados e a cobrança é feita caso o limite de tempo ou de uso 

sejam atingidos. 

 O Freemium: Alguns autores categorizam o modelo Freemium como um 

modelo gratuito, como Brajesh De, autor do livro “API Management”, assim 

como é encontrado numa postagem da APIgee. Porém existem pessoas que 

discordem e o categorizem como um modelo onde o desenvolvedor paga, como 

apontado em um White Paper da IBM [48]. Para fins de apresentação, o modelo 

em questão aqui será incluso na categoria de modelos gratuitos. O modelo 

Freemium tem como característica promover o uso do núcleo das funções da 

API de forma gratuita e cobrar por funções adicionais. 

 

Esses modelos podem ser encontrados em APIs como Facebook e Google Maps. 

4.2 O Modelo onde o Desenvolvedor Paga (Developer Pays) 

 O também conhecido como Modelo baseado em Tarifas (Fee-Based Model), é 

usado quando uma organização expõe ativos com maior valor aos consumidores e, com 

isso, aplicam tarifas sobre os recursos os quais os desenvolvedores estão dispostos a 

pagar. O modelo baseado em tarifas também possui variações, como: 

 

 Apenas um pagamento (One-time fee): Nesse modelo o provedor cobra uma 

tarifa de registro e concede ao consumidor acesso ilimitado à API; 

 O modelo de tarifa de inscrição (Subscription fee): Nesse formato é cobrada 

uma tarifa em intervalos regulares pelo uso da API; 

 Pago por transação (Pay-per-API transaction): Nessa configuração não há 

uma tarifa mínima. O consumidor deverá pagar pelo número de transações 

feitas; 
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 Pago pelo volume das transações (Pay by transaction volume): Esse modelo 

de monetização é baseado no volume de requisições das APIs ou no volume de 

dados que passam por elas. Quando o limite é atingido, é cobrado pelo uso 

adicional; 

 Modelo de níveis de preços (Tiered pricing model): Nessa forma não há uma 

tarifa comum. O consumidor pagará taxas baseadas em pacotes de requisições 

das APIs. Por exemplo, um número X de requisições custa um valor por 

requisição, enquanto uma quantidade Y custa outro valor. Geralmente uma 

banda, ou pacote, maior, diminui o preço de uma requisição individual. 

 

Esses modelos podem ser encontrados em APIs como Amazon, PayPal e Google 

AdWords. 

4.3 O Modelo onde o Desenvolvedor é Pago (Developer Gets Paid) 

 Nos formatos onde os desenvolvedores são pagos, conhecido também pelo nome 

de “Modelo de Compartilhamento de Receita” (Revenue-Sharing Model), os provedores 

expõem os ativos digitais aos desenvolvedores, onde esses fazem o trabalho de vendê-

los através de aplicações. Dessa forma, os provedores compartilham um percentual das 

receitas adquiridas com os desenvolvedores. Esse modelo tanto ajuda os consumidores, 

com o recebimento monetário, quanto os provedores, que expandem o negócio e 

aumentam as vendas através dos afiliados. 

 Da mesma forma que as duas categorias anteriores, os gratuitos e os baseados 

em tarifas, os Modelos de Compartilhamento de Receita também podem ser divididos 

em tipos: 

 

 Custo por ação (Cost per Action):O provedor paga apenas quando uma ação 

especifica acontece; 

 Compartilhamento de receitas (Revenue Sharing): Nessa configuração, o 

provedor compartilha uma parte das receitas ganhas através do trafego em 

aplicações dos desenvolvedores. O compartilhamento pode ser fixo, onde apenas 

um percentual estipulado é distribuído, pode ser variável, o qual o percentual vai 

depender do volume de vendas em um determinado período, e de receita única, 

onde o afiliado receberá para cada cliente encaminhado através das suas 

aplicações; 
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 Receita recorrente (Recurring revenue): Nesse modelo, o afiliado receberá 

para cada cliente encaminhado para a API através das aplicações enquanto o 

inscrito continuar sendo cliente da API do provedor. 

 

Esses modelos podem ser encontrados em APIs como Google AdSense e 

Amazon.com. 

 

 

 

4.4 O Modelo Indireto (Indirect Model) 

 No modelo indireto [1] [21], as receitas são geradas quando um objetivo que 

impulsiona o modelo de negócio principal é atingido, dessa forma, varia de negócio 

para negócio.  Esses objetivos podem ser estender a marca, levar a API a mais 

consumidores, aumentar a produtividade interna, fazer integração entre sistemas, etc. 

Esse modelo pode ser combinado com outros modelos que criem receitas diretas, pois, 

na maioria das vezes, eles só as geram de maneira indireta. 

Esses modelos podem ser encontrados em APIs como: Netflix, eBay e Twitter. 

4.5 O Modelo mais usado 

 Existem vários modelos de negócio que uma empresa pode adotar quando se 

trata a questão das APIs. Porém, no mercado atual, de acordo com uma análise da 

NordicAPIs [22] sobre as mais de 1800 APIs Públicas contidas no Site RapidAPI, o 

modelo onde o desenvolvedor é cobrado diretamente pelas chamadas e requisições tem 

maior notoriedade (Developers Pays), tornando-o o de maior adoção. Adotado o 

modelo, existem três variações as quais tem maior destaque: 

 

1. O pay as you go, onde o desenvolvedor paga pelo que usa; 

2. O de cotas fixas (fixed quotes), o qual cabe ao desenvolvedor pagar por um 

plano com um número fixo de requisições por mês; 

3. O de cotas flexíveis (flexible quotes), onde esse é composto por uma cota fixa 

mensal podendo ser acrescido de tarifas por requisições extras. 
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Como pode ser visto na Tabela 2, cada modelo tem suas vantagens e 

desvantagens. Porém pode ser dada maior visibilidade, para o provedor, ao modelo de 

Cotas Flexíveis, pois, avaliando conforme a sua descrição, ele tem as vantagens do 

modelo de Cotas Fixas, como a previsibilidade na receita, e, ao atingir o limite de cotas, 

a receita pode continuar crescendo, assim como é no modelo Pay as You Go. 

 

 

 

Tabela 1: Modelos mais Usados 

Pay as YouGo Cotas Fixas Cotas Flexíveis 

O preço aumenta com o 

uso 

Os preços são previsíveis Os preços são previsíveis 

O preço é maior em 

aplicativos com maior 

público 

 

A receita é previsível 

 

A receita é previsível 

A receita é imprevisível Maior receita para 

desenvolvedores com 

menor consumo 

 

Aplicação sempre no ar 

Preços variáveis por 

desenvolvedor 

Ao fim da cota, a aplicação 

é comprometida 

Difícil comunicação em 

torno de excessos 

Fonte: Adaptada de NordicAPIs [22] 

 

4.5 Determinando o modelo adequado ao negócio 

 Tendo em vista todos esses modelos apresentados nas sub-seções precedentes, é 

difícil os empresários definirem qual modelo implantar às APIs. É de grande valia 

entender que cada modelo raiz (não as folhas), possui uma motivação para ser 

escolhido. Como justificativa breve para cada modelo é possível mostrar [1]: 
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 Gratuito: O uso de modelos gratuitos, e suas variações, são indicados para 

quando o negócio deseja estender o alcance da empresa, adquirindo maior 

adoção e popularidade; 

 O desenvolvedor paga: Esse modelo é adequando para quando a API tem 

funções de grande valor agregado, as quais os desenvolvedores necessitam e se 

dispõem a pagar para usar; 

 O desenvolvedor é pago: Nesse cenário, as empresas deixam o trabalho de 

venda dos ativos digitais nas mãos dos desenvolvedores. 

 Indireto: O modelo vai variar de acordo com objetivos específicos da empresa. 

Porém, além de entender, de forma simplificada, os usos de cada modelo 

existem alguns pontos que, quando analisados, auxiliam na decisão de qual modelo 

seguir [23]. 

 Verificar qual é o propósito principal da API: Dessa forma será possível 

definir se a API será usada como produto para gerar receita; se a API vai 

melhorar um produto já existente; ou se a API vai promover um produto; 

 Verificar os ativos digitais disponibilizados: É necessário ter em mente quais 

os ativos que podem gerar receita através de APIs; 

 Verificar os consumidores da API: Podendo ser internos, parceiros ou um 

maior público externo. 

Após apontar o objetivo principal da API e ter feito uma relação entre as 

informações do negócio e os três pontos, anteriormente citados, é possível visualizar 

qual o modelo se encaixa melhor no contexto. Tornando viável a possibilidade de 

melhores decisões para monetizar a API e, assim, criar receita. 

5 Conclusões 

O investimento em informatização do negócio por parte das empresas tem 

avançado cada vez mais em decorrência da crescente dependência de tecnologia para 

solucionar conflitos e pelo fácil acesso à internet. O uso de novas tecnologias tem 

contribuído para que as aplicações possam executar funções, de maneira a resolver 

problemas, de forma mais fácil e eficiente, e, dessa forma, direta ou indiretamente, gerar 

receita no negócio.  
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As APIs surgem com o objetivo de integrar diversas plataformas e equipamentos 

ao sistema responsável por solver as questões, e fazer com que desenvolvedores 

terceiros criem produtos associados ao seu serviço.  Através do uso das APIs, a 

comunicação é feita sem que haja intervenção dos usuários, onde esses podem ser 

pessoas ou outros sistemas ou serviços.   

O presente trabalho buscou fazer uma breve análise sobre os conceitos 

associados à estrutura e dinâmica, monetização e modelos de negócios das APIs, com o 

intuito de entender o que aqui é denominado de os alicerces da Economia das APIs. 

Observou-se a partir dos principais elementos constitutivos da tecnologia das APIs que 

é possível monetizar os negócios das empresas que se utilizam dessa tecnologia, e que 

vários modelos de negócios podem ser estabelecidos a partir dela. 

Sendo assim, as aplicações associadas e derivadas dessa tecnologia se tornam 

mais valiosas, tanto economicamente (para os provedores e afiliados, gerando receita e 

benefícios ao sistema) quanto na eficiência na resolução de problemas. Esse conjunto de 

atributos viabiliza o constante crescimento do sistema, a partir dessas entregas, e traz 

valor a todas as partes interessadas no negócio.  
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Abstract 

 

The advent of cloud computing and its processing capabilities allows to build an environment 

where the applications are able to deliver a great amount of resources that gives support the 

company’s services. 

Hence, any company, new or consolidated, which needs an environment to make a new solution, 

or enhance one that already exists, can count on cloud and doesn’t need to spend with a physical 

infrastructure. This fact increased competitiveness among companies. 

The process to build applications is going through meaningful changes over the last years, 

fundamentally based on monolithic architecture model. For years, this solution was able to attend 

company’s needs and make them qualified to deliver their services with quality. However, with 

the growth of the information in the internet, the monolithic architecture is getting obsolete and it 

can’t handle too many information, even when the application resides on cloud 

The new way to build software, known as microservice, has taken the place of monolithic 

architecture to make the application capable to handle the growing of information processing in 

high scale. Another pattern, as event-driven architecture, also is being used for this purpose. 

In this context, the goal of this work is trying to understand the reasons that make these 

architectures able to do that processing and how they fit on cloud environment. 

 

 

Keywords: Microservice; Event-Driven Architecture; Cloud Computing 

 

 

 

 

 

 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4794

mailto:vnfn@cin.ufpe.br
mailto:cavalcanti.jc@gmail.com


 

 

 

 

Resumo 

 

O advento da computação em nuvem e sua capacidade de processamento computacional 

permitiram criar um ambiente onde as aplicações estão aptas para entregar uma grande 

quantidade de recursos para dar suporte aos serviços empresariais.  

Por esta razão, qualquer empresa, emergente ou consolidada, que necessite de um ambiente para 

uma nova solução de mercado, ou aprimorar alguma já existente, pode contar com a cloud 

(nuvem) e não necessita gastar com uma infraestrutura física para tal. Esse fato tem elevado a 

competitividade entre as empresas. 

A forma como as aplicações são construídas está passando por mudanças significativas nos 

últimos anos, fundamentalmente naquelas baseadas no modelo arquitetural monolítico. Por anos, 

essa solução foi capaz de atender às necessidades da empresa para que estas fossem capazes de 

entregar seus serviços com qualidade. No entanto, com o crescimento exponencial de informação 

na internet, elas estão se tornando obsoletas por não conseguirem suportar o processamento 

dessas informações, mesmo em ambientes de nuvem. 

A nova maneira de arquitetar os softwares, os denominados microsserviços, vem tomando lugar 

das arquiteturas monolíticas exatamente para poder lidar com o crescente processamento das 

informações trafegando pelas aplicações em alta escala. Outro padrão, como a arquitetura 

orientada a eventos, também está sendo utilizado para atingir essa finalidade.  

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo tentar apresentar as razões pelas quais tais 

arquiteturas estarem sendo capazes de realizar esse processamento, e como elas se encaixam no 

ambiente da nuvem. 

 

Palavras-chave: Microsserviços; Arquitetura Orientada a Eventos; Computação em Nuvem
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 Introdução 1.

 

Nos últimos anos, com a expansão da tecnologia, as mudanças no cenário 

empresarial ocorrem com mais frequência. Startups (empresas emergentes) nascem 

com ideais de entregar produtos ou serviços de maneira eficiente e eficaz, empresas 

consolidadas focam em melhorias de produtos existentes e em alcançar novos nichos 

de mercado. O uso de ferramentas e métodos para ajudar a encontrar novos clientes e 

manter os antigos tornam as corporações mais competitivas no nível estratégico. 

As ferramentas utilizadas até bem recentemente pelas corporações para 

entrega de serviço tinham como base uma infraestrutura nomeada monolítica. O uso 

de estruturas com características de arquiteturas monolíticas torna a escalabilidade, 

um dos fatores essenciais para a expansão de negócios, um desafio para gerenciar 

recursos de infraestrutura. [1][2] 

Com a finalidade de poder gerenciar melhor seus recursos para suportar a alta 

demanda de seus negócios, empresas começaram a migrar para arquiteturas que 

suportam o crescimento de serviços, como os denominados microsserviços. Notáveis 

exemplos são aqueles como o da Netflix, que conseguiu se preparar para a entrega de 

seu serviço de streaming quando resolveu modificar sua arquitetura para que fosse 

escalável. [3] Amazon, IBM, Microsoft, Google, Oracle e outras estão ativamente 

investindo em suas próximas gerações de plataformas de aplicações para dar suporte a 

funções de arquitetura denominada event driven. [4]  

Neste sentido, este trabalho tem como objetivo apresentar uma breve 

investigação sobre arquiteturas alternativas para substituição do modelo de 

arquitetura monolítica existente no mercado, tomando como base a adoção dos 

conceitos como os das arquiteturas de microsserviços e event-driven. Sendo assim, 

além desta breve introdução, o trabalho está sub-dividido em mais quatro seções.  Na 

seção 2 são apresentados os conceitos da arquitetura de microsserviços e como ela 

transforma o ambiente corporativo, apresentando as características em ambientes 

monolíticos e fatores que auxiliam na criação dessa arquitetura.  A seção 3 apresenta 

a arquitetura event-driven, suas características e seu comportamento, indicando como 

pode auxiliar na comunicação entre componentes. A seção 4 aponta como as  

arquiteturas de microsserviços, event drive e cloud podem colaborar formando um 

ambiente heterogêneo onde empresas consolidadas ou startups podem construir suas 
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soluções.  A seção 5 apresenta as conclusões finais e possíveis trabalhos futuros. 

 

 Microsserviços 2.

2.1. Antes do Microsserviço 

 

Crescer de forma rápida no mercado nunca foi tão importante como nos 

momentos atuais, onde a demanda por serviços para um negócio pode incrementar 

rapidamente. A tecnologia vem em auxilio para que as soluções comerciais possam ser 

entregues o mais rápido possível. Logo, a tecnologia e sua arquitetura correspondente 

precisam estar em conformidade com o negócio da empresa, e com isso promove-se 

uma entrega de serviço e/ou produto que esteja em nível de excelência. [5] 

No início do milênio, companhias estavam procurando formas de se 

conectar com outras empresas e não existia algum modelo que auxiliasse a 

escalabilidade de forma tão rápida na época. No entanto, um dos modelos, o SOA – 

Service Oriented Architecture, ou Arquitetura Orientada a Serviços – começou a 

ganhar força, visto que sua estrutura possibilitava provisionamento de escalabilidade, 

integração, interoperabilidade e demais necessidades que precisavam ser atendidas para 

realização de negócios entre empresas. Foi também uma das primeiras a ser dirigida a 

serviços, e que se preocupou em modelar uma arquitetura que pudesse crescer em 

ambientes distribuídos. [6] 

Atualmente, o entusiasmo pela abordagem SOA diminuiu. É possível notar, 

pela figura 1 à frente, que enquanto o interesse pelo uso da abordagem já estava em 

queda no início da década atual, outro paradigma crescia. Microsserviço, como é 

chamado, possui muitos traços da abordagem SOA. As particularidades utilizadas pelo 

microsserviço podem proporcionar um ambiente onde o serviço principal é entregue 

com mais fluidez. Alguns argumentos podem ser utilizados para que SOA perdesse 

interesse em relação a Microsserviço: 

 Excesso de coordenação: o impacto que causa utilizando muita coordenação 

gera muita dependência e gastos com esforço e tempo para desenvolver, testar, 

implantar e manter;  

 Granularidade: muitas vezes, em SOA, são criados subsistemas que englobam 

mais de uma função e impactam tanto em transações quanto em performance. 

[7] 
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Apesar de também ter seus pontos negativos, microsserviços possuem 

vários fatores que estão conquistando empresas. 

2.2. Conceito de Microsserviço 

 

Em resumo, a arquitetura de microsserviços é uma abordagem 

que busca desenvolver uma única aplicação como um conjunto 

de pequenos serviços, cada um executando seus próprios 

processos, e se comunicando através de mecanismos que 

transmitem pequenas mensagens, frequentemente por API. Os 

serviços são construídos sobre as capacidades de negócios e 

implantados independentemente por um conjunto de sistemas de 

automação de implantação. [MARTIN FOWLER e JAMES 

LEWIS, 2014] 

 

Em sua narrativa, Lewis e Fowler deixam bem claro qual é o significado e o 

objetivo de uma arquitetura voltada para serviços de escala menor. A definição de 

microsserviços dá base a diversas características que abrangem toda uma questão de 

infraestrutura e de negócio que devem servir como pilares no momento em que a 

empresa decida utilizar a abordagem em seu ambiente.  

2.3. Negócio e Organização 

Três características de uma empresa, organização ou instituição sofrem 

Fonte: [43] 

Figura 1 - Tendência do uso dos termos SOA e Microsserviços 
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significativo impacto no momento de adoção ou mudança para o paradigma de 

microsserviços: comunicação, alinhamento de times e estímulo à inovação [9]. No 

momento em que ocorre o planejamento para implantar uma política adequada para 

microsserviços, essas características precisam estar presentes no mindset 

(mentalidade) dos colaboradores: a comunicação leva ao entendimento dos contextos 

do serviço, o alinhamento permite que o time esteja em sintonia e mantenha a 

produtividade, e o estimulo a inovação impulsiona na melhoria e/ou criação de um 

serviço diferenciado no mercado. 

Outro ponto que pode ser levantado em relação a um negócio é a 

organização das equipes. Com microsserviços, há uma tendência a um número médio 

de seis pessoas por time para gerenciar os serviços, e cada integrante representa uma 

área de atuação que seja diferente, ou seja, cada equipe possui pessoas de 

competências distintas com o objetivo de desenvolver ou gerenciar os serviços 

regidos por eles [8]. A diversidade de informações permite preencher lacunas de 

conhecimento e serve como um apoio para o desenvolvimento ser o mais assertivo 

possível. 

Por fim, a adoção das políticas de DevOps (termo muito utilizado para 

indicar alinhamento de equipes de desenvolvimento e do operacional, em relação a 

processos, ferramentas e responsabilidades, utilizando conceitos da metodologia ágil 

para acelerar entregas com elevado grau de qualidade) se torna um fator de 

aprimoramento para o desenvolvimento da equipe. A redução o tempo de entrega e 

atualização do serviço e automação através das ferramentas, possibilita um ambiente 

de produtividade e, por consequência, criar valor para o negócio [10]. 

2.4. Características Principais 

 

No que diz respeito à infraestrutura de tecnologia de informação e 

comunicação, os microsserviços trouxeram uma proposta diferente do que havia no 

mercado. Seguindo a definição sugerida por Lewis e Fowler, é possível listar alguns 

requisitos importantes na adoção dessa arquitetura. Para tal, uma comparação com a 

forma arquitetural monolítica é necessária. 

Na figura 2 à frente, é possível inferir como uma arquitetura monolítica é 

estruturada e, a partir dela, como uma série de observações acerca de sua construção 

pode ser contrastada com relação à dos microsserviços, em termos de métricas de 

produtividade e escalabilidade.  
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A primeira coisa a se notar pela figura 2 é que todos os serviços estão dentro 

de uma mesma área, o que pode indicar certo nível de dependência de um serviço para 

outro, por menor que seja. Isso pode não ser um problema quando a aplicação é 

pequena, mas na medida em que há aumento de serviços acoplados, a alta dependência 

dos serviços tornará mais complexa a manutenção de seus códigos, e o entendimento de 

até onde cada serviço faz interface com outro [11]. Ou seja, para ambientes que crescem 

muito, a dependência força o gasto de esforço e tempo, prejudicando a produtividade. 

A alta dependência dos módulos acaba desencadeando uma série de outros 

fatores, como a perda de confiabilidade do serviço, em caso de falha de execução, 

gerando impacto em outros serviços dependentes [11]. No caso de implantação de 

novos serviços, o impacto é em todo o ambiente que está em produção, uma vez que 

toda a aplicação sofrerá o processo de implantação a cada alteração. 

Esses aspectos podem comprometer a empresa em relação à sua 

escalabilidade: se a empresa realizar uma avaliação de desempenho de uma aplicação e 

identificar que ela necessita escalar alguns serviços, porém não todos, infelizmente 

constatará que será necessário escalar toda a aplicação, já que há acoplamento nos 

Fonte: [10] 

Figura 2 - Arquitetura Monolítica 
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módulos dos serviços. Além disso, é preciso levar em conta que, ao escalar o serviço, 

uma quantidade grande de recursos de infraestrutura (que são escassos) será dedicada 

para uso. No final, em função de alguns serviços, o preço pago para escalar um serviço 

em específico é um desperdício de recursos tecnológicos ou, em certos casos, o uso 

exorbitante de recursos financeiros, caso da empresa desejar adquirir mais recursos 

tecnológicos para essa finalidade.  

Apesar de sua facilidade em implementação, por possuir ambientes para 

desenvolvimento já consolidados no mercado, e poder possibilitar os testes com mais 

facilidade durante toda a aplicação [12], o conjunto de fatores negativos vinculados ao 

ambiente monolítico faz dele uma opção não muito atraente para o mercado. 

Microsserviços também possuem algumas complexidades, como a dificuldade de 

manter uma base de dados consistente (visto que elas são distribuídas), ou testes de 

integração dos serviços; porém, os benefícios acompanhados pela abordagem são 

vantajosos, quando se almeja que o negócio tenha crescimento robusto. 

Dos principais ganhos, o primeiro que é possível citar é a independência dos 

serviços ou, em um termo mais técnico, perda de acoplamento. Na definição do termo, é 

defendido que a alteração de um serviço não irá ter impacto de mudanças noutro [10], o 

que é um ponto positivo, principalmente em caso de falhas de serviço: se algum 

momento uma falha e/ou inoperância ocorrer em um dos serviços, os outros não serão 

afetados. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4801



 

 

Por serem modularizados e serem pequenos, os grupos de trabalho poderão 

mensurar a extensão de seus serviços e entendê-los por completo. A divisão de 

responsabilidades para cada serviço fica clara para a equipe, ficando a cargo dela a 

decisão sobre qual padrão, qual tipo de banco de dados ou qual linguagem utilizar, não 

obrigando aos colaboradores a aprender tecnologias obsoletas [11]. Os colaboradores 

podem ser realocados para outros projetos com outras tecnologias que eles dominam, 

sem afetar a produtividade. Outro fator que aumenta o fator produtividade é a facilidade 

de implantação dos serviços automaticamente, onde, através de técnicas de entrega 

contínua, os serviços podem ser atualizados sem a necessidade de intervenção humana. 

Como já citado, o maior ganho na adoção é a escalabilidade. Observe-se na 

figura 3 que, no lado esquerdo, um ambiente construído em meio a abordagem 

monolítica torna difícil a escalabilidade de serviços específicos, enquanto no lado 

direito os serviços podem ser clonados de forma a facilitar o aumento de acesso a eles 

diminuindo a carga de requisições em um mesmo servidor, como também ser capaz de 

lidar com falhas. Os recursos podem ser melhor aproveitados, evitando um gasto 

financeiro enorme dependendo da arquitetura. 

2.5. Infraestrutura 

 

Um aspecto relevante na estruturação da arquitetura de microsserviços são 

Fonte: [7] 

Figura 3 - Comparação de escalabilidade das arquiteturas monolíticas e de microsserviços 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4802



 

 

as ferramentas e técnicas para a montagem de sua infraestrutura. Tanto em uma 

migração quanto num projeto “greenfield” (começando do zero), a escolha certa de 

ferramentas e técnicas, e de sua combinação, pode trazer resultados benéficos ou dores 

de cabeça futuras. Com uma grande quantidade de ferramentas no mercado, uma das 

que mais vêm chamando atenção para a comunicação entre os serviços é a denominada 

API – Application Programming Interface. 

 

 

2.5.1. APIs 

 

API, utilizando a descrição de Jacobson, Brail e Woods [2011], é uma forma 

de duas aplicações conversarem através da internet utilizando uma linguagem que 

ambos conhecem. A quantidade de APIs no mercado está crescendo exageradamente 

[15], possivelmente um indicativo de várias questões interrelacionadas, tais como 

grande consumo delas nas companhias para focar no núcleo de desenvolvimento, no 

negócio, e, de certa forma, na terceirização de outras funções onde os colaboradores não 

têm expertise. 

Entre os tipos de API no mercado, os microsserviços acabam utilizando 

muitas das vantagens das API gateways. Por sua troca de mensagens ser leve, as APIs 

evitam uso de recursos de banda trafegada na rede. Elas são capazes de realizar tarefas 

que vão desde segurança até transformação de informação, formando uma camada de 

abstração para o dispositivo que está consumindo as informações, e removendo a 

complexidade de construção da comunicação dos serviços [14]. Por vezes, pode ser 

considerado um orquestrador para organização interna ou um elemento de coreografia 

para se comunicar em sintonia com outros serviços externos a empresa (termos 

discutidos na sessão 3.2). 

O controle de tráfego é outro benefício que essas APIs trazem. Um exemplo 

é o Load Balance, que é uma técnica que auxilia no escalamento de serviços, podendo 

evitar um grande número de requisições seja direcionada a um servidor, diminuindo a 

latência do serviço. [12] 

Como já mencionado, existem APIs para diversos tipos de ambientes, no 

qual a equipe de desenvolvimento precisa conhecer como alocá-las junto com outras 

ferramentas utilizadas no ambiente de desenvolvimento. Porém, além de manter o canal 

de comunicação entre os softwares abertos, é preciso montar ambientes para que as 
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tarefas de desenvolvimento sejam automatizadas o máximo possível. Com essa 

finalidade em mente, algumas metodologias de DevOps auxiliam na sistematização 

desse ambiente.  

2.5.2. DevOps 

A primeira dessas metodologias de estudos de DevOps é chamada de 

integração contínua. Como descrito pela Amazon, a integração sugere um ambiente 

em que haja repositório compartilhado de código, onde se evita um ambiente com 

códigos conflitantes, além de manter o desenvolvimento conciso através de um 

conjunto de testes automáticos, tendo como resultado a minimização do gasto de 

tempo por parte da equipe para testar manualmente [16].  

Outra metodologia é a entrega contínua, e pode ser considerada como 

extensão da anterior. A entrega foca em automatizar todo o processo até a fase de 

implantação, o que encoraja sempre o trabalho com pequenas mudanças, e evita-se 

conflito de versões ou atualizações [17]. Há ainda uma última metodologia que se 

compromete em realizar a fase de implantação de forma automática, chamada de 

implantação continua; ou seja, qualquer código alterado, automaticamente se passa 

pela fase de testes, e, se não for levantado nenhum erro, ele é implementado 

automaticamente em ambientes de produção [17]. A utilização de cada fase depende 

da organização da empresa em relação aos processos, principalmente no momento de 

implantar. 

No momento de colocar em prática as metodologias, adota-se o processo 

conhecido como Deployment Pipeline como algo automático. Esse tipo de 

deployment é um conjunto de processos de desenvolvimento que vai desde a 

codificação até a entrega/atualização da aplicação; e ao chegar nessa fase, existem 

algumas técnicas que podem ajudar na transição de versões do sistema.  

O Blue-Green Deployment, uma opção para a transição, foca em 

redirecionar o tráfego para a nova versão da aplicação de maneira completa e rápida, 

utilizando um ambiente quase igual ao de produção [18], priorizando a velocidade da 

implantação. Outra forma de transição é a Canary Release, que possibilita a transição 

de versão implantada através de porcentagem, evitando que todo o tráfego seja 

direcionado para a nova versão da aplicação, e resguardando a aplicação de possíveis 

falhas em caso de bugs na integração [12]. 

2.5.3. Considerações finais da infraestrutura 
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O último ponto, porém, não menos importante, em relação à infraestrutura, é 

como cada serviço é dividido. Levando em consideração que a infraestrutura precisa ser 

melhor aproveitada possível, não poderiam faltar ferramentas que virtualizam servidores 

(tratadas na sub-seção 5.2 à frente), visto que elas auxiliam no melhor aproveitamento 

de recursos de servidor e melhoria da gestão de cada componente.  

O interessante é notar que, para microsserviços, todos os conceitos e 

técnicas apresentados anteriormente, desde API gateway, passando por metodologias de 

automação de trabalho, e entrega de contínua da aplicação, acabam facilitando a 

intercomunicação entre os serviços de maneira automática, evitando um esforço manual 

constante por parte da equipe desenvolvedora. O modo como cada microsserviço é 

entregue depende de como os fatores apresentados até aqui são posicionados e, desde o 

início, um processo de transição para adoção dessa arquitetura exige um esforço ainda 

maior para ambientes que não estejam acostumados com a dinamicidade que o padrão 

demanda. No entanto, é notável verificar que os benefícios afetam desde o 

desenvolvedor, até a alta cúpula da organização. 

 

 Event Driven Architecture 3.

3.1. Conceito 

 

Ao lidar com o desenvolvimento, as equipes precisam estruturar a forma 

segundo a qual os componentes serão capazes de se comunicar uns com os outros 

envolvidos na arquitetura. Logo, a troca de mensagens é um ponto crucial para o bom 

desempenho da aplicação. Com base nisso, o uso de uma arquitetura que inclua 

características de flexibilização e perda de acoplamento de componentes é 

imprescindível.  

 Para que seja possível caracterizar uma abordagem que trate as 

mensagens, os eventos aos quais elas estão conectadas, e os significados que elas 

trazem, alguns conceitos precisam ser apresentados. 

 O primeiro de todos que pode ser definido é o de evento. Nas palavras de 

MICHELSON [2006], evento é descrito como algo que chamou atenção dentro ou fora 

da empresa e que pode conter informações como nome, tipo de evento, hora que ocorreu 

ou qualquer indicação de alteração de dados. 

O segundo conceito é sobre a arquitetura em si: a arquitetura orientada a 
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eventos (do inglês Event Driven Architecture, ou EDA), também conhecida como 

arquitetura orientada a mensagens, é uma técnica computacional que foca na 

comunicação dos componentes computacionais através de troca de mensagens de forma 

inteligente [21], e sua abordagem sugere que todo e qualquer evento possa ser 

disseminado de forma automática para todos os interessados na mensagem [20]. 

Diferente de como foi apresentado em microsserviços, em que a construção 

da arquitetura era com base nos serviços, o principal foco de construção da arquitetura 

para EDA são os eventos. Apesar da diferença de abordagem, as EDAs são capazes de 

prover um ambiente onde as aplicações são independentes e escaláveis para o negócio. 

3.2. Características Principais 

 

Como outros padrões arquiteturais, uma das principais características nesta 

arquitetura é a possibilidade de prover desacoplamento de aplicações, facilitando a 

reusabilidade de módulos, com menor quantidade possível de dependências. Além 

disso, o que facilita o seu uso é que as mensagens não precisam carregar muitas 

informações para os componentes; ou seja, apenas um conjunto mínimo de dados é 

necessário para os componentes as tratem. [24] 

 O que realmente torna EDA uma abordagem singular é o conceito de 

publisher/subscriber, isto é, uma comunicação desse tipo permite que um mesmo 

componente seja tanto um publicador de informações quanto um consumidor destas. O 

comportamento dessa abordagem é uma comunicação assíncrona de muitos para muitos, 

o que sugere que a comunicação de quem vai passar as informações não 

necessariamente precise chegar a todos os outros ambientes, tampouco quem recebe 

precise ser notificado de todas as informações. [22] 

Por fim, há dois conceitos que precisam ser definidas: orquestração e 

coreografia. Em outros ramos de conhecimento, essas duas palavras podem ter outros 

significados, mas em TI, cada uma delas funciona como uma maneira para conduzir a 

informação entre os componentes. 

Boris Lublinsky [2008] reuniu, uma série de definições dos dois conceitos 

por vários estudiosos do assunto. Para ele, apesar desses conceitos divergirem em 

alguns pontos, a essência delas apresentava as seguintes características: 

 Orquestração se refere à automação de execução de passos, e que possui uma 

figura central capaz de realizar a coordenação desses passos; 
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 Coreografia, por outro lado, está relacionada a uma forma de comunicação entre 

duas ou mais partes, orientada a atingir os objetivos, coordenando os recursos 

para tal. 

Os dois conceitos ficam mais óbvios quando o autor cita um trecho na 

expressão utilizada por John Evdemon: “Numa perspectiva B2B, orquestração é interno 

a organização e coreografia é entre organizações. Uma organização não orquestra 

outra”. 

 

3.3. Infraestrutura 

 

Apresentado e conceituado por Mark Richards [2015], a infraestrutura da 

arquitetura EDA pode ser construída principalmente de duas formas: com ou sem 

mediador (topologia quebrada). É válido salientar que, independente das topologias 

utilizadas, toda e qualquer alteração em qualquer componente do sistema, seja ela uma 

adição, alteração de informação ou remoção de itens no banco de dados, são passíveis 

de gerar um evento. 

3.3.1.  Topologias 

 

Seguindo para a primeira delas, a topologia com mediador (figura 4 à frente) 

necessita de um certo nível de orquestração a fim de processar o evento.  

Para isso, existem quatro componentes que servem como canais condutores dos 

eventos: a fila de evento, o mediador, os canais de evento, e os processadores do evento.  

Nesta topologia, cada evento gerado por um componente segue uma sequência 

de passos até a informação chegar nos componentes que estão relacionados com a 

mensagem em questão: 
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 O processo inicia quando o evento é gerado e então encaminhado para uma fila 

de eventos iniciados. Este tipo de evento inicial vai ser transportado até o 

mediador do evento, um componente que gerencia os eventos; 

 O mediador, que funciona como um orquestrador, coleta as informações 

transpassadas pelo evento que iniciou e as repassa para os devidos canais de 

eventos. No entanto, as informações que o mediador coletou serão 

transformadas em mensagens que serão processadas; 

 Estas mensagens são encaminhadas para os canais de eventos específicos e as 

mensagens são repassadas para os processadores do evento, que devem ser 

construídos para realizar uma única tarefa de negócio sem depender de outras 

para concluir. 

Figura 4 - Topologia com Mediador 

Fonte: [24] 
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Por outro lado, topologia sem mediador (figura 5 à frente), o evento é 

enviado para um conjunto de canais que serão responsáveis por repassar aos 

processadores que reivindicam para si os eventos e estes, além de processar o evento, 

podem publicar outro evento informando que o processamento sobre tal evento foi 

encerrado. Funciona como um encadeamento de processamento do evento, cada 

processador realiza sua tarefa e encerra, avisando aos outros que terminou seu trabalho e 

outros podem iniciar, caso haja necessidade. 

 

Richards conclui que as duas topologias têm suas vantagens de uso, sendo 

necessário levar em consideração alguns aspectos. Por exemplo, se é importante que as 

tarefas realizem as com um certo nível de sequência, o uso de um mediador se torna 

mais apropriado ou em caso de ser um ambiente de comunicação mais simples, com 

menos componentes, não é necessário usar o mediador por ter uma maior complexidade 

de implantação do componente. 

3.3.2. Componentes 

 

O que as topologias não levam em consideração é o impacto que vai ter nas 

bases de dados. Como conseguir que os dados se mantenham consistentes quando há a 

necessidade de escalar e existe possibilidade de mudança de estado da informação? 

Uma forma de responder essa pergunta foi descrita por Fowler [24], em seu artigo 

dedicado a arquitetura de eventos. Ele cita que, ao desenvolver um ambiente com 

Fonte: [24] 

Figura 5 - Topologia sem Mediador 
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eventos, é interessante utilizar Event-Sourcing. 

Event-Sourcing procura guardar as mudanças de estados dos eventos. Por causa 

disso, há a possibilidade de guardar todas as mudanças de eventos. Essa característica se 

torna muito importante quando alterações indevidas são realizadas e precisam ser 

desfeitas [23]. Ele (componente) funciona como um centralizador de informações (nas 

topologias, ele é implementado como o canal de eventos) e enviar as mensagens para os 

módulos, possibilitando que a informação chegue nas bases de dados com consistência. 

Para complementar a funcionalidade do último componente, o Command Query 

Responsibility Segregation (ou CQRS) pode ser utilizado em conjunto. Tecnicamente, 

este padrão divide procedimentos de consulta e gravação de dados independentes [26]. 

Dessa forma, é possível escalar procedimentos como consultar, alterar, inserir ou 

remover informação de dados em mais de um banco de dados sem perda de 

consistência. 

 

 Ambiente de Arquiteturas Heterogêneas 4.

 

Pela busca de soluções que se adaptem à demanda, as soluções corporativas 

procuram construir sistemas que sejam capazes de ser modelados conforme as suas 

necessidades. Por esse motivo, as arquiteturas tecnológicas devem corresponder às 

expectativas, devem exercer um nível alto de segurança e robustez, e ser flexível para 

mudanças nos serviços.  

O breve registro sobre microsserviço na seção 2 deste trabalho se encaixa 

nesse quadro, e é uma solução que atende às exigências de um ecossistema ágil e que 

sempre está se transformando. Contudo, a complexidade em lidar com a escalabilidade 

das bases de dados torna a adoção dessa arquitetura um desafio. O motivo? Quando a 

aplicação está sob essa arquitetura, uma base de dados é construída de acordo com o 

serviço que está prestando, e ela usa a tecnologia que melhor se adequa ao contexto dos 

dados [19]. Esse cenário permite o uso de diferentes bases de dados com diversas 

configurações.  

Outro fator é aquele em relação ao consumo de recursos ligados à utilização 

da cloud - nuvem (modelo de negócio não tratado aqui neste trabalho). 

Independentemente do tipo de cloud, ou do serviço que será aplicado na construção da 

arquitetura de microsserviços, é preciso levar em consideração sua construção com o 
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menor nível de consumo com o máximo de esforço possível. 

Desta forma, levando em conta esses dois fatores, é possível levantar duas 

perguntas para esse cenário: a) É possível construir um ambiente que seja capaz de lidar 

com uma quantidade de base de dados e informações que crescem abruptamente através 

da rede? b) De que forma é possível aproveitar essa arquitetura na cloud com o melhor 

custo benefício? 

4.1. Relacionando Microsserviços a Event-Driven 

 

Para responder ao primeiro questionamento da complexidade de dados em 

microsserviços, é interessante considerar a característica que faz a arquitetura event-

driven única: ou seja, a capacidade de cada componente ser um publisher/subscriber. 

Fazer um serviço ter a capacidade de enviar, receber e processar eventos de acordo com 

suas informações é o caminho para maximizar o potencial de microsserviços, 

permitindo que os dados estejam consistentes. 

Como já mencionado anteriormente, quando uma ação é executada, um 

conjunto de passos serão realizados pelo event-driven. Desse modo, cada serviço que 

receber uma interação e informações acerca do domínio que forem adicionados, 

alterados ou removidos, é criado um evento com as informações relevantes do que 

aconteceu e enviado para os serviços interessados nas informações. Cada serviço possui 

rotinas automáticas responsáveis por receber e interpretar as transações e realizam o 

processamento dessas informações gerando outros tipos de eventos (quando necessário).  

Além disso, ao utilizar uma base de dados capaz de gravar todos os estados 

dos eventos (Event-Sourcing), permite-se criar um ambiente com dados consistentes, 

pois ele funciona como um centralizador de informações que permite a distribuição de 

informações dos eventos para as bases de dados, mesmo quando há serviços com mais 

de uma instância [20]. É possível ter uma ideia visual do funcionamento do Event-

Sourcing através da figura 8 à frente. 
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Apesar da complexidade de implementação da tecnologia, com ela é 

possível manter as bases de dados consistentes e escaláveis conforme a necessidade de 

escalar os serviços. Os benefícios de utilização do Event-Sourcing em conjunto com o 

CQRS (termo descrito na sub-seção 3.3.2) vão de maximizar o desempenho na obtenção 

e persistência da informação, a manter as características organizacionais de 

microsserviços como a liberdade de escolher o tipo de linguagem de programação, e 

banco de dados para construir o serviço, e, por oferecer um histórico de atualizações dos 

dados, servir para processos de auditoria [21].  

Se levar em consideração uma arquitetura monolítica, onde não existe uma 

divisão de informações precisa, qualquer informação que é alterada gera uma série de 

processos de troca de mensagens com diversos componentes que, por muitas vezes, não 

tem relação com o domínio que a mensagem, desperdiçando processamento. Apesar de 

ser mais simples de desenvolver, o impacto negativo de informações, mesmo que 

simples, pode afetar áreas da aplicação de forma drástica. 

Event-Driven é um dos padrões arquiteturais que focam no arranjo de 

informações para que sejam conduzidas de forma ordenadas e em grupos, a fim de 

evitar criar gargalos de informações em um ponto centralizado (uma única base de 

dados centralizada, por exemplo). O uso de Event-Driven permite que as informações 

possam ser controladas no contexto em que elas pertencem, facilitando o controle de 

implantação de novos componentes no contexto adequado, evitando desperdício de 

Figura 8 - Distribuição de dados através do Event-Sourcing 

Fonte [20] 
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processamento.  Incorporar esse padrão de tratamento de informações como eventos ao 

ambiente de microsserviços é o caminho para manter os serviços e dados relacionados a 

eles independentes uns dos outros.  

4.2. Microsserviços na Cloud 

 

Respondendo à segunda pergunta, quando se realiza a migração para a 

nuvem, a utilização de ambientes virtualizados é inevitável, tanto para o provedor do 

serviço quanto para o cliente. Os ambientes virtualizados permitem a gerência dos 

recursos de hardware, distribuindo todas as questões de armazenamento, processamento 

e memória proporcionalmente entre os componentes sobre essa tecnologia. No mercado, 

há duas formas de abordagem para criação desses ambientes: através de máquinas 

virtuais ou por container. 

Para que os ambientes virtuais com máquinas virtuais (VMs) sejam criados, 

existe um componente que sempre está presente para dar o suporte a elas. Conhecido 

como hypervisor, ele permite realizar a divisão e compartilhamento dos recursos de 

processamento, memória e disco para os sistemas operacionais que estiverem instalados 

nele. O hypervisor, de acordo com Bill Kleyman [2012][22], possui duas versões para 

implementação:  

 

 O primeiro tipo é implementado sobre o host físico, responsável por estar 

conectado a componentes de armazenamento e rede, permitindo comunicação 

direta com o hardware, possui alta performance de virtualização por causa disso; 

 O segundo tipo é implementado via software, sobre um hardware lógico, acima 

de um sistema operacional anteriormente instalado em um sistema operacional. 

Este não possui conhecimento da existência de outras VMs 

 instaladas no sistema operacional e utiliza os recursos alocados a ele de forma 

Fonte: [23] 

Figura 9 - Tipos de virtualização 
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dedicada. Por possuir algumas camadas de comunicação, o acesso ao recurso 

físico é mais demorado, deixando a performance é menor em relação ao 

primeiro. 

 

 

A segunda opção de virtualização, por container, não exige que um 

hypervisor ou sistema operacional para cada aplicação estejam instalados no host para 

funcionar (ver figura 9 acima). O propósito de um container é possuir uma aplicação e 

todas as suas configurações e dependências em um único local, semelhante a um pacote 

de aplicação. Por causa disso, a quantidade de recursos utilizados por cada aplicação é 

minimizada e, por ter uma quantidade menor de espaço ocupado, a portabilidade do 

container é melhor em comparação às VMs de tipo 1 (VM de hardware) [23].  

Um estudo entre os dois modelos foi realizado pela divisão de pesquisa da 

IBM [2015][24] com a finalidade de verificar as suas performances. Para realizar os 

estudos, utilizaram-se ferramentas de benchmark (termo se refere à comparação de 

desempenho de hardware) para medir processamento (PXZ – realiza compressão de 

dados), computação de alta performance (Linpack – realiza cálculos de equações 

lineares), acesso e utilização de memória (Stream – utilizar memória e RandomAccess – 

acesso a memória), transferência e latência de dados, entre outras métricas utilizadas 

para comparar desempenho de rede e armazenamento de dados. Os testes, que foram 

executados sobre o mesmo ambiente, apresentaram resultados favoráveis para 

virtualização via containers. 

Essas características tornam a virtualização por container uma escolha 

interessante para microsserviços. O pouco uso de espaço em disco permite que cada 

aplicação consuma menos espaço e consequentemente, reduzir gastos com recursos em 

nuvens públicas.  

Em resumo, a utilização da arquitetura pode levar a um ganho de 

produtividade enorme. Experimentos foram realizados com a finalidade de mostrar o 

ganho de performance entre o monolítico e o microsserviço. Os resultados dos testes 

chegaram a mostrar que o impacto de uso de microsserviços trouxe uma redução 

significativa (até 77% - considerando a cloud pública da AWS) nos custos de 

infraestrutura, com ganho em performance e redução de respostas nas requisições em 

relação ao monolítico [19]. 
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4.3. Gerenciando o Investimento na Cloud 

4.3.1. Focando na nuvem pública 

Talvez o maior desafio, seja para uma empresa emergente ou consolidada, é o 

quanto investir em cloud para manter seu negócio funcional com capacidade de 

entrega de serviço eficiente e eficaz, principalmente o quanto investir em nuvem 

pública ou privada. A combinação correta dos dois ambientes pode trazer os 

benefícios que o investidor deseja encontrar: escalabilidade, redução de custos e 

segurança. 

Ao se preocupar com a segurança, um investidor pode investir na nuvem 

privada e considerar um preço alto, mas fixo pela utilização mensal dos recursos. O 

único empecilho, nesse caso, é a escalabilidade quando existe possibilidade de uma 

aplicação gerar um resultado mais rápido. Por outro lado, a utilização de nuvem 

pública permite essa característica, porém não existe uma exatidão na cobrança pela 

utilização. 

Mesmo utilizando uma plataforma hibrida, ainda sim, o custo de todo um 

ambiente pode variar e o fator é a nuvem pública. Esse fato é o que faz a preocupação 

com a cloud pública seja maior, independentemente se utilizada junto ou não da cloud 

privada. A precificação, junto da capacidade de escalabilidade são as engrenagens que 

justificam a migração de soluções tecnológicas para ambientes de nuvem pública. 

4.3.2. Medindo gastos do uso de recursos 

 

Com a finalidade de melhorias nas infraestruturas, seja para redução de 

gastos ou manter disponibilidade dos serviços, a migração para a cloud/nuvem vem 

conquistando a adesão de várias corporações. O investimento na cloud é algo que 

precisa ser muito bem estudado: a compreensão do modelo e do tipo de nuvem para 

onde a empresa deseja entregar sua aplicação demandam planejamento para que o custo 

de implantação não seja elevado, ou os recursos mal aproveitados. 

Empresas que optam por realizar a migração podem utilizar o cloud 

calculator, que é uma ferramenta útil. Além disso, os provedores de serviço oferecem 

ambientes de gerenciamento, onde é possível verificar o quanto de recurso é utilizado e, 

no caso de uma nuvem pública, o valor que será cobrado. Para um cenário onde existe 

nuvem pública, no entanto, a questão de controle de gastos é maior ainda, pois o modelo 

de pagamento utilizado por ela é o “pay as you go” (pagar pelo quanto utilizar). 
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Com essas informações em mãos, a migração de blocos de código da 

arquitetura de microsserviços para clouds públicas se torna um desafio: como realizar 

previsões de gastos gerados pela utilização de cada bloco executado para melhorar o 

investimento do ambiente? 

Leitner, Cito e Stöckli [2016] propuseram um modelo para poder calcular o 

valor do custo de implementação do código denominado de CostHat. Baseado em 

ambientes de microsserviços que utilizam APIs, eles definem que existem quatro 

métricas necessárias para realizar o cálculo: utilização pela CPU, chamada de APIs, 

operações de entrada e saída (leitura ou escrita em banco de dados), e opções adicionais 

de configuração (como endereço de IP).  

CostHat tem base no mecanismo What If Analysis, conhecido por permitir 

criação de cenários e realizar análises preditivas, porém mais elaborado. A análise de 

cenários utilizada pelo mecanismo é incorporada aos ambientes de desenvolvimento 

(figura 10 à frente) para calcular o código segundo as métricas mencionadas. 

Futuramente, o modelo pode servir como ferramenta para o uso do Serverless (que 

precifica o uso da função quando é chamada), permitindo que desenvolvedores tenham 

consciência de custo de código e, daí, auxiliar a arquitetar a comunicação entre os 

serviços em nuvem. 

 

 Conclusões e Trabalhos futuros 5.
 

A utilização da nuvem para entrega de serviços é cada vez mais requisitada por 

ser base das novas formas de arquitetar sistemas. Os padrões de microsserviços e event-

driven estão em processo de amadurecimento. No entanto, pode-se constatar que eles 

estão se tornando padrões bem aceitos à medida que mais casos de estudos e testes de 

Fonte [25] 

Figura 10 – Representação funcional do modelo CostHat 
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desempenho comprovam sua relevância para uma era onde novos negócios e nichos de 

mercados surgem, e a demanda para suprir as necessidades desses nichos cresce de 

forma exacerbadamente alta. O uso de microsserviço com event-driven consegue trazer 

flexibilidade e independência aos serviços e suas bases de dados, o que mostra ser uma 

escolha adequada para o atual cenário de negócios. 

A união entre essas tecnologias impacta, em diversos níveis, o modo como as 

empresas se comunicam internamente e externamente, seja por alterações 

organizacionais em relação a estruturar equipes para construção de soluções para o 

mercado que atuam, ou por causa do aprimoramento e dinâmica que essas arquiteturas 

trazem às aplicações, proporcionando alto grau de desempenho e competitividade.  

Microsserviços, Event-Driven e Cloud podem ser considerados uma tríade de 

como as soluções arquiteturais de aplicações receberão adesões até pelas corporações 

menos visionárias, para não perderem clientes. Amazon e Netflix, alguns dos pioneiros 

em utilizar algumas dessas combinações, tornaram-se espelho para diversas outras que 

aderiram a essas arquiteturas, e preenchem uma lista cada vez maior de marcas de 

sucesso pela qualidade da entrega de seus produtos e serviços.  

5.1. Trabalhos Futuros 

 

É notável perceber como uma grande quantidade de serviços oferecidos pelos 

provedores de nuvem está aumentando, com o intuito de manter seus clientes satisfeitos 

por escolherem seu ambiente, e para implementarem diversas soluções. Serverless é um 

desses serviços que pode trazer transformações de como os microsserviços serão 

construídos, pois evita que equipes se preocupem com o provisionamento de máquinas 

virtuais ou containers, e se inquietando ainda mais com o código. Esse fato implica 

dizer de que Serverless pode auxiliar a construir aplicações, e se preocupar apenas com 

as regras de negócio. 

Por outro lado, como foi apresentado, ferramentas que conseguem medir o custo 

financeiro de código, como o CostHat, podem surgir para garantir que o código esteja 

melhor custo benefício pela empresa que pretende utilizar esta tecnologia.  

Por serem tecnologias novas, podem não ter um nível de maturidade ou uma 

implementação robusta para serem adotadas atualmente; porém é possível verificar que 

elas podem impactar na construção de soluções corporativas. Por esse motivo, há uma 

possibilidade de trabalhos futuros relacionando o impacto econômico/arquitetural que 

elas podem trazer para as companhias que resolverem adotá-las para aprimorar a entrega 
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de bens e serviços. 
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RESUMO 

 

O presente estudo que teve o objetivo de analisar as publicações acerca de orçamento 

público federal, no Portal SIGA Brasil, adotou em sua metodologia a coleta de 

documentos, quais sejam artigos, relatórios, documentos gerados pelo Senado Federal e 

que permitam a discussão dos investimentos nas rubricas e projetos planejados. 

A pesquisa constatou que existem instituições que pesquisa e produzem um maior 

número de publicações acerca do tema, sendo Universidade de Brasília (UnB) e 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), as instituições que mais produziram 

publicações sobre Orçamento Público Federal. 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study, whose objective was to analyze the publications about federal public 

budget, in the SIGA Brazil Portal, adopted in its methodology the collection of 

documents, which are articles, reports, documents generated by the Federal Senate and 

that allow the discussion of investments in items and planned projects. 

The research found that there are institutions that research and produce a greater number 

of publications on the subject, being University of Brasilia (UnB) and Institute of 

Applied Economic Research (IPEA), the institutions that produced the most 

publications on Federal Public Budget. 

 

Palavras-chave: Orçamento Público Federal, SIGA Brasil, Transparência Pública. 

 

Key Words: Federal Public Budget, SIGA Brazil, Public Transparency. 
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 Nos últimos anos, inúmeros debates e discussões estão sendo feitas acerca dos 

investimentos feitos pelo poder público em políticas públicas, saúde, educação, 

infraestrutura. Nesse contexto, é fundamental que o orçamento público seja planejado 

de forma competente e que sua execução seja feita cumprindo leis, normas e práticas 

vigentes no país. 

 A fiscalização da aplicação dos recursos está sendo possível, mesmo que forma 

inicial, pelos benefícios da Lei de Acesso à Informação (LAI) que obrigou a divulgação 

e disseminação de informações de forma que o cidadão possa ter acesso aos números e 

as decisões de investimento dos governos, quais sejam federal, estadual e municipal. 

 Com isso, o aumento no número de publicações sobre o orçamento público 

federal é constante e permite uma discussão avançada com base em números e estudos 

científicos, empíricos e que procuram tornar o país mais transparente.   

Assim, o estudo busca responder à questão norteadora de como está estrutura a 

produção acerca de orçamento público federal, no Portal SIGA Brasil? Para tanto, 

torna-se objetivo geral do presente estudo analisar as publicações acerca de orçamento 

público federal, no Portal SIGA Brasil.  

O estudo contribui para encontrar as normas, leis e práticas adotadas no gerenciamento 

do orçamento público federal. 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 Com a Lei de Acesso à Informação (LAI), inúmeras informações antes não 

disponibilizadas, começaram, mesmo que de forma incipiente, a serem disponibilizadas 

aos cidadãos. Ainda é preciso avançar e melhorar na qualidade e quantidade da 

informação, porém, é necessário reconhecer o avanço. 
 

O Projeto SIGA BRASIL nasceu da necessidade de informações gerenciais 

atinentes ao planejamento, orçamento, fiscalização e controle na esfera 

federal dos gastos públicos. Isto porque, no decorrer do tempo, a Consultoria 

de Orçamento e Finanças – CONORF observou que os relatórios analíticos e 

não estruturados disponíveis não atendiam ao fim precípuo de controle do 

orçamento, tendo em vista que os mecanismos existentes não supriam as 

exigências informacionais, em função, principalmente, da desordem existente 

nas fontes de informação, que àquele tempo eram múltiplas e não-

padronizadas (Batista, 2008: 22). 

 

 O Portal SIGA Brasil, por meio de um software Business Intelligence (BI) 

permite a filtragem de informações referentes a planos e orçamentos públicos 

oportunizadas pelo Senado Federal e também a extração das mesmas de uma forma 

detalhada. É fundamental a divulgação entre o cidadão do portal que agrupa 

informações dos sistemas: a) Sistema Integrado de Dados Orçamentários (SIDOR); b) 

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG); c) Sistema Integrado 

de Administração Financeira (SIAFI); Sistemas de Elaboração das Leis Orçamentárias 

(SELOR).  

 O assunto Orçamento Público é multidisciplinar e precisa contemplar os 

diferentes enfoques das áreas (Silva, 2012). A preocupação também incide pela 

complexa distinção entre escolhas privadas e públicas, conforme apresentado no Quadro 

1. 
 

Quadro 1 – Diferenlas entre escolhas públicas e escolhas privadas 
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Escolha privadas Escolhas públicas 

Unilaterais Multilaterais 

As consequências recaem, principalmente, sobre 

o próprio tomador de decisões 

Os benefícios e os custos das escolhas públicas 

são divididos com outros 

Os indivíduos participam em transações privadas 

voluntariamente 

A participação dos indivíduos numa transação 

pública pode ser coercitiva 

Trocas privadas implicam uma soma positiva Trocas mediadas pelo setor público podem ser de 

soma zero ou negativa 

Fonte: Shughart e Razzolini (2001) apud Costa et al (2013, 1092). 

 

O conceito legal de orçamento público é encontrado na Lei 4320/64. Neste caso, 

o Orçamento é uma lei de iniciativa do Executivo, submetida à apreciação do Poder 

Legislativo, cujo conteúdo engloba todas as receitas e despesas da Administração 

Pública direta ou indireta, evidenciando a política econômica financeira e o programa de 

trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade 

(Sousa, 2013, 23). 

 

METODOLOGIA 

 Com o objetivo de buscar as condições sob as quais pesquisadores procuram 

informações acerca do orçamento público, foram tratados como objeto de investigação 

artigos acadêmicos produzidos por pesquisadores, publicados em periódicos ou por 

instituições de ensino superior, que tratam de pesquisa sobre o orçamento público 

(Bolsa Família, SUS, Educação, Esporte), nos mais diversos aspectos. A busca por esses 

trabalhos utilizando a ferramenta Google Scholar, restringindo essa busca a trabalhos na 

língua portuguesa e publicados no Brasil, apenas no Portal SIGA Brasil (Senado 

Federal). 

 Para tal utilizamos a query “SIGA Brasil” no Google Scholar, que retornou 436 

resultados em 1/3/2017. A essa query, foi adicionado o sufixo -site:academia.edu -

site:sciencedirect.com -site:springer.com -site:proquest.com, para remover da pesquisa 

artigos pagos e referências sem links. Também se configurou a ferramenta para procurar 

somente resultados em português, para evitar repetições de artigos traduzidos 

(frequentemente para o inglês) e manter o escopo da pesquisa entre pesquisadores 

brasileiros. A query utilizou a opção do Google Scholar de não incluir citações, e 

restringiu-se a busca por artigos publicados entre 2009 e 2016. 

 Dentre os arquivos encontrados, foram definidos os seguintes critérios de 

inclusão e exclusão, baseados nas seguintes perguntas:  

a. Este artigo de fato trata de uma coleta de informação de dados orçamentários no 

portal que estamos investigando? (ex. esse artigo é realmente sobre o portal da 

transparência do governo federal ou trata-se de algum outro portal da transparência 

que não está no escopo da pesquisa?) 

b. Este artigo usa o portal para coletar dados de fato? 

c. Este artigo traz uma metodologia de coleta do dado do portal? 

d. Este artigo traz uma crítica ao portal?  

e. Esse artigo traz algum gráfico ou alguma elaboração visual sobre o dado 

coletado (ex. tabelas, gráficos, histogramas)? 

  

Após as respostas aos questionamentos acima, se a resposta para A e B fossem 

positivas, e C ou D ou E também fossem positivas, o artigo foi selecionado para 

futura análise, por permitir a análise dos pontos propostos acima.  
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 Após o fechamento do escopo, foram obtidos um total de 75 artigos que 

utilizavam dados do SIGA BRASIL. Após esse fechamento, analisamos também artigos 

da plataforma do periódico da capes, no dia 20/10/2017. Nossa busca retornou 33 

artigos que utilizavam o termo "Siga Brasil". Desses 33 artigos, após aplicados os 

mesmos critérios já estabelecidos anteriormente para seleção dos artigos e excluindo 

artigos repetidos, a nossa listagem final subiu para 87 artigos.  

Destes 87 artigos, novamente foi feito um filtro e encontrados arquivos duplicados, sem 

os dados que pudessem originar a rede de relacionamento entre as obras, assim, foram 

desconsiderados, restando um total de 75 artigos, os quais o estudo foi embasado.  

 Após a seleção dos artigos, buscamos fazer uma análise detalhada de cada um 

dos 75 artigos. Os pontos que buscamos analisar em cada um foram os seguintes: 

a. Ano da publicação; 

b. Instituições dos autores; 

c. Veículo da publicação; 

d. Área da política pública pesquisada; 

e. Escopo Geográfico (municipal, estadual, nacional, múltiplo); 

f. Usa dados de receitas; 

g. Usa dados de despesas; 

h. Série Histórica; 

j. Ferramentas de coleta; 

k. Ferramentas de tratamento e análise; 

l. Ferramentas de visualização;  

m. Usa Tabelas; 

n. Usa Gráficos; 

o. Usa outros métodos expositivos;  

p. Relatos de dificuldades encontradas na utilização do Portal ou obtenção dos 

dados; 

 

 Os resumos dos 75 artigos estão apresentados em forma de tabelas, gráficos e 

redes, no capítulo de Apresentação de Resultados. 

 

 

RESULTADOS 

 

 O presente capítulo apresenta os dados, resultados e análises sobre os artigos 

encontrados. 

 

Tabela 1 – Artigos por Journal/Local Publicação 

Journal Número % 

IPEA 13 17,33% 

UNB 11 14,67% 

Unilegis - Senado Federal 6 8,00% 

Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados 3 4,00% 

Cadernos Aslegis 2 2,67% 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4825



 

 

E-Legis-Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação 

da Câmara dos Deputados 2 2,67% 

FIOCRUZ 2 2,67% 

Não Informado 2 2,67% 

Orçamento Público em discussão 2 2,67% 

Revista de Administração Pública 2 2,67% 

Revista de Saúde Pública 2 2,67% 

UFPE 2 2,67% 

Outros 26 34,67% 

Total 75 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Fica evidenciado na Tabela 1 e no Gráfico 1, que 17,33% das publicações tiveram como 

origem o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), seguido pela Universidade 

de Brasília (UNB) com 14,67%. 

Em outros, tivemos 26 Instituições que tiveram apenas 1 artigo cada, por isso foram 

agrupadas em “outros”. 

 

 

Gráfico 1 – Artigos por Journal/Local de Publicação 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

No gráfico 1, ficou consolidado em “outros”, as seguintes Instituições: Brasília – 

DF – INESC; Cadernos de Saúde Pública, Cadernos de Direito da GV, Congresso 

Nacional, Consultoria Legislativa do Senado Federal, Encontro Anual da ANPOCS, 

HOLOS, ISC/UFBA, Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Revista de Economia e 

Sociologia Rural, Revista de Gestão e Projetos – GeP, Revista de Informação 

Legislativa, Revista do BNDES, Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, 

Revista dos Mestrados Profissionais, Revista Ibero-Americana de Estudos Legislativos, 

Revista SER Social, Saúde e Sociedade, Senado Federal, Tese – UFPR, Tribunal de 

Contas da União, VI Congresso CONSAD de Gestão Pública, VII Congresso CONSAD 

de Gestão Pública, VII Jornada Internacional Políticas Públicas, VII Prêmio SOF de 

Monografias e XIV Colóquio Internacional de Gestão Universitária – CIGU. 

 

IPEA

UNB

Unilegis - Senado Federal

Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados

Cadernos Aslegis

E-Legis-Revista Eletrônica do Programa de Pós-…

FIOCRUZ

Não Informado

Orçamento Público em discussão

Revista de Administração Pública

Revista de Saúde Pública

UFPE

Outros
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Tabela 2. Autores com mais de uma publicação 

Autor Número 

Lopez, Felix G. 4 

Vieira, Fabiola Sulpino 4 

Piola, Sérgio F. 3 

Salvador, Evilásio 3 

Servo, Luciana Mendes Santos 3 

Barone, Leonardo S. 2 

Campos Neto, Carlos Alvares da Silva 2 

Gobetti, Sérgio Wulff 2 

Mendes, Marcos 2 

Neves, Thiago José Galvão das 2 

Paiva, Andrea Barreto de 2 

Piscitelli, Roberto Bocaccio 2 

Zucchi, Paola 2 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

 

A tabela 2 apresenta os autores que possuem mais de uma publicação. Os autores com 

maior número de publicações no período foram Felix G. Lopez e Fabiola Sulpino 

Vieira, ambos com 4 publicações cada, seguidos de Sérgio F. Piola, Evilásio Salvador, 

Luciana Mendes Santos Servo, ambos com 3 publicações. A soma dos autores com 1 

publicação, totaliza 110 autores. 

 

Tabela 3 – Artigos por Ano de Publicação 

Ano Nr % 

2008 8 10,67% 

2009 5 6,67% 

2010 4 5,33% 

2011 7 9,33% 

2012 9 12,00% 

2013 13 17,33% 

2014 9 12,00% 

2015 14 18,67% 

2016 5 6,67% 

2017 1 1,33% 

Total 75 100,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

 

A tabela 3 apresenta que 18,67% dos artigos foram publicados no ano de 2015, seguido 

por 2013, com 17,33% das publicações, e 2012 e 2014, ambos com 12% das 

publicações. 
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Figura 1 – Rede de publicações 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

 

 

 A figura 1 apresenta as duas instituições com maior número de publicações sobre orçamento público, o caso IPEA e UnB.  

 

 

 

 

 

IPEA 

 

 UNB 
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Figura 2 – Rede de publicação, por Autores 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 
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Figura 3 – Rede de publicação IPEA, por autores 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

 

 

 As figuras 2 e 3 (que está ampliada), apresentam os autores do IPEA que publicaram os documentos selecionados. 
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Figura 4 – Rede de publicação IPEA, por artigo. 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

 

 

 A figura 4 apresenta as obras publicadas pelo IPEA com seus respectivos títulos. 
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Figura 5 – Rede de publicação UNB, por Autor 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

 

 As figuras 2 e 5 (que está ampliada), apresentam os autores da UnB que publicaram os documentos selecionados. 
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Figura 6 – Rede de publicação UNB, por Artigo 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

 

 A figura 4 apresenta as obras publicadas pela UnB com seus respectivos títulos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O presente estudo que teve o objetivo de analisar as publicações acerca de 

orçamento público federal, no Portal SIGA Brasil, encontrou achados importantes para 

a continuidade de pesquisas relacionadas ao tema, porém, em outros portais. 

Em uma análise qualitativa dos artigos pesquisados, evidencia que a maioria dos artigos 

pesquisados não utilizam dados de receitas. Em contrapartida, quase todos usam dados 

de despesas públicas. Na metodologia dos artigos, a maior parte não explicita se usou 

ou não alguma ferramenta para tratar os dados, os que informam, falam que colocaram 

em uma planilha do Excel, usaram R ou um outro pacote estatístico. 

Quanto a apresentação dos resultados, quase que a totalidade, usam planilhas do 

Microsoft Excel e gráficos, sendo que os mais utilizados foram Bar Chart, Line Chart e 

Histogram. 

 Apenas 3 dos artigos selecionados encontraram melhorias a serem sugeridas, 

entre elas: 

 Existem estados e municípios que não informaram ainda suas receitas e despesas 

com saúde no sistema SIOPS; 

 As bases não disponibilizam informações consistentes sobre o 

CNPJ das organizações que recebem os recursos, e, consequentemente, o 

número de organizações que recebem recursos. 

 Por fim, a coleta de dados no site do Senado Federal restou limitada pela 

ausência de informações sobre os valores correspondentes a fase da despesa de 

liquidação, uma vez que as informações sobre valores liquidados por programa 

orçamentário constantes nesse site correspondem ao valor empenhado no 

período, e não o correspondente aos materiais e serviços recebidos dos 

fornecedores pelas IFES. 

 

Fica evidente com o estudo a necessidade de evolução na divulgação da quantidade 

e qualidade das informações ao cidadão, da importância do comprometimento de órgãos 

governamentais no monitoramento das informações, uma vez que ainda são poucas 

difundidas, mesmo que exista a obrigatoriedade dessa divulgação. 

Como estudo futuro, a ampliação da pesquisa para outros portais, é tida como uma 

importante contribuição para o mapeamento das normas, leis e práticas que estão sendo 

desenvolvidas para o controle do orçamento público federal. 
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Resumo: O objetivo do artigo foi descrever a utilização e importância de elementos da 

transformação digital (IoT, Big Data e Inteligência Artificial), como apoio aos processos dos 

microfundamentos das capacidades dinâmicas em organizações de uma capital brasileira. A 

pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva, com abordagem quantitativa. Foram 

selecionados 53 questionários de gestores de negócio e TI. Foi identificado que na percepção 

de gestores de negócio e de TI os elementos da transformação digital, mesmo com a utilização 

relativamente baixa, principalmente da IoT e IA, com melhor destaque para Big Data, são 

avaliadas com importância, seja nos dias atuais, bem como na perspectiva até 2025, nos 

processos que envolvem as capacidades dinâmicas de analisar o ambiente (Sensing), 

aproveitar as oportunidades (Seizing) e gerir as ameaças e transformações (Managing 

Threats/Transforming). Com maior destaque do Big Data nos processos da capacidade 

dinâmica de aproveitar as oportunidades.  

 

Palavras-chave: Transformação Digital, Capacidades Dinâmicas, Internet das coisas, Big 

Data, Inteligência artificial 

 

Use of IoT, Big Data and Artificial Intelligence in the Dynamic Capabilities and its 

Microfoundations 

 

Abstract: The objective of the article was to describe the use and importance of elements of 

digital transformation (IoT, Big Data and Artificial Intelligence) as support for processes of 

dynamic capabilities microfoundations in organizations of a Brazilian capital. A research is 

characterized as exploratory and descriptive, with a quantitative approach. 53 questionnaires 

were selected from business managers and IT managers. It has been identified that in the 

perception of business and IT managers the elements of digital transformation, even with 

relatively low information, mainly from IoT and IA, with a better focus on Big Data, are 

evaluated with importance, both nowadays, as well as in practice, up to 2025, in processes 

involving the dynamic capabilities of analyzing the environment (Sensing), seizing 

opportunities and managing as threats and transformations (Managing Threats / 

Transforming). With greater emphasis on Big Data in the processes of the dynamic ability to 

seize as opportunities. 
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1. Introdução 

A Tecnologia da Informação (TI) é vista hoje como uma função cada vez mais 

indispensável na busca pela efetividade. Para Weill e Ross (2006) a influência da TI no 

desempenho empresarial continuará a crescer, quer seja na empresa que se concentra na 

eficiência, na inovação, no crescimento, na responsabilidade dos clientes, quer seja na 

integração dos negócios. E que a TI deve ser compreendida de forma ampla e com uma 

abrangência das mais variadas formas de investimento de uma organização, com o intuito de 

agregar valor com a utilização de recursos tecnológicos.  

A adoção de novos recursos tecnológicos levanta questões de riscos, que de acordo 

com (Veras, 2012), necessitam que questionamentos sejam feitos, principalmente sobre a 

utilização da TI e sua relação com o negócio. Para o autor, se processos de negócio são 

modificados em detrimento de estratégias que se alteram com uma constância, devido 

principalmente as mudanças do ambiente organizacional (fatores internos e externos), por que 

não ter uma TI flexível que permita a rápida reconfiguração da organização? Será que a TI 

permite uma flexibilidade das organizações ou existe um “engessamento” ocasionado pelos 

processos de TI?  

A TI é elemento relevante a partir da 3
a
 revolução industrial, nos dias atuais a indústria é 

elemento de uma economia que gera bens materiais, normalmente, altamente mecanizada e 

automatizada. Desde o início da industrialização, alguns avanços tecnológicos levaram as 

rupturas denominadas "revoluções industriais". Atualmente, segundo alguns autores, estamos 

passando por outra quebra de paradigma, através da denominada quarta revolução industrial. 

Nos últimos anos a economia vem passando, em alta velocidade, por um processo de 

transformação, onde a matriz impulsionadora é basicamente formada por inovações 

avançadas nas áreas: digital, material e biológica. Essa aceleração é originada da 

convergência de avanços em tecnologias emergentes, tais como: computação em nuvem, 

internet das coisas (IoT), robótica, inteligência artificial, veículos autônomos, impressão 3D, 

nanotecnologia, biologia sintética, biomimética, armazenamento de energia dentre outros 

(Nobre et al., 2016; Preuveneers & Ilie-Zudor, 2017; Schwab, 2016). 

A quarta revolução industrial, de forma mais ampla, possui tecnologias divididas nas 

categorias: física, digital e biológica (Schwab, 2016). Da categoria digital, destacam-se a 

computação em nuvem, IoT, Inteligência Artificial e Big Data, que fazem parte da 

denominada Transformação Digital, que é uma perspectiva de uso da tecnologia da 

informação e da comunicação (TIC), onde ela vem a atuar como elemento preponderante na 

transformação e reconfiguração de elementos organizacionais, tais como: estratégia, 

processos, cultura e estruturas (Hess, Benlian, Matt, & Wiesböck, 2016).  

Além dessa transformação digital, as organizações necessitam ter capacidades de se 

reconfigurar frente a um mercado tão competitivo. Essas Capacidades Dinâmicas (CD) ou 

Dynamic Capabilities, vêm sendo vistas como um acontecimento nas organizações e 

despertando interesse no ambiente acadêmico, bem como no corporativo nos seus mais 

diversos segmentos. As CDs permitem as organizações sentirem e moldarem oportunidades e 

ameaças; aproveitarem oportunidades e manterem a competitividade através do 

aprimoramento, combinação, proteção, reconfiguração dos ativos intangíveis e tangíveis. 

Frente a esses dois elementos, a transformação digital e as capacidades dinâmicas, o 

presente artigo levanta o questionamento sobre como está a utilização de tecnologias da 

transformação digital (IoT, Big Data e IA) nos processos de capacidades dinâmicas em 

empresas Brasileiras? Diante da problemática, o seguinte objetivo foi definido para o presente 

artigo, que é o de descrever a utilização e importância de elementos da transformação digital 
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(IoT, Big Data e IA) como apoio aos processos das capacidades dinâmicas em organizações 

de uma capital brasileira. 

O artigo é composto pelo referencial teórico que aborda as questões relacionadas a 

transformação digital e suas tecnologias (IoT, Big Data e IA) e as capacidades dinâmicas. A 

metodologia definida para se alcançar o objetivo proposto. Além da análise e interpretação 

dos resultados e considerações.  

 

2. Referencial Teórico 

 

2.1. Quarta Revolução Industrial e Transformação Digital 

A temática da quarta revolução industrial vem ganhando espaço nas publicações 

científicas, desde que a terminologia “Industry 4.0” foi utilizada de forma mais marcante em 

2011, na Feira de Hannover (Alemanha), através de uma associação de representantes de 

negócios, política e academia, que tinha como objetivo fortalecer a competitividade da 

indústria Alemã (Hermann, Pentek, & Otto, 2015; Schwab, 2016).  

Conceitualmente, para Schwab (2016), o modelo produtivo anterior está em processo de 

ruptura, e que a quarta revolução industrial ou simplesmente indústria 4.0, é o elemento que 

vem gerando esse processo de forma rápida. A quarta revolução industrial, trata-se na sua 

essência da fusão de tecnologias como: sistemas e máquinas inteligentes e conectadas; 

nanotecnologia; energias renováveis; e computação quântica, e a interação entre os domínios 

físicos, digitais e biológicos.  Essa integração entre sistemas físicos e virtuais de fabricação 

com a criação das fábricas inteligentes, fazem com que a quarta revolução industrial 

possibilite a total personalização de produtos e a criação de novos modelos operacionais.   

Outra característica que torna o tema mais interessante, é que pela primeira vez uma 

revolução é prevista a priori, antes de acontecer, e não após o fato (Hermann et al., 2015). 

Para Schwab (2016)  essa revolução pode ser detectada como essas tecnologias vêm 

ganhando espaço, com velocidade (ritmo exponencial e não linear),  amplitude e profundidade 

(combinação de várias tecnologias) e impacto sistêmico (transformações em sistemas 

inteiros). A indústria 4.0 prevê ambientes inteligentes industriais intensivos em conhecimento, 

onde os produtos inteligentes personalizados são criados através de processos e 

procedimentos inteligentes (Preuveneers & Ilie-Zudor, 2017). Os autores Oesterreich & 

Teuteberg (2016) e Pfohl, Yahsi, & Kurnaz (2015), afirmam que hoje em dia, a ideia 

visionária da Indústria 4.0 possui outros sinônimos como fabricação inteligente, produção 

inteligente ou internet industrial. 

A quarta revolução de forma mais ampla, possui tecnologias impulsionadoras e 

categorizadas em: física, formada por veículos autônomos, impressão em 3D, robótica 

avançada e novos materiais; a digital, com elementos como a computação em nuvem, internet 

das coisas (IoT) e a inteligência artificial; e por último a biológica, composta pela biologia 

sintética e engenharia genética (Schwab, 2016). 

 Da categoria digital, alguns elementos como a computação em nuvem, IoT, Inteligência 

Artificial e Big Data, fazem parte da denominada Transformação Digital, que é uma 

perspectiva de uso da tecnologia da informação e da comunicação (TIC), onde ela vem a atuar 

como elemento preponderante na transformação e reconfiguração de elementos 

organizacionais, tais como: estratégia, processos, cultura e estruturas (Hess et al., 2016).  

De forma mais específica, essa transformação se dá através de tecnologias como 

computação em nuvem,  redes sociais, acesso com telefonia móvel, analíticos (big data), além 

de mecanismo de inteligência artificial (Hess et al., 2016; Kane, Palmer, Philips Nguyen, 

Kiron, & Buckley, 2015; Singh & Hess, 2017).   

Conforme argumentam Kane et al. (2015), a capacidade de reinventar digitalmente o 

negócio é determinada em grande parte por uma estratégia digital clara, apoiada por líderes 
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que promovem uma cultura capaz de mudar e inventar o novo. Embora essas ideias sejam 

consistentes com as evoluções tecnológicas anteriores, o que é relevante para a transformação 

digital é que a tomada de decisão sobre riscos, está se tornando uma cultura mais aceita à 

medida que mais empresas digitalmente avançadas buscam novos níveis de vantagem 

competitiva, através da inovação e introdução dessas tecnologias.  

De acordo com Hess et al. (2016) e Singh & Hess (2017), a transformação digital está 

direcionada com as mudanças que as tecnologias digitais podem trazer no modelo de negócios 

de uma empresa, o que resulta em alteração de produtos ou estruturas organizacionais ou na 

automação de processos, ou seja, reconfiguração dos ativos da organização. 

Na transformação digital a perspectiva da gestão da informação e do conhecimento, a 

inserção de tecnologias que tratam da geração de dados, como a Internet das Coisas (IoT), 

bem como ferramentas que lidam com o tratamento da exploração desses dados (analytics – 

Big Data), tais como: inteligência artificial, geoanálise e a computação cognitiva. Esses 

elementos estão passando por um processo de aceleração sem precedentes (Francisco, Kugler, 

& Larieira, 2017). Hoje, os mais diversos setores da economia vêm passando por um processo 

de transformação, a estrutura de custos vem sofrendo impactos diretos de várias tecnologias, 

como robotização, drones, impressão em três dimensões (3D), blockchain, nanotecnologia, 

criptomoedas, entre outras (Francisco et al., 2017).  

As empresas estão atravessando o processo de transformação digital e para Kane et al. 

(2015), as organizações estão criando habilidades para buscar a maturidade digital, e as que 

conseguem amadurecer digitalmente são quatro vezes mais propensas a fornecer aos 

colaboradores as habilidades necessárias para esse amadurecimento digital.    

A transformação digital deve passar, necessariamente, pela definição da estratégia para 

essa transformação. Hess et al. (2016) afirmam que essa agenda digital deve ser alinhada com 

outras estratégias operacionais ou funcionais, podendo atuar como um conceito unificador 

para integrar todos os esforços de coordenação, priorização e implementação da 

transformação digital em uma organização. 

 

2.1.1. IoT – Computação em Nuvem e Internet das Coisas 

A internet vem mostrando sua contribuição com o ambiente organizacional, e uma 

tendência cada vez mais presente nas empresas é a adoção de soluções de computação em 

nuvem (CN). A CN tornou-se um componente essencial para implementação de estratégias na 

qual a área de TI é demandada (Santos, Amelotti, & Villar, 2012). 

A computação em nuvem apresenta o conceito de uma computação utilitária, porque é 

possível fazer provisão de recursos computacionais que são medidos e cobrados pelo uso, 

assim como serviços cotidianos como água, energia, etc (Aleem & Ryan Sprott, 2012). 

Marston, Li, Bandyopadhyay, Zhang, & Ghalsasi (2011) comparam a computação em nuvem 

com o forte e fácil acesso à energia elétrica.  

A computação em nuvem, na sua conceituação, tem alguns aspectos em comum 

abordados por vários autores, como: a redução de custo, a padronização dos serviços de TI, a 

maior facilidade de mensuração, o pagamento somente do que realmente se utilizou, acesso a 

inovação, disponibilidade imediata de recursos e a escalabilidade. Além de fatores como: 

confiabilidade, escalabilidade, economia, privacidade e segurança (Badger, Patt-corner, & 

Voas, 2011; Lui et al., 2011; Marston et al., 2011; Mell & Grance, 2010; Veras, 2012). 

Diante dessa tecnologia e da sua junção com tecnologias como sistemas embarcados, 

microeletrônica, comunicação e sensores, surge o conceito de Internet das Coisas, oriunda do 

inglês Internet of Things (IoT). Termo utilizando primeiramente por Ashton (2009) ao 

trabalhar com conceito de RFID (Radio Frequency Identification). Embora hoje em dia a 

definição tem sido mais abrangente, engloba uma gama de aplicações, como serviços de 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4842



 

 

saúde, serviços públicos, transporte, etc (Gubbi, Buyya, Marusic, & Palaniswami, 2013). 

Além de ser considerada a nova onda tecnológica e econômica (Mukherjee et al., 2017). 

A IoT é uma inovação tecnológica que trouxe inteligência aos objetos, ou como 

afirmam Zhu, Leung, Shu, & Ngai (2015), é um facilitador inteligente do mundo, que tem na 

sua estrutura, artefatos como a Internet e objetos inteligentes (Galegale, Siqueira, Souza, & 

Silva, 2016). As tecnologias de identificação de rádio frequência (RFID) e de sensores, 

evoluirão ainda mais para enfrentar este novo desafio no qual os sistemas de informação e 

comunicação estão invisivelmente integrados no ambiente ao nosso redor (Gubbi et al., 2013). 

Já Van Kranenburg & Anzelmo (2008) percebem que a IoT surge como uma inovação 

tecnológica que vem trazendo grandes mudanças para o gestão da cadeira de suprimentos. 

Onde o objetivo é conectar vários objetos (por exemplo, telefones celulares, computadores, 

carros, eletrodomésticos, sensores RFID) com endereços exclusivos, para que possam 

interagir um com o outro, e também com o mundo (Dinh, Kim, & Lee, 2017; Gubbi et al., 

2013; Zhu et al., 2015). Além de fornece a infraestrutura necessária para acessar de forma 

transparente sensores e processos usando protocolos padronizados independentemente de 

hardware, sistemas operacionais ou localização (Hart & Martinez, 2015). 

A detecção ubíqua permitida pelas tecnologias da rede de sensores sem fio (Wireless 

Sensor Network - WSN), perpassa várias áreas da vida moderna e permite a capacidade de 

medir, inferir e compreender indicadores ambientais, desde delicados indicadores ecológicos 

(recursos naturais) até ambientes urbanos. O desenvolvimento da IoT é um complexo 

processo de inovação tecnológica em larga escala que envolve vários elementos (Mukherjee 

et al., 2017).  

Hoje várias pesquisas buscam definir campos de atuação da IoT, e surgem várias 

aplicações em áreas diferentes, tais como: indústria; agricultura; logística/cadeira de 

suprimentos; transporte; proteção ambiental; segurança pública e privada; medicina, casa 

inteligente, energia e construção civil (Chan, 2015; Dijkman, Sprenkels, Peeters, & Janssen, 

2015; Gubbi et al., 2013; Mukherjee et al., 2017). A IoT é uma tecnologia emergente capaz de 

influenciar o surgimento de novas capacidades nas organizações, fornecendo novos dados e 

os recursos computacionais necessários para a criação de aplicativos revolucionários e 

tornando a IoT mais operacional.  

 

2.1.2. Inteligência Artificial (IA) 

Nos últimos anos, há visivelmente uma evolução dos artefatos tecnológicos que 

circundam a sociedade nas suas mais variadas perspectivas, para Makridakis (2017) um 

desses artefatos é a IA, e ele afirma que o impacto das revoluções industrial e digital ou da 

informação, afetou substancialmente a sociedade, mas há uma nova revolução sendo formada 

pela Inteligência Artificial (IA) e que gerará forte impacto nas empresas e empregos. As 

pessoas poderão comprar bens e obter serviços de qualquer lugar do mundo usando a Internet 

e explorar os benefícios ilimitados da IA, pois computadores e os robôs provavelmente se 

aproximarão da inteligência humana nos próximos 20 anos.  

A IA está presente no dia-a-dia das pessoas e empresas, um exemplo disso são 

recursos de reconhecimento de voz, de face e sugestões de escrita disponíveis nos smartphone 

de hoje (Makridakis, 2017). Com essa popularização é possível afirmar que a IA se encontra 

em novo estágio evolutivo, e que alguns denominam de IA 2.0 (Pan, 2016).  

A IA é um vasto campo de pesquisa, tendo várias abordagens diferentes, dentre elas: a 

teoria fuzzy; árvores de decisão; e redes neurais. Vêm sendo utilizadas em vários tipos de 

aplicações em áreas diferentes (Costa, 2006; Klashanov, 2016; Kornienko, Kornienko, 

Fofanov, & Chubik, 2015; Wolfert, Ge, Verdouw, & Bogaardt, 2017).  E essas abordagens 

basicamente têm como foco ensinar os computadores a pensar por si mesmos e a improvisar 
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soluções para problemas comuns, dessa forma a IA não somente aplica decisões pré-

programadas, mas sim, exibe algumas capacidades de aprendizado (Makridakis, 2017). 

De acordo com Pan (2016) a integração da IA com demandas industriais forçou 

mudanças significativas como os serviços são prestados. O autor cita alguns exemplos: O 

robô de bate-papo Xiaobing, desenvolvido pela Microsoft, orienta a transformação de uma 

interface gráfica tradicional para uma interface interativa com entendimento natural e 

emocional. Também ainda a Microsoft, adquiriu a rede social LinkedIn e vem preparando 

para reconstruir a comunidade usando a tecnologia IA. Além disso, o sistema Watson 

desenvolvido pela IBM foi utilizado de forma operacional nos hospitais, com o objetivo de 

detectar dentre milhões de registros de pacientes, alternativas de diagnóstico de câncer e a 

Baidu sendo utilizada para traduções automáticas, linguagem natural e veículos inteligentes. 

Algumas novas tecnologias de IA estão se fortalecendo e emergindo, são elas: Big 

Data baseado em IA (transformação de big data em conhecimento); Internet Crowd 

Intelligence (usando para trabalhar com alocação de tarefas, fluxos de trabalho complexos e 

ecossistemas de resolução de problemas); Cross-media Intelligence (uma característica 

importante da inteligência humana envolve a utilização abrangente de informações obtidas de 

várias formas de percepção, incluindo visão, linguagem e senso auditivo, para permitir 

reconhecimento, inferência, design, criação e previsão); Human-machine hybrid-augmented 

intelligence (são sistemas de inteligência híbrida são formados pela cooperação entre 

computador e humanos, de modo a formar uma inteligência aumentada); e Autonomous-

intelligent systems que trata do desenvolvimento de robôs autônomos e veículos autônomos 

(Dresner & Stone, 2008; Pan, 2016). 

De acordo com Schwab (2016), a inteligência artificial e a robótica, gerarão uma 

reviravolta nas organizações com relação as funções administrativas nas quais ela passará a 

ocupar. O autor afirma que há um ponto de inflexão onde 30% das auditorias corporativas 

serão realizadas por robôs de IA até o ano 2025, isso acontecerá devido a IA ter facilidade de 

fazer correspondências de padrões e automatizar processos, o que faz a adoção da tecnologia 

ser recomendável. Essa introdução da IA cada vez mais no mercado e nas organizações, tem 

como aspectos positivos a redução de custos, ganhos de eficiência e a facilidade de pequenas 

empresas que exploram fortemente o aspecto da inovação, mas pontos negativos também são 

observados, tais como: perda de postos de trabalho, prestação de contas e responsabilidade, 

mudanças legais, de relatos financeiros e riscos.  

 

2.1.3. Big Data 

O ambiente organizacional vem passando por um momento de crescimento na 

quantidade de dados que são coletados dos ambientes interno e externo, e estão sendo feitos 

vários esforços com o intuito de ampliar as áreas teóricas que envolvem a capacidade e 

aplicação da teoria da informação (Junior, Maçada, Brinkhues, & Dolci, 2015). Hoje o grande 

desafio é justamente criar mecanismos que permitam um processamento e uma análise dessa 

grande quantidade de dados (Wolfert et al., 2017).  

O Big Data está emergindo como um tema relevante entre estudiosos e profissionais, e 

é definido como uma abordagem holística para gerenciar, processar e analisar os dados em 

cinco dimensões, e que tem como objetivo permitir a entrega de valor de forma sustentada, 

medir desempenho, criar competências e melhorar o processo decisório. O big data permite a 

melhora da eficiência e eficácia das organizações, e permite o processo de tomada de decisão 

com base em evidências e não intuição (McAfee & Brynjolfsson, 2012).  

As dimensões do Big Data são denominadas de “5Vs”, são elas: Volume – satisfação, 

acessibilidade aos dados; Variedade – diversidade de fontes e tipos de dados; Velocidade – 

tempo de acesso à informação e a tomada de decisão;  Veracidade – confiança na exatidão 

apresentada pelos dados;  e Valor – o que as informações melhoram nos resultados, valor 
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financeiro utilizado para conseguir obter dados com um bom nível de qualidade (Braganza, 

Brooks, Nepelski, Ali, & Moro, 2017; Junior et al., 2015; Maçada & Canary, 2014; McAfee 

& Brynjolfsson, 2012; Sivarajah, Kamal, Irani, & Weerakkody, 2017; Venkatram & Geetha, 

2017; Wamba et al., 2017). 

Conforme afirmam Maçada & Canary (2014), ainda não existe um consenso sobre o 

conceito de Big Data, talvez isso aconteça conforme, dito por Venkatram & Geetha (2017), a 

definição de Big Data pode variar de organização para organização, de pessoa para pessoa, 

dependendo de seus casos de uso e sua geração de valor a partir de suas características de 

dados, tais como: tamanho de dados, capacidade, competência de recursos humanos, técnicas 

utilizadas para análise etc. 

Conforme afirmam Sivarajah et al. (2017), a magnitude de dados gerados e 

compartilhados pelas organizações (públicas e privadas), indústria, setores sem fins lucrativos 

e pesquisas científicas, aumentou de uma forma imensa. Os dados são das mais diversas 

fontes (estruturadas, semiestruturadas e desestruturadas), tais como: ERP, CRM, vídeos, 

imagens, áudio, sensores, sinais de GPS de celulares, postagens em sites de mídias sociais, 

twittets, blogs, sites, IoT, dentre outras (Chew, 2013; Côrte-Real, Oliveira, & Ruivo, 2016; 

Dobre & Xhafa, 2014; Erevelles, Fukawa, & Swayne, 2016; Junior et al., 2015; Sakthivel, 

Parthipan, & Dhanasekaran, 2016).   

Esse incremento na quantidade de dados gerados é ainda maior devido o uso de 

máquinas nas atividades operacionais nas organizações. As tecnologias Big Data estão 

desempenhando um papel essencial nessa mudança, e cada vez mais as máquinas estão sendo 

equipadas com todo o tipo de sensores que medem dados em seu ambiente na qual estão 

inseridas (Sivarajah et al., 2017; Wolfert et al., 2017). 

Para Maçada & Canary (2014) há um crescimento exponencial no volume de dados 

gerados e com grande velocidade. Por dia, de acordo com Dobre & Xhafa (2014), são gerados 

no mundo aproximadamente 2 exabytes de dados (1 exabyte  é igual 1 bilhão de gigabytes), 

sendo aproximadamente 90% desses dados oriundos de fontes desestruturadas, e já existem 

estimativas que em 2020 o mundo já terá gerado 40 trilhões de gigabytes (Sivarajah et al., 

2017). Felizmente, o preço do armazenamento vem tendo constante queda, Schwab (2016), 

afirma que há 25 anos 1 gigabyte custava aproximadamente U$ 10,000.00, e hoje já chega 

próximo dos U$ 0,03. 

Com essa imensa massa de dados e com o uso do Big Data, já é possível observar que 

a análise desses conjuntos de dados, é quem vem sustentando novas ondas de crescimento da 

produtividade, inovação e aumento de clientes. O Big Data é mais do que simplesmente uma 

questão de quantidade de dados, é uma oportunidade para encontrar informações sobre novos 

e emergentes tipos de dados e conteúdos, para tornar as empresas mais ágeis e para responder 

questões que outrora estavam fora do alcance das organizações (Dobre & Xhafa, 2014). 

Em suma, o Big Data vem emergindo com uma poderosa ferramenta tecnológica nos 

dias atuais, pois dentre outras coisas, vem permitindo a evolução do processo decisório. Ele 

permite analisar o universo de dados em vez de alguns dados de amostra, portanto, não há 

resultados tendenciosos. O exemplo ocorre com as redes sociais onde se permite análises de 

forma muito econômica e um feedback das opiniões dos clientes de forma mais rápida. É 

possível construir um produto com base nas preferências dos clientes com a ajuda de Big Data 

(Venkatram & Geetha, 2017). 

 

2.2. Capacidades Dinâmicas (Dynamic Capabilities) 

O tema das Capacidades Dinâmicas (CD) ou Dynamic Capabilities, vem sendo visto 

como um acontecimento nas organizações e despertando interesse no ambiente acadêmico, 

bem como no corporativo nos seus mais diversos segmentos, que vão desde a área estratégica, 

passando pela gestão de recursos humanos, marketing, inovação, empreendedorismo e gestão 
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da informação e do conhecimento.  

Para Fernandes et al. (2017) e Vogel & Güttel (2013) a CD emerge atualmente como um 

campo de estudo vibrante dentro do quadro teórico baseado no gerenciamento de recursos e 

estratégias, e para os autores há um expressivo crescimento no número de citações e de 

artigos que abordam a temática “Dynamic Capabilities”.   

De acordo com Meirelles e Camargo (2014) e Di Stefano, Peteraf, & Verona (2014) 

existe discussão para o desenvolvimento do conceito de capacidade dinâmica, pois têm 

percepções/variações da definição, algumas semelhantes e outras bem conflitantes sobre os 

condicionantes e os elementos que compõem as capacidades dinâmicas. Barreto (2010) afirma 

que tal proliferação de definições mostra o dinamismo gerado pelo tema e é justificado pela 

juventude da abordagem, mas também produz alguma confusão que pode dificultar um 

progresso mais efetivo da abordagem. Portanto, uma consolidação do conceito de capacidades 

dinâmicas parece necessária antes que outras etapas de pesquisa sejam tomadas no campo 

para garantir que consideradas suposições, variáveis e relacionamentos adequados.  

Uma pesquisa desenvolvida por Fernandes et al. (2017), permitiu um mapeamento da 

estrutura intelectual em torno do conceito de capacidade dinâmica. Os autores encontraram 

cinco abordagens distintas: capacidades digitais, capacidades de conhecimento, capacidades 

de absorção, capacidades estratégicas, além de recursos e capacidades. Foi observado que a 

maioria das pesquisas realizadas sobre a temática capacidade dinâmica, converge para uma ou 

mais dessas cinco abordagens. 

Também existe um consenso com relação a origem da CD, que é a visão baseada em 

recursos – VBR (resource-based view – RBV) (Alvarenga, Leite, Freitas, & Ruas, 2016; 

Barreto, 2010; Gallardo, 2009; Giniuniene & Jurksiene, 2015; Guedes, Araújo, & Ornellas, 

2012; Ju, Park, & Kim, 2016; Michailova & Zhan, 2015; Panizzon, Milan, Perin, & Sampaio, 

2015; D. J. Teece, 2007; D. J. Teece, Pisano, & Shuen, 1997; Wamba et al., 2017). Panizzon 

et al. (2015) afirmam que a CD tem origem também na VBC – Visão Baseada em 

Conhecimento (KBV – Knowledge-based View) e da visão neoschumpeteriana da firma 

(Augier & Teece, 2008). 

Para os primeiros autores que abordaram essa temática, Teece et al. (1997), a capacidade 

dinâmica consiste na habilidade de uma firma, de forma intencional, integrar, construir e 

reconfigurar suas competências, sejam elas, internas e externas, para se adequar aos 

ambientes dinâmicos. A questão central das capacidades dinâmicas está no processo através 

do qual desenvolve e renova as competências existentes da organização, com base em 

designações/decisões passadas internamente e do ambiente dinâmico. 

Meirelles & Camargo (2014) explanam que as capacidades dinâmicas são baseadas em 

três elementos: os processos, as posições e a trajetória. Sendo os processos, rotinas ou 

padronização de aprendizado que acontece de forma recorrente; as posições como ativos que 

a firma possui, além de relações com clientes e ambiente externo; e a trajetória no processo 

decisório e aproveitamento de oportunidades que surgiram no mercado ou de tecnologias. Em 

outra perspectiva, a capacidade de uma organização para criar, estender ou modificar sua base 

de recursos propositadamente (Helfat et al., 2007). Silva (2011) complementa afirmando que 

a organização cria, estende ou reconfigura sua base de recursos em nível de processo. As 

capacidades operam para expandir, modificar ou criar recursos comuns (Winter, 2003). 

 Teece (2007) complementa seu conceito de 1997, afirmando que as CD permitem as 

organizações sentirem e moldarem oportunidades e ameaças; aproveitarem oportunidades e 

manterem a competitividade através do aprimoramento, combinação, proteção e, quando 

necessário, reconfiguração dos ativos intangíveis e tangíveis da empresa comercial. No 

conceito inicial de Teece et al. (1997), conforme afirmam Meirelles & Camargo (2014), é 

caracterizado com uma visão multidisciplinar, perpassando dos limites da estratégia 

convencional, e inserindo nesse contexto áreas variadas, como a inovação e a aprendizagem 
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organizacional.  

Já Eisenhardt & Martin (2000), discorrem a relevância dos processos para as capacidades 

dinâmicas, para eles são os processos da empresa que utilizam recursos, especialmente os 

processos, são usados para integrar, reconfigurar, obter e liberar recursos, e para combinar e 

até mesmo criar mudanças de mercado. As capacidades dinâmicas, portanto, são as rotinas 

organizacionais e estratégicas pelas quais as empresas conseguem novas configurações de 

recursos à medida que os mercados emergem, colidem, dividem, evoluem ou até mesmo 

morrem. Uma característica relevante é que a CD aborda, é a questão da rápida capacidade 

adaptativa das organizações perante um mercado competitivo e a busca pela vantagem 

competitiva nesse cenário variável com mudanças, sobretudo, tecnológicas (Arndt & Norbert, 

2015; Barreto, 2010; Meirelles & Camargo, 2014; D. J. Teece, 2007; D. J. Teece et al., 1997).  

Já Teece (2007) afirma que há três capacidades sustentadoras das CD, que são: a firma 

possuir a capacidade de observar o contexto na qual está inserida; também possuir a 

capacidade de tirar proveito das chances que surgem; e, capacidade de gerenciar e 

transformações que venham a ocorrer no ambiente organizacional. 

Meirelles & Camargo (2014) contribuem resumindo as definições de capacidades 

dinâmicas, como a implicação de esforços de mudança e inovação, com intuito de buscar, 

criar, integrar, renovar, recriar ou reconfigurar, selecionar e implantar recursos, mediante a 

perspectiva de Helfat et al. (2007), de habilidades e competências na perspectiva de Teece et 

al. (1997), das capacidades dinâmicas como processos e rotinas na percepção de Teece (2007) 

ou de capacidades na ótica de Wang & Ahmed (2007). 

Já na visão das capacidades dinâmicas, atuando como rotinas e processos, Teece (2007) 

afirma a necessidade da existência de alguns microfundamentos das capacidades que estão 

relacionadas com processos, indo de acordo com Eisenhardt & Martin (2000), e que podem: 

atuar analisando o ambiente externo na qual a firma está inserida; aproveitar as 

chances/oportunidades detectadas; e gerenciar ameaças e transformações decorrentes das 

mudanças organizacionais. No quadro 1 é apresentada as descrições dos processos dos 

microfundamentos das capacidades dinâmicas de Teece (2007). 

Quadro 1 – Microfundamentos das Capacidades Dinâmicas e seus Processos 
Capacidades Processos 

- Capacidade de atuar analisando 

o ambiente externo na qual está 

inserida 

(Sensing)  

 

 

 

 

 

- Capacidade de aproveitar as 

chances/oportunidades detectadas 

(Seizing) 

 

 

- Capacidade de gerenciar 

ameaças e transformações 

decorrentes das mudanças 

organizacionais (Managing 

threats/transforming) 

- processos para direcionar trabalhos internos de P&D;  

- processos de buscar fornecedores para complementar as 

inovações da organização; 

- processos para buscar desenvolvimentos científicos e 

tecnológicos externos à firma;  

- processos para reconhecer segmentos de mercado alvo, 

mudando as necessidades dos clientes e gerando inovações 

direcionadas para os clientes.  

 

- processos voltados para soluções para o cliente;  

- processos de seleção das fronteiras organizacionais;  

- processos para seleção de protocolos de tomada de decisões;  

- processos para construir lealdade de comprometimento.  

 

- processos de descentralização e decomposição; 

- processos de coespecialização;  

- processos de governança  

- processos de gerenciamento do conhecimento.  

 

Fonte: Adaptado de Teece (2007) 

Em suma, a capacidade dinâmica é o agrupamento de habilidades, comportamentos e 

capacidades organizacionais, assim como processos e rotinas, que levam a empresa a se 

diferenciar no mercado competitivo frente aos seus concorrentes. E conforme afirma Teece 

(2007), embora o desempenho de longo prazo da empresa seja determinado, de alguma forma 
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pelo modo como o ambiente empresarial (externo) recompensa seu patrimônio, o 

desenvolvimento e o exercício de capacidades dinâmicas (internas) estão no centro do sucesso 

empresarial ou na sua falha. 

 

2.3. Constructo da Pesquisa 

Com o conhecimento adquirido no referencial teórico sobre Transformação Digital, 

mais especificamente alguns dos seus elementos que podem se relacionar diretamente, IoT, 

Big Data e Inteligência Artificial, e das Capacidades Dinâmicas e seus microfundamentos, 

dentre outros, e com o intuito de alcançar o objetivo da pesquisa, foi desenvolvido um modelo 

conceitual com base nas Capacidades Dinâmicas de Teece (2007) que são: Capacidade de 

analisar o ambiente externo na qual está inserida (Sensing); Capacidade de aproveitar as 

chances/oportunidades detectadas (Seizing); e Capacidade de gerenciar ameaças e 

transformações decorrentes das mudanças organizacionais (Managing threats/transforming). 

Também será utilizada na pesquisa a matriz de importância x 

desempenho/performance, que é um dos modelos de avaliação de qualidade da satisfação do 

cliente, e visa detectar se os serviços/produtos oferecidos estão de acordo com as expectativas 

e/ou necessidades do cliente. Segundo Martilla & James (1977) o modelo de análise e 

importância x desempenho/performance, também chamada de matriz de oportunidades, é um 

método de identificação de oportunidades de melhoria.  

 Portanto, a figura 1, representa o constructo da pesquisa, onde estão relacionados os 

temas da transformação digital e das capacidades dinâmicas. 

Figura 1: Constructo da pesquisa 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

Em parte do modelo será utilizada a matriz importância x desempenho, com o 

acréscimo de uma dimensão denominada de importância futura até 2025 na percepção dos 

respondentes. Essa matriz tridimensional se faz necessária, pois os elementos da 

transformação digital, conforme afirmam Kane et al. (2015), ainda se encontram em fase de 

amadurecimento nas organizações e essa terceira dimensão trará a perspectiva de importância 

dessas tecnologias sobre as capacidades dinâmicas nos próximos 7 anos, ou seja, até 2025, 

ano que serão detectados, segundo Schwab (2016), alguns pontos de inflexão da quarta 

revolução industrial. Para permitir uma visualização em duas dimensões, o desempenho atual 

será alocado com a importância atual e a perspectiva de importância até 2025. 

 

3. Metodologia 

O presente estudo se caracterizou como exploratório e descritivo, devido buscar 

identificar possíveis relações e diferenças entre um conjunto de variáveis e sem 

necessariamente se preocupar com o quesito da causalidade.  

Capacidade	Dinâmica	de	
Sentir	o	ambiente

(Sensing)

Capacidade	Dinâmica	de	
Aproveitar	Oportunidades	

(Seizing)

Capacidade	Dinâmica	de	
Gerenciar	ameaças	e	

transformações

Importância	
Futura

Transformação	Digital

IoT Big	Data
Artificial	

Intelligence
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Quanto à natureza da pesquisa e abordagem ao problema, foi feita uma pesquisa 

quantitativa, utilizando o método de pesquisa survey descritiva. Quanto ao momento de coleta 

da pesquisa, foi utilizado o corte transversal (cross-sectional study) em um só momento cuja 

pretensão foi de descrever e analisar o estado das variáveis em um dado momento.  

Para pesquisa quantitativa a amostragem utilizada foi a não-probabilística e seus 

elementos foram selecionados de acordo com a conveniência do pesquisador. Para a aplicação 

dos questionários com questões fechadas e abertas, foi utilizado um instrumento eletrônico de 

aplicação de questionários. O link foi enviado para profissionais das áreas de TI e 

Administração do Rio Grande do Norte por email e também encaminhado para grupos 

fechados no Facebook de profissionais das duas áreas. Foram enviados para aproximadamente 

350 profissionais. No total foram respondidos 72 questionários, que após análise e exclusão 

de questionários preenchidos de forma incompleta e retirado os questionários respondidos por 

pessoas que não eram gestores de negócio ou TI, restaram 53 questionários válidos, somente 

dos respondentes que afirmaram serem gestores de TI ou de Negócio.  

Um teste piloto do questionário foi enviado para 2 alunos de doutorado em 

administração com conhecimento na área de tecnologia e inovação. Também o instrumento 

foi submetido a avaliação de 2 doutores com experiência em instrumentos quantitativos. Após 

as sugestões, as considerações foram acatadas e implementadas no instrumento de pesquisa. 

Para Malhotra (2001), a primeira providência empírica adotada foi a determinação da 

confiabilidade de consistência interna da escala do tipo-Likert, através do Alfa de Cronbach e 

que esse coeficiente varia de 0 a 1 e indica confiabilidade insatisfatória de consistência interna 

quando fica igual ou menor que 0,6. O alfa de Cronbach obtido foi relativamente alto para as 

questões que envolvem as capacidades dinâmicas, sendo 0,925 para as 9 questões com escala 

do tipo-Likert. Quando separados por categorias, foi obtido o valor de 0,925 para questões 

relativas a IoT, 0,945 para Big Data e 0,878 para Inteligência Artificial. 

 

4. Análise e interpretação dos resultados 

Geralmente a estatística descritiva, segundo Crespo (2010), é utilizada em pesquisas 

bibliográficas, documentais, experimentais e em pesquisas descritivas, pois emprega 

evidências quantitativas ou quantificáveis.   

 

4.1. Perfil dos Respondentes 

Na estatística descritiva, observou-se uma maior participação de respondentes de 

grandes empresas (50,9%), que somado ao percentual de médias empresas (17%), 

representam a maioria dos respondentes com 67,9%. Já microempresa representaram 17%, e 

pequenas empresas com o menor percentual de 15,1%. Dessas empresas, 67,9% são nacionais 

e 32,1% não multinacionais. Com relação ao tipo de entrega que a empresa faz para seu 

cliente, foi identificado o percentual de 39,6% para “Produto e Serviço”, seguido por somente 

“Serviço” com 34% e por “Produto” com 14%. O que representa de forma semelhante as 

características da região de Natal-RN onde foi desenvolvida a pesquisa, onde há uma 

predominância por serviços e baixa atividade industrial na fabricação de produtos.   

Os pesquisadores optaram por selecionar somente os questionários respondidos por 

gestores, sejam eles de negócio ou TI, os resultados indicaram uma maior predominância de 

gestores de negócio com 62,3%, enquanto que gestores de TI totalizaram 37,7%. Também foi 

observado o nível hierárquico relativo ocupado pelos respondentes. O modelo utilizado foi 

com base em Pereira, Sousa Filho, & Lucian (2009), no qual a escala varia de 0 a 1, sendo 0 

(zero) o nível mais alto hierárquico e 1 o último nível (mais operacional). Neste índice, o 

nível hierárquico que ocupa atualmente é dividido pelo número total de níveis hierárquicos da 

organização e pode variar de empresa para empresa. Para cálculo do índice do nível 

hierárquico foi utilizado o seguinte cálculo: indicehierarquico = (nivelhierarquico-1) / 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4849



 

 

(niveishierarquicos-1), para niveishierarquivos>1 o indicehierarquico = 1, para 

níveishieraquicos=1. A média obtida foi de 0,6, onde aproximadamente 51% dos 

respondentes possuem um nível hierárquico que varia de 0 a 0,5, ou seja, a maioria dos 

respondentes faz parte de níveis hierárquicos superiores da organização. Sugere-se, também, a 

participação do percentual de 17% por parte dos gestores principais da organização (índice 

hierárquico 0 – zero).  

 

4.2. Matriz Importância (atual e futura) x Desempenho 

Segundo Tontini & Theiss (2005), o modelo de análise de importância x desempenho, 

também chamada de matriz de oportunidades, é um método de identificação de oportunidades 

de melhoria, criada por Martilla e James em 1977. 

Para a pesquisa, a matriz foi utilizada com o intuito de analisar a importância atribuída 

atualmente, o desempenho e a perspectiva de importância futura até 2025 na percepção dos 

gestores de negócio e de TI, para o uso das tecnologias IoT, Big Data e IA, relacionados com 

os processos das capacidades dinâmicas que envolvem, respectivamente:  A capacidade de 

analisar o ambiente externo na qual está inserida (Sensing); Capacidade de aproveitar as 

chances/oportunidades detectadas (Seizing); e Capacidade de gerenciar ameaças e 

transformações decorrentes das mudanças organizacionais (Managing threats/transforming), 

conforme a Teoria das Capacidades Dinâmicas formulada por Teece (2007). Foi utilizada 

uma escala tipo-Likert de 7 pontos, que variou de 1 (sem importância / nenhum desempenho) 

até 7 (extrema importância / excelente desempenho).  

 

4.2.1. Microfundamento da Capacidade Dinâmica Sensing (analisar o ambiente): 

De acordo Teece (2007), a capacidade dinâmica Sensing, que possui processos que 

permitem analisar o ambiente externo na qual a organização está inserida; processos que 

permitem direcionar trabalhos internos de P&D; buscar fornecedores para complementar as 

inovações da organização; buscar desenvolvimentos científicos e tecnológicos externos à 

firma; e reconhecer segmentos de mercado alvo, mudando as necessidades dos clientes e 

gerando inovações direcionadas para os clientes.  

No quadro 2, é demonstrado através da análise das médias, medianas e modas obtidas 

através da análise da escala tipo-Likert, que dentre as 3 tecnologias (IoT, Big Data e IA), o 

Big Data possui melhor desempenho (mediana 4 e média 3,58), seguido da IoT (mediana 2 e 

média 2,11), e por último a utilização da Inteligência Artificial, com desempenho ainda 

incipiente ou quase sem utilização (mediana 1 e média 1,83). Os dados sugerem ainda que as 

3 tecnologias são pouco utilizadas para esses tipos de processos de detecção de elementos do 

ambiente externo.  

Quadro 2: Importância atual, desempenho, importância futura da capacidade dinâmica 

Sensing 
Tecnologia  Dimensão 1 2 3 4 5 6 7 Média Mediana Moda 

IoT Importância Atual 24,5% 7,5% 9,4% 17,0% 17,0% 13,2% 11,3% 3,79 4,00 1 

Desempenho 41,5% 18,9% 26,4% 13,2% 0,0% 0,0% 0,0% 2,11 2,00 1 

Importância (perspectiva 

futura) 

7,5% 5,7% 7,5% 9,4% 20,8% 24,5% 24,5% 5,02 5,00 6 

Big Data Importância Atual 9,4% 3,8% 28,3% 7,5% 15,1% 17,0% 18,9% 4,42 5,00 3 

Desempenho 18,9% 13,2% 5,7% 28,3% 20,8% 13,2% 0,0% 3,58 4,00 4 

Importância (perspectiva 

futura) 

5,7% 1,9% 15,1% 11,3% 18,9% 24,5% 22,6% 5,00 5,00 6 

Inteligência 
Artificial 

Importância Atual 13,2% 26,4% 22,6% 26,4% 3,8% 7,5% 0,0% 3,04 3,00 2 

Desempenho 50,9% 26,4% 15,1% 3,8% 3,8% 0,0% 0,0% 1,83 1,00 1 
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Importância (perspectiva 
futura) 

9,4% 5,7% 13,2% 5,7% 18,9% 20,8% 26,4% 4,87 5,00 7 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

De acordo com Dobre & Xhafa (2014), as tecnologias que envolvem o Big Data estão 

mais acessíveis as organizações, o que pode estar colaborando com o desempenho melhor 

dentre as 3 tecnologias pesquisadas. Além disso, o Big Data favorece a captura de dados e 

informações externas, que é o foco principal da capacidade dinâmica Sensing. Como 

exemplo, ocorre com as redes sociais onde se permite análises de forma muito econômica e 

opiniões do ambiente externo de forma mais rápida (Venkatram & Geetha, 2017). 

 Já com relação a importância atual, observou-se que os gestores percebem as três 

tecnologias como importantes atualmente, mesmo as que estão com baixo desempenho. E que 

a perspectiva de importância futura possui um acrescimento considerável, o que sugere que os 

respondentes acreditam que o IoT, Big Data e a IA serão mais importantes nos processos da 

capacidade dinâmica de detecção do ambiente externo, novamente com os percentuais mais 

altos para a tecnologia Big Data.  

 Outra questão que pode indicar a maior utilização e importância (atual e futura) do Big 

Data, é que essa tecnologia tem forte relação com o que Teece (2007) defende com relação 

aos processos da capacidade dinâmica de analisar o ambiente (sensing), onde para obter êxito, 

as organizações precisam interpretar a informação disponível em qualquer forma que apareça, 

seja através de gráficos, imagens, notícias de avanços científicos e tecnológicos, ou a angústia 

expressada por um cliente frustrado. É preciso acumular e depois filtrar informações de 

contatos profissionais e sociais para criar uma conjectura ou uma hipótese sobre a evolução 

provável das tecnologias, necessidades do cliente e respostas do mercado. Esta tarefa envolve 

monitorar desenvolvimentos tecnológicos internos e externos e avaliar as necessidades dos 

clientes, expressas e latentes, bem como a aprendizagem, interpretação e atividade criativa 

(Dobre & Xhafa, 2014). Essa detecção (sensing) é essencial para que a empresa se sustente a 

longo prazo à medida que os clientes, concorrentes e tecnologias mudam (Teece, Peteraf, & 

Leih, 2016). 

 

4.2.2. Microfundamento da Capacidade Dinâmica Seizing (aproveitar oportunidades): 

Os processos voltados para soluções aos clientes, seleção das fronteiras 

organizacionais, seleção de protocolos de tomada de decisões e relacionados com a 

construção de lealdade e comprometimentos dos funcionários, fazem parte das capacidades 

dinâmicas Seizing, que permitem a mobilização de recursos para atender às necessidades e 

oportunidades aproveitando-as (Teece, 2007; Teece, Peteraf, & Leih, 2016).  

No quadro 3 identifica-se percentuais mais elevados nas 3 tecnologias se comparadas 

com as capacidades dinâmicas sensing. Novamente há uma predominância no desempenho da 

tecnologia Big Data em relação a IoT e IA, com médias 3,72, 2,53 e 1,72, e medianas 4, 2 e 1, 

respectivamente.  

Quadro 3: Importância atual, desempenho, importância futura da capacidade dinâmica Seizing 
Tecnologia  Dimensão 1 2 3 4 5 6 7 Média Mediana Moda 

IoT Importância Atual 20,8% 9,4% 9,4% 17,0% 22,6% 13,2% 7,5% 3,81 4,00 5 

Desempenho 28,3% 24,5% 24,5% 11,3% 11,3% 0,0% 0,0% 2,53 2,00 1 

Importância (perspectiva 

futura) 

7,5% 13,2% 9,4% 7,5% 26,4% 17,0% 18,9% 4,58 5,00 5 

Big Data Importância Atual 5,7% 13,2% 18,9% 3,8% 22,6% 20,8% 15,1% 4,47 5,00 5 

Desempenho 15,1% 5,7% 20,8% 24,5% 20,8% 11,3% 1,9% 3,72 4,00 4 

Importância (perspectiva 
futura) 

3,8% 7,5% 11,3% 7,5% 15,1% 20,8% 34,0% 5,21 6,00 7 

Inteligência Importância Atual 18,9% 18,9% 22,6% 17,0% 13,2% 3,8% 5,7% 3,21 3,00 3 
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Artificial Desempenho 52,8% 32,1% 7,5% 5,7% 1,9% 0,0% 0,0% 1,72 1,00 1 

Importância (perspectiva 
futura) 

1,9% 13,2% 11,3% 24,5% 15,1% 11,3% 22,6% 4,62 4,00 4 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 Essas médias e medianas superiores no desempenho das 3 tecnologias para as 

capacidades de aproveitamento de oportunidades detectadas no ambiente interno e externo da 

organização, sugerem o maior uso de tecnologias para esses processos, isso está de acordo 

com o que afirma Teece (2007), que informa que para abordar as oportunidades (Seizing), tem 

que haver a manutenção e o aprimoramento das competências tecnológicas e dos recursos 

complementares e, em seguida, quando a oportunidade está madura, investindo fortemente 

nas tecnologias e designs mais prováveis para alcançar uma maior aceitação do mercado.  

 Para a capacidade dinâmica de aproveitar oportunidades, observou-se que o 

desempenho e importância (atual e futura) da utilização do Big Data, foi superior as demais 

capacidades dinâmicas e tecnologias, esse fato pode estar ocorrendo devido essa capacidade 

dinâmica ter forte relação com o processo de tomada de decisão, através da definição e 

utilização de protocolos de decisão. De acordo com Vieira, Pedrosa, & Soares (2017), 

Erevelles, Fukawa, & Swayne (2016) e Venkatram & Geetha (2017), a justificativa para 

utilização da tecnologia Big Data é devido sua utilização do processo decisório, onde se busca 

melhores decisões, com o intuito de aumentar a probabilidade de êxito e minimização do 

risco. 

 

4.2.3. Microfundamento da Capacidade Dinâmica Managing Threats/Transforming 

(gerenciar ameaças e oportunidades): 

De acordo com Meirelles & Camargo (2014) e Teece (2007) existe uma terceira 

capacidade que serve de fundamentação para as capacidades dinâmicas, que é a denominada 

capacidade de gerenciar ameaças e transformações (Managing Threats/Transforming), e sua 

composição envolve processos que abordam questões de descentralização e decomposição da 

estrutura organizacional; a coespecialização de ativos da organização; e aspectos relacionados 

com aprendizagem, compartilhamento do conhecimento, além de governança.  

 Assim como nas capacidades Sensing e Seizing, observou-se que o desempenho da 

tecnologia Big Data foi superior a IoT e IA. Foi observado quando comparada a média do 

desempenho da tecnologia de IoT nesta capacidade dinâmica com as demais, que seu 

desempenho foi melhor, conforme demonstra o quadro 4. Também vale destacar o alto 

percentual de respondentes que não há desempenho algum da IA para essa capacidade 

dinâmica (50,9%). Isso sugere a imaturidade ainda do uso da inteligência artificial nas 

empresas pesquisadas.  

Quadro 4: Importância atual, desempenho, importância futura da capacidade dinâmica 

Managing Threats/Transforming 
 Tecnologia Dimensão 1 2 3 4 5 6 7 Média Mediana Moda 

IoT Importância Atual 22,6% 13,2% 7,5% 18,9% 17,0% 17,0% 3,8% 3,60 4,00 1 

Desempenho 41,5% 9,4% 11,3% 15,1% 11,3% 11,3% 0,0% 2,79 2,00 1 

Importância (perspectiva 

futura) 

13,2% 11,3% 3,8% 13,2% 9,4% 35,8% 13,2% 4,55 5,00 6 

Big Data Importância Atual 7,5% 7,5% 13,2% 15,1% 28,3% 15,1% 13,2% 4,47 5,00 5 

Desempenho 28,3% 11,3% 13,2% 17,0% 15,1% 5,7% 9,4% 3,34 3,00 1 

Importância (perspectiva 

futura) 

3,8% 1,9% 7,5% 9,4% 18,9% 28,3% 30,2% 5,43 6,00 7 

Inteligência 

Artificial 

Importância Atual 9,4% 24,5% 22,6% 18,9% 5,7% 17,0% 1,9% 3,45 3,00 2 

Desempenho 50,9% 28,3% 11,3% 7,5% 1,9% 0,0% 0,0% 1,81 1,00 1 

Importância (perspectiva 
futura) 

3,8% 9,4% 20,8% 13,2% 9,4% 17,0% 26,4% 4,72 5,00 7 
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Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 Com relação a importância atual e importância na perspectiva futura, foi detectado em 

ambas uma menor importância atribuída a tecnologia IoT, quando comparada com as outras 

capacidades dinâmicas. Talvez isso se deva ao fato dos processos que envolvem essa 

capacidade dinâmica serem relacionados com tomada de decisão (centralização ou 

descentralização), com cruzamentos de informações de ativos diferentes, com aprendizagem, 

compartilhamento e a integração do conhecimento (Meirelles & Camargo, 2014). Essas 

características estão mais relacionadas com análises, o que pode sugerir a maior utilização de 

soluções de Big Data e posteriormente com IA. Padrão justamente este observado, onde o Big 

Data e IA percebeu-se um aumento na importância atual e futura em relação as capacidades 

Sensing e Seizing. Para  Gunasekaran et al. (2017) o Big Data atua positivamente no 

compartilhamento de informações, integração e transformação na cadeia na qual a 

organização faz parte, além do desempenho organizacional.    

 

4.2.4. Matriz Importância (atual e perspectiva futura) x Desempenho atual 

Optou-se no trabalho por dividir a matriz de importância e desempenho em duas partes. 

A primeira utilizando a importância atual versus desempenho atual observado. E a segunda, a 

Importância na perspectiva futura versus desempenho atual observado. Foram definidos 4 

quadrantes em cada gráfico, que foram divididos da seguinte forma: de 1,0 a 3,9 (média) 

Menor Importância/Menor Desempenho e de 4,0 a 7,0 (média) Maior Importância/Maior 

Desempenho. Para melhor compreensão, segue abaixo a legenda: 

IAA – IoT com a CD de Analisar o ambiente (Sensing) 

IAO – IoT com a CD de Aproveitar as Oportunidades (Seizing) 

IGA – IoT com a CD de Gerir Ameaças (Managing Threats/Transforming) 

BAA – Big Data com a CD de Analisar o ambiente (Sensing) 

BAO – Big Data com a CD de Aproveitar as Oportunidades (Seizing) 

BGA – Big Data com a CD de Gerir Ameaças (Managing Threats/Transforming) 

AAA – Inteligência Artificial com a CD de Analisar o ambiente (Sensing) 

AAO – Inteligência Artificial com a CD de Aproveitar as Oportunidades (Seizing) 

AGA – Inteligência Artificial com a CD de Gerir Ameaças (Managing Threats/Transforming) 

Ao analisar a figura 2, composto pela Importância Atual versus Desempenho atual, 

observar-se no quadrante de menor importância e menor desempenho, as tecnologias IoT e 

Inteligência Artificial, para as 3 capacidades dinâmicas. Já Big Data é visto com uma 

tecnologia com um maior desempenho nas capacidades dinâmicas.  

Figura 2: Matriz Importância atual x Desempenho atual 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 
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 Quando analisado com a importância, observa-se que dentre os respondentes as 

tecnologias de IoT e Inteligência artificial se encontram no quadrante de menor importância 

atual, ou seja, esses dois serviços além de terem menor desempenho, também são vistos com 

menor importância, para as três capacidades dinâmicas (analisar o ambiente, aproveitar a 

oportunidade e gerir ameaças/oportunidades). Também fica sugerido que a Inteligência 

Artificial tem o menor desempenho dentre as 3 tecnologias. Provavelmente o baixo 

desempenho esta relacionado com a pouca utilização, devido justamente a questão de 

maturidade da própria tecnologia, conforme afirma Makridakis (2017) que a revolução 

proporcionada pela IA estará acontecendo no espaço de tempo dos próximos 20 anos, e que 

há dois aspectos relevantes para lidar com esses desafios da IA, o primeiro é que os perigos 

são bem compreendidos, e o segundo, é há muito tempo para debater os problemas e tomar 

ações sábias para lidar com eles efetivamente. 

 Para duas das capacidades dinâmicas, analisar o ambiente (Sensing) e aproveitar as 

oportunidades (Seizing), a tecnologia de Big Data se enquadrou no quadrante de maior 

desempenho e maior importância. Provavelmente isso se deva ao fato dos gestores já 

possuírem maior conhecimento da tecnologia, por ser a mais utilizada e vivenciada. Os 

gestores, provavelmente, perceberam que à medida que os dados se tornam maiores, mais 

complexos e mais inexplicáveis, há uma necessidade de auxiliar capacidade mental dos 

humanos para analisar/filtrar essa grande quantidade de informações e conhecimento 

(Erevelles et al., 2016). Além disso, de acordo com McAfee & Brynjolfsson (2012), o desafio 

é coletar de forma inteligente informações nessa grande massa de dados, que possui mais 

volume, variedade e com mais velocidade. 

 Já quando avaliada a figura 3 que contém a Importância (perspectiva futura até 2025) 

versus Desempenho atual, observa-se uma maior importância atribuída para as 3 tecnologias 

nas 3 capacidades dinâmicas, com maior destaque para o aumento da importância da IoT e do 

Big Data. Mesmo com esse aumento da importância futura, na percepção dos gestores, vale 

observar a necessidade das organizações buscarem ter o cuidado nas questões que envolvem a 

privacidade individuais, pois como afirma Adams (2017), proteger os dados pessoais na era 

do Big Data e do IoT requer uma abordagem multifacetada e um maior controle do 

proprietário dos dados. 

Figura 3: Matriz Importância Perspectiva futura (2025) x Desempenho atual 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 
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relevância dessas 3 tecnologias nas suas organizações no prazo de 7 anos (2025).  

Observa-se também, que, mesmo possuindo menor desempenho atual, as tecnologias 

são percebidas como maior importância (atual ou futura) na atuação dos processos das 

capacidades dinâmicas abordadas na pesquisa. Isso pode se dever ao fato das necessidades das 

organizações precisarem, nos ambientes competitivos, se reconfigurarem de forma mais 

rápida. Com maior destaque para BAO – Big Data nos processos das capacidades dinâmicas 

de Aproveitar as Oportunidades e BAA – Big Data nos processos das capacidades dinâmicas 

de Analisar o Ambiente.  

 

4.3. Processo de Transformação Digital com uso das tecnologias IoT, Big Data e IA 

Os gestores de negócio e TI foram indagados com uma questão aberta, com relação a 

opinião sobre a empresa esta a passar ou passará pelo processo de transformação digital com 

o uso de tecnologias como IoT, Big Data e Inteligência Artificial. E o quão relevante é esse 

processo de transformação digital com as capacidades dinâmicas para a organização, 

relativamente à estrutura organizacional, processo de tomada de decisão e resultados 

financeiros.  

Dentre as respostas, observou-se que há uma busca por implantar essas tecnologias, com 

intuito de inovação para melhoria do processo decisório, conforme relatos abaixo dos 

respondentes intitulados A e B: 
Respondente A: 
Estamos a todo tempo buscando inovação o tempo todo. Precisamos buscar o 

uso dessas tecnologias para melhorar o nosso processo de tomada de decisão e 

também melhorar nossos processos para garantirmos melhor prestação de 

serviços. 

Respondente B: 
Essas tecnologias mudam a forma de ver e entender a empresa e mudam 

também as oportunidades de negócios, não apenas do ponto de vista de tomada 

de decisão, mas também como potenciais produtos/serviços a fazerem parte do 

portfólio da empresa. O desenvolvimento dessas tecnologias está trazendo 

benefícios gerenciais diretos internos e ao mesmo tempo se cria na empresa o 

know-how necessário para o aproveitamento dessas tecnologias em produtos e 

serviços. 

Com relação ao uso das tecnologias, assim como aconteceu nos dados quantitativos, 

observou-se nos relatos que a ferramenta Big Data já é uma realidade e a IA ainda se encontra 

um pouco distante da realidade local, conforme demonstram os relatos abaixo dos 

respondentes C, D e E: 
Respondente C: 
Big Data principalmente é uma solução fundamental para meu tipo de negócio. 

Ela ajudará fortemente o processo decisório da minha empresa o que acarretará, 

possivelmente em melhores receitas financeiras, pois as decisões serão mais 

assertivas. Em um momento mais distante a inteligência artificial ajudará 

também nessas decisões. 

Respondente D: 

Big Data hoje é nossa maior realidade, IoT e inteligência artificial demorará 

mais para utilizarmos. 

Respondente E: 

O Big Data é uma realidade que não pode ser desprezada. Ela oferece a 

organização uma vasta gama de oportunidades que podem impacta 

positivamente nos lucros. O AI ainda não faz parte de nossos planos. Tudo ainda 

é muito novo, não passando de muitas especulações. 

De acordo com a análise dos relatos, algumas das empresas estão passando pelo processo 

de Transformação Digital de forma ainda muito incipiente, com iniciativas de soluções que 

envolvem basicamente o Big Data. Já a IoT, e principalmente, o uso da Inteligência Artificial, 

ainda é algo que as organizações não estão efetivamente implementando e estão aguardando o 
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amadurecimento dessas tecnologias. Também se observou que as iniciativas de utilização, 

tem como objetivo auxiliar o processo de inovação e melhoria / reconfiguração dos processos. 

Para Silva (2011), o uso da TI e sua capacidade de reconfigurabilidade e complementaridade, 

permitem a melhoria da eficiência e a efetividade do desempenho nos processos de negócio. 

 

5. Conclusões 

 

Com o uso cada vez mais massivo da TI no ambiente empresarial com objetivo de 

melhorar sua eficiência, eficácia e efetividade, as organizações buscam mecanismos de 

aprimoramentos dos seus processos com o uso dessas tecnologias, bem como com intuito de 

competir em um mercado tão concorrido, onde em toda parte surge uma estratégia com 

finalidade de criar ou manter uma vantagem competitiva.  

No processo de transformação digital, conforme afirmam Matt, Hess, & Benlian (2015), 

nos últimos anos, empresas em quase todas as indústrias realizaram várias iniciativas para 

explorar novas tecnologias digitais e explorar seus benefícios. Por consequência, há 

transformações de operações comerciais importantes e afeta produtos e processos, bem como 

estruturas organizacionais e conceitos de gerenciamento.    

De acordo com a pesquisa e do seu objetivo, as organizações, na sua maioria grandes e 

médias empresas (67,9%), do Estado do Rio Grande do Norte, na percepção de gestores de 

negócio e de TI, estão ainda em um processo de utilização inicial das tecnologias (IoT, Big 

Data e IA) da denominada transformação digital.  

Com relação ao desempenho e utilização, observou-se que a tecnologia Big Data obteve 

destaque frente a IoT e IA, nos 3 microfundamentos das capacidades dinâmicas: de analisar o 

ambiente (sensing); aproveitar as oportunidades (seizing) e gerir ameaças (managing 

threats/transforming).  

O melhor desempenho observado dentre as capacidades dinâmicas da tecnologia Big 

Data foi referente aos processos da capacidade dinâmica de aproveitar oportunidades 

(seizing), que possuem relação com questões que envolvem a busca de soluções para os 

clientes, protocolos de tomada de decisões e rotinas para buscar construir uma maior lealdade 

e comprometimento dos funcionários, que segundo Teece (2007), aumenta consideravelmente 

o desempenho na organização. O resultado sugere que isso pode estar ocorrendo devido as 

características do Big Data de permitir coletas e análises de uma grande massa de dados e 

informações, que já são geradas e compartilhadas pelas organizações, através de diversas 

fontes (estruturadas, semiestruturadas e desestruturadas). Além da própria quantidade de 

soluções no mercado que envolvem essa tecnologia.  

Ainda com relação a desempenho, a tecnologia de Inteligência Artificial é a que obteve 

menor performance, ela ainda é tida com baixa maturidade e utilização nas empresas locais. 

De toda forma, isso pode se dever pelas características das empresas, voltadas na sua maioria 

para prestação de serviço, onde ainda não existem muitas soluções implementadas e 

amadurecidas comercialmente. O desempenho da IoT nas 3 capacidades dinâmicas também 

ainda é incipiente, mas superou o desempenho da Inteligência Artificial.  

 Com relação a importância atual e futura (perspectiva até 2025), observou-se uma 

linearidade relacionada ao desempenho. Quanto maior o desempenho, maior foi também a 

importância atual e futura atribuída. De toda forma, vale destacar que a tecnologia de 

Inteligência Artificial, embora possua baixo desempenho e uma menor importância atual 

percebida, foi a tecnologia que obteve o maior gap entre a importância atual e a importância 

na perspectiva futura, e nas 3 capacidades dinâmicas. Os dados sugerem que embora pouco 

utilizada atualmente, os gestores de TI e negócio, acreditam que a importância do uso da 

tecnologia de inteligência artificial aumentará nos próximos 7 anos.  
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Assim, foi identificado que na percepção de gestores de negócio e de TI os elementos 

da transformação digital, mesmo com a utilização relativamente baixa, principalmente da IoT 

e IA, com melhor destaque para Big Data, são vistas como importância, seja nos dias atuais, 

bem como na perspectiva até 2025, nos processos que envolvem os microfundamentos das 

capacidades dinâmicas de analisar o ambiente (Sensing), aproveitar as oportunidades (Seizing) 

e gerir as ameaças e transformações (managing threats/transforming). Também, que algumas 

das empresas estão passando pelo processo de Transformação Digital de forma ainda muito 

incipiente, com iniciativas de soluções que envolvem basicamente o Big Data. Já a IoT, e 

principalmente, o uso da Inteligência Artificial, ainda é algo que as organizações não estão 

efetivamente implementando. 
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The information technology and the internet has been promoting relevant changes in the 

cultural aspects that has been grounding meaningful epistemological ruptures, especially, 

related to the way of thinking and to access information. Within this context, themes such 

an Open Data and Semantic Web has promoted great contributions. The location, mapping, 

and analyze of the health basic units available in the Brazilian territory is a need for both 

the managers, and the users of this health service. This work introduces an approach with 

focus on Open Government Data and Semantic Web with aims to mitigate this need. The 

data obtained through of the Brazilian Open Data Portal are semantically enriched to be 

accessed by means of a web interface. Moreover, we have discussed the challenges and 

advantages related of the use of open government data in the national scenario. 
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UTILIZANDO DADOS ABERTOS GOVERNAMENTAIS NA IDENTIFICAÇÃO, 

MAPEAMENTO E ANÁLISE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO BRASIL 

 

A tecnologia da informação e a internet têm promovido mudanças consistentes nos 

aspectos culturais, fundamentando rupturas epistemológicas significativas no que se refere 

às novas maneiras de pensar e associar informações. Neste contexto, temáticas como dados 

abertos e web semântica têm promovido grandes contribuições. A localização, 

mapeamento e análise das Unidades Básicas de Saúde disponíveis no território brasileiro é 

uma necessidade tanto dos gestores quanto dos usuários deste sistema. Este trabalho 

apresenta uma abordagem com foco na utilização de dados abertos governamentais e web 

semântica. Os dados obtidos através do Portal Brasileiro de Dados Abertos são 

enriquecidos semanticamente para serem acessados por meio de uma interface web, 

ademais são discutidos os desafios e benefícios relacionados com a utilização de dados 

abertos governamentais no cenário nacional. 

 

Palavras-chave: Web Semântica; Open Refine; Web; RDF; Vocabulários; Open Data; 

Open Government Data 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O advento da internet tem cada vez mais cumprido um papel decisivo na 

distribuição e democratização da informação. Desde o período pós-industrial, autores como 

Bell (Bell, 1973) sugerem que nunca foi tão fácil obter informações e em nenhuma época 

lhe foi atribuído tanto valor. Se observarmos este cenário ao longo dos anos, a internet tem 

contribuído para a construção de novos canais de comunicação, integrando consumidores e 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4862

mailto:edsonmottac@gmail.com
mailto:paulo.caetano@unifacs.br


 

 

fornecedores através de uma demanda por informação e conhecimento que permeia 

diversos setores da sociedade civil contemporânea.  

A democratização da informação carrega em si uma forte influência no tocante aos 

dados governamentais. Mais do que um desejo da sociedade, o acesso a estes dados 

demonstra transparência, trazendo luz a um conteúdo informacional importante não só para 

a sociedade, mas também para o próprio governo, na medida em que abre espaço para a 

construção de novos serviços digitais, garantindo a participação social e o consequente 

engajamento da população.  Assim, esta realidade tem tornado a publicação de dados, 

governamentais ou não, um desafio não apenas para áreas ligadas a Ciência da Informação, 

mas também para a comunidade que, cada vez mais, tem a necessidade de acessá-los.  

Tais desafios têm motivado pesquisadores a debruçar-se sobre esta temática. Em 

2007, um grupo de estudiosos com o objetivo de propor protocolos abertos e interoperáveis 

na internet, deram início a um movimento conhecido como “open data”  (Janssen & van 

den Hoven, 2015), pavimentando a trilha que mais tarde daria origem a iniciativas 

governamentais definidas como open government data ou dados abertos governamentais. 

(Segundo, 2015). 

O acesso a dados abertos governamentais permite a construção de um novo 

ecossistema de serviços estruturados sobre esta mesma base fundamental (Ubaldi, 2013). 

Em linhas gerais, estes novos serviços podem ajudar os usuários na identificação e 

acompanhamento de áreas, e.g. políticas públicas, qualidade de serviços oferecidos pelo 

governo, análise e identificação de riscos, como índices de assaltos por região, análises 

históricas relacionadas a regiões de alagamento, entre outros tantos tipos de análise que 

podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. 

Neste trabalho serão utilizados os conjuntos de dados disponibilizados pelo 

Ministério da Saúde que terão como foco principal a identificação, mapeamento e análise 

de dados das unidades básicas de saúde disponíveis em todo território brasileiro. As 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) são o principal meio que a população dispõe para o 

acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo desses postos é atender até 80% dos 

problemas de saúde da população, sem que haja a necessidade de encaminhamento para 

hospitais. (INDA, 2011). 

Adicionalmente, conceitos de Web Semântica serão aplicados aos conjuntos de 

dados como forma de garantir interoperabilidade futura com outras bases de dados 

disponíveis na web. (Segundo, 2015) apoia esta iniciativa argumentando que “Quando se 

pensa na organização e posteriormente na recuperação desses dados, e há o conhecimento 

e entendimento das tecnologias e conceitos da Web Semântica, imediatamente se constrói 

um mundo de possibilidades acerca da publicação de dados”. 

Espera-se que este trabalho ofereça uma contribuição social no que se refere a 

identificação das unidades básicas de saúde, garantindo que os usuários tenham a 

possibilidade de localizar os centros mais próximos da sua necessidade. 

Além da introdução, o restante deste artigo está subdivido da seguinte forma: Na 

Seção 2 é realizada uma revisão da literatura apresentando um panorama dos temas 

abordados nesta proposta. Na Seção 3 é apresentado o processo de construção da aplicação 

web “go-to-doc.com”, utilizando dados abertos e web semântica. Na Seção 4 é apresentado 

o planejamento para avaliação da ferramenta na perspectiva dos usuários. Na Seção 5 são 

apresentados os resultados da avaliação e por fim, na Seção 6 são apresentadas as 

conclusões. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
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Autores concordam que a cultura da abertura de dados, especialmente dados 

governamentais, estão em franca evolução (Graves & Hendler, 2013; Janssen & van den 

Hoven, 2015; McDermott, 2010; Segundo, 2015). No entanto, no Brasil tais iniciativas 

ainda são tímidas e quando acontecem carecem de infraestrutura adequada, tanto no que se 

refere ao armazenamento, quanto a possibilidade de utilização dos dados no formato em 

que são divulgados (Segundo, 2015). Esta afirmação é corroborada por Gray et al. ao 

argumentarem que dados abertos, sobretudo os dados governamentais, são um ótimo 

recurso ainda pouco explorado (Gray et al., 2011). Uma das possíveis causas pode ser 

observada no trabalho de (Rodrigues & Matheus, 2016), no qual os autores argumentam 

que a bibliografia relacionada a dados abertos governamentais ainda é escassa no cenário 

nacional e que estes são cruciais para pavimentar o caminho para a abertura de dados no 

território brasileiro.  

Outro aspecto importante consiste na grande heterogeneidade dos dados 

publicados. (Segundo, 2015) assevera em seu estudo que grande parte destes dados se 

encontram em formato inadequado tanto no que se refere a rápida recuperação e consulta 

pela população, quanto para interligação com outros datasets. Atualmente, os conjuntos de 

dados são, em geral, disponibilizados em formato CSV (W3C, 2015) e HTML (W3C, 

1993), e, embora carreguem consigo as informações, sua extração, análise e integração 

requerem esforços técnicos que os tornam difíceis de serem acessados por usuários 

comuns. Tais questões representam alguns dos principais desafios relacionados ao acesso e 

utilização de dados abertos no Brasil.  

Tais formatos são impeditivos quando analisados sob a perspectiva das ligações 

semânticas, do uso de tecnologias e conceitos da Web Semântica e, principalmente, de 

esquemas de metadados. Esses conceitos ganharam forma e notoriedade a partir da 

proposta inicial de Tim Bernes-Lee em 2001, documentado em um importante estudo 

intitulado, “The Semantic Web”. Nesse artigo, Tim Berners-Lee argumenta que “Uma nova 

forma de conteúdo da web compreendida por computadores vai desencadear uma 

revolução de novas possibilidades” (Berners-Lee & Lassilia, 2001) . Desde então, teorias e 

abordagens tecnológicas têm sido elaboradas com o fim de materializar este cenário, a 

partir da construção de ambientes de dados semanticamente enriquecidos e relacionados. 

Iniciativas no campo de estudos da Web Semântica como DbPedia (DBpedia Community, 

2014), Europeana (European Union, 2000), entre outros, dão conta de que os avanços nesta 

área têm sidos consistentes, tornando-a um campo de pesquisa ativo e com grande 

possibilidade de crescimento. Entre as tecnologias e formatos propostos, a utilização de 

Resource Description Framework (RDF) (W3C, 2004), eXtensible Markup Language 

(XML) (W3C, 2008b), Web Ontology Language (OWL) (W3C, 2012) têm sido 

fundamentais para a estruturação destes ambientes. Ao longo do tempo, conceitos 

utilizados na Web Semântica ganharam novas versões que são atualmente estabelecidas 

pelo World Wide Web Consortium (W3C, 1994), que por sua vez, iniciou processos 

sistemáticos com o fim de publicar, efetivar e disseminar tecnologias em busca da Web 

Semântica ideal. 

Embora os conceitos de Web Semântica mantenham um arcabouço tecnológico 

consistente, os desafios da heterogeneidade ainda persistem. O trabalho de Graves (Graves 

& Hendler, 2013) retrata alguns destes desafios na medida em que analisa a possibilidade 

de utilização de dados abertos por usuários comuns. Nesse trabalho, os autores apresentam 

uma discussão em torno dos dados abertos governamentais e as barreiras que tornam estas 

iniciativas ainda distantes dos usuários comuns e seguem afirmando que a análise de dados 

abertos governamentais requer certo grau de conhecimento especializado, não só nas 

etapas de seleção dos dados, mas principalmente nas etapas subsequentes, como 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4864



 

 

processamento, integração dos dados e confecção dos meios de visualização. Na 

perspectiva da Web Semântica, os desafios da integração consistem na construção de uma 

estrutura de dados que comporte informações semânticas. Para Tim Berners-Lee, duas 

tecnologias são fundamentais neste processo: a XML, em função da sua flexibilidade na 

criação dos elementos e estruturação do documento e a RDF (Resource Description 

Framework), usado para descrever os recursos no formato de triplas que são estruturas em 

<sujeito> → <verbo> → <objeto>. Essa arquitetura permite a criação de uma rede 

semanticamente conectada formando um grafo global no qual as informações podem advir 

de diversas fontes, um conceito que ficou conhecido como web de dados (Bizer et al., 

2009). 

Algumas iniciativas têm sido desenvolvidas com o intuito de mitigar os problemas 

relacionados ao tratamento, seleção e enriquecimento semântico de dados abetos. No 

trabalho de (Donnelly, Librarian, & Cuny, 2014) os autores propõem um método para 

seleção, processamento e limpeza de dados obtidos por meio de uma plataforma de dados 

abertos governamentais. Nesse trabalho, os autores sugerem a utilização da ferramenta 

OpenRefine (Verborgh & De Wilde, 2013). Sua aplicação no contexto do trabalho permitiu 

a construção de regras para eliminação ou pelo menos a mitigação de inconsistências, 

reestruturação de formatos e elementos do conteúdo. No entanto, para (Ermilov, Stadler, 

Martin, & Auer, 2012), várias ferramentas e projetos têm sidos desenvolvidos com o 

objetivo de facilitar a tabulação dos dados de forma a alcançar uma estrutura 

semanticamente interligada. Entretanto, para eles, nenhuma delas suporta uma verdadeira 

estratégia de mapeamento e publicação contínua de dados. Esses autores apresentam uma 

abordagem com foco no tratamento desta lacuna. 

Analisando os trabalhos correlatos, pôde-se observar a ampla gama de tecnologias, 

conceitos e abordagens relacionadas a dados abertos governamentais e como este conceito 

pode ser potencializado na medida em que se agregam temas como Web Semântica ou 

associação de dados semânticos. Mais do que uma forma de estabelecer uma relação entre 

estes dois temas (dados abertos e Web Semântica) estes conceitos encontram amparo tanto 

no quinto princípio dos dados abertos (INDA, 2017), quanto na Lei de Acesso à 

Informação (Governo Federal, 2012), na qual argumenta-se sobre a possibilidade dos 

abertos dados serem processados por máquina. A Web Semântica surge como um eficiente 

meio para fazer cumprir esses princípios, além de dar início a um novo e melhorado 

modelo de acesso à informação.  

3. GO-TO-DOC: ACESSANDO DADOS ABERTOS GOVERNAMENTAIS 

 

Esta seção objetiva apresentar uma aplicação baseada na web denominada “go-to-

doc.com”. O propósito desta ferramenta é apoiar a identificação, mapeamento e análise das 

unidades básicas de saúde em todo território brasileiro. Para tanto, esta ferramenta se 

utiliza de conjuntos de dados obtidos a partir do Portal Brasileiro de Dados Abertos, os 

quais foram posteriormente tratados e semanticamente enriquecidos. Entende-se por 

enriquecimento semântico “o processo de anexar conceitos semânticos a partes específicas 

de um texto, provendo uma estrutura para interpretação automática de seu significado e a 

compreensão do domínio de um determinado Traço Digital” (Thakker, Despotakis, 

Dimitrova, Lau, & Brna, 2012). Os resultados deste experimento serão relatados 

detalhadamente nesta seção. 

3.1. Visão geral das etapas do projeto 
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A aplicação tem por objetivo fornecer um serviço web que permita aos usuários do 

Sistema Único de Saúde (SUS) identificar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

disponíveis em determinada região. Neste contexto, os usuários deste serviço podem 

identificar, a partir de um mapa, as unidades disponíveis com a possibilidade de acesso a 

um conjunto de dados integrados, a fim de proporcionar uma experiência simples e rápida 

ao usuário final. 

As fontes ou conjuntos de dados utilizados foram recuperados a partir do Portal 

Brasileiro de Dados Abertos, mais especificamente nos conjuntos de dados fornecidos pelo 

Ministério da Saúde. Foram obtidos, inicialmente, dois conjuntos de dados, (1) USB, 

composto por dados relativos à localização das unidades básicas de saúde e (2) CNES, que 

contém dados complementares das unidades de saúde como: especialidades, unidades 

federativas, horários de funcionamento, entre outros. A partir destes conjuntos, um novo 

conjunto de dados foi gerado denominado por (3) Especialidades. Este terceiro conjunto 

tem por objetivo garantir que os usuários possam realizar pesquisas baseadas no tipo de 

especialidade oferecida por cada unidade de saúde, uma vez que, nas fontes de dados 

originais, tal informação encontrava-se apenas em uma célula subdividida por separadores. 

A Figura 1 ilustra o resultado do tratamento dos dados de especialidade. 

 

Unidade de Saúde servico_especializado

CLINIMATER SERVICO DE 

ATENDIMENTO MEDICO E 

CIRURSC LTDA

SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA| 

SERVICO DE DIAGNOSTICO POR 

IMAGEM| HOSPITAL DIA

1- SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA

2 - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM

3- HOSPITAL DIA
 

Figura 1: Tratamento de dados: Especialidade 

 

Os dados foram obtidos em formato CSV e submetidos a um tratamento no qual 

foram executados procedimentos de limpeza, consistência, formatação e enriquecimento 

semântico, utilizando para isso a ferramenta OpenRefine. O resultado deste processo é  

composto por três conjuntos de dados em formato RDF que foram hospedados em um 

Servidor SPARQL (W3C, 2008a) denominado FUSEKI (Apache Software Foundation, 

2011) . O SPARQL é uma linguagem de consulta utilizada com o fim de extrair 

informações de fontes de dados baseadas em triplas. Assim, uma aplicação web foi 

projetada com o fim de estruturar os ambientes de visualização geográfica demonstrando a 

localização das unidades de saúde e suas informações adicionais. A linguagem de 

desenvolvimento utilizada foi Java e o acesso a dados foi realizado através do Framework 

Jena (Apache Software Foundation, 2009). No tocante a visualização de dados 

geográficos, foi utilizada a API Google Maps (Google, 2013). Na interface foram 

empregados scripts no lado do cliente  através de frameworks como: JQuery (Resig, 

2006) , JavaScript (Eich, 1995) e Twitter Boostrap (Otto & Thornton, 2016) para 

diagramação e responsividade do ambiente. A  Figura 2 ilustra esta estrutura.  
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Figura 2: Arquitetura do Projeto 

 

Nas próximas seções serão detalhados os elementos da arquitetura proposta por 

meio de uma abordagem que integra dados abertos e Web Semântica, além, de como a 

ferramenta OpenRefine foi utilizada para gerar os conjuntos de dados enriquecidos 

semanticamente.  

 

Na estrutura de Web Semântica, todos os recursos são identificados por um 

Uniform Resource Identifier (URI) (Berners-Lee, 2005) que consiste de um namespace que 

pode ou não estar integrado a ontologia. Neste trabalho a ontologia vCard (ISOC, 1992)  

foi utilizada com o fim de garantir maior interoperabilidade semântica em integrações 

futuras. Através do URI, qualquer recurso pode ser referenciado em uma fonte externa, 

uma vez que, a URI o identifica unicamente fornecendo uma estrutura flexível e poderosa 

para o enriquecimento semântico. 

3.2. Utilizando OpenRefine na estruturação de dados 

 

A fim de fornecer características semânticas aos conjuntos de dados obtidos no 

Portal Brasileiro de Dados Abertos, esta seção apresenta a ferramenta OpenRefine e como 

esta foi utilizada no contexto deste trabalho. OpenRefine é uma ferramenta utilizada para 

manipulação de dados que permite realizar a limpeza, remodelagem e edição dos conjuntos 

de dados em lote, de forma inteligente (Zhuang, Vedvyas, & Dole, 2011). Essa ferramenta 

foi inicialmente desenvolvida pela Metaweb Technologies 2010, passando à propriedade 

do Google que manteve sob sua operação até o ano de 2012. Desde então, a aplicação é 

mantida por uma comunidade de código aberto. 

Conforme já mencionado, foram empregados no escopo deste trabalho três 

conjuntos de dados publicados pelo Ministério da Saúde. A Figura 3 ilustra este conjunto 

já carregado na ferramenta OpenRefine. 
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Figura 3: Conjuntos de dados carregados na ferramenta OpenRefine 

 

A ferramenta OpenRefine foi utilizada em três situações complementares, a saber: 

(1) tratamento e limpeza dos dados; (2) exclusão ou inclusão de campos; e (3) estruturação 

dos dados em um formato semanticamente relacionado. 

 

1. Tratamento e limpeza dos dados: Nesta fase foram realizados ajustes nas 

informações contidas nos conjuntos de dados com o objetivo de obter o máximo de 

clareza nas informações disponibilizadas aos usuários finais. Assim, foram analisadas 

situações como:  campos em branco, informações incompletas, padronização dos 

valores, além da inclusão e/ou exclusão de campos em função da necessidade de 

visualização. 

 

Os tratamentos realizados tiveram como foco utilizar a ferramenta OpenRefine para 

redefinir valores contidos nas fontes de dados por meio de fórmulas aplicadas sobre 

estes mesmos conjuntos. Entre os principais ajustes realizados está a conversão dos 

dados de avaliação de desempenho de textos para um valor numérico. Os valores foram 

convertidos de acordo com a tabela a seguir: 

 

 

 

Avaliação Original Substituído por: 

Muito acima da média  5 

Acima da média 4 

Mantém a média 3 

Abaixo da média 2 

Muito abaixo da média 1 
Tabela 1. Conversão de dados de avaliações 

 

Esta alteração nos dados permitiu a aplicação do cálculo da média em função da 

avaliação de cada unidade de saúde nos diferentes segmentos avaliados. A Tabela 1 

ilustra a fórmula utilizada no OpenRefine para obter um destes resultados. 
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Figura 4: Tratamento de dados. Função: "Replace" 

 

O tratamento aplicado neste campo foi replicado em outras situações com o fim de 

padronizar os valores e fornecer informações mais adequadas aos stakeholders. 

 

2. Inclusão e/ou exclusão de campos: Seguindo o mesmo princípio aplicado ao 

tratamento dos dados apresentado na situação anterior, a inclusão de novos campos 

é, em geral, baseada em um critério presente no próprio conjunto de dados. A 

ferramenta OpenRefine permite a criação de fórmulas cujo resultado é reproduzido 

em uma coluna adicional. No escopo deste trabalho, foi incluída uma propriedade 

com o fim de tipificar as unidades públicas de saúde. Isso permitiu a separação das 

unidades públicas das demais unidades de saúde presentes no documento CNES ou 

Cadastro Nacional de Entidades de Saúde. 

 

3. Estruturação dos dados para um formato semanticamente relacionado: 
Concluídas as etapas relacionadas ao tratamento das informações contidas nos 

conjuntos de dados, inicia-se o processo de construção das relações semânticas 

destes conjuntos. Esta etapa tem como função principal mapear os dados contidos 

no OpenRefine convertendo-os para o formato XML/RDF. 

 

A ferramenta OpenRefine possui entre suas funções a habilidade de produzir 

conteúdo XML/RDF a partir de um determinado conjunto de dados. Este processo é 

realizado através da construção de um schema que comporta além do modelo de 

representação RDF a adoção de ontologias e vocabulários controlados. A Figura 5 ilustra 

esta funcionalidade. 
 

 
  Figura 5: Criação do Schema de conversão para XML/RDF 
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Observando a Figura 5 é possível acompanhar o processo de estruturação do 

arquivo XML/RDF a partir do conjunto de dados CNES (Cadastro Nacional de Entidades 

de Saúde). Para fins didáticos, uma marcação foi incluída na imagem, a fim de auxiliar no 

detalhamento desse processo: 

 

a) Base URI: Tem como função definir a Uniform Resource Identifier (URI) dos 

elementos contidos no documento. Conforme já mencionado, as URIs são utilizadas 

com o fim de identificar unicamente um recurso, permitindo que o mesmo seja 

referenciado por outros recursos. 

 

b) Prefixos: Esta funcionalidade permite a inclusão de prefixos que serão empregados na 

conceituação do conteúdo do XML/RDF. No escopo deste trabalho foram utilizados, 

além dos prefixos já sugeridos pela ferramenta OpenRefine, um vocabulário controlado 

denominado por “vCard”.  A escolha deste vocabulário deu-se em função da aderência 

entre as terminologias sugeridas e o conteúdo existente na fonte de dados. “vCard” é 

uma especificação desenvolvida pela IEFT (ISOC, 1992)  para descrição de pessoas e 

organizações. 

 

c) Recurso, Propriedade e Valor:  Seguindo os princípios da Web Semântica, definidos 

por Tim-Bernes Lee em 2001, os documentos RDF são estruturados em formatos de 

triplas, compostas por recurso, propriedade e valor. Outra nomenclatura relevante 

seria: sujeito, predicado e objeto, representando a sintaxe literal para a construção de 

uma oração.  

 

Uma sentença RDF expressa o relacionamento entre dois recursos de modo que o 

<sujeito> e o <objeto> são relacionados por meio do <predicado> que por sua vez 

representa a natureza deste relacionamento (W3C, 2004) . A Figura 6 ilustra esta relação. 

 

 
Figura 6: Representação gráfica do modelo RDF.  Adaptado de (W3C, 2004) 

 

No escopo deste trabalho, pode-se observar na Figura 5 que o recurso 

“vcard:Organization” caracteriza unicamente cada unidade de saúde através de uma URI. 

Subsequentemente, um conjunto de propriedades ou predicados foram atribuídos com o 

fim de estabelecer uma relação semântica entre o <sujeito> e o <objeto>. O vocabulário 

“vCard” foi aplicado para conceituar esta relação. Assim, “vCard:Organization-name” por 

exemplo, está caracterizando um objeto que, neste caso, consiste em um valor literal que 

representa o nome de uma determinada organização de saúde. Este mesmo princípio é 
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atribuído aos demais elementos da fonte de dados. A Figura 7 ilustra uma visão geral do 

modelo de dados produzido a partir dos conjuntos de dados aplicados neste trabalho. 

 

 
Figura 7: Modelo de dados XML/RDF 

 

Pode-se observar que o resultado deste processo consiste em uma estrutura de 

dados que integra o recurso “Organização” a um conjunto de propriedades que foram 

estruturadas a partir de diferentes fontes de dados obtidas no Portal Brasileiro de Dados 

Abertos. As próximas seções apresentam uma abordagem prática para a utilização dos 

dados abertos através de uma aplicação baseada na web utilizando o framework de código 

aberto Jena, empregado para a construção de aplicações baseadas em web semântica. 

Hospedando dados em um Servidor SPARQL 

A fim de tornar a aplicação web mais robusta no tocante ao desempenho e acesso 

aos dados, foi utilizado neste trabalho o servidor SPARQL denominado FUSEKI (Apache 

Software Foundation, 2011), um banco de dados baseado em grafo que fornece, além de 

outras funções, uma camada de persistência robusta com mecanismos internos de acesso a 

dados a partir de consultas baseadas na linguagem SPARQL (W3C, 2008a). Ao hospedar o 

novo conjunto de dados é possível realizar as consultas através de um dado endpoint que 

consiste em um protocolo que aguarda requisições SPARQL de um determinado 

consumidor. A Figura 8 ilustra o novo endpoint e um exemplo de consulta listando as 

cidades contidas nos conjuntos de dados. 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4871



 

 

 
Figura 8: Conjunto de dados hospedados na ferramenta FUSEKI 

 

A ferramenta FUSEKI possui uma ampla gama de recursos de administração que 

podem contribuir para a manutenção, localização, backup e restauração dos dados 

hospedados. 

4. GO-TO-DOC.COM :UTILIZANDO OS RECURSOS DE WEB SEMÂNTICA 

EM UMA APLICAÇÃO WEB 

 

Esta seção tem por objetivo apresentar os conceitos de web semântica através de 

uma abordagem prática. Para isso uma aplicação web foi desenvolvida utilizando os 

recursos de dados semanticamente enriquecidos descritos nas seções anteriores. 

O projeto go-to-doc.com foi desenvolvido com a tecnologia Java, assim, páginas 

web dinâmicas foram criadas utilizando Java Server Pages (JSP) que são responsáveis 

pelo tráfego dos dados entre o servidor e o cliente através de uma interface comum. A 

Figura 9 ilustra uma visão simplificada do projeto arquitetural da aplicação. 

 

Navegador 
web

Páginas JSP
Interface de 

acesso a 
dados

Acesso ao 
Servidor  
FUSEKI

 
Figura 9: Arquitetura simplificada da aplicação go-to-doc.com 

 

Baseada nesta arquitetura foi desenvolvida uma interface web com foco na 

localização, mapeamento e análise das unidades públicas de saúde disponíveis no território 

brasileiro. A Figura 10 ilustra o principal ambiente de consulta da aplicação web go-to-

doc.com. 
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Figura 10: Principal ambiente de consulta da aplicação web go-to-doc.com 

 

Analisando a Figura 10, percebe-se na parte superior um conjunto de filtros que 

podem ser utilizados para segmentar as informações plotadas no mapa. Com base nestes 

filtros, os usuários podem selecionar uma determinada região, estado, cidade ou ainda a 

especialidade desejada. 

No tocante as marcações dos pontos no mapa, foram aplicadas cores com o fim de 

reproduzir a avaliação de desempenho fornecida nos conjuntos de dados e apresentado na 

Tabela 1. Uma legenda de cores é disponibilizada no topo do mapa informando a 

classificação de cada cor. A Tabela 2 expressa esta relação. 

 

Avaliação Cor 

5 - Muito acima da média  Verde 

4 - Mantém a média Azul 

3 - Mantém a média Laranja 

2 - Abaixo da media Rosa 

1 - Muito abaixo da média Vermelho 
Tabela 2. Representação dos dados de avaliação no mapa 

 

Ao clicar em um ponto no mapa, o usuário tem a possibilidade de acessar 

informações adicionais tais como telefones, endereços, horários de funcionamento, entre 

outros, além da possibilidade de verificar o desempenho em cada um dos itens avaliados 

pelo Ministério da Saúde. A Figura 11 ilustra esta funcionalidade. 
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Figura 11: Informações adicionais da instituição de saúde selecionada 

 

O desenvolvimento da ferramenta go-to-doc.com, proposto neste trabalho, traz 

consigo uma abordagem prática para a construção de serviços utilizando dados abertos 

governamentais e web semântica. A partir destes resultados, é possível perceber o 

potencial destas tecnologias e como elas podem, de fato, trazer benefícios para usuários de 

diversos segmentos e escalas sociais. A construção de serviços baseados em dados abertos 

do governo consiste em um importante marco para a transparência governamental, na 

medida em que os dados podem ser processados por máquinas e auditados com frequência 

pela população, que passa a consumir e avaliar sistematicamente estes mesmos serviços. 

 

 

5. AVALIAÇÃO 

 

A fim de avaliar a adaptabilidade desta ferramenta, foi planejado um experimento 

com foco em definir a usabilidade destes recursos na perspectiva de usuários não 

especializados. Para o planejamento do experimento foi utilizado o framework DECIDE 

(Sharp, Rogers, & Preece, 2007), acrônimo em inglês para (Determine1, Explore2, 

Choose3, Identify4, Decide5, Evaluate6).  

Neste contexto, foram determinados os objetivos do experimento, posteriormente, 

foram definidas as questões específicas ou o conjunto de questões que se pretende 

responder com o experimento. Subsequentemente, foi definido o método para coleta de 

dados, neste caso, um questionário a ser aplicado a um grupo específico de usuários. Em 

seguida, definiu-se os detalhes do questionário, neste contexto foi adotada a proposta de 

(Chin, J.P., Diehl, V.A., Norman, 1988), denominado por: Computer System Usability 

Questionnaire (CSUQ), que consiste em um questionário com foco na usabilidade de 

software contendo 16 questões. Posteriormente, foram definidas as atividades para lidar 

com questões éticas e, por fim, os critérios de avaliação. 
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No tocante aos critérios de avaliação, estes são de natureza interpretativa, os dados 

coletados nos questionários foram consolidados e analisados a fim de traçar um panorama 

do software na perspectiva do usuário. Os dados foram analisados utilizando o método de 

classificação proposto em (Lewis, 1995) que categoriza os itens do questionário em quatro 

grandes grupos de análise, mostrados na Tabela 3. 

 

Grupo de avaliação Questões 

Aceitação Geral Itens 2 a 17 

Experiência de Utilização Itens 2 a 9 

Clareza das Informações Itens 10 a 

13 

Aspectos Visuais Itens 14 a 

17 
Tabela 3: Representação dos dados de avaliação no mapa 

 

A seguir são analisados e discutidos os resultados dos questionários avaliando a 

experiência dos usuários na utilização desta solução. 

 

6. RESULTADOS 

 

Esta seção tem por objetivo avaliar os resultados do experimento. Para tanto, foi 

selecionado um grupo de usuários aos quais foi solicitado que utilizassem o sistema para 

identificar Unidades Básicas de Saúde na região de sua preferência. Ao final, foi solicitado 

que o usuário respondesse o questionário CSUQ, descrito na seção anterior. O questionário 

foi aplicado entre os dias 27/08/2017 e 2/09/2017 computando uma amostra de 15 (quinze) 

usuários respondentes. A seguir são discutidos os resultados do experimento. 
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Gráfico 1: Resultados da Avaliação 

 

No que se refere a aceitação geral, pode-se observar que a experiência do usuário 

foi positiva, resultando em um total de 72% de concordância com as afirmações declaradas 

no questionário. Quanto a experiência de utilização, medida que procura manter o enfoque 

nos critérios de utilização do sistema, avaliando aspectos como facilidade de utilização, 

eficiência e aderência à necessidade dos usuários, percebe-se que os valores seguem a 

avaliação anterior, mantendo, portanto, uma perspectiva positiva por parte dos usuários 

com relação a sua experiência na utilização do software. Subsequentemente, avalia-se a 

clareza das informações. Neste quesito, observou-se uma queda em relação as avaliações 

anteriores. Um possível motivo para esta avaliação pode estar ligado a falta de mecanismos 

de suporte no momento de eventuais falhas tais como erros em consultas, quedas de 

conexão, entre outros. Testes mais efetivos em ambientes controlados podem contribuir 

para modificar esta estatística. E, por fim, tem-se a avaliação relacionada aos aspectos 

visuais, uma medida que procura aferir a aderência dos aspectos visuais do sistema na 

perspectiva do usuário. Observa-se no Gráfico 1 que esta medida forneceu resultados 

positivos, refletida pelo percentual de concordância dos usuários no tocante a utilização 

desta ferramenta. Pode-se atribuir isso ao fato de ser um ambiente responsivo, ou seja, com 

possibilidade de operar em diferentes tipos de dispositivos ou ainda pela utilização de 

Frameworks como Twitter Bootstrap e JQuery, na construção do layout, permitindo a 

confecção de um ambiente claro, leve e mais interativo para o usuário final. 

O estudo mostrou que apesar da necessidade de melhoria, a iniciativa de publicar 

dados abertos governamentais por meio de uma aplicação web parece ter relevante nível de 

aceitação. Os usuários demonstraram habilidade na operacionalização do sistema e 

significativo apoio no que se refere aos meios de acesso propostos neste projeto. O 

experimento permitiu ainda direcionar o foco para construção de funcionalidades 

adicionais e ajustes para versões futuras desta solução 
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7. CONCLUSÃO 

 

Em 1999, o filósofo da informação Pierre Levy argumentou que “A perspectiva da 

digitalização geral das informações tornará o ciberespaço o principal canal de comunicação 

e de suporte de memória da humanidade, a partir do início do próximo século.” (Lévy, 

1999). Observa-se a cada dia esta realidade se concretizar, a tecnologia da informação e a 

internet têm promovido mudanças consistentes nos aspectos culturais e, neste contexto, 

conceitos como dados abertos e Web Semântica têm trazido grandes contribuições a este 

debate.  

Os desafios da heterogeneidade retratados neste trabalho impõem a necessidade de 

mudanças culturais no tocante a publicação de dados abertos governamentais. O esforço 

para a utilização destas informações ainda é significativo e requer dos consumidores um 

conhecimento específico em determinadas áreas da computação. Uma possível solução 

consiste na estruturação de dados abertos no nível semântico. Esta reestruturação no 

modelo de publicação de dados abertos governamentais poderia trazer importantes avanços 

para questões como transparência governamental e o consequente alinhamento ao artigo 5º 

da Constituição Federal Brasileira  (Gray et al., 2011). 

Neste trabalho foi possível observar os desafios e benefícios do processo 

relacionado à construção de um serviço utilizando dados abertos governamentais e Web 

Semântica. Apresenta-se aqui uma abordagem prática para mapear as Unidades Básicas de 

Saúde através de conjuntos de dados obtidos no Mistério da Saúde por meio do Portal 

Brasileiro de Dados Abertos.  

O processo de construção desta aplicação utilizou a ferramenta OpenRefine para 

tratamento das informações e enriquecimento semântico dos dados. Com base nos 

conjuntos de dados selecionados foram realizadas as análises e mapeamentos entre 

conceitos similares a fim de definir a estratégia de integração destes conjuntos. Com base 

neste plano inicial foram estabelecidas as relações semânticas utilizando o vocabulário 

vCard como ponto de apoio para a generalização das terminologias utilizadas.   

Um conjunto de tecnologias como foco no armazenamento, consulta e visualização 

de dados estruturados semanticamente foi utilizado como infraestrutura desta arquitetura.  

O processo de construção deste trabalho, partindo da obtenção dos dados por meio 

do portal brasileiro de dados abertos, passando pelo tratamento e enriquecimento 

semântico destes mesmos conjuntos de dados, até a criação da aplicação permitiu a 

construção de uma visão mais ampla acerca dos desafios e benefícios desta abordagem.  

Embora, como citado anteriormente, a utilização de dados abertos ainda requeira 

um conhecimento mais específico acerca das tecnologias e conceitos utilizados, as 

possibilidades de democratização da informação têm motivado um avanço cada vez maior 

na superação destes desafios. 

Espera-se que esta abordagem prática contribua para a adoção de dados abertos 

governamentais em diferentes áreas de aplicação, contribuindo para a construção de 

serviços independentes que possam promover melhorias não só relacionadas a 

democratização da informação como também avanços em relação a qualidade dos formatos 

de dados publicados na web dos dados. 

O próximo passo desta pesquisa consiste em analisar as possibilidades relacionadas 

a criação de um modelo integrado para enriquecimento semântico de dados. Pretende-se 

com esta iniciativa, superar os desafios apresentados nesta proposta, no tocante a 

integração dos conjuntos de dados, especialmente quando disponibilizados em diferentes 

formatos. Espera-se aqui, oferecer os meios para uma continua integração de novos 

conjuntos de dados, abrindo espaço, por exemplo, para a integração de dados 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4877



 

 

governamentais com iniciativas baseadas em comunidades open source, a exemplo do 

DbPedia. Embora existam iniciativas no sentido de integrar dados independentes de sua 

origem sejam originários da esfera pública ou privada, os desafios relacionados a 

conversão destes dados, em geral, publicados formatos diversos, para uma estrutura 

semanticamente enriquecida ainda persistem 
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Risks and costs deviations in project management: a bibliometric study 

Riscos e desvios de custos em gestão de projetos: um estudo bibliométrico 

Abstract 

The capital invested in project implementation is key to ensure that value is added to the 

organizational processes. In this sense, it is relevant to have a cost-benefit analysis that 

justifies the project execution. The initiative feasibility therefore, might be impacted by 

cost deviations due to the impact of the risks inherent to the uncertain environment where 

the projects are inserted.  In this way, it is relevant to understand the theories which 

address the source of cost deviations in projects and how these issues can be addressed.  

The objective of this work, therefore, is to identify and analyze the scientific production 

that deals with the relationship between risks and cost deviations in projects. The 

bibliometric method was applied, thus, 253 publications were identified and analyzed.  It 

was verified that the articles predominantly describe the cost deviation root causes and 

techniques for cost estimating using contingency reserves.   

Keywords: Risks, Uncertainty, Cost Estimates, Cost Deviation, Contingency Reserve 

Resumo 

Os valores monetários investidos em projetos são fundamentais para garantir que se 

adicione valor aos processos organizacionais. Nesse sentido é relevante ter a análise de 

custo-benefício que justifique a execução do projeto. A viabilidade da iniciativa pode, 

entretanto, ser impactada por desvios de custos decorrentes do impacto dos riscos inerentes 

ao ambiente de incerteza onde os projetos estão inseridos.  Desta forma, é relevante 

compreender as teorias que endereçam a origem dos desvios de custos em projetos e a 

forma como estas questões podem ser endereçadas.  O objetivo deste trabalho é identificar 

e analisar a produção científica que trata da relação entre os riscos e os desvios de custos 

em projetos. Para isso foi aplicado o método bibliométrico onde foram identificadas e 

analisadas 253 publicações. Os artigos tratam predominantemente da identificação das 

causas raízes de desvios em projetos e das técnicas para se efetuar estimativas 

considerando-se reservas de contingência.     

Palavras-chave: Riscos, Incertezas, Estimativa de Custos, Desvio de Custos, Reserva de 

Contingência. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A elevação dos níveis de competição e a escassez de recursos têm levado as 

organizações a repensar seus sistemas de gerenciamento de recursos, normalmente 

refletidos no gerenciamento de projetos. Nesse cenário, lidar com os frameworks de 

gerenciamento de projetos, em que as decisões em projetos de novos produtos e 

tecnologias em ambiente de incerteza crescente é desafiador (Focacci, 2017). As 

tecnologias estão avançando e estão se tornando obsoletas rapidamente (Woodruff, 2007). 

Nesse sentido, os custos aplicados na implementação dos projetos são fatores 

fundamentais para garantir que se adicione valor aos processos organizacionais e que as 

empresas se beneficiem de sua posição competitiva no mercado onde atuam (Slagmulder et 

al., 1995). No que se refere aos investimentos tecnológicos, as avaliações de custo-

benefício, utilizando métodos de gerenciamento de projetos que, nem sempre são capazes 

de proporcionar a efetiva avaliação do projeto e como consequência disso, podem reduzir o 

ciclo de vida econômico dos produtos (Focacci, 2006).  

Normalmente os executivos não aprovam um projeto em que os valores orçados 

excedem os benefícios previstos (Kerzner, 2015).   Archer e Ghasemzadeh (1999), em seu 

framework para a seleção de projetos do portfólio, descrevem dentre as métricas de 

seleção, os índices baseados em custo/benefício e riscos, e sugerem que os projetos em 

estado mais avançado sejam comparados com demais projetos do portfólio, em intervalos 

de tempo regulares, desta forma, decidindo se devem ser continuados. Cooper (2008) 

sugere o modelo Stage Gate, no qual o projeto é avaliado a partir de marcos específicos. 

Esses marcos são verificados com o objetivo de decidir se a iniciativa (projeto) continua, 

se passa para a próxima fase ou se será cancelada.  

Considerando esses autores (Archer et al., 1999; Cooper, 2008), pode-se inferir que 

determinado projeto pode ser selecionado para início, quando esse projeto é considerado 

viável. No entanto, durante sua execução, poderá ser interrompido, modificado ou 

cancelado. Essas alterações, que normalmente são chamadas de desvios de custos, ou 

simplesmente de desvios, ocorrem devido à identificação de mudanças indesejáveis na 

relação custo/benefício, seja por ter seus benefícios reduzidos ou mesmo eliminados.  

Assim, o desvio de custos do projeto, pode ser observado por simples comparação 

entre o benefício planejado e o benefício realizado ou, ainda, observado pela alteração dos 

níveis de atividade. Tais desvios podem ocorrer, por exemplo, em função do aumento dos 

custos do projeto, demandando a revisão das ações estratégicas que haviam sido definidas. 

Para fazer frente a esses desvios, as áreas de projetos constituem as reservas de 

contingência. Reservas de contingência técnicas são reservas de recursos, especialmente 

financeiras, calculadas em termos percentuais ao valor total do projeto. 

Analisando-se sob outra perspectiva, os projetos cuja estimativa de custos incluídos 

de reserva técnica (calculada) correspondem a valores consideravelmente maiores do que a 

estimativa de custos excluída a reserva técnica, faz com que o capital de reserva permaneça 

alocado para o projeto pelo tempo que este durar. Esses montantes de capital de reserva, ou 

simplesmente reserva de contingência, poderiam ser aplicados a outros projetos prioritários 

da empresa, mas não poderão ser se estiverem alocados ou reservados para determinado 

projeto. Pode-se precificar o custo de capital da reserva técnica pela ótica do custo de 

oportunidade (Friedman & Neumann, 1980), pois outras iniciativas/projetos relevantes 

podem ter sido desconsideradas. Friedman e Neumann (1980) sugerem que os custos de 

oportunidades devem ser classificados como custos diretos, pois se referem às 

oportunidades perdidas que poderiam trazer fluxos de caixa positivos. Dessa forma, 
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considerando os custos de oportunidade como custos diretos, estes geram efeito no 

resultado financeiro da empresa.   

Prever os custos ao final do projeto é de grande importância para o sucesso destas 

iniciativas/projetos (Narbaev & De Marco, 2017), entretanto, observa-se na literatura que é 

alto o grau de dificuldade para fazer boas estimativas de custos. Isso se deve ao fato dos 

projetos serem únicos e de que, mesmo usando dados históricos, há imprecisão nas 

estimativas (Rabechini Jr., 2013).   

Na visão de Rabechini (2013), as reservas de contingência protegem os projetos dos 

riscos que desconhecemos. O PMBOK (2016) considera as reservas de contingência para 

os riscos identificados e que fazem parte do orçamento do projeto. Para os valores 

estimados para eventos desconhecidos, são também estimados valores denominados 

reservas de gerenciamento.  

Em virtude da relevância do assunto dos riscos do projeto e o reflexo nos desvios 

de custos, a identificação de trabalhos mais citados, o entendimento da evolução do uso 

dos conceitos ao longo do tempo, os autores e periódicos mais relevantes podem contribuir 

para um melhor entendimento das técnicas e práticas que endereçam os problemas 

envolvidos nos desvios de custos e também podem-se identificar lacunas ainda não 

exploradas. A questão a ser respondida é como obter o estado da arte do conhecimento que 

trata dos impactos dos riscos nos desvios de custo dos projetos?  O objetivo deste trabalho, 

portanto, é identificar e analisar a produção científica que trata da relação entre os riscos e 

os desvios de custos em projetos. Os objetivos específicos são: (1) identificar as palavras-

chave que permitem que se selecionem os artigos relacionados aos riscos e o desvio de 

custos em projetos. (2) mostrar a evolução da publicação de trabalhos no decorrer do 

tempo. (3) identificar os periódicos com maior número de publicações (4) identificar os 

grupos de conhecimento por meio da análise de conjunto de autores que são citados com 

frequência. 

Para a seleção dos artigos será usada a base Wos - Web of Science, que é publicada 

pela Thomson e Reuters. O Web of Science é uma ferramenta consistente para a pesquisar, 

classificar e salvar listas de artigos e também contempla principalmente artigos escritos na 

língua inglesa (Meho & Yang, 2006). Será utilizado o método bibliométrico a partir do 

qual são identificados os principais estudos, autores e periódicos sobre determinado tema 

de interesses. Dessa forma, espera-se identificar como a relação entre os riscos e o desvio 

de custos está sendo endereçada pelas publicações mais relevantes e quais lacunas podem 

ser atendidas por trabalhos complementares.   

Este artigo é estruturado em cinco partes, sendo a primeira a introdução, em que é 

descrita a contextualização do problema e a forma como este é endereçado. A segunda 

trata da revisão da literatura relativa aos riscos, desvios de custos e reserva de contingência 

em projetos. Na terceira parte, o método aplicado é descrito. Na quarta parte, os resultados 

são apresentados e, ao final, são apresentadas as conclusões que por sua vez contemplam 

as considerações finais, as limitações deste trabalho e oportunidades de trabalhos futuros. 

O trabalho contribui para a área de conhecimento de custos em projetos, na medida 

em que identifica os trabalhos de maior relevância para a análise do impacto dos riscos nos 

desvios de custos e a definição adequada das reservas de contingência dos projetos. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

 Para endereçar a questão de pesquisa deste trabalho, faz-se necessário compreender 

os conceitos de gerenciamento de riscos, as técnicas de estimativas de custos que por sua 
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vez contempla as reservas de contingência. A última visa atender aos desvios de custos 

inerentes ao ambiente de incerteza dos projetos. Assim, estes conceitos foram considerados 

relevantes para este trabalho e são descritos a seguir. 

 

2.1. Reservas de contingência em estimativas de custos em projetos 

 

As estimativas são decisões bem pensadas, baseadas tanto na melhor informação 

disponível, quanto em algum tipo de relação de estimativas ou em modelo de custos 

(Kerzner, 2013). Prever os custos consiste em desenvolver um valor aproximado dos 

recursos financeiros necessários para concluir o trabalho do projeto. A estimativa de custos 

é uma previsão baseada nas informações conhecidas em momento específico. A precisão 

das estimativas aumenta à medida que se avança no ciclo de vida dos projetos, pois a 

informação se torna mais conhecida. No início do projeto, o valor gasto varia entre -25% e 

+75% em relação à estimativa inicial, enquanto que em fases mais avançadas a precisão 

pode atingir -5% a +10% (PMI, 2016).   

O processo de definição das estimativas pode ser executado usando as abordagens 

determinísticas ou probabilísticas. A forma determinística é normalmente feita quando a 

informação disponível permite grau de precisão aceitável e é realizada por meio de 

informações históricas ou de experiências profissionais. Na estimativa probabilística, 

trabalha-se com a probabilidade e com o grau de desvios de custos. Por meio da avaliação 

dos riscos e da incerteza, é possível determinar o tamanho do projeto e as reservas de 

contingência.  Isso pode ser realizado no início do projeto, quando em muitos casos se tem 

pouca informação disponível. Uma alternativa é utilizar a simulação Monte Carlos para o 

cálculo dos custos previstos para reservas de contingência (Chou, 2010).  

Na concepção de Kerzner (2013), as estimativas variam de acordo com o tipo, com 

o tamanho e com a etapa em que se encontra o projeto. O autor sugere diferentes níveis de 

precisão, de acordo com a fase na qual o projeto se encontra. Na etapa inicial, quando há 

pouca informação disponível, Kerzner (2013) descreve a estimativa de ordem de 

magnitude, quando não há detalhamento do escopo do trabalho a ser realizado. A primeira 

modalidade é a de ordem de grandeza, na qual há pouco detalhamento do escopo do 

trabalho a ser realizado. O tipo de estimativa descrito é também denominado rule of thumb 

ou ballpark. A expectativa é a de que, por meio da estimativa de ordem de magnitude, seja 

alcançado o custo real do projeto e que este esteja no intervalo -35% e +35% do custo 

planejado.  

O tipo de estimativa aproximada é também realizado com informações limitadas do 

escopo do projeto, consegue-se, entretanto, maior precisão, pois se utilizam informações de 

projetos semelhantes e custos são calculados por analogia. A exatidão varia entre -15% e 

+15% do orçamento. 

A estimativa definitiva é realizada em etapa do projeto em que há o detalhamento 

do escopo do trabalho a ser realizado, há, portanto, maior precisão dos valores orçados. 

Espera-se que o custo tenha uma variação de -5% e +5% nesse tipo de cálculo de 

estimativas.   

Entretanto há diferenças entre as publicações pesquisadas. Para Miranda e Abran 

(2008), pode-se considerar 10% a 20% do budget do projeto para desvios de custos 

provenientes de situações não previstas no cronograma.  

O PMBOK (2016) define técnicas de estimativa conforme segue: (1) Julgamento 

dos especialistas, (2) Estimativa análoga, a partir da qual é feita a comparação com 

projetos similares. (3) Paramétricas, nesta modalidade, são utilizadas informações 
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históricas, relações estatísticas e variáveis que permitam calcular o custo do projeto, (4) 

Estimativa de baixo para cima, ou Bottom-up, na qual os custos dos pacotes de trabalho são 

calculados individualmente, sendo consolidados no total do projeto em seguida. (5) 

Estimativa de 3 pontos, que endereça a incerteza e riscos por meio da definição os custos 

pessimistas, mais prováveis e otimistas para cada atividade, (6) Análise de dados, 

contempla entre outros, a análise de reservas, por meio da qual se definem as reservas de 

contingência para riscos, pode-se inclusive usar métodos de análises estatísticas. (7) PMIS, 

uso de sistemas de informação e (8) Tomada de Decisão.  

Kerzner (2015) menciona armadilhas para e elaboração das estimativas de custos, 

dentre estas, a falha em contabilizar os riscos. Rabechini Jr. (2013) indica que a área de 

riscos fornece informações vitais para uma boa gestão dos custos, como estimar o custo 

dos elementos incertos.  A identificação e o gerenciamento dos riscos são fatores críticos 

de sucesso dos projetos (Fortune & White, 2006).  

Assim, verifica-se que os custos de mitigação de riscos frequentemente necessitam 

de valores adicionais de orçamento e que podem tornar os fluxos de caixa negativos 

(Focacci, 2016).  De forma a se evitar fluxos de caixa negativos, uma das possíveis ações é 

efetuar estimativas precisas que tenham reservas suficientes para atender aos desvios de 

custos dos projetos sem criar custos de oportunidade que impactem outros desejos de 

investimento da organização.  

Touran (2014) cita a definição da reserva de contingência fornecida pela 

Associação para o Avanço da Engenharia de Custos, ou seja, um valor adicionado às 

estimativas para atender a eventos incertos, e que pela experiência, entende-se que 

provavelmente irão ter como consequência o aumento dos custos.  Destaca três métodos 

para as estimativas de reservas de contingências: o determinístico, o probabilístico e da 

matemática moderna.   

Conforme modelo de maturidade em projetos CMMI - Capability Maturity Model 

Integration (SEI, 2010), a reserva de gerenciamento é definida baseando-se no nível de 

confiança que se tem para atingir o orçamento e o cronograma planejado e está relacionada 

ao nível de exposição aos riscos do projeto, podendo ser minimizada por meio de melhor 

detalhamento do escopo.   

Os projetos frequentemente sofrem desvios dos custos planejados (Leach, 2003), há 

a recomendação para que a incerteza seja considerada nas estimativas (PMI, 2016), 

entretanto, muitos projetos se limitam a estimar a duração e custos das atividades e não 

consideram a variação. De acordo com Leach (2003), há fatores que influenciam na 

imprecisão das estimativas, dentre eles podemos mencionar a parcialidade e as omissões 

dos envolvidos, os erros na elaboração dos produtos do projeto, a excessiva autoconfiança 

na elaboração das estimativas, os recursos trabalhados em várias tarefas, os eventos 

especiais de causa, o risco, o efeito e a síndrome do estudante, na qual a atividade é 

iniciada com atraso e motivada pela pressão do prazo. 

2.2. Gerenciamento de Riscos 

 

Todos os projetos são únicos, têm graus específicos de complexidade e também 

riscos com efeitos positivos ou negativos (Perminova, Gustafsson & Wikström, 2008). O 

risco, por sua vez, é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, traz efeito positivo ou 

negativo para o projeto. A incerteza inerente ao risco refere-se aos elementos dos projetos 

que assumem valores distintos. Verifica-se um contraponto à visão determinística dos 

cronogramas, na qual os eventos são racionalmente previstos e atividades fixas e precisas. 
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Os riscos se enquadram no não determinismo, haja vista que lidam com variáveis não 

controláveis. 

Riscos e desempenho dos projetos são conceitos que estão relacionados e suas 

representações são complicadas, não estruturadas e não quantificáveis com facilidade 

(Bañuls, López, Turoff & Tejedor, 2016).  A norma ISO 31000 (ABNT, 2009) descreve 

quais fatores internos e externos fazem com que haja incerteza no alcance dos objetivos da 

organização e que os riscos são os efeitos destas incertezas. Todos os projetos são 

arriscados uma vez que são empreendimentos únicos com variados níveis de complexidade 

PMI (2016).   

A norma ABNT estabelece diretrizes para a gestão de riscos que podem ser 

aplicadas para projetos, a figura 1 mostra um resumo das atividades envolvidas. 

 

 

Figura 1: Framework de gestão de riscos 

Fonte: Adaptado de ABNT (2009) 

 

O Capability Maturity Model Integration, ou CMMI (SEI, 2016) é um modelo de 

maturidade que pode ser aplicado para projetos. Contempla área de gerenciamento de 

riscos e inclui as atividades de preparação para o gerenciamento dos riscos, a identificação 

e a análise dos riscos e a mitigação dos mesmos. 

  

3. METODOLOGIA 

 

A bibliometria é um método de mapeamento da ciência que permite que se examine 

o relacionamento entre as disciplinas, as especialidades e que se observe como as 

publicações estão inter-relacionadas. A bibliometria permite que a literatura científica 

possa ser objetivamente medida e avaliada. Além disso, o resultado do método 

bibliométrico, na forma de agrupamento de dados bibliográficos, podem ser usados como 

referência para outros trabalhos (Zupic & Cater, 2015) e também medem quantitativamente 

os índices de produção e de disseminação do conhecimento científico (Araújo, 2006). 

A bibliometria permite que se faça avaliação objetiva da literatura científica, 

reduzindo-se a parcialidade do pesquisador e melhorando a qualidade das revisões dos 

artigos científicos. Permite estruturar os elementos da pesquisa, tais como os autores, 
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periódicos e palavras-chave, em diferentes grupos, desta forma, melhorando a qualidade 

das revisões (Zupic & Cater, 2014).  

Assim, a bibliometria se torna útil para se medir o desempenho da pesquisa 

científica.  O referido método pode também ser aplicado para se analisar a influência da 

pesquisa científica internacional na área de conhecimento e também para a construção de 

mapas do campo científico. Desta forma, pode-se observar mudanças e tendências no 

assunto avaliado, se identificar os principais atores e entender seu papel no contexto 

estudado (Van Raan, 1996).   

Pelos motivos acima descritos, entende-se que o método bibliométrico é o mais 

adequado para que se atinja o objetivo deste artigo, pois permite que se avalie a produção 

científica de maior relevância para as áreas de conhecimento de riscos e custos em 

projetos, contemplando os respectivos artigos, autores e periódicos (Neely, 2005). 

Zupic e Carter (2015) classificam os métodos bibliométricos em 5 categorias que 

são: (1) Citação, em que  se identificam e se analisam os autores, os artigos e os periódicos 

mais citados para um assunto específico; (2) Cocitação, no qual se verifica  se dois autores, 

artigos ou periódicos são citados simultaneamente; (3) Bibliografia em dupla, em que os 

documentos, autores ou periódicos são agrupados por meio das referências compartilhadas; 

(4) Coautoria, nesta modalidade as redes sociais de autores que publicam trabalhos em 

conjunto são analisadas; e finalmente o (5) Co-word, em que conectam as palavras-chave 

que aparecem juntas no título, no resumo ou mesmo na própria lista de palavras-chave.   

A bibliometria é suportada por 3 leis clássicas (Araújo, 2006) que são: (1) a lei de 

Lotka cujo objetivo é medir a produtividade dos cientistas por meio da contagem de 

autores presente no grupo de trabalhos selecionado. Por meio da Lei de Lotka, verifica-se a 

produtividade dos autores por meio da identificação de um pequeno grupo de autores que 

são responsáveis por grande parte dos trabalhos da literatura científica. (2) a lei de 

Bradford cujo objetivo é compreender a relevância de periódicos em determinada área de 

conhecimento e (3) a Lei de Zipf que considera que existem palavras comuns ao assunto 

que está sendo estudado e que estas se repetem com frequência. Desta forma, por meio da 

lei de Zipf, podem-se identificar as palavras mais usadas, aplicá-las na pesquisa dos artigos 

e obter os artigos para a temática que está sendo estudada. 

A análise de cocitação mede o grau de ligação entre dois ou mais artigos pelo 

número de documentos que os citam. A análise de cocitação, é então importante à medida 

que identifica grupos de conhecimento (ou frentes de pesquisas) estabelecidos por 

conjuntos de autores que frequentemente se referenciam (Guedes & Borschiver, 2005). 

Desta forma, o tipo de bibliometria de cocitação foi usado neste trabalho, pois conecta os 

artigos que são referenciados em conjunto na lista de referência, com isso, permite que se 

identifiquem os trabalhos mais relevantes e de forma confiável (Zupic & Carter, 2015). 

Houve a aplicação da lei de Lotka, em que se procura identificar os autores que 

predominantemente publicam trabalhos em determinado campo científico e de Bradford 

em que se identificam os periódicos que trazem maior número de publicações no assunto 

que está sendo realizado e se analisa a sua relevância (Araújo, 2006).     

Partindo dos pressupostos definidos acima, foi estabelecida uma sequência de 

passos para a elaboração deste estudo bibliométrico, conforme representado na figura 2: 
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Figura 2: Etapas para o desenvolvimento do estudo bibliométricoi 

Fonte: Autor 

 

 

O primeiro passo é a definição da base de pesquisa das publicações. Optou-se pela 

base Web of Science, que é publicada pela Thomson e Reuters. O motivo desta escolha se 

deve ao fato desta base de dados ser acessada por meio de ferramenta consistente para 

pesquisar, classificar e salvar listas de artigos. Além disso, a base Web of Science também 

traz artigos predominantemente escritos na língua inglesa (Meho e Yang, 2006), que é o 

idioma pelo qual se definiram as palavras chave. Outro fator relevante é que a Web of 

Science possui em sua base predominantemente periódicos de alto fator de impacto.   

Feita a definição da base de dados, o próximo passo foi obter a seleção das 

publicações que serão analisadas, para isso foram definidas as palavras-chave a ser usadas.  

Considerando-se a revisão de literatura realizada neste trabalho, em que foram descritos os 

principais temas que estão relacionados à questão de avaliação do impacto dos riscos nos 

desvios de custos nos projetos, entende-se as palavras-chave relacionadas a riscos são: 

Uncertainty e Risk.   Para custos estão sendo consideradas as palavras-chave: Contingency 

Reserve, Cost Overrun, Budget Overrun e Management Reserve. Como objetivo de 

selecionar artigos relacionados ao gerenciamento de projetos, estão sendo consideradas as 

palavras Project e Projects.   

Dessa forma, a seguinte expressão de busca foi aplicada ao mecanismo de busca do 

Web of Science: 

 

Tópico: (“Uncertainty” OR “Risk”) AND Tópico: ("Cost Estimate“ OR "Cost 

Estimates" OR "Cost Overrun” OR “Contingency Reserve” OR “Management 

Reserve” OR "Budget Overrun") AND Tópico: (“Project” OR “Projects”)  

   

 Além dos artigos, optou-se também em se incluir os Proceeding Papers ou 

Documentos de Conferências. Esta opção foi usada, pois os trabalhos direcionados para 

conferências contribuem para divulgar os conhecimentos da área e há também a 

participação de pesquisadores de destaque na área. Os Proceeding Papers são confiáveis 

pelo fato de terem passado por dois processos de avaliação, sendo o primeiro na 

conferência em si e em seguida no periódico que estará publicando o trabalho (Albo e 

Bordons, 2011).    
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Como resultado foram obtidos 253 registros, que são à base de publicações 

definitiva deste trabalho, e que foram, portanto, usadas para a consolidação e análise dos 

resultados descritos na seção de análise bibliométrica.  

O próximo passo foi o tratamento dos dados, que se iniciou com a importação do 

arquivo contendo a seleção dos artigos na ferramenta Bibexcel. A partir desta ferramenta é 

feita a extração da base de artigos em planilha no formato Excel e ordenada pelo nome dos 

autores. Em seguida é feita a unificação de nomes de autores, ou seja, das situações nas 

quais um mesmo autor está com nomes diferentes em diferentes artigos, sejam por 

diferenças de abreviatura ou mesmo pela falta do caractere especial ponto.  Após os ajustes 

dos autores, estes são atualizados na ferramenta Bibexcel.  

O procedimento para a elaboração da matriz de cocitação foi então iniciado. Para 

isso, foi feita a classificação das duplas de artigos por ordem decrescente de número de 

citações e selecionados os 20 artigos com maior frequência de citações. Foram 

selecionados os registros que correspondiam a maior parte do total de citações.  

Com o objetivo de mostrar a matriz de forma gráfica, foi usada a ferramenta Ucinet, 

para isso foi feita a exportação dos dados da matriz na ferramenta Bibexcel e a importação 

na ferramenta Ucinet. A importação ocorreu com dados completos dos trabalhos. Foi, 

portanto, necessário acessar a matriz e manter o nome do autor e excluir as demais 

informações das publicações.  

 

4. ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA  

 

A seguir são apresentados os resultados da análise bibliométrica, em que se verifica 

a produção científica de maior relevância para a compreensão da relação dos riscos com os 

desvios de custos de projetos. Em consonância com os objetivos secundários da pesquisa, 

são apresentados os resultados obtidos que são: (1) A evolução das publicações para o 

tema deste artigo. (2) os periódicos mais citados. (3) A matriz de cocitação e (4) os artigos 

mais citados.   

 

4.1. Evolução do número de publicações por ano 

 

A produção do conhecimento ao longo do tempo para a base de publicações 

selecionada foi consolidada e é mostrada na figura 3.  Analisando-se o gráfico pode-se 

verificar que houve aumento no número de publicações desde o ano de 1992, e isto se 

acentuou entre os anos de 2014 e 2016. Verifica-se que parcela significativa deste aumento 

ocorreu em virtude da publicação de trabalhos relacionados a construção e a engenharia 

civil. Embora seja mostrada redução do número de artigos em 2017, isso se deve ao fato de 

estarem disponíveis publicações até o mês de setembro quando do acesso à ferramenta 

Web of Science. 
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 Figura 3 – Quantidade de Publicações por ano 

 

 

4.2. Periódicos com maior número de publicações 

 

A lei de Bradford estabelece que se colocarmos os periódicos em ordem 

decrescente de produtividade sobre um determinado tema, pode-se identificar aqueles que 

têm maior conteúdo relacionado ao assunto que está sendo estudado. Na tabela 1, foram 

selecionados os 10 periódicos com maior quantidade de publicações.  

 

 

No. Periódico 
Quantidade de 

publicações 

1 
JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING 

AND MANAGEMENT-ASCE 
9 

2 JOURNAL OF MANAGEMENT IN ENGINEERING 5 

3 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT 

MANAGEMENT 
4 

4 AUTOMATION IN CONSTRUCTION 4 

5 
JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING 

AND MANAGEMENT 
4 

6 

CONSTRUCTION RESEARCH CONGRESS 2016: 

OLD AND NEW CONSTRUCTION TECHNOLOGIES 

CONVERGE IN HISTORIC SAN JUAN 

4 

7 ENERGY POLICY 4 

8 
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL 

RESEARCH 
3 

9 
ENGINEERING CONSTRUCTION AND 

ARCHITECTURAL MANAGEMENT 
3 

10 MEDICAL CARE 3 

 TOTAL 43 

Tabela 1 – Quantidade de Publicações por periódico 
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A partir da análise das informações da tabela 1, pode-se verificar que a maior parte 

dos trabalhos que constam da Web of Science e que tratam da relação entre os riscos os 

desvios de custos em projetos são publicados por periódicos relacionados à construção 

civil. Isso pode ser confirmado somando-se as publicações de números 1, 2, 4, 5, 6 e 9, ou 

seja, obtém-se 27 publicações ou 63% do total considerado para os 10 periódicos mais 

citados.   

Outro motivo que pode explicar a predominância de artigos na base selecionada, se 

deve ao fato da teoria utilizada para a definição das palavras chave ter sido originada na 

área de engenharia civil. 

Considerando as informações analisadas, verifica-se que pode haver insuficiência 

de trabalhos para outros segmentos, como por exemplo, da tecnologia da informação. 

Sendo assim há a possibilidade de se identificar lacunas que podem ser atendidas por meio 

da adequação de práticas de gerenciamento de custos construção civil.   

Verifica-se também que o total obtido nos 10 periódicos mais citados corresponde a 

43 artigos de um total de 253, ou seja, representam apenas 17% do total.  Isso significa que 

existe uma dispersão do conhecimento por quantidade considerável de periódicos.  

   

 

4.3. Cocitação 

 

As informações tratadas no software Bibexcel foram incluídas no software Ucinet, e 

com isso, foi construída a matriz de citação conforme ilustrado na figura 4.  Foram 

considerados os 20 autores com maior número de citações dentro da seleção de artigos 

usada.   

 

 

Figura 4 – Matriz de Cocitação 

Fonte - Autor 

 

4.3.1. Resumo das publicações da matriz de cocitação  
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Analisando-se os artigos da matriz de cocitação podem-se identificar trabalhos que 

tratam dos principais fatores, causas e riscos que impactam os custos dos projetos e 

também publicações que propõem soluções para endereçar os desvios de custos por meio 

de métodos, processos ou ferramentas de estimativa de custos ou de gerenciamento de 

riscos.   

Os fatores que provocam o desvio orçamentário do projeto são descritos por 

Flyvberg (2002), Flyberg (2003) e Rothengatter e Flyvbert (2003). Estes autores destacam 

os desvios de custos subestimados devido a riscos ignorados quando da estimativa de 

custos, ressaltam que isso pode ocorrer em função da negligência dos responsáveis pelas 

atividades envolvidas. Kaming (1997), Shane (2009) e Frimpong (2003) identificam os 

fatores ou riscos que provocam o desvio de custos.  Akinci (1998) descreve os principais 

riscos orçamentários dos projetos na perspectiva do fornecedor.  

Há trabalhos onde se avaliam os fatores que influenciam nos atrasos dos projetos. 

Os desvios de custos são considerados um reflexo desta situação (Assaf, 2006; 

Chan,1997).   

No que se refere a propostas para endereçar os problemas de desvios de custos, 

Molenaar (2005) propõe processo para validação das estimativas. Baloi (2003) traz 

framework para endereçar riscos em projetos. Trost (2003) e Yeoh (1990) fornecem 

métodos para suporte as estimativas, usando ferramentas estatísticas, Albahar (1990), Zhe 

(1995) descrevem métodos para gerenciar riscos que impactam os custos dos projetos.  

Houve situações de trabalhos que não estão diretamente relacionados ao 

gerenciamento de projetos e foram citados em conjunto com trabalhos da construção civil e 

infraestrutura, são eles: Kahneman (1979) que propõe modelo para a tomada de decisão em 

ambientes de incerteza e Boehm (1981) que trata das técnicas de engenharia de software e 

que está, portanto, relacionado à tecnologia da informação. Isso pode indicar que técnicas 

de gerenciamento de riscos e custos abordados nos artigos de infraestrutura e construção 

podem ser aplicáveis a outras áreas de atuação.  

 

 

4.3.2. Análise da matriz de cocitação. 

 

A primeira observação com relação a figura 4 ser refere existência de um grupo 

único de artigos interconectados e com número considerável de combinações, ou seja, 

mostra-se que as publicações tem assuntos em comum e que estão relacionados às 

palavras-chave que por sua vez estão ligadas à questão de pesquisa. Caso houvessem 

grupos distintos, haveriam grupos de autores com aplicações distintas e isoladas dos 

conceitos.  

Observa-se na matriz de cocitação que há conjunções que estão relacionadas ao 

autor Flyvbjerg B, e que se referem a artigos distintos publicados em 2002 e 2003 e 

também a Rothegarter (2004) onde Fyvbjerg B. é co-autor. A matriz de citação mostra que 

Flyvbjerg, é citado em conjunto com a maior parte dos artigos descritos na figura 4, isso 

indica a relevância das publicações deste autor.  Flyvbjerg (2002) é citado em conjunto 

com Flyvbjerg (2003), pois tratam dos desvios de custos devido a estimativas indevidas e 

também ter publicado trabalhos sobre desvios de custos em projetos de infraestrutura, 

usando base de dados com conteúdo relevante.   

Molenar (2005) e Baloi (2003) são citados em conjunto com Fyvbjerg (2002) e 

Flyvbjerg (2003) pois trazem recomendação para endereçar problemas relativos às 

estimativas incorretas. O primeiro apresenta método para a validação das estimativas e o 

segundo sugere framework para o gerenciamento de riscos.  
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Analisando-se os demais autores da matriz, verifica-se que a cocitação ocorre 

principalmente pelo fato dos trabalhos serem complementares haja visto que tratam dos 

riscos que influenciam no desvio de custos e as ações recomendadas por meio de métodos, 

software e processos.    

 

4.4. Artigos mais citados  

 

Conforme pode ser verificado na tabela 2, há  parcela considerável de citações nos 

trabalhos de Fyvbjerg (2002) e  Fyvbjerg (2003). Destaca-se a base de dados de projetos de 

infraestrutura onde foram analisadas as questões de desvios de custos, e que foram citadas 

por outros autores.   

 

Quantidade 

de Citações 

Autor(es) Ano Título Periódico 

26 Flyvbjerg, B.; 

Holm, M. S. ; 

Buhl, S. 

2002 Underestimating costs in public 

works projects - Error or lie? 

Journal of the 

American 

Planning 

Association  

13 Flyvbjerg, B. 

Holm, M. S.;  

Buhl, S.   

2003 How common and how large are 

cost overruns in transport 

infrastructure projects? 

Transport 

Reviews 

10 Molenaar, K. 

R. 

2005 Programmatic cost risk analysis 

for highway megaprojects 

Journal of 

Construction 

Engineering 

and 

Management -

ASCE 

9 Baloi,  P. ; 

Price,  A. 

2003 Modelling  global  risk  factors  

affecting  construction  cost  

performance. 

International 

Journal of 

Project 

Management 

9 Kaming, P. F. 1997 Regional comparison of 

Indonesian construction 

productivity 

Journal of 

Management 

in Engineering  

9 Trost, S. M.; 

Oberlender, G. 

D.   

2003 Predicting accuracy of early cost 

estimates using factor analysis 

and multivariate regression 

Journal of 

Construction 

Engineering 

and 

Management -

ASCE 

8  

Akinci, B.; 

Fischer, M.   

1998  Factors affecting contractors' 

risk of cost overburden 

Journal of 

Management 

in Engineering  

8 Albahar J. F. ; 

CrandallL, K. 

C.  

1990 Systematic-Risk Management 

Approach for Construction 

Projects    

Journal of 

Construction 

Engineering 

and 

Management -

ASCE 
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Quantidade 

de Citações 

Autor(es) Ano Título Periódico 

8 Frimpong Y. 2003 Causes of delay and cost 

overruns in construction of 

groundwater projects in a 

developing countries; Ghana as a 

case study 

International 

Journal of 

Project 

Management 

Tabela 2 – Quantidade de Publicações por periódico 

 

 

4.5. Análise da relação entre os custos e os desvios em projetos.  

 

 

Os textos da matriz de cocitação foram analisados e conteúdo relacionados aos 

riscos e desvio de custos consolidados nas tabelas 3 e 4. Foram listadas as publicações 

constantes da matriz de citação e tabulados os fatores de riscos identificados assim como as 

recomendações dos autores.  O texto de Morrisson (1987) foi desconsiderado pois não 

trouxe contribuições para este estudo.  

Pode-se verificar que há fatores de riscos que se destacam pelo fato de ser 

identificados em número considerável de trabalhos. A imparcialidade na estimativa foi 

mencionada em 7 trabalhos e que tem ligação com os artigos de Flyvjerg, Holm e Buhl, 

(2003) que são os mais citados e que tratam deste assunto.  As questões econômicas 

relativas à inflação foram também ressaltadas por parcela considerável dos autores e foram 

tratadas principalmente por Molenaar (2005), um dos autores mais citados. 

Embora a gestão dos riscos e custos sejam área de conhecimento de gerenciamento 

de projetos (PMI, 2016), este assunto foi citado somente em 2 artigos. Haja visto que os 

artigos trazem modelos, processos e ferramentas que auxiliam nas estimativas de custos e 

também no gerenciamento de riscos, pode-se afirmar que há questões de gerenciamento 

projetos que precisam ser endereçadas para que se reduzam ou se eliminem os desvios de 

custos em projetos.  
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PROPOSTA PARA 

ENDEREÇAR OS RISCOS 

AUTORES ANO 

Flyvbjerg, B.; Holm, M. S. ; 

Buhl, S. 
2002 X 

          

Controles institucionais para garantir 

a credibilidade nas estimativas.   

Flyvbjerg, B. Holm, M. S.; 

Holm, Buhl, SL (Buhl, SL) 
2003 X X 

         

Controles institucionais para garantir 

a credibilidade nas estimativas.   

Molenaar, K. R. 2005 
    

X 
  

X 
   

Método para validar estimativas 

Baloi, P. ; Price,  A. 2003 
   

X 
    

X X 
 

Modelo baseado no método Fuzzy 

para suporte à decisão.  

Kaming, P. F. 1997 
    

X 
    

X 
 

Reduzir a influência dos fatores de 

risco. 

Trost, S. M.; Oberlender, G.   2003 
 

X 
   

X X X 
   

Modelo e Software para avaliar a 

precisão das estimativas.   

Akinci, B.; Fischer, M.   1998 X X 
 

X X X 
  

X 
  

Mapa de conhecimento entender 

relação entre riscos e desvios de 

custos.      

Albahar J. F.; CrandallL, K.  1990 
 

X 
 

X X 
 

X 
    

Sistema de Gerenciamento de Riscos 

usando Monte Carlo.   

Frimpong Y. 2003 
    

X X 
     

Reforçar as práticas de 

gerenciamento de projetos.  

Odeck, J. 2004         X X X Não foram feitas recomendações 

Tabela 3 -   Mapeamento dos fatores de riscos e recomendações identificadas nas publicações da matriz de cocitação. 

 Fonte Autor
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PROPOSTA PARA 

ENDEREÇAR OS RISCOS 

AUTORES ANO 

Yeo,  K. T. 1990   X X   X   X   X X   
Considerar reservas de 

contingência dos custos. 

Zhe H. 1995 X X                   
Método para gestão dos riscos 

em outros países.   

AKINTOVE, A.; MacLEOD, 

M. 
1997   X   X X X X         

Framework de decisão usando 

modelo fuzzy em riscos 

globais de fornecedores 

Chan, D. M Kumaraswamy, 

Mohan, K. 
1997                       

Recomendações para evitar 

desvios de prazos  

Kahneman, D., Amos, T.  1979 X                     
Modelo de decisão em 

cenários de risco 

Shane, J., Molenaar, K, 

Anderson, S., Schexnayder, C. 
2009  X                X  X   

Recomendações para mitigar 

riscos 

Assaf, S. & Al-Hejji, S. 2006                       
Recomendações para se evitar 

o desvio de prazos. 

Boehm B. W. 1981                       
Práticas de Eng. de software 

não relacionadas a riscos 

 Tabela 4 -   Mapeamento dos fatores de riscos e recomendações identificadas nas publicações da matriz de cocitação. 

 Fonte Autor
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5. Considerações Finais  

 

Por meio da seleção e análise da publicação por meio de palavras-chave suportadas 

pela revisão da literatura, permitiu que se obtivessem publicações alinhadas a questão de 

pesquisa deste trabalho, entende-se, portanto, que o objetivo foi atingido.  

Foram também consolidadas a seleção da base publicações, sendo as mesmas 

apresentadas na forma da evolução do conhecimento, periódicos mais conhecidos e autores 

que trazem maior contribuição para a produção científica do tema abordado, que é a 

relação dos riscos com o desvio de custos dos projetos, pode-se também afirmar que os 

objetivos secundários foram atingidos.  

Entende-se que o resultado deste trabalho traz contribuição significativa o sentido 

de se fornecer a outros pesquisadores tendências de pesquisa para o assunto em questão, 

fontes de conhecimento mais usadas e principalmente, fornecer relação de trabalhos que 

podem ser suporte para que estudiosos identifiquem os problemas mais comuns e 

alternativas de solução para endereçá-los.  

Ressalta-se a predominância de publicações na área da construção civil, isso pode 

indicar uma lacuna nas práticas de estimativa de custos e reservas de contingência em 

outros ramos de atividades. Verifica-se que os artigos com frequência abordam as causas 

raízes de desvios de custos e ações para que estas questões sejam endereçadas. 

É necessário, entretanto, ressaltar limitações deste estudo, sendo que a primeira 

delas está relacionada o viés do pesquisador que pode ter influenciado a análise dos dados 

obtidos assim como na interpretação dos artigos estudados. A segunda limitação se refere 

ao uso exclusivo da base de dados Web of Science que resultou em número limitado de 

publicações. Houve também limitação no uso das palavras chave, isso significa poderia 

haver uma quantidade maior de trabalhos analisados, caso houvessem argumentos de 

seleção mais robustos e com maior abrangência da pesquisa.  

Em se tratando de trabalhos futuros, existe a oportunidade de se realizar pesquisa 

adicional considerando-se outras bases como fonte da análise, dentre estas podemos 

mencionar o Google Scholar e Scopus. Pode-se também em consonância com a lei Zipf, 

efetuar análise das palavras chave mais utilizadas e em seguida buscar artigos usando 

palavras adicionais ao que foi definido neste artigo.  

E finalmente, existe a oportunidade de se realizar estudo da cocitação 

considerando-se os autores, desta forma verificando os estudiosos que trazem a maior 

contribuição para a área de conhecimento. 
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Abstract. The Continuous Authentication (CA), of personal Mobile Devices (MD) to access 

wireless networks at corporate locations, is based on biometrics or analysis of application 

usage in such devices. This generally entails the installation of a monitoring program in 

the MD, negatively impacting the feeling of intrusion on MD owners, as well as burdening 

the technical support team. In a worst scenario the CA can be compromised in case the  

application get disabled by the intruder or if  the MD be cloned. Seeking to avoid such 

problems, this paper proposes and evaluates, in a test environment, the use of network 

traffic to authenticate users in their DMs, applying Machine Learning, Supervised and 

Unsupervised methods.  

Keywords: Continuous Authentication, machine learning, mobile devices, wireless local 

area network, behaviour based authentication. 

 

 

Autenticação Continuada de Usuários Baseada em Comportamento no Uso de Redes 

Locais Corporativas sem Fio. 

 

Resumo. A Autenticação Continuada (AC) de Dispositivos Móveis (DM) pessoais, em redes 

sem fio locais corporativas, baseia-se em geral em biometria, uso de teclado, toque em 

tela ou na análise do uso de aplicativos.  Isso implica na instalação de um programa de 

monitoramento no próprio DM, impactando negativamente o sentimento de intrusão por 

parte do proprietário do DM, e sobrecarregando a equipe de apoio técnico. Além disso, a 

AC pode ser comprometida caso o aplicativo seja desativado por um intruso ou se o DM 

for clonado. Com a finalidade de evitar tais problemas, este artigo propõe e avalia, em 

ambiente de teste, o uso do tráfego de rede para autenticar usuários em seus DMs, 

aplicando métodos de Aprendizado de Máquina, Supervisionado e Não Supervisionado.  

Palavras chave: Autenticação continuada, dispositivos móveis, rede local sem fio, 

aprendizado de máquina, autenticação baseada em comportamento. 
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1. Introdução 

O uso de dispositivo móvel (DM) como ferramenta de produtividade em ambientes 

corporativos é ponto comum no atual cenário empresarial, impactando positivamente em 

agilidade e mobilidade nas operações diárias de um empreendimento. Contudo a 

mobilidade também demanda um controle maior em termos de autenticação. Para suprir tal 

necessidade é que se desenvolvem soluções de Autenticação Continuada (AC) que como 

complemento à autenticação tradicional no ingresso à sistemas e dispositivos, buscam 

manter a legitimidade do usuário como um processo constante, possibilitando ratificar ou 

não que, a pessoa em posse de um dispositivo móvel (DM) –  um telefone celular 

“inteligente” (smartphone) ou tablet – é o usuário legítimo do respectivo aparelho.   

Em Deutschmann (2013) e Wheeler (2013), AC possui também outra denominação: 

Autenticação Ativa (AA). Que apesar de menos usada, traduz o trabalho dinâmico que é 

realizado, com dados baseados, normalmente, em comportamento no uso de recursos, tais 

como, teclado e telas sensíveis ao toque (touchscreen), como visto  em Bours e Mondal 

(2013), Frank et al. (2013), Seo et al. (2012) e Wheeler et al. (2013), que instalam 

programas de monitoramento no DM, para coletar tais dados e, para analisá-los. Tais 

soluções, lançam mão do uso de técnicas de Aprendizado de Máquina (AM), extraindo 

padrões e comparando-os com novos conjuntos de dados. 

Contudo essa abordagem apresenta quatro desvantagens: a primeira está relacionado à  

necessidade de se criar uma estrutura de apoio técnico para instalação, desinstalação (em 

caso de descomissionamento de dispositivo), reinstalação (em caso de troca de 

dispositivos) e manutenção dos aplicativos de coleta de dados nos DMs – tablets e 

smartphones –  em uso na WLAN, não apenas para garantir a efetiva coleta de dados mas 

também para evitar que falhas nos programas relacionados possam comprometer o 

funcionamento dos DMs. A dimensão dessa estrutura, e portanto  seu custo, deverão ser 

ainda maiores caso tais dispositivos não pertençam à empresa, ou seja em iniciativas de 

BYOD (Bring Your Own Device), devido à maior variedade de tipos e modelos de DMs. A 

segunda desvantagem, devido à abordagem invasiva, é  dificultar a adesão de funcionários 

a programas de BYOD. Como terceira desvantagem, a instalação de tais aplicativos de 

coleta em equipamentos pessoais, poderia ser utilizada como possível prova de violação de 

privacidade em eventuais processos trabalhistas contra a empresa. E a quarta, é que a AC 

pode ser comprometida caso o aplicativo seja desativado pelo usuário ilegítimo em posse 

do dispositivo ou, em casos em que o DM seja clonado. 

Como contraponto Moghaddam e Helmy (2011) trabalharam na determinação de  

correlações entre grupos de interesse – como por exemplo a maior tendência de usuários 

Apple acessarem determinados sites de notícias, em relação a usuários Microsoft – 

analisando apenas o tráfego de rede, sem implicar nenhuma instalação de programas em 

DM. Entretanto, como essa pesquisa não buscou identificar usuários, permanece, pois, o 

desafio de extrair, do tráfego de rede, dados que, analisados por técnicas de  AM, possam 

diferenciar usuários, validando seu uso em AC.  

Assim este artigo tem como propósito testar o uso de rede como abordagem de AC de 

usuários em  Redes Sem fio Locais. A partir da captura do tráfego de rede, foram 

selecionadas e testadas características do fluxo gerado pelo usuário legítimo, em seu DM, 

que foram modeladas por AM Supervisionado e por agrupamentos (clusters) extraídos pelo 

AM Não Supervisionado,  determinando assim um padrão legítimo para o DM, e 

posteriormente testando-o contra outros fluxos legítimos e ilegítimos. 
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Sem utilizar aplicativos instalados nos DMs e analisando apenas o comportamento do uso 

de rede, a aplicação desta abordagem de AC, não implica no aumento do sentimento de 

intrusão da empresa nos equipamentos (DM) de seus funcionários em cenários de BYOD; 

não cria evidências para processos trabalhistas e não implica na necessidade de criar uma 

estrutura de apoio técnico em função de aplicativos de monitoramento instalados nos DMs, 

podendo neste caso servir como alternativa de AC, aos trabalhos relacionados, em 

ambientes que suportem a diferença de precisão entre tais soluções e esta proposta. E como 

não é suscetível a ser desabilitada pelo intruso em uso do DM, e mesmo em caso de 

clonagem de DMs o seu tráfego é capturado, a abordagem desta pesquisa também pode ser 

aplicada em conjunto com as técnicas tradicionais de AC, como um complemento  ou 

contingência. 

Neste artigo são apresentados os trabalhos relacionados, o funcionamento da abordagem 

proposta, a implementação dos testes, a discussão dos resultados e a conclusão descritos a 

seguir: 

Metodologia: Explanação sobre método escolhido e ambiente de testes. 

Trabalhos Relacionados: Análise dos trabalhos relacionados e referencial 

teórico; 

Autenticação Baseada no Uso de Rede: Apresentação do método 

proposto e sua estrutura para os testes; 

Testes, Resultados e Discussão: Execução dos testes e discussão sobre os 

resultados em comparação aos trabalhos relacionados; 

Conclusão: Avaliação dos resultados obtidos e propostas para trabalhos futuros. 

 

2. Metodologia 

 
O método de trabalho escolhido é o experimental, composto da coleta de tráfego  de rede 

como em um cenário de BYOD em uma empresa, uma vez que se trata da situação mais 

impactada pelos problemas das abordagens estudadas de AC. Do tráfego de rede serão 

criadas estruturas de dados, baseadas no fluxo gerado a partir do DM, por ser mais 

determinante de comportamento do que o fluxo recebido por ele.  

 

Tais estruturas foram submetidas a técnicas de AM supervisionado e não supervisionado, 

para determinar quais algoritmos e estruturas de dados são mais efetivos para AC e 

também, para gerar modelos de padrão de uso,  para classificar os fluxos de rede nas 

demais fases do trabalho,  para fins de AC. 

 

3. Trabalhos Relacionados 

Os trabalhos relacionados, encontrados na literatura, foram agrupados em função da 

abordagem usada na coleta de dados. Assim foram definidas três categorias, conforme 

mostrado na Tabela 1. 
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Tabela 1.  Categorias dos trabalhos relacionados 

Categoria Nome da Categoria Descrição 

1
a
 Intrusivos no DM de 

conhecimento do usuário 

Com a ciência do usuário, é instalado um 

programa que monitora o uso do 

equipamento para coleta de dados 

2
a
 Intrusivos no DM sem o 

conhecimento do usuário 

Sem a ciência do usuário, é instalado um 

programa que monitora o uso do 

equipamento para coleta de dados 

3
a
 Não intrusivos no DM Nenhum programa é instalado no 

dispositivo do usuário para monitorar o 

comportamento 

Na primeira categoria, os trabalhos usam aplicativos instalados no DM para a coleta de 

dados, sendo que o usuário está ciente de que está sendo monitorado. Com exceção de  

Bours e Mondal (2013) – que fazem uma proposta de arquitetura  –  Frank et al. (2013), 

Seo et al.  (2012), Deutschmann e Lindholm, (2013) e Orekondy et al. (2012) apresentam 

resultados práticos ao autenticar o usuário pelos padrões de digitação, toques em tela 

sensível, interação com aplicativos ou reconhecimento facial e corporal.  

Na segunda categoria (Wheeler et al., 2013), é instalado um software no equipamento do 

usuário (sem seu conhecimento), que simula periodicamente um mau funcionamento de 

janelas do pacote MICROSOFT OFFICE (MO), assim, a forma como o usuário interage 

com as “falhas”  é usada autenticá-lo. 

A terceira categoria (Moghaddam e Helmy, 2011), caracteriza-se pela falta de intervenção 

no DM, com o objetivo de encontrar tendências de comportamento, em grupos de usuários, 

em redes móveis, a partir da investigação dos registros da WLAN por meio de Aprendizado 

de Máquina Não Supervisionado, usando a técnica de Mapas Auto-organizados (MAO); 

sem contudo, ter a autenticação de usuários como objetivo. 

As soluções estudadas, relacionam-se com os seguintes tipos de ataques,  apresentados na 

Tabela 2, a serem mitigados pela implementação de AC deste artigo. 

 

Tabela 2.  Cenários de ataque   

Cenários de ataque 

Uso do DM por um usuário ilegítimo, em posse 

física do dispositivo; 

DM invadido remotamente; 

DM comprometido por algum malware; 

DM clonado e/ou MAC spoofing; 

Dos possíveis cenários de ataque apresentados na Tabela 2,  os trabalhos relacionados, 

estão aptos a combater somente o “uso do DM por um usuário ilegítimo, em posse física 

do dispositivo”.  
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Assim, as duas primeiras categorias,  em função de seus impactos negativos com relação à 

invasão de privacidade; necessidade de manutenção e, risco de serem desabilitadas ou 

ignoradas em clonagens, podem ser beneficiadas pela abordagem deste artigo, como 

alternativa e/ou complemento. Por sua vez a categoria  “Não intrusiva no DM” 

(Moghaddam e Helmy, 2011), motivou esta pesquisa, na aplicação de Aprendizado Não 

Supervisionado contra fluxos de rede, apesar de não autenticar usuários, mas por preencher 

os requisitos em relação à: privacidade no âmbito do DM; não poder ser desabilitada no 

DM, e por não necessitar de mais recursos (equipe de apoio técnico) de manutenção.  

Devido aos resultados obtidos por Orekondy et al. (2012) com Máquinas de Vetor de 

Suporte (MVS) esta técnica também é incluída nos testes deste artigo, mas aqui, aplicada 

ao tráfego de rede. 

4. Autenticação Baseada no Uso de Rede 

 

AC visa autenticar o comportamento do usuário, e no caso deste artigo, é na dinâmica do 

uso de rede que isto acontece.  Não apenas analisando o consumo de rede por usuário e 

seus destinos em relação ao tempo, entre outras características, mas ao aplicar AM contra 

tais dados, explorando suas correlações. 

Inicialmente foram utilizadas as técnicas de AM Supervisionado com o modelo MVS e 

Não Supervisionado com Mapas Auto-organizados (MAO), para classificar os padrões de 

uso de rede de cada usuário com seu respectivo DM. Criou-se, assim, um conjunto de 

treinamento (data set) que representou o uso legítimo de cada par “Usuário”+“DM”. 

Assim, para que um novo fluxo de rede fosse considerado legítimo, ele deveria ter um grau 

de pertinência (similaridade) ao comportamento aprendido anteriormente, verificado por 

Matriz de Confusão (MC) no caso de MVS e combinação com os agrupamentos para o 

caso de MAO. 

 

4.1 Etapas do mecanismo de autenticação 

Foi criada uma estrutura, simulando um ambiente de trabalho, com rede sem fio local e 

acesso à Internet. Vinte e um voluntários, usando DMs participaram dos experimentos, 

realizando tarefas acessando a Internet para assuntos de interesse pessoal – como redes 

sociais, por exemplo.  Para cada dia (tomada) de testes, foram realizadas cinco coletas de 

tráfego de rede, de acordo com a Tabela 3. 

 

Tabela 3.  Descrição das capturas de tráfego de rede 

Nome do 

Teste/Coleta 

Descrição 

Teste1 Tráfego Legítimo – para Treinamento do modelo de 

AM 

Teste2 Tráfego Legítimo – para Testar o modelo de AM 

gerado com os dados do Teste1 
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Nome do 

Teste/Coleta 

Descrição 

Teste3 Troca de DM entre  usuários de grupos de interesse e 

gênero diferentes. Tráfego Ilegítimo 

Teste4 Troca de DM entre  usuários de grupos de interesse 

comum. Tráfego Ilegítimo 

Teste5 Troca aleatória de DM entre  os usuários. Tráfego 

Ilegítimo 

 

O tratamento dos dados durante os testes respeitou as seguintes etapas: coleta e pré-

processamento; aplicação de técnicas de AM; trocas de usuários e novos experimentos; e 

análise dos resultados. 

4.2  Conjunto de dados 

Os cabeçalhos do fluxo de rede, oriundos dos DMs, foram capturados e, juntamente com 

os dados relativos à Rede Wireless sobre associação e desassociação aos Access Point 

(APs), foram armazenados em arquivos texto. A partir deles, foram extraídos, os seguintes 

dados, elencados na Tabela 4 a seguir, onde a proposta visou monitorar as relações de fluxo 

para os destinos mais (dn) e menos (qn) frequentes, computando o número de pacotes SYN 

e RST para tais destinos, bem como o somatório de pacotes com tais flags (SDT e SQT);  o 

somatório de tempo de conexão (Tdn e Tqn); o tamanho em bytes (Zdn e Zqn); a relação de 

próximo destino (ndidj e nqiqj) e os pedidos de associação e desassociação (nA e nD) aos 

APs. 

Tabela 4.  Características do fluxo de rede  

Abreviaç

ão da 

Caracterí

stica 

Descrição 

dn Redes de destino mais comuns (n = 1 a 10) 

qn Redes de destino menos comuns (n = 1 a 10) 

SDT Total de pacotes SYN para os 10 destinos mais comuns na 

rede 

SQT Total de pacotes SYN para os 10 destinos menos comuns na 

rede 

sdn   quantidade de pacotes SYN para dn (n = 1 a 10) 

sqn   quantidade de pacotes SYN para qn (n = 1 a 10) 

Rdn   quantidade de pacotes RST para dn (n = 1 a 10) 

Rqn   quantidade de pacotes RST para qn (n = 1 a 10) 

nA   quantidade de pedidos de associação por AP 
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Abreviaç

ão da 

Caracterí

stica 

Descrição 

nD   quantidade de pedidos de desassociação por AP 

ndidj   número de vezes que dj (j = 1 a 10)  é o próximo destino a 

receber um pacote SYN depois de di (i = 1 a 10) 

nqiqj   número de vezes que qj (j = 1 a 10)  é o próximo destino a 

receber um pacote SYN depois de qi (i = 1 a 10) 

Tdn   Tempo de conexão por dn (n = 1 a 10) 

Tqn   Tempo de conexão por qn (n = 1 a 10) 

Zdn   Tamanho do fluxo em Bytes do DM para o dn (n = 1 a 10) 

Zqn   Tamanho do fluxo em Bytes do DM para o qn (n = 1 a 10) 

 

A definição do número de usuários, DMs, amostras, e tempo de coleta, considerou 

os valores usados nos trabalhos relacionados, implicando no plano de obter 60 amostras 

por DM. Dividindo o número de amostras pelos cinco testes previstos, o número de 

usuários e DMs necessário foi de doze. Tal quantidade é compatível, ainda com outros 

trabalhos como os de Montalvo Filho et al. (2006) e Muncaster et al. (2006), que testaram 

com 10 usuários.  Com relação ao tempo de coleta, a base de cálculo foram os valores de 

Frank et al. (2013), com 25 a 50 minutos por amostra e Wheeler et al. (2013), com 120 

minutos por tomada, de forma que o número proposto neste artigo foi de 30 minutos para a 

captura de cada amostra, totalizando 150 minutos por tomada (dia de teste). 

 

4.3 Aplicação das técnicas de Aprendizado Supervisionado e Não Supervisionado 
 

Usando os dados coletados, foram aplicadas as técnicas de MVS e MAO,  respectivamente, 

de AM Supervisionado para obter o aprendizado da classificação  e Não Supervisionado 

para obter os agrupamentos. Para MAO foi usado o algoritmo de Kohonen devido aos 

resultados obtidos por Moghaddam e Helmy (2011), e para MVS foram testados várias 

possibilidades, sendo selecionados: Otimização Sequencial Mínima (OMS) e Árvore de 

Decisão J48. Os resultados subsequentes referentes a um DM foram comparados aos do 

primeiro experimento (Teste 1), visando encontrar graus de pertinência (similaridade) 

suficientes para diferenciar fluxos legítimos dos ilegítimos. Para analisar o impacto no 

aumento do tempo de treinamento, foi, ainda, realizada uma nova aplicação de AM contra 

um fluxo, com tempo de treinamento estendido. 

5. Testes, Resultados e Discussão 

Os vinte e um voluntários foram organizados dentro de três dias de experimentos, 

conforme: suas disponibilidades, gênero, e grupos de interesse. Como mostra a Tabela 5, 

cada voluntário recebeu um codinome, em sequência, de Vol1 a Vol21, um hífen e o código 

do subgrupo ao qual pertenceu. Por exemplo, o voluntário Vol9-aB2, fez parte do subgrupo 

B2, relativo a mulheres, casadas e com filhos. O quadro ainda lista qual foi o DM original 
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utilizado por cada voluntário, nos Testes 1 e 2, para a criação do modelo de treinamento, e 

para a autenticação do usuário legítimo, respectivamente;  e, quais foram os DMs 

utilizados,  nos demais Testes, 3, 4 e 5, para a avaliar a falha de autenticação com os fluxos 

ilegítimos. 

 

Nas colunas relativo as trocas, na Tabela 5, as células destacadas em cinza, indicam que a 

permuta de DMs, cumpriu a meta esperada, ou seja: a primeira troca, deveria ocorrer entre 

voluntários de grupo de interesse e gênero diferentes; na segunda entre membros do 

mesmo grupo de interesse; e na terceira troca aleatória (sem repetição de troca). As células 

com valores, mas sem o destaque em cinza, indicam que não foi possível cumprir com tais 

metas, e as células vazias indicam que não houve captura para aquele voluntário no 

respectivo teste, devido a ausências temporárias dos mesmos. 

 

Tabela 5.  Distribuição real de voluntários e DMs nas tomadas  

 

Na Tabela 6, é mostrado a comparação da proposta implementada neste artigo com os 

trabalhos relacionados, com relação ao número de usuários, DMs, amostras por DM e o 

tempo de coleta. 

 

Tabela 6.  Comparação do número de usuários, amostras e tempo de coleta de dados 

 

Trabalho  Número de 

usuários 

Número de 

dispositivos 

Número de 

amostras  

Tempo de 

coleta 

(Frank et al., 

2013) 

41 4 41 25 a 50 

minutos por 

amostra 

(Seo et al., 2012) 50  –  50 amostras  –  

(Deutschmann e  

Lindholm, 2013) 

99 99 99 200 horas 
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Trabalho  Número de 

usuários 

Número de 

dispositivos 

Número de 

amostras  

Tempo de 

coleta 

(Orekondy et al., 

2012) 

2 2 2  –  

[Wheeler  et al. 

2013] 

62 - 40 por usuário 120 minutos 

por coleta  

(2 coletas) 

Este artigo 3 tomadas 

com 6, 4 e 11 

usuários 

respectivame

nte 

6 na tomada  

4 na tomada II 

11 na tomada 

III 

30 na tomada  

20 na tomada II 

51 na tomada III 

30 minutos 

por amostra, 

totalizando 

150 minutos 

por tomada 

 

5.1 Realização das capturas de tráfego 

Em cada uma das três tomadas (dias de testes), foram realizadas 5 capturas de tráfego de 

rede, nomeadas como Testes 1, 2, 3, 4 e 5, como visto na Tabela 3. Cada teste teve a 

duração aproximada de 40 minutos, desconsiderados os 10 minutos finais de cada coleta, 

devido à dispersão dos participantes, ficando assim 30 minutos efetivos de tráfego por 

coleta, e um intervalo entre si de 20 minutos para gravação dos arquivos de tráfego, ajustes 

no ambiente de captura e para a troca de DMs entre os participantes, totalizando 5 horas 

por Tomada.  Desta forma, o volume total de tráfego de rede coletado foi de 10,23 GB.  

 

5.2 Aplicação de Aprendizado de Máquina Supervisionado 

Na média, os resultados dos Testes 1 e 2, foram mais precisos em relação aos testes 

ilegítimos, com diferença mais expressiva na Tomada III, cujos resultados são exibidos nas 

Figura 1 e 2,  justamente onde o número de participantes foi maior, ou seja, 11 (5 a mais do 

que na Tomada I e 7 mais do que na Tomada II). O gráfico ainda evidencia a importância 

da análise com diferentes números de atributos selecionados a partir da Tabela 4, ou seja, 

312, 11, 30 e 90 atributos, servindo de comprovação da tendência de queda de precisão dos 

fluxos ilegítimos, quando comparados com os legítimos. 
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Figura 1. Resultados médios da Tomada III usando OMS  
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A Figura 2, exibe os resultados da Tomada III, com a aplicação do algoritmo J48, onde de 

forma similar aos testes com OMS, os  Testes 1 e 2, foram mais precisos em relação aos 

testes ilegítimos. 

 

Figura 2. Resultados médios da Tomada III usando J48  
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Na análise individual de cada DM, em AM Supervisionado, foi considerado que o 

dispositivo foi autenticado, se, o Teste 2 alcançou melhores resultados, dos que os do teste 

ilegítimo, em pelo menos  3 das 4 possíveis análises em função da quantidade de atributos. 
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E assim, estendendo  tal modelo para a comparação do Teste 2 com todos os testes 

ilegítimos, da mesma tomada, considerou-se que o DM foi: a) corretamente autenticado, 

quando o Teste 2 foi mais preciso que os 3 testes ilegítimos; b) parcialmente autenticado, 

quando o Teste 2 foi mais preciso que dois testes ilegítimos; c) fracamente autenticado, 

quando o Teste 2 foi superior somente a um dos testes ilegítimos; e, finalmente, d) não 

autenticado, quando todos os testes ilegítimos foram superiores ao Teste 2. A Tabela 7 

mostra  os resultados de autenticação por Tomada. Sendo a terceira a mais bem sucedida 

com  6 DMs  corretamente autenticados. 

 

Tabela 7.  Resultados da aplicação de AM supervisionado 

 

Tomada 

 

Algoritmo 

Quantidade de DMs que tiveram Teste 2  mais 

preciso que os testes ilegítimos 

 

Total de 

DMs na 

Tomada 

 3 de 3 

(100%) 

 2 de 3 

(67%) 

1 de 3 (33%) 0 de 3 (0%)  

Tomada 

I 

OMS 3 1 1 1 6 

Tomada 

I 

J48 2 1 1 2 6 

Tomada  

II 

OMS 1 2 1 0 4 

Tomada 

II 

J48 2 1 1 0 4 

Tomada 

III 

OMS 6 1 0 4 11 

Tomada 

III 

J48 6 0 0 5 11 

Para analisar o impacto do acréscimo de uma hora no tempo de treinamento, foram 

extraídos, dos Testes 3 e 5 da Tomada I, os fluxos correspondentes a cada usuário legítimo 

do Teste 1. Por exemplo,  Vol2-aC1 foi o usuário legítimo no Teste 1 com o DM  ab11, e 

nos Testes 3 e 5 ele usou os DMs ab9 e ib3, respectivamente. Assim os arquivos dos testes 

ilegítimos, sofreram alterações de ab9 e ib3 para ab11, para estender o tempo de teste. O 

novo conjunto de treinamento estendido foi testado com fluxos dos Testes  2 (legítimo) e 4 

(ilegítimo), da mesma tomada. A Tabela 8 mostra a comparação de quantidade de 

autenticações obtidas (i.e. quando o resultado do Teste 2 foi superior ao do Teste 4), em 

relação aos testes com tempo normal e estendido. 
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Tabela 8.  Comparação dos resultados com tempo de treinamento normal e estendido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o treinamento (Teste1) estendido em uma hora, o Teste 2 (legítimo),  quando 

comparado ao Teste 4, foi mais preciso em relação ao resultados obtidos com o tempo  de 

treinamento normal, chegando a autenticar 100% dos DMs com 312 atributos. 

5.8  Aplicação  de Aprendizado de Máquina Não Supervisionado  

A técnica de AM Não Supervisionada, com MAO, foi aplicada separadamente contra o 

fluxo do Teste 1 (treinamento) de cada DM, não apenas determinando os clusters, mas 

distribuindo as instâncias do treinamento entre eles, de forma que, ao aplicar, 

posteriormente a este modelo, os demais fluxos (Testes 2, 3, 4 e 5), buscou-se o quanto tais 

fluxos se aproximaram dos resultados do Teste 1.  

Foram selecionados 11 atributos com valores na ordem de dezena, para evitar uma 

dispersão nos pontos e, assim, não gerar agrupamentos sem aderência. Desta forma os 

atributos selecionados foram:  INTERVALO, SDT,  SQT, RDT, RQT, ZDT, ZQT, TDT, 

TQT, FDT e FQT, conforme indicado na Tabela 4. Durante os testes observou-se que, com 

quatro agrupamentos foi obtida uma melhor distribuição das instâncias. 

 

Somente a Tomada III, obteve resultados superiores para o Teste 2 em relação aos 

ilegítimos. Na Tabela 9, são apresentados os valores desta tomada, onde a cor cinza claro 

indica que o valor da célula é o mais próximo do respectivo valor do Teste 1 para o 

agrupamento, apontando melhor aderência ao modelo; e a cor cinza escuro indica que o 

valor da célula é o mais distante do valor do Teste 1 para o agrupamento. 

Resultados de autent icação com tempo normal e aplicação de OMS

Quantidade de atributos 312 7 30 90

3 3 2 3
Total de DMs do teste 6 6 6 6
Porcentagem de autenticação 50,00 50,00 33,33 50,00

Resultados de autenticação com tempo normal e aplicação de J48
Quantidade de atributos 312 7 30 90

3 2 2 2
Total de DMs do teste 6 6 6 6
Porcentagem de autenticação 50,00 33,33 33,33 33,33

Resultados de autenticação com tempo estendido e aplicação de OMS
Quantidade de atributos 312 7 30 90

6 4 3 4
Total de DMs do teste 6 6 6 6
Porcentagem de autenticação 100,00 66,67 50,00 66,67

Resultados de autenticação com tempo estendido e aplicação de J48
Quantidade de atributos 312 7 30 90

6 3 3 3
Total de DMs do teste 6 6 6 6
Porcentagem de autenticação 100,00 50,00 50,00 50,00

Quantidade de DMs 
Corretamente autenticados

Quantidade de DMs 
Corretamente autenticados

Quantidade de DMs 
Corretamente autenticados

Quantidade de DMs 
Corretamente autenticados
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Como visto na Tabela 9,  o Teste 2 na Tomada, obteve melhor resultado em 50% dos casos, 

estando aproximadamente a 18 pontos percentuais acima do segundo colocado (Teste 4), e 

o Teste 2 é ainda o que possui a menor ocorrência de ser o mais distante estando a  4 

pontos percentuais do penúltimo (Teste4).  

Tabela 9.  Aplicação de MAO contra a Tomada III 

 

 

 

 

DM cluster teste1* teste2 teste3 teste4 teste5

tb1 0 45 39 40 35 40
tb1 1 0 26 29 27 24
tb1 2 23 11 8 8 10
tb1 3 32 24 23 29 26
ib9 0 41 15 0 3 0
ib9 1 5 44 48 52 52
ib9 2 5 35 52 42 48
ib9 3 50 6 0 3 0
tb12 0 50 34 26 26 26
tb12 1 5 6 3 0 0
tb12 2 45 24 40 44 44
tb12 3 0 35 31 31 31
ab5 0 14 37 37 37 34
ab5 1 45 0 0 5 10
ab5 2 0 39 31 24 27
ab5 3 41 34 32 34 29
tb6 0 41 44 45 45 44
tb6 1 27 0 0 0 0
tb6 2 18 48 50 55 50
tb6 3 14 8 5 0 6
ab15 0 50 6 2 0 0
ab15 1 27 19 0 11 0
ab15 2 23 35 44 42 44
ab15 3 0 39 55 47 56
ab8 0 23 3 6 5 3
ab8 1 36 32 27 34 31
ab8 2 5 34 34 34 32
ab8 3 36 31 32 27 34
ab10 0 41 37 34 40 23
ab10 1 5 44 48 44 48
ab10 2 55 8 11 6 13
ab10 3 0 11 6 10 16
tb13 0 0 31 3 23 19
tb13 1 27 23 29 26 31
tb13 2 36 23 35 29 32
tb13 3 36 24 32 23 18
tb14 0 9 39 0 3 29
tb14 1 36 31 40 37 29
tb14 2 32 16 31 31 18
tb14 3 23 15 29 29 24
ab14 0 9 48 52 52 52
ab14 1 32 5 0 0 0
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Na Tabela 10, os resultados deste artigo são comparados com os dos  trabalhos 

relacionados, em relação a precisão de autenticação, se é passível de ser desabilitado no 

DM, se consegue continuar analisando a autenticação mesmo se  o dispositivo for clonado, 

invadido ou contaminado,  e qual tipo de distinção é lograda. 

Tabela 10.  Comparação com os trabalhos relacionados 

Trabalho  Precisão  Passível de 

ser 

desabilitado 

no  DM 

Continua 

autenticando 

mesmo se o 

DM for 

clonado,  

invadido 

remotamente, 

ou 

contaminado 

por malware 

Intrusivo 

no DM 

com 

ciência do 

usuário 

Intrusivo 

no DM 

sem a 

ciência do 

usuário 

Tipo de 

dados 

coletados 

 

Nível de 

precisão 

distinção 

(ex: usuário  

ou grupo 

de interesse 

comum) 

Bours e 

Mondal  

(2013) 

_ Sim Não X _ Biometria 

Comporta-

mental 
(teclado 

/mouse/ 

aplicação) 

Usuário, 

mas sem 

resultados 

(teórico) 

Frank et al. 

(2013) 
Taxa de 

erro 

entre 0 e 

4% 

Sim Não X _ Biometria 

Comporta-

mental 

(touchscreen) 

Usuário 

Seo et al. 

(2012) 
~100% Sim Não X _ Biometria 

Comporta-

mental 

(touchscreen) 

Usuário 

Deutschmann e 

Lindholm 
(2013) 

FR/u/dia 

RP/u/2.4

min** 

Sim Não X _ Biometria 

Comporta-

mental 

(teclado/mouse) 

Usuário 

Orekondy et al. 

(2012) 
60 a 

80% 
Sim Não X _ Biometria 

Facial e 

Corporal 

Usuário 

Wheeler  et 

al.  

(2013) 

+ 80% Sim Não _ X Biometria 

Comporta-

mental 

Aplicação 

Usuário 

[Moghadda

m  and 

Helmy 

2011] 

_ Não _ _ _ Comporta-

mento na 

Rede 

Grupo de 

interesse 

comum 

Este artigo  54,45% 

(tempo 

normal) 

Não Sim _ _ Comporta-

mento na 

Rede 

Usuário 
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A Tabela 10 denota vantagem deste artigo em relação à:  não intrusão nos DMs;  

inviabilidade de ser desabilitada no DM; ser capaz de detectar a ilegitimidade do tráfego de 

um DM clonado, caso o seu comportamento seja diferente do original; e a efetividade de 

autenticar usuários e não somente tendências de grupo em redes.  

6. Conclusão 

Em Aprendizado de Máquina Supervisionado, os resultados médios, foram mais precisos 

para o Teste 2 (legítimo), em comparação com todos os ilegítimos. Já na análise individual, 

a quantidade máxima de DMs autenticados, foi de 54,45%.   Contudo, ao ampliar o tempo 

de treinamento em uma hora, os resultados do Teste 2 (legítimo) em relação ao 4 

(ilegítimo), ficaram mais precisos em 50 e 16,67 pontos percentuais, para as respectivas 

quantidades de atributos, 312, 7, 30 e 90 (estes três últimos com o mesmo valor de 

acréscimo). Com relação aos grupos de interesse, em média, o Teste 3 obteve resultados 

inferiores aos do Teste 4, validando a hipótese que o grupo de interesse influencia no 

tráfego de rede.  Já com a técnica de Mapas Auto-organizados, em Aprendizado de 

Máquina Não Supervisionado, os resultados relevantes para a autenticação ocorreram 

apenas na Tomada III, chegando a autenticar 50% dos DMs. 

Assim, abordagem proposta neste artigo contribui como: a) alternativa de AC, em 

referência aos trabalhos relacionados, em ambientes onde a menor precisão, seja 

compensada pelo fato de: não aumentar o sentimento de intrusão  nos DMs; não criar 

evidências para processos trabalhistas; e não requerer apoio técnico para aplicativo de 

monitoramento instalado nos DMs;  b) complemento ou contingência de AC, para os 

trabalhos relacionados, em caso de falha, ou comprometimento do monitoramento por 

parte de um invasor em posse do DM. 

Para trabalhos futuros, pretende-se: a) aplicar a mesma técnica para o fluxo de 

entrada em Servidores, como uma alternativa sobre alertas para ataques novos (Zero day); 

b) utilizar a mesma abordagem em redes cabeadas para a proteção de dispositivos fixos, 

usando computadores desktop para os testes e alternando usuários no uso deles;  c) testar 

tal abordagem de AC em ambientes de comunicação device-to-device, visto que nestes 

casos não há como aplicar AC baseado em ações contra touch-screen e/ou teclado virtual, 

para dispositivos que não possuem humanos interagindo com eles, mas que de qualquer 

forma são passíveis de invasões via rede; d) avaliar a abordagem de AC pelo uso de rede 

para analisar a eficiência em ataques de tailgate, ou seja, verificar em quanto tempo pode 

ser detectado a troca do usuário legítimo com o impostor, de forma similar ao que  

Orekondy et al. (2012), realizaram com imagens. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A elevação dos níveis de competição e a escassez de recursos têm levado as 

organizações a repensar seus sistemas de gerenciamento de recursos, normalmente 

refletidos no gerenciamento de projetos. Nesse cenário, lidar com os frameworks de 

gerenciamento de projetos, em que as decisões em projetos de novos produtos e 

tecnologias em ambiente de incerteza crescente é desafiador (Focacci, 2017). As 

tecnologias estão avançando e estão se tornando obsoletas rapidamente (Woodruff, 2007). 

Nesse sentido, os custos aplicados na implementação dos projetos são fatores 

fundamentais para garantir que se adicione valor aos processos organizacionais e que as 

empresas se beneficiem de sua posição competitiva no mercado onde atuam (Slagmulder et 

al., 1995). No que se refere aos investimentos tecnológicos, as avaliações de custo-

benefício, utilizando métodos de gerenciamento de projetos que, nem sempre são capazes 

de proporcionar a efetiva avaliação do projeto e como consequência disso, podem reduzir o 

ciclo de vida econômico dos produtos (Focacci, 2006).  

Normalmente os executivos não aprovam um projeto em que os valores orçados 

excedem os benefícios previstos (Kerzner, 2015).   Archer e Ghasemzadeh (1999), em seu 

framework para a seleção de projetos do portfólio, descrevem dentre as métricas de 

seleção, os índices baseados em custo/benefício e riscos, e sugerem que os projetos em 

estado mais avançado sejam comparados com demais projetos do portfólio, em intervalos 

de tempo regulares, desta forma, decidindo se devem ser continuados. Cooper (2008) 

sugere o modelo Stage Gate, no qual o projeto é avaliado a partir de marcos específicos. 

Esses marcos são avaliados com o objetivo de decidir se a iniciativa (projeto) continua, se 

passa para a próxima fase ou se será cancelada.  

Considerando esses autores (Archer et al., 1999; Cooper, 2008), pode-se inferir que 

determinado projeto pode ser selecionado para início, quando esse projeto é considerado 

viável. No entanto, durante sua execução, poderá ser interrompido, modificado ou 

cancelado. Essas alterações, que normalmente são chamadas de desvios de custos, ou 

simplesmente de desvios, ocorrem devido à identificação de mudanças indesejáveis na 

relação custo/benefício, seja por ter seus benefícios reduzidos ou mesmo eliminados.  

Assim, o desvio de custos do projeto, pode ser observado por simples comparação 

entre o benefício planejado e o benefício realizado ou, ainda, observado pela alteração dos 

níveis de atividade. Tais desvios podem ocorrer, por exemplo, em função do aumento dos 

custos do projeto, demandando a revisão das ações estratégicas que haviam sido definidas. 

Para fazer frente a esses desvios, as áreas de projetos constituem as reservas de 

contingência. Reservas de contingência são reservas de recursos, especialmente 

financeiras, calculadas em termos percentuais ao valor total do projeto. 

Analisando-se sob outra perspectiva, os projetos cuja estimativa de custos incluídos 

de reserva de contingência (calculada) correspondem a valores consideravelmente maiores 

do que a estimativa de custos excluída a reserva de contingência, faz com que o capital de 

reserva permaneça alocado para o projeto pelo tempo que este durar. Esses montantes de 

capital de reserva, ou simplesmente reserva de contingência, poderiam ser aplicados a 

outros projetos prioritários da empresa, mas não poderão ser se estiverem alocados ou 

reservados para determinado projeto. Pode-se precificar o custo de capital da reserva de 

contingência pela ótica do custo de oportunidade (Friedman & Neumann, 1980), pois 

outras iniciativas/projetos relevantes podem ter sido desconsideradas. Friedman e 

Neumann (1980) sugerem que os custos de oportunidades devem ser classificados como 

custos diretos, pois se referem às oportunidades perdidas que poderiam trazer fluxos de 
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caixa positivos. Dessa forma, considerando os custos de oportunidade como custos diretos, 

estes geram efeito no resultado financeiro da empresa.   

Prever os custos ao final do projeto é de grande importância para o sucesso destas 

iniciativas/projetos (Narbaev & De Marco, 2017), entretanto, observa-se na literatura que é 

alto o grau de dificuldade para fazer boas estimativas de custos. Isso deve-se ao fato dos 

projetos serem únicos e de que, mesmo usando dados históricos, há imprecisão nas 

estimativas (Rabechini Jr., 2013).   

Na visão de Rabechini (2013), “somente as reservas de contingência podem nos 

proteger dos riscos que desconhecemos“. O PMBOK (2016) considera as reservas de 

contingência para os riscos identificados e que fazem parte do orçamento do projeto. Para 

os valores estimados para eventos desconhecidos, são também estimados valores 

denominados reservas de gerenciamento.  

Em virtude da relevância do assunto dos riscos do projeto e o reflexo nos desvios 

de custos, a questão a ser respondida é: qual é a relação entre os riscos e a definição da 

reserva de contingência em projetos? O objetivo é, portanto, compreender a influência dos 

riscos na definição da reserva de contingência de projetos para isso, os seguinte objetivos 

específicos serão considerados: (1) Identificar as modalidades de riscos que influenciam no 

desvio de custos dos projetos. (2) analisar o impacto entre entre as modalidades de risco e 

o desvio de orçamento do projeto. (3) definir um modelo que permita estimar a reserva de 

gerenciamento considerando-se as modalidades de riscos envolvidas nos projetos. (4) 

validar do modelo usando-se base de dados secundária de projetos.  

Este artigo é estruturado em quatro partes sendo a primeira a introdução, em que é 

descrita a contextualização do problema e a forma como este é endereçado. A segunda 

trata da revisão da literatura relativa aos riscos, desvios de custos e reserva de contingência 

em projetos. Na terceira parte, o método aplicado é descrito. Na quarta parte, são 

apresentadas as referências bibliográficas.  

Prever os custos ao final do projeto é de grande importância para o sucesso destas 

iniciativas/projetos (Narbaev, De Marco, 2017), entretanto, observa-se na literatura que é 

alto o grau de dificuldade para fazer boas estimativas de custos. Isso deve-se ao fato dos 

projetos serem únicos e de que, mesmo usando dados históricos, há imprecisão nas 

estimativas (Rabechini Jr., 2013). Ademais, há quantidade limitada de pesquisas que 

consideram a reserva de contingência de custos como fator de desempenho dos projetos 

(Narbaev, De Marco, 2017).  O trabalho contribui para a área de conhecimento de custos 

em projetos, na medida que   

Este trabalho contribui para a área de conhecimento de custos em projetos, na 

medida em que analisa a relação entre os riscos e o cálculo da reserva de contingência em 

projetos.    

 

2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

 Para endereçar a questão de pesquisa deste trabalho, faz-se necessário compreender 

os conceitos de gerenciamento de riscos, as técnicas de estimativas de custos que por sua 

vez contempla as reservas de contingência. A última visa atender aos desvios de custos 

inerentes ao ambiente de incerteza dos projetos. Assim, estes conceitos foram considerados 

relevantes para este trabalho e são descritos a seguir. 

 

2.1. Reservas de contingência em estimativas de custos em projetos 
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As estimativas são decisões bem pensadas, baseadas tanto na melhor informação 

disponível, quanto em algum tipo de relação de estimativas ou em modelo de custos 

(Kerzner, 2013). Prever os custos consiste em desenvolver um valor aproximado dos 

recursos financeiros necessários para concluir o trabalho do projeto. A estimativa de custos 

é uma previsão baseada nas informações conhecidas em momento específico. A precisão 

das estimativas aumenta à medida que se avança no ciclo de vida dos projetos, pois a 

informação se torna mais conhecida. No início do projeto, o valor gasto varia entre -25% e 

+75% em relação à estimativa inicial, enquanto que em fases mais avançadas a precisão 

pode atingir -5% a +10% (PMI, 2016).   

O processo de definição das estimativas pode ser executado usando as abordagens 

determinísticas ou probabilísticas. A forma determinística é normalmente feita quando a 

informação disponível permite grau de precisão aceitável e é realizada por meio de 

informações históricas ou de experiências profissionais. Na estimativa probabilística, 

trabalha-se com a probabilidade e com o grau de desvios de custos. Por meio da avaliação 

dos riscos e da incerteza, é possível determinar o tamanho do projeto e as reservas de 

contingência.  Isso pode ser realizado no início do projeto, quando em muitos casos se tem 

pouca informação disponível. Uma alternativa é utilizar a simulação Monte Carlos para o 

cálculo dos custos previstos para reservas de contingência (Chou, 2010).  

Na concepção de Kerzner (2013), as estimativas variam de acordo com o tipo, com 

o tamanho e com a etapa em que se encontra o projeto. O autor sugere diferentes níveis de 

precisão, de acordo com a fase na qual o projeto se encontra. Na etapa inicial, quando há 

pouca informação disponível, Kerzner (2013) descreve a estimativa de ordem de 

magnitude, quando não há detalhamento do escopo do trabalho a ser realizado. A primeira 

modalidade é a de ordem de grandeza, na qual há pouco detalhamento do escopo do 

trabalho a ser realizado. O tipo de estimativa descrito é também denominado rule of thumb 

ou ballpark. A expectativa é a de que, por meio da estimativa de ordem de magnitude, seja 

alcançado o custo real do projeto e que este esteja no intervalo -35% e +35% do custo 

planejado.  

O tipo de estimativa aproximada é também realizado com informações limitadas do 

escopo do projeto, consegue-se, entretanto, maior precisão, pois utilizam-se informações 

de projetos semelhantes e custos são calculados por analogia. A exatidão varia entre -15% 

e +15% do orçamento. 

A estimativa definitiva é realizada em etapa do projeto em que há o detalhamento 

do escopo do trabalho a ser realizado, há, portanto, maior precisão dos valores orçados. 

Espera-se que o custo tenha uma variação de -5% e +5% nesse tipo de cálculo de 

estimativas.   

Entretanto há diferenças entre as publicações pesquisadas. Para Miranda e Abran 

(2008), pode-se considerar 10% a 20% do budget do projeto para desvios de custos 

provenientes de situações não previstas no cronograma.  

O PMBOK (2016) define técnicas de estimativa conforme segue: (1) Julgamento 

dos especialistas, (2) Estimativa análoga, a partir da qual é feita a comparação com 

projetos similares. (3) Paramétricas, nesta modalidade, são utilizadas informações 

históricas, relações estatísticas e variáveis que permitam calcular o custo do projeto, (4) 

Estimativa de baixo para cima, ou Bottom-up, na qual os custos dos pacotes de trabalho são 

calculados individualmente, sendo consolidados no total do projeto em seguida. (5) 

Estimativa de 3 pontos, que endereça a incerteza e riscos por meio da definição os custos 

pessimistas, mais prováveis e otimistas para cada atividade, (6) Análise de dados, 

contempla entre outros, a análise de reservas, por meio da qual se definem as reservas de 
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contingência para riscos, pode-se inclusive usar métodos de análises estatísticas. (7) PMIS, 

uso de sistemas de informação e (8) Tomada de Decisão.  

Kerzner (2015) menciona armadilhas para e elaboração das estimativas de custos, 

dentre estas, a falha em contabilizar os riscos. Rabechini Jr. (2013) indica que a área de 

riscos fornece informações vitais para uma boa gestão dos custos, como estimar o custo 

dos elementos incertos.  A identificação e o gerenciamento dos riscos são   fatores críticos 

de sucesso dos projetos (Fortune & White, 2006).  

Assim, verifica-se que os custos de mitigação de riscos frequentemente necessitam 

de valores adicionais de orçamento e que podem tornar os fluxos de caixa negativos 

(Focacci, 2016).  De forma a se evitar fluxos de caixa negativos, uma das possíveis ações é 

efetuar estimativas precisas que tenham reservas suficientes para atender aos desvios de 

custos dos projetos sem criar custos de oportunidade que impactem outros desejos de 

investimento da organização.  

Touran (2014) cita a definição da reserva de contingência fornecida pela 

Associação para o Avanço da Engenharia de Custos, ou seja, um valor adicionado às 

estimativas para atender a eventos incertos, e que pela experiência, entende-se que 

provavelmente irão ter como consequência o aumento dos custos.  Destaca 3 métodos para 

as estimativas de reservas de contingências: o determinístico, o probabilístico e da 

matemática moderna.   

Conforme modelo de maturidade em projetos CMMI - Capability Maturity Model 

Integration (SEI, 2010), a reserva de gerenciamento é definida baseando-se no nível de 

confiança que se tem para atingir o orçamento e o cronograma planejado e está relacionada 

ao nível de exposição aos riscos do projeto, podendo ser minimizada por meio de melhor 

detalhamento do escopo.   

Os projetos frequentemente sofrem desvios dos custos planejados (Leach, 2003), há 

a recomendação para que a incerteza seja considerada nas estimativas (PMI, 2016), 

entretanto, muitos projetos se limitam a estimar a duração e custos das atividades e não 

consideram a variação. De acordo com Leach (2003), há fatores que influenciam na 

imprecisão das estimativas, dentre eles podemos mencionar a parcialidade e as omissões 

dos envolvidos, os erros na elaboração dos produtos do projeto, a excessiva autoconfiança 

na elaboração das estimativas, os recursos trabalhados em várias tarefas, os eventos 

especiais de causa, o risco, o efeito e a síndrome do estudante, na qual a atividade é 

iniciada com atraso e motivada pela pressão do prazo. 

2.2. Gerenciamento de Riscos 

 

Todos os projetos são únicos, têm graus específicos de complexidade e também 

riscos com efeitos positivos ou negativos (Perminova, Gustafsson & Wikström, 2008). O 

risco, por sua vez, é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, traz efeito positivo ou 

negativo para o projeto. A incerteza inerente ao risco refere-se aos elementos dos projetos 

que assumem valores distintos. Verifica-se um contraponto à visão determinística dos 

cronogramas, na qual os eventos são racionalmente previstos e atividades fixas e precisas. 

Os riscos se enquadram no não-determinismo, haja visto que lidam com variáveis não 

controláveis 

Riscos e desempenho dos projetos são conceitos que estão relacionados e suas 

representações são complicadas, não estruturadas e não quantificáveis com facilidade 

(Bañuls, López, Turoff & Tejedor, 2016).  A norma ISO 31000 (ABNT, 2009) descreve 

quais fatores internos e externos fazem com que haja incerteza no alcance dos objetivos da 

organização e que os riscos são os efeitos destas incertezas. Todos os projetos são 
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arriscados uma vez que são empreendimentos únicos com variados níveis de complexidade 

PMI(2016).   

A norma ABNT estabelece diretrizes para a gestão de riscos que podem ser 

aplicadas para projetos, a figura 1 mostra um resumo das atividades envolvidas. 

 

 

Figura 1: Framework de gestão de riscos 

Fonte: Adaptado de ABNT (2009) 

 

O Capability Maturity Model Integration, ou CMMI (SEI, 2016) é um modelo de 

maturidade que pode ser aplicado para projetos. Contempla área de gerenciamento de 

riscos e inclui as atividades de preparação para o gerenciamento dos riscos, a identificação 

e a análise dos riscos e a mitigação dos mesmos. 

  

3. METODOLOGIA 

 

Neste capitulo o método utilizado é descrito e justificado, e partir disso, definidos 

os passos necessários para o planejamento das atividades que endereçarão as questões de 

pesquisa.    

Neste trabalho será considerada a concepção pós-positivista e filosofia 

determinística, usando-se o método de pesquisa quantitativa, com isso realizando-se testes 

dedutivos das teorias usadas. No determinismo inerente ao método, considera-se que a 

avaliação das variáveis é fundamental para se responder às questões e se validar as 

hipóteses (Creswell, 2010).   

Considerando-se o princípio reducionista do pós-positivismo, a teoria será resumida 

a um conjunto de variáveis e hipóteses que serão validadas via procedimentos estatísticos 

(Creswell, 2010). Sendo assim, será analisada relação entre os riscos e a definição da 

reserva de contingência em projetos, e por meio de base de projetos secundária, validadas 

as hipóteses por meio da regressão linear.    
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ABSTRACT 
 

This work had the mission to investigate the rework in a software company of Uberlândia 

(MG), and if it can be reduced solving or minimizing its causes. With available theoretical 

support, we sought to isolate the problem of rework; the causes were identified and 

quantified, actions to reduce occurrences were planned and implemented; the effectiveness 

of the actions performed was verified through the reduction of occurrences. The rework 

decreased from 7.1% (Sep/2017) to 1.7% (from 10/25 to 11/17/2017), demonstrating that 

the actions were effective in reducing occurrences. The original and remaining causes 

were all linked to people, showing that actions to reduce rework are likely to be carried 

out continuously. 

 

Keywords: Rework, Causes, Actions, Quality. 

 

 

Um Estudo de Caso da Redução do Retrabalho na Engenharia 

de Software 
 

 

RESUMO 
 

Esse trabalho teve a missão de investigar o retrabalho em uma empresa de software de 

Uberlândia (MG), e se ele pode ser reduzido resolvendo ou minimizando suas causas. Com 

apoio teórico disponível, buscou-se isolar o problema do retrabalho; identificou-se e 

quantificou-se as causas, foram planejadas e executadas ações para redução das 

ocorrências; a eficácia das ações executadas foi verificada através da redução das 

ocorrências. O retrabalho reduziu de 7,1% (Set/2017) para 1,7% (de 25/10 a 7/11/2017), 

demonstrando que as ações foram efetivas para a redução das ocorrências. As causas 

originais e as remanescentes estavam todas ligadas a pessoas, mostrando que as ações para 

redução do retrabalho, provavelmente deverão ser executadas continuamente. 

 

Palavras-chave: Retrabalho, Causas, Ações, Qualidade. 
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1. Introdução 
 

Segundo a ABES (Associação Brasileira das Empresas de Software, Jan/2017) a expansão 

da computação em nuvem (cloud computing) trouxe para empresas de menor porte a 

possibilidade de utilização de softwares, geralmente caros e acessíveis somente por 

empresas de maior porte, sob a forma de serviços (SaaS: Software as a Service); além disso 

a onda de Transformação Digital, aliada a tecnologias emergentes, como: Big Data, 

Analytics, Internet das Coisas (IoT: Internet of Things), regulamentações legais, etc. Por 

outro lado, o crescimento exponencial (3,5 vezes em quatro anos, fonte: UOL, Fev/2017) 

do uso de smartphones nos últimos quatro anos, aumenta a demanda por aplicativos. Os 

bancos percebendo esse crescimento (Veja, Carla Monteiro, Mai/2017) e pressionados 

pelas Fintechs (EXAME, Mariana Fonseca, Nov/2016), tiveram que embarcar na onda da 

Transformação Digital. 

 

Com tudo isso, o crescimento esperado pelo setor de TI no Brasil para 2017 deve ser em 

torno de 2,9% (Computerworld, Out/2016), isso demonstra que o setor está buscando 

produtividade. Segundo Michael Porter (2015, p. 17) um dos princípios de competitividade 

é a busca de eficiência para a obtenção de melhores resultados do que concorrência. Nesse 

sentido, segundo Roger Pressman (2010, p. 420) um dos pontos críticos para a eficiência 

em Engenharia de Software é o retrabalho. 

 

Esse trabalho tem a missão de investigar se realmente o retrabalho é significativo; para isso 

será feita uma investigação em uma empresa fabricante de software em Uberlândia. Além 

disso, o trabalho irá investigar as causas do possível retrabalho na referida empresa, buscar 

e implementar soluções; bem como verificar se essas soluções foram efetivas. 

 

2. Referencial Teórico 
 

Na construção desse trabalho foram utilizados conceitos descritos a seguir. 

 

2.1. Modelo Cascata 
 

Segundo Pressman (2010, p. 39) o Modelo Cascata é um modelo utilizado para o 

desenvolvimento de software, ele baseia-se no princípio que uma etapa pode começar 

somente após o encerramento de outra. Como mostrado na Figura 1, esse modelo prevê as 

seguintes etapas para o desenvolvimento de software: comunicação (iniciação do projeto e 

coleta de requisitos), planejamento (estimativas e cronograma), modelagem (análise e 

projeto), construção (codificação e testes) e distribuição (deploy, onde ocorre a entrega e o 

suporte). O modelo é considerado útil, entretanto sua utilização vem sendo reduzida nos 

últimos anos. 
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Figura 1 Modelo Cascata (Adaptada de Pressman, 2010, p. 39) 

 

2.2. RUP 
 

Segundo Moreira & Oliveira (2016, p. 3) o RUP (Rational Unified Process) é uma 

metodologia de desenvolvimento de software que utiliza o modelo interativo e incremental. 

Como mostrado na Figura 2, esse modelo é composto das seguintes fases: iniciação 

(determinar a viabilidade econômica), elaboração (determinar a viabilidade técnica), 

construção (codificar e testar internamente) e transição (fazer teste de aceitação e entrega). 

O modelo tem as seguintes disciplinas: modelagem de negócios, requisitos, análise e 

projeto, implementação, testes, implantação (distribuição ou deploy), gestão de 

configuração e mudanças, gestão de projetos e ambiente. Esse modelo foi revolucionário 

na década de 90, atualmente em conjunto com os métodos ágeis, ainda é bastante utilizado 

na forma original ou com variações. 

 

 
Figura 2 RUP (Moreira & Oliveira, 2016, p. 3) 

Comunicação 

Planejamento 

Modelagem 

Construção 

Distribuição 
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2.2. SCRUM 
 

Segundo Pressman (2010, p. 82) o SCRUM é uma metodologia ágil de desenvolvimento 

de software. Ainda segundo Pressman (2010, p. 65), as metodologias ágeis nasceram do 

manifesto de Utah, em 2001, onde Kent Beck e outros 16 notórios desenvolvedores de 

softwares, escreveram e assinaram o “Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de 

Software”. A ideia por trás do manifesto ágil, era simplificar o desenvolvimento de 

software. Entretanto, conforme avaliação de vários autores (Sommerville 2011 p. 61 e 

Moreira & Guimarães 2017, p. 14), o SCRUM geralmente é adequado para projetos de 

pequeno porte, onde a estimativa prévia de custos não é crucial para o projeto. 

 

Segundo Pressman (2010, p. 83), como mostrado na Figura 3, o SCRUM é composto das 

seguintes fases: Backlog do Produto (priorização pelo cliente das funcionalidades 

desejadas do produto), Backlog do Sprint (funcionalidades a serem desenvolvidas em um 

sprint), Sprint (desenvolvimento das funcionalidades) e Entregável (demonstração e 

entrega para o cliente). O Sprint deve durar até 30 dias e ao final de cada dia, deve ser feita 

uma reunião diária de uns 15 minutos, onde são discutidos: o que foi feito desde a última 

reunião, quais obstáculos apareceram e o que será feito antes da próxima reunião. 

 

 
Figura 3 Método SCRUM (Adaptado de Pressman 2010, p. 83) 

 

2.3. ITIL 
 

Segundo Moreira & Peixoto (2015, p. 6), o ITIL (Information Technology Infrastructure 

Library ou Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação) é um conjunto de 

melhores práticas para gestão de serviços de TI (Tecnologia da Informação). O ITIL é um 

dos frameworks para gestão de áreas de TI mais utilizados no mundo. Como mostrado na 

Figura 4, o IITL cuida de todo o ciclo de vida de serviços de TI, a saber: Estratégia de 

Serviço, Projeto de Serviço, Transição de Serviço, Operação de Serviço e Melhoria 

Contínua de Serviço. 
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Figura 4 Metodologia ITIL (Adaptado de OGC 2007, p. 19) 

 

2.4. CMM & CMMI 
 

Segundo Pressman (2010, p. 797 a 800), o CMM (Capability Maturity Model ou Modelo 

de Maturidade em Capacidade) foi desenvolvido na década de 1990 pelo SEI (Software 

Engineering Institute) para ser um modelo de avaliação da maturidade de uma empresa nos 

processos de engenharia de software. Esse modelo foi atualizado para o CMMI (Capability 

Maturity Model Integration ou Integração do Modelo de Maturidade da Capacidade) que é 

um meta-modelo de processos, que se baseia num conjunto de capacidades (competências) 

de engenharia de sistemas e de software que devem estar presentes nas empresas à medida 

que ela evolui sua capacidade e maturidade no processo de fabricação de softwares. 

 

Segundo o SEI (2010, p. 26 a 29), nesse modelo de maturidade os processos e as práticas 

da empresa são avaliados contra os processos e as práticas padrões do modelo de acordo 

com os níveis de maturidade mostrados na Figura 5. Os níveis de maturidade vão de 1 a 5: 

inicial, gerenciado, definido, quantitativamente gerenciado e otimizado. No mercado é 

comum encontrar o nível 0, com a designação de caótico ou inexistente. 

 
Nível Nome Descrição 

1 Inicial 

Os processos são usualmente aleatórios e caóticos 

A empresa usualmente não fornece um ambiente de suporte ao processo 

O sucesso da empresa dependente de heróis que direcionam o resultado 

Os produtos gerados podem funcionar, mas geralmente custam mais e levam mais 

tempo do que o previsto para serem produzidos 

2 Gerenciado 

O processo é definido de acordo com as políticas da empresa 

Envolve a aplicação de perfis adequados ao processo, controle das saídas, 

envolvimento das partes interessadas, monitoramento e controle 

O processo é seguido e refinado mesmo em momentos de crise 

3 Definido 

O processo é caracterizado e entendido por todos na empresa 

O processo é base para as melhorias ao longo do tempo na empresa toda 

Cada projeto pode adequar o processo às suas necessidades 

4 
Quantitativamente 

Gerenciado 

A empresa e os projetos têm objetivos quantitativos de qualidade e processos que são 

avaliados estatisticamente 

Os objetivos são baseados nas necessidades dos clientes, usuários, empresa e do 

processo implementado 

5 Otimizado 

A empresa melhora continuamente a eficácia e eficiência dos processos 

A empresa usa uma abordagem quantitativa para entender as variações no processo e 

as causas das saídas divergentes do processo 

Figura 5 Níveis de Maturidade do CMMI (Adaptado de SEI 2010, p. 26 a 29) 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4932



 

 

 

2.5. Sete Ferramentas Básicas de Qualidade 
 

Segundo Montgomery (2009, p. 180), as sete maiores ferramentas de controle de qualidade 

são: histogramas, fluxogramas, listas de verificação, Gráfico de Pareto, Diagrama de 

Causa-e-Efeito (Diagrama de Ishikawa), Gráfico de Dispersão e Gráfico de Controle. Esse 

trabalho utilizará o Diagrama de Causa-e-Efeito e o Gráfico de Pareto. 

 

Ainda segundo Montgomery (2009, p. 203), o Diagrama de Causa-e-Efeito foi introduzido 

por Ishikawa na década de 1950 e seu propósito é estimular o raciocínio, pensando nas 

causas de um determinado problema. Para construir o diagrama, define-se o problema em 

questão, pensa-se nos grupos de causas e finalmente nas prováveis causas do problema, 

como mostrado na Figura 6. Após a confecção desse diagrama inicial, um conjunto de 

ocorrências, definidas num período de tempo, devem ser checadas para verificar se as 

causas imaginadas realmente ocorreram ou não. Nesse momento, novas causas podem ser 

identificadas. A confecção do diagrama inicial, prepara o avaliador para perceber as novas 

causas.  

 

 
Figura 6 Diagrama de Causa-e-Efeito (Montgomery 2009, p. 203) 

 

Ainda segundo Montgomery (2009, p. 200 a 202), o Diagrama de Pareto foi introduzido 

por Joseph Juran na década de 1940 e seu propósito é priorizar as causas mais relevantes 

de um problema, em relação ao total de ocorrências. Para fazer o diagrama, conta-se o 

número de ocorrências de cada causa, ordena-se essas causas da maior para a menor 

quantidade de ocorrências. O resultado é plotado em um gráfico de barras com as causas 

em ordem decrescente e a frequência (percentual) acumulado de ocorrências. Ao aplicar 

esse método em controle de qualidade, Juran percebeu que o princípio de Vilfredo Pareto 

também se aplicava à qualidade. O princípio de Pareto diz que geralmente 20% das causas 

correspondem à 80% das consequências. 
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Figura 7 Diagrama de Pareto (Montgomery 2009, p. 202) 

 

3. Problema 
 

A empresa foi fundada na década de 80, fabrica softwares como produtos, aluga e/ou 

comercializa o direito de uso desses softwares. Os contratos preveem também o suporte e 

manutenção dos softwares. A empresa utiliza a metodologia ITIL para Gestão da Operação 

dos Serviços de TI. Na parte de Engenharia de Software, como a empresa já tem algumas 

décadas, ela tem softwares feitos em tecnologias diferentes e com metodologias diferentes 

(exemplos: Cascata, SCRUM e RUP). 

 

O retrabalho está incomodando a empresa, pois ele pode ser evitado e aumenta o custo 

operacional, o que reduz a competitividade da empresa. Existe uma suspeita que o 

retrabalho na empresa seja grande e maior que o padrão de mercado. Na empresa entende-

se por retrabalho, qualquer esforço gasto em refazer ou corrigir algo que já foi feito. Ele 

pode aparecer nos Bugs no final da Engenharia de Software (durante os testes), e durante a 

Operação nos Incidentes, Problemas e até nas Requisições de Serviço (SR: Service 

Request). 

 

Para verificar o nível de retrabalho, foi escolhido um dos produtos mais importantes para a 

empresa, decidiu-se avaliar todos os chamados fechados no mês de setembro de 2017. O 

mês de setembro é um mês típico para esse produto, ou seja, não é um mês com excesso 

nem falta de chamados. Foram avaliados chamados nas ferramentas de Engenharia de 

Software (Bugs) e de Operação de Serviços de TI (Incidentes, Problemas e SRs). Foram 

avaliados todos os tipos de fechamento, inclusive os chamados cancelados, pois eles 

poderiam conter retrabalho também. 

 

Como preparação desse trabalho de avaliação dos chamados, foi feito um Diagrama de 

Ishikawa (Causa e Efeito), mostrado na Figura 8. O propósito dessa preparação foi deixar a 

cabeça do avaliador preparada para identificar novos grupos de causas e/ou novas causas. 
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O grupo de causas de ferramentas ficou vazio, pois apesar desse grupo de causas ter sido 

pensado, nenhuma causa foi vislumbrada com esse grupo. 

 

Retralho

Acomodação
Assumir a

Responsabilidade

Evoluir na Gestão
de Pessoas

Falta de Conhecimento

Falta de Feedbacks
para a Liderança

Mudanças Constantes
de Prioridade

 
Figura 8 Diagrama de Ishikawa Antes do Levantamento 

 

Foram avaliados 352 chamados, dos quais o retrabalho apareceu em 25 chamados, ou seja, 

7,1% dos chamados tiveram retrabalho. Nesse trabalho foram identificadas duas novas 

causas: Falta de Cooperação (entre as equipes, quando o chamado envolve mais de uma 

equipe, o que levou a retrabalho posterior para correção do ponto onde a cooperação não 

aconteceu) e Falta de Atenção (a pessoa que estava tratando o chamado, estava desatenta e 

por isso acabou fazendo algo incorreto, que depois teve que ser refeito). O Diagrama de 

Ishikawa resultante da avaliação é mostrado na Figura 9. Note que as novas causas foram 

destacadas em vermelho, as que ocorreram permanecem em azul, e as que não ocorreram 

(no intervalo de tempo de análise) estão em cinza. 

 

Retralho

Acomodação

Assumir a
Responsabilidade

Evoluir na Gestão
de Pessoas

Falta de Conhecimento

Falta de Feedbacks
para a Liderança

Mudanças Constantes
de Prioridade

Falta de Cooperação

Falta de Atenção

 
Figura 9 Diagrama de Ishikawa Depois do Levantamento 

 

A Figura 10 mostra um Diagrama de Pareto das causas identificadas no levantamento feito 

na empresa. A Falta de Cooperação entre as equipes gerou 7 chamados com retrabalho, a 

Falta de Atenção gerou 5 chamados, a Falta de Conhecimento dos níveis 2 e 3 gerou 5 

chamados, a Falta de Conhecimento do nível 1 gerou 5 chamados e finalmente a 

Acomodação das pessoas envolvidas gerou 3 chamados de retrabalho. 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4935



 

 

 
Figura 10 Diagrama de Pareto das Causas 

 

4. Solução 
 

Olhando para as causas, foi simples pensar no que fazer para reduzir as ocorrências delas. 

A Figura 11 mostra o resultado dos planos de ações inferidos. Geralmente, usando o 

princípio de Pareto, trataríamos as 20% principais causas. Entretanto, o que precisava ser 

feito para tratar todas as causas, era muito semelhante. Por exemplo, todos os casos 

envolvem dar feedbacks para os envolvidos e/ou a equipe. Na causa principal, havia a 

necessidade de alinhar com a Gerência e com pares, o alinhamento com a Gerência 

também era necessário para tratar a penúltima causa. Diante disso, decidiu-se realizar todas 

as ações planejadas. Essas ações foram empreendidas na semana de 18 a 24 de outubro de 

2017. Como todas as causas estão relacionadas com comportamento das pessoas, espera-se 

que essas ações gerem reflexos no comportamento imediato. Entretanto, espera-se que as 

causas devem voltar a ocorrer, requerendo repetição das ações, desta feita, com um pouco 

mais de ênfase. 

 

Causa Raiz Ocorrências %Acumulado Ações 

Falta de Cooperação 7 28,0% 
1. Dar feedback para a equipe 
2. Alinhar com Gestor da área 
3. Alinhar com pares envolvidos 

Falta de Atenção 5 48,0% 
1. Dar feedback para os envolvidos 
2. Dar feedback para a equipe 

Falta de Conhecimento (N2/N3) 5 68,0% 
1. Dar feedback para os envolvidos 
2. Dar feedback para a equipe 

Falta de Conhecimento (N1) 5 88,0% 
1. Dar feedback para os envolvidos 
2. Alinhar com Gestor da área 

Acomodação 3 100,0% 
1. Dar feedback para os envolvidos 
2. Dar feedback para a equipe 

Total 25 
  

Figura 11 Mapa de Causas e Ações 
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5. Resultados 
 

Segundo Laporte at al (2012, p. 21) o retrabalho é o esforço gasto em correções de falhas 

internas (detectadas durante o projeto) e externas (detectadas após a entrega do projeto 

para os clientes). O nível de retrabalho refere-se à relação entre o esforço gasto em 

retrabalho dividido pelo esforço gasto na execução do projeto original. Ainda segundo 

Laporte et al (2012, p. 24, apud Haley, 1996 e Gibson et al. 2006) o nível de retrabalho de 

uma empresa varia de acordo o nível de maturidade dela nos processos de 

desenvolvimento de software, esse nível varia geralmente de menos que 5% (CMM 5) a 

mais que 50% (CMM 1). 

 

A obtenção do nível de retrabalho real (soma do esforço gasto em retrabalho / soma do 

esforço gasto nos projetos de desenvolvimento) é praticamente impossível na empresa em 

questão, pois os projetos originais e as melhorias foram realizadas sem que as estatísticas 

de esforços dos projetos fossem contabilizadas. A avaliação do retrabalho pela quantidade 

de chamados onde o retrabalho apareceu, pelo total de chamados no período, é uma 

aproximação do nível de retrabalho. Os 7,1% de chamados com retrabalho não pode ser 

comparado com as métricas de retrabalho encontradas na literatura. Por outro, se a 

percentagem de chamados com retrabalho reduzir em comparação com um período 

anterior, pode-se admitir que o nível de retrabalho reduziu. 

 

Após a aplicação de todas as ações planejadas, refez-se o trabalho de avaliação de todos os 

chamados finalizados (inclusive os cancelados) no período de uma semana (de 25 de 

outubro a 7 de novembro de 2017). Nesse período foram avaliados 179 chamados, dois 

quais 3 apresentaram retrabalho, ou seja, 1,7% de chamados com retrabalho. Mostrando, 

que as ações foram efetivas. Entretanto, a causa do retrabalho nesses 3 chamados foi Falta 

de Atenção, mostrando que, como esperado, o trabalho de feedback precisa ser contínuo. A 

Figura 12 resume a avaliação feita no mês anterior (antes) e na quinzena seguinte (depois) 

à aplicação das ações planejadas. 
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Figura 12 Resultado das Ações Empreendidas 

 

6. Conclusões 
 

Foram avaliados 352 chamados encerrados em setembro de 2017 na empresa alvo, 

incluindo os chamados cancelados; desses 352 chamados, 25 apresentaram retrabalho, ou 

seja, 7,1% dos chamados tiveram retrabalho. Esse percentual está dentro do esperado na 

literatura. Entretanto, como a empresa está preocupada com o custo do retrabalho, esse 

percentual é significativo para ela. 

 

As causas observadas estavam todas ligadas às pessoas, foram elas: falta de cooperação, 

falta de atenção, falta de conhecimento (do nível 1 ao nível 3 de atendimento) e 

acomodação. Para trata-las, foram planejadas as seguintes ações: dar feedbacks para os 

envolvidos, dar feedback para a equipe, alinhar com o gestor da área e alinhar com os pares 

envolvidos. As ações foram empreendidas entre 18 a 24 de outubro de 2017.  

 

Para verificar se as soluções foram efetivas, foram avaliados 179 chamados encerrados 

entre 25 de outubro e 7 de novembro de 2017, dos quais 3 apresentaram retrabalho (1,7%), 

todos eles ligados à falta de atenção (relacionada novamente com a gestão de pessoas). 

Como houve redução de 7,1% para 1,7% de retrabalho, pode-se afirmar que as ações 

executadas foram efetivas. A repetição de uma das causas do período avaliado, mostra que 

as ações provavelmente precisarão ser contínuas. 

 

Como trabalho futuro, pode-se estender a avaliação do retrabalho para todos os produtos da 

empresa, por um período maior de tempo, tanto no levantamento de ocorrências quanto na 

verificação da eficácia das ações empreendidas. Bem como estabelecer a medição 

tradicional de retrabalho. Esse período maior pode levar ao surgimento de outros grupos de 

causas, além da gestão de pessoas, tais como: processo e/ou ferramentas. 
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ABSTRACT: 

 

This paper evaluates solutions to the problems of physical guide’s loss and material 

reprocessing control in an Uberlândia - MG hospital, using a Hospital Management 

software devoid of these features. The solution of the material reprocessing control 

problem was designed (created: labels that accompany the material throughout its life 

cycle in the hospital and reprocessing control report), deployed and successfully solved the 

problem, bypassing the lack of the software features. The solution of loss guides problem 

has been designed (the review process while minimizing the movement of guides, digitizes 

them and attach them to the patient's chart), but not implemented yet. Nevertheless, one 

can predict that the given solution will minimize or solve the proposed problem. The work 

begins by reviewing the literature ideas that used in the solution of the problems, and then 

it shows how problems handled and closes with final considerations. 

 

Keywords: software, hospital management, guides loss, reprocessing control. 

 

 

Resolvendo Problemas de Perdas de Guias e Controle de 

Reprocessamento Num Hospital de Uberlândia 

 

 

RESUMO: 

 

Este trabalho avalia soluções para os problemas de perdas de guias físicas e controle de 

materiais reprocessados num hospital de Uberlândia – MG, que utiliza um software de 

Gestão Hospitalar desprovido destas funcionalidades. A solução do problema de controle 

de materiais reprocessados foi desenhada (criar: etiquetas que acompanham o material em 

todo o seu ciclo de vida no hospital, e um relatório de controle do reprocessamento), 

implantada e resolveu satisfatoriamente o problema, contornando a ausência de 

funcionalidades no software. A solução do problema de extravio de guias foi projetada 

(revisar o processo reduzindo ao máximo a movimentação das guias, digitaliza-las e anexa-

las ao prontuário do paciente), mas ainda não foi implantada. Apesar disto, é possível 

prever que a solução dada minimizará ou resolverá o problema em questão. O trabalho 

começa revisando na literatura as ideias que foram utilizadas na solução do problema, 

depois apresenta como os problemas foram tratados e fecha com as considerações finais. 
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Palavras-chave: software, gestão hospitalar, perda de guias, controle de reprocessamento. 
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1. Introdução 

 

Segundo Cano e Rozenfeld (2011, p. 100), com base em pesquisa realizada por eles, 

existem nos hospitais brasileiros em média 14,6% de Eventos Adversos a Medicamentos. 

Estes eventos podem incluir a perda ou ausência de informações críticas para o 

faturamento de internações. Segundo Reis, Martins e Laguardia (2013, p. 66) existem 

perdas de 0,6 a 7,7%, com média de 5,9%, de dados relevantes para a gestão financeira de 

hospitais no Brasil. No trabalho citado, foi realizada uma pesquisa com hospitais públicos 

e hospitais com parte pública e parte privada. Esta ausência de informações críticas para a 

gestão financeira, podem levar à perda de receita para os hospitais particulares. 

 

Em um hospital particular de Uberlândia, em 2015 foram realizadas 6.209 cirurgias, destas 

6.181 tiveram a entrada no hospital com guias e 6.159 guias chegaram ao setor de 

faturamento, ou seja, houve um extravio de 22 guias de um total de 6.181 cirurgias com 

guias, isto representa 0,36%. O faturamento tardio eleva o custo de recebimento da receita 

vinculada, pois após um período a aprovação da guia original expira e tem que ser 

reativada. Das 22 foram recuperadas 20 guias. Logo, 2 não foram recuperadas, o que 

representa 9,09% de perda em relação ao que foi extraviado. As guias não faturadas 

geraram em torno de R$4.414,82 de receitas que foram alocadas a fundo perdido, pois elas 

não são mais cobráveis dos pacientes e nem dos planos de saúde. 

 

Outro problema enfrentado por este hospital é o controle dos produtos reprocessados, ou 

seja, produtos que podem ser esterilizados e reutilizados normalmente. A quantidade de 

vezes que os produtos podem ser reprocessados é regulamentada pela ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária). O uso de produtos reciclados mais vezes do que o 

permitido, além de ilegal pode colocar em risco a vida dos pacientes, o que pode levar a 

processos judiciais e consequentemente perdas financeiras para o hospital. 

 

A tese das perdas devido a desperdícios em centros cirúrgicos foi comprovada por Castro 

(2012, p. 8), através de uma pesquisa detalhada em 275 cirurgias realizadas no Hospital 

Universitário da USP. O resultado obtido foi de 9,34% de perdas, sendo 1,23% evitáveis e 

8,14% que foram consideradas não evitáveis.  

 

Como propósito geral, este trabalho tem a missão de colocar problemas do mundo real e 

buscar formas de resolvê-los utilizando os conhecimentos adquiridos durante os cursos de 

graduação em sistemas de informações e pós-graduação em engenharia de software. O 

propósito deste trabalho é identificar as causas destas perdas de guias e buscar formas de 

resolve-las para minimizar ou evitar as perdas financeiras decorrentes. Além disto, o 

trabalho também tinha a missão de buscar soluções para o problema de controle de 

reprocessamento de materiais. 

 

Este trabalho começa fazendo uma revisão da literatura buscando orientações, ideias e 

soluções para os problemas identificados no hospital alvo do trabalho. Em seguida é 

apresentado o trabalho que foi efetivamente realizado no hospital alvo, bem como os 

resultados já obtidos até agora. Finamente, são apresentadas as conclusões sobre este 

estudo. 
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2. Revisão da Literatura 

 

No desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas algumas ideias, princípios e conceitos, 

que serão reportados brevemente a seguir. Segundo Moreira (2014, RUP), a ideia central é 

sempre buscar uma solução para o problema que se apresenta, se ela não existir de forma 

simples, avaliar as alternativas até que seja possível vislumbrar uma solução viável para o 

problema em questão. 

 

De acordo com Poppendieck & Poppendieck (2003, XXV), os princípios enxutos (Lean 

Principles) são: 

 

1. Elimine desperdícios: Eliminar desperdícios é descartar atividades que não 

agregam valor. Segundo Henrique (2014, p. 30) atividades que não agregam valor 

“são atividades que não acrescentam valor ao produto/serviço. Para os clientes, não 

importa se essas atividades vão ser ou não realizadas e, então, estes não estão 

dispostos a pagar por elas”. Além disto, segundo Poppendieck & Poppendieck 

(2003, XXV) o que contribui para o desperdício é realizar mais que o necessário, 

como desenvolver recursos que não foram solicitados ou afim de satisfazer o 

cliente. E deixa claro que o ideal é entender o que o cliente quer e entregar o que 

exatamente foi pedido, nada mais. 

 

2. Amplie o aprendizado: O desenvolvimento de software é algo complexo. Logo, 

todo aprendizado de uma pessoa deve ser o mais breve possível compartilhado e 

aprendido por toda a equipe. Para isto, algumas práticas sugeridas são: criar ciclos 

de feedbacks, inspeções e adaptações; desenvolvimento interativo; equipes 

pequenas e multifuncional; treinamento e orientação; criação e utilização de 

padrões e guias; revisões de código; e a disponibilização de meios para 

compartilhamento do aprendizado, tais como: blog, wiki, etc. 

 

3. Decida o mais tarde possível: tomar decisões com muitas incertezas pode levar a 

erros desnecessários. Logo, decisões tardias são mais eficazes em ambientes que 

envolvem incertezas, pois são decisões tomadas com base em fatos e não em 

especulações. Traduzindo este princípio para o mundo de desenvolvimento de 

software, o ideal é começar a análise, projeto, codificação, etc. após a definição 

muito clara de “qual é o problema”, qual a melhor e mais adequada “solução” para 

ele, qual o “processo” de negócio ideal e quais os “requisitos” deste processo de 

negócio. 

 

4. Entregue o mais rápido possível: quanto mais rápido algo for entregue, mais rápido 

será o feedback de adequação ao uso do que foi entregue. Logo, entregas pequenas 

são adequadas a este princípio, pois elas tornam mais rápido o feedback dos 

usuários para os desenvolvedores do uso do que foi desenvolvido. 

 

5. Capacite a equipe: identifique as lacunas de conhecimento ou de fraquezas de 

qualidade da equipe, capacite e inspecione os resultados para checar se a 

capacitação foi efetiva ou não. 
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6. Construa integridade: quando o usuário diz “Sim! Isto é exatamente o que eu 

queria. Era alguma coisa que estava dentro da minha cabeça”, pode-se dizer que a 

integridade foi construída e percebida. Para que um software seja útil hoje é 

necessário trabalhar em conjunto com o usuário para entender as necessidades dele, 

avaliar as restrições técnicas ou financeiras com ele. Para que um software seja útil 

no futuro e capaz de ser adaptado às mudanças que o futuro traz, é necessário que 

ele tenha uma boa arquitetura. Para construir a integridade é necessário liderança 

ampla, expertise relevante, comunicação efetiva e disciplina. Processos, 

procedimentos e inspeção não são substitutos para a integridade. 

 

7. Olhe o todo: a integridade em sistemas complexos requer uma profunda expertise 

em diversas áreas do conhecimento. Geralmente os aspectos mais importantes a 

serem tratados são: interface com o usuário (se for dado menos foco do que o 

necessário, isto pode gerar aversão ao uso) e avaliação das pessoas e das empresas 

como um todo (a avaliação especializada leva à subutilização). 

 

Além dos princípios de processos enxutos (lean), as empresas hoje precisam muito de se 

comunicar umas com as outras. Segundo Fahad (ISLAM, 2016, p. 15-16) a partir da 

década de 1960 as empresas começaram a precisar de trocar dados e informações, esta 

troca de dados estabeleceu o conceito de EDI (Electronic Data Interchange). Como 

existem vários sistemas operacionais, conjuntos de caracteres e padrões de comunicação 

envolvidos; criar um padrão para realizar o EDI tornou-se uma necessidade mundial. 

Vários padrões foram implementados e alguns até bem utilizados. Atualmente, o XML 

(Extensible Markup Language) é padrão mais utilizado para fazer o intercâmbio de dados e 

informações entre sistemas de empresas diferentes. Mais que um padrão de comunicação, o 

XML é também uma linguagem de comunicação, que é considerada autocontida, ou seja, a 

definição dos atributos (campos), também chamada de meta-dados, a serem comunicados 

está dentro do próprio conteúdo enviado. 

 

Outro ponto importante nos dias atuais é a chamada TI Verde, segundo San Murugesan 

(2008, p. 27) a TI Verde se preocupa com o projeto, a manufatura, o uso e o descarte dos 

equipamentos de tecnologia. Cada uma dessas etapas gera impactos ambientais 

significativos, como a humanidade vem deteriorando o planeta ao longo dos anos, este 

assunto ganhou relevância na última década. Os profissionais de tecnologia podem 

contribuir com o equilíbrio natural do planeta se adotarem posturas ecologicamente 

sustentáveis, isto envolve: projetos sustentáveis; uso eficiente de energia; gestão do 

consumo dos equipamentos; escolha de locais adequados para hospedar data centers; 

virtualização de servidores; reuso, renovação (refurbished) e reciclagem de equipamentos 

velhos; evitar a impressão; etc. 

 

Segundo Mendes & Moreira (2008, p. 6), para realizar mudanças de cultura organizacional 

envolvendo adesão a processos, a única forma é execução de uma punição de um 

comportamento inadequado, como exemplo para os demais. Os autores sugerem que 

quando é preciso fazer uma mudança gradativa e com tempo suficiente para uma mudança 

gradual, deve-se utilizar o caminho da recompensa pelo comportamento acima do 

adequado. 

  

Entretanto, ainda segundo Mendes & Moreira (2008, p. 6), quando é preciso fazer uma 

quebra de cultura (paradigma) em um espaço curto de tempo, ou seja, precisa-se promover 
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um choque cultural. Neste caso, é necessário combinar que o processo deve ser seguido e 

que a não conformidade será punida. Naturalmente, a primeira não conformidade 

observada, deve ser realmente punida de forma exemplar, para mandar um recado muito 

explícito para toda a equipe e a empresa. Este método foi aplicado com sucesso várias 

vezes pelos autores, para fazer várias quebras de paradigma dentro da empresa num espaço 

de aproximadamente 6 meses. 

 

Segundo Moreira (2014, ITIL), esta técnica está prevista no livro de melhoria contínua do 

ITIL, como uma das ferramentas de promover quebra de cultura de processos em nível 2 

(repetível) para elevação ao nível 3 (definido), onde o processo está documentado e é 

seguido em 100% dos casos. Além de romper a cultura de adesão parcial, a técnica 

promove ainda uma mudança importante no comportamento da equipe: qual seja, quando 

um novato tenta não seguir o processo, a própria equipe orienta-o a seguir. Caso isto não 

ocorra, a pessoa é “excluída” (marginalizada) pela equipe. 

 

3. Trabalho Realizado 

 

3.1. Controle de Reprocessamento 

 

Quanto ao problema de reprocessamento de produtos, as consequências identificadas como 

prováveis são: 

 

 Autuação por uso indevido de produtos. 

 Autuação por falta de registro de quais produtos foram utilizados em qual paciente. 

 Multas por uso de produtos vencidos ou reprocessados mais vezes do que deveria. 

 Perda de eficiência dos produtos pelo excesso de utilização. 

 Indenizações jurídicas por ações de perdas e danos dos pacientes prejudicados. 

 

Avaliando as causas do problema de produtos reprocessados, no hospital em questão, 

foram identificadas as seguintes consequências: 

 

 Não existia controle da quantidade de vezes que os produtos eram reprocessados. 

Apesar de o controle do prazo de validade dos produtos ser manual, ele funciona 

bem no hospital. O sistema utilizado tem uma funcionalidade de aviso da expiração 

da validade dos produtos que estava desativada, percebendo a importância disto, 

esta funcionalidade foi ativada. 

 A rastreabilidade de qual produto foi utilizado em qual paciente era deficitária, pois 

este controle era manual (utilizando um caderno). Por consequência as pessoas 

acabavam não confiando no controle existente. 

 

Como não ocorreram nenhuma consequência grave, este problema não chamou a atenção 

dos administradores. Porém, o hospital estava buscando uma certificação da ONA 

(Organização Nacional de Acreditação), as equipes de consultoria externa e de qualidade 

do hospital, identificaram o risco das consequências mencionadas, e colocaram o problema 

em discussão. A área de qualidade passou para a equipe de TI as seguintes necessidades: 

 

 Etiqueta de identificação do produto, com código de barra para utilização em 

leitores de código de barras laser, contendo o número de vezes que o produto foi 

reprocessado. 
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Para resolução do problema, foi considerada como premissa, a manutenção do software 

atual como está para evitar gastos repetidos em projetos de migração. Abaixo o processo 

de investigação é descrito:  

 

 Foi identificado que não existe uma solução nativa no software utilizado, ou seja, 

ele não controla o reprocessamento de produtos. 

 Foi avaliada a possibilidade de solicitar a inclusão desta funcionalidade no 

software. Entretanto, o hospital não tinha tempo para esperar. Além disto, 

provavelmente o custo da implementação poderia requer aporte do hospital. 

 Foram avaliadas outras alternativas de solução do problema que não envolvessem 

duração longa e custos. 

 

Para resolução do problema, considerando somente os recursos disponíveis no software 

utilizado, foi desenhado na Figura 1 o processo de negócio. Quando um produto novo é 

recebido na empresa, o setor responsável no hospital faz o cadastro deste produto no 

sistema e dá entrada no estoque da quantidade recebida. O cadastro inclui o Número do 

Lote do fabricante, a data de validade do produto e o Código do Produto na ANVISA. 

Neste momento, o produto está disponível para uso. 

 

 
Figura 1 Processo de controle de reuso de produtos 

 

Quando há necessidade de um produto do estoque, uma Requisição de Produtos é emitida. 

O pessoal responsável pelo estoque, pega os produtos solicitados, faz uma leitura do 

Código de Barras do produto. Se o software detectar que o produto está vencido, ele abre 

uma janela avisando isto. Se o produto estiver vencido, ele é enviado diretamente para o 

descarte. Caso contrário, ele é disponibilizado para o uso e um Código de Movimentação 

deve ser gerado para controlar onde (local, paciente, médico, data, etc.) este produto será 

reutilizado. Neste momento a etiqueta desenvolvida deve ser impressa e fixada no produto.  

 

Após a utilização do produto, ele é devolvido para o setor responsável pelo estoque do 

hospital. O pessoal deste setor, deve verificar se o produto pode ou não ser reutilizado, 

conforme as regras da ANVISA, CFM (Conselho Federal de Medicina), ONA, etc. Se o 
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produto tiver que ser descartado, é dado baixa no estoque e o produto é inutilizado e 

colocado em recipientes específicos para o descarte. Se o produto puder ser reprocessado, 

ele é enviado para uma empresa especializada no reprocessamento, onde ele é esterilizado 

e preparado para a reutilização. Neste caso, o produto deveria ser colocado em estado de 

“em reprocessamento”. Porém, o software ainda não tem este estado.  

 

Ao retornar da empresa de reprocessamento, o produto é enviado para o setor de estoque. 

O setor responsável no hospital faz o cadastro do produto no sistema informando a 

quantidade recebida, a etiqueta velha é removida e a nova é afixada no produto. 

 

Para construção da etiqueta solicitada, foi utilizado o gerador de relatórios do software, 

como mostrado na 

Figura 2. Note que ela possui a Descrição do produto, o Código de Movimentação, o 

“Número do Lote”, o Código do Produto na ANVISA e finalmente a Data de Validade do 

produto. Se o produto for novo, o “Número do Lote” corresponde apenas ao Número do 

Lote do fabricante do produto, por exemplo: 29519, na 

Figura 2. 
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Figura 2 Etiqueta desenvolvida com códigos de barras 

 

Se o produto for reprocessado, no campo “Número do Lote” são acrescentados ao Número 

do Lote do fabricante, o Código da primeira Movimentação e o número de vezes que este 

produto já foi reprocessado. Como mostrado na Figura 3, estes atributos são separados por 

barras (/). Por exemplo: 20160122/1899409/1. Ao pegar um produto, a etiqueta informa se 

ele já foi reprocessado ou não, e quantas vezes ele já foi utilizado. 

 

 
Figura 3 Etiqueta desenvolvida com códigos de barras 

 

Para atender a necessidade de rastreabilidade que foi identificada durante o mapeamento 

do processo, utilizando o gerador de relatórios do software, foi desenvolvido o relatório de 

Rastreabilidade do Reprocessado. Este relatório é mostrado na Figura 4. Ele contém a 

identificação e a descrição do produto, o Número do Lote do fabricante, os Códigos de 

Movimentação, e a quantidade de vezes de reprocessamento do produto, bem como 

detalhes do paciente onde ele foi utilizado. 

 

 
Figura 4 Relatório de Rastreabilidade do Reprocessado 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4948



 

 

3.2. Controle de Guias 

 

Quanto ao problema de perda de guias, as consequências identificadas como prováveis são: 

 

O faturamento dos serviços, materiais, produtos, medicamentos, etc. não pode ser 

realizado. 

 O hospital perde recursos financeiros, pois até que a guia seja localizada, o 

faturamento fica em estado de espera, o que atrasa a entrada de recursos. 

 Gasto de esforço extra procurando a guia. 

 Como a maioria das cirurgias eletivas (não urgentes) são feitas através de convênio 

médico, isto requer autorização dos planos de saúde nas guias de solicitações. 

 Em caso de atraso do faturamento, combinado com o final da validade do prazo 

para faturamento de uma guia, o plano de saúde pode glosar (negar o pagamento) 

da fatura. Neste caso, o hospital tem que entrar com recurso para tentar reverter esta 

situação, isto gera mais atrasos e esforços desnecessários. 

 

A Figura 5 mostra as atividades envolvidas com as guias, ou seja, o fluxo atual utilizado no 

hospital. O paciente com a guia em mãos vai até a Recepção de Internação do hospital 

onde o seu cadastro será realizado no sistema. Logo após as recepcionistas enviam a guia 

para a Central de Marcação de cirurgia para criação do aviso cirúrgico preliminar, pois a 

cirurgia ainda não foi autorizada. Em seguida a guia é direcionada a Central de Guias para 

que as autorizações sejam solicitadas. Após isto a guia é devolvida à Recepção da 

Internação. A recepção armazena as guias num armário até o dia que o paciente retorna ao 

hospital para realização da cirurgia. 

 

 
Figura 5 Processo das guias 

 

Realizada a internação do paciente, a recepção envia a guia e outros documentos dentro de 

um envelope para a Central de Guias. Se durante a realização do procedimento, algum 

material ou medicamento adicional for utilizado, o médico preencherá uma guia 
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complementar com novos itens e enviará essa guia para a Central de Guias realizar o 

trabalho de solicitação de autorização. Finalmente, a guia é direcionada ao Faturamento 

para emissão das Notas Fiscais necessárias. 

 

Avaliando as causas do problema de perdas de guias, no hospital em questão, foram 

identificadas as seguintes: 

 

 Extravio durante o manuseio, pois existem muitas atividades manuais envolvidas 

no processo. 

 As guias podem ser extraviadas durante transporte entre as áreas envolvidos ou 

durante o armazenamento. 

 

A solução ideal para o problema seria a não utilização da guia física em papel. Para isto, o 

convênio deveria disponibilizar a guia de forma eletrônica para o médico preencher. A 

autorização poderia ser solicitada pelo médico no final do preenchimento. Após a 

autorização, o paciente e/ou o médico poderiam escolher o hospital, informar na guia 

eletrônica a escolha e encaminhar o paciente para lá. O hospital, poderia marcar a cirurgia 

sem necessidade de esperar a autorização prévia e “anexar” a guia eletrônica em seu 

sistema por troca de informações eletrônicas (EDI: Electronic Data Interchange). Neste 

ponto, bastaria o paciente comparecer ao hospital para realizar o procedimento. 

 

Esta solução evitaria completamente a perda ou extravio das guias, a perda de informações, 

a perda de tempo dos envolvidos e ainda contribui para preservação do planeta, pois 

economiza papel e consequentemente árvores (coerente com os princípios da TI Verde). 

Entretanto, as organizações envolvidas ainda não estão prontas para este tipo de solução, 

pois ela requer investimentos em automação, adequação de processos, mudanças de 

procedimentos, etc., que ainda não são uma realidade no Brasil e na região do hospital. 

 

Como a solução ideal é inviável atualmente, foram feitas as seguintes adequações nas 

atividades do processo atual, descrito na Figura 5, para evitar e/ou minimizar a 

possibilidade de extravio das guias: 

 

 Cadastrar Paciente: 

o A Recepção de Internação passará a checar se todas as guias estão assinadas 

e, se tudo estiver em conformidade, o cadastro do paciente é realizado. 

o Para evitar a possibilidade de perda das guias, elas serão digitalizadas e 

anexadas como arquivo na tela de guias do prontuário do paciente. 

 Marcar Cirurgia: 

o Como a guia estará anexada ao prontuário do paciente, a Central de 

Marcação não precisará mais da guia física. 

o Para facilitar o trabalho de identificação das cirurgias agendadas e ainda não 

autorizadas, foi criado um relatório Guia de Internação Pendentes mostrado 

na Figura 6. 

 Cadastrar Guia e Pedir Autorização: 

o A guia física será enviada diretamente para a Central de Guias pela 

Recepção da Internação. 

o A Central de Guias irá armazenar as guias até o momento de enviar para o 

Faturamento. 
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o Para solicitar a autorização, a guia física não será mais necessária, pois será 

utilizada a guia eletrônica anexada ao prontuário do paciente. 

o Além disto, a máquina estado de controle da situação em que a guia se 

encontra passará a ser obrigatória, pois ela não estava sendo adequadamente 

utilizada antes. Entretanto, segundo Mendes & Moreira (2008, p. 6), esta 

medida pode não surtir efeitos, pois geralmente se não houver punição, a 

quebra de cultura não ocorre de forma rápida. 

 Armazenar Guias: 

o A Recepção da Internação não precisará mais armazenar as guias. Portanto, 

esta atividade será eliminada do processo. 

 Preparar Internação: 

o A Recepção da Internação não precisará mais utilizar as guias para realizar 

esta atividade. 

o Durante a transição do processo atual para o futuro, algumas guias podem 

estar sem as devidas assinaturas. Neste caso, será necessário a coleta das 

assinaturas e a digitalização das guias antigas. 

 Guardar Guias: 

o Como a Central de Guias receberá as guias logo após o cadastro do 

paciente, esta atividade também não será mais necessária. 

 

 
Figura 6 Relatório Guia de Internação Pendentes. 

 

Como as modificações propostas no processo atual tornarão mais eficientes e eficaz a 

marcação de cirurgias, será possível evitar ou reduzir bastante a realização de cirurgias sem 

as devidas autorizações. Esta agilidade permite também que o hospital controle melhor a 

reserva e a utilização das salas de cirurgias. 

 

5. Conclusões 

 

Os conhecimentos adquiridos nos cursos de graduação e pós-graduação, realmente ajudam 

a enfrentar os problemas do mundo real. Eles geralmente não trazem as soluções prontas, 

mas criam as condições para verificar se as possíveis soluções descritas na literatura se 

aplicam ou não aos casos específicos. 
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A investigação feita permitiu explicitar a causa das perdas de guias: movimentação física 

das guias entre as várias etapas do processo. Para resolver o problema, utilizou-se as ideias 

de processo enxuto (lean). Redefinindo o fluxo de movimentação das guias, com o 

propósito de reduzir ao máximo possível a movimentação delas. No caso em pauta, após a 

entrada da guia na Recepção da Internação, ela é digitalizada, anexada ao prontuário do 

paciente e a guia física é encaminhada para a Central de Guias. Espera-se que a solução 

proposta, efetivamente resolva o problema. Esta revisão, abrirá portas para outras 

conquistas, exemplo: somente realizar cirurgias eletivas que estejam autorizadas, e reduzir 

o tempo entre a realização da cirurgia e o faturamento resultante. Para garantir o sucesso da 

solução, é necessário que os envolvidos estejam cientes e comprometidos a seguir o novo 

fluxo que será implantado. 

 

Quanto ao problema de reprocessamento de materiais, a solução proposta consistiu em: 

criar uma etiqueta no cadastro de entrada dos materiais reprocessáveis, gerar outra etiqueta 

a cada movimentação acrescentando o número da movimentação no número do lote, e criar 

o Relatório de Rastreabilidade do Reprocessado. Esta solução contorna a ausência da 

funcionalidade no sistema, mas ainda assim permite uma solução viável. Ela foi 

implantada no hospital e o problema foi considerado resolvido pela administração.  

 

 

 

Observando os dois problemas apresentados, é possível concluir que mesmo não tendo 

solução nativa no software utilizado no hospital, é possível buscar soluções viáveis a partir 

do entendimento adequado da necessidade de negócio, do processo de negócio, dos 

requisitos da solução e das funcionalidades existentes no software. 

 

Como trabalho futuro, pode-se verificar a efetividade da implementação da solução de 

controle das guias extraviadas. Também pode-se propor ao fabricante do software, que ele 

coloque soluções nativas para os dois problemas em sua aplicação. Quando elas estiverem 

prontas, pode-se testar para verificar se realmente resolvem satisfatoriamente os 

problemas. Trabalhar junto aos planos de saúde, os médicos, os hospitais e os fabricantes 

de software de gestão hospitalar, para utilizar guias eletrônicas, ao invés de guias físicas. 
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ABSTRACT: 

 

The purpose of this paper was whether RUP and PMBOK can used in an integrated 

manner. To answer this question, we did an exploratory study of RUP, PMBOK and the 

relationship between them. The study shows that the combined use of these methods is 

possible, feasible and advisable in many cases, once the RUP project management 

discipline was written based on the PMBOK. RUP covers well integration, scope, time and 

quality; covers partially human resources, communications and risks; and has very little 

covers of costs, acquisitions and stakeholders. The work also shows that there are some 

misconceptions in the literature about the joint use of RUP with the PMBOK. 
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A Integração entre o RUP e o PMBOK para Projetos de Software 
 

 

RESUMO: 

 

A proposta do trabalho era saber se o RUP e o PMBOK podem ser utilizados de forma 

integrada. Para responder esta pergunta foi feito um estudo exploratório do RUP, do 

PMBOK e do relacionamento entre eles. O trabalho mostra que o uso combinado destas 

metodologias é possível, viável e em muitos casos recomendável, uma vez que a gestão de 

projetos do RUP foi escrita com base no PMBOK. O RUP cobre bem integração, escopo, 

tempo e qualidade; cobre parcialmente recursos humanos, comunicações e riscos; e cobre 

muito pouco custos, aquisições e partes interessadas. O trabalho também mostra que 

existem alguns equívocos na literatura sobre a utilização conjunta do RUP com o PMBOK. 

 

Palavras-chave: RUP, PMBOK, Gestão de Projetos e TI. 
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1. Introdução 

 

Segundo a Brasscom (2013, p. 7), Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da 

Informação e Comunicação, o Brasil pode chegar ao terceiro lugar no mercado mundial da 

Tecnologia da Informação (TI) até 2022, onde hoje ocupa a 4ª posição. Mas para que isso 

aconteça, as empresas de software precisam estar atentas à forma como seus projetos são 

conduzidos e, consequentemente, como se dá o desenvolvimento de suas aplicações. 

De acordo com Pressman (2010, p. 109-110), para a construção de um software, 

não basta apenas uma linguagem de modelagem de processos, com diagramas e fluxos, é 

preciso uma metodologia de desenvolvimento. Contudo, muitas empresas ainda 

desenvolvem software sem planejamento, padrões de nomenclatura, documentação, testes 

e homologações, tornando o trabalho de suas equipes ineficiente e majorando insatisfações 

com seus clientes.  

Além disso, para Guimarães e Moreira (2014, p. 2) não aliar esse processo a uma 

metodologia de gerenciamento de projetos, dificulta o atingimento dos requisitos e 

promove desvantagens como o não cumprimento de prazo, custo e qualidade previstos. 

Muitas empresas tentam adequar seus próprios métodos, ou adotam melhores práticas 

conhecidas do mercado, porém sem o entendimento de seus processos e a aplicabilidade 

destas práticas. 

Por conseguinte, para Temmenco (2008, p. 23), existe no mercado metodologias e 

guias capazes de minimizar os riscos dessa falta de planejamento, e as duas principais e 

tradicionalmente utilizadas na fabricação de software são o RUP (Rational Unified Process 

ou Processo Unificado da Rational), para o processo produtivo de desenvolvimento de 

software e o PMBOK (Project Management Body of Knowledge Guide ou Guia do 

Conhecimento de Gerenciamento de Projetos) como um modelo para o gerenciamento do 

projeto. Sendo assim, este estudo se propõe a responder a seguinte questão: É possível 

utilizar as melhores práticas do RUP e PMBOK de forma integrada? 

Além da busca por esta resposta, a motivação deste trabalho foi o fato de termos no 

mercado de TI duas metodologias (RUP e PMBOK) que parecem importantes para sucesso 

de projetos de desenvolvimento de software, e que geralmente são tratadas como distintas, 

mutuamente excludentes ou concorrentes. Para responder à questão central, este trabalho 

propõe fazer um estudo exploratório sobre a integração do RUP e do PMBOK, 

identificando similaridades, diferenças e finalmente comparando as duas metodologias. 

 

2. Referencial Teórico 

 

Segundo o PMI (2013, p. 3), um projeto é um esforço temporário empreendido para criar 

um produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza temporária indica um início e 

um término definidos. O término é alcançado quando os objetivos tiverem sido atingidos 

ou quando se concluir que esses objetivos não serão ou não poderão ser atingidos e o 

projeto for encerrado, ou quando o mesmo não for mais necessário. 

Conforme Guimarães e Moreira (2014, p. 3), o mercado de software tem estado 

cada vez mais interessado em contemplar o gerenciamento de projetos e o 

desenvolvimento de suas aplicações em seus negócios. Isso se deve ao fato de que, com a 

concorrência acirrada e o perfil globalizado dos clientes, tornou-se necessária a 

reestruturação das organizações a fim de garantir a entrega de produtos e serviços 

tecnológicos que atendam às expectativas das partes interessadas, com maior agilidade, 

qualidade e menor custo. 
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Diante desta necessidade, sabe-se que os projetos são aplicados aos mais diferentes 

ramos de atividade, mas a Tecnologia da Informação (TI) é um dos setores que apresenta 

maior maturidade no gerenciamento de projetos, segundo pesquisa da consultoria Prado & 

Oliveira (2013, p. 14). Além disso, pela mesma pesquisa PMSURVEY.ORG (2013, p. 44), 

detectou-se que em 62,4% das empresas entrevistadas, a área de TI possui um e escritório 

de projetos estruturado. 

Segundo pesquisa da PwC (Price Waterhouse & Coopers), organizada por André 

Marinho (2012, p. 22), feita em âmbito mundial e mostrada na Figura 1, 41% das empresas 

entrevistadas utilizam o PMBOK como metodologia de gestão de projetos, 26% das 

empresas declararam não utilizar nenhuma metodologia e os 33% restantes são divididos 

entre várias metodologias, dentre elas: Prince2, SCRUM, entre outras. Por esta razão, este 

trabalho focará no PMBOK no que tange à gestão de projetos. 

 

 
Figura 1: Metodologias de gestão de projetos mais utilizadas pelas organizações (PWC, 2012, p. 22). 

 

Nos últimos anos, diversas metodologias surgiram para fornecer um padrão de 

desenvolvimento de software, tais como: OPEN, MSF, XP e RUP. De acordo com ZUSER 

(2005, p. 2), o RUP é o processo de software mais comum na indústria de software. Como 

mostrado na Figura 2, dentre as empresas que não utilizam processos ágeis, o processo 

iterativo é o mais utilizado, seguido pelo RUP (que também é iterativo e incremental), 

segundo pesquisa da Forrester, organizada por Dave West e Jeffrey S. Hammond (2010, p. 

3), feita com 1.298 profissionais de TI. Por isso este trabalho focará no RUP para o 

desenvolvimento de software. 

 

 
Figura 2: Metodologias mais utilizadas pelas organizações (Adaptado de FORRESTER, 2010, p. 3). 
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2.1. Visão do PMBOK 

 

Segundo Morris (2013, p. 8), o PMBOK é um guia publicado pelo PMI (Project 

Management Institute ou Instituto de Gestão de Projetos), que descreve as melhores 

práticas para a gestão de projetos, de qualquer natureza. O objetivo deste guia é fornecer 

uma descrição dos conhecimentos de gestão de projetos e padronizar uma nomenclatura 

comum nesta área. A primeira versão do PMBOK foi publicada em 1987, a 5ª versão é a 

última edição e foi publicada em outubro de 2013. 

Como mostra a Figura 3, na 5a edição do PMBOK existem 47 processos 

distribuídos em 5 grupos de processos (iniciação, planejamento, execução, monitoramento 

& controle, encerramento) e 10 áreas do conhecimento (integração, escopo, tempo, custos, 

qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, aquisições e partes interessadas). Na 

figura está destacado o processo de Controlar os Custos que pertence à disciplina de Custos 

e ao grupo de processos de Monitoramento & Controle. (PMI, 2013, p. 61) 

 

 
Figura 3: Disciplinas e Grupos de Processos do PMBOK (Adaptado de PMI, 2013, p. 61). 

  

Ainda segundo o PMI (2013, p. 49), o propósito dos grupos de processos são: 

iniciação: reconhecer, definir o gerente de projetos e autorizar o início de um projeto ou 

fase; planejamento: definir e organizar os objetivos, planejar o trabalho para alcançar os 

objetivos do projeto; execução: coordenar os recursos para a realização do que foi 

planejado; monitoramento & controle: acompanhar e gerenciar o progresso do projeto; 

encerramento: obter o aceite formal das entregas do projeto e encerrar o projeto ou a fase.  

Analogamente seguem as principais responsabilidades das disciplinas (PMI, 2013, 

p. 63-391): 

 

1) Integração: processos necessários para garantir que os processos e atividades 

das áreas do projeto aconteçam de forma integrada, além de coordenar as 

mudanças que possam ocorrer durante do projeto. 

2) Escopo: descreve os processos que definem o escopo, a forma de aceita-lo, 

formaliza e aprova as entregas do projeto e suas possíveis mudanças. 
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3) Tempo: detalha as atividades do projeto, estabelece as dependências entre elas, 

estima os recursos e as durações das atividades, define e controla o cronograma 

do projeto.  

4) Custos: engloba os processos que asseguram a conclusão do projeto dentro do 

orçamento estabelecido. 

5) Qualidade: define os critérios de qualidade de um projeto e como alcança-los, 

cuida para que as entregas sejam feitas com os critérios combinados e gerencia 

as questões decorrentes da avaliação destes critérios.  

6) Recursos humanos: define papéis, responsabilidades e a organização destes 

papéis no projeto, gerencia e controla os recursos durante a realização do 

trabalho do projeto. 

7) Comunicação: determina as informações necessárias para as partes 

interessadas, mantendo a transparência das ações, o desempenho e os 

resultados obtidos ao decorrer do projeto. 

8) Riscos: identifica, analisa e responde aos riscos, iminentes ou não, que podem 

afetar o projeto. Prioriza os riscos utilizando a probabilidade de ocorrência, o 

impacto e o valor monetário esperado para fazer face aos planos de ações e de 

contingência dos riscos. 

9) Aquisições: determina o que precisa ser contratado ou comprado, seleciona e 

contrata os fornecedores do projeto, gerencia o relacionamento com estes e 

seus contratos. 

10) Partes interessadas: identifica, planeja e gerencia o engajamento das partes 

interessadas no projeto. 

 

Por ser composto de processos, o PMBOK descreve ainda quais são os insumos, a 

parte tangível do projeto, que são utilizados (entradas) e gerados (saídas). Como exemplo 

veja a Figura 4, que mostra as entradas, ferramentas e técnicas, bem como as saídas do 

processo Definir o Escopo. Este processo para ser realizado demanda o Plano de Gestão do 

Projeto, o Termo de Abertura do Projeto, os Documentos de Requisitos e os Ativos de 

Processos Organizacionais. Durante o processo são utilizadas as seguintes ferramentas e 

técnicas: opinião especializada (consultoria), análise de produto, identificação de 

alternativas e oficinas (workshops). Este processo gera a Declaração de Escopo do Projeto, 

e também pode atualizar alguns documentos do projeto, tais como: Registro de Partes 

Interessadas, Documento de Requisitos e a Matriz de Rastreabilidade. (PMI, 2013, p. 120). 

 

 
Figura 4: Descrição do processo Definir o Escopo (Adaptado de PMI, 2013, p. 120). 

 

2.2. Visão do RUP 

 

De acordo com a Rational (2001, p. 1), o RUP é um processo de engenharia de software de 

propriedade privada da Rational Software Corporation (empresa adquirida pela IBM em 

fevereiro de 2003) e que tem como foco principal garantir a produção de sistemas com 

qualidade de maneira padronizada. Ele sugere uma metodologia a ser utilizada pelos 
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desenvolvedores de software com o objetivo de aumentar a produtividade com ganho de 

eficiência operacional. 

Como mostra a Figura 5, o RUP é dividido em 4 fases sequenciais (iniciação – 

também chamada de concepção, elaboração, construção e transição) e 9 disciplinas 

(modelagem de negócios, requisitos, análise e design - projeto, implementação – também 

chamada de distribuição, testes, implantação, gerenciamento de configurações e mudanças, 

gerenciamento de projetos e ambiente). Cada fase é composta de uma ou mais iterações. 

Cada disciplina tem um fluxo de trabalho (conjunto de atividades) a serem executadas 

conforme a iteração (fase do projeto). Cada atividade é composta de uma ou mais tarefas, 

que são executadas por um papel. O fluxo de trabalho é portanto um processo. 

(RATIONAL, 2001, p. 3). 

 

 
Figura 5: Fases, disciplinas e iterações do RUP (RATIONAL, 2008, Equipe, Bem Vindo). 

 

Segundo a Rational (2001, p. 4-7), as fases do RUP têm o seguinte propósito: 

iniciação: delimita o escopo do projeto e estabelece o caso de negócio (análise de custo x 

benefícios) para o sistema; elaboração: define uma arquitetura estável que seja capaz de 

suportar os requisitos mais significativos; construção: desenvolve o restante do sistema e; 

transição: garante que o software estará disponível e estável para seus usuários finais, 

lançando o produto. Em outras palavras a iniciação responde a pergunta se o projeto é 

viável, a elaboração responde a pergunta se ele é factível, a construção gera a versão beta 

para os testes de usuários e a transição conclui e entrega o software. Já o propósito das 

disciplinas é (Rational, 2001, p. 10-14): 

 

1) Modelagem de negócios: documenta as necessidades de negócio, os processos 

de negócio utilizando casos de uso, garantindo o entendimento das partes 

interessadas e o alinhamento do negócio da organização com o sistema. 

2) Requisitos: descreve o que o sistema deve fazer e decide quais dos requisitos do 

sistema serão automatizados pelo software. Isto permite que os clientes e os 

desenvolvedores fechem um acordo sobre as funcionalidades do software. 

3) Análise e projeto: transforma os requisitos do software em modelos de projeto 

(conjunto de diagramas que descrevem o que o software faz e como) e produz 

as especificações técnicas para cada caso de uso do software. 

4) Implementação: codifica (programa) os modelos lógicos e físicos em código-

fonte, que é convertido em código-executável e testa os componentes 

desenvolvidos unitariamente (testa se eles funcionam de forma isolada). 
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5) Testes: verifica se todos os requisitos foram corretamente implementados, a 

interação entre os objetos e a integração adequada de todos os componentes do 

software documentando e corrigindo os defeitos encontrados. 

6) Implantação: Busca a aceitação formal do software construído e cuida da 

colocação dele em produção, garantindo a entrega da versão final do software 

aos usuários. 

7) Gerenciamento de configurações e mudanças: gerencia as mudanças e controla 

os inúmeros artefatos (documentos, diagramas, códigos fonte e executável, etc.) 

produzidos pela equipe do projeto gerando versões estáveis do software. 

8) Gerenciamento de projetos: está focada na gerência de projetos de software, 

fornece orientação prática para planejar e formar a equipe do projeto, gerenciar 

os riscos do projeto, e também para executar e monitorar o projeto em si.  

9) Ambiente: configura o processo de desenvolvimento para o projeto em questão, 

seleciona, instala e suporta as ferramentas a serem utilizadas e os vários 

ambientes (individual, desenvolvimento, testes, produção, etc.). 

 

3. Visões de Relacionamento entre o PMBOK e o RUP 

 

Esta seção explora as visões existentes sobre o relacionamento entre o RUP e o PMBOK. 

Nela será feita uma análise crítica dos relacionamentos encontrados na literatura científica. 

Para começar como mostrado por Charbonneau (2004, p. 54), destacado na Figura 

6, o RUP é focado exclusivamente em projetos de software, enquanto o PMBOK pode ser 

utilizado para qualquer tipo de projetos. Além disto, o PMBOK cobre todos os aspectos da 

gestão de projetos, enquanto o RUP tem alguns focos específicos. Conforme Rational 

(2008, disciplina de Gestão de Projetos, p. 1) alguns dos pontos que o RUP não cobre são: 

gestão de pessoas (contratação, treinamento e instrução), gestão de custos (definição, 

alocação, etc.), gestão de compras (contratos com fornecedores e clientes). 

 

PMBOK RUP 

Qualquer tipo de projeto Específico para projetos de software 

Somente práticas de gestão de projetos 
Práticas para gestão de projetos de desenvolvimento 
de software 

Cobre todos os aspectos da gestão de 
projetos 

Cobre alguns aspectos da gestão de projetos 

Abordagem descritiva Abordagem prescritiva 

As fases são dependentes do domínio da 
aplicação 

As fases e as iterações são especificas para o 
desenvolvimento de software 

Figura 6: Características do RUP e do PMBOK (Adaptado de CHARBONNEAU, 2004, p. 54). 

 

 Muitas pessoas confundem os grupos de processos do PMBOK com fases. Os 

grupos de processos (iniciação, planejamento, execução, monitoramento & controle, 

encerramento) são agrupamentos funcionais dos processos do PMBOK. Na figura 

mostrada na página 42 do PMBOK (2013, p. 42), projeto com múltiplas fases, fica claro 

que todos os grupos de processos são aplicados a cada fase do ciclo de vida do projeto. 

Ainda segundo Charbonneau (2004, p. 52), como mostrado na Figura 7, o PMBOK não 

sugere um faseamento específico para os projetos, ele deixa a cargo da engenharia aplicada 

ao projeto a escolha do ciclo de vida a ser utilizado, geralmente os projetos têm 4 ou 5 
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fases, chegando até 9 ou mais. O RUP, por ser específico para a fabricação de software, 

tem 4 fases bem características: iniciação (concepção), elaboração, construção e transição.  

 

Elemento PMBOK RUP 

Ciclo de Vida do 
Projeto 

Dividido em 4 ou 5 fases, 
algumas vezes em até 9 ou 
mais. Cada fase é marcada pela 
entrega de um ou mais 
entregáveis. 

Dividido em 4 fases: Iniciação, 
Elaboração, Construção e Transição. 
Cada fase é dividida em uma ou 
múltiplas iterações em todas as 
disciplinas através das atividades. 

Figura 7: Ciclo de vida do RUP e do PMBOK (Adaptado de CHARBONNEAU, 2004, p. 54). 

 

 Um exemplo de leitura apressada com conclusões inadequadas pode ser visto em 

Hermont (2011, p. 1), mostrada na Figura 8, note que o autor afirma que o grupo de 

processos de Iniciação do PMBOK é equivalente à fase de Iniciação do RUP, e continua 

afirmando que o grupo de processos de Planejamento do PMBOK é equivalente à fase de 

Elaboração do RUP. Como mostrado na Figura 5, cada fase do RUP é uma fase de um 

projeto, logo, como visto no parágrafo anterior, tem todos os grupos de processos do 

PMBOK: iniciação, planejamento, execução, monitoramento & controle e encerramento. 

Isto pode ser facilmente comprovado os grupos de processos do PMBOK, das atividades 

das fases do RUP. Por exemplo, como mostrado na Figura 9, na fase de Iniciação do RUP, 

encontramos atividades dos grupos de processos do PMBOK: iniciação (I), planejamento 

(P), execução (E), monitoramento e controle (M) e encerramento (como a atividade 

Planejar a Próxima Iteração, não mostrada na figura, mas que deve ser feita no final de 

cada iteração). 
 

PMBOK – Grupos RUP – Fases 

Iniciação Iniciação 

Planejamento Elaboração 

Execução 
Construção 

Controle e Monitoramento 

Encerramento Transição 

Figura 8: Equívoco de equivalência do PMBOK e do RUP (HERMONT, 2011, p. 1). 
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Figura 9: Grupos de processos do PMBOK da fase de Iniciação do RUP (Rational, 2008, Iniciação) 

 

Além da confusão citada acima, existem ainda várias outras confusões que podem 

ser vistas no trabalho de Temnenco (2008, p. 25-29), tais como: o RUP é uma alternativa 

ao PMBOK (o RUP não trata todas as disciplinas da gestão de projetos, vide 2º parágrafo 

desta seção), o RUP desvia a atenção da gestão de projetos (se fosse assim o RUP não teria 

uma disciplina específica para a gestão de projetos), o RUP não deixa trilha de auditoria (o 

RUP é fortemente embasado em artefatos, que são documentos auditáveis) e o RUP pode 

ser mapeado no PMBOK. O mapeamento do RUP no PMBOK na verdade não é 

necessário, como visto, os dois podem trabalhar juntos. Logo, o melhor seria remover as 

atividades de gestão de projetos do RUP e acrescentar os processos do PMBOK no RUP, 

ou alternativamente, completar a visão do RUP com os processos necessários do PMBOK. 

De forma resumida, como mostrado na Figura 10, o RUP tem uma boa cobertura 

das disciplinas de integração, escopo, tempo e qualidade do PMBOK; tem cobertura 

parcial das disciplinas de recursos humanos, comunicação e riscos; e tem baixa cobertura 

das disciplinas de custos, aquisições e partes interessadas. A gestão de configurações e 

mudanças do RUP é muito mais adequada a projetos de software do que o processo de 

controle integrado de mudanças do PMBOK. O RUP tem planejamento de recursos, mas 

não entra no mérito da estrutura da equipe do projeto, assim como não trata mobilização e 

nem desenvolvimento da equipe do projeto. O PMBOK trata as comunicações de forma 

mais completa e planejada do que o RUP. A gestão de riscos do RUP só não entra na 

análise quantitativa e análises de reservas dos riscos, como faz o PMBOK. O RUP prevê 

somente a identificação das partes interessadas, mas não entra no planejamento e nem na 

gestão do engajamento delas como prevê o PMBOK. 

 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4962



 

 

 
Figura 10: Avaliação da gestão de projetos do RUP com base no PMBOK. 

 

A proposta de Temnenco (2008, p. 26) é a de substituição de quase todas as 

atividades de gestão de projeto do RUP pelos processos do PMBOK, exceto a gestão de 

configuração e mudanças. Esta proposta considera o fato que a disciplina de gestão de 

projetos do RUP foi escrita com base no PMBOK, conforme pode ser visto no material do 

RUP: “A abordagem de gerenciamento de projeto descrita aqui foi influenciada pelo 

Project Management Institute's Project Management Body of Knowledge (PMBOK®)” 

(RATIONAL, 2008, disciplina de Gestão de Projetos, p. 1). Como mostrado na Figura 11, 

a gestão de projetos do PMBOK pode guiar todo o projeto de desenvolvimento de software 

conduzido pelo RUP, desde a iniciação até o encerramento do projeto. 

 

 
Figura 11: Disciplinas do RUP trocando a gestão de projetos pelo PMBOK (TEMNENCO, 2008, p. 26). 

 

 A proposta de combinação do RUP com o PMBOK já foi testada, como mostra o 

trabalho de Tetila (2007, p. 98) que os dois métodos podem ser utilizados de forma 

combinada, o que resultou numa redução de 4,3% na margem de erros de estimativas de 
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projeto. Contreras & Janzen (2006, p. 19) também concluíram que a integração do 

PMBOK com o RUP é perfeitamente possível e viável, além disto eles sugerem também o 

uso do CMMI (Capability Maturity Model Integration) como outra fonte de boas práticas 

para esta integração. Outro texto interessante é o de Bainey (2004, p. 391-480), que dedica 

o capítulo 7 a mostrar como alinhar o PMBOK com RUP, o autor descreve como fazer esta 

integração tomando como base as fases do RUP, alinhando atividades (como), 

responsabilidades (quem) e artefatos (o que), terminando por concluir que este alinhamento 

não só é viável como também recomendável dependendo do tipo de projeto. 

 Neste ponto cabe mais uma ressalva, o uso do CMMI como guia de uma boa prática 

de integração, conforme citado por Contreras & Janzen (2006, p. 19), é bem adequado, 

pois o CMMI é um modelo de avaliação da maturidade. Entretanto, o CMMI não deve ser 

visto como uma metodologia ou processo para desenvolvimento de software, como citado 

na pesquisa da Forrester, organizada por Dave West e Jeffrey S. Hammond (2010, p. 3) e 

mostrada na Figura 2. Um modelo de avaliação de maturidade, no máximo é um bom guia 

de boas práticas. Entretanto, não deve ser utilizado como metodologia, pois foi feito para 

avaliação da maturidade no uso de uma metodologia. 

 

4. Conclusões 

 

De acordo com o que foi exposto neste trabalho, a utilização do PMBOK com o RUP é 

possível, viável e em muitos casos recomendável. Uma das razões que torna isto possível é 

o fato da disciplina de gestão de projetos do RUP ter sido escrita com base no PMBOK 

(RATIONAL, 2008, disciplina de Gestão de Projetos, p. 1). O trabalho também mostra, 

que o uso conjunto do PMBOK e do RUP já foi testada com sucesso em vários projetos 

(TETILA, 2007, p. 98). O RUP tem uma boa cobertura das disciplinas de integração, 

escopo, tempo e qualidade do PMBOK; tem cobertura parcial das disciplinas de recursos 

humanos, comunicação e riscos; e tem baixa cobertura das disciplinas de custos, aquisições 

e partes interessadas. 

 Como visto neste trabalho existem alguns equívocos na literatura sobre a utilização 

conjunta do RUP com o PMBOK. Como exemplo, Hermont (2011, p. 1) afirma que os 

grupos de processos do PMBOK são equivalentes às fases do RUP, quando na verdade as 

fases do RUP são compostas por iterações, que são pequenos projetos, e portanto, têm 

todos os grupos do PMBOK (iniciação, planejamento, execução, monitoramento & 

controle, encerramento). 

 Como trabalho futuro pode ser feito uma proposta mais completa de substituições, 

exclusões e/ou inserções de atividades do RUP por processos do PMBOK. 
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Resumo 

 

A análise multidimensional de informação e a descoberta de padrões 

desconhecidos em dados são um vetor estruturante dos sistemas modernos de análise de 

dados. Este trabalho pretende, em termos globais, apresentar um conjunto de técnicas e 

métodos de Business Intelligence que aplicadas a uma base de dados prosopográfica – o 

sistema SPARES
1 – melhorem a forma atual de exploração de dados que é 

essencialmente baseada em filtros avulsos. 

A análise temporal é de vital importância para Data Warehousing. A maior 

quantidade de problemas que surgem na resposta a dar, na análise de dados, aos 

utilizadores de Data Warehousing, nomeadamente aos gestores empresariais, está 

relacionada com a falta de uma dimensão “DATA”. Geralmente, a maioria de perguntas 

para tomada de decisões, tem como restrição o tempo (data), podendo-se então afirmar 

sem margem de dúvida que é um dos recursos mais valioso no modelo dimensional. 

Feito este enquadramento, surge então a questão cerne do nosso objeto de estudo: 

será possível ter uma dimensão temporal, de acordo com o ambiente de exploração 

de dados do sistema SPARES? Isto é de grande importância tendo em conta a 

multiplicidade de vetores que definem uma data em dados históricos entre os séculos 

XVI e XVIII. Paralelamente ao objetivo de otimizar e operacionalizar a análise de dados 

de relações e eventos com o suporte em informação prosopográfica, o trabalho incide 

particularmente na construção de uma aplicação do tipo Cubo Multidimensional, com a 

finalidade de melhorar as análises e explorações de dados no sistema SPARES. 

 

Palavras-chave: Data Warehousing, Prosopografia, Cubo Multidimensional, 

Business Intelligence, Análise de Dados 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 SPARES – Sistema Prosopográfico de Análises de Relações e Eventos Socias. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

4967



 

 

 

Abstract 

 

Abstract  The multi-dimensional information analysis and the discovery of 

unknown patterns in data are a commom trend in modern data analysis systems. This 

work intends, overall, to present a set of business intelligence techniques and methods 

that applied to a prosopographic database - the SPARES
2
 system - can improve the 

current form of data exploration which is essentially based on single filters.  

Some of the major drawbacks in data analysis with support on data warehouses 

are the lack of a date dimension table designed with a proper and extensive temporal 

hierarchy. Generally, the majority of questions that decision makers have is strongly 

associated with a date (time) constraint, and it can then be argued beyond doubt that it 

is one of the most valuable features in the dimensional model.   

Once this framework is in place, the main question of our study arises: will it be 

possible to have a temporal dimension, according to the data exploration environment 

of the SPARES system? The application of a well designed temporal framework is of 

the major importance in view of the multiplicity of vectors that define a date in 

historical data between the sixteenth and eighteenth centuries. Parallel to the objective 

of optimizing and operationalizing the data analysis on relations and events with the 

support in prosopographic information, the work focuses particularly on the 

construction of a cube type application, with the purpose of improving the analysis 

and exploitation of data in the SPARES system.  

  

Keywords: Data Warehousing, Prosopography, Temporal Analysis, Business 

Intelligence, Data Analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 SPARES – Sistema Prosopográfico de Análises de Relações e Eventos Sociais (Prosopographic System of 

Analysis of Relations and Social Events). 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, nas empresas e organizações, estamos cientes do papel preponderante 

que as bases de dados assumem a nível de gestão e estratégia empresarial e 

organizacional, enquanto vetores essenciais para a necessidade de dotar o mundo 

empresarial e as organizações, independentemente da sua tipologia, de informação que 

habilite os distintos profissionais a tomarem decisões consentâneas com as exigências de 

obtenção de excelência da gestão, eficiência operacional e posicionamento estratégico. O 

certo é que a factualidade objetiva dessa necessidade, aliada à enorme quantidade e 

proliferação de dados armazenada que as organizações detêm, não possibilitam por si só, 

simplicidade na análise de dados, dificultando sobremaneira a obtenção da eficácia e a 

eficiência exigíveis na prossecução dos seus objetivos. 

No processo decisório, além da experiência dos gestores, é então crucial dispor de 

uma enorme quantidade de dados fidedignos, informações de qualidade e conhecimento, 

que os auxiliem nessa árdua tarefa de tomada de decisões. “O acesso eficiente a estas 

informações pode significar a sobrevivência ou falência de uma organização”[3]. 

Enquadrada nesta problemática, surgiu a motivação subjacente a este trabalho e que tem 

como finalidade específica o estudo, aplicações de técnicas de Business Intelligence a 

base de dados prosopográficos, para oferecer um contributo de relevo aos investigadores 

de Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades, nas análises de dados 

sobre os comissários do Santo Ofício na Idade Moderna em Portugal. 

A organização em causa, possui um repositório de dados com suporte 

prosopográfico, e identificou a falta de mecanismos e ferramentas potentes que 

possibilitem uma maior acessibilidade e exploração dos dados. É neste contexto que se 

propõe uma solução, que consiste basicamente em criar um aplicativo tipo cubo para 

análise de dados, permitindo a obtenção de informações úteis e de melhor qualidade, 

levando inclusivamente à descoberta de novos padrões nos dados com a nova dimensão 

temporal. 

Resumidamente, este projeto tem como finalidade e objetivo primordial o estudo 

de implementação de uma dimensão temporal, e a investigação para aplicações de 

técnicas de business Intelligence, sobre repositórios de dados com um suporte em 

informação prosopográfica, de modo a otimizar e operacionalizar de modo mais 

dinâmico a análise de dados de relações e eventos, entre os diversos atores intervenientes 

num determinado contexto social, e de modo a que informações neles contida possa ser 

acessível e de fácil compreensão, urge aplicar as técnicas de Business Intelligence. 

 
2. PROSOPOGRAFIA 

Não existe uma datação concreta para o aparecimento da prosopografia. Apesar da 

sua longa história, o primeiro uso conhecido da Prosopografia remonta à data de 1743 

[7]. Sabe-se no entanto, que já no século XVI a prosopografia tinha sido muito aplicada 

nos períodos da história antiga e medieval, tendo nos últimos anos esse método sido 
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trabalhado na História Moderna e Contemporânea. “Esse método tem uma base simples, 

que consiste em definir uma população a partir de um ou alguns critérios e estabelecer 

assim uma descrição bibliográfica cujas nuances possibilitarão traçar um perfil da sua 

dinâmica social, privada, pública, cultural, ideológica ou política [1]. Para os 

historiadores da antiguidade, a prosopografia era considerada uma ciência prestadora de 

auxílio à história, tendo como objetivo primordial, estudar as biografias dos constituintes 

dos diferentes grupos das elites sociais, ou políticas de uma determinada sociedade. 

Neste projeto, a prosopografia tem um papel decisivo, dado que é o suporte 

informacional dos dados do sistema SPARES. O tema fulcral para exploração e análise 

de dados, é a atuação dos comissários do Santo Ofício ou Inquisição do Santo Ofício em 

Portugal. Na Idade Moderna, surgiu o chamado Santo Ofício, instituição judicial que 

tinha a responsabilidade de julgar, perseguir e punir todas as pessoas consideradas como 

hereges ou heterodoxos, ou seja, pessoas que não estavam de acordo com as normas ou 

práticas impostas pela Igreja Católica. 

De acordo com Olival (2012, p. 478), “para ter segurança e uma certa honra e 

dignidade em termos gerais, era essencial ingressar no Santo Ofício ou nas Ordens dos 

Militares”. Para esse efeito, era condicionante possuir-se determinadas habilitações que 

tipificavam a qualidade dos que queriam vincular-se ao Santo Ofício e que tinham uma 

rede de Comissários. Essa rede é que constitui a fonte informacional do sistema 

SPARES, sendo deste modo premissa fundamental familiarizarmo-nos com o modo de 

atuação dos comissários, que funcionam especificamente como auxílio na compreensão 

de análise de dados, e descoberta de novos padrões de dados, bem como respetivos 

familiares do Santo Ofício, que eram pessoas que tinham vínculo com a Inquisição, 

colocando os seus serviços ao dispor dos inquisidores, coadjuvando-os no exercício dos 

seus ofícios. 

“A historiografia tem admitido que a rede de comissários do Santo Ofício ter-se-

ia iniciado no final da década de 1570 ou na seguinte”[8]. Em Julho de 1575
3 assistiu-

se à nomeação do primeiro familiar para a Inquisição em Évora, mas a designação do 

primeiro comissário ocorreu apenas em 1586. Para o exercício desse cargo, não era 

exigível qualquer formação específica, pois consoante a prática da função, e a sua 

interação com o Tribunal do Santo Ofício, o comissário aumentaria paulatinamente o seu 

conhecimento e formação. 

Face ao exposto, é de suma importância compreendermos todo o funcionamento 

da rede de comissários, as suas respetivas ocupações, sua árvore genealógica, entre 

outros dados, de modo a facilitar a compreensão do sistema SPARES num todo, dado 

que essa rede é, conforme supra referido, o suporte informacional do SPARES. 

 

 
  

                                                      
3
 Tratou-se de Jerónimo de Torres, pedreiro, morador em Évora, abaixo do Chão das Covas, “mestre na 

obra de Sua Alteza”, o Inquisidor-Geral, nomeado “pello tempo que pareçer soomente, e enquanto não 

mandarmos o contrajro” – ANTT, Inquisição de Évora, Lº 146, fl. 139v [8]. 
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3. BUSINESS INTELLIGENCE 

«Obter dados certos, no momento certo, para tomar a decisão certa, para a organização” 
Autor Desconhecido 

Em meados dos anos de 1990 surge o termo Business Intelligence
4 por Howard Dresner 

do Gartner Group
5
. Somente por volta de 2005 os sistemas de Business Intelligence passaram 

a incluir e ser dotados de poderosos recursos e ferramentas, de tratamentos e análise de dados. 

São esses recursos que aplicaremos no repositório de dados prosopográfico, de modo a 

simplificar o tratamento, exploração e análise de dados no sistema SPARES. 

Atualmente as empresas e as organizações litigam cada dia mais a rapidez e diligência, 

os riscos e as oportunidades do mercado, bem como o aperfeiçoamento e melhoria contínua 

no feedback às necessidades dos clientes. Deste modo, as ferramentas de Business 

Intelligence exercem um papel vital, transformando enormes quantidades de dados 

armazenados, em sistemas de suporte para tomadas de decisões, independentemente da sua 

grandeza, o que de per si constitui um inegável recurso a nível de competitividade e 

sustentabilidade empresarial. 

A Business Intelligence deverá assim, ser considerada no âmbito deste trabalho como 

um conjunto de técnicas, metodologias e conceitos, implementados através de ferramentas de 

software, orientadas para a análise de dados. Tal permitirá a disponibilização de informações 

relevantes de forma compreensível e transparente, proporcionando e apoiando os gestores nas 

tomadas de decisões eficazes, correndo assim o menor risco possível. 

Normalmente, um sistema típico de Business Intelligence é composto pelas seguintes 

partes: Fontes de dados, ETL, Data warehouse e Análise de dados, como é demonstrado na 

Figura 1. 

 
Figura 1. Arquitetura de apoio ao processo de BI. Fonte: [6]. 

Na Figura 1 é apresentado, de forma simplificada e compreensível, cada componente 

integrante da arquitetura de um processo de sistema de Business Intelligence. Podemos 

observar várias etapas imprescindíveis a seguir para implementação desse sistema. 

 

 

                                                      
4
 BI é entendido como o processo de recolha, e tratamento de informações com objetivo de apoio a gestão de um 

negócio. 
5
 Gartner é detentora da paternidade do termo Business Intelligence. Consultora de pesquisas de mercado na área 

das Tecnologias da Informação. 
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4. CUBO MULTIDIMENSIONAL (OLAP) 

A nível de contextualização histórica, foi nos finais da década de 90, que se verificou o 

aparecimento dos cubos analíticos (OLAP). Atualmente, a Microsoft, IBM e Oracle são as 

empresas mais conhecidas por produzirem ferramentas para OLAP. De acordo com Kimball e 

Ross (2013, p. 9) na construção de um aplicativo tipo cubo analítico, é necessário que os 

dados para exploração, tenham o suporte em Esquema em Estrela, ou seja, um esquema 

constituido por uma tabela de facto, que está associada a várias dimensões. Através da 

construção de um Cubo semelhante ao Figura 2, os utilizadores do sistema SPARES, vão 

poder usufruir de uma nova ferramenta de análise de dados, poderosa e dinâmica, que lhes 

permitirá manipular os dados, e terem à sua disposição o poder de alterarem as arestas e os 

segmentos do cubo de acordo com as suas necessidades. 

 

Figura 2. Aplicação do tipo Cubo para o Sistema SPARES 

De modo a familiarizarmo-nos com a arquitetura do cubo multidimensional, é 

fundamental que se compreendam algumas expressões relacionados com a mesma, entre as 

quais se destacam: 

 Dimensão - observando a Figura 2, podemos defini-la como sendo uma face do 

cubo. No sistema SPARES podemos mencionar 

«localidade», «data», «ocupação» como exemplos; 

 Medidas - são as parametrizações usadas no processo decisório, sendo conotadas 

normalmente com dados numéricos que permitem realizar comparações, podendo-

se mencionar a título de exemplo as «quantidades» e «médias»; 

 Hierarquia - é a estruturação em árvore, tendo como função primordial, a 

organização dos membros de uma determinada dimensão; 

 Nível - dentro de uma hierarquia, as informações podem estar estruturadas de 

acordo com a granularidade, ou seja, com os seus níveis de detalhe, como por 

exemplo na dimensão Data em que há o Ano, Semestre, Trimestre, Mês, Semana e 

Dia. 

 

As principais operações que manipulam o cubo são: as operações Roll-Up e Drill-

Down que aumentam ou diminuem o nível de granularidade, e as operações Slice e Dice 

aplicam filtros sobre o mesmo cubo. A aplicação de tipo Cubo Multidimensional, escolhido 

para as explorações e análise de dados no sistema SPARES, é o Tableau. Foi reconhecido 
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como líder no Quadrante Mágico Gartner para plataformas de Business Intelligence. Uma das 

razões mais importantes de termos escolhido o Tableau é porque oferecem a licença gratuita 

para estudantes e professores. Dado que todos os utilizadores do sistema SPARES, são 

professores ou funcionários da Universidade de Évora, têm direito a chave de ativação do 

Tableau, com todas as funcionalidades. 

 

5. PROCESSO ETL 
 

Figura 3. Modelo da área de extração, transformação e carregamento do DW 

Citando Caldeira (2012, p. 205), o processo de ETL é entendido como “subsistema de 

extracção, transformação e limpeza dos dados dos sistemas operacionais no momento da sua 

disponibilização no data warehouse.” O mesmo autor refere que a implementação de um 

sistema de BI, é um dos processos com maior complexidade, e durabilidade, podendo ocupar 

até 80% do trabalho. Tem como objetivo primordial, a extração dos dados nos sistemas 

transacionais, transportando-os para a área de estágio, onde ocorrerá a sua transformação e 

posteriormente o seu carregamento no DW[2]. A Figura 3 é representativa do processo de um 

sistema ETL, onde são processadas enormes quantidades de dados, tornando-se por esse 

motivo, um processo mais crítico na construção de um sistema de Business Intelligence. 

 

6. CASO DE ESTUDO - A DIMENSÃO TEMPORAL 

O sistema prosopográfico de análise de relações e eventos desempenha duas funções: é 

um sistema transacional e também é um sistema analítico. O SPARES serve para registar as 

transações sobre as relações e eventos relacionados com a atuação dos comissários do Santo 

Ofício, contudo, tem também a serventia para análise dos respetivos dados. Dado a isso, é 

complexo de gerir, processar e analisar os grandes volumes de dados armazenados, este 

projeto está focado especificamente na aplicabilidade de técnicas de Business Intelligence 

sobre os dados prosopográficos. 

Atualmente a forma de explorar os dados no sistema prosopográfico de análise de 

relações e eventos é através de filtros avulsos. É uma ferramenta com muito pouca potência 

para analisar os dados. Não permite realizar agregações de dados, não permite realizar 

consultas complexas onde constam relações entre tabelas, só permitindo realizar 

segmentações básicas. Os filtros não são nada mais, nada menos do que um simples 

«WHERE» no comando SQL. Tem como suas vantagens a possibilidade de ser considerada 

para uma consulta rápida, mas não como uma ferramenta para pesquisas e análises de dados, 

pelo facto de não ter capacidades de descobrir novos padrões de dados, e não é uma 

ferramenta para auxiliar os gestores nas tomadas de decisões, dado que é impossível gerar 

informações a partir dos dados que possam ser úteis pra tomadas de decisão. 

Foi esta factualidade que fez com que nascesse esse projeto de estudo, de melhorar a 

forma  atual de análise de dados no sistema SPARES. É então, nesse contexto, que surgem as 

técnicas e ferramentas de Business intelligence para resolver o grande problema do sistema 

SPARES, que é oferecer outra face (dimensão temporal) ao sistema no âmbito de análise e 
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exploração de dados. Todas as dificuldades que os investigadores tinham para analisarem os 

dados e descobrirem novos padrões de dados temporais, foi substancialmente melhorado com 

o aplicativo tipo cubo, pois torna-se tudo muito intuitivo e oferece maior qualidade de dados 

nas suas análises e apresentação de reporting de dados com diversos tipos de visualização. 

 
6.1. A DIMENSÃO DATA 

De acordo com Caldeira (2012, p.110), “As datas são uma grandeza fundamental em 

todos os negócios e organizações. (…) A dimensão Data vai servir de exemplo para o estudo 

pormenorizado  da estrutura hierárquica dos dados que se encontra frequentemente no 

interior das dimensões. O desenho desta dimensão tem que ser devidamente avaliado de 

acordo com as utilizações previstas”. A dimensão Data é na prática a mais utilizada das 

dimensões usadas na maioria dos sistemas de Business Intelligence. Prova disso, encontramo-

la na citação de Caldeira (2012, p.110) (..), de acordo com o qual “ Em todos os tipos de data 

marts é comum a presença de uma dimensão data composta por múltiplos atributos que 

descrevem cada uma das ocorrências da tabela”. Apesar de ter a mesma analogia em todos os 

sistemas, não é composta pelos mesmos atributos, pois elas podem ser adaptadas de acordo 

com a necessidade do projeto envolvente. 

O encaixe de uma dimensão Data no modelo dimensional é o caso principal do estudo 

deste projeto, dado que a sua existência é de grande relevância. O desafio centra-se em dar 

resposta à seguinte questão: Será possível a concepção da dimensão Data e o seu 

enquadramento no sistema de Business Intelligence SPARES orientado para a análise 

prosopográfica do Santo Ofício entre os séculos XVI e XVIII? No caso de ser confirmada 

essa possibilidade, trará grandes vantagens ao modelo de dados dimensional, fazendo com que 

seja extremamente simples, intuitivo e flexível analisar os dados de acordo com os segmentos 

temporais, o que permitirá aos utilizadores descobrirem e identificarem mais facilmente novos 

padrões de informação. A conceção dessa dimensão foi adaptada consoante a natureza do 

sistema SPARES. 

Fisicamente criou-se uma tabela, denominada de “data”. A sua chave primária é o 

atributo “Código da Data”, que é um campo numérico e automático sem nenhum significado, 

a sua granularidade
6 é o dia, ou seja, os factos são agregados por dia. Não podemos deixar de 

referir que é caracterizada pela sua desnormalização, possibilitando, apesar disso, um melhor 

desempenho na análise efetuada pelos utilizadores [5]. 

 

 
  

                                                      
6
 “Nível de detalhe com que os dados são medidos e armazenados. Quanto maior a granularidade menor o nível de 

detalhe e vice-versa” [2]. 
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Tabela 1. A Dimensão Data 

Na Tabela 1 podemos constatar o exemplo da dimensão Data deste projeto e respetivos 

atributos. A dimensão Data contém diversos atributos. Podemos citar o campo de Descrição 

Completa da Data “Quarta-Feira, 21 de Setembro de 2016”, e também pode ser definida de 

forma abreviada “Qua, 21 de Set de 2016”. Segundo Caldeira (2012, p.111) “Para cada um 

dos dias é possível ainda acrescentar uma série de indicadores”, e de acordo com a indicação 

adicionamos os seguintes atributos: O Nome de Dia, na forma «Domingo, ...Sábado»; a 

Abreviatura do Dia na forma «Dom,…Sab»; O Dia da Semana em número começando em 

«1, …7» sabendo que 1 corresponde ao domingo e 7 a sábado; o Nome do Semestre e 

Trimestre em número e por extenso; O Ano em Número e o Ano se é um Ano Bissexto; O 

Nome do Mês « Janeiro, …Dezembro», e suas respetivas abreviaturas «Jan, …Dez»; Se é 

Final de Semana; Se é Feriado e o Nome do Feriado; Se é Dia Útil. Estes últimos indicadores 

são exemplos de atributos a que se poderia responder com um “S”, ”Sim” e “N”, “Não” . 

Portanto, de acordo com Caldeira (2012, p.112)” para manter o máximo de legibilidade no 

data warehouse, os valores nas colunas têm que ser sempre explícitos; no caso do indicador de 

fim de semana: «É fim de semana» ou, caso contrário, «Não é fim de semana». 

Como o sistema SPARES tem como fonte os dados prosopográficos, consideramos que 

os casos de estudo são de séculos passados, tendo um atributo de Século e Década em número 

e por extenso. Existem igualmente outros indicadores particulares, como a estação do ano, 
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caracterizado como «verão, inverno, outono e primavera».  

Nos sistemas transacionais, segundo Caldeira (2012, p.113), “as datas são comummente 

registadas em campos cujo domínio é um tipo especial denominado SQL-data. Essas datas são 

a base para todos os cálculos cujos, através do sistema ETL, (…) valores SQL-data vão passar 

para o data warehouse para um atributo na dimensão Data,” com o formato de «date». 

 

APLICAÇÃO DA DIMENSÃO DATA A UM AMBIENTE PROSOPOGRÁFICO 

No sistema de BI, as datas são geralmente conhecidas. Exemplo disso, é o que acontece 

no supermercado com a venda de um produto, processada numa data exata. Mas o caso da 

prosopografia é especial, dado que nem sempre conhecemos a data exata. A título de exemplo 

podemos referir, o caso em que não se sabe a data concreta, mas sabe-se que o evento 

aconteceu após essa data. Essa dimensão trará grandes vantagens ao modelo dimensional, 

tornando-o extremamente simples, intuitivo e flexível, uma vez que permite analisar os dados 

de acordo com os segmentos temporais. No caso do sistema SPARES, a dimensão Data, como 

de modo similar na grande maioria dos casos, não indica a data concreta do evento, tendo 

então sido criado um sistema de data da seguinte forma: 

 Quando a data for apresentada sob a forma “2016=09=21”, sabe-se que corresponde à 

data exata; 

 Quando a data for apresentada sob a forma “2016<09<21”, não se sabe a data 

concreta, mas sabe-se que o acontecimento ocorreu antes dessa data; 

 Quando a data for apresentada sob a forma “2016<09<00”, não se sabe o dia concreto, 

nem a data concreta, mas sabe-se que o evento ocorreu antes de setembro de 2016; 

 Quando a data for apresentada sob a forma “2016<00<00”, não se sabe o dia nem o 

mês concreto, nem a data concreta, mas sabe-se que o evento ocorreu antes do ano de 

2016. 

 Quando a data for apresentada sob a forma “2016>09>21”, não se sabe a data 

concreta, mas sabe-se que o acontecimento ocorreu depois dessa data; 

 Quando a data for apresentada sob a forma “2016>09>00”, não se sabe o dia concreto, 

nem a data concreta, mas sabe-se que o evento ocorreu depois de setembro de 2016; 

 Quando a data for apresentada sob a forma “2016>00>00”, não se sabe o dia nem o 

mês concreto, nem a data concreta, mas sabe-se que o evento ocorreu depois do ano de 

2016. 

 Quando a data for apresentada sob a forma “2016-09-21”, não se sabe a data concreta, 

mas sabe-se que o acontecimento ocorreu por volta dessa data; 

 Quando a data for apresentada sob a forma “2016-09-00”, não se sabe o dia concreto, 

nem a data concreta, mas sabe-se que o evento ocorreu por volta de setembro de 2016; 

 Quando a data for apresentada sob a forma “2016-00-00”, não se sabe o dia nem o mês 

concreto, nem a data concreta, mas sabe-se que o evento ocorreu por volta do ano de 

2016. 

Por esta razão, o desenho da dimensão Data foi devidamente avaliado e projetado. Após 

a construção física da dimensão, foi programada uma função, que recebe dois argumentos 

formais (data inicial e data final). Portanto, efetua o cálculo entre esse intervalo de datas, 

incrementando o grão da dimensão Data, e em seguida efetua a inserção na dimensão Data. A 

título de exemplo, utilizamos um intervalo de datas entre '1500/01/01' e '1900/12/31'. 
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Na Tabela 2 indicam-se alguns exemplos de dados referentes a data. Primeiro regista a 

data concreta preenchendo todos os campos; a seguir regista a mesma data, mas com um 

pormenor diferente, pois na descrição completa da data é introduzido “Sabe-se que é antes, 1 

de janeiro de 1500”; a utilidade desse registo é verificada no momento em que não sabemos a 

data concreta, mas sabemos que o evento se realizou antes dessa data. A outra condição é 

verificar sempre que é início do ano, e introduz um registo “Sabe-se que é antes de 1500”, e 

por último, no inicio de cada mês é inserido um registo “Sabe-se que é antes de, Janeiro de 

1500”, consequentemente, por esse motivo, nem todos os atributos da data poderão ser 

completados, uma vez que é desconhecido o dia e o mês, ou é desconhecido o dia. 

 

Tabela 2. Vista parcial de dados na dimensão Data 

 
 

METODOLOGIAS APLICADA NA INSERÇÃO DE DADOS NA DIMENSÃO DATA 

Para estabelecer a ligação entre a dimensão Data e a tabela de facto comissários, que 

segundo Caldeira (2012, p.67), “é o elemento principal no modelo dimensional”, foi 

necessário criar dois atributos (Código da Data Inicial e Código da Data Final) na tabela de 

facto, do tipo inteiro, que são chaves estrangeiras ligadas com a dimensão Data. A existência 

dessas duas novas colunas na tabela de facto, deriva do facto de que cada relação ou evento 

tem uma data de início e uma data de términos, mas na maioria das vezes uma ou outra é 

desconhecida. Por esta razão, existe uma surrogate key que resolve os casos em que não 

existe um valor para as datas, quer seja inicial ou final, como podemos constatar na Figura 4. 
 

Figura 4. A utilização de surrogate key na dimensão Data 

 

Este surrogate keys indicado na Figura 4, soluciona os eventos onde não há um valor 

conhecido da data. Contudo, podemos observar a chave primária da dimensão Data que é 

homogéneo das chaves das outras dimensões, e correspondente à utilização de chave artificial. 

De acordo com Caldeira (2012, p.116) “diferente das outras dimensões, a dimensão data tem 

uma particularidade, que é a possibilidade da chave artificial poder ter um significado 

concreto”, mas de acordo com o nosso caso de estudo tal facto não seria possível, dado que 

podemos obter conflitos com a integração dos dados, devido à necessidade de registar a 

mesma data quatro vezes, unicamente com a diferença que se observa Figura 5. 
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O primeiro registo (Código da data = 1) representa a data concreta, ou seja, o evento 

aconteceu nessa data; o segundo registo (Código da data = 2) corresponde a um evento que 

não se sabe a data exata do acontecimento, mas temos o conhecimento que tal evento 

aconteceu antes dessa data; o terceiro registo (Código da data = 3), da mesma forma que o 

segundo registo, não tem data conhecida, mas sabe-se que o tal evento aconteceu depois dessa 

data, e o quarto registo (Código da data = 4), sabe-se que o evento aconteceu por volta dessa 

data, mas não se sabe se foi antes ou depois da data. 
 

Figura 5. Exemplo de registos para a dimensão Data 

 

A dimensão data traz uma nova face ao sistema SPARES, proporcionando as análises de 

relações e eventos através do horizonte temporal. Segundo Caldeira (2012, p. 138), “no 

desenvolvimento de um modelo dimensional surgem frequentemente múltiplas datas que 

funcionam como marcas temporais importantes em quase todos os processos de negócio de 

uma organização”. É o caso presente no sistema prosopográfico de análise de relações e 

eventos, sendo a data neste sistema tratada de forma diferente de outros sistemas. As datas do 

acontecimento são colocadas na tabela de factos e funcionam como chaves estrangeiras da 

dimensão, ao contrário das demais datas que são simplesmente registadas nas dimensões 

como um campo. 

 

7. CONCLUSÃO 

Pode-se, em jeito de conclusão, afirmar categoricamente que o BI tem como objetivo 

principal transformar grandes quantidades de dados em informações de qualidade, para a 

tomada de decisão, de modo a possibilitar uma visão sistémica do negócio e auxiliar na 

distribuição uniforme dos dados entre os analistas de negócios. As aplicações de BI podem 

auxiliar em vários segmentos das organizações, sendo um auxílio valioso nas tendências e 

garantia da sustentabilidade e criação de valor das organizações. É importante ressaltar que as 

soluções de BI acompanham as necessidades da organização, evoluindo paulatinamente, 

conforme vão surgindo novos recursos e desafios. O investimento em BI por parte das 

organizações é incentivado pela necessidade de criação de um ambiente proativo para a 

tomada de decisão. 

Este trabalho permitiu por um lado, apresentar efetivamente um conjunto de técnicas e 

métodos de Business Intelligence que aplicados a uma base de dados prosopográfica – o 

sistema SPARES – permite efetivamente melhorar a forma atual de exploração de dados que é 

essencialmente baseada em filtros avulsos, o que se traduz num recurso importante para os 

investigadores. Por outro lado, o seu desenvolvimento, permitiu a implementação de uma 

dimensão temporal no sistema SPARES, dando assim uma nova face ao aplicativo do tipo 

cubo. 
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Brazilian companies that issue American Depositary Receipts must fill account reporting 

using XBRL (eXtensible Business Reporting Language) technology for periods ending on 

or after December 15, 2017. This research aims at investigating the perception of the 

Brazilian companies that participated in SEC´s voluntary XBRL adoption program in 2009 

in order to better understand the challenges and possible outcomings of mandatory 

adoption in 2018. The research used semi-structured interviews based on the TOE 

(Technology, Organization, Environmet) model of technology adoption, according to 

research conducted in Australia (Troshani & Doolin, 2005) and in New Zealand (Cordery, 

Fowler, & Mustafa, 2011). The main expectations of Brazilian Companies regarding the 

use of XBRL is benchmarking to its competitors as well as gaining advantage in the capital 

markets. 

Keywords: eXtensible Business Reporting Language (XBRL), Technological Adoption, 

American Depositary Receipt (ADR) 

A EXPERIÊNCIA DE EMPRESAS BRASILEIRAS NO PROGRAMA DE ADESÃO 

VOLUNTÁRIA A EXTENSIBLE BUSINESS REPORTING LANGUAGE (XBRL) 

DA SEC 

As empresas brasileiras que captam valores na bolsa americana estão obrigadas a utilizar a 

tecnologia de divulgação de relatórios contábeis XBRL (eXtensible Business Reporting 

Language) nos períodos terminados a partir de 15 de dezembro de 2017. O objetivo dessa 

pesquisa é investigar a opinião de empresas que participaram do programa piloto de 

adoção da tecnologia em 2009 junto ao órgão regulador americano de modo a melhorar a 

compreensão dos desafios e resultados da adoção em 2018. Foram utilizadas entrevistas 

semi-estruturadas com roteiro baseado no modelo TOE (Technology, Organization, 

Environmet) de adoção de tecnologia, conforme pesquisas realizadas na Austrália 

(Troshani & Doolin, 2005) e na Nova Zelândia (Cordery, Fowler, & Mustafa, 2011). A 

principal expectativa das empresas brasileiras em relação ao uso da tecnologia XBRL é a 

possibilidade de facilitar a realização de benchmarks com concorrentes. Também buscam 

se posicionar melhor na busca por capital, assim como as empresas americanas. 

Palavras-chave: eXtensible Business Reporting Language (XBRL), Inovação Tecnológica, 

American Depositary Receipt (ADR). 
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1 Introdução  

Vive-se um momento de expansão das trocas eletrônicas de informação devido às 

possibilidades tecnológicas criadas pela ubiquidade da internet e criação de novos padrões 

de comunicação. Tal revolução tecnológica tem promovido inéditos impactos culturais, 

sociais e econômicos. A contabilidade, cujo papel é comunicar as informações econômico-

financeiras, se insere neste contexto e vem sofrendo o mesmo impacto dessas 

transformações advindas da inserção da tecnologia na vida cotidiana nos mais diversos 

segmentos. (Postigo, 2012; Geron, Bittencourt, Riccio, Sakata, & Grecco, 2014) 

A primeira geração de divulgação eletrônica de informações consistiu na 

disponibilização dos relatórios contábeis nos sítios eletrônicos das empresas, em formatos 

como PDF, HTML, Excel, etc. Embora essa forma de divulgação eletrônica tenha sido 

bem aceita pelo público ela subutiliza o potencial das redes de comunicação. Para utilizar 

as informações em cálculos e comparativos, por exemplo, é necessária a redigitação dos 

dados em outros sistemas, processo lento e sujeito a erros. Daí a denominação pejorativa 

de papel eletrônico a esses formatos de divulgação. (Debreceny & Gray, 2001; Moreira, 

Riccio, & Sakata, 2007; Dunne, Helliar, Lymer, & Mousa, 2013; Geron et al., 2014) 

Para atender a demanda de uma troca de informações mais ágil e menos sujeita a 

erros, foi criada a tecnologia XBRL (Línguagem eXtensível para Relatórios Financeiros - 

eXtensible Business Reporting Language), uma tecnologia de troca de dados baseada na 

Linguagem de Marcação Extensível (XML – eXtensible Markup Language), uma 

linguagem que permite a troca de dados entre sistemas e tem amplo suporte. (Riccio, 

Sakata, Moreira, & Quoniam, 2006; Rossi & Schmidt, 2011; Guaiana & Riccio, 2014)  

A XBRL foi adotada por reguladores do mercado mobiliário e financeiro de 

diversos países, com objetivo de obter os dados de maneira automatizada e aumentar a 

disponibilidade e transparência das informações ao mercado. É adotada nos principais 

mercados financeiros do mundo, como EUA, diversos países da Europa, Austrália, Canadá, 

Nova Zelândia e China entre outros. (Riccio et al., 2006; Guaiana & Riccio, 2014) 

No entanto, em alguns países a adoção da tecnologia não ocorreu conforme 

esperado em função de inúmeras dificuldades na adoção da tecnologia XBRL. Foram 

realizadas pesquisas para entender os problemas nos processos de adoção - e 

eventualmente contribuir para a retomada dos mesmos. Alguns países que tiveram 

dificuldades de adoção, como Austrália e Nova Zelândia, se tornaram exemplos de sucesso 

posteriormente. (Troshani & Doolin, 2005; Cordery, Fowler, & Mustafa, 2011; Bartley, 

Chen, & Taylor, 2011; Steenkamp & Nel, 2012; Guaiana & Riccio, 2014) 

No Brasil, têm sido envidados esforços para adoção desde 2005, sem que a XBRL 

tenha se tornado um padrão no mercado mobiliário do país. Algumas empresas brasileiras 

que divulgam no mercado americano (emissoras de ADR – American Depositary Receipts) 

participaram do programa de adoção voluntária da SEC, mas cessaram a divulgação em 

XBRL, a partir do momento em que a SEC deixou de exigir a divulgação eletrônica de 

empresas não submetidas ao US-GAAP. (Geron, Bittencourt, & Riccio, 2013) 

No entanto, a SEC passará a exigir que as empresas brasileiras que captam valores 

na bolsa americana utilizem a XBRL nos períodos terminados a partir de 15 de dezembro 

de 2017, trazendo essa tecnologia de volta ao foco das empresas, principalmente as que 

emitem ADR. 

Isso justifica pesquisas que permitam lançar luz sobre os óbices encontrados no 

processo de adoção da XBRL no Brasil. Pinsker e Li (2008) mostram que a adoção da 
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XBRL é influenciada por fatores culturais e que organizações de diferentes países a 

encaram com diferentes objetivos. Há necessidade de pesquisas específicas sobre empresas 

brasileiras e seu ambiente organizacional específico. (Possani, Brum, Weber, & 

Assumpção, 2014; da Silva, Sanches & Camacho, 2015) 

O objetivo dessa pesquisa é investigar a percepção de empresas brasileiras sobre a 

experiência da utilização da XBRL no mercado mobiliário americano, conforme os fatores 

técnicos, ambientais e organizacionais envolvidos na adoção dessa tecnologia. 

2 Revisão de Literatura 

2.1 A XBRL 

A XBRL é baseada na XML, que permite criar etiquetas (tags) para identificar cada 

elemento (dado) presente no arquivo. Para ser utilizada como meio de troca de informação, 

os entes interessados na troca devem combinar que etiquetas usarão. O conjunto de 

etiquetas padronizadas usado para determinadas trocas de informação constitui um 

vocabulário. 

A XBRL, no entanto, não propõe um novo vocabulário. Como existem diversos 

padrões contábeis, seriam necessários diversos vocabulários (diversas linguagens baseadas 

na XML) para troca de informações contábeis. Por isso, ao invés de prover um vocabulário 

padrão, a XBRL utiliza um arquivo XML, chamado taxonomia, que define os conceitos 

contábeis a serem utilizados. (Roy & Ramanujan, 2000; Zhu & Madnick, 2008; Suzart, 

2013)  

Uma vez que a taxonomia para um padrão contábil é criada e registrada por uma 

jurisdição junto ao consórcio internacional responsável pela XBRL, uma entidade pode 

criar documentos com suas informações e enviar para órgãos reguladores e/ou 

disponibilizar para outras entidades. A utilização de uma linguagem padrão, como a 

XBRL, é mais simples e econômica do que criar uma tecnologia proprietária para cada 

troca de informação que se queira implementar. Isso se deve a ganhos marginais e de 

escala no desenvolvimento de software, disseminação do conhecimento, etc. O software, 

particularmente, é peça chave para utilização da XBRL. Tanto para criar relatórios em 

XBRL, quanto para visualizar e analisar a informação, é necessária a utilização de software 

que abstraia a complexidade da tecnologia e permita ao usuário focar na informação 

contábil. (Troshani & Doolin, 2005; Riccio et al., 2006) 

Diversos órgãos reguladores têm exigido a disponibilização das informações 

usando a XBRL. O primeiro país a requerer a divulgação contábil com XBRL foi a China, 

onde a comissão de regulação do mercado mobiliário iniciou um programa voluntário em 

2003. A SEC começou um programa de adoção voluntária para testes da tecnologia em 

2005. Ambos os países criaram cronogramas para obrigatoriedade da XBRL após esses 

programas de teste, de acordo com o porte das empresas. Reguladores do mercado 

mobiliário de outros países como Japão, Coréia, Canadá e Israel seguiram na mesma 

direção. A XBRL também tem sido utilizada por reguladores bancários em diversos países 

(incluindo EUA e Europa), administrações tributárias e para racionalizar o envio de 

informações aos Governos. (Securities and Exchange Comission, 2007; Garbellotto, 2009; 

Praditya, Sulastri, Bharosa & Janssen, 2016; Liu, Luo & Wang, 2016) 

Além de facilitar as atividades de regulação, permitindo que o regulador carregue 

diretamente os dados em seus sistemas, há ganhos para o mercado financeiro como um 

todo. A XBRL aumenta a transparência, diminuindo os custos de obtenção de capital. 

Também reduz custos de conformidade e produção de informação. Mercados diferentes 
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podem valorizar mais a transparência/custo de capital ou a diminuição do custo de 

conformidade, conforme a cultura organizacional de cada lugar. (Pinsker & Li, 2008; 

Debreceny, Farewell, Piechocki, Felden, & Graning, 2010; Blankespoor, 2012; Henderson, 

Sheetz, & Trinkle, 2012)  

O processo de adoção, no entanto, está sujeito a falhas. Bartley et al. (2011) 

examinaram as informações dos relatórios financeiros enviados durante o programa piloto 

voluntário da SEC e encontraram baixa qualidade nos dados (erros). Eles compararam com 

demonstrações subsequentes e verificaram que as inconsistências têm diminuído ao longo 

do tempo, com uma melhora progressiva da qualidade do dado em função da influência 

dos stakeholders. Debreceny et al. (2010), também pesquisaram a qualidade dos dados nos 

relatórios em XBRL fornecidos pelas 400 corporações que foram incluídas na primeira 

etapa de adoção compulsória da XBRL nos EUA e verificaram que haviam inconsistências 

matemáticas.  

Singerová (2015), a contrariu sensu, aponta os mercados americano e asiático como 

casos de sucessos, enquanto explica que a Europa ficou para trás na adoção, com 

possibilidade de prejuízo da competitividade das empresas europeias.  

A Austrália, que hoje é considerada um exemplo de condução nos trabalhos sobre a 

XBRL, enfrentou diversas dificuldades. Troshani e Doolin (2005) pesquisaram as falhas do 

processo de adoção australiano, visando compreender e auxiliar a criação de estratégias 

para lidar com a adoção da XBRL, bem como auxiliar jurisdições com problemas 

semelhantes. Eles entrevistaram representantes de grandes firmas de contabilidade, de 

empresas fornecedoras de software, da agência reguladora, do consórcio XBRL local, e 

professores universitários. Esses autores concluíram que é necessária uma massa crítica de 

adotantes e fornecedores para que a adoção generalizada seja promovida, e isso não havia 

ocorrido na Austrália. Os autores acreditavam que com a XBRL ganhando cada vez mais 

espaço no mundo, que haveriam pressões para adoção e essa massa crítica acabaria sendo 

atingida a medida que casos de sucesso fossem divulgados, o que de fato ocorreu naquele 

país. 

Na Nova Zelândia, a bolsa de valores, o órgão da classe contábil e membros de 

agências governamentais formaram um grupo para promover a adoção e difusão da XBRL. 

Porém, o grupo se desfez quatro anos depois, minguando a efetivação da tecnologia no 

país. Cordery, Fowler e Mustafa (2011) fizeram análise semelhante à de Troshani e Doolin 

(2005) – estudo exploratório com entrevistas com os principais stakeholders envolvidos na 

adoção da XBRL - com objetivo de explicar a interrupção do processo de adoção naquele 

país e contribuir para sua retomada. Segundo os autores, os três principais fatores que 

contribuíram para a não adoção foram a falta de estímulo governamental, o fato das 

empresas não verem a XBRL como uma tecnologia que reduzirá custos de conformidade e 

a complexidade do desenvolvimento de uma taxonomia.  

2.2 XBRL no Brasil 

As primeiras pesquisas sobre a XBRL no Brasil foram realizadas pelo Prof. Edson 

Luiz Riccio em 2002 no laboratório de tecnologia e sistemas da Faculdade de Economia, 

Administração e Ciências Contábeis da Universidade de São Paulo (Tecsi/FEA/USP). O 

Tecsi tem realizado pesquisas e promovido eventos como o Congresso Internacional de 

Gestão de Tecnologia e Sistemas de Informação (Contecsi) e o Workshop Brasileiro de 

XBRL para o estudo e divulgação do XBRL no Brasil. Realizado pela primeira vez em 

Setembro de 2004, esse workshop contou com representantes e membros de instituições 

governamentais e representativas de classe como o Banco Central do Brasil, Comissão de 
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Valores Mobiliários (CVM), Bovespa, Fundação Brasileira de Contabilidade, Conselho 

Federal de Contabilidade, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon), 

Associação Nacional de Investidores do Mercado de Capitais, Sindicato dos Contabilistas 

de São Paulo, além de cerca de 40 instituições privadas. (Moreira, 2005; Farias, 2014)  

Segundo Farias (2014), uma implementação bem-sucedida da XBRL deveria levar 

de 3 a 5 anos. Apesar dos esforços envidados desde 2004, o Conselho Federal de 

Contabilidade somente instituiu a comissão com a finalidade de criar a jurisdição do 

XBRL no Brasil, credenciando-se como entidade junto ao XBRL internacional em 2010. 

No segundo semestre de 2012 foi lançada a audiência pública sobre a taxonomia brasileira, 

aprovada em 2014. Mas não existe um marco regulatório versando sobre a adoção da 

XBRL em nosso mercado mobiliário. (Farias, 2014)  

Nesse meio tempo, cinco empresas brasileiras emissoras de ADRs utilizaram a 

tecnologia XBRL no programa piloto da SEC. No entanto, essas empresas cessaram a 

divulgação em XBRL, a partir do momento em que a SEC deixou de exigir a divulgação 

eletrônica de empresas não submetidas ao US-GAAP (Rossi & Schmidt, 2011). Em tese, 

essas empresas são obrigadas a divulgar em XBRL usando taxonomia IFRS aprovada pela 

SEC. Contudo, como a SEC ainda não homologou uma taxonomia IFRS, as empresas 

foram liberadas do cumprimento dessa obrigação, até que a SEC homologasse uma 

taxonomia IFRS, o que só ocorreu esse ano. (Securities and Exchange Comission, 2011).  

Desse modo, as empresas brasileiras que emitem ADRs deverão usar essa tecnologia de 

divulgação para períodos que se encerrem após 15 de dezembro de 2017. (Securities and 

Exchange Comission, 2017)  

2.3 XBRL e o modelo TOE 

Para lançar luz sobre o processo de adoção da XBRL por empresas brasileiras, são 

necessários estudos como aqueles realizados na Austrália por Troshani e Doolin (2005) e 

na Nova Zelândia por Cordery et al. (2011). Esses estudos utilizaram o quadro de análise 

TOE (Technology, Organization, Environment - Tecnologia, Organização, Ambiente), 

criado por Tornatzky, Fleischer e Chakrabarti (1990). Trata-se de uma teoria que define 

fatores que promovem ou dificultam a difusão de inovações tecnológicas. Esses fatores 

podem ser ambientais, organizacionais ou tecnológicos. Segundo Henderson et al. (2012) o 

quadro TOE é apropriado para pesquisas sobre adoção da XBRL. 

Os fatores ambientais incluem pressões externas (fornecedores, clientes, 

financiadores/bancos, competidores, associações empresariais, reguladores, etc), bem 

como projetos bem-sucedidos de adoção. Quanto mais pressões externas e projetos bem-

sucedidos, maior a tendência de adoção. A adoção por competidores e parceiros também 

promove a adoção. A existência de software para abstrair as complexidades da linguagem e 

automatizar a leitura, emissão e análise dos relatórios, é particularmente importante para a 

implementação da XBRL. O ambiente normativo também é considerado no modelo. 

Cordery et al. (2011) indicam que a falta de estímulo governamental foi um dos fatores que 

levaram ao fracasso das primeiras tentativas de adoção na Nova Zelândia. No Brasil, o 

governo optou por um sistema diferente daquele utilizado nos demais países, o Sistema 

Público de Escrituração Digital - SPED contábil (Luciano, 2014).  

Os fatores organizacionais incluem a capacidade de implementação por parte dos 

colaboradores, atitudes da administração, recursos disponíveis e tamanho da empresa. Uma 

administração mais conservadora tende a inibir a adoção, ao contrário de uma 

administração mais inovadora. Tamanho e disponibilidade de recursos também são fatores 
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positivamente correlacionados a divulgação voluntária na teoria contábil, assim como a 

internacionalização (Dornelles, 2014). 

Os fatores tecnológicos incluem a vantagem relativa (custo-benefício da 

tecnologia), complexidade, compatibilidade com o funcionamento da organização e 

possibilidade de observar os resultados (testabilidade). Esses fatores promovem a adoção, a 

exceção da complexidade, que quanto maior, mais a inibe. 

O quadro 1 resume os fatores usados nas análises realizadas na Austrália e Nova 

Zelândia.  

Quadro 1- Fatores do modelo de  adoção de inovação tecnológica TOE 

Fatores Ambientais Fatores Organizacionais Fatores Tecnológicos 

Competição Apoio da Administração Custo Benefício 

Pressões de Parceiros Liderança para inovação Compatibilidade 

Agenda Governamental e/ou Regulatória Tamanho Complexidade 

Disponibilidade de Software Recursos Disponíveis Testabilidade 

Disponibilidade de Informações     

Fonte: Adaptado de Cordery et al. (2011). 

O conhecimento pode ser considerado como fator tecnológico relacionado a 

complexidade (uma tecnologia é considerada complexa quando não temos conhecimento 

suficiente para sua operacionalização), caminho seguido por Cordery et al. (2011). 

Troshani e Doolin (2005), por outro lado, colocam o conhecimento no âmbito dos fatores 

organizacionais (capacidade da organização para lidar com a tecnologia) e ambientais 

(presença de consultores, cursos e fornecedores dispostos a prover informações no 

mercado).  Por isso, tratou-se do conhecimento como um fator a parte nessa pesquisa, 

destacando-o dos demais fatores do modelo TOE. 

Mesmo em mercados que adotaram a tecnologia mais rápido, como o americano, 

houve reclamações quanto ao tempo necessário para desenvolver as competências para uso 

da tecnologia XBRL (Dunne et al., 2009). Steenkamp e Nel (2012) verificaram as 

dificuldades de adoção na África do Sul e concluíram que a não adoção da XBRL nesse 

país teve como causa principal a falta de conhecimento dos contadores a respeito da 

XBRL.  

Moreira (2005) efetuou um levantamento através de questionário ao setor de 

relações com investidores de corporações brasileiras, tendo verificado um baixo nível de 

conhecimento sobre a XBRL no Brasil. 

Ayres, Silva, Silberman e Ferreira (2011), efetuaram um levantamento visando 

verificar o conhecimento sobre XBRL por parte de contadores no Brasil. Os respondentes 

eram provenientes de entidades privadas, públicas e de sociedades de economia mista de 

diversos portes. Do total de 103 respondentes, oitenta e dois por cento (82%) dos 

respondentes declararam ter tido o primeiro contato com a tecnologia XBRL através 

daquele levantamento.  

3 Metodologia  

A presente pesquisa visa investigar a percepção de empresas brasileiras sobre a 

experiência da utilização da XBRL no mercado mobiliário americano, conforme os fatores 

técnicos, ambientais e organizacionais envolvidos na adoção dessa tecnologia.  
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Em estudo bibliométrico recente, da Silva, Sanches & Camacho (2015) apontam 

para a necessidade de estudos com foco em aspectos organizacionais, que possam 

extrapolar as percepções da teoria contábil normativa para outras áreas do conhecimento. 

Trata-se de uma pesquisa de campo com finalidade exploratória. Como o universo 

de estudo é formado por um número pequeno de empresas, optou-se pela pesquisa 

qualitativa, que é indicada para estudos em áreas ainda incipientes (como é o caso do uso 

da XBRL no Brasil) e podem trabalhar com amostras menores. (Yin, 2005; Sampieri, 

Collado, & Lucio, 2006; Debreceny & Alles, 2012) 

Apenas estudos qualitativos conseguem demonstrar alguns fatos bem conhecidos da 

comunidade XBRL, como o fato de que várias empresas decidiram participar do programa 

de adoção voluntária para agradar o regulador - visto que o diretor da SEC a época era 

entusiasta da tecnologia. Ou que as empresas de informática o apoiaram nessa empreitada 

porque poderiam lucrar com produtos de software para a XBRL. (Debreceny & Alles, 

2012) 

O método de coleta de dados utilizado foi a entrevista semi-estruturada por pautas, 

que tem como característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e 

hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa (no caso o modelo TOE). Nesse tipo de 

entrevista, o entrevistado discorre livremente enquanto o entrevistador o direciona através 

de um roteiro para que não se afaste do foco (da Silva, Savaris, Marchlek, Castillos, & 

Tondollo, 2016).  

Quadro 2 - Roteiro das Entrevistas 

Abertura da entrevista/Fatores Organizacionais 

A empresa adotou a XBRL para divulgação na SEC. Poderia falar sobre a experiência da empresa com a 

tecnologia XBRL? E da sua experiência pessoal com a tecnologia? 

Fatores Ambientais 

A adoção de uma tecnologia normalmente está relacionada com a existência de outros usuários. No 

ambiente empresarial isso inclui outras empresas, reguladores, auditores, etc. O que o senhor (a) pode 

dizer sobre o ambiente de adoção na SEC? E no Brasil?  

Fatores Tecnológicos 

O que têm a dizer sobre as vantagens de usar a XBRL? Quais vantagens eram esperadas da adoção da 

tecnologia XBRL? Houve vantagens não esperadas? E vantagens esperadas, mas que não se realizaram? 

Os custos compensam a adoção? Quais os riscos considerados? 

A XBRL é compatível com os processos de negócio da empresa? E com os sistemas de informação? E 

com a infra-estrutura tecnológica? 

Conhecimento 

Como a empresa aprendeu sobre a XBRL? Como você entende as fontes de conhecimento sobre XBRL no 

Brasil? E em outros mercados onde atua? Poderia avaliar o know-how do ponto de vista contábil e 

tecnológico?  

Fechamento da entrevista 

Com base na experiência, você acha que o processo de adoção no Brasil deveria ser incentivado? Por quê? 

Fonte: Elaborado pelos Autores 

Entrou-se em contato com as empresas que participaram do projeto de divulgação 

voluntária da SEC para explicar o objetivo da pesquisa e pediu-se indicação de pessoas que 

conhecessem a divulgação em XBRL da empresa junto a SEC. Responderam essa pesquisa 

quatro das cinco empresas que participaram do programa voluntário da SEC. 
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Entrevistamos representantes de três empresas e uma quarta enviou as respostas as 

perguntas da entrevista por email. 

Foi entrevistado também um diretor da empresa MZGroup, uma consultoria de 

comunicação corporativa e relacionamento com investidores que representa empresas 

brasileiras no mercado americano e que efetuou a divulgação em XBRL de todas as 

empresas brasileiras que participaram do programa piloto na SEC.  

O roteiro das entrevistas foi baseado nos fatores de adoção do modelo TOE, com o 

conhecimento tratado como tema a parte – conforme explicado na seção 2.3 e segue 

descrito no quadro 2: 

As entrevistas foram realizadas entre os dias 27 de junho e 05 de agosto de 2016 

por telefone, utilizando os programas Skype e Amolto Call Recorder. O primeiro permite 

efetuar as ligações telefônicas através do computador e o segundo permite gravar as 

conversas efetuadas pelo primeiro. Uma das empresas enviou as respostas por email no dia 

02 de setembro de 2016. 

Os dados coletados pelas entrevistas foram analisados pelo método denominado 

Análise de Conteúdo. Diversos autores abordam a análise de conteúdo, utilizando diversos 

conceitos e diferentes terminologias para as diversas etapas da técnica. (Mozzato & 

Grzybovski, 2011).  

A primeira etapa de análise dos dados consistiu na transcrição de todas as 

entrevistas concluídas, ou seja, transformar em texto o discurso oral dos entrevistados. 

A segunda etapa de análise dos dados consistiu na classificação do conteúdo das 

entrevistas, de acordo com categorias pré-definidas. Foi empregada uma categorização 

semântica, com base nas pesquisas definidas na seção 2.3, expostos na figura 1. 

Figura 1 - Categorias de análise 

  

Fonte: Fonte: Silva (2016), p.86 

 

4 Apresentação e Análise dos Resultados  

4.1 Perfil dos respondentes 

Dos entrevistados, apenas a profissional de Relações com Investidores (RI) de uma 

das empresas era do sexo feminino, sendo os demais do sexo masculino. A qualificação 

dos respondentes está descrita no quadro 3. 
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Quadro 3 - Qualificação dos respondentes 

Respondente Qualificação 

1 

Consultor de Relações com Investidores da MZ Consulting, empresa responsável por 

representar empresas brasileiras na bolsa de Nova Iorque, inclusive fornecendo os arquivos 

XBRL das que optaram por fazê-lo. 

2 Gerente de TI de empresa que participou do programa de adoção voluntária 

3 
Profissional de relações com investidores de empresa que participou do programa de 

adoção voluntária 

4 Diretor de TI de empresa que participou do programa de adoção voluntária 

5 
Sem qualificação (resposta enviada por email por empresa que participou do programa de 

adoção voluntária) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.2 Fatores Organizacionais 

As empresas estudadas, por sua internacionalização, são empresas de grande porte e 

com disponibilidade de recursos financeiros. Tamanho da empresa e internacionalização 

são fatores que promovem a divulgação voluntária na teoria contábil (Dornelles, 2014).  

Quadro 4 – Perfil de liderança em inovação 

Entrevistado Comentários 

1 

“A gente da MZ  há muito tempo que a gente faz o Edgar file de boa parte das empresas 

listadas. Quando saiu o voluntary file program a gente sabia que era uma questão de 

tempo para ser um programa obrigatório, tanto que ano depois virou obrigatório  para 

quem tivesse com esse US GAAP e  como já tinha a taxonomia para US GAAP a gente 

acabou incentivando nossos clientes a fazerem ... um programa piloto.” 

2 

“Quando a SEC falou no assunto XBRL a gente já tinha domínio dele aqui. Exatamente 

qual o conceito. O que significava você ter um sistema em XBRL. [...] Então como a 

gente conseguiu? Porque a gente tava participando desde o início. Desde o início da 

discussão a quinze anos atrás” 

“A gente tentou até utilizar aqui no Brasil, mas é muito pouco conhecido aqui no Brasil, 

ainda tem uma discussão muito grande no nosso Brasil e até usar o XBRL ia levar muito 

tempo. Então entramos no programa da SEC para utilizar o XBRL, mas infelizmente 

também não foi uma coisa que deu muito certo. Até hoje a gente ainda não sentiu um 

grande movimento no sentido de utilização da XBRL inclusive no mercado norte-

americano”. 

4 

“Para gente era interessante fazer esse projeto piloto, pois como era um projeto piloto 

pois fazendo todas as divulgações a gente já ganharia corpo a partir do momento em que 

essa divulgação se tornasse obrigatória, o XBRL. Ai fizemos na época duas ou três  não 

era uma divulgação full em XBRL, se não me engano eram peças de balanço,  DRE, 

fluxo de caixa, mutação, não sei se entrou nota explicativa, não me recordo.  Mas  para 

gente era interessante para já ir ganhando corpo pros anos seguintes ou a partir do 

momento em que isso se tornasse obrigatório, facilitaria para a gente já ter essa visão do 

futuro.” 

5 

“Quando a Companhia divulgava suas demonstrações contábeis na SEC em XBRL em 

função da utilização do padrão contábil US GAAP, a construção do documento era 

realizada externamente através de contratação de serviços. Quando o IFRS Foundation 

iniciou o projeto de common practice da taxonomia IFRS, a Companhia participou 

ativamente deste trabalho adquirindo maior know-how específico sobre esta linguagem. 

No entanto, atualmente a Companhia não é requerida a utilizar o XBRL nos mercados 

onde atua para fins de divulgação de suas demonstrações contábeis.” 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tamanho e disponibilidade de recursos são fatores positivamente correlacionados 

com a adoção de tecnologia no modelo TOE (Troshani & Doolin, 2005).   

Por terem participado do programa piloto voluntário, pode-se dizer que elas têm um 

perfil de liderança na inovação, sendo que os respondentes deixaram isso bem claro como 

se vê nos depoimentos apresentados no quadro 4: 

 

4.3 Fatores ambientais 

Uma única empresa atende todo o mercado de consultoria em divulgação contábil 

das empresas brasileiras no mercado americano. Essa empresa efetuou a conversão para 

XBRL das demonstrações de todas as empresas brasileiras que participaram do programa 

piloto. A quantidade de fornecedores é um fator positivamente correlacionado a adoção de 

inovação no modelo TOE (Tornatzky et al., 1990; Henderson et al., 2012), por isso infere-

se que a difusão no mercado brasileiro seria beneficiada pela existência de um número 

maior de empresas capazes de prestar este tipo de serviço. 

Por outro lado, a oferta de software que trabalhe com o padrão XBRL, fundamental 

para uso dessa linguagem porque permite abstrair as complexidades da linguagem e focar 

na informação contábil, não se apresenta mais como um óbice, tendo em vista que muitos 

sistemas ERP já trazem recursos para trabalhar com a tecnologia XBRL. Trata-se de uma 

mudança em relação aos estudos de Troshani e Doolin (2005) e Cordery et al. (2011), que 

consideraram a falta de software como inibidor da adoção nos mercados que estudaram a 

época de suas pesquisas. Destaca-se a fala do entrevistado 1: “Daquela experiência que a 

gente teve para hoje os sistemas de gestão estão cada vez mais integrados. Por exemplo, lá 

atrás  as versões de um SAP não tinha um XBRL hoje as versões mais novas já tem. Não 

só SAP como principalmente o Oracle, então hoje eu acho que a dificuldade vai ser muito 

baixa.” 

As pressões para adoção por parte de parceiros, fornecedores, reguladores e 

investidores são importantes fatores que promovem a difusão de uma tecnologia. 

(Henderson et al., 2012). Os entrevistados relataram falta de pressões para adoção, 

conforme exemplos do quadro 5. 

Quadro 5 - Opinião sobre pressões ambientais 

Entrevistado  

2 

“Por enquanto não sentimos demanda, Jacques. Até fizemos o piloto, mas não adianta 

ficar fazendo um trabalho que não surte efeito nenhum, ou que surte um efeito muito 

muito  pequeno. Conforme toda realização, como se sabe, você tem recursos escassos,  

tempo escasso. Você tem que escolher prioridades. A gente entrou no piloto, se desse 

certo, claro que estaríamos utilizando direto isso. Mas infelizmente as coisas não 

evoluíram como poderiam, a gente não viu demanda para esse assunto, então a gente 

priorizou continuar fazendo a divulgação no formato usual até que esse movimento 

cresça no mercado norte-americano.” 

5 
“Atualmente não há requerimento de divulgação das demonstrações contábeis no formato 

XBRL nos mercados em que a Companhia atua.” 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os entrevistados não identificam o mercado americano como um caso de sucesso. 

Segundo eles, o fato de que algumas empresas estarem obrigadas a divulgação em XBRL e 

outras não prejudica a disponibilidade e a comparabilidade das informações. O interesse 
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dos investidores na XBRL foi considerado fraco naquele mercado. Os mercados onde 

houve adoção compulsória pelo regulador foram apontados como caso de sucesso, 

conforme pondera o entrevistado 2: “Por exemplo, o sistema financeiro espanhol é 

obrigado a divulgar em XBRL. (...). Isso obrigou. E aí teve escala. O investidor, o 

acionista, o jornalista, o pesquisador acadêmico, ele utiliza o sistema porque fica muito 

mais fácil para ele trabalhar com as informações do sistema como um todo. Agora, não 

adianta eu ter metade do sistema financeiro utilizando e outra metade não utilizando. Não 

adianta nada.” 

A opinião dos entrevistados está de acordo com os resultados obtidos por 

Debreceny et al., (2010) bem como os de Bartley et al. (2011), que encontraram erros na 

adoção inicial da XBRL nos EUA. Por outro lado, esse resultado contrapõe-se a afirmação 

de Singerová (2015) que afirma que os mercados europeus não são um caso de sucesso. 

No mesmo sentido o entrevistado 4 mostra decepção com a experiência no mercado 

americano: “não me lembro se tinha alguma orientação da MZ ou até de nossos advogados 

pra fazer, enfim transmite também, quanto mais você abre ou dá maior nível de informação 

pro mercado transmite toda a transparência da organização tá? Mas a gente foi do que era 

permitido e foi proposto, assim fizemos toda a divulgação acho que até com isso 

recebemos elogio da própria  SEC que nos agradeceu  por ter participado do programa 

piloto.  Parece que depois entrou com os Estados Unidos também aceitando todas as regras 

de IFRS, mudou um pouco o ambiente lá e me parece que esse negócio ficou um pouco 

morno. Mas a gente fez aquele projeto piloto, não sei se a gente divulgou 2 ou 3 anos lá 

dentro do projeto piloto e depois não teve mais, a SEC  ficou de analisar todo esse processo 

e depois não sei em que pé está isso.  A gente tem comentado, todo o ano na época de 

divulgação a gente consulta a MZ  porque em tese é um representante nosso lá que faz as 

nossas divulgações e acompanha de perto esse processo de arquivamento e estava 

acompanhando esse processo do XBRL. Mas me parece que não evoluiu muito pela SEC 

não sei se para todo o rol de empresas ou só para emissores estrangeiros. Então assim a 

gente fez aquele projeto piloto e depois não fez mais nenhum arquivamento em XBRL.” 

A menção ao agradecimento da SEC pelo entrevistado endossa a opinião de 

Debreceny e Alles (2012) que afirmam que agradar ao regulador é uma possível motivação 

para a participação em programas de adoção voluntária da XBRL. 

Pinsker e Li (2008) pesquisaram a opinião de empresas dos EUA e Europa quanto 

aos benefícios da XBRL e verificaram que as primeiras tinham mais interesse em mostrar 

transparência para se posicionarem melhor na busca por capital. Já as segundas tinham 

maior interesse em diminuir os custos para fornecimento das informações regulatórias. As 

empresas brasileiras que participaram do projeto piloto na SEC aparentemente se alinham 

com as empresas americanas nesse quesito. Isso é de se esperar, uma vez que decidiram 

captar recursos no exterior, ou seja, estão a busca de capital em condições melhores do que 

aquelas de seu mercado de origem (brasileiro).  

4.4 Fatores Tecnológicos 

Os benefícios esperados da adoção de uma tecnologia, bem como a expectativa de 

que esses benefícios superem os custos incorridos na adoção são fortes motivos para a 

adoção de uma tecnologia, enquanto que o contrário – não reconhecimento dos benefícios 

ou custos que os excedem – inibem a adoção. (Tornatzky et al., 1990; Henderson et al., 

2012) 
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A maior vantagem do uso da XBRL na opinião dos entrevistados é permitir a 

comparabilidade da informação, sendo o maior desafio da implementação a padronização 

das contas de modo a obedecer a taxonomia. Vide os depoimentos dos respondentes no 

quadro 6. 

Houve uma certa frustração com a expectativa de materialização dos benefícios da 

XBRL devido a interrupção do programa piloto, conforme atesta o entrevistado 1: “O 

feedback foi relativamente baixo porque pouco tempo depois que o voluntary ... que o 

programa piloto acabou, boa parte das companhias brasileiras acabaram saindo do US 

GAAP e foram para o IFRS então meio que o XBRL da maior parte dessas companhia foi 

descontinuado. Então efetivamente na hora que o programa começou a ganhar corpo nos 

EUA o programa piloto além de ter acabado acabou o XBRL porque deixaram de fazer os 

arquivamentos. Nesse aspecto isso foi bem frustrante.”  

Quadro 6 - Vantagens relativas da XBRL 

Entrevistado  

1 

“Então é uma questão meio que lá atrás era um processo super interessante  porque você 

tinha taxonomia...      ia conseguir uma comparabilidade razoável entre as empresas 

brasileiras com as americanas, mas na hora que  a SEC mudou para o IFRS  passou a 

permitir a entrega do 20F em IFRS a maior parte das empresas brasileiras migrou, o 

problema meio que , o XBRL perdeu o sentido no curto prazo.”  

“Não era nem o custo era mais a questão de entendimento de convencimento das pessoas, 

as vezes aquela contabilidade que já fazia, aquela contabilidade cheia de contas próprias 

a vida inteira, de ter que reajustar o plano de contas para encaixar dentro de uma 

taxonomia mais padronizada.” 

2 

“Acho que a maior conquista que tem na nossa visão, pro mercado, pro acionista, pro 

stakeholder, né que a gente gosta, um termo que é muito utilizado: um ponto estratégico. 

Que ele consegue acessar e pesquisar de uma forma muito rápida e transparente as 

informações de várias empresas. E isso faz com que... A questão da transparência. Isso 

ajuda muito a discussão da melhoria da informação das empresas, na comparabilidade 

entre as empresas. Isso é fundamental para a gente conseguir cada vez mais discutir o 

mercado de capitais no Brasil.” 

4 

“Mas na minha opinião é um projeto legal pois facilita a vida dos analistas, do leitor da 

demonstração de dados ou das próprias instituições o poder de comparação, todo mundo 

falando basicamente a mesma linguagem, se eu quero comparar - um exemplo - meu total 

de ativo aqui [da empresa] e consigo comparar com todos os pares, os grandes bancos no 

nosso caso, com o mesmo critério, né? Os mesmos componentes de grupo, então fica, 

nesse caso, acho que facilita muito para não ter uma informação distorcida em com 

relação a quem esta fazendo a análise, com a comparabilidade com outros pares.” 

Fonte: Dados da pesquisa.                                       

Infere-se que outro fator positivamente correlacionado com a adoção, a 

testabilidade, também não se apresentou. Testabilidade (trialability) ou Observabilidade, é 

a possibilidade de se observar os resultados. A testabilidade ajuda a responder se os 

benefícios esperados realmente podem se concretizar. (Troshani & Doolin, 2005) 

Também nesse sentido, o entrevistado 2 apontou que a XBRL necessita de uma 

massa crítica para que os benefícios possam ser colhidos: “Faltou escala. O XBRL, como 

te falei,  ele funcionou em alguns lugares e não funcionou em outros. Em qual ele  

funcionou? Onde o regulador chegou e obrigou. Por exemplo, o sistema financeiro 

espanhol é obrigado a divulgar em XBRL. Isso obrigou. E aí teve escala. O investidor, o 
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acionista, o jornalista, o pesquisador acadêmico, ele utiliza o sistema porque fica muito 

mais fácil para ele trabalhar com as informações do sistema como um todo. Agora, não 

adianta eu ter metade do sistema financeiro utilizando e outra metade não utilizando. Não 

adianta nada. Ou eu tenho uma massa grande, escala grande, para você Jacques que é 

pesquisador, dá aula ter facilidade de usar o sistema. Senão é horrível. Vamos supor que 

metade do sistema financeiro americano tá no XBRL e o restante não. Então metade você 

vai pesquisar e a outra metade você vai ter que fazer na mão. É complicado, né?” 

Ou seja, o fato da SEC ter decidido trabalhar com mais de uma taxonomia e não ter 

homologado uma taxonomia IFRS até a data das entrevistas, contribuiu, segundo os 

entrevistados, para prejudicar a disponibilidade de informações e consequentemente a 

possibilidade de comparar e efetuar benchmarks. 

A última subcategoria analisada é a compatibilidade com sistemas, processos e 

software da organização. A compatibilidade é um fator positivamente correlacionado com 

a adoção. (Tornatzky et al., 1990; Henderson et al., 2012) 

 Em termos de compatibilidade, pesou novamente o fato de que os ERPs atuais 

possuem recursos para lidar com a XBRL. Segundo o entrevistado 2: “O conceito do 

XBRL é um conceito bem comum, bem usual dentro da maneira que a gente trabalha, onde 

desde a confecção da informação até a saída dele tem um caminho único que a informação 

transcorre desde a contabilidade até a divulgação da informação efetivamente. O conceito 

de XBRL a gente conhece, a gente não tinha ferramenta” 

4.5 Conhecimento 

Troshani e Doolin (2005) analisaram o conhecimento como fator organizacional, 

referindo-se a capacidade da organização para lidar com a tecnologia. Em termos 

organizacionais, o entrevistado 2 mostrou liderança para inovação, enquanto o entrevistado 

4 relegou a divulgação a empresa terceirizada, conforme quadro 7. Esses autores também 

relacionam o conhecimento com fatores ambientais, pois a disponibilidade de cursos, 

fornecedores e consultores de uma tecnologia facilita sua adoção. Conforme vimos em 

nosso item 4.2, não foram relatadas pressões para adoção. 

Cordery et al. (2011) relacionam o conhecimento a complexidade da tecnologia 

(fator tecnológico). Uma tecnologia é considerada complexa quando há pouco 

conhecimento sobre a mesma. A complexidade, de acordo com o depoimento do 

entrevistado 4, não representa um problema para adoção, pois a empresa é capaz de 

terceirizar a elaboração do arquivo sem se preocupar muito em adquirir conhecimento 

sobre a XBRL. Vide tabela 7. 

As pesquisas de Moreira (2005) e Ayres et al. (2011) demonstraram baixo nível de 

conhecimento sobre a XBRL no Brasil. O primeiro teve como objeto de pesquisa as 

empresas e os segundos os contadores. De acordo com os respondentes de nossa pesquisa, 

o baixo conhecimento sobre a XBRL no Brasil persiste. Com a recente obrigação de uso da 

XBRL pelas cias. brasileiras no mercado americano, deverá ser feito um esforço de 

divulgação da tecnologia XBRL, pelo menos entre as empresas que captam recursos no 

exterior. 

O entrevistado 3 informou que não resta no setor de RI da empresa ninguém que 

trabalhava a época do programa piloto e que o conhecimento sobre a divulgação em XBRL 

da empresa era detido pela empresa terceirizada (MZGroup).  
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Quadro 7 - Considerações sobre aquisição do conhecimento de XBRL 

Entrevistado  

2 

“Quando começou aqui no Brasil a discussão, foi formada uma comissão na 

Pricewaterhouse eles escreveram alguns livros sobre esse assunto, a gente pesquisou 

conversou com esses pesquisadores da Price. Na época, isso foi a dez ou quinze anos 

atrás, foi criada uma comissão, e essa comissão  do XBRL brasileiro, não sei como tá 

isso hoje, na época foi coordenada pela USP. Não sei como tá hoje, o assunto não 

evoluiu, então... A gente acompanhou tudo o que estava ocorrendo na comissão, todos os 

trabalhos sendo desenvolvidos. Participamos de eventos. Eu na época era presidente do 

instituto brasileiro de relações com investidores, eu cheguei a fazer eventos sobre XBRL, 

trazer palestrantes internacionais, então era assunto no mercado de relações com 

investidores era um assunto que foi muito discutido. O potencial que o XBRL trazia para 

todo mundo, né. Só que no Brasil não decolou. Essa comissão não chegou a nenhuma 

conclusão. Nem sei se chegou ou não, porque ninguém falou mais nada no assunto.” 

4 

“Então, em termos de conhecimento para a gente não mudou muita coisa como a gente 

terceirizou essa atividade, quem fez o XBRL num primeiro momento na fase de teste e 

como quem faz nosso EDGAR para a SEC  é a MZ em termos tecnológicos ou de 

conhecimento ...   eu não tive que investir tecnologicamente para desenvolver o sistema 

para fazer a conversão dos arquivos  e enviar. A gente terceiriza essa parte. Então assim é 

a nossa demonstração, a gente passa para a MZ e eles que fazem todo, todo o trabalho de 

conversão para a linguagem específica.” 

Fonte: Dados da pesquisa. 

4.6 Perspectivas de Adoção no Brasil 

Questionou-se as empresas sobre as perspectivas de adoção no Brasil. Houve 

divergências em relação a existência de uma taxonomia brasileira. O Entrevistado 2 disse 

que não conseguiram criar taxonomia no Brasil. Contudo, uma taxonomia para relatórios 

financeiros empresariais foi criada no Brasil em 2012. Infelizmente, mesmo usuários 

interessados no processo, como o entrevistado, não tomando conhecimento do fato.  

Em outros países também houve dificuldades para estabelecimento de uma 

taxonomia. Na Austrália, por exemplo, Troshani e Doolin (2005) verificaram que as 

empresas não ficavam confortáveis em adotar a XBRL pois consideravam-na um padrão 

muito instável. O fato do Brasil estar passando por um processo de harmonização contábil 

pode ter provocado instabilidades semelhantes e prejudicado o desenvolvimento da 

taxonomia. 

Apesar disso, os entrevistados se mostram favoráveis a adoção da XBRL no 

mercado nacional, conforme os depoimentos reproduzidos no quadro 8. 
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Quadro 8 - Perspectivas de adoção da XBRL no Brasil 

Entrevistado  

1 

“Eu acredito que sim, a grande vantagem do XBRL ser adotado no Brasil seria você 

conseguir conversar mais fácil com alguns sistemas norte americanos que hoje nem tem 

mais tanta dificuldade justamente porque eles conseguem pegar os XML no Brasil. 

Portanto você pega, por exemplo, com uma Bloomberg da vida trabalhar com dados de 

empresa brasileira é super fácil pois tem tudo em XML, que vem da CVM. A XML é a 

base do XBRL, então...” 

2 

“Com certeza, sem dúvida nenhuma. Acho que seria bom para todo mundo. 

[...] 

Quanto mais gente tem acesso a informação, quanto mais gente discute a informação, 

Jacques, é melhor para todo mundo. Melhor para as empresas, melhor para a mídia, para a 

academia. Todo mundo ganha com isso. Se você tem ferramentas que possibilitam a você 

fazer pesquisas mais rápidas, melhores, com mais acuidade, de uma forma mais eficaz, 

com certeza as empresas vão ganhar com isso. Porque você fazendo boas análises, o Itaú 

vai ganhar, porque a gente vai ler teu trabalho e vai descobrir coisas que a gente não tá 

percebendo e você percebe, a BRS vai descobrir coisas, o Bradesco vai descobrir coisas, ou 

seja, quanto mais gente olhar mais gente vai opinar, mais gente vai conseguir analisar de 

uma forma adequada e o XBRL tá ali, uma instrumentalização para mais gente conseguir 

de uma forma fácil, sem precisar comprar um sistema sem precisar ter broadcast, 

economática. De uma forma fácil ele conseguir manipular, utilizar os dados contábeis das 

empresas de uma forma adequada e eficaz” 

4 

“Com certeza, acho que facilita bastante, de novo, a comparabilidade, até onde a gente sabe 

tem um movimento que a MZ estava participando muito fortemente junto a FIPECAFI 

tinha um movimento de implantar a XBRL, uma taxonomia local, visando a 

comparabilidade das instituições. É um padrão que propicia facilidade para os pares.” 

Fonte: Dados da pesquisa. 

5 Conclusões  

Efetuamos um estudo de campo exploratório por meio de entrevistas pautadas no 

modelo de adoção de inovação tecnológica TOE com objetivo de investigar a experiência 

das empresas brasileiras que utilizaram a tecnologia XBRL para divulgação contábil no 

mercado americano durante o programa de adoção voluntária em 2009. As empresas 

brasileiras que captam recursos naquele mercado serão obrigadas a utilizar essa tecnologia 

de divulgação para períodos encerrados a partir de 15 de dezembro de 2017.  

O modelo utilizado para análise (TOE) classifica os fatores que influenciam a 

adoção de uma inovação tecnológica em fatores tecnológicos, organizacionais e 

ambientais. Além disso, destacamos o conhecimento como um fator a parte além dos três 

citados, por sua importância. 

Os principais fatores que favoreceram a adoção por parte das empresas que 

decidiram participar do programa piloto foram tamanho, disponibilidade de recursos, 

liderança para inovação (fatores organizacionais), existência de software capaz de trabalhar 

com a XBRL e vontade de agradar o regulador (fatores ambientais).  

Os fatores desfavoráveis a adoção encontrados foram a baixa quantidade de 

fornecedores, poucas pressões de investidores, o não reconhecimento de casos de sucesso 

na adoção (fatores ambientais), impossibilidade de verificar os resultados e avaliar os 

benefícios devido a interrupção da divulgação em XBRL para os emissores estrangeiros 

que utilizam IFRS (fator tecnológico) e o baixo nível de conhecimento sobre a tecnologia 

por parte das empresas brasileiras. 

A principal expectativa das empresas brasileiras em relação ao uso da tecnologia 

XBRL é a possibilidade de facilitar a realização de benchmarks com concorrentes. 
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Também buscam se posicionar melhor na busca por capital, assim como as empresas 

americanas. Pinsker e Li (2008) informam que as empresas europeias, pelo contrário, 

buscam nessa tecnologia um meio de reduzir os custos da divulgação contábil. 

Os respondentes não consideraram o mercado americano como um caso de sucesso. 

Para eles, o fato de que parte do mercado americano divulga sob IFRS e outra usa US 

GAAP prejudica a comparabilidade.  

Constatou-se que uma das empresas que participaram do programa piloto perdeu o 

conhecimento adquirido no mesmo devido ao grande lapso temporal entre o piloto e a 

adoção compulsória. A perspectiva temporal e a rotatividade de pessoal são fatores que 

devem ser levados em conta na decisão sobre participação em programas de teste. 

6 Recomendações 

Para os respondentes da pesquisa, o custo não é a principal dificuldade de 

implementação, mas sim a padronização das contas. Para uso da XBRL é necessário 

conformidade com a taxonomia, utilizar uma contabilidade mais padronizada. O maior 

entrave é cultural e não financeiro. Esse resultado deve ser interpretado levando em conta 

que as empresas participantes do estudo têm grande porte e, portanto, maior 

disponibilidade de recursos, fatores positivamente correlacionados a adoção de tecnologia. 

Além disso, como a adoção foi voluntária, uma empresa que não estivesse disposta a 

aplicar os recursos nessa tecnologia simplesmente não participou do programa. É 

necessário verificar com a adoção compulsória iniciada no presente ano se essa opinião 

sobre custos se mantém ou se há maiores resistências a tecnologia. 

Houve frustração com a expectativa de materialização dos benefícios da XBRL 

devido a interrupção do programa piloto. Os participantes esperavam maior feedback sobre 

a linguagem. Tal fato sugere que se efetuem pesquisas com as empresas após a adoção 

compulsória para verificar as impressões a partir do momento em que se possa avaliar 

melhor a utilização. 

Outra linha de pesquisa importante é comparar a adoção compulsória por parte das 

empresas que participaram do programa voluntário em contraste com as que não 

participaram. Essa visão comparativa permitiria lançar luz não só sobre a diferença entre a 

opinião dos grupos mais ou menos afeitos a adoção tecnológica, mas principalmente 

avaliar a importância da participação em programas-piloto. Uma possível questão de 

pesquisa é se a participação no piloto forneceu subsídios ou facilitou a adoção posterior.  
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Resumo: Nos últimos anos, os serviços profissionais de contabilidade vêm sendo 

impactados de forma importante por conta da implantação do Sistema Público de 

Escrituração Digital (SPED), criando um ambiente de desafios para as empresas de 

serviços contábeis, como o negócio em si, os sócios e funcionários. O objetivo geral deste 

trabalho é identificar quais foram os efeitos da implantação do SPED nos serviços 

profissionais de contabilidade observados pelos gestores de escritórios de contabilidade. O 

método de análise desta pesquisa é qualitativo através de estudos de caso múltiplos. Na 

pesquisa foi observado o atendimento ao  SPED levou aos escritórios de contabilidade a ter 

um aumento considerável retrabalho por causa das mudanças de layout dos programas de 

entrega da declaração, aumento de custos relacionados a horas extras, necessidade de 

contratação de pessoal com maior qualificação e investimento em sistemas e tecnologia de 

informação.. Por outro lado, foi percebido que o SPED trouxe maior segurança no que se 

refere à ao tratamento da informação e sua qualidade, pois criou um ambiente menos 

propício a riscos de fraudes.  

Palavras chave: SPED, Governo Eletrônico, Contabilidade 

 

The Perception of Accounting Offices Managers in the City of Rio de Janeiro in relation to 

the implementation of SPED 
 

Abstract: In recent years, professional accounting services have been significantly 

impacted by the implementation of the Public Digital Bookkeeping System (SPED), 

creating a challenging environment for accounting services companies, such as the 

business itself, the partners and employees. The general objective of this work is to identify 

the effects of the implementation of SPED on professional accounting services observed by 

accounting office managers. The method of analysis of this research is qualitative through 

multiple case studies. In the survey it was observed the attendance to the SPED led to the 

accounting offices to have a considerable increase in rework because of the layout changes 

of the delivery programs of the statement, increase costs related to overtime, need to hire 

more qualified personnel and investment in information systems and technology. On the 
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other hand, it was perceived that SPED brought greater security with regard to the 

treatment of information and its quality, since it created an environment less conducive to 

fraud risks. 

Keywords: SPED; Electronic Goverment, Accounting  
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INTRODUÇÃO 

É uma tendência a informatização da contabilidade e, espera-se, a diminuição do 

retrabalho nos escritórios contábeis. A tecnologia a serviço do governo e dos escritórios 

contábeis pode ser extremamente importante nos próximos anos para mudar o perfil do 

trabalho do contador. No entanto, a adaptação destes escritórios vai depender da forma 

como os empresários contábeis encaram o uso da tecnologia e como eles utilizam ela a seu 

favor.  

Nos últimos anos, os serviços profissionais de contabilidade vêm sendo 

impactados de forma importante por conta da implantação do Sistema Público de 

Escrituração Digital (SPED), criando um ambiente de desafios para as empresas de 

serviços contábeis, como o negócio em si, os sócios e funcionários, conforme a pesquisa de 

(Ruschel, Frezza, & Utzig, 2015).  

Para Iudicibus, Martins, & Carvalho (2005), a atividade de contabilidade é um 

campo de conhecimento para formação dos agentes decisórios nos mais variados níveis. É 

fruto do estudo dos fatos econômico-financeiros de uma entidade. Ainda segundo 

Iudicibus, Martins, & Carvalho, (2005), a atividade de contabilidade, como sistema de 

escrituração como hoje conhecemos, surgiu por meio da interação e da integração de um 

considerável número de eventos e fatores históricos, contando com a participação de vários 

povos e civilizações. Todos esses fatores influenciaram e moldaram a atividade contábil 

que conhecemos. 

O SPED faz parte de um projeto do Governo Federal do Brasil, que se 

convencionou chamar de Governo Eletrônico. Conforme Medeiros & Guimaraes (2005) a 

definição de Governo eletrônico pode ser definida como um serviço público, que é feito 

via internet e que é oferecido pelo governo e suas agências e que habilita o público a 

concluir as transações entre governo e empresas/pessoas através deste serviço.  

Conforme o estudo de Diniz, Barbosa, Junqueira, & Prado (2009), embora a ideia 

de Governo Eletrônico seja associada ao seu uso no setor público de tecnologias de 

informação, por exemplo, o uso da internet, segundo os autores, o objetivo base do sistema 

de Governo Eletrônico é modernizar a administração pública e aumentar a eficiência dos 

processos operacionais e administrativos dos governos. 

 As origens do sistema de Governo Eletrônico, no Brasil, foram dadas por meio da 

criação do Grupo de Trabalho Interministerial, que surgiu por força do Decreto 

Presidencial de 3 de abril de 2000, durante a gestão do presidente Fernando Henrique 

Cardoso (Medeiros & Guimaraes, 2005). Esse grupo de trabalho tinha a finalidade de 

examinar e propor políticas, normas e diretrizes referentes a formas eletrônicas de 

interação dos sítios do Governo Brasileiro. Posteriormente, em outubro do mesmo ano, foi 

criado o Comitê Executivo do Governo Eletrônico (CEGE), ao qual coube definir os papéis 

que diversos órgãos da administração pública iriam executar em termos de ações e de 

normas, que deram condições para a existência do ambiente institucional que se intitula E-

Governo. O ambiente institucional consiste na utilização da internet e da web para ofertar 

informações e serviços governamentais aos cidadãos (Medeiros & Guimaraes, 2005). 

Em 2007, o Governo Federal, por meio da Lei 6.022, de 22 de janeiro de 2007, 

institui o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). O SPED faz parte de um 

conjunto de iniciativas lançadas pelo Governo Federal, dentro do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC), e seu grande objetivo é substituir diversas declarações acessórias 

que visam a demonstrar o cumprimento das obrigações fiscais junto ao fisco por parte dos 

contribuintes. Até então, esses contribuintes eram obrigados a enviar as declarações em 

meio físico (por meio de formulários em papel). Nesse momento, esses documentos 
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impressos foram substituídos por declarações eletrônicas, enviadas via internet (Brasil, 

2007). 

Assim, o SPED pode ser definido como um conjunto sistêmico de recepção, 

validação e armazenamento da escrituração fiscal e comercial dos contribuintes, conforme 

Diniz, Barbosa, Junqueira, & Prado (2009). Ainda segundo os autores, o método beneficia 

os contribuintes em termos de eliminação de digitação de notas fiscais na recepção de 

mercadorias; redução da possibilidade de erros de escrituração, diminuindo a quantidade 

de multas fiscais; redução de custo atrelado ao consumo de formulários em papel e 

impressões; e, por último, armazenamento de documentos em meio físico.    

Além do objetivo de alcançar maior agilidade no que se refere ao contato com as 

informações fiscais e comerciais dos contribuintes, outro objetivo da Receita Federal, por 

meio do SPED, é a diminuição dos ilícitos tributários por parte dos contribuintes, pois a 

burocracia, por meio de documentos físicos, cria um ambiente favorável à existência 

desses ilícitos (Diniz, Barbosa, Junqueira, & Prado, 2009). 

Por intermédio do SPED, os órgãos fiscalizadores das fazendas municipais, 

estaduais e federal têm uma interação com o contribuinte no mesmo momento em que a 

empresa contribuinte processa um fato, como a emissão de nota fiscal (eletrônica) 

mediante a venda de um bem ou o oferecimento de um serviço.  

Essa interação é importante e rápida, de modo que os órgãos de governo podem 

aumentar ou diminuir a quantidade de informação solicitada e não precisam 

necessariamente fazer a fiscalização na empresa, exceto em casos específicos. Como os 

dados todos na base do Governo, o acesso às informações da empresa é muito mais 

detalhado. No entanto, existe uma série de pré-requisitos necessários para que esta base 

seja constituída, como por exemplo, o hardware utilizado pela empresa, o nível de 

segurança do seu sistema de informação, o treinamento de funcionários para utilização 

deste sistema e a rapidez com que todos os requisitos solicitados pelo governo sejam 

processados na forma determinada. 

Sabendo deste nível de detalhe e requisitos solicitados pelo Governo e também 

conhecendo a quantidade de obrigações acessórias e complexidade no cumprimento dos 

tributos já existentes; assim como o despreparo das empresas no fornecimento de 

informações, é de se esperar que haja dificuldades nas empresas contábeis para cumprir 

com as informações que estão sendo exigidas pelo Governo.  

Diante deste contexto, a pergunta deste trabalho de pesquisa é: Quais efeitos 

foram  identificados pela percepção dos gestores de escritórios de contabilidade em 

relação ao aumento ou diminuição de serviços e impacto em novos serviços, ocorridos nos 

departamentos de contabilidade, fiscal, departamento  pessoal, informática e financeiro 

em seus escritórios mediante a necessidade de atender as obrigações do SPED de seus 

clientes? 

O objetivo geral deste trabalho é identificar quais foram os efeitos da implantação 

do SPED nos serviços profissionais de contabilidade observados pelos gestores de 

escritórios de contabilidade. 

Os objetivos específicos do trabalho são: a) Observar quais são os departamentos 

internos do escritório contábil mais afetados pela necessidade do atendimento via 

plataforma SPED; b) Verificar os departamentos em que os gestores e os empresários 

contábeis esperam concentrar maiores investimentos para atender o cumprimento das 

obrigações SPEDs; c) Analisar se foram observadas oportunidades de vendas de novos 

serviços contábeis oriundas da necessidade do atendimento da plataforma SPED. 

A pesquisa exploratória foi feita por meio de análise qualitativa, com base em um 

questionário respondido pelos empresários e/ou por gestores nos serviços contábeis. 
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Gestores nos escritórios de contabilidade são definidos como funcionários que ocupam 

cargos de responsabilidade na prestação de serviços contábeis junto aos clientes da 

empresa de contabilidade e, neste caso, falam em nome da empresa de contabilidade. 

A contribuição é entender os efeitos ocorridos em firmas que prestam serviços de 

contabilidade, como também identificar os impactos nos negócios de prestação de serviços 

contábeis após a implementação do SPED. 

Antes do SPED, a escrituração fiscal era feita de forma manual ou disposta em 

relatórios e livros em papel. Dessa forma, somente podia ser auditada de forma presencial 

por parte dos auditores e dos fiscais das referidas instâncias fazendárias. Nesse contexto, 

alguns equívocos passavam, muitas vezes, de forma despercebida. Essa realidade também 

era cômoda para as empresas e para os profissionais de contabilidade, porém, com o 

advento da plataforma SPED e a introdução da nota fiscal eletrônica e de regras fiscais 

criteriosas, qualquer tipo de equívoco no processo de escrituração fiscal não passará 

despercebido por parte dos órgãos fazendários, devido ao poderoso sistema de cruzamentos 

eletrônicos de dados. 

Faria, Finatelli, Geron, & Romeiro (2010), na busca por entender a percepção dos 

contribuintes em relação aos impactos da adoção do SPED, informam que o Governo 

Brasileiro, em termos de governo eletrônico, empregou os modelos de países como 

Espanha, Chile e México. Ao pesquisar por nomes de empresas envolvidas em pelo menos 

um dos grandes subprojetos do SPED, verificou-se que não foram obtidos resultados 

satisfatórios por parte das empresas entrevistadas em termos de redução no tempo da 

emissão da nota fiscal, maior agilidade na produtividade de recebimento de mercadorias e 

redução na aquisição de papel. O ponto positivo observado na pesquisa foi uma percepção 

dos entrevistados com relação a uma expectativa positiva que, no futuro, o SPED poderá 

propiciar uma diminuição dos riscos de fraudes e dos custos operacionais. 

Neves Junior, Oliveira, & Carneiro (2011) em sua pesquisa exploratória sobre o 

SPED junto a vinte empresas onde foi estudado os benefícios e desafios durante a 

implantação do SPED constatou em seu estudo principalmente no que se refere as 

implantações e parametrizações de sistemas de informação utilizadas para processamento 

da informação contábil. Também não foi percebido, pelo público pesquisado, a maior parte 

dos benefícios propagados pela Receita em relação ao SPED, exceto o fato de maior 

segurança para geração da informação contábil. 

Zwiters (2013) pesquisou a respeito dos impactos pela inovação tecnológica nos 

escritórios de contabilidade do Rio Grande do Sul. Nesse estudo, foi feita uma abordagem 

sobre a inovação tecnológica de uma maneira geral, incluindo o SPED como inovação. A 

conclusão de Zwiters (2013) foi de que as necessidades de envio de informações para os 

clientes e para as entidades fiscalizadoras representaram um aumento na complexidade da 

execução de serviços, no caso da Tecnologia da Informação (TI). Isso acarretou para os 

empresários contábeis pesquisados um aumento dos gastos com TI, treinamento e aumento 

de folha devido à necessidade de contratação de mão de obra com melhor qualificação, o 

que não significou uma diminuição ou uma substituição de quadros, mas sim um aumento. 

Porém, segundo o autor, esse investimento não foi proporcional aos honorários cobrados 

aos clientes desses escritórios de contabilidade. Como fator positivo advindo dos impactos 

das inovações tecnológicas, foi destacado o aumento da rapidez na obtenção de informação 

interna e externa do escritório de contabilidade e maior segurança dessa informação. 

A maioria dos estudos anteriores analisou o efeito do SPED nos escritórios de 

contabilidade durante os anos iniciais pós-advento desta obrigação de assessoria fiscal. 

Este estudo é realizado após dez anos da promulgação da lei do SPED e foi aplicado em 

escritórios de contabilidade de variados portes e tempo de existência, que têm em comum o 
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fato de estarem localizados na segunda maior metrópole brasileira, a cidade do Rio de 

Janeiro. 

Um vez que o SPED vem se consolidando ao longo destes dez anos como um dos 

principais instrumentos de observação do comportamento fiscal dos contribuintes por parte 

da administração governamental como também análise de dados financeiros e patrimoniais 

das entidades contribuintes, este trabalho irá contribuir para identificar quais são as áreas 

que demandam e continuarão a demandar investimentos por parte dos empresários de 

escritórios de contabilidade no futuro para atender as obrigações do SPED de seus clientes. 

METODOLOGIA  

Esta pesquisa é exploratória conforme definida por Sampieri, Collado, & Lucio 

(2013) pois tem como objetivo entender o objeto que se estuda e serve como referência e 

base para novas pesquisas.  

Sampieri, Collado, & Lucio (2013) define os estudos qualitativos como aqueles 

que abordam coleta de dados utilizando técnicas que não mensuram e nem associam o 

resultado numérico à análise da pesquisa. Esse método não permite a generalização dos 

resultados e também não tem como utilizar uma amostra representativa que seja possível 

expandir para populações mais amplas. 

Dessa forma, o método de análise desta pesquisa é qualitativo, por fornecer 

profundidade aos dados e oferecer um ponto de vista recente dos fenômenos abordados, 

assim como flexibilidade para tratar os elementos. 

Na análise foi utilizado o estudo de caso, que é definido por Severino (2014), 

como um tipo de pesquisa de um único caso em particular, que pode ser considerado 

representativo em um conjunto de casos análogos. Este caso, por si, pode ser 

significativamente representativo de forma a ser apto a dar fundamento para outros casos 

existentes em situações iguais, autorizando interferências. Para Yin (2015), o estudo de 

caso é a melhor forma de responder questões básicas sobre o “como?” e o “por quê?” a 

respeito de um assunto específico. 

Como os escritórios contábeis possuem características e tamanhos diferentes, 

optou-se por utilizar o estudo múltiplo de casos. Esse estudo foi aplicado em seis 

escritórios de contabilidade de pequeno, médio e grande porte, localizados em municípios 

do Estado do Rio de Janeiro. Tais escritórios apresentam realidades de clientes e níveis de 

complexidade distintos. 

Foi utilizado um roteiro de entrevistas com cada um dos escritórios de 

contabilidade da cidade do Rio de Janeiro. O roteiro foi utilizado para entrevistar os 

proprietários e os sócios e ou gestores desses escritórios contábeis. O critério utilizado para 

a escolha dos escritórios de contabilidade foi a partir de dados de contatos do círculo de 

relacionamento profissional do pesquisador e autor desta pesquisa. Os dados dos 

escritórios respondentes tiveram como base o ano findado em 2016.   

A amostra utilizada foi não probabilística com um procedimento de seleção 

informal (Sampieri, Collado, & Lucio, 2013), Os dados foram analisados qualitativamente, 

considerando-se o padrão de respostas obtido. Através da análise das respostas obtidas 

foram observadas as principais informações em cada entrevista, identificando as 

informações que se aproximavam entre as entrevistas e fazendo a análise dos resultados, 

que está sendo apresentada no próximo item.  

RESULTADOS  

Em relação ao perfil dos escritórios pesquisados, todos estão localizados na cidade 

do Rio de janeiro, devido ao fato de que o pesquisador, por também ter sua base 

profissional nesta cidade, tem um maior relacionamento profissional com o público de 

respondentes. A pesquisa aplicada em 6 escritórios contábeis. No que se refere ao tempo de 
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existência dos escritórios respondentes a pesquisa, quatro escritórios têm tempo de 

existência entre 1 a 4 anos; um tem tempo de existência entre 5 a 10 anos e o outro 

escritório tem atividade há mais de 20 anos. Note-se que os escritórios com perfil de 1 a 4 

anos de existência, embora tenham pouco tempo de existência, seus diretores e sócios têm 

mais de 20 anos de experiência profissional na área contábil, trabalhando em outros 

escritórios de contabilidade mais antigos ou oriundos de firmas de auditoria e consultoria 

contábil. Em termos de faturamento, tomando-se como base o ano de 2016, dois escritórios 

declararam faturamento de até R$ 100 mil; um entre R$ 100 mil a R$ 1 milhão, um entre 

R$ milhão a R$ 5 milhões; um entre R$ 5 milhões e R$ 10 milhões e o ultimo acima de R$ 

10 milhões. Em relação a quantidade de funcionários, três escritórios declararam ter entre 

31 a 50 funcionários, dois escritórios informaram que tinha de 11 a 20 funcionários e um 

escritório informou ter de 1 a 10 funcionários. A pesquisa buscou escritórios de tamanhos e 

realidades diversas propositalmente de forma a coletar as percepções de gestores de 

escritórios diversos.  

A segunda parte do questionário teve como objetivo coletar as impressões dos 

respondentes a respeito da plataforma SPED, que é o objetivo principal deste estudo. 

Inicialmente, a pesquisa buscou entender a quantidade de clientes que demandam de 

soluções SPED. Ao serem perguntados a respeito da quantidade de clientes obrigados a 

atender âs declarações do SPED , cinco escritórios responderam que atendiam até 50 

clientes obrigados a entregar as declarações do SPED e um escritório informou ter mais de 

200 clientes obrigados a essa obrigação acessória. Com isso, é possível observar que todos 

os escritórios possuem clientes demandados pela Receita Federal e demais autoridades 

fiscais (por meio de convênios entre entes municipais e estaduais com a Receita) por meio 

da plaforma SPED, e essa demanda é relativamente grande.  

Quando questionados sobre qual a área do escritório que, para atender às 

declarações do SPED dos seus clientes, obteve maior impacto, todos os seis escritórios 

respondentes indicaram que as áreas contábil e fiscal. Dois escritórios elegeram além da 

área contábil e fiscal as áreas financeiro e informática e outo escritório indicou a área de 

departamento pessoal como também área impactada pelo atendimento ao SPED , 

juntamente as áreas contábil e fiscal .  

Todos os escritórios respondentes indicaram que os Departamentos de 

Contabilidade e Departamento Fiscal foram os mais impactados pela necessidade de 

atendimento aos SPEDs. Essa afirmativa não surpreende ao se fazermos uma correlação 

entre os módulos de SPED, conforme Quadro 1 que sintetiza a base da informação para 

fins de SPED conforme  descrição da Receita Federal do Brasil (2015) . 
 

Quadro 1. Módulos SPED por tipo de informação requerida. 

 
Fonte: Adaptado de (Receita Federal do Brasil, 2015). 

 

Módulo Descrição

Cte Conhecimento de Transporte Eletrônico Fiscal

ECD Escrituração Contábil Digital Contábil

ECF Escrituração Contábil Fiscal Contábil Fiscal

EFD ICMS IPI Escrituração Fiscal Digital ICMS e IPI Fiscal

EFD Reinf Escrituração Fiscal Digital Retenções  Previdenciária Fiscal Folha de Pagamento

E-Financeira Escrituração Financeira Contábil Financeiro

E-Social Escrituração  Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas Fiscal Folha de Pagamento

MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais Fiscal 

NF-e Nota Fiscal Eletrônica Fiscal 

NF-S Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Fiscal 

Base da Informação
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É percebido pelo Quadro 1 que a informação fiscal é requerida em oito dos dez 

módulos do SPED, o que ajuda a entender o fato de que todos os respondentes indicaram o 

Departamento Fiscal como um dos departamentos que perceberam maior impacto ao 

atender às necessidades do SPED. Contudo, o leitor pode questionar o fato de que o 

Departamento Contábil foi notado como departamento de igual percepção de impacto para 

atender ao SPED, uma vez que a informação contábil é requerida em três módulos dos dez 

que compõem a plataforma SPED. No entanto, é importante salientar que toda informação 

fiscal, de folha de pagamento e financeira, é refletida em registros contábeis, e o módulo 

ECD, que trata da informação contábil e fiscal, é um consolidador da informação dos 

demais módulos. De forma que, como a Receita faz o cruzamento das informações dos 

módulos do SPED, conseguimos entender que a contabilidade, por ser um repositório de 

todos os registros da entidade, conforme define Gasparetto (2014), e por ser a área 

responsável pelo processamento das informações contábeis,  sofre bastante impacto ao 

atender à plataforma SPED. 

Todavia, a área de Informática dos escritórios de contabilidade, que a princípio 

não é uma área que fornece dados para o preenchimento do SPED, é percebida em termos 

de impacto na mesma proporção que a área financeira. Ao questionar os respondentes que 

deram essa resposta, foi notado que o impacto da área de informática é notado pela 

necessidade de dar condições operacionais às áreas de negócios dos escritórios de 

contabilidade no que se refere ao SPED. O envolvimento da área de informática, no que se 

refere ao suporte a sistemas do escritório e manutenção das máquinas, condições de 

conectividade e velocidade dos dados sistêmicos, foram notados como impactados pela 

necessidade do escritório em atender às declarações SPED dos seus clientes. Essa 

conclusão a respeito da área de informática também é observada no trabalho de Zwirtes 

(2013). 

Por fim, outro dado obtido dos respondentes foi que áreas como de consultoria e 

comercial não foram notadas como impactadas pelo SPED, o que pode levar ao 

entendimento que veremos mais à frente, que a necessidade de atendimento ao SPED pode 

não ter contribuído para novas atividades do escritório no que se refere à geração de novos 

serviços e novas receitas desses novos serviços. No trabalho de Zwiters (2013), o autor 

concluiu que os investimentos realizados pelos escritórios de contabilidade em informática, 

treinamento e contratação de pessoal não foram proporcionais à geração de receitas nesses 

escritórios. 

Das áreas responsáveis pela geração de informações ao SPED , foi perguntado qual 

área que percebida de forma mais negativa e mais positiva. Em relação ao impacto 

negativo, quatro escritórios informaram que a área fiscal precisou aumentar muito a equipe 

para cumprir as obrigações e que o tempo foi restrito para fazer os treinamentos 

necessários. Além disso, a mudança constante de layout feita pela Receita Federal causa 

aumento do retrabalho nos escritórios e, constantemente, aumento de custos. Três 

escritórios informaram que, além da área fiscal, a área contábil e departamento pessoal 

também precisaram aumentar treinamentos e pessoal, impactando em aumento de custos, 

sem contrapartida de receitas.  Sobre a percepção positiva os escritórios entrevistados, 

apenas um dos escritórios comentou que, apesar da adaptação inicial, acredita que haveria 

agilidade nos processos do escritório 

Com base nas respostas transcritas, a percepção negativa por parte dos 

respondentes está concentrada no aumento das horas trabalhadas envolvidas para 

processamento da informação  que, a priori, pode-se entender como aumento de custos de 

pessoal para estes escritórios de contabilidade, conforme também relatado por Zwirtes 

(2013). 
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 Outra percepção negativa refere-se à dificuldade com parametrizações de seus 

sistemas de informação com o do próprio SPED. No trabalho de Neves Junior, Oliveira, & 

Carneiro (2011) essa dificuldade é descrita como um desafio à necessidade de conciliação 

entre as informações atuais e antigas para que haja sincronização eletrônica de dados. Esse 

tema, ou seja, a implantação do próprio SPED, é notado em um dos respondentes com 

descontentamento, como o plano de implantação dos módulos da própria Receita. 

No que se refere a sistemas, também ficou claro que os respondentes veem 

necessidade de investimento em sistemas, o que, por sua vez, caso não se reflita em 

geração de receita, remete a uma perda de resultado e diminuição da geração de lucros do 

escritório de contabilidade, conforme também observado pelo trabalho de Zwirtes (2013). 

Não podemos deixar de notar que um dos respondentes salientou, entre os itens já 

mencionados, a necessidade de investimento também em processos, que entendemos como 

processos internos, dos clientes do escritório. No entanto, o respondente E entende que, 

uma vez vencidas as questões iniciais ligadas à parametrização, ocorrerá maior velocidade 

no processamento da informação de seus clientes e, desta forma, pode-se entender que o 

investimento em sistemas poderá trazer beneficios em termos de custos como também 

acertividade na informação e no fortalecimento dos controles. Os entrevistados também 

responderam que a amarração de informações melhora o controle da empresa e obriga que 

todas as informações sejam passadas à contabilidade, diminuindo o risco do contador.  

Além disso, percebe-se que as respostas dos escritórios são concentradas no ponto 

de vista da qualidade da informação processada pelos escritórios de contabilidade, bem 

como da transparência por parte dos clientes, que são itens que diminuem o risco do 

profissional responsável pelas informações geradas. Outro ponto de vista positivo apontado 

foi o de maior controle por parte da Receita Federal do Brasil (2007), o que vemos como 

um benefício externo ao escritório de contabilidade, não sendo de usufruto dos mesmos. 

Chama atenção o fato de que os respondentes não declararam a grande maioria da 

percepção dos benefícios elencados pela Receita Federal do Brasil (2007) e por Neves 

Junior, Oliveira, & Carneiro (2011). O mais próximo que os respondentes chegaram em 

termos de relato de benefícios por parte do SPED, ao comparar com os dados da Receita 

Federal do Brasil (2007), e Neves Junior, Oliveira, & Carneiro (2011), foi no que se refere 

à segurança e qualidade da informação contábil e à diminuição dos riscos do profissional 

de contabilidade pela melhoria de processos e qualidade da informação-base para o registro 

contábil, como também foi apontado no trabalho de Faria, Finatelli, Geron, & Romeiro 

(2010). 

Em termos de quais módulos SPED foram entendidos como mais desafiante, ficou 

evidente com base nas respostas obtidas que o módulos ECD ( cinco respostas ) seguidos 

por ECF ( três respostas ) e e-social ( três respostas) . A baixo segue a descrição do que 

vem a ser a ser o múdulo ECD: 

 Livro Diário e seus auxiliares, se houver; 

 Livro Razão e seus auxiliares, se houver; 

 Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento 

comprobatórios dos assentamentos neles transcritos. (RECEITA 

FEDERAL DO BRASIL, 2014). 
 

Especificamente sobre o ECD, foi perguntado aos respondentes o motivo de ser 

visto como o mais desafiante e eles mencionaram, entre outras coisas, a dificuldade de 

migrar as informações contábeis dos seus sistemas como o plano referencial da Receita 

utilizada neste módulo. A isso se deve um volume adicional de retrabalho, segundo os 

respondentes, para arrumar a informação contábil na forma exigida pelo ECD. Este desafio 
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é corroborado pelo trabalho de Neves Junior, Oliveira, & Carneiro (2011), já citado, que 

traz como desafio a conciliação dos dados atuais e antigos para que haja a sincronização 

eletrônica. 

Outro ponto salientado pelos respondentes é o fato de que, uma vez que o SPED 

cruza os dados, o trabalho de análise contábil tem que ser minucioso de forma a executar 

um cruzamento entre as informações contábeis, fiscais, financeiras e previdenciárias, de 

modo que não fique evidente qualquer não conformidade da informação que poderia ser 

notada posteriormente pela Receita ou impedisse a finalização do envio de dados ao ECD. 

Também foi salientada pelos respondentes a preocupação a respeito dos controles internos 

dos clientes de forma que a fragilidade desses controles não ocasione riscos de altuações 

ou investigações fiscais por parte da própria Receita Federal. 

Outros módulos foram destacados pelos respondentes como igualmente 

desafiantes, a saber: os módulos ECF e e-Social, EFD Contribuição e EFD, ICMS, IPI, 

sobre os quais os respondentes salientaram que a principal dificuldade é a reunião de 

informações para o preenchimento de forma a respeitar o prazo de entrega estipulado pela 

Receita Federal. O controle de notas de entrada e saída, que depende do ambiente de 

controles internos dos clientes, e a comunicação desses clientes com os escritórios 

contábeis foram destacados como desafios adicionais para o preenchimento e a entrega dos 

módulos. Também foram apontadas pelos respondentes as dificuldades inerentes a 

sistemas por parte dos módulos e treinamento de pessoal como desafio à entrega desses 

módulos. 

Ao ser serem questionados sobre quais áreas ligadas ao atendimento ao SPED 

tiveram  maiores investimentos de foma a dar continuidade ao atendiemnto SPED , exceto 

o Departamento Financeiro, as áreas de Contabilidade, Fiscal e Departamento de Pessoal 

dos escritórios de contabilidade respondentes foram aquelas que receberam maiores 

investimentos. Assim como os departamentos contábil e fiscal tiveram a mesma percepção 

em termos de áreas mais impactadas pelo SPED, essas mesmas áreas serão aquelas que 

pela amostra receberão maiores investimentos, seguidas pelo Departamento de Pessoal 

impulsionado pela obrigação do SPED e-Social. 

Completando as respostas apresentadas, quatro escritórios responderam que a 

necessidade responder ao SPED de seus clientes não gerou novos serviços adcionais para o 

escritório de contabilidade, ou seja, o serviço não foi percebido pelo cliente e não gerou 

aumento de receitas para o escritório e, por enquanto, não aumentou a produtividade.  

Dois escritórios afirmaram que que houve ingresso de novos serviços pois estes   

afirmaram que o SPED por si só foi um serviço que foi cobrado à parte. Dessa forma, o 

próprio atendimento ao SPED foi caracterizado como uma nova linha de serviços e 

geração de receita e destes,  um escritório do grupo de respondentes, além de cobrar à parte 

pela entrega do SPED, incluiu o serviço adicional de mapeamento de processos aos 

clientes obrigados ao SPED. 

Para os respondentes que informaram que não houve geração de serviço adicional 

pelo advento do SPED, os clientes desses escritórios têm a precificação de serviços 

mediante a quantidade de notas fiscais de entrada e saída e não por  atividades como 

emissão de balanço patrimonial e ou declarações acessórias como o SPED. De forma que 

cada nova declaração fiscal como o SPED acaba por onerar o escritório, pois não há 

possibilidade de incluir o SPED no modelo de cobrança à parte. O escritório, segundo eles, 

tenta se valer de eficiência tecnológica de forma a empregar menor quantidade de horas de 

funcionários possível, melhorando a qualidade dos serviços, diminuindo custos e criando 

novos processos de forma a entregar um serviço com maior valor agregado aos clientes. 

Neste caso, a tecnologia aliada ao SPED melhora a eficiência e diminui custos.  
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A percepção dos escritórios em relação ao SPED é bastante diversa nos escritórios 

analisados. Alguns dos escritórios não perceberam a obrigação do SPED como benefício e, 

ao contrário, reportaram que isso só aumentou as obrigações do escritório contábil e 

aumentou custos. Outros, apesar de perceberem que há benefícios por conta do aumento de 

informação que deve ser cruzada, identificam que a quantidade de versões que são 

liberadas atrapalham o dia-a-dia do escritório e aumentam o retrabalho, causando também 

aumento de custos. Por fim, alguns dos escritórios conseguem visualizar que haverá uma 

melhora nas infomações a longo prazo e está investindo em tecnologia de informação para 

conseguir suprir esta demanda de cruzamento das informações contábeis.  

Pelas respostas apresentadas, a percepção dos respondentes, no geral, é negativa 

para os escritórios de contabilidade e também podemos perceber uma certa necessidade de 

uma interlocução melhor entre os escritórios de contabilidade e a Receita, principalmente, 

no que se refere a prazos e à plataforma de um modo geral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

Os serviços profissionais de contabilidade, principalmente aqueles que terceirizam 

serviços, vêm sendo impactados de forma importante por conta da implantação do Sistema 

Público de Escrituração Digital (SPED), criando um ambiente de desafios para as empresas 

de serviços contábeis, como o negócio em si, os sócios e funcionários, conforme a pesquisa 

de (Ruschel, Frezza, & Utzig, 2015).  

A contabilidade, como em toda a sua trajetória, utilizou os fatores de mudança 

para se moldar às necessidades de informação da empresa e, seguindo sempre a 

regulamentação governamental, se adaptar as exigências das obrigações acessórias 

impostas pelo fisco. Como já foi descrito anteriormente, Iudicibus, Martins, & Carvalho 

(2005) enfocam que a atividade de contabilidade é um campo de conhecimento para 

formação dos agentes decisórios nos mais variados níveis. É fruto do estudo dos fatos 

econômico-financeiros de uma entidade, portanto, dependente de seu ambiente e das suas 

imposições regulatórias.  Ainda segundo Iudicibus, Martins, & Carvalho, (2005), a 

atividade de contabilidade, como sistema de escrituração como hoje conhecemos, surgiu 

por meio da interação e da integração de um considerável número de eventos e fatores 

históricos, contando com a participação de vários povos e civilizações.  

Diante da necessidade de adaptação da contabilidade perante às constantes 

mudanças nas obrigações impostas pela Receita Federal, o objetivo deste artigo foi 

identificar quais efeitos, na percepção dos gestores de escritórios de contabilidade, em 

relação ao aumento ou diminuição de serviços e impacto em novos serviços, ocorridos nos 

departamentos de contabilidade, fiscal, departamento  pessoal, informática e financeiro em 

seus escritórios mediante a necessidade de atender as obrigações do SPED de seus clientes, 

tendo como base entrevistas a escritórios contábeis no Rio de Janeiro.  

Dessa forma, foi observado que o atendimento ao SPED trouxe inicialmente aos 

escritórios necessidades de investimentos em sistemas e pessoas. O atendimento ao  SPED 

levou aos escritórios de contabilidade a ter um aumento considerável retrabalho por causa 

das mudanças de layout dos programas de entrega da declaração, aumento de custos 

relacionados a horas extras, necessidade de contratação de pessoal com maior qualificação 

e investimento em sistemas e tecnologia de informação. Muitos dos custos e horas extras 

revelados na pesquisa devem-se não só ao programa SPED mas também a problemas 

ligados a parametrizações de sistemas. De modo geral, os custos e investimentos ocorridos 
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nos escritórios de contabilidade não se transformaram até o presente momento em 

oportunidades de novas linhas de serviços e incremento da receita.  

Por outro lado, foi percebido por parte dos sócios e gestores dos escritórios de 

contabilidade consultados que o SPED trouxe maior segurança no que se refere à 

segurança da informação e sua qualidade, pois o SPED criou um ambiente menos propício 

a riscos de fraudes. E o contínuo investimento em sistemas e pessoas poderá trazer um 

ambiente de serviço de melhor valor agregado e menos trabalhos manuais ainda 

executados por esses escritórios. 

Este trabalho tem implicações práticas para os sócios e gestores de escritórios de 

serviços contábeis pesquisados pois, independentemente de seu tamanho e tempo de 

existência, traz uma visão das necessidades comuns de investimento nesses escritórios de 

contabilidade face a necessidade de atendimento ao SPED. É importante salientar que a 

estratégia do cruzamento e investigação eletrônica de dados (onde o SPED está baseado) 

por parte das autoridades fazendárias no Brasil é uma tendência irrevogável. Desta forma, 

os atuais e futuros empresários e gestores contábeis deverão se preparar e se manterem 

preparados para este cenário. De forma geral, a pesquisa levou à conclusão de que muitos 

dos problemas revelados devem-se à necessidade de melhorar a parametrização sistêmica 

dos escritórios de contabilidade. 

A principal limitação a este estudo é a quantidade de dados analisados. 

Certamente, um número maior de respondentes poderá trazer um maior aprofundamento às 

conclusões apresentadas ou, até mesmo, chegar a outras conclusões com maior 

embasamento. 

Por fim, é possível aprofundar em pesquisas futuras os motivos elencados pelos 

respondentes no que se refere às percepções positivas e negativas a respeito do SPED, 

também como forma de aprofundamento sobre a questão apresentada e no impacto do 

contínuo investimento em pessoas e tecnologia para continuidade do atendimento ao 

SPED. O investimento em pessoas e tecnologia forma o ambiente propício para inovações 

em serviços. Pesquisas futuras a fim de confirmar se esses investimentos relatados serão 

suficientes para inovar o ambiente de serviços contábeis poderão ser de grande 

aproveitamento para gestores de escritórios contábeis e demais interessados sobre o tema. 
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Abstract. The increasing use of mobile devices has generated a demand for information 

about the user and the environment, i.e. the context. Context can be defined as the relation 

between the text and the situation in which it occurs. In computing, context is formed by 

circumstances used by a particular device. Context information can provide personalized 

and more dynamic services, being essential to ensure Quality of Context (QoC) and user's 

satisfaction. QoC describes the quality of information that is used to describe the context. 

Through a bibliometric analysis, this paper aims to address QoC by mapping  scientific-

academic publications on the topic. The results showed that studies on this topic have 

continuously increased in recent years, especially in conferences, with plenty of room for 

new research as well as many challenges to cope with.   

 

Keywords: Ubiquitous Computing, Quality of Context, Bibliometrics, Context-aware 

Service, QoC. 

 

MAPEAMENTO DAS PUBLICAÇÕES ACADÊMICO-CIENTÍFICAS SOBRE 

QUALIDADE DE CONTEXTO 

 

Resumo. O aumento da utilização de dispositivos portáteis vem gerando uma demanda de 

informações do ambiente e do usuário, que é chamado de contexto. Contexto pode ser 

definido como a relação entre o texto e a situação em que ele ocorre. Em informática, o 

contexto é formado pelas circunstâncias as quais se utiliza um determinado dispositivo. O 

uso destes contextos podem prover serviços mais dinâmicos e personalizados, sendo um 

aspecto essencial a garantia da Qualidade de Contexto (QoC), para atender a satisfação dos 

usuários. A QoC descreve a qualidade da informação que é usada para caracterizar o 

contexto. O objetivo deste artigo é explorar o tema Qualidade de Contexto através de uma 

pesquisa bibliométrica, gerando um mapeamento das publicações acadêmico-científicas 

que abordam este tema. Através dos resultados obtidos, pode-se perceber que este é um 

tema que continua em ascensão nos últimos anos, principalmente em conferências e há 

bastante espaço para pesquisa, com muitos desafios a serem enfrentados. 

 

Palavras-chave: Computação Ubíqua, Qualidade de Contexto, Bibliometria, Serviços 

sensíveis ao Contexto, QoC. 
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1. Introdução 

A computação ubíqua é um paradigma caracterizado pela presença de dispositivos 

portáteis, que estão cada vez mais fazendo parte das atividades diárias das pessoas. O 

termo computação ubíqua foi definido pelo cientista Mark Weiser, para se referir a 

dispositivos conectados em todos os lugares de forma transparente para o ser humano. 

Este paradigma se beneficia de avanços tecnológicos de dois ramos de pesquisa: 

computação móvel e computação pervasiva. A computação móvel é a capacidade de um 

dispositivo computacional e os serviços associados serem móveis, podendo ser carregado e 

transportado, mantendo-se conectado à rede ou a Internet. A computação pervasiva define 

que os meios de computação estarão distribuídos no ambiente de trabalho ou do dia a dia 

dos usuários de forma perceptível ou imperceptível. Desta forma, a computação ubíqua é a 

integração entre mobilidade com sistemas e presença distribuída, em grande parte 

imperceptível, inteligente e altamente integrada aos computadores e suas aplicações para 

benefício dos usuários.  

O processamento das informações é integrado a atividades e objetos do dia a dia do 

usuário, compostos por dispositivos pequenos, baratos e robustos. Estes dispositivos 

computacionais podem estar localizados em vários lugares, como: nos veículos, tecidos, 

móveis, produtos que consumimos, entre outros (Moreira, 2011). Suas aplicações são em 

diversas áreas como: indústria, comércio, turismo, saúde, entretenimento. Este tipo de 

aplicação possui forte ligação com as características do mundo físico e dos perfis de seus 

usuários. Tais informações são chamadas de contextos e representam o elemento básico de 

entrada para a computação ciente ou sensível ao contexto (Loureiro et al., 2009). 

De uma maneira geral, contexto pode ser definido como a relação entre o texto e a 

situação em que ele ocorre. Em informática, o contexto é formado pelas circunstâncias as 

quais se utiliza um determinado dispositivo. O contexto é qualquer informação que possa 

ser utilizada para caracterizar a situação de entidades como: pessoa, lugar ou objeto, que 

sejam consideradas relevantes para interação entre um usuário e uma aplicação (Dey, 

2000). 

O contexto apresenta quatro dimensões compostas por: contexto computacional que 

lida com os aspectos técnicos, relacionados com capacidades e recursos computacionais; 

contexto físico que é acessível por meio de sensores e recursos como: localização, 

condição de tráfego, velocidade, temperatura, iluminação; contexto de tempo que capta 

informações de tempo, como de um dia, semana, mês, estação do ano, ano; contexto do 

usuário que está relacionado à dimensão social do usuário, como seu perfil, pessoas nas 

proximidades, situação social e preferências (Chen, Kotz, & others, 2000). 

Estas informações de contexto podem ser utilizadas por sistemas ou aplicações com 

o objetivo de prover serviços mais otimizados e personalizados, aumentando a satisfação 

de seus usuários. Como também pode ser possível minimizar o consumo de recursos como 

energia, processamento e comunicação através da utilização do contexto. 

Um ponto importante é que as informações de contexto sejam confiáveis, ou seja, a 

qualidade de contexto deve ser garantida. A Qualidade de Contexto (QoC) descreve a 

qualidade da informação que é usada para caracterizar o contexto.  

A qualidade das informações de contexto utilizadas na adaptação de serviços tem um 

impacto significativo sobre as experiências dos usuários com serviços sensíveis ao 

contexto, que pode ser positivo ou negativo, dependendo da QoC. Desta forma, a QoC 

pode auxiliar o usuário a estimar o comportamento de um serviço sensível ao contexto. A 
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QoC também pode servir como um indicador para a seleção de um provedor de contexto, 

dispositivo que fornecerá o contexto, mais adequado. 

Tendo como foco o tema Qualidade de Contexto, este artigo apresenta um 

mapeamento das publicações acadêmico-científicas que utilizam esta abordagem. 

O artigo está organizado da seguinte maneira, a segunda seção apresenta aspectos 

conceituais sobre Qualidade de Contexto, a terceira seção apresenta uma fundamentação 

relacionada a técnicas bibliométricas, os procedimentos metodológicos da bibliometria 

realizada sobre QoC são descritos na seção 4. A seção 5 apresenta os resultados da 

pesquisa bibliométrica sobre QoC, finalizando na seção 6 com algumas considerações 

finais. 

2.  Qualidade de Contexto: Aspectos Conceituais 

A Qualidade de contexto (QoC) descreve a qualidade da informação que é usada 

como de contexto. Assim, QoC refere-se à informação e não ao processo, nem ao 

componente de hardware que fornece as informações (Buchholz, Küpper, & Schiffers, 

2003).  

Outra definição encontrada para QoC: é qualquer informação inerente que descreve 

informação de contexto e pode ser usada para determinar o valor da informação para uma 

aplicação específica. Isso inclui informações sobre o processo de provisionamento que a 

informação foi submetida (“histórico”, “idade”), mas não tratam de estimativas sobre os 

passos de provisionamentos futuros (Krause & Hochstatter, 2005). 

Existem diferenças entre Qualidade de Contexto (QoC), Qualidade de Serviço (QoS) 

e Qualidade de Dispositivos (QoD). Enquanto QoC descreve a qualidade da informação de 

contexto, QoS se refere à qualidade de um serviço. QoS é qualquer informação que 

descreve o quão bem um serviço é realizado. Serviços são executados em componentes de 

hardware, estes dispositivos possuem também uma qualidade, chamada Qualidade de 

Dispositivos (QoD). QoD é qualquer informação sobre as características técnicas e 

capacidades de um dispositivo (Buchholz et al., 2003).  

Percebe-se que QoC difere de QoS, pois as informações de contexto têm métricas de 

qualidade, mesmo quando não é fornecido como um serviço para todos os clientes 

(Huebscher & McCann, 2004). 

De uma forma mais genérica pode-se encontrar o conceito de Qualidade da 

Informação (QI) utilizado para qualquer tipo de informação. Uma relação entre as 

dimensões de QI e parâmetros de QoC pode ser verificada no trabalho de (Kim & Lee, 

2006).  

Algumas justificativas para a necessidade de QoC são descritas a seguir (Buchholz et 

al., 2003): 

 Informações de contexto são usadas para adaptar automaticamente o conteúdo ou 

serviços fornecidos. Portanto, a imperfeição de informações de contexto tem um 

impacto significativo sobre as experiências dos usuários com serviços sensíveis ao 

contexto (CAS – context-aware service); 

 QoC ajuda o usuário a reconstruir, interpretar e estimar o comportamento de um 

CAS, ou seja, a entrega de um determinado conteúdo, a ativação ou finalização de 

um CAS, ou o workflow do processo CAS. QoC deve ser disponibilizada a pedido 

dos usuários ou se a QoC for imperfeita; 
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 QoC é um indicador valioso para selecionar um provedor de contexto apropriado. O 

Provedor de CAS pode selecionar um provedor de contexto adequado com base na 

QoC oferecida e no preço da informação de contexto; 

 QoC permite especificar as políticas de acesso de uma forma mais refinada. Sem 

QoC o proprietário do contexto só poderia determinar quem tem permissão para 

acessar parte de seu contexto. Com QoC, por exemplo, um proprietário de contexto 

pode conceder a permissão de que um determinado grupo pode acessar sua 

localização atual, mas apenas com uma precisão de 10 quilômetros e com um atraso 

de algumas horas. Assim, QoC permite políticas de privacidade mais sofisticadas. 

Informações de contexto de alta qualidade desempenham um papel fundamental na 

adaptação de um sistema onde as situações mudam rapidamente. No entanto, a diversidade 

das fontes de informação de contexto e as características dos dispositivos de computação 

impactam fortemente na qualidade de informações de contexto em ambientes de 

computação pervasiva (Manzoor, Truong, & Dustdar, 2008). 

Alguns autores apresentaram o seu framework próprio de QoC, introduzindo e 

usando os mesmos conceitos com nomes diferentes. No entanto, apesar dessas diferenças, 

um pensamento comum pode ser destacado, QoC não está exigindo informação de 

contexto perfeita, com a maior precisão possível e atualidade, mas é necessária uma 

estimativa correta da qualidade da informação. Também se deve considerar que muita 

pesquisa tem reconhecido a abordagem de introduzir a qualidade da distribuição das 

informações de contexto (tempo de entrega de dados, confiabilidade, etc.) para garantir a 

disponibilidade das informações de contexto com a qualidade certa, no lugar certo e na 

hora certa (Bellavista, Corradi, Fanelli, & Foschini, 2012).  

Uma taxonomia das publicações encontradas na literatura sobre qualidade de 

contexto categoriza os temas que se destacaram no conjunto estudado (Nazário, 2015; 

Nazário, Dantas, & Todesco, 2012): 

 Definições e propostas de parâmetros de QoC: um conjunto de parâmetros é 

definido e/ou um ou mais parâmetros são propostos; 

 Alternativas de quantificação de parâmetros de QoC: nestes casos são 

propostas alternativas para quantificação de um ou mais parâmetros de QoC, 

utilizando técnicas variadas; 

 Modelos de representação de QoC: das abordagens de modelos de contexto 

encontradas na literatura, alguns autores utilizam QoC. No conjunto estudado 

foram identificados modelos que utilizam notação gráfica, marcação XML 

(Extensible Markup Language), UML (Unified Modelling Language) e 

destaque para a utilização de ontologias e OWL (Ontology Web Language); 

 Demais temas abordados: alguns outros assuntos específicos se destacaram 

neste conjunto de trabalhos pesquisados: Resolução de Inconsistência ou 

Conflito, Aspectos de segurança (controle de acesso, privacidade, 

confiabilidade), Distribuição de dados de contexto e Abordagens agentes e 

multiagentes; 

 Aplicação de QoC em determinados cenários: alguns estudos aplicam suas 

propostas a um determinado cenário.  Dentre estes cenários, destacam-se os 

ambientes inteligentes (smart-home, personal smart space, smart vehicle, 

rede veicular) e cenários de saúde (Medical Advice / Emergency System, M-
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health, Health, tele-monitoring, Ambient Assisted Living). Ainda podem-se 

citar outros exemplos, como: sistemas de reconhecimento, cenário de 

desastres e busca por restaurante. 

 Este estudo comentado acima categoriza uma amplitude de aspectos que são 

publicados cientificamente sobre o tema qualidade de contexto. A amplitude de assuntos e 

a evolução destes durante o tempo motivam o desenvolvimento de uma pesquisa 

bibliométrica sobre o assunto. 

3. Técnicas Bibliométricas 

 A Bibliometria é uma ferramenta estatística que permite mapear e gerar diferentes 

indicadores de tratamento e gestão da informação e do conhecimento, especialmente em 

sistemas de informação e de comunicação científicos e tecnológicos, e de produtividade, 

necessários ao planejamento, avaliação e gestão da ciência e da tecnologia, de uma 

determinada comunidade científica ou país. É um instrumento quantitativo que permite 

minimizar a subjetividade inerente à indexação e recuperação das informações, produzindo 

conhecimento, em determinada área de assunto. A Bibliometria contribui para tomadas de 

decisão na gestão da informação e do conhecimento, uma vez que auxilia na organização e 

sistematização de informações científicas e tecnológicas (Guedes & Borschiver, 2005). 

 O princípio básico subjacente às abordagens bibliométricas é que a comunicação 

científica é um dos principais resultados da pesquisa, constituindo um aspecto central da 

ciência. Embora as publicações não sejam o único indicador da atividade científica, são 

certamente elementos muito importantes do processo de troca de conhecimento. Para isso, 

as técnicas bibliométricas utilizam corpus de literatura para realizar suas análises e também 

se preocupam com o aspecto da temporalidade. Padrões de comportamento do campo de 

estudo podem ser visualizados ao longo do tempo. Na prática, os estudos bibliométricos 

baseiam-se em indicadores e em técnicas de visualização de informação da correlação dos 

elementos bibliográficos disponíveis nas bases de dados (Santos, J. L. S. S Maldonado & 

Santos, 2011). 

 A bibliometria foi escolhida por ser um método planejado que possibilita coletar, 

selecionar e analisar criticamente os estudos. No presente trabalho utilizam-se as técnicas 

bibliométricas para realizar um mapeamento das publicações acadêmico-científicas sobre o 

tema Qualidade de Contexto (QoC). 

 As fontes de um estudo de bibliometria são, portanto, publicações provenientes de 

estudos originais disponíveis em um banco de dados. As bases de dados utilizadas foram: a 

Web of Science, Scopus e IEEE Xplore consideradas pela comunidade científica boas 

fontes para estudos bibliométricos. Nestas bases encontra-se conteúdo científico, estes são 

relevantes tanto pela quantidade como pela qualidade dos periódicos científicos indexados. 

4. Procedimentos Metodológicos 

 Este artigo tem natureza exploratória de caráter descritivo (Vergara, 2003), com a 

utilização de técnicas bibliométricas. O processo de desenvolvimento deste estudo 

consistiu em três etapas: coleta de dados, análise de dados e síntese e representação dos 

dados.  Os passos seguidos são descritos a seguir. 

 Como passo inicial tem-se a escolha das bases de dados, devido ao seu 

reconhecimento científico e à acessibilidade aos pesquisadores foram escolhidas as bases: 

Web of Science, Scopus e IEEE Xplore. Não se fez restrição de período de busca, ou seja, 
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buscaram-se as publicações de todo o período disponível em cada base. O termo utilizado 

na busca foi "Quality of Context" no campo denominado Topic que compreende o título, as 

palavras-chave, e o resumo das publicações. O resultado da busca foi o conjunto com 100 

publicações na base Web of Science, 176 publicações na base Scopus e 72 publicações na 

base IEEE Xplore. A pesquisa nas bases foi realizada no dia 20 de novembro de 2017.  

 Esse conjunto de publicações foi utilizado para algumas análises. Para isso, o 

conjunto dos dados foi importado para o software SciMAT, que possibilita a organização 

dos dados bibliográficos provenientes de diversas bases de dados, fornecendo uma análise 

dos dados mais completa.  

 A busca realizada na base Web of Science foi salva em “Texto sem formatação” 

(registro completo e referências citadas) e então importada para o SciMAT. Já as buscas 

das bases Scopus e IEEE Xplore foram salvas em formato RIS para então serem 

importadas no software SciMAT.  As duplicações precisaram ser removidas manualmente 

no software SciMAT, foram eliminados também alguns registros referentes à Proceedings 

de conferências (não se tratando de um artigo específico). Optou-se por ordenar os 

documentos pelo título e excluir um dos registros repetidos. Assim permaneceram 179 

registros. 

 As análises foram feitas a partir da elaboração de tabelas, gráficos e figuras para 

representações bibliográficas. Na próxima seção apresentam-se os resultados mais 

relevantes sob o ponto de vista da abstração e do alto nível de agregação dos dados. 

5. Resultados 

 Os resultados gerais do conjunto de dados analisados estão representados na Tabela 

1, estes resultados foram retirados do software SciMAT. 

Tabela 1. Resultados gerais 

Critérios Quantidade 

Publicações 179 

Autores 376 

Instituições 416 

Referências citadas 5409 

Autores citados 1435 

Fontes citadas 1281 

Palavras-chave 357 

 A Tabela 2 mostra uma lista com os autores com mais publicações neste tema de 

estudo, Qualidade de Contexto. 

Tabela 2. Autores com mais publicações 

Autores Publicações 

Chabridon, S. 16 

Dantas, M.A.R. 13 

Desprats, T. 10 

Marie, P. 9 

Wang, J. 9 

Zheng, D. 9 

Conan, D. 8 
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Nazário, D.C. 8 

Dustdar, S. 7 

Filho, J.B. 7 

Manzoor, A. 7 

Taconet, C. 7 

 Na sequência, na Tabela 3 podem-se observar as instituições com mais publicações 

na área, destacando-se duas instituições brasileiras. 

Tabela 3. Instituições com mais publicações 

Instituições Publicações 

Universidade Federal de Santa Catarina 14 

Services repartis, architecture modelisation validation 

administration de reseaux 
14 

IRIT Institut de Recherche Informatique de Toulouse 9 

Naval University of Engineering 9 

Technische Universitat Wien 7 

University of Twente 7 

KU Leuven 7 

United Arab Emirates University 6 

Universidade do Estado de Santa Catarina 6 

Institut Mines Telecom 6 

 Do conjunto de documentos analisados (179), os mais citados estão representados 

na Tabela 4. 

Tabela 4. Publicações mais citadas 

Título Autores Ano Citações 

A survey of context modelling and 

reasoning techniques 

Bettini, C., Brdiczka, 

O., Henricksen, K., 

Indulska, J., Nicklas, 

D., Ranganathan, A., 

Riboni, D. 

2010 618 

An exploration of the factors that 

influence the implementation of evidence 

into practice 

Rycroft-Malone, J., 

Harvey, G., Seers, K., 

Kitson, A., 

McCormack, B., 

Titchen, A. 

2004 337 

A survey of context data distribution for 

mobile ubiquitous systems 

Bellavista, P., Corradi, 

A., Fanelli, M., 

Foschini, L. 

2012 138 

A survey on context-aware web service 

systems 

Truong, H.-L., Dustdar, 

S. 
2009 138 

Managing quality of context in pervasive 

computing 

Tao, X., Lu, J., Chen, 

S., Bu, Y., Gu, T., Li, 

J. 

2006 69 

A quality measurement method of 

Context information in ubiquitous 

environments 

Lee, K., Kim, Y. 2006 62 

On the evaluation of quality of context Manzoor, A., Truong, 2008 59 
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H.-L., Dustdar, S. 

Quality-of-context and its use for 

protecting privacy in context aware 

systems 

Van Sinderen, M., 

Wegdam, M., Sheikh, 

K. 

2008 58 

Challenges in modelling and using quality 

of context (QoC) 

Krause, M., 

Hochstatter, I. 
2005 48 

Middleware support for quality of context 

in pervasive context-aware systems 

Van Sinderen, M., 

Wegdam, M., Sheikh, 

K. 

2007 39 

 O conjunto de trabalhos analisados fez uso de 5409 referências bibliográficas, 

destas algumas mais utilizadas estão na Tabela 5. 

Tabela 5. Referências mais utilizadas 

Referência Quantidade 

Dey, A.K., Understanding and using context (2001) Personal and 

Ubiquitous Computing, 5 (1), pp. 4-7 
11 

Sheikh, K., Wegdam, M., Van Sinderen, M., Quality-of-context and 

its use for protecting privacy in context aware systems (2008) JSW, 3 

(3), pp. 83-93 

11 

Chen, G., Kotz, D., (2000) A Survey of Context-aware Mobile 

Computing Research, , Hanover, NH, USA, Tech. Rep 
6 

Kim, Y., Lee, K., A quality measurement method of context 

information in ubiquitous environments (2006) ICHIT'06, pp. 576-

581. , Washington, DC, USA: IEEE Computer Society 

6 

Kim, Y., Lee, K., A quality measurement method of context 

information in ubiquitous environments (2006) International 

Conference on Hybrid Information Technology, pp. 576-581 

6 

Dey, A.K., (2000) Providing Architectural Support for Building 

Context-Aware Applications, , Georgia Institute of Technology 
5 

Manzoor, A., Truong, H., Dustdar, S., On the evaluation of quality of 

context (2008) 3rd European Conference on Smart Sensing and 

Context, (C), pp. 140-153 

5 

Buchholz, T., Küpper, A., Schiffers, M., Quality of context: What it 

is and why we need it (2003) HPOVUA 2003, , Geneva 
4 

Henricksen, K., Indulska, J., Developing context-aware pervasive 

computing applications: Models and approach (2006) Pervasive and 

Mobile Computing, 2 (1), pp. 37-64 

4 

Bellavista, P., Corradi, A., Fanelli, M., Foschini, L., A survey of 

context data distribution for mobile ubiquitous systems (2012) ACM 

Computing Surveys, 44 (4), pp. 1-45 

3 

 A Figura 1 mostra a frequência de publicações por ano, onde se pode observar uma 

maior quantidade nos anos de 2009 e 2014 e ainda que um bom número de publicações 

vem se mantendo nestes últimos anos.  
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Figura 1. Frequência de publicações por ano 

 Na Figura 2 são representadas as palavras-chave com maior frequência de uso no 

total de 179 artigos analisados e que apareceram pelo menos 2 vezes, totalizando 63 

palavras. As palavras que apareceram mais vezes foram: quality-of-context (72), context-

aware (47), ubiquitous-computing (20), context (19), pervasive-computing (17), 

middleware (14), QoC (14), context-management (12), internet-of-things (11), quality-of-

service (8), ambient-assisted-living (8) e assim por diante. Essa figura foi criada em 

(https://worditout.com/word-cloud/create). 

 
Figura 2. Representação da frequência das palavras-chave 

 Para complementar, na sequência são apresentadas algumas análises da base 

Scopus, que tem a maioria dos documentos deste conjunto de dados (171), que foram 

complementados com documentos distintos encontrados na base Web of Science (3) e 
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IEEE Xplore (5). Na Tabela 6 são apresentados os países com maior número de 

publicações, destaca-se novamente a presença do Brasil no início da lista.  

Tabela 6. Países com mais publicações 

Autores Publicações 

França 27 

Brasil 26 

China 23 

Alemanha 14 

Reino Unido 12 

Bélgica 9 

Holanda 8 

Estados Unidos 8 

Áustria 7 

Japão 7 

 Em relação à distribuição dos tipos de publicações identificou-se um predomínio de 

artigos em conferências (aproximadamente 70%), seguido por publicações em periódicos 

(25%) e outros trabalhos como revisões, etc. 

 E finalizando, pode-se observar que a área predominante das publicações é Ciência 

da Computação com quase 80%, seguida por Matemática e Engenharia e diversas outras 

áreas com um percentual menor.  

6. Considerações Finais 

 Esta pesquisa bibliométrica forneceu uma visão sistêmica sobre o tema pesquisado 

Qualidade de Contexto (QoC) através de alguns indicadores estatísticos. Este é um tema de 

pesquisa que continua em ascensão, com várias publicações nos últimos dez anos, 

principalmente em conferências. 

 Nesta pesquisa foi possível observar a amplitude de diferentes aspectos sobre o 

tema, que vem sendo publicado como: propostas de parâmetros de QoC, alternativas de 

quantificação destes parâmetros, diversos modelos de representação, destacando-se 

ontologias, aspectos de segurança, resolução de conflitos, entre outros. Observou-se ainda 

a aplicação deste conceito em vários cenários distintos, com destaque para ambientes 

inteligentes e de cuidados com a saúde. Percebe-se que há bastante espaço para pesquisa 

nesta área, muitos são os desafios a serem enfrentados. 

 Sugere-se a utilização de técnicas bibliométricas para identificar os "temas quentes" 

na área da computação e também em outras áreas. Como por exemplo, detectando os temas 

que estão em ascensão ou descensão, grupos de pesquisa podem utilizar ferramentas desse 

tipo para auxílio em seus estudos. Como visto nos resultados, é possível identificar quem 

são os autores trabalhando em determinado tema, quais as instituições, a evolução da 

pesquisa ao longo dos anos, os trabalhos mais citados podem ser explorados inicialmente, 

assim como as referências mais utilizadas nestes trabalhos, as palavras-chave associadas ao 

tema podem ser exploradas, assim por diante. 
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The technological advance of the digitalization of companies gener-

ates changes in the essential strategies of communication, in the 

form of corporate and technological governance, thus achieving 
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business excellence even in environments of uncertainty and signif-

icant complexity and goes through a rigorous Muliple Criteria Deci-

sion Making (MCDM) process involving the definition of Attrib-

utes, Subatributes and Alternatives. Thus, the pusuit of excellence 

and business competitiveness was treated in this work with the de-

velopment of a peer to peer multicriteria hierarchical design using 

the Analytic Hierarchy Process (AHP) method.  
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DESIGN DE HIERARQUIZAÇÃO MULTICRITÉRIO PARA 

O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL  

 

 

 

O avanço tecnológico da digitalização de empresas gera mudanças 

nas estratégias essenciais de comunicação, na forma de governança 

corporativa e tecnológica, alcançando assim uma maior competiti-

vidade empresarial. As gestões modernas buscam excelência em-

presarial mesmo em ambientes de incerteza e de significativa com-

plexidade e passam por um processo rigoroso de decisão multicrité-

rio - Muliple Criteria Decision Making (MCDM) - envolvendo de-

finição de Atributos, Subatributos e Alternativas. Sendo assim, a 

busca da excelência e da competitividade empresarial em este traba-

lho foi tratado com o desenvolvimento de um Design de Hierarqui-

zação multicritério par a par usando o método Analytic Hierarchy 

Process (AHP).  

 

PALAVRAS-CHAVE 

Estratégias Essenciais, Governança Corporativa, Governança Tec-

nológica, Analytic Hierarchy Process (AHP), Muliple Criteria De-

cision Making (MCDM). 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A empresa qualificada como excelente é uma empresa que 

desenvolve Estratégias Essenciais de Comunicação (Solana-

González y Castro-Fuentes, 2018) em longo prazo com atributos 

relacionados ao networking digital, reputação online, gestão de 

marcas, recrutamento funcional na internet, responsabilidade social 

e desempenho de recursos humanos. Enquanto isso, a Governança 

Corporativa conforme Berle e Means (1932) possui preocupação 

preferencial em atributos correspondentes a incentivos dos gestores, 

independência do conselho, interação ente conselheiros e estrutura 

de liderança.  

Finalmente a Governança Tecnológica (GT) ou Governança 

de TI (GTI) (ISO/IEC 38500:2008; Van Grembergen & De Haes, 
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2017) atende principalmente os atributos de conformidade, transpa-

rência, prestação de contas e redução de riscos que aumentam as 

garantias de governança corporativa. Está delineada em direitos de 

decisão e da matriz de responsabilidades para motivar comporta-

mentos desejáveis no uso da TI, ampliando-se para também funções 

de supervisionar, monitorar, controlar e dirigir uma empresa (Weill, 

P. & Ross, 2005). 

A combinação de diferentes Atributos, Subatributos e Alter-

nativas neste trabalho é tratada por Analytic Hierarchy Process 

(AHP) – Muliple Criteria Decision Making (MCDM) em que sua 

Estruturação se dá com o alcance de um Objetivo Geral que em este 

trabalho se relaciona ao aumento da Competitividade Empresarial.  

Sendo assim, a questão de pesquisa ou problema de pesquisa 

deste trabalho está relacionado em Qual Design Hierárquico para a 

tomada de decisão multicriterial aumenta a competitividade empre-

sarial considerando estratégias inovadoras de comunicação digital, 

governança corporativa e tecnológica? Assim o objetivo geral do 

trabalho está relacionado em Desenvolver um Design Hierárquico 

para a tomada de decisão multicriterial que aumente a competitivi-

dade empresarial (PORTER, 1999) considerando estratégias inova-

doras de comunicação digital, governança corporativa e tecnológi-

ca.  

O trabalho está constituído em partes relacionadas a esta in-

trodução, à estratégia essencial de comunicação, à governança cor-

porativa e tecnológica, ao Design Science (DS), ao Método AHP 

MCDM e finalmente o Design da Hierarquização gerada o que ca-

racteriza o resultado final do trabalho. 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

Significativas parcelas de eficácia e rentabilidade nas estra-

tégias essenciais de comunicação empresariais (Celaya y Herrera, 

2007) estabelecem um modelo de comunicação mais participativo 

motivando conversações intensas na rede internet e gerando aten-

dimentos mais personalizados. Se alcança melhor uma maior seg-

mentação da informação sobre perfis de clientes, reais necessidades 

dos mesmos, realizando análises adequadas como a de big data ente 

outros aspectos (Arqués-Salvador, 2006).  

Essas estratégias essenciais de comunicação se aliam muito 

bem à governança corporativa e à governança tecnológica para al-
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cançar a excelência empresarial e principalmente gerar um aumento 

de competitividade (PORTER, 1999). Sendo assim, na continuação 

se fundamentará teoricamente esse trabalho com revisão de Estraté-

gias Essenciais de Comunicação, Governança Corporativa e Tecno-

lógica para então adentrar na Metodologia de trabalho do Design 

Science e AHP e finalmente poder gerar o Design proposto de Hie-

rarquização Multicritério que possibilita a tomada de decisão par a 

par estabelecida historicamente por Saaty (1980). 
 

ESTRATÉGIAS ESSENCIAIS DE COMUNICAÇÃO 

Estratégias Essenciais de Comunicação (Solana-González y 

Castro-Fuentes, 2018) de longo prazo com atributos relacionados ao 

networking digital, reputação online, gestão de marcas, recrutamen-

to funcional na internet, responsabilidade social e desempenho de 

recursos humanos são as estratégias que geram a organização exce-

lente.  

O ambiente teórico e prático de gestão permite diferentes in-

terpretações de conceitos com suas derivações, porém tratando-se 

de “organização excelente” o modelo da European Foundation for 

Quality Management (EFQM, 1991), define que as organizações 

deste tipo são aquelas que alcançam e mantêm níveis excelentes de 

desempenho que cumprem o mesmo excedam as expectativas de 

todas as partes interessadas, os stakeholders.  

Historicamente a excelência se baseou em fatores de desem-

penho e rendimento focalizando esforços de otimização de variáveis 

econômicas, de orientação ao cliente e de custos como principais 

valores competitivos (Peters & Waterman, 1982). Neste trabalho se 

contempla também uma derivação para enfoques de governança 

pois comprovadamente as empresas de maior rendimento são aque-

las que possuem melhor estruturadas um sistema de governança 

corporativa e tecnológica (WEILL e ROSS, 2005), criando simbiose 

na identidade com os valores organizacionais que perpetuem e favo-

reçam a comunicação e transmissão da excelência em toda a organi-

zação e nas suas relações com o ambiente externo (Sutton y Rao, 

2014). 

 Neste contexto, o desenvolvimento de capacidades de co-

municação tanto internas quanto externas junto aos stakeholders e o 

aprimoramento de Competências com o reconhecido CHA (compe-

tências, habilidades e aptidões) e Visão Baseada em Recursos 
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(RBV) (BARNEY, 1991) resulta em elemento chave de excelência 

para aumento da competitividade empresarial. 

 Com uma comunicação biderecional, multicanal e colabora-

tiva está-se favorecendo um intenso intercâmbio de informação 

desde sua geração, armazenamento e recuperação facilitada pelo 

Big Data e pelos enfoques de Business Analytics, gerando uma mai-

or e mais rápido conhecimento de empresa conectada e atrativa (Ce-

laya, 2011) com diferentes agentes. Assim, a empresa se adapta 

melhor a um novo ambiente que está em constante evolução e que 

também exige uma melhor reputação online (Pérez-Latre, 2011). 

Por isso também é que a Governança Corporativa centra melhor 

essa atuação, regulando comportamentos e processos decisórios na 

empresa, entre outros aspectos.  

 

GOVERNANÇA CORPORATIVA 

A governança corporativa se caracteriza por implementar 

controles internos e externos, por meio de mecanismos e princípios, 

que visam minimizar os conflitos de interesse entre os agentes, ges-

tores das organizações, e os principais, proprietários ou detentores 

do capital das organizações (JENSEN & MECKLING, 1976; LA 

PORTA, LOPEZ-DE-SILANES & SHLEIFER, 1999; LA PORTA, 

et al., 2000; MORCK 2005), bem como proteger os interesses dos 

demais stakeholders, controlando o cumprimento do contrato social 

assumido com a sociedade onde as organizações se inserem 

(O'DONOVAN, 2002; PARMAR, et al. 2010; SHOCKER & 

SHETI, 1973; SUCHMAN, 1995). 

Para minimizar os conflitos de agência as boas práticas de 

governança são necessárias, principalmente no que tange aos con-

troles internos referentes aos conselhos de administração das orga-

nizações e aos seus gestores (GARANINA & KAIKOVA, 2016). 

Algumas dessas boas práticas se traduzem em incentivos aos gesto-

res, independência dos conselhos e conselheiros, diversidade de 

gênero nos conselhos e a interação entre os conselhos (BENKRAI-

EM, et al., 2017; HONG, LI & MINOR 2016; LOZANO, MARTÍ-

NEZ & PINDADO 2016; TETI, et al., 2017; XIA & BEELDE, 

2018).  

A importância do conselho de administração também é des-

tacada na gestão de risco das organizações. A composição do conse-

lho, a estrutura de liderança do conselho, a característica dos mem-
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bros do conselho e os processos do conselho podem estar relaciona-

dos aos riscos que as organizações enfrentam (MATHEW, IBRA-

HIM & ARCHBOLD, 2018; TITOVA, 2016). 

Além disso, pode-se afirmar, com base na teoria de agência 

que o desempenho econômico das organizações está relacionado 

aos níveis de governança, ou seja, desempenho ruim indicaria bai-

xos níveis de governança. Portanto, as organizações estabelecem 

políticas econômicas embasadas numa estrutura de governança ade-

quada aos resultados almejados (AKBAR, et al., 2016; BHATT & 

BHATT, 2017; BRIANO-TURRENT & RODRÍGUEZ-ARIZA 

2016; FUNCHAL & PINTO, 2018; SHAWTARI, et al., 2016). 

Nesse sentido, além da preocupação com os conselhos e os gestores, 

há também a necessidade de controles quanto a estrutura de propri-

edade das organizações (ABDALLAH & ISMAIL, 2017; ARA-

RAT, BLACK & YURTOGLU, 2017) (DUCASSY & GUYOT, 

2017). 

Por outro lado, alguns princípios são pré-requisitos para as 

boas práticas de governança das organizações. As mesmas precisam 

demonstrar a conformidade legal e com os valores éticos (ALBU & 

GIRBINA, 2015; GRIFFITH, 2016), bem como precisam ser trans-

parentes e prestar contas de suas atividades aos stakeholders, prin-

cipalmente aos fornecedores de capital e aqueles que as legitimam 

na comunidade onde se fazem presentes (CHRISTENSEN, et al., 

2015; EL-DIFTAR, et al., 2017; PAULUS, et al., 2017; SEIBERT 

& MACAGNAN, 2015). 

 

GOVERNANÇA TECNOLÓGICA 

Weill e Ross (2005, pp. 2-11) e ITGI (2003) definem a Go-

vernança Tecnológica ou Governança de TI (GTI) em direitos de 

decisão e da matriz de responsabilidades para motivar comporta-

mentos desejáveis no uso da TI, ampliando-se para também funções 

de supervisionar, monitorar, controlar e dirigir uma empresa. Os 

autores do MIT também a caracterizam mais operacionalmente 

através de cinco tipos de decisões: decisões referentes a princípios 

de TI, decisões de arquitetura de TI, decisões de infraestrutura de 

TI, decisões de necessidades e aplicações de negócios e decisões de 

investimentos e prioridades de TI. 

A GTI regulamenta também quem é governado, o que se 

governa e como se governa todo o ambiente tecnológico e relacio-
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nado com o atendimento da governança corporativa e mesmo com a 

Teoria de Agência (TIWANA, KONSYNSKI & VENKATRA-

MAN, 2014) ampliada em Alhuraibi (2017). Nesse sentido a gover-

nança tecnológica se relaciona com a especificação do marco de 

responsabilidades em motivar o que se espera do comportamento 

frente ao uso de tecnologias na empresa.  

A governança tecnológica se adapta à governança corporati-

va e ao mesmo tempo se concentra na gestão e utilização de tecno-

logias para alcançar metas de desempenho corporativo. Define e 

implementa processos, estruturas e mecanismos relacionados na 

empresa, possibilitando que as tecnologias e funcionário executem 

suas tarefas com responsabilidades em apoio às estratégia previa-

mente definidas e que criam valor à empresa buscando sempre o 

aumento da competitividade. Assim, a governança tecnológica se 

conecta à corporativa podendo gerar garantias de pleno funciona-

mento da empresa para que alcance os maiores níveis de excelência, 

conforme já anteriormente analisado.  

A busca de uma melhor adequação em requisitos de confor-

midade, transparência, prestação de contas e redução de riscos 

(IBGC, 2015); (ISACA, 2018) pela governança tecnológica amplia 

a sustentabilidade da empresa com atividades de excelência e au-

mento de competitividade empresarial.  

O distanciamento entre a área de tecnologia da informação e 

a gestão foi sendo reduzido ao longo de anos e nas organizações já 

está instaurada uma cultura digital muito significativa, também con-

tingenciada cada vez mais por órgãos regulatórios. O profissional de 

gestão assim avança rapidamente alinhando atividades variadas da 

boa governança com conceitos tecnológicos robustos.  

Na continuação é apresentada a Metodologia usada neste 

trabalho em que a ênfase de Design Science (DS) através de AHP 

possibilitou estruturar o Design Hierárquico para para a tomada de 

decisão multicriterial que aumente a competitividade empresarial 

através de estratégias inovadoras de comunicação digital mas que 

também garanta uma governança corporativa e tecnológica. 

 

DESIGN SCIENCE E AHP 

Design Science (DS) é um paradigma de pesquisa para re-

solver problemas práticos (HEVNER et al., 2004); (FERNANDEZ, 

2007). Prescreve soluções (VAN AKEN, 200) seguindo por uma 
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lógica diferente dos métodos de explicações ou de descrições que 

muitas vezes não se aproximam muito das realidades organizacio-

nais. Enfatizando de maneira mais operacional o Design Research 

(DR) é que Fernandez (2007) remodelou um sistema de indicadores 

logísticos para a filial brasileira de uma fábrica de motores norte 

americana, seguindo diretrizes de ciência do artificial e não natural 

(SIMON, 1996) e Takeda (1990).  

Baseado em este tipo de enfoque é que a metodologia com 

um Processo Analítico Hierárquico (AHP) ou melhor denominado 

em sua origem inglesa de Analytic Hierarchy Process (AHP) (SA-

ATY, 1980) se caracteriza como um Multiple Criteria Decision 

Making (MCDM) (YU et al, 2018), caracterizado significativamen-

te no DS. Com este método é possível resolver problemas, melhorar 

o processo decisório, entender as hierarquias de fluxos informacio-

nais e neste trabalho, compreender e hierarquizar o processo de au-

mento da reputação digital de organizações, sendo que para isto se 

valida também as garantias de governanças corporativas e tecnoló-

gicas. 

 

DESIGN HIERÁRQUICO PARA A TOMADA DE DECISÃO 

Uma pesquisa se demarca significativamente pela questão 

ou problema a solucionar em que neste trabalho foi definida assim: 

Qual o Design Hierárquico para a tomada de decisão multicriterial 

que aumente a competitividade empresarial considerando estraté-

gias inovadoras de comunicação digital, Governança Corporativa e 

Governança Tecnológica?  

Com o direcionamento ao AHP – MCDM se posiciona tam-

bém esse trabalho em etapas do processo de avaliação para a toma-

da de decisão envolvendo a reputação na comunicação digital. Para 

tal esse novo design segue o ciclo de Modelagem, Execução, Análi-

se, Planejamento e Implementação.  

Especificamente esse trabalho se posiciona no escopo de 

Modelagem e mesmo que tenha sido testado utilizando-se software 

AHP Expert Choice em cinco diferentes cenários, não é o foco pro-

posto aqui. Mas, além de estar sendo testado em diferentes aplica-

ções este trabalho avança no próprio Design Hierárquico que facili-

ta as novas implementações e aproxima o método estruturado em 

sistemas de apoio à decisão com a gestão. 
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Assim, a estrutura hierárquica se estabelece com 3 diferentes 

níveis:  

1 - Objetivo Geral que é Aumentar a Competitividade Em-

presarial.  

2 - Conjunto de Atributos relacionados conforme a continu-

ação, envolvendo Estratégias Essenciais, Governança Corporativa e 

Governança Tecnológica (GT) ou também denominada de Gover-

nança de TI.  

2 – Alternativas de Benefícios, Riscos e Recursos que são as 

Alternativas para a criação de valor considerando principalmente a 

governança corporativa e tecnológica. 

Em implementação se segue por etapas sugeridas por Saaty 

(1980) em que foi definido: 

- Definição e problema e definição de objetivos bem como 

resultados esperados; 

- Decomposição de problema em estrutura hierárquica de 

elementos de decisão; 

- Realização de comparações entre pares de elementos de 

decisão formando matrizes de comparação baseadas em importân-

cias relativas entre fatores de cada nível hierárquico (comparações 

foram testadas); 

- Verificação de propriedades de consistência de matrizes; 

Nesta implementação ficou conforme recomendado abaixo de 0,1 

(verificações testadas mas etapa não incluída neste trabalho); 

- Estimação de pesos dos elementos de decisão para alcançar 

o objetivo geral, os quais foram gerados pelo próprio software Ex-

pert Choice (idem testadas mas não incorporadas). Se alcançou en-

tão as importâncias através de uma escala que correspondeu a: 

 

Tabela 1. Escala AHP de Definição de Pesos 
1 O fator i tem a mesma importância que o fator j 

3 O fator i é moderadamente mais importante que o fator j 

5 O fator i é significativamente mais importante que o fator j 

7 O fator i é significativamente mais importante que o fator j 

9 O fator i é extremamente mais importante que o fator j 

2,4,6,8 Valores intermediários  

Fonte: (SAATY, 1980). 
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Para a implementação do Design se considerou então como 

Objetivo Principal a Reputação Corporativa, seguindo do seguinte 

detalhamento: 

Objetivo Principal: Aumentar a Competitividade Empresari-

al 

Com Atributos para o desenvolvimento de Estratégias es-

senciais de comunicação, define-se: 

- Networking digital; 

- Reputação online; 

- Gestão de marcas; 

- Recrutamento funcional na internet; 

- Responsabilidade social; 

- Desempenho de recursos humanos; 

Estes Atributos estão relacionados com os Sub-atributos de 

Governança Corporativa que assim se constituem: 

- Incentivos aos gestores; 

- Independência do conselho; 

- Interação ente conselheiros; 

- Estrutura de liderança. 

Também Atributos de Governança Tecnológica foram defi-

nidos e são eles: 

- Conformidade; 

- Transparência; 

- Prestação de contas; 

- Redução de riscos; 

Finalmente se alcançou as Alternativas as quais no seu con-

junto se quer também calcular pois o gestor deve decidir qual delas 

é mais importante. São elas: 

- Benefícios; 

- Riscos; 

 - Recursos. 

Sendo assim na continuação é apresentado o Design Hierár-

quico com Atributos, Sub-atributos e respectivas Alternativas que 

Aumentam a Competitividade Empresarial considerando Estratégias 

Essenciais, Governança Corporativa e Governança Tecnológica ou 

de TI. 

 
Figura 1. Design Hierárquico para a Tomada de Decisão 
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Fonte: elaboração própria, software Expert Choice 

 

Essa estrutura hierárquica anteriormente apresentada junta-

mente com a fundamentação teórica e a implementação via software 

AHP Expert Choice, nos permite confirmar o Design objetivado 

com este trabalho. Na continuação são apresentados alguns Resul-

tados ilustrativos de implementação como exemplificação já que a 

proposta deste trabalho se destinou mais ao Design que à Prática de 

Implementação. Sendo assim, os resultados são os mais sintetizados 

possível. 

 

RESULTADO ALCANÇADO 

O resultado alcançado com este trabalho é o próprio Design 

Hierárquico já anteriormente apresentado e que atende à questão de 

pesquisa anteriormente definida, porém também foram gerados re-

sultados ilustrativos práticos com a Priorização objetivada ou im-

portância calculada para cada alternativa. Posicionou-se assim um 

ranking também todos Atributos e Sub-atributos.  
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As alternativas assim se caracterizaram em Benefícios com 

39,9%, Riscos com 23,4% e Recursos com 36,7%, isso consideran-

do a combinação de Estratégias Essenciais, Governança Corporativa 

e Governança Tecnológica.  

O gráfico de resultados é um Gráfico Consolidador entre di-

versos que se pode gerar como os de performance, o dinamic, o 

gradiente e o head to head. Reforçando que os resultados não são o 

foco deste trabalho mesmo tendo sido gerados em diferentes aplica-

ções. 

 

Figura 2. Gráfico Consolidador 

 
Fonte: elaboração própria, software Expert Choice 

 

Estes gráficos gerados permitem visualizar recurso de simu-

lação de cenário, tipo, Se eu Investir mais no Atributo de Gover-

nança Tecnológica o que irá acontecer com os outros Atributos, ou 

seja, o que vai acontecer com o ranking de prioridades de Estraté-

gias Essenciais e Governança Corporativa para o aumento de com-

petitividade. 

Revisando que o trabalho não enfatiza os resultados de im-

plementação prática, mesmo que essa pesquisa venha gerando apli-

cações diversas. Está-se testando todo o design em diferentes ambi-

entes, porém se selecionará algumas instituições parceiras para ca-

ses práticos. 

 

CONCLUSÕES 
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Como conclusões, recupera-se a questão de pesquisa ou pro-

blema teórico-prático s ser resolvido que é em Qual o Design Hie-

rárquico para a tomada de decisão multicriterial que aumente a 

competitividade empresarial através de estratégias inovadoras de 

comunicação digital, governança corporativa e tecnológica? Enfati-

za-se que o objetivo atrelado à questão de pesquisa foi alcançado 

tratando-se assim em trilhar caminhos decisórios mais coerentes 

para empresas ou instituições que buscam excelência empresarial.  

Todo avanço tecnológico da digitalização de empresas gera 

mudanças na estratégia empresarial e na forma de governança, exi-

gindo assim modelos de decisão que atendam melhor os ambientes 

complexos e incertos. Sendo assim um Design de Hierarquização 

multicritério par a par com estruturado com o método AHP – 

MCDM foi realizado em que Alternativas, Atributos e Subatributos 

permitem estabelecer Prioridades estratégicas de empresa com ex-

celência em gestão.  

Como Recomendações a consequência é o desenvolvimento 

de novas pesquisas e cases na gestão, uma modelagem viável que 

auxilie nesse processo decisório com parcerias universidade-

empresas, bem como o desenvolvimento de aplicações em ambien-

tes laboratoriais controlados em que o gestor ou pesquisador em 

gestão possa efetivamente se aproximar de técnicas sofisticadas de 

análise multicritério para a tomada de decisão. 
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ABSTRACT 

 

Advances in ICT and Internet and the changes they caused in the behavior of people and 

organizations have increased the importance of business strategies to interact with 

customers in social media. Among the ways to gain and retain customers is digital 

marketing, which explores the fact that many customers are social media users. This paper 

analyzed the main actions of digital marketing of a bodybuilding gym center in Nossa 

Senhora do Socorro town, in Sergipe state. This research identified how fitness clients use 

social media and how they expect that the gym center use social media for digital 

marketing. Online forms and interviews with clients were used to collect data, which were 

analyzed using SPSS software. The research showed that gym center does not use social 

media to interact with current and potential customers, although customers constantly use 

these technological resources and think important this interaction in virtual environment. 

The paper also presents suggestions for the company to use social media.  

 

Keywords: internet, digital marketing, social media, gym center 

 

O MARKETING DIGITAL NA PERSPECTIVA DE CLIENTES DE UMA ACADEMIA 

DE GINÁSTICA 

 

RESUMO 

 

Os avanços nas TIC e da Internet e as mudanças que causaram no comportamento de 

pessoas e organizações aumentaram a importância das estratégias de negócios para 

interagir com os clientes nas mídias sociais. Dentre as formas de ganhar e fidelizar clientes 

através da internet está o marketing digital, que explora o fato de muitos clientes serem 

usuários de mídias digitais. Este artigo analisou as principais ações de marketing digital de 

uma academia de ginástica na cidade de Nossa Senhora do Socorro, no estado de Sergipe. 

Esta pesquisa identificou como os clientes da academia usam mídias sociais e como eles 

esperam que a empresa use essas mídias para marketing digital. Formulários e entrevistas 

com clientes foram utilizados para coletar dados, que foram analisados com o software 

SPSS. A pesquisa mostrou que a academia não usa mídias sociais para interagir com 

clientes atuais e potenciais, embora os clientes sejam usuários constantes desses recursos e 

entendam que essa interação no ambiente virtual seja importante. O trabalho apresenta 

ainda sugestões de uso de mídias sociais para a empresa.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A disseminação do uso da internet provocou mudanças na visão dos empresários 

em relação à forma de se comunicar com os clientes, pois estes têm demandado uma 

atenção virtual das empresas com as quais se relacionam. De acordo com Santos e Oliveira 

(2016), esse novo perfil de cliente tem conduzido à necessidade de ações de marketing 

digital.  

Para Dantas, Vieira, Oliveira e Vieira Junior (2016), as empresas necessitam lidar 

com as questões surgidas a partir da globalização e com os benefícios do desenvolvimento 

das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). A conjuntura na qual as empresas 

estão inseridas é de instabilidade e concorrência acirrada, com a possibilidade de 

competirem com organizações de qualquer lugar do mundo, lidando com a necessidade 

perene de manter a qualidade e satisfazer e fidelizar clientes. 

Diante da necessidade de adaptação ao mundo virtual, tal necessidade é pauta 

também para o segmento Fitness. Desse modo, o presente estudo tem como foco a 

Academia Coliseu Fitness, localizada na cidade de Nossa Senhora do Socorro, no estado 

de Sergipe. Esta empresa tem como uma das suas características o aproveitamento dos 

meios de comunicação digitais pessoais para divulgação. No entanto, esse marketing 

digital é realizado pelo seu proprietário, não sendo exercido de maneira profissional. Ainda 

assim, e possivelmente como consequência disso, a divulgação da empresa em mídias 

sociais não tem tido sucesso. 

O objetivo desta pesquisa é analisar as ações de marketing digital da Academia 

Coliseu Fitness com a finalidade de propor mudanças que tornem esse processo mais 

eficiente. Para isto, é necessário identificar o perfil social e digital dos seus clientes e das 

principais concorrentes. 

Na concepção de Abreu (2016), com os avanços tecnológicos e, principalmente, da 

internet, o marketing digital tem transformado o processo de comunicação entre empresas 

e clientes. Para esse novo contexto, é necessário compreender como ocorrem ações de 

marketing digital. Para Lírio, Oliveira, Rocha e Gonçalves (2017), essa compreensão é 

estratégica para a sobrevivência das empresas nessa nova era de relacionamento virtual, 

uma vez que sua capacidade de adaptação a essa realidade aumenta a chance de captar e 

fidelizar clientes. 

Este artigo está organizado em cinco seções, além das referências da pesquisa: esta 

introdução; uma fundamentação teórica, na qual são apresentados os conceitos que 

sustentaram a pesquisa; os procedimentos metodológicos utilizados para a realização da 

pesquisa; a análise dos resultados obtidos; e as conclusões do trabalho.  

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Marketing são estratégias, ações, técnicas de compra e venda de produtos e serviços 

que têm o objetivo de alcançar o consumidor, englobando identificação e a satisfação do 

cliente, bem como das necessidades sociais e humanas (Maia, 2016). Nesse sentido, o 

marketing é necessário para as empresas, já que é de fundamental importância para a 

captação e fidelização de clientes para as organizações. 
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O marketing é compreendido no senso comum como a divulgação de um produto 

ou serviço, mas outros aspectos estão também a ele relacionados, como pós-venda, 

fidelização e detalhamento dos elementos que compõem o produto ou serviço. O marketing 

é uma ideia baseada em trocas e para haver tais trocas deve existir demanda e oferta (Las 

Casas, Bacha, & Carvalho, 2016). Kotler e Keller (2012) complementam que o marketing 

é composto de quatro elementos que possibilitam sua operacionalização: produto, preço, 

praça e promoção. Estes autores chamam de produto o que é oferecido pela empresa aos 

seus clientes, podendo ser algo físico ou um serviço a ser prestado. O preço é o valor 

monetário daquele produto ou serviço para o cliente. A praça são os canais de distribuição 

por onde os clientes têm acesso ao serviço ou produto ofertado. Já a promoção é a 

comunicação promocional, os meios ou veículos de comunicação em que é realizada a 

divulgação do serviço ou produto. É neste componente que está o foco deste trabalho, pois 

é onde estão as ações da empresa nas mídias sociais.  

 

 

3. MARKETING DIGITAL 

 

A internet provocou uma mudança na maneira como pessoas e empresas se 

comunicam (Comer, 2016), se tornando uma importante ferramenta para diferentes 

categorias profissionais. Para Las Casas (2013), a evolução do marketing na internet foi 

impulsionada por diferentes benefícios, dentre os quais estão conforto, baixo custo, 

rapidez, possibilidade de manter relacionamentos mais frequentes com clientes, riqueza de 

informações e a possibilidade de coletar dados com maior detalhamento.  

De acordo com Dantas et al. (2016), a evolução da internet e das TIC, que passaram 

a ser utilizadas como ferramentas de auxílio às mais diversas atividades, são pilares do 

chamado marketing digital. Santos e Oliveira (2016) argumentam que compreender o 

marketing digital é importante para que seu potencial seja melhor aproveitado nas 

empresas. 

Marketing digital é o conjunto de estratégias de marketing e publicidade aplicadas à 

internet e ao comportamento dos consumidores em ambiente virtual (Santos & Oliveira, 

2016), envolvendo a divulgação e comercialização de serviços, produtos e da marca da 

organização utilizando técnicas e mecanismos digitais. Araújo (2017) complementa que a 

globalização, aliada ao desenvolvimento das TIC, mudou o comportamento dos 

empreendedores, que precisaram dar atenção aos seus clientes, que estão cada vez mais 

presentes em ambientes virtuais. Embora tenha o mesmo objetivo do marketing tradicional, 

o marketing digital faz uso mais intenso de tecnologias digitais, a exemplo das mídias 

sociais, que são utilizadas para desenvolver estratégias, atrair, estabelecer relações e 

fidelizar clientes, e promover e divulgar produtos e empresas por meio de conteúdos 

digitais para diferentes nichos com presença on-line.  

A presença da empresa no ambiente virtual traz facilidades de comunicação a baixo 

custo e permite sua inserção em novos nichos de mercado (Silva & Rios, 2016). O Quadro 

1 traz uma comparação entre o marketing digital e o tradicional, com base nos argumentos 

de Ferreira Junior (2015).  

Sendo diferentes, é natural que marketing digital e tradicional apresentem 

estratégias também diferentes para o alcance dos objetivos organizacionais. O Quadro 2 

apresenta uma comparação entre estratégias de marketing tradicional e digital apresentadas 

por Torres (2009), bem como as táticas e os instrumentos, tecnologias e plataformas 

utilizados para sua operacionalização no marketing digital. Segundo Santos e Andreoli 

(2015), essas estratégias de marketing digital contam com diferentes táticas, plataformas de 
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publicação e tecnologias, que vão além da criação de websites e anúncios digitais, 

alcançando o diálogo com os clientes e a compreensão dos seus desejos, necessidades e 

comportamentos. 

 
Quadro 1 - Diferenças entre marketing tradicional e marketing digital 

Variável Marketing Digital Marketing Tradicional 

 

Veículos 

Ocorre por meio da autopublicação de 

conteúdos gerados pelos usuários. 

Ocorre, principalmente, por meio 

da televisão, do rádio, de 

impressos etc. 

 

 

Marketing 

Marketing “puxa” e os consumidores 

procuram informações das empresas, que 

devem fornecê-las de modo reativo, se 

quiserem atender as necessidades do 

consumidor. 

Marketing “empurra”, a empresa 

empurra a informação para o 

consumidor e espera que ele reaja 

de um modo específico. 

Custos Investimento baixo Investimento alto 

Mensagens São mais sutis e, muitas vezes, 

transmitidas pelos próprios 

consumidores 

São mais agressivas e poucas vezes 

repassadas pelos consumidores 

Interatividade Possibilita a participação e 

interatividade. 

Mensagens unilaterais 

Fonte: Elaboração própria com base em Ferreira Junior (2015). 

 

 
Quadro 2 - Modelos de marketing e as aplicações operacionais 

Estratégia de 

marketing 

Estratégia de 

marketing digital 

Ações táticas e 

operacionais 

Tecnologias e 

plataformas 

 Comunicação 

corporativa, 

 Relações Públicas 

 Marketing de 

conteúdo 

 Geração de conteúdo. 

 Marketing de busca. 

 Blogs 

 SEO/SEM 

 Sites 

  

 Marketing de 

relacionamento 

  

 Marketing nas 

mídias sociais 

  

 Ações em redes sociais. 

  

 Twitter; Facebook 

 YouTube; WhatsApp 

 Instagram; LinkedIn 

 Skype 

  

 Marketing direto 

  

 E-mail marketing 

 Newsletter 

 Promoções 

 Lançamentos 

 E-mail 

 SMS 

 Publicidade e 

propaganda 

 Marketing de guerrilha 

  

 Marketing viral 

 Postagem de vídeos, 

animações e músicas 

 Publicação de widgets 

 Redes sociais 

 YouTube 

 Widgets virais 

  

 Publicidade e 

propaganda 

 Branding 

  

 Publicidade online 

 Banners 

 Podcast  

 Widgets 

 Jogos online 

 Sites 

 Blogs 

 Redes sociais 

 Google AdWords 

  

  

 Pesquisa de mercado 

 Branding 

  

  

 Pesquisa online 

 Buscas e clipping 

 Monitoramento de 

marca 

 Monitoramento de 

mídias 

 Google 

 Yahoo 

 Bing 

 Redes sociais 

 Clipping 
Fonte: Elaboração própria com base em Torres (2009) 
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Castro (2015) apresenta diferentes técnicas que podem ser aplicadas no marketing 

digital para operacionalização das estratégias de negócio, como publicidade online, vendas 

pela internet, grupos de discussão online, eventos com participação virtual e exibições pela 

internet, malas diretas enviadas por correio eletrônico e promoções divulgadas em outros 

websites. De acordo com Almeida, Souza e Hansen (2016), essas técnicas envolvem um 

conjunto de decisões sobre os serviços e produtos que serão oferecidos, o preço a ser 

cobrado e os meios e canais de comunicação que serão utilizados.  

No marketing tradicional, os veículos de propagação das informações são a 

televisão, o rádio e jornais impressos, meios através dos quais o emissor direciona (ou 

“empurra”) a sua mensagem através desses veículos. Já no marketing digital, a 

disseminação da informação pode ser feita pelos próprios receptores. O custo é também um 

elemento de destaque, considerando que os preços para veicular propagandas em canais de 

televisão e rádio podem ser substancialmente mais altos do que as veiculadas no meio 

digital, especialmente nas chamadas mídias sociais, como o Facebook, Twitter e Youtube. 

 

 

4. MÍDIAS SOCIAIS 

 

Sendo uma das principais ferramentas do marketing digital, as mídias sociais são 

utilizadas pela maioria dos usuários de internet, de acordo com Ferreira Junior (2015). Para 

Kotler e Keller (2012), mídias sociais permitem o compartilhamento de textos, arquivos de 

áudio, imagens, vídeos entre as empresas e entre os próprios usuários da rede, dando 

presença e voz na internet e ajudando a reforçar as atividades na comunicação. Além disso, 

o imediatismo das mídias sociais exige que as empresas busquem inovar na sua interação 

para manter sua relevância frente aos clientes. 

O Quadro 3 destaca as principais mídias sociais apresentadas por Torres (2009), 

com as principais ações executadas em suas plataformas.  

 
Quadro 3 - Principais mídias sociais 

Principais mídias sociais Ações Promovidas 

Blogs 

Sites 

Uma ou mais pessoas publicam conteúdos (posts) e outras os 

leem. 

Facebook 

LinkedIn 

MySpace 

Instagram 

Pessoas/empresas se cadastram, criam perfis, e podem-se 

relacionar com outras pessoas/empresas, publicando fotos, 

enviando mensagens e criando lista de contatos. 

Wikipédia 
Uma enciclopédia colaborativa, onde todos publicam e revisam 

conteúdo. 

YouTube 

Flickr 

MySpace 

Sites de armazenamento de multimídia que permitem salvar 

fotos/vídeos e torná-los públicos em toda a internet. 

Twitter; WhatsApp 

Telegram; Snapchat 

Messenger; Skype 

Hangout; Viber 

 

Interação social, permitindo comunicação instantânea de 

notícias e imagens e vídeos.  

 

Jogos Online 

Criam mundos virtuais, misturando rede social e jogo 

eletrônico, onde cada um é personagem e ao mesmo tempo 

relaciona-se com demais pessoas. 
Fonte: Elaboração própria com base em Torres (2009) 
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Dentre as principais características das mídias sociais, o feedback imediato 

proporciona um vínculo entre empresas e clientes, pois elas permitem uma interação direta, 

com um custo relativamente baixo e com mais eficiência em comparação às ferramentas 

tradicionais (Santos, Alves, & Brambilla, 2016). 

Embora toda essa estrutura, formada por organizações e pessoas conectadas em 

rede, possa ser utilizada para fins de entretenimento, as mídias sociais vêm servindo como 

meios eficazes de interação entre organizações e pessoas (Ferreira Junior, 2015). Dentre as 

principais mídias sociais, destacam-se Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e 

WhatsApp, que são as mais utilizadas pelos clientes e também pelas empresas para 

consecução das suas estratégias de marketing digital (Medeiros, Ribeiro, Amaral, Oliveira, 

& Nascimento, 2016). 

O Facebook tem múltiplas ferramentas e informações como compartilhamento de 

textos, imagens, vídeos e endereços da internet, permitindo ainda a criação de grupos de 

comunicação e o estabelecimento de relações diretas entre pessoas e organizações (Santos 

Oliveira, 2016).  

O YouTube é uma plataforma de disponibilização e visualização de vídeos que 

permite a visualização, compartilhamento e comentário de vídeos e abrange usuários 

amadores, profissionais, organizações públicas e empresas (Santos & Lima, 2016). 

O Twitter é um serviço voltado para a publicação de mensagens curtas (com até 140 

caracteres), imagens e endereços da internet através dos perfis dos seus usuários, que 

podem ser pessoais ou organizacionais. Essa mídia social permite que usuários “sigam” 

outros para acompanhar as informações compartilhadas (Recuero & Zago, 2009). 

Já o Instagram possibilita o compartilhamento e edição de fotos e vídeos com os 

outros usuários com os quais estão conectados (os “seguidores”), de forma semelhante ao 

Twitter (Brito, 2016). 

O WhatsApp é um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas que 

permite a troca de mensagens entre usuários de diferentes dispositivos móveis, como 

telefones celulares e tablets, além de computadores. A mídia social é vinculada a linhas de 

telefone e se destaca por sua facilidade de uso e por permitir compartilhar informação em 

múltiplos formatos (textos, áudio, vídeo, imagens e documentos) (Bottentuit Junior, 

Albuquerque, & Coutinho, 2016). 

 

 

5. MARKETING ESPORTIVO  

 

O marketing esportivo é utilizado para a venda de produtos e serviços esportivos, 

bem como para disseminação de modalidades esportistas, utilizando para isto estratégias 

advindas do marketing tradicional. Envolve a inserção e preparação de atividades, 

formação de preço, e produção, distribuição e promoção de produtos esportivos (Farias, 

2017). O Quadro 4 apresenta os quatro componentes do marketing esportivo, tendo como 

exemplo um evento esportivo. 

 
Quadro 4 – Componentes do marketing esportivo 

Componentes Descrição 

Produto O evento esportivo 

Preço Valor do ingresso 

Praça Pontos de venda e cobertura de mídia 

Promoção Patrocinadores, publicidade do evento 
Fonte: Elaboração própria com base em Martins e Reis (2015). 
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A maioria das academias de ginástica tem clientes que foram captados por meio do 

marketing boca a boca, sem a utilização de recursos como mídias sociais. As estratégias de 

marketing digital em mídias sociais permitem que surjam novas oportunidades de captação 

de novos clientes e facilitam a interação com clientes existentes (Franco, 2016). 

Assis, Toledo, Rosa e Piscopo (2014) afirma que as mídias sociais utilizadas pelas 

empresas do ramo do esporte devem conter o endereçamento de suas demais mídias (se 

houver), com o objetivo de facilitar a busca de seus clientes e seguidores e com ações 

diferentes para cada uma das mídias. Sempre haverá clientes e usuários das mídias que se 

interessem pelo negócio da empresa. O objetivo é fazer com que esses usuários das 

determinadas mídias se tornem usuários da rede da empresa. Para isso, é necessário 

desenvolver-se uma comunicação efetiva da organização com seus seguidores para um 

melhor relacionamento com os atuais clientes para concretizar a captação de usuários. 

Mídias sociais têm se mostrado relevantes para o relacionamento das empresas com 

seus clientes, através da disponibilização de informações e notícias diárias, promoções com 

a finalidade de divulgação de produtos e serviços, e o relacionamento direto para obter 

feedback (Marcondes, 2014). O marketing digital para o segmento esportivo envolve os 

componentes do marketing, marketing digital e marketing esportivo. O produto ou serviço 

pode ser considerado o caminho ou “ponte” no qual será levado o cliente até o evento a ser 

realizado. O preço é considerado mais baixo através das mídias sociais. A praça é ampla, 

pois o ponto para compra de ingressos, por exemplo, é por meio da internet e, portanto, de 

fácil acesso. Quanto à promoção, eventos e os patrocinadores ganham com as publicações 

realizadas pelos clientes, evidenciando a utilidade dessas estratégias.  

 

 

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa teve abordagem quantitativa e qualitativa, pois utilizou como meios 

de coleta de dados o levantamento, com a aplicação de questionário, e entrevistas não 

estruturadas, com perguntas abertas aos clientes da academia. O questionário utilizado foi 

digital, criado a partir do formulário do Google Forms, aplicado por um pesquisador 

pessoalmente junto aos clientes, preenchido através de um tablet. As variáveis e os 

indicadores identificados na bibliografia consultada, que permitiram a construção do 

questionário utilizado na pesquisa, estão apresentadas no Quadro 5, correlacionados com 

os objetivos específicos da pesquisa e fundamentadas com os autores de referência.  

 
Quadro 5 - Variáveis e indicadores da pesquisa 

Objetivos Variável Autores  Indicadores Questões 

 

Identificar o perfil social e 

digital dos clientes da 

Academia Coliseu. 

Perfil social 

dos clientes 

Kotler, Keller 

(2012) 

Sexo; Faixa Etária; 

Turno; Escolaridade. 

1 a 4 

Perfil digital 

dos clientes 

Dantas et al. 

(2016) 

Marketing digital junto 

ao cliente diante dos 

meios de comunicação 

 

5 a 7 

 

Verificar os conteúdos 

acessados entre os 

clientes da Academia 

Coliseu. 

Acesso dos 

clientes em 

rede social 

Torres (2009);  

Ferreira Junior  

(2015);  

Bento, Balan, 

Negrello e 

Hori (2013) 

Relacionamento digital  

 

8 a 14 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 
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O formulário ficou organizado em duas partes. A primeira parte trata do perfil 

social dos clientes da academia e tinha quatro questões de múltipla escolha: sexo, faixa 

etária, turno em que frequenta a academia e grau de instrução. Já a segunda parte tratava da 

relação entre a academia e os clientes através das mídias sociais e tinha 10 questões, sendo 

que sete eram escalas de sete pontos, enquanto quatro questões eram de múltipla escolha. 

As questões da segunda parte pretendiam colher informações sobre a frequência em que a 

pessoa acessava mídias sociais em um dia, o dispositivo preferido pelo cliente para acessar 

mídias sociais, as mídias sociais mais utilizadas pelos clientes, as mídias sociais que os 

clientes percebem como mais importantes para a academia, a participação dos clientes em 

comunidades ou grupos de mídias sociais voltados para atividades esportivas ou 

relacionadas à academia, a importância da utilização de mídias sociais pela academia para 

interação com os clientes, a aquisição pela internet de produtos fitness e esportivos pelos 

clientes, a importância dos conteúdos relacionados a atividades físicas em uma mídia 

social de academia, como o cliente conheceu a academia, e as ações promocionais que ele 

espera da academia.  

A Academia Coliseu tem 80 alunos, sendo esse o universo da pesquisa, enquanto a 

amostra foi de 45 alunos. A pesquisa utilizou amostragem não probabilística por 

acessibilidade, e os dados coletados foram analisados utilizando o software SPSS.  

 

 

7. ANÁLISE DOS DADOS 

 

O questionário aplicado foi integralmente respondido pelos 45 clientes que 

aceitaram participar da pesquisa. A confiabilidade do instrumento foi medida a partir do 

Alfa de Cronbach e obteve valor de 0,86, o que confere confiabilidade ao instrumento 

aplicado na presente pesquisa.  

A Tabela 1 apresenta os principais resultados relativos ao perfil social dos clientes. 

Nota-se que os respondentes são, na sua maioria do sexo feminino com idade entre 20 a 29 

anos, ressaltando o que a própria empresa afirma. O turno vespertino é o de preferência e 

os clientes são, em sua maioria, estudantes universitários. 

 
Tabela 1 - Perfil Social dos Clientes 

Quesito do questionário Frequência Percentual 

Sexo  Sexo Feminino 24 53,30 

Idade  Idade entre 20 a 29 anos 28 62,2 

Turno  Turno da tarde 20 36,6 

Escolaridade Ensino superior incompleto 19 42,2 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

De uma escala de 1 (não acessa) a 7 (acessa com muita frequência), os resultados 

mostram que a média de acesso é 5,29, sendo o desvio padrão 1,829 e a variância 3,346 

(Tabela 2). Esses resultados mostram que as mídias sociais, como esperado, são muito 

utilizadas pelos clientes da academia, o que reforça a necessidade de ações de marketing 

digital. O smartphone é o meio mais utilizado para isso (86,7%), seguido de desktop 

(4,5%), laptop e tablete (cada um com 2,2%) (Figura 1).  

 
Tabela 2 – Frequência de uso diário de mídias sociais 

Frequência de acesso em mídias sociais ao dia Média Desvio Padrão Variância 

5,29 1,829 3,346 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 
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Figura 1 - Preferência da plataforma 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

 

Dentre as mídias sociais preferidas pelos clientes, o destaque foi o WhatsApp, com 

6,11 pontos em 7 possíveis, que foi também apontado como o mais recomendado para a 

academia, com 5,90 pontos. O YouTube figura em segundo lugar em ambos os quesitos. O 

Twitter foi o destaque negativo, com 1,47 pontos em média como frequência de acesso, e 

2,31 pontos na questão sobre a mídia social recomendada (Tabela 3).  

 
 

Tabela 3 - Mídias Sociais preferidas e recomendadas 

Frequência de Acesso às Mídias Mídias 

Sociais 

Recomendação das mídias 

Variância Desvio Padrão Média Média Desvio Padrão Variância 

5,364 2,316 4,65 Facebook 4,93 2,393 5,726 

6,855 2,618 3,79 Instagram 4,93 2,341 5,483 

3,192 1,787 6,11 WhatsApp 5,90 1,973 3,893 

3,936 1,984 4,80 YouTube 5,31 1,801 3,243 

1,527 1,236 1,47 Twitter 2,31 2,181 4,756 

4,955 2,226 4,00 E-mail 4,57 2,318 5,373 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

 

Após as análises, foi possível classificar os clientes socialmente como jovens 

universitários que utilizam os serviços da academia mais à tarde e que utilizam, 

frequentemente, o smartphone com preferência da rede social WhatsApp. A Figura 2 

apresenta o porcentual de interação em comunidades fitness online dos clientes da 

academia. Considerando os três itens positivos, “Sim”, “Sim, mas não interajo por falta de 

conteúdos atraentes” e “Sim, intensamente”, tem-se um porcentual de 51% dos 

respondentes que navegam em ambientes fitness. Considerando que a opção “Não, mas 

pesquiso conteúdo on-line” significa que os respondentes, apesar de não participarem de 
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comunidades, as visitam de periodicamente, apenas 20% dos respondentes não se 

interessam em pesquisar conteúdos fitness online, ou seja, 80% dos clientes, 

independentemente da intensidade, buscam conteúdos fitness online. Os resultados 

intensificam a importância de a empresa atuar em diferentes formas de divulgação online. 

Seus clientes estão conectados, mas não veem a sua academia ofertando ou divulgando 

algo sobre esse tema. Do púbico que pesquisa conteúdo online, 33% dos respondentes 

pesquisam e participam de comunidades intensamente, demonstrando que já tem um 

público alvo entre os seus clientes. 

 
 

Figura 2 - Interação em comunidades fitness online 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2017). 

 

Após informar se participam ou pesquisam conteúdos online, os respondentes 

foram questionados sobre a importância de a organização mídias sociais para uma 

interação com os clientes. A Figura 3 apresenta os resultados, destacando expressivos 

95,6% de importância para a utilização de mídias sociais pela empresa para uma interação 

com o cliente. Esse expressivo número fomenta a ideia de que os clientes da empresa são 

digitais e são bem antenados nas tecnologias. 

 
 

Figura 3 – Percepção da importância das mídias sociais para a academia 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2017). 

 

A Figura 4 mostra os resultados sobre os hábitos de compra de produtos esportivos 

e fitness online. Apesar de já destacado que os clientes estão sempre navegando e 

pesquisando produtos online, eles não têm o hábito de comprar: 62,3% dos respondentes 
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não compram online, mesmo que 26,7% dos 62,3% ainda observem as novidades, a 

pesquisa efetuada pelos clientes é apenas por curiosidade e não é concretizada em vendas 

online. Apenas 11,1% compram com frequência produtos que pesquisam enquanto estão 

navegando na internet.  

 
Figura 4 – Hábitos de compra de produtos esportivos online 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

 

 

Ao serem questionados sobre os conteúdos que seriam relevantes a uma mídia 

social de uma academia, todos os temas sugeridos na pesquisa foram bem pontuados: na 

escala de 01 a 07, a menor média foi 5,18, “dicas de alimentação”, que, geralmente, as 

pessoas não dão muita atenção, por questões de saúde, preferem ser mais naturais. A 

preferência na saúde é tão evidenciada que o tema de maior média foi as “dicas de saúde”, 

com 6,27 de média, compactuando com a proposta da própria academia que é a promoção 

da saúde e o resgate da autoestima (Tabela 4). 

 
 

Tabela 4 - Conteúdos importantes da mídia social 

Conteúdos importantes da mídia social Média Desvio Padrão Variância 

Dicas de alimentação  5,96 1,930 3,725 

Histórias de superação (perca ou ganho de peso) 5,62 2,015 4,058 

Dicas de suplementação                         5,18 2,229 4,968 

Dicas de séries e exercícios 5,98 1,815 3,295 

Dicas de saúde                                        6,27 1,615 2,609 

Aulas ao vivo, via mídias sociais 5,24 2,278 5,189 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

 

Os respondentes informaram que conheceram a academia principalmente por 

indicação de amigos (84,4%), enquanto apenas 8,9% tomaram conhecimento dela através 

de mídias sociais (Figura 5). 

 
 

Figura 5 - Meio de conhecimento da academia  
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

Por fim, ao serem questionados sobre quais ações promocionais esperam da 

academia, parte dos clientes sugeriu sorteios de suplementos e a disponibilização de 

nutricionistas, bem como a realização de competições internas, sendo esses os itens mais 

recorrentes entre as sugestões. 

Os dados obtidos mostram que não há uma atenção aos clientes no mundo virtual, 

com a aplicação do marketing digital. Como sugestão para a academia, recomenda-se a 

contratação de ao menos um profissional para interagir de forma intensiva com os clientes 

virtuais, implementando diferentes ações de marketing digital, compiladas no Quadro 6. A 

depender do tamanho do evento, as ações que envolvem ações de marketing não requerem 

altos custos. Além disso, a academia poderá não só manter os clientes com um 

relacionamento virtual bem definido, como captar mais clientes com as ações de 

divulgação marketing que fortalecerão a marca da empresa em sua comunidade. 

 
Quadro 6 – Sugestões de uso de mídias sociais pela academia 

Ações Operação da Ação 

 

 

 

Implementar Mídias 

De acordo com a pesquisa, a Coliseu deverá 

utilizar as mídias sócias Facebook, WhatsApp, 

Instagram, YouTube e E-mail. Com a pesquisa 

de mercado digital, as mídias Facebook, 

Instagram e WhatsApp irão disputar diretamente 

com os concorrentes da Coliseu. Já o YouTube 

será uma inovação entre as academias e será um 

diferencial da Coliseu. A criação de Website 

com e-comerce para abranger ao máximo dos 

clientes.  

 

 

 

Estratégias nas Mídias 

De acordo com a pesquisa, apoiada na pesquisa 

digital de mercado, as postagens devem conter 

sobre os exercícios aeróbicos e anaeróbicos com 

dicas de alimentação, histórias de superação, 

perda ou ganho de peso, dicas de 

suplementação, dicas de séries e exercícios, 

dicas de saúde e aulas ao vivo, no Facebook e 

no YouTube. 

 

 

 

Ações de Marketing 

Criação de edições trimestrais ou semestrais de 

competições fitness, descontos na mensalidade 

com indicação de amigos, aulões, eventos com 

nutrólogos e parcerias com marcas de 

suplementos, novas modalidades e sorteios de 

brindes. 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2017).  

 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Academia Coliseu Fitness não pratica o marketing digital em suas estratégias no 

dia-a-dia, resultando em perda de clientes deixando de fidelizar clientes por não conhecer 

em real necessidade de seu público alvo. Este artigo teve como objetivo analisar as 

principais ações de marketing digital de uma academia de musculação na cidade de Nossa 

Senhora do Socorro, com o intuito de adequá-las às reais necessidades de seus clientes. 
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O propósito geral do trabalho foi atingido por meio dos objetivos específicos, 

identificar o perfil social e digital dos clientes da Academia Coliseu Fitness verificar os 

conteúdos acessados entre os clientes da Academia Coliseu Fitness analisar as principais 

estratégias de marketing digital das academias de Nossa Senhora do Socorro/SE do porte 

da Academia Coliseu Fitness. Com as análises de cada item detalhado, ao longo do texto, 

pode-se conhecer o perfil, tanto social, como digital e como os mesmos se relacionam, 

virtualmente, com suas preferencias e desejos, dos clientes ativos na academia estudada. A 

academia propôs a adesão das sugestões apresentadas neste artigo e estuda junto com o 

autor a implantação das mesmas. 

Após essa análise do segmento e das mídias de uma forma geral, estudos 

individuais mais aprofundados das mídias, provavelmente, apresentariam uma visão 

melhor da relevância de uma determinada mídia para a academia e quais os temas devem 

ser abordados e os que não poderiam ser apresentados na mídia. Muitos clientes da 

academia no momento da aplicação do questionário se recusaram a participar da pesquisa, 

fato esse que pode ter ocorrido por falta de posicionamento da instituição em incentivar 

seus clientes a participar das ações da empresa. 

Verificou-se, através da análise dos resultados falha na sensibilização dos mesmos 

pesquisados, que os clientes da Academia Coliseu utilizam, com muita frequência, mídias 

sociais e que esse espaço não é explorado pela empresa, mas que, com algumas ações 

sugeridas neste, pode-se captar e fidelizar clientes. A experiência da elaboração deste 

trabalho favoreceu um desenvolvimento acadêmico e profissional de grande valor. A 

Academia Coliseu Fitness contribuiu fornecendo condições para a elaboração do mesmo e 

já estuda a possibilidade de utilizar as estratégias sugeridas para evoluir como empresa e se 

aproximar, cada vez mais, dos seus clientes ativos e potenciais. 
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Os temas sobre alfabetização financeira, educação financeira e comportamento financeiro 

tem se destacado no meio acadêmico, esta relevância é atribuída ao crescente 

desenvolvimento dos mercados financeiros, das mudanças demográficas, econômicas, 

políticas e sociais que a sociedade está exposta nas últimas décadas. Diante deste contexto, 

buscou-se investigar qual o comportamento financeiro, a partir dos gastos com cartão de 

crédito e perfil de renda, dos estudantes universitários da Faculdade de Ciências 

Econômicas, Administrativas e Contábeis (FEAC), da Universidade de Passo Fundo (UPF) 

em relação ao pagamento da fatura do cartão de crédito. O estudo é caracterizado como 

descritivo, para análise dos dados foi utilizado a técnica estatística da ANACOR. Dentro os 

diversos achados destaca-se o fato de não ocorrer uma relação significativa entre a idade 

versus pagamento da fatura de cartão de crédito em relação ao comprometimento do 

pagamento da fatura do cartão. Espera-se que o estudo contribua para oportunizar 

melhorias econômicas, sociais, desta forma, possibilitando que ações sejam realizadas para 

reduzir os níveis de endividamento. 

 

Palavras-chave: Alfabetizacao Financeira. Comportamento Financeiro. Cartao de Credito.    

 

ALFABETIZAÇÃO FINANCEIRA VERSUS COMPORTAMENTO FINANCEIRO: 

O Pagamento com Cartão de Crédito   

 

The topics on financial literacy, financial education and financial behavior has excelled in 

academia, this relevance is attributed to the increasing development of financial markets, 

demographic changes, economic, political and social factors which the company is 

exposed in recent decades. In this context, sought to investigate what financial 

performance, the effect of spending with a credit card and profile of income, the students 

of the Faculty of Economic Sciences, administrative and accounting (FEAC), the 

Universidade de Passo Fundo (UPF) in relation to the payment of the invoice of the credit 

card. The study is characterized as descriptive, data analysis was used for the statistical 

technique of ANACOR. Within the various findings highlights the fact that there occurs a 

significant relationship between age versus payment of the invoice credit card in relation to 

the commitment of the payment of the invoice of the card. It is expected that the study will 

contribute to promote economic and social improvements, in this way, allowing actions to 

be undertaken to reduce the levels of debt. 

 

Keywords: Financial Literacy. Financial Behavior. Credit card. 
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1. Introdução  

 

É notória a relevância que aos temas alfabetização financeira, a educação financeira 

e o comportamento financeiro vêm ganhando na vida das pessoas. A relevância dos 

assuntos deve-se ao crescente desenvolvimento dos mercados financeiros, das mudanças 

demográficas, econômicas, políticas e sociais que a sociedade está exposta. Todas essas 

mudanças afetam, consideravelmente, a vida das pessoas, independente de classe social ou 

nível de renda que possuem. 

Embora esses termos sejam, frequentemente, tratados como sinônimos, eles 

possuem conceitos diferentes, pois a alfabetização financeira vai além da educação 

financeira, cujo foco principal é o conhecimento. A alfabetização financeira envolve, além 

do conhecimento, o comportamento e a atitude financeira dos indivíduos (POTRICH, 

VIEIRA, KIRCH, 2015). 

 A alfabetização financeira tem uma dimensão adicional, pois para um indivíduo ser 

alfabetizado, financeiramente, ele deve ter capacidade e confiança para usar seu 

conhecimento financeiro a fim de tomar decisões financeiras prudentes. Ou seja, não só 

saber, mas saber aplicar o conhecimento de forma apropriada (HUSTON, 2010). 

Por seu turno, a educação financeira, de acordo com Savoia, Saito e Santana 

(2007), compreende um processo de transmissão de conhecimento que permite o 

desenvolvimento de habilidades nos indivíduos, para que eles possam tomar decisões 

fundamentadas e seguras, melhorando o gerenciamento de suas finanças pessoais. A partir 

do aprimoramento de tais capacidades, os indivíduos tornam-se mais integrados à 

sociedade e mais atuantes no âmbito financeiro, ampliando seu bem-estar. 

Já o comportamento financeiro conforme Olsen (1998), é defenido como a reação 

que o individuo manifesta no momento de tomar decisões dentro do contexto financeiro, 

ou seja, as ações racionais ou irracionais manifestadas pelas pessoas impulsionadas pelas 

suas ilusões cognitivas. 

Na temática de estudos voltados para o tema alfabetização financeira entre jovens, 

têm-se o estudo de Lusardi, Mitchel e Curto (2010), Cull e Witton (2011), Atkinson e 

Messy (2012), Potrich, Vieira, & Ceretta (2013),  Potrich, Vieira, Kirch (2014), Potrich, 

Vieira, Kirch (2015), Milan (2015). Nos estudos mencionados, observa-se a necessidade de 

evoluir na investigação do nível de comportamento financeiro sobre os conceitos que 

envolvem a alfabetização financeira e a educação financeira. De acordo com Fernandes, 

Lynch e Netemeyer (2014), há uma desconexão marcante nas definições conceituais de 

alfabetização financeira e, por isso, seria interessante desenvolver novas medidas mais 

conectadas. Em especial, aqui nesse estudo, serão utilizadas as medidas desenvolvidas a 

partir do modelo proposto pela OCDE (2013) e adaptado de Potrich, Vieira e Kirch (2014) 

para a Variável Comportamento Financeiro.  

Diante do exposto e considerando a relevância  do tema Comportamento 

Financeiro, tanto no contexto econômico, quanto social, tem-se por objetivo analisar qual o 

comportamento financeiro, a partir dos gastos com cartão de crédito e perfil de renda,  dos 

estudantes universitários da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e 

Contábeis (FEAC), da Universidade de Passo Fundo (UPF) em relação ao pagamento da 

fatura do cartão de credito. 

A pesquisa justifica-se em virtude do crescimento que os temas alfabetização, 

educação e comportamento financeiro vêm apresentando tanto em economias 

desenvolvidas como nas economias em desenvolvimento, o que permite compreender 
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melhor o desenvolviemento econômico e,  consequentemente, social de uma determina 

amostra investigada. Desta forma, o estudo contruibui tanto para benefícios econômicos e 

sociais, bem como, sobre o conhecimento que o tema pode trazer aos jovens e 

adolescentes. A pesquisa ainda permite auxiliar com o meio acadêmico, uma vez que, a 

aplicabilidade dos resultados que foram obtidos permite oportunizar melhorias econômicas 

e sociais, permitindo compreender como ocorre o nível de endividamento ou inadimplência 

em estudantes universitários pelo uso do cartão de crédito, possibilitando que ações sejam 

realizadas para reduzir os níveis de endividamento. 

 O estudo encontra-se estruturado com a presente introdução  onde os autores 

realizam uma contextualização sobre o assunto abordado buscando inserir o leitor a 

pesquisa, e sobre o objetivo da pesquisa. Na seção 2, foi abordado o referencial teórico que 

fornece sustentação a cerca do assunto explorado. Na seção 3, foi descrito a metodologia 

onde os autores apresentam o delineamento da pesquisa o que permite os leitores 

compreendem a estratégia adotada para viabilizar a pesquisa, bem como a técnica usada 

para trabalhar os dados coletados. A seção 4 apresenta os resultados dos dados coletados 

por meio das análises realizadas e, por fim, na seção 5 são apresentadas as conclusões. 

 

2. Referencial Teórico 
 

 A estabilidade da moeda após o plano real e a ampliação da oferta do crédito por 

meio de bancos e outras instituições, possibilitaram o crescimento do número de questões 

financeiras com as quais as pessoas precisam lidar no cotidiano. O fato é que a maioria da 

população não possui a habilidade necessária para trabalhar essa questão, o que mostra que 

promover a capacitação financeira dos indivíduos, a fim de torná-los aptos a tomar 

decisões com segurança e com uma postura proativas, é um dos desafios atuais da 

sociedade (MUNIZ JÚNIOR, 2013). Diante disso, o presente estudo se estrutura 

teoricamente sobre a alfabetização financeira e educação financeira e, sobre as finanças 

comportamentais e o cartão de crédito. 

  

2.1 Alfabetização Financeira e Educação Financeira: importância para as Finanças 

Pessoais 
 

A alfabetização financeira consiste no conhecimento de temas relacionados ao 

mercado monetário, econômico ou financeiro, bem como, as decisões que os indivíduos 

podem tomar, a partir das informações adquiridas. Também, é definida como a habilidade 

de ler, analisar, gerir e comunicar sobre a condição financeira pessoal e a forma como esta 

afeta o seu bem-estar material. Inclui também a capacidade de discernir entre escolhas 

financeiras, discutir assuntos financeiros, monetários, planejar o futuro e responder de 

forma competente às situações do dia-a-dia que envolvem decisões financeiras, ou 

qualquer acontecimento econômico (ORTON, 2007).  

Para Lusardi e Mitchell (2011), embora seja importante avaliar a alfabetização 

financeira das pessoas, na prática, é difícil descobrir a forma como as pessoas processam as 

informações financeiras e tomam suas decisões baseadas nos conhecimentos adquiridos. 

Segundo os autores, isso ocorre pelo fato de que a alfabetização financeira abrange vários 

conceitos, compreendendo: a consciência financeira, conhecimentos financeiros, as 

habilidades financeiras e a capacidade financeira, o que torna difícil captar todas as 

informações de uma só vez. 

 Apesar das diversas formas como o conceito de alfabetização financeira é 

abordado, a maioria dos conceitos contempla o conhecimento, a habilidade para aplicar os 
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conceitos adquiridos, atitude para gerenciar as finanças pessoais e aptidões para tomar 

decisões apropriadas e confiança para planejar as necessidades financeiras futuras 

(Redmund, 2010). Nos últimos anos, diversos organismos internacionais têm reconhecido 

a importância da educação financeira como mecanismo de inclusão social. De acordo com 

Mundy (2009), a educação financeira tem como objetivo dar apoio para que as pessoas 

possam gerir bem o seu dinheiro ao longo das suas vidas. Assim, a mesma deve abranger 

atitudes e comportamentos, bem como, conhecimentos e habilidades. Para o autor, há um 

consenso geral de que o propósito da educação financeira emerge como alternativa de 

política pública para incrementar os conhecimentos financeiros da população vulnerável, 

minimizando, de alguma forma, o risco a que estão expostas.  

A educação financeira é caracterizada como um o conjunto de informações que 

auxilia as pessoas a gerenciarem sua renda, seu dinheiro, seus gastos e empréstimos 

monetários, poupança e investimentos a curto e longo prazo. A promoção da educação 

financeira habilita os indivíduos a vencerem suas relutâncias e inabilidades de modo que 

tirem total vantagem dos avanços tecnológicos e de novos produtos no setor financeiro e 

possam aumentar suas oportunidades econômicas. A qualificação dos indivíduos torna-os 

melhores consumidores e melhores compradores. Este processo efetivamente aumenta o 

poder de compra real e provê maiores oportunidades para consumir mais, poupar ou 

investir (GREENSPAN, 2005).  

A relevância  da qualificação dos indivíduos também é apresentada por Bernheim, 

Garrett e Maki (2001), Bernheim e Garret (2003) e, cujos estudos demonstram que pessoas 

alfabetizadas financeiramente possuem melhores índices de poupança e planos para 

aposentadoria, trazendo maior tranquilidade quanto ao futuro e para resolução de 

problemas financeiros. Desta forma, a necessidade de disseminar o conhecimento sobre 

educação financeira deve-se ao fato que há elevação constante do endividamento pessoal e 

familiar. A a única maneira possível de eliminar ou diminuir esse fenômeno é através da 

conscientização financeira das pessoas a partir da educação, não só nas escolas, mas com 

aulas abertas ao público, com parcerias de instituições privadas, organismos nacionais e 

internacionais e da sociedade como um todo (OPLETALOVÁ, 2015). 

Diante do exposto, é evidente os benefícios que o acesso à alfabetização financeira, 

bem como, a educação financeira possuem para o gerenciamento das finanças pessoais. 

Portanto, deve-se atentar cada vez mais para a saúde financeira das pessoas e procurar 

desenvolver instrumentos que facilitem à sociedade o acesso a esse tipo de informação.  

 

2.2 Finanças Comportamentais: Gastos com Cartão de Crédito 
 

Em  meados da década de 1950 surge a concepção moderna da teoria de finanças, 

conforme Fama, Cioff e Coelho (2008: 2), o “ [...] modelo de Finanças Modernas passou a 

adotar premissas da racionalidade dos tomadores de decisão e da imprevisibilidade dos 

mercados, com paradigmas fundamentados em trabalhos de acadêmicos”, no entanto, esta 

concepção do investidor racional mudou a partir  do estouro da bolha de NASDAQ que 

ocorreu em 2001, onde observou a irracionalidade do investidor, dois estudos sobre o 

assunto de irracionalidade do investidor merecem destaque pois ganharam os prêmios 

Nobel: Hebert Simon, em 1978, por sua teoria da racionalidade limitada e Daniel 

Kahneman, em 2002.  

Pode-se afirmar que os estudos voltados para as finanças comportamentais dentro 

do ambiente acadêmico surgem a partir da década de 1970, por meio da divulgação dos 

estudos realizados por Hebert Simon (1978) e Kahneman & Tverski (1979). Os estudos 

dos pesquisadores observaram a irracionalidade do investidor no processo decisório e 
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buscaram explicar os fenômenos analisados usando como ferramenta a psicologia para 

compreender e entender os comportamentos dos investidores. Assim, as pesquisas desses 

estudiosos contemplaram a irracionalidade do investidor no processo decisório e adotaram 

a psicologia como ferramenta para entender melhor o comportamento dos indivíduos 

dentro do ambiente das finanças. 

Shefrin (2000), afirma em seu estudo que as finanças comportamentais trata de 

observar como a influência psicológica pode afetar decisões ou escolhas,  ou seja, como o 

comportamento dos agentes dentro do mercado financeiro pode sofrer influências 

cognitivas. O que permite concluir que as finanças comportamentais têm como objetivo 

compreender o comportamento dos indivíduos, uma vez que, conforme expostos por 

Shefrin (2000), os indivíduos nem sempre apresentam um comportamento racional, pois, 

são propensos a ilusões cognitivas que refletem em suas ações. 

Muitos são os estudos que apresentam diversas definições do que trata ou seria as 

finanças comportamentais, dentre essas merecem destaque a de Lintner (1998), que 

descreve que as finanças tratam de como os investidores se comportam e agem dentro do 

mercador financeiro, diante das decisões que devem tomar. Outra interessante definição e 

exposta por Olsen (1998), é que as finanças comportamentais, não tem a pretenção de 

definir se o comportamento do agente foi racional ou irracional,  simplesmente busca 

compreender, entender e predizer  os processos de decisão baseadas em estimulos 

cognitivos (psicológicos) que direcionam as decisões adotadas pelos indivíduos, dentro do 

tema finanças comportamentais é que encontra-se o comportamento financeiro, observado 

no presente estudo. 

Dentro dos principais assuntos que podem ser observados pelo prisma das financas 

comportamentais são os estudos que focam o comportamento financeiro, ou seja, a forma 

com que os indivíduos tem acesso ao crédito e realizam seus gastos pessoais têm ganhado 

destaque nos últimos anos, principalmente o que tange gastos com cartão de crédito. Para 

Silva (2011), as economias mundias se caracterizam pela crescente disponibilidade  e 

aceitabilidade do crédito, estes fatores estimulam o desenvolvimento econômico dos 

indivíduos. No Brasil a Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões e Serviço) 

acompanha tanto a concessão de crédito como o débito no uso do cartão de crédito, e isso 

pode ser observado no Figura 1 disponibilizado pela Abecs. 

 

Figura 1- Evolução da concessão de crédito no mercado 
Fonte: Abecs (2017). 

 

Utilização do cartão de crédito, tanto para tomar crédito quanto seu débito de 2007 

a 2016 apresentou um crescimento considerável segundo desmonstrado no Figura 1, em 

nove anos praticamente triplicou o fluxo de transações com utilização de cartão de crédito. 

Em 2007 foram realizadas 3.652.256 milhares de transações passando para 2016 para 

12.394.706 milhares de transações, o que permite concluir que as transações com 

utilização do cartão de crédito apresentam uma tendência de crescimento, ou seja, um 

aumento pelo uso por por parte dos indivíduos brasileiros. 

Outro relevante dado apontado pela Abecs em 2017 refere-se ao controle de 

transações realizadas por regiões, o Figura 2 demonstra, de maneira clara, como ocorre as 

distribuições de transações realizadas pela utilização do cartão de crédito de forma 

regional.  

Figura 2- Participação das regiões nas transações em 2017 

 
Fonte: Abecs (2017). 
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Dentre as regiões que destacam-se pelo volume de transações realizadas com cartão 

de crédito pode-se observar que a região Sudeste apresenta o maior volume de transações 

realizadas com 62,3% do total do volume de transações, enquanto,  a região com menor 

volume  de transações realizadas foi  a região Norte com apenas 3,3% do total do volume 

de transações. O presesente estudo tem como foco investigar a região Sul que apresenta, 

conforme o Figura 2,  o segundo maior volume de transação com 15,7%. Cabe ressaltar 

que a referida associação não apresenta estudos ou levantamentos por perfil do usuários do 

cartão de crédito, os dados gráficos disponíveis referem-se a questão do parcelamento, 

ramo de atividade e volume de mercado. 

Como o volume de transações de uso do cartão de crédito é considerável, diversos 

estudiosos têm buscado estudar o perfil do usuário dos cartões de crédito, procurando 

compreender as relações ou comportamentos destes usuários, um determinado perfil de 

usuário tem chamado atenção dos pesquisadores, nestas análises de perfil realizadas pelos 

pesquisadores tem-se observado o crescimento do número de estudantes de nível 

universitário como usuários do cartão de crédito. Desta forma, diversas pesquisas buscam 

observar o comportamento dos jovens universitários quanto ao uso do cartão de crédito 

(LYONS, 2004, 2007). 

A preocupação com o uso do cartão de crédito também é presente na pesquisa 

realizada por Mendes-da-Silva, Nakamura e Moraes (2012), os referidos autores 

argumentam em seus estudos que o crescimento acelerado do número de usuários que  

utilizam o cartão de crédito reflete também no aumento dos níveis de endividamento e 

inadimplência. Em que, os usuários a nível universitário fazem parte da parcela que 

compõem estes níveis, desta forma, observar as atitudes, comportamento e conhecimento 

desta parcela de usuários torna-se primordial para avanços dos estudos sobre as finanças 

comportamentais quanto ao comportamento dos usuários em relação ao uso do  cartão de 

crédito. 

 

3. Metodologia 
 

Com o propósito de responder às questões elaboradas neste trabalho a pesquisa 

evidencia características de cunho descritivo, com abordagem qualitativa e quantitativa 

para a coleta dos dados. A população escolhida foram 1500 alunos da Faculdade de 

Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis (FEAC), da Universidade de Passo 

Fundo (UPF) para os quais foram enviados os questionários por e-mail. Sendo que a 

amostra caracteriza-se por 194 alunos que responderem o questionário com utilização do 

recursos do Google Docs.  

Após a coleta dos dados, foi feita a análise dos resultados por meio da  estatística 

descritiva para a caracterização socioeconômica. Para analisar o comportamento 

financeiro, procedeu-se a técnica de estatística descritiva e Análise de Correspondência 

(ANACOR) para a análise do perfil de Renda versus Pagamento de Fatura de Cartão de 

Crédito. A técnica estatística ANACOR é definida como uma das técnicas desenvolvidas 

para analisar relações não lineares e dados com respostas categóricas, medidas em termos 

nominais, e tendo como principal objetivo agrupar variáveis altamente associadas, 

construindo a representação das relações entre as categorias das variáveis em um mapa 

perceptual (Hair et. al, 2009).   

 A (ANACOR) é uma técnica exploratória de dados, que busca investigar a 

associação entre categorias de duas variáveis qualitativas. Entre as vantagens desta técnica 

está na possibilidade da visualização das relações existentes no mapa perceptual, 
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auxiliando na interpretação das associações entre as variáveis e permitindo ao pesquisador 

realizar inferências, ainda que de modo exploratório (FÁVERO et al, 2009).  

 A Coleta de dados foi feita nos meses de maio, junho e julho de 2017. A 

construção dos fatores de análise foi por meio do software SPSS 21.0®.  O instrumento de 

coleta de dados foi estruturado da seguinte maneira: a primeira parte trata da caracterização 

socioeconômica, na segunda parte busca-se captar o Comportamento Financeiro dos 

estudantes pesquisados quanto ao uso do cartão de crédito.  

 

4. Resultados 
  

 Nesta seção será feita a caracterização dos respondentes de acordo com os 

questionários enviados e que retornaram como válidos. Inicia-se com a caracterização 

socioeconômica e na sequência a análise do Comportamento Financeiro, em especial, 

pagamento de Faturas de Cartão de Crédito e Perfil de Renda dos respondentes.   

 

4.1 Análise do Perfil dos Respondentes 
  

 Os questionários foram aplicados aos acadêmicos da Faculdade de Ciências 

Econômicas, Contábeis e Administrativas, da Universidade de Passo Fundo, localizado no 

norte do Rio Grande do Sul. Obteve-se uma amostra no total de 194 questionários 

respondidos, sendo que desses, 60% pertencem ao gênero feminino e com idade média de 

24 anos. Os respondentes pertencem aos campi localizados nas cidades de Carazinho, 

Casca, Passo Fundo, Sarandi, Soledade, Lagoa Vermelha e Palmeira das Missões, sendo 

que a maioria (48%) são do campus central em Passo Fundo. 

 Os estudantes participantes da pesquisa, são dos cursos de Economia (19%), 

Administração (38%), Ciências Contábeis (35%), Comércio Exterior (4%), Gestão 

Comercial (2%), Agronegócios (3%) e Recursos Humanos (1%). No que tange à renda, 

64% dos alunos tem renda bruta de 1 a 3 salários mínimos, sendo que 75% tem como 

ocupação emprego assalariado e 53% são financeiramente independentes de seus pais. 

Observa-se que 57% dos respondentes estão insatisfeitos com sua situação financeira, e, 

apresenta-se ainda na Tabela 1 o quão difícil é para os acadêmicos cumprir com seus 

compromissos financeiros.  

 

Tabela 1 - Cumprimento com os compromissos financeiros 

 Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Frequência 

acumulada 

Difícil 58 30% 30% 

Extremamente Difícil 1 1% 31% 

Extremamente Fácil 9 5% 36% 

Fácil 87 45% 81% 

Indiferente 39 19% 100% 

Total 194 100%  
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

A tabela 1, corrobora com a preocupação desmonstrada por Lyons (2004; 2007) em 

suas pesquisas, bem como, Mendes-da-Silva, Nakamura e Moraes (2012) em seus estudos, 

quanto a questão dos níveis de  endividamento e inadimplência, pois, 30% dos pesquisados 

consideram que acham difícil de cumprir com seus compromissos financeiros. Esta 

informação revela um alerta quanto a concessão de crédito ou liberação de crédito a este 
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perfil de usuário do cartão de crédito. Para Lyons (2004; 2007) existe considerável 

preocupação por parte dos usuáios quanto sua capacidade de pagamento das suas 

obrigações assumidas, este fator denota o nível de responsabilidade financira, pois os 

usuários tem consciência que o mau gerenciamento do uso do cartão de crédito pode 

implicar em prováveis riscos como endividamento e inadimplência. 

 

4.2 Análise do Comportamento Financeiro 
 

 A pesquisa, buscou identificar a associação da idade e da renda dos respondentes 

com o pagamento das faturas do cartão de crédito. Para tanto, utilizou-se a Análise de 

Correspondências (ANACOR), que permite visualizar a associação entre variáveis e 

verificar se ela é significativa.  

Na tabela 2 observa-se as estatísticas referente a análise de correspondência da 

idade versus pagamento da fatura de cartão de crédito. Destaca-se a importância da 

estatística do Qui-quadrado, pois, por meio dela testa-se o grau de associação entre as 

variáveis, possibilitando observar se existe ou não associação entre as variáveis 

investigadas. Como o valor do Qui-Quadrado encontrado foi de 43,230, observa-se rejeita-

se a hipótese que entre variáveis observáveis não possue associação, ou seja, pode-se dizer, 

que há associação entre a idade versus pagamento de fatura de cartão de crédito. 

 

Tabela 2 - ANACOR da Idade versus Pagamento de Fatura de Cartão de Crédito 

Dimensão 
Valor 

singular 
Inércia 

Qui-

Quadrado 
Sig. 

Proporção da Inércia Nível de confiança 

Individual Cumulativo 
Desvio 

Padrão 

Correlação 

2 

1 ,347 ,120   ,539 ,539 ,072 ,582 

2 ,269 ,072   ,325 ,865 ,084  

3 ,132 ,018   ,079 ,943   

4 ,112 ,013   ,057 1,000   

Total  ,223 43,230 ,009* 1,000 1,000   

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

*24 graus de liberdade 

 

 Para visualizar melhor a associação entre as variáveis idade dos acadêmicos versus 

pagamento de fatura de cartão de crédito, utiliza-se a análise do mapa perceptual, em que 

se examina as relações de proximidade geométrica e projeções em dimensões. Para Fávero 

et al. (2009), as categorias mais explicativas são as que apresentam maior inércia e que 

simultaneamente se situam mais afastadas da origem (0,0). A Figura 3 apresenta o mapa 

perceptual da idade versus pagamento de fatura de cartão de crédito, em que os acadêmicos 

mais jovens, com idade entre 20 e 28 anos sempre pagam a fatura do cartão em dia, além 

disso, os alunos que tem idade maior estão relacionados com quase sempre fazem o 

pagamento da fatura em dia. 

 Percebe-se ainda na Figura 3, que o comportamento de nunca, quase nunca e ás 

vezes pagar a fatura do cartão em dia, está pouco associado aos acadêmicos, 

independentemente de sua idade, porém os mais relacionados a não pagar a fatura em dia, 

são pessoas com idade entre 29 e 32 anos. Essas informações mostram os alunos cada vez 

mais cientes, pois o cartão de crédito se apresenta como uma ferramenta facilitadora para o 

consumo, que agiliza as operações financeiras, possibilitando pagamento posterior à 

aquisição do bem, porém, o não pagamento total da parcela total do cartão de crédito 

acarretam em um aumento cada vez maior no montante da dívida. 
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Figura 3 - Mapa Perceptual da Idade versus Pagamento de Fatura de Cartão de Crédito 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 
 

Em relação a Tabela 3 é possível verificar que a dimensão 1 explica melhor os 

dados, pois o valor singular confirmado foi de 0,275. O valor do Qui-Quadrado encontrado 

foi de 28,268, com isso é possível rejeitar a hipótese nula de que as variáveis não possuem 

associação. Portanto, de acordo com as estatísticas, a utilização da ANACOR é adequada 

para analisar a relação entre as variáveis renda dos acadêmicos e pagamento de fatura de 

cartão de crédito em dia. 

 

Tabela 3 - ANACOR da Renda versus Pagamento de Fatura de Cartão de Crédito 

Dimensão 
Valor 

singular 
Inércia 

Qui-

Quadrado 
Sig. 

Proporção da Inércia Nível de confiança 

Individual Cumulativo 
Desvio 

Padrão 

Correlação 

2 

1 ,275 ,076   ,484 ,484 ,068 ,213 

2 ,260 ,068   ,434 ,918 ,094  

3 ,113 ,013   ,082 1,000   

Total  ,156 28,268 ,029* 1,000 1,000   

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

*16 graus de liberdade. 

 

Com os dados é possível obter um mapa perceptual gerado com a aplicação da 

ANACOR conforme é apresentado na Figura 4. Observa-se que os acadêmicos com renda 

até 1 salário mínimo estão de forma mais intensa ligada aos que nunca pagam faturas do 

cartão de crédito em dia. Já os alunos que tem renda entre 3 e 8 salários mínimos estão 

mais associados aos que quase sempre pagam suas faturas em dia. Os participantes da 

pesquisa, que sua renda fica na faixa de 1 a 3 salários mínios tem maior relação aos que 

sempre pagam suas faturas em dia. Outro aspecto relevante, é que a renda da população 

está cada vez mais comprometida em cartão, sabendo-se que a taxa de juros do cartão de 

crédito é alta, em pouco tempo a fatura que não foi paga em sua totalidade, será superior ao 

valor devido. Assim, o comportamento financeiro das pessoas pode levar a má utilização, 

gerando endividamento da população.  
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Figura 4 - Mapa Perceptual da Renda versus Pagamento de Fatura de Cartão de Crédito 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

 Percebe-se que o pagamento do cartão de crédito está associado a renda e a idade 

dos respondentes. Ademais, os resultados indicam que na maioria dos casos o pagamento 

da fatura do cartão de crédito está sendo feita em dia. Chama-se atenção, para a população 

que tem renda de até 1 salário mínimo e com idade entre 29 e 32 anos, pois esses estão de 

forma mais intensa associados aos que nunca pagam faturas do cartão de crédito em dia. 

 

5. Conclusão 
 

 Para responder ao problema de pesquisa os pesquisadores estruturaram o 

instrumento de coleta de dados  em duas seções, a primeira objetivou caracterizar o perfil 

do respondente, e a segunda objetivou coletar informações em relação ao comportamento 

financeiro quanto os gastos por idade e renda e pagamento da fatura do cartão de crédito. 

Para tanto, a coleta  dos dados ocorreu em 2017, utilizou-se a técnica estatística da 

ANACOR.  

A caracterização socioeconômica dos respondentes aponta uma população 

universitária com perfil, em sua maioria, jovens do gênero feminino, que participam de 

cursos de graduação em ciências sociais aplicadas. No que tange à renda, grande parte dos 

acadêmicos têm renda bruta de 1 a 3 salários mínimos, porém, alguns ainda são 

financeiramente dependentes de seus pais. Além disso, muitos estudantes ressaltam ser 

difícil cumprir com os compromissos financeiros, sendo necessário analisar o 

comportamento desses indivíduos e a concessão de crédito para eles. 

A associação da renda e idade dos respondentes com o pagamento das faturas de 

cartão de crédito em dia, pode-se dizer que há associação entre as variáves. Assim,  jovens 

tendem a pagar mais a fatura em dia, já indivíduos com idade entre 29 e 32 anos quase 

nunca pagam a fatura em dia, isso tende a estar relacionado ao aumento de consumo nessa 

idade, pois muitos constrõem suas famílias, auferem casa própria e tem filhos. 

Os acadêmicos com renda menor estão associados aos que nunca pagam suas 

faturas em dia, ao contrário dos que tem renda superior a 3 salários mínimo, esses estão 

mais associados aos que quase sempre pagam suas faturas em dia, estes resultados estão 

em convergência com resultados observados em coutros estudos como: Kunkel et al 
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(2013); Mendes-da-Silva, Nakamura e Moraes (2012); Worthy, Jonkman e Blinn-Pike 

(2010).  

Os pesquisadores no momento de operacionalizar a pesquisa observaram que 

algumas variáveis podem ser exploradas em estudos futuros dentro do tema como: a 

relação entre a educação financeira com a formação dos pais dos estudantes universitários; 

realização de estudos comparativos regionais de universitários que frequentam cursos da  

área de gestão; e, comparação entre perfis de estudantes universitários dos cursos da área 

de gestão em relação a outras áreas do saber quanto a questão do uso do cartão de crédito. 
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Este artigo versa sobre a dificuldade que a gestão publica tem em viabilizar informação clara 

e acessível ao contribuinte em suas variadas esferas, onerando seu modo de vida e em muitos 

casos burocratiza a movimentação social e econômica do individuo. Os Sistemas de 

Informação Pública em muitas capitais sofrem lentidão e atrasos em sua estrutura, gera falta 

de atendimento em todos os segmentos e a gestão não chega ao seu principal ator, o cidadão. 

Por tanto a tecnologia da informação ainda não oferece seu potencial, neste segmento devido 

ao fator constitucional e tributário que não consegue ter respostas imediatas e onerando a 

máquina pública e consequentemente a sociedade. Neste sentido o estudo objetiva explicar 

por meio de pesquisa quantitativa como método em uma autarquia de saúde pública como a 

tecnologia da informação pode contribuir efetivamente aumentar a qualidade dos resultados 

na gestão. 

 
Palavras-chave: Gestão Pública, Tecnologia da Informação, Sociedade. 

 

COMPLIANCE DIGITAL: TRANSPARENCIA E ACESSIBILIDADE NA GESTÃO 

PUBLICA  
 

This article deals with the difficulty that public management has in making clear and 

accessible information available to the taxpayer in its various spheres, burdening their way 

of life and in many cases bureaucratizes the social and economic movement of the 

individual. The Public Information Systems in many capitals suffer slow and delays in their 

structure, generates lack of attention in all the segments and the management does not reach 

its main actor, the citizen. Therefore information technology still does not offer its potential, 

in this segment due to the constitutional and tributary factor that can not have immediate 

answers and burdening the public machine and consequently the society. In this sense the 

study aims to explain through quantitative research as a method in a public health autarchy 

as information technology can effectively contribute to increase the quality of results in 

management. 

 
Keywords: Public Management, Information Technology, Society. 

INTRODUÇÃO 

 
A Gestão Pública com a abertura da informatização no Brasil a partir dos anos 1980-

1990, obriga a necessidade de revisão de processos no aumento eficaz do atendimento público 

em suas esferas. Para que haja esta sincronia de eventos é necessária a implantação de um 

arcabouço de ferramentas e técnicas que seja capaz de coordenar e auxiliar os serviços de TI 

para que estes tenham uma qualidade elevada (SALLÉ, 2004). 

Neste sentido o presente artigo tem como questão de pesquisa: mensurar o acesso de 

informações transmitidas ao cidadão através dos dispositivos de tecnologia existentes?  

Através de  uma pesquisa quantitativa  com uma  base de dados aplicada  na “autarquia”,  

estima-se  analisar  o  percentual  efetivo  de  contribuintes atendidos.  O  trabalho contribuirá  
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na prática  para outras organizações de cunho público possam adaptar seus modelos de 

negócios e atividades as ferramentas tecnológicas e possam aperfeiçoar os serviços 

consideravelmente. 

Neste artigo também será analisada a forma que a divulgação dos serviços ao cidadão 

são oferecidos ao contribuinte em questão por ferramentas como “Google Adwords” e 

serviços de “e-mail”, “internet” contribuem de maneira definitiva a prospecção de novos 

atendimentos. 

A próxima seção fornecerá uma sinopse da literatura tradicional sobre gerenciamento 

de mudanças, qualidade de serviços e a gestão publica. A terceira seção descreve o método 

utilizado e os procedimentos. A seção subsequente descreve a intervenção realizada, bem 

como  os  mecanismos  adotados.  A  quinta  seção  aponta  os  resultados  obtidos  com  a 

intervenção. A seção final aborda as implicações gerenciais e acadêmicas. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
A qualidade em serviços vem sendo estudada com maior profundidade nos últimos 30 

anos, considerada como aspecto importante e, até mesmo um subcampo  do Marketing de 

Serviços (Grönroos, 1982). A busca pelo entendimento da avaliação da qualidade existe faz 

muito tempo, trata-se de um conceito de difícil avaliação quando comparada a qualidade de 

bens,  conforme  constatam.  Grönroos  (1982)  traduz  a  qualidade  percebida  como  uma 

comparação entre a qualidade experimentada pelo consumidor e a qualidade experimentada 

na visão da empresa prestadora de serviços, além de ressaltar a existência de duas tipologias: 

(1) Qualidade Técnica, que envolve o que o consumidor de fato recebe com o serviço e (2) 

Qualidade Funcional, que abrange a forma pela qual o serviço é entregue. 

Em outra perspectiva, Lehtinen e Lehtinen (1982) postulam três dimensões para a 

qualidade em serviços: (1) Qualidade Física, inclui os aspectos físicos do serviço; (2) 

Qualidade  Corporativa,  relativa a aspectos como  a imagem e o  perfil da  empresa e (3) 

Qualidade Interativa, que deriva das interações entre a empresa e os consumidores, assim 

como dos consumidores entre si.   Segundo Lewis e Booms (1983) definem a qualidade em 

serviços como sendo a conformidade com as expectativas dos consumidores e Babakus e 

Boller (1992) acreditam que é necessário utilizar apenas uma forma de avaliar os serviços por 

meio da percepção do resultado de um processo cognitivo dos consumidores. 

A qualidade é definida por Cronin Jr e Taylor (1992) como antecedente da satisfação e 

acreditam que a qualidade poderia ser diferente em diferentes mercados e indústrias, não 

sendo possível generalizá-la para todos os setores da indústria. A importância da construção 

da qualidade do serviço reside na sua conceitualização como a avaliação do consumidor de 

um  serviço  e  as  relações  supostas,  portanto,  com  outras  construções,  como  satisfação, 

lealdade e, finalmente, competitividade e lucratividade (Smith & Reynolds, 2002) enquanto 

Cáceres e Paparoidamis (2007) argumentam que a percepção da qualidade do serviço é um 

resultado de uma comparação entre o que cliente considera como o serviço deveria ser e suas 

percepções sobre o desempenho real oferecido pelo prestador de serviços. 

 

3. METODOLOGIA 

 
Para a concretização deste artigo, para tal, foi utilizada a técnica estatística Análise 

Discriminante, que segundo Maroco (2003, p. 331) é uma técnica estatística multivariada de 

dados cujos objetivos são: 

 
a) identificação das variáveis que melhor discriminam entre dois ou mais grupos de 

indivíduos estruturalmente diferentes e mutuamente exclusivos; 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

5074



 

 

   

b) a utilização destas variáveis para criar uma função discriminante que represente 

de forma parcimoniosa as diferenças entre os grupos; 

 
A “Autarquia” é um grande complexo de saúde publica situada em São Paulo – 

Capital – SP, para atendimento a população paulistana e de outros estados.A coleta de dados  

foi  realizada  mediante  entrevista  semiestruturada  contemplando  o  universo  de  35 (trinta 

e cinco pessoas) em 2017 com variação etária entre dezoito (18) e sessenta anos (60) 

respectivamente. 

De  acordo  com  Hair  et  all  (2005,  p.  209),  “[...]a  discriminação  é  conseguida 

estabelecendo-se  os  pesos  da  variável  estatística  para  cada  variável,  para  maximizar  a 

variância entre grupos relativa à variância dentro dos grupos, e a função discriminante é 

determinada de uma equação.” 

A equação assume a seguinte forma: 

 

Gráfico 1: Equação estatística da pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A  entrevista  semiestruturada  foi  aplicada  sob  a  determinação  de  três  variáveis 

detectadas no cenário: 

 

Tabela 1 – Váriáveis da Pesquisa 

 

Variáveis Indicadores Código 

Independentes 

X¹     Cidadão tem informação clara durante 

para ter o atendimento. 

 

X²     Cidadão não consegue atendimento por 

falta de informação clara. 

 

Dependentes X³ Funcionário teve acesso ao portfólio de 

serviços/Startup  

 

1 – Site instituição 

2 – E-MAIL 

3 – Sites de Busca.  
 

FONTE: Elaborado pelos autores 

 

A classificação  dos  indicadores anteriormente descrita se  fez  necessária,  pois,  de 

acordo com Hair (2005, p. 221), as observações atípicas podem ter um impacto na 

classificação de quaisquer resultados da análise discriminante. 

Para estabelecer a variável dependente (X³) considerou-se a seguinte situação: o 

cidadão tem acesso a informação nos portais públicos por meio de celular ou computador. 

Portanto para os resultados 

do indicador abaixo  foram 

atribuídos códigos um 
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(1) para site da instituição, dois (2) E-MAIL e três (3) para sites de busca.  

A  análise  discriminante  foi  efetuada  no  software  “IBM-SPSS®.” – Statistical 

Packages for Social Sciencies versão 13.0, utilizado como ferramenta para execução de testes 

estatísticos a um nível de significância de 0,05. 

 

4. RESULTADOS OBTIDOS E ANALISE 

 
Após executar a análise discriminante o primeiro passo é a análise preliminar das 

variáveis independentes, verificando  a existência de diferenças entre as médias. Segundo 

Maroco (2003, p. 351) testa a hipótese de que as médias dos grupos são iguais, onde entre as 

variáveis, pelo menos em um grupo as médias são diferentes; neste caso, o objetivo é rejeitar 

a hipótese nula. Dessa forma, as hipóteses testadas são as seguintes: 

 
Hº = média dos dois grupos são iguais 

H¹ = média dos grupos são diferentes. 

 
O resultado desse teste está na tabela 1, nota-se que apenas as variáveis X¹ e X² não 

rejeitam a hipótese nula (Hº), pois, o p-value (sig.) é menor que o (nível de significância) de 

0,05.  Com  isso,  não  aceita  Hº,  concluindo  que  a  função  discriminante é altamente 

significativa. 

 

Tabela 2 – Lambda de Wilks 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Resultado da análise discriminante pelo software SPSS®. 

 

A tabela 3 evidencia o valor do ou autovalor, que segundo Maroco (2003, p. 353), é 

uma medida relativa de quão diferente os grupos são na função discriminante. Neste caso, o 

resultado é de apenas uma função, correspondendo a 100% da variância explicada em termos 

de  diferenças  entre  grupos.  Esta  tabela  também  apresenta  a  correlação  canônica,  que 

demonstra o nível de associação entre os escores discriminantes e os grupos, para utilizar este 

resultado como % da variável dependente explicada pelo modelo, de acordo com Hair 2005, 

p. 238), deve-se elevar o resultado da correlação ao quadrado, no caso, tem se R² = ( 0,790) = 

1,580, ou seja, a função explica 90% da discriminação entre os grupos. 

 

Tabela 3 – Valores Próprios 

 

 

 

 

 

A Função um, funções discriminantes canônicas foram usadas na análise 
 

FONTE: Resultado da análise discriminante pelo software SPSS®. 
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Tabela 4 – Funções em Centoides de Grupo 

 

Funções discriminantes canônicas não padronizadas avaliadas em médias de grupo 

FONTE: Resultado da análise discriminante pelo software SPSS® 

 

5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Domingues (2015) enfatiza que: 

 
[...] O Valor Empresarial dos sistemas integrados se resume em aumentar a eficiência  

operacional,  e  oferecer  à  empresa  amplas  informações  para apoio à tomada de 

decisão e viabilizam respostas rápidas às solicitações de informação ou produtos feitas 

por clientes [...]. 

 
Nesse contexto, considerando os resultados gerais da análise discriminante, depois que 

os pressupostos foram atendidos, observa-se que as variáveis selecionadas são altamente 

significativas,  portanto, devemos analisar novos mecanismos de controle e relacionamento 

com clientes e os dispositivos móveis em especial; os celulares mostram-se  como  um novo  

“status”  para  a administração pública interagir  com uma  sociedade  “instantânea”  e 

“conectada”, como gestores públicos devemos levar em consideração que as pessoas cada 

vez mais buscam terceirizar seu tempo e necessidades e sua administração da vida social 

e econômica através de mecanismos como os “aplicativos móveis”;  onde deixam  de  ser  

uma  tendência  e  passam  a  se  tornar  realidade impactante para a gestão. 
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This paper aims to characterize the profile of the professor/researcher in Museology, by means of 

his/her faculty academic formation and scientific acting registered in the Currículo Lattes. It is 

exploratory and descriptive, under a quantitative approach. Analyzes Lattes Curriculum of 37 

professors/researchers of the permanent nucleus of the Post-Graduation Programs in Museology in 

Brazil, with emphasis in three categories of analysis: academic education, academic training and 

academic course. We have as results that the investigated group presents a faculty academic 

formation profile in different areas of knowledge. The training took place mostly in institutions in 

Brazil. The training, related to the postdoctoral, occurred expressively in international institutions, 

with Portugal being the predominant country. The professors/researchers are involved in activities 

of the postgraduate, as research group leadership, supervision of thesis and dissertations, among 

others. It concludes that the group investigated has a training profile that confirms the 

interdisciplinary characteristic of the Communication and Information area and also presents a 

profile consistent with the aspects and definitions of evaluation of post-graduation programs by 

CAPES. 

 

Keywords: Museology, Post-Graduation Programs in Museology, Brazil. 

 

COMPOSIÇÃO DO PERFIL DOS DOCENTES/PESQUISADORES DA ÁREA DA 

MUSEOLOGIA NO BRASIL 

O objetivo desta pesquisa é caracterizar o perfil do docente/pesquisador em Museologia, a partir da 

formação acadêmica e atividade científica registrada no Currículo Lattes. A pesquisa é do tipo 

exploratória e descritiva, sob abordagem quantitativa. Analisa 37 Currículos Lattes dos 

docentes/pesquisadores do núcleo docente permanente dos Programas de Pós-Graduação em 

Museologia no Brasil, com ênfase em três categorias de análise: formação acadêmica, capacitação 

acadêmica e percurso acadêmico. Tem-se como resultados que o grupo investigado apresenta perfil 

formativo em diversas áreas de conhecimento. A formação se deu em sua maioria em instituições 

do Brasil. A capacitação docente, referente ao pós-doutorado, deu-se mais expressivamente em 

instituições internacionais, sendo Portugal o país predominante. Os docentes/pesquisadores estão 

envolvidos em atividades próprias da pós-graduação, como liderança de grupo de pesquisa, 

orientação de teses e dissertações, dentre outras. Conclui que o grupo investigado apresenta perfil 

de formação que confirma a característica interdisciplinar da área Comunicação e Informação e 

também apresenta perfil condizente com os aspectos e definições de avaliação dos programas de 

pós-graduação por parte da CAPES no quesito corpo docente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa tem como objetivo caracterizar o perfil do docente/pesquisador em 

Museologia no Brasil, a partir da formação e atividade científica registrada no Currículo 

Lattes. Trata-se de uma pesquisa que, com algumas reformulações e atualização, é parte de 

uma pesquisa que analisou a produção científica dos docentes/pesquisadores dos 

Programas de Pós-Graduação em Museologia no Brasil, a partir da produção científica 

veiculada em periódicos científicos de acesso aberto (Costa, 2017). 

A Museologia é uma área acadêmica institucionalizada no Brasil. Esta assertiva 

encontra base na existência de ambientes de pesquisa e de formação de pesquisadores na 

área, bem como pela existência de produção científica e do reconhecimento da área da 

Museologia pelo espaço acadêmico e pelas agências brasileiras de financiamento (Costa, 

2017). 

Dessa forma, a área da Museologia suscita uma agenda de reflexões sobre suas 

perspectivas, sobre o seu percurso e também sobre o que ainda precisa ser consolidado. 

Para isso, cumpre caracterizar quem são na atualidade os pesquisadores brasileiros da área 

da Museologia, em que frentes de pesquisa atuam e a que temas se dedicam. 

Assim, percorrendo uma história recente da Museologia, buscou-se identificar 

quem são os docentes/pesquisadores brasileiros vinculados aos programas de pós-

graduação stricto sensu em Museologia, com estrita atenção para os que compõem o 

quadro de docentes do núcleo permanente dos programas acadêmicos em Museologia: o 

Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio (PPG-PMUS) da Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) desenvolvido em convênio com o Museu 

de Astronomia e Ciências Afins (MAST), o Programa de Pós-Graduação Interunidades em 

Museologia (PPGMus) da Universidade de São Paulo (USP) e o Programa de Pós-

Graduação em Museologia (PPGMuseu) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

Para atingir o objetivo proposto, a pesquisa se utiliza dos registros constantes do 

Currículo Lattes dos docentes/pesquisadores. Os registros constantes do Currículo Lattes 

são utilizados com a finalidade de avaliar a competência de candidatos à obtenção de 

bolsas e auxílios; selecionar consultores, membros de comitês e de grupo assessores; 

subsidiar a avaliação da pesquisa e da pós-graduação do país; dentre outras finalidades 

(Guedes, 2001).  

As informações registradas no Currículo Lattes têm suscitado o interesse de 

investigadores e a realização de pesquisas em diversas áreas de conhecimento, tais como: 

Saúde Coletiva, Medicina, Odontologia, Química, Engenharia Mecânica, dentre outras, 

[inclusive, Ciência da Informação] que se utilizaram da gama de informações registradas 

para desenvolver pesquisas dedicadas a analisar o perfil dos pesquisadores e analisar a sua 

produção científica (Autran, 2014). 

   

2 A PÓS-GRADUAÇÃO EM MUSEOLOGIA NO BRASIL 

 

O século XXI, na perspectiva de Sophia e Loureiro (2012: 129), “assistiu a um 

crescimento significativo do campo da Museologia no Brasil. Contudo, o percurso de 

construção da formação em Museologia foi marcado pelo pioneirismo do Brasil com a 

criação, na década de 1930, do Curso de Museus do Museu Histórico Nacional (MHN) e 

de fato, posteriomente, nos primeiros anos do século XXI, com o significativo alargamento 
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da oferta formativa na área em nível de graduação e institucionalização da pós-graduação 

em Museologia. A formação em nível de graduação e pós-graduação na área vêm 

contribuindo “com a consolidação do campo profissional” (Bruno, 2015: 108) e com sua 

qualificação. 

A área da Museologia, de acordo com a classificação de Áreas de Avaliação da 

Coordenação de Pessoal de Nível Superior (CAPES), compõe a área Comunicação e 

Informação que, por sua vez, integra a Grande Área Ciências Sociais Aplicadas dentro do 

Colégio de Humanidades. A área Comunicação e Informação inclui as áreas básicas: 

Comunicação, Ciência da Informação e Museologia (Documento de Área, 2016).  

Atualmente, a área da Museologia conta com seis programas de pós-graduação, que 

ofertam seis cursos de mestrado e um curso de doutorado, localizados em três da cinco 

regiões do Brasil, conforme é possível visualizar na Figura 1: 

 
Figura 1 - Localização geográfica dos programas de pós-graduação em Museologia no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.google.com.br 

 

A região Sudeste do Brasil concentra três programas de pós-graduação em 

Museologia, sendo dois programas acadêmicos e um programa profissional, os quais se 

encontram localizados no Rio de Janeiro e em São Paulo.  

No Rio de Janeiro funciona o PPG-PMUS UNIRIO/MAST, programa acadêmico, 

com oferta de cursos de mestrado e de doutorado. O curso de mestrado do PPG-PMUS 

UNIRIO/MAST teve início em 2006 e o curso de doutorado teve início em 2011. Também 

no Rio de Janeiro funciona, no MAST, o Programa de Pós-Graduação em Preservação de 

Acervos de Ciência e Tecnologia (PPACT) que oferta o mestrado profissional, criado em 

2013.  

PPGAPM 

PPGMuseu 

PPG-PMUS 
PPGACT 

PPGMus 

PPGMusPa 
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Em São Paulo funciona o PPGMus USP, criado em 2012, com oferta de curso de 

mestrado. O referido programa é desenvolvido em conjunto com instituições museológicas, 

como o Museu Arqueologia e Etnologia (MAE-USP), o Museu de Arte Contemporânea 

(MAC USP), o Museu Paulista e o Museu de Zoologia (MZUSP), todos vinculados à USP. 

A região nordeste comporta dois programas, sendo um acadêmico e um 

profissional, localizados na Bahia e no Piauí, respectivamente.  

Na Bahia funciona o PPGMuseu UFBA, criado em 2013. Tal programa, com oferta 

de curso de mestrado, foi o primeiro da área da Museologia na região Nordeste do país, o 

que mais uma vez colocou a UFBA na vanguarda da formação em Museologia nessa 

região, já que seu curso de graduação na área foi o segundo do país.  

No Piauí funciona o Programa de Pós-Graduação em Artes, Patrimônio e 

Museologia (PPGAPM) na Universidade Federal do Piauí (UFPI), criado em 2013, com 

oferta de curso de mestrado profissional. 

O mais recente programa de pós-graduação em Museologia, modalidade 

acadêmico, foi criado em 2016 na região Sul. Trata-se do Programa de Pós-Graduação em 

Museologia e Patrimônio (PPGMusPa) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), o qual oferta curso de mestrado. 

Em sequência, o Quadro 1 resume as informações sobre os programas de pós-

graduação em Museologia, acadêmicos e profissionais, acrescentando a nota da CAPES 

para os mesmos:  

 
Quadro 1 - Programas de Pós-Graduação em Museologia com a nota da avaliação quadrienal 2017 

DENOMINAÇÃO 

DO PROGRAMA 
INSTITUIÇÃO  

ANO DE 

CRIAÇÃO 

 

NÍVEL 

 

NOTA 

 

Museologia e 

Patrimônio 

UNIRIO/MAST  

 

2006 

 

Mestrado 

 

4 

2011 

 

Doutorado 

 

4 

Preservação de 

Acervos de Ciência e 

Tecnologia 

MAST 2014 

 

Mestrado 

Profissional 

 

3 

Museologia USP 2012 

 

Mestrado 

 

3 

Museologia UFBA 2013 

 

Mestrado 

 

3 

Arte, Patrimônio e 

Museologia 
UFPI 2014 

 

Mestrado 

Profissional 

 

3 

Museologia e 

Patrimônio 
UFRGS 2016 

 

Mestrado 

 

3 

   

  

Fonte: Relatório de Avaliação Quadrienal 2017 – Área Comunicação e Informação 
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O Documento de Área 2016, referente à Avaliação Quadrienal 2017, assinala a 

expansão da área da Museologia em termos do quantitativo de programas enfatizando que 

a área buscou diminuir a disparidade regional. É fato que, mesmo com algum avanço, a 

área de conhecimento da Museologia é a menor entre as áreas que com ela integram a área 

Comunicação e Informação em termos de oferta de cursos de mestrado e doutorado no 

Brasil.  

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

À partida, considerando o objetivo proposto, trata-se de uma pesquisa de cariz 

exploratório e descritivo, sob abordagem quantitativa. 

Nesta pesquisa foram considerados os Programas de Pós-Graduação Acadêmicos 

em Museologia com cursos de mestrado e doutorado. Dessa forma, a pesquisa envolveu 

três programas: o PPG-PMUS UNIRIO/MAST, o PPGMus USP e o PPGMuseu UFBA e, 

portanto, os docentes/pesquisadores do núcleo docente permanente dos programas. O 

corpo docente é um quesito de avaliação do programa, “avalia-se o perfil do corpo docente 

do programa de modo a verificar titulação, diversidade na origem da formação e sua 

compatibilidade com a proposta do programa” (Vogel; Kobashi, 2015: s.p.). 

Assim, os dados relativos aos atores da pesquisa, os docentes/pesquisadores do 

núcleo docente permanente dos programas em referência, foram obtidos por meio de 

pesquisa direta aos sites dos programas envolvidos na pesquisa e, também, por meio de 

listagem nominal fornecida pelas coordenações de cada programa, em atendimento à Ficha 

de caracterização, enviada para o e-mail de cada coordenador dos programas.  

Em posse desses dados, levantou-se que o quadro de docentes/pesquisadores 

permanentes que constituiu a amostra intencional da investigação, a época da coleta, era 

composto por 37 (100%) docentes/pesquisadores em atividade nos programas. O referido 

quadro apresentou a seguinte distribuição até 2016: PPG-PMUS UNIRIO/MAST com 16 

(43%) docentes/pesquisadores, o PPGMus USP com 10 (27%) docentes/pesquisadores e o 

PPGMuseu UFBA com 11 (30%) docentes/pesquisadores.  

A pesquisa se debruçou sobre as informações curriculares dos 

docentes/pesquisadores registradas no Currículo Lattes, de onde foi possível determinar as 

categorias e subcategorias de análise, conforme apresentado na Figura 2, as quais 

viabilizaram caracterizar o perfil do grupo investigado:  

 
Figura 2 - Categorias e subcategorias de análise do perfil acadêmico dos docentes/pesquisadores 

 

Formação 
Acadêmica 

 

Capacitação 
Acadêmica 

 

Percurso  
Acadêmico 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado  
 

Temas de interesse; Liderança de grupo de pesquisa; 
bolsista de produtividade; Atividade de orientação de 

dissertação e tese; membro de corpo editorial de 
periódicos 

 

Pós-doutorado 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

4.1 Formação acadêmica: Graduação 

 

Os dados obtidos acerca da formação dos docentes/pesquisadores em nível de 

graduação revelou um quadro bastante diversificado, o qual compreendeu sete áreas de 

conhecimento. Em consonância com a Tabela de Áreas da CAPES, verificou-se na 

formação graduada o predomínio das Ciências Sociais Aplicadas (43%), seguida das 

Ciências Humanas (33%), observando-se, ainda, ocorrência da área de Linguística, Letras 

e Artes e Ciências (9%), Ciências Biológicas (9%) e, também, as Ciências Exatas e da 

Terra (2%), Engenharias (2%) e Outros (2%).  

Identificou-se que a formação graduada do grupo investigado é composta por 43 

cursos de graduação, isso porque cinco (13%) docentes/pesquisadores realizaram mais de 

um curso de graduação. Algo que se aplica a três docentes/pesquisadores do PPG-PMUS 

UNIRIO/MAST e dois do PPGMuseu UFBA.  

Os cursos de graduação identificados seguem detalhados na Tabela 1 obedecendo a 

nomenclatura registrada pelos docentes/pesquisadores no Currículo Lattes: 
 

Tabela 1 - Formação graduada dos docentes/pesquisadores 

GRADUAÇÃO PPG-PMUS 
UNIRIO/MAST 

PPGMUS 
USP 

PPGMuseu 
UFBA 

TOTAL 

Museologia 8  6 14 

História 1 4 3 8 

Ciências Biológicas 2 1  3 

Arquitetura e Urbanismo  1 1 2 

Geografia 1 1  2 

Ciências 1   1 

Ciências Sociais 1   1 

Comunicação Social   1 1 

Direito  1  1 

Educação Artística  1  1 

Engenharia Metalúrgica e de Materiais 1   1 

Geologia 1   1 

Letras 1   1 

Letras Vernáculas com Francês   1 1 

Pedagogia   1 1 

Pintura 1   1 

Psicologia  1  1 

Sociologia e Política 1   1 

Teologia   1 1 

Total 19 10 14 43 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) - elaboração a partir das informações contidas no Currículo Lattes  

 

Constatou-se que a formação graduada em Museologia aparece com maior 

incidência, 14 (38%) casos. Em seguida aparece a formação em História com oito (22%) 

ocorrências. 

O PPG-PMUS UNIRIO/MAST é o programa com maior número de 

docentes/pesquisadores com graduação em Museologia. Do total de 
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docentes/pesquisadores do programa que totaliza 16 docentes, oito possuem graduação em 

Museologia. Do total de oito docentes/pesquisadores do referido programa, dois foram 

formados pelo MHN e os demais pela UNIRIO, instituição herdeira do Curso de Museus 

do MHN.  

O PPGMuseu UFBA conta com seis docentes/pesquisadores graduados em 

Museologia, todos formados pelo segundo curso criado na área da Museologia no Brasil, o 

Curso de Graduação em Museologia da UFBA.  

Diferentemente do PPG-PMUS UNIRIO/MAST e do PPGMuseu UFBA, o 

PPGMus USP não computa em seu quadro docente/pesquisador com graduação em 

Museologia. Algo que encontra explicação no fato de não existir em São Paulo curso de 

graduação em Museologia até a primeira década do século XXI. Somente a partir de 2011 

é instalado o primeiro curso de graduação em Museologia na FAECA DOM BOSCO, 

instituição privada. Anos mais tarde, precisamente em 2014, outra instituição privada, a 

UNICASTELO, passou a ofertar o curso. A explicação anteriomente dada pode reforçar a 

constatação de que o PPGMus USP é o programa que apresenta o maior número de 

docentes/pesquisadores com formação graduada em História pela própria USP. 

Ao analisar a formação graduada dos docentes/pesquisadores, observou-se que a 

maioria, 26 (70%) docentes/pesquisadores realizou o curso de graduação em instituições 

públicas de ensino superior do Brasil e que seis (16%) docentes/pesquisadores realizaram o 

curso em instituições privadas.  

Os demais docentes/pesquisadores, os quais possuem mais de um curso de 

graduação, o realizaram em instituições públicas e privadas, correspondente a quatro 

docentes/pesquisadores. Embora se tenha mencionado cinco (14%) docentes/pesquisadores 

com mais de uma graduação, esclarece-se que a diferença está na situação de que um dos 

docentes/pesquisadores cursou as duas graduações em universidades públicas. 

Na Tabela 2 são listadas as instituições em que os docentes/pesquisadores cursaram 

a graduação: 

 

Tabela 2 - Instituições em que os docentes/pesquisadores realizaram os cursos de graduação 

INSTITUIÇÕES PPG-PMUS 
UNIRIO/MAST 

PPGMUS 
USP 

PPGMuseu 
UFBA 

TOTAL 

Universidade Federal da Bahia   9 9 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 3 2  5 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 4   4 

Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro 

4   4 

Universidade de São Paulo  4  4 

Universidade Católica de Salvador   3 3 

Museu Histórico Nacional 2   2 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro 

2   2 

Universidade Federal do Pará 2   2 

Faculdade de Belas Artes de São Paulo  1  1 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo   1 1 

Pontifícia Universidade Lateranense   1 1 

Universidade Católica de Santos  1  1 

Universidade de Sorocaba  1  1 

Universidade do Estácio de Sá 1   1 

Universidade Estadual de Campinas  1  1 
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Universidade Federal Fluminense   1 1 

Total 18 10 15 43 

 Fonte: Dados da pesquisa (2016-2017) - elaboração a partir das informações contidas no Currículo Lattes 

Conforme exposto na Tabela 2, apenas um curso de graduação foi realizado em 

instituição de ensino no exterior. No caso, corresponde a um docente/pesquisador 

vinculado ao PPGMuseu UFBA que cursou a graduação em Teologia pela Pontifícia 

Universidade Lateranense (PUCLATERANUM) na Itália. 

O cenário da realização de cursos de graduação, quase em sua totalidade no Brasil, 

permite concluir que a formação graduada do grupo investigado é uma formação local. 

 

4.2 Formação acadêmica: Especialização 

 

 Constatou-se que 13 (35%) docentes/pesquisadores possuem título de especialista 

obtido por meio da realização de 20 cursos de especialização identificados.  

A descrição dos cursos obedecendo a nomenclatura registrada no Currículo Lattes e 

a incidência de cada um deles compõem a Tabela 3: 

 
Tabela 3 - Formação especializada dos docentes/pesquisadores 

ESPECIALIZAÇÃO PPG-PMUS 
UNIRIO/MAST 

PPGMUS 
USP 

PPGMuseu 
UFBA 

TOTAL 

Museologia  2  2 

Ação Educativa e Cultural em Museus 1   1 

Assement and Management of Enviromental 1   1 

Conservação e Restauração de Monumentos e 
Conjunto 

  1 1 

Cultura e Arte Barroca   1 1 

Diálogos entre História e História da Ciência 1   1 

Docência no Ensino Fundamental e Médio 1   1 

História da Arte e Arquitetura no Brasil 1   1 

Linguística Aplicada do Ensino do Português 1   1 

Marketing 1   1 

Médio de Francês I e II   1 1 

Metodologia do Ensino Superior   1 1 

Museologia – A conservação museológico Museu 
de Arte 

 1  1 

Museologia – Museus de Indústria, Ciência e 
Técnica 

 1  1 

Museologia Avançada   1 1 

Museologia, Curadoria Museológica e Pequenos 
Museus 

 1  1 

O Público em Ação Cultural   1 1 

Orgnização de Arquivos   1 1 

Pré-História  1  1 

Total 7 6 7 20 

Fonte: Dados da pesquisa (2016-2017) - elaboração a partir das informações contidas no Currículo Lattes 
  

 Com base nos dados, observou-se que os docentes/pesquisadores dos três 

programas detém curso de especialização em Museologia ou especialização dentro do 

escopo de atuação da área. 

A Tabela 4 apresenta as instituições em que os docentes/pesquisadores cursaram a 

especialização: 
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Tabela 4 - Instituições em que os docentes/pesquisadores realizaram os cursos de especialização 

INSTITUIÇÕES PPG-PMUS 
UNIRIO/MAST 

PPGMUS 
USP 

PPGMuseu 
UFBA 

TOTAL 

Fundação Escola de Sociologia e Política de São 
Paulo 

 5 1 6 

Universidade de São Paulo  1 2 3 

Centro Interamicano de Capacitación Turística 1   1 

Fundação Getúlio Vargas 1   1 

Ghent University 1   1 

Instituto Católico de Paris   1 1 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro 

1   1 

UniverCidade 1   1 

Universidade Cândido Mendes 1   1 

Universidade Católica de Salvador   1 1 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 1   1 

Universidade Federal da Bahia   1 1 

Universidade Federal de Ouro Preto   1 1 

Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro 

1   1 

Universidade Federal do Pará 1   1 

Total 9 6 7 22 

Fonte: Dados da pesquisa (2016-2017) - elaboração a partir das informações contidas no Currículo Lattes 

 

Pelos dados compilados na Tabela 4, identificou-se que os cursos de especialização 

foram realizados em 15 instituições. Destas, a maioria é do Brasil e apenas três são 

instituições estrangeiras com sede na Bélgica, na Espanha e na França.  

Observou-se grande incidência de curso de especialização realizado na Fundação 

Escola de Sociologia e Política do Estado de São Paulo (FESPSP), instituição sede do 

primeiro curso lato sensu em Museologia, fundado e coordenado por Waldisa Rússio, 

pioneira nos estudos de museus e museologia no Brasil como salientam alguns autores 

(Bruno, Araújo, & Coutinho, 2010), reconhecida, também, por sua atuação em busca da 

internacionalização do pensamento museológico brasileiro durante os anos de 1970 e 1980 

(Duarte Cândido; Ruoso, 2012). O Curso de Especialização em Museologia da FESPSP 

foi, durante décadas, responsável pela formação de uma geração de especialistas em 

Museologia. No período de 1978 a 1996 o curso da FESPSP formou 142 especialistas em 

Museologia (Coutinho, 2010). Pode-se dizer que os egressos do referido curso e com 

psquisa orientada por Waldisa Rússio são, portanto, memórias vivas do pioneirismo e do 

esforço de Rússio na construção da área da Museologia em seus aspectos técnicos e 

conceituais, na época. 

 

4.3 Formação acadêmica: Mestrado 

  

No tocante à formação em nível de mestrado, identificou-se diversidade de áreas, 

mas também, incidência de áreas correlatas como Memória Social, História e Ciência da 

Informação. 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

5087



 

 

Assim, identificou-se que 34 (92%) docentes/pesquisadores realizaram curso de 

mestrado. Os demais, três (8%) docentes/pesquisadores, não realizaram curso de mestrado, 

portanto, realizando após a graduação o doutorado direto. 

Em seguida, na Tabela 5, descrevem-se os cursos de mestrado realizados pelos 

docentes/pesquisadores, conforme a nomenclatura registrada no Currículo Lattes: 
 

Tabela 5 - Titulação dos docentes/pesquisadores em nível de Mestrado 

MESTRADO PPG-PMUS 
UNIRIO/MAST 

PPGMUS 
USP 

PPGMuseu 
UFBA 

TOTAL 

Artes Visuais 2  2 4 

Educação 3  1 4 

História Social  3  3 

Memória Social 3   3 

Ciência da Informação 1  1 2 

História  1 1 2 

Antropologia 1   1 

Arqueologia  1  1 

Arquitetura e Urbanismo   1 1 

Artes  1  1 

Ciências Biológicas  1  1 

Ciências da Comunicação  1  1 

Ciências Sociais   1 1 

Comunicação 1   1 

Comunicação e Cultura Contemporânea   1 1 

Engenharia Metalúrgica e de Materiais 1   1 

Geologia 1   1 

História e Crítica da Arte 1   1 

Linguística 1   1 

Museologie et Mediation Culturelle Dea   1 1 

Museums and Galleries Management  1  1 

Psicologia Social  1  1 

Sociologia e Antropologia 1   1 

Teologia dogmática   1 1 

Total 16 10 10 36 

Fonte: Dados da pesquisa (2016-2017) - elaboração a partir das informações contidas no Currículo Lattes 

 

Os dados condensados na Tabela 5 permitem observar que apenas dois (5%) 

docentes/pesquisadores possuem mestrado na área da Museologia. Trata-se dos cursos de 

mestrado sob a denominação de Museums and Galleries Management e Muselogie et 

Mediation Culturelle Dea. 

Constatou-se, ainda, que do universo de 37 docentes/pesquisadores, apenas um 

(3%) deles, pertencente ao PPGMus USP, realizou dois cursos de mestrado, sendo o 

primeiro em Psicologia Social e o segundo em Museums and Galleries Management, já 

mencionado em parágrafo anterior.  

No que respeita à instituição em que os docentes/pesquisadores cursaram o 

mestrado, observou-se que 31 (84%) deles se titularam em instituições de ensino superior 

públicas e privadas do Brasil.  

Já os que realizaram os cursos de mestrado no exterior somam três (8%) 

docentes/pesquisadores sendo identificadas as seguintes instituições: Pontifícia 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

5088



 

 

Universidade Gregoriana (Itália), a Université Dávignon (França) e a The City University 

(Inglaterra). 

Seguem descritas na Tabela 6 as instituições em que os docentes/pesquisadores 

realizaram os cursos de mestrado: 
Tabela 6 – Instituições em que os docentes/pesquisadores realizaram os cursos de mestrado 

INSTITUIÇÕES PPG-PMUS 
UNIRIO/MAST 

PPGMUS 
USP 

PPGMuseu 
UFBA 

TOTAL 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 8 1  9 

Universidade de São Paulo  6  6 

Universidade Federal da Bahia   6 6 

Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro 

3   3 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro 

2   2 

Universidade Estadual de Campinas 1 1  2 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo   1 1 

Pontifícia Universidade Gregoriana    1 1 

The City University  1  1 

Universidade de Brasília 1   1 

Universidade Federal Fluminense 1   1 

Université D’Avignon   1 1 

Total 16 9 9 34 

Fonte: Dados da pesquisa (2016-2017) - elaboração a partir das informações contidas no Currículo Lattes 

  

Observou-se que três (8%) docentes/pesquisadores não realizaram curso de 

mestrado, pois seguiram para o doutorado direto. A modalidade de doutorado direto é 

oferecida por alguns programas de pós-graduação do Brasil em que o interessado, 

possuidor de formação graduada, pleiteia ingresso no doutorado direto consoante 

reconhecidos currículo e produção intelectual.  

 

4.4 Formação acadêmica: Doutorado 

 

Os 37 docentes/pesquisadores dos programas de pós-graduação stricto sensu em 

Museologia são detentores do título de Doutor. Essa titulação é requisito básico para 

vinculação a qualquer programa de pós-graduação stricto sensu no Brasil com vistas a 

atuar em quaisquer das categorias de vínculo docente (permanente, colaborador ou 

visitante). 

Evidenciou-se diversidade de cursos de doutorado. Foram identificadas 23 áreas 

científicas, conforme consta da Tabela 7, seguindo a nomenclatura registrada pelos 

docentes/pesquisadores no Currículo Lattes: 

  
Tabela 7 - Titulação dos docentes/pesquisadores em nível de Doutorado 

DOUTORADO PPG-PMUS 
UNIRIO/MAST 

PPGMUS 
USP 

PPGMuseu 
UFBA 

TOTAL 

Artes Visuais 3   3 

Ciências Sociais 3   3 

Educação 2  1 3 

Arqueologia  2  2 

Arquitetura e Urbanismo  2  2 

Ciência da Informação 2   2 
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Ciências da Comunicação  1 1 2 

Comunicação e Cultura Contemporânea   2 2 

História   2 2 

História da Arte   2 2 

História Social  2  2 

Artes  1  1 

Ciências Biológicas  1  1 

Comunicação 1   1 

Engenharia Metalúrgica e de Materiais 1   1 

Ensino e História de Ciências da Terra 1   1 

Estudos Contemporâneos   1 1 

Geociências 1   1 

História das Ciências 1   1 

Linguística 1   1 

Psicologia Social  1  1 

Sociologia   1 1 

Teologia   1 1 

Total 16 10 11 37 

Fonte: Dados da pesquisa (2016-2017) - elaboração a partir das informações contidas no Currículo Lattes 

 

Uma outra constatação acerca do grupo investigado é que sete 

docentes/pesquisadores têm a mesma formação em área científica na graduação, no 

mestrado e no doutorado. Este panorama está distribuído da seguinte forma: três 

docentes/pesquisadores do PPGPMUS UNIRIO (Engenharia Metalúrgica e de Materiais; 

Ciências Sociais; Letras), dois do PPGMus USP (Ciências Biológicas; Psicologia); e dois 

do PPGMuseu UFBA (Educação; Teologia). 

Centrando-se ao local em que os docentes/pesquisadores se titularam, constatou-se 

que 32 (86%) docentes/pesquisadores realizaram o doutorado em instituições do Brasil, 

enquanto cinco (14%) se doutoraram em instituições do exterior.  

A Tabela 8 contém as instituições do Brasil e do exterior em que os 

docentes/pesquisadores se titularam. 
 

Tabela 8 - Instituições em que os docentes/pesquisadores realizaram os cursos de doutorado 

INSTITUIÇÕES PPG-PMUS 
UNIRIO/MAST 

PPGMUS 
USP 

PPGMuseu 
UFBA 

TOTAL 

Universidade de São Paulo  10 1 11 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 6   6 

Universidade Federal da Bahia   4 4 

Universidade Estadual de Campinas 3   3 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 1  1 2 

Universidade do Porto   2 2 

Universidade Federal Fluminense 2   2 

Fundação Oswaldo Cruz 1   1 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro 

1   1 

Pontifícia Universidade Gregoriana   1 1 

Universidade de Coimbra   1 1 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 1   1 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1   1 

Université du Québec à Montréal   1 1 
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Total 16 10 11 37 

Fonte: Dados da pesquisa (2016-2017) - elaboração a partir das informações contidas no Currículo Lattes 
 

No caso da realização do doutorado no Brasil, observou-se que a USP, a UFRJ e a 

UFBA são as instituições com maior incidência, inclusive os docentes/pesquisadores do 

PPGPMus USP são, em sua totalidade, doutores pela USP.  

As instituições federais de ensino superior da região Sudeste concentram o maior 

número de docentes/pesquisadores titulados, 19 (51%), com exceção da UFBA, localizada 

na região nordeste do país, com quatro (11%) titulações pela instituição. Identificaram-se, 

também, instituições de ensino superior estaduais que concentram quatro (11%) das 

titulações obtidas, com destaque para a UNICAMP, localizada em Campinas, São Paulo.  

Particularmente no contexto de titulação obtida em universidades privadas do 

Brasil, que somam três docentes/pesquisadores, constatou-se que um (3%) 

docente/pesquisador se titulou pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC/RJ) e que dois (5%) docentes/pesquisadores se titularam pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP)  

Entre as universidades estrangeiras, destaca-se a Universidade do Porto (UP). A UP 

titulou em História da Arte dois (5%) docentes/pesquisadores, seguida da  Universidade de 

Coimbra (UC), da Université du Québec à Montreal e da Pontifícia Universidade 

Gregoriana (PUG) que titularam um (3%) docente/pesquisador, cada, no caso em Estudos 

Contemporâneos, Sociologia e Teologia, respectivamente. Todos estes docentes titulados 

em universidades estrangeiras são do PPGMuseu UFBA. 

 

4.5 Capacitação acadêmica: pós-doutorado 

 

Na senda da capacitação acadêmica dos docentes/pesquisadores via estágio pós-

doutoral, cumpre esclarecer que esta consiste da realização de um estágio de pesquisa para 

o aprimoramento de competências e para a necessidade de reciclagem e atualização de 

qualquer docente/pesquisador. Aliado a isto, pressupõe que haja benefícios, também, para 

o programa de pós-graduação a que o docente/pesquisador está vinculado, já que se trata 

de uma modalidade de capacitação inserida no âmbito da pós-graduação . 

Nesse sentido, um estudo que avaliou os resultados da capacitação docente via 

estágio pós-doutoral por meio da produção científica e bibliográfica, reforça que o pós-

doutorado surge no cenário da pós-graduação como uma modalidade de capacitação a mais 

na carreira acadêmica, advertindo que, considerando o escalonamento vigente da carreira 

docente, esta tem seu ponto máximo de exigência no título de doutorado (Calvosa, Repossi 

& Castro, 2011). 

Nessa linha de capacitação acadêmica e educação continuada, faz-se menção ao 

Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD), instituído pela CAPES em 2013 que, por 

meio de concessão institucional, financia estágios pós-doutorais em programas de pós-

graduação stricto sensu recomendados pela CAPES. O PNPD tem como finalidades 

promover a realização de estudos de alto nível ou excelência; reforçar os grupos de 

pesquisa nacionais; renovar os quadros dos programas de pós-graduação nas instituições de 

ensino superior e pesquisa; e, possibilitar a incursão de pesquisadores brasileiros e 

estrangeiros em estágio pós-doutoral, fomentando seu envolvimento em projetos de 

pesquisa desenvolvidos pelos programas de pós-graduação no país. O PNPD reforça a 

importância da educação continuada para a comunidade acadêmica, determinante para a 

excelência em quaisquer áreas de conhecimento.  
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Dessa forma, buscou-se identificar em quais dos programas existem 

docentes/pesquisadores com pós-doutorado. Obteve-se, portanto, que 15 (40%) 

docentes/pesquisadores realizaram estágio pós-doutoral. Este quadro se encontra 

distribuído da seguinte forma: o PPGMuseu UFBA tem em seu quadro oito (22%) 

docentes/pesquisadores com pós-doutorado; o PPG-PMUS UNIRIO/MAST tem em seu 

quadro cinco (13%) docentes/pesquisadores com pós-doutorado; e o PPGMus USP conta 

em seu quadro com dois (5%) docentes/pesquisadores com pós-doutorado.  

Dentre os 15 docentes/pesquisadores que realizaram estágio pós-doutoral, 

evidenciou-se que dois docentes/pesquisadores realizaram mais de um pós-doutorado. 

Assim, chegou a um total de 19 estágios pós-doutorais.  

Enfocando-se a área em que os docentes/pesquisadores realizaram o estágio pós-

doutoral, elaborou-se a Tabela 9 que apresenta os dados contemplando a Grande área, a 

área específica, a subárea e a especialidade, conforme registro dos próprios 

docentes/pesquisadores no Currículo Lattes, seguindo a classificação da CAPES: 

 
Tabela 9 - Área de realização do pós-doutorado 

GRANDE ÁREA – ÁREA - SUBÁREA- 
ESPECIALIDADE 

PPG-PMUS 
UNIRIO/MAST 

PPGMUS 
USP 

PPGMuseu 
UFBA 

TOTAL 

Ciências Sociais Aplicadas – Museologia  4 2 6 

Ciências Humanas. História 2 1 2 5 

Ciências Humanas - Antropologia 1   1 

Ciências Humanas - Sociologia 1   1 

Ciências Humanas. Educação 1   1 

Ciências Sociais Aplicadas – Ciência da Informação 1   1 

Ciências Sociais Aplicadas – Comunicação – 
Comunicação Visual - Cibercultura 

  1 1 

Linguística, Letras e Artes – Letras Clássicas   1 1 

Não especificou   2 2 

Total 6 5 8 19 

Fonte: Dados da pesquisa (2016-2017) - elaboração a partir das informações contidas no Currículo Lattes e 
consulta à Tabela de áreas da CAPES 

 

Ao se considerar de forma específica a área em si, independentemente da grande 

área, nota-se que a área da Museologia foi a mais procurada para efeito de realização do 

estágio pós-doutoral, portanto, com maior incidência. Em seguida aparece a área da 

História. Além destas, incidiram outras áreas do conhecimento como Ciência da 

Informação, Educação, Sociologia, Antropologia, Letras, Ciências Sociais e Comunicação. 

Do total de 19 pós-doutorados, observou-se que sete (37%) pós-doutorados foram 

subsidiados com concessão de bolsas de estudo obtidas da CAPES, do CNPq, da Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e, também, da agência 

portuguesa Fundação de Ciência e Tecnologia (FCT). Em termos quantitativos, foi a 

FAPESP a agência que mais concedeu bolsas com total de quatro (58%). As demais 

agências subsidiaram um (14%) pós-doutorado cada.  

Em termos de local de realização do pós-doutorado, cotejando o total de 19 pós-

doutorados, constatou-se o predomínio de instituições estrangeiras que somam 11 (58%) 

pós-doutorados, seguido da realização no Brasil, que abarcou oito (42%) pós-doutorados. 

Este cenário é apresentado na Tabela 10: 
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Tabela 10 - Instituições de realização do pós-doutorado 

INSTITUIÇÕES PPG-PMUS 
UNIRIO/MAST 

PPGMUS 
USP 

PPGMuseu 
UFBA 

TOTAL 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 2   2 

Universidade Federal do Rio de Janeiro   2 2 

Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologia 

  2 2 

Musée Dauphinois  1   1 

Musée de Bretagne  1   1 

Museé de l´Homme  1   1 

Museu Histórico de Londrina  1   1 

Museu Paulista   1  1 

Universidade de Aveiro   1  1 

Universidade de Coimbra 1    1 

Universidade de Varsóvia 1    1 

Universidade do Minho   1  1 

Universidade Federal de Goiás/ Universidad del 
Norte/ Université Perpignan 

  1  1 

Universidade Federal do Rio de Janeiro/ Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia 

1    1 

Université Paris-Sorbonne  1   1 

University of California 1    1 

Total 6 5 8 19 

Fonte: Dados da pesquisa (2016-2017) - elaboração a partir das informações contidas no Currículo Lattes 

 

A despeito da realização de pós-doutorado no exterior, é fato que esta oportuniza a 

interação e a convivência com pesquisadores internacionais de alto nível cientificamente, 

além de inserção em redes internacionais (Velho, 2001). 

Nesse contexto de realização de pós-doutorado no exterior, no caso do grupo 

investigado, Portugal é o país predominante na realização do pós-doutorado. Acredita-se 

que isto se deve à facilidade da língua e, também, pela tradição das universidades 

portuguesas. Apesar de países como a França, os Estados Unidos e a Polônia terem 

incidência, é Portugal que representa sozinho 26% dos estágios de pós-doutorado. No caso 

em tela, foram realizados estágios pós-doutorais na Universidade de Coimbra (UC), na 

Universidade de Aveiro (UA), na Universidade do Minho (UM) e na Universidade 

Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT)
1
. 

 

4.6 Percurso acadêmico: Temas de interesse  

                                                           
1
 Desde a criação dos cursos de mestrado (1998) e doutorado (2007) em Museologia, a ULHT conta com o 

apoio permanente de docentes brasileiros vinculados aos programas de Pós-Graduação em Museologia da 

UNIRIO, USP e UFBA. A importância da colaboração dos docentes brasileiros é expressa nas palavras de 

Mario Caneva Moutinho, Reitor da ULHT, ao dizer que “metade do que fazemos aqui na U. Lusófona se 

deve aos contributos de museólogos e professores das universidades brasileiras. Isso é uma dívida que temos 

de reconhecer permanentemente” (Moutinho, 2015).  
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Dentro da categoria Percurso acadêmico, a subcategoria Temas de interesse gerou 

um espectro de temas registrados no Currículo Lattes dos docentes/pesquisadores. Os 

mesmos foram organizados por programas e se optou por enquadrá-los nas linhas de 

pesquisa dos referidos programas. De modo a evidenciar a frequência dos termos, aplicou-

se negrito aos termos de maior incidência, conforme apresentado no Quadro 2: 
 

Quadro 2 - Temas de interesse 

PROGRAMAS LINHAS DE PESQUISA TEMAS DE INTERESSE DOS 
DOCENTES/PESQUISADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPG-PMUS  
UNIRIO/MAST 

Museu e Museologia Museologia; Museu; Educação em museus; 
Musealização; História e memória da Museologia; 
Terminologia na Museologia; Discurso museológico 
Museologia social; Memória social; Museografia; 
Estudo de acervos; Formação do museólogo; 
Processo de comunicação e cognição entre museu e 
público; Acessibilidade em museus; Museologia e 
Ciência da Informação; Comunicação; Informação e 
comunicação em museus; Informação em arte; 
Turismo cultural; Paleozóico; Bivalvia; Comunidade 
paleozoicas; História da Ciência; Formação docente; 
Currículo; Acesso público; Educação em ciências; 
Fronteiras e colonialismo; Movimento indígena; 
Objetos fronteiriços.  

Museologia, Patrimônio 
Integral e Desenvolvimento 

Divulgação científica; Patrimônio; Memória e 
patrimônio; Patrimônio científico; Patrimonialização; 
Patrimônio e educação; Política e patrimônio cultural; 
Conservação; Coleções histórico-científicas; Cultura; 
Cultura científica; Sociedade e desenvolvimento; 
Saúde cultural; História da arquitetura do Rio de 
Janeiro; Astronomia cultural; Educação ambiental; 
Jardim Botânico e meio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
PPGMus 
USP 

História dos processos 
museológicos, coleções e 
acervos 

Museus; Exposições; Museologia; História dos 
Museus de História Natural; Divulgação científica; 
Expografia; Arquitetura de museus;  

Teoria e método da gestão 
patrimonial e dos processos 
museológicos 

Gestão museológica; Comunicação museológica; 
Teoria museológica; Historicidade dos processos 
museológicos; Avaliação museológica; Documentação 
museológica; Educação em museus; Educação 
patrimonial em museus; Público de museu; Gestão do 
patrimônio 

Salvaguarda do patrimônio 
cultural e coleções 
museológicas 

Crítica da arte; Teoria da arte; Arte contemporânea; 
História da arte; História cultural; História urbana; 
História moderna e contemporânea; História da 
Arquitetura no Brasil; História dos museus na América 
Latina; História de São Paulo (cidade); Patrimônio 
cultural; Gestão do patrimônio cultural; Cultura 
material; Cultura visual; Fotografia; Fotojornalismo; 
Arqueologia; Arqueologia preventiva;  

 
 
 

Museologia e 
Desenvolvimento Social 

Museologia; História dos museus no Brasil; 
Documentação em museus; Estudo de coleções 
museológicas; Memórias afro-brasileiras; Memória; 
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PPGMUSEU 
UFBA 

Memória social; Teoria museológica; Museu; Museus 
virtuais; Planejamento e organização de espaços 
museais; Gestão de museus; Ação cultural e 
educativa em museus; História dos museus na Bahia; 
Gênero; Relações imagem e identidade; Ciência da 
Informação; Saúde cultural;  

Patrimônio e Comunicação Cultura e comunicação; Cultura material; Cultura 
afro-baiana; Comunicação museológica; Cultura 
popular; Cultura digital; Patrimônio; Patrimônio 
cultural; História cultural; Cibercultura; Patrimônio 
africano e afro-brasileiro; Conservação preventiva; 
Novas tecnologias em museus; Conservação e 
restauro; História da preservação no Brasil; Projeto 
arquitetônico; História da Arqueologia; Arqueologia 
religiosa; Escultura sacra; Epigrafia.  

Fonte: Dados da pesquisa (2016-2017) - elaboração a partir das informações contidas no Currículo Lattes  
 

Conclui-se que há grande diversidade de temas, apesar da incidência dos temas 

Museologia, Museu e Patrimônio, pois se identificou, além de outros temas da área da 

Museologia, temas das áreas de Educação, Arqueologia, Arte, Arquitetura, Ciência da 

Informação, dentre outras. 

Os temas explícitos e organizados podem se constituir desde logo bons indicadores 

das opções científicas dos docentes/pesquisadores, bem como do estado da investigação 

teórico-prática na temática museológica a que se dedicam. 

 

4.7 Percurso acadêmico: Liderança de grupo de pesquisa 

 

A área da Museologia experimentou crescimento considerável, expresso no 

aumento da quantidade de cursos de graduação, na criação de cursos de pós-graduação, na 

constituição de grupos de pesquisa e docentes/pesquisadores qualificados. Estes últimos, 

por sua vez, apresentam “características próprias como a necessidade de formação de 

grupos, de captação de alunos, o convívio com os órgãos de fomento à pesquisa” (Alvarez, 

2011, on line).  

Assim, estritamente no que diz respeito à categoria Liderança de grupo de 

pesquisa, coletou-se dados sobre tal aspecto no Currículo Lattes de cada 

docente/pesquisador. Em seguida, partiu-se para acessar o DGP do CNPq com o intuito de 

confirmar e cruzar os dados informados pelos docentes/pesquisadores em seus currículos, 

já que é no DGP que os grupos registram suas composições de atividades. Procedeu-se, 

portanto, busca no DGP pelo nome do grupo de pesquisa informado no Currículo Lattes e 

também pelo nome do docente/pesquisador. 

Dessa forma, constatou-se que 23 (62%) docentes/pesquisadores lideram grupo de 

pesquisa. No Quadro 3 são detalhados os grupos de pesquisa, seguidos do ano em que 

foram formados e da área predominante: 
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Quadro 3 - Grupos de pesquisa liderados pelos docentes/pesquisadores 

Grupo de pesquisa Ano de 
formação 

Área predominamente 

  PPGPMUS UNIRIO/MAST 

Educação em Ciências em espaços não formais 1991 Ciências Humanas; Educação 
 

História e etnografia em fronteiras 2000 Ciências Humanas; Antropologia 

Museologia e Patrimônio 2001 Ciências Sociais Aplicadas; Museologia 

Museologia e preservação de acervos culturais 2004 Ciências Sociais Aplicadas; Museologia 

Memória e preservação da Museologia no Brasil 2005 Ciências Sociais Aplicadas; Museologia 

Práticas educativas (formais e não formais), 
formação e desenvolvimento social 

2006 Ciências Humanas; Educação 
 

Políticas culturais, instituições e poder 2006 Ciências Sociais Aplicadas; Ciência da 
Informação 

Grupo de Estudos de Pesquisas em Museologia, 
Conhecimentos Tradicionais e Ação Social 

2010 Ciências Sociais Aplicadas; Museologia 

Paleounirio: paleontologia, bioestratigrafia e 
evolução 

2011 Ciências Exatas e da Terra; 
Geociências 

Campo da Museologia, perspectivas teóricas e 
práticas, musealização e patrimonialização 

2013 Ciências Sociais Aplicadas; Museologia 

  PPGMus USP 

Arqueologia no Guarani no Estado de São Paulo 2003 Ciências Humanas; Arqueologia 

Comunicação museológica 2007 Ciências Sociais Aplicadas; Museologia 

Grupo de Estudos em Arte Conceitual e 
Conceitualismos no museu 

2011 Linguística, Letras e Artes; Artes 

Grupo de Trabalho Arquivos de museus e 
pesquisa 

2012 Ciências Sociais Aplicadas; Museologia 

  PPGPMUS UFBA 

Grupo de Estudos sobre cibermuseus 2002 Ciências Sociais Aplicadas; 
Comunicação 

Observatório da Museologia baiana 2004 Ciências Sociais Aplicadas; Museologia 

História das Artes visuais brasileiras 2004 Linguística, Letras e Artes; Artes 

Grupo de Estudos em Museologia, museus e 
monumentos 

2005 Ciências Sociais Aplicadas; Museologia 

Design e Arquitetura no universo das artes 
visuais 

2007 Linguística, Letras e Artes; Artes 

Estudos interdisciplinares em cultura africana e 
afro-brasileira 

2014 Ciências Humanas; Antropologia 

Fonte: Dados da pesquisa (2016-2017) - elaboração a partir das informações contidas no Diretório de Grupos 
de Pesquisa 

 

À luz dos dados expostos no Quadro 3 é possível concluir que há prática de 

pesquisa disseminada em coletivos científicos na área da Museologia.  

Em particular, a criação de um grupo de pesquisa de fato no âmbito da área 

predominante Ciências Sociais Aplicadas; Museologia se deu em 2001, por 

docente/pesquisador vinculado ao PPG-PMUS UNIRIO/MAST, inclusive antes da criação 

do curso de mestrado da instituição que data de 2006. Ainda antes da criação do mestrado, 
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dentro da área predominante, identificam-se dois grupos de pesquisa: o Museologia e 

preservação de acervos culturais (criado em 2004) e Memória e preservação da Museologia 

no Brasil (criado em 2005). 

Quanto aos grupos de pesquisa de docente/pesquisador vinculado ao PPGMUS 

USP, evidenciou-se que o primeiro na área predominante Ciências Sociais Aplicadas; 

Museologia data de 2007. O segundo data de 2012, um ano antes da criação do PPGMUS 

USP. 

No caso dos grupos de pesquisa dos docentes/pesquisadores vinculados ao 

PPGMuseu da UFBA, observou-se que os mesmos datam de 2004 e 2005, sendo o 

primeiro criado nove anos antes da criação do programa e o segundo oito anos antes. 

O quadro de existência de grupos de pesquisa ratifica a tradição de pesquisa na 

área, existente em alguns casos antes da criação dos programas de pós-graduação stricto 

sensu em Museologia como forma de subsidiá-los em lastros prático-epistemológicos já 

consolidados. Isto reflete o que vinha sendo desenvolvido na área já no contexto dos cursos 

de graduação, sobretudo no Rio de Janeiro e na Bahia, locais de tradição no ensino da 

Museologia, onde foram criados o primeiro e o segundo curso na área em nível de 

graduação. 

Não se pode deixar de registrar que alguns docentes/pesquisadores lideram mais de 

um grupo, além também de participarem de outros grupos de pesquisa na condição de 

membro pesquisador. No entanto, nesta investigação, o docente/pesquisador foi computado 

apenas na condição de líder.  

E no que diz respeito à área predominante dos grupos de pesquisa, observou-se que 

os mesmos têm como áreas específicas Geociências, Educação, Antropologia, 

Arqueologia, Artes, Comunicação, Ciência da Informação e, obviamente, Museologia. 

Como área predominante, a Museologia concentra a maioria dos grupos. 

Considerando que os grupos de pesquisa são espaços de convivência para troca de 

experiências, realização de leituras e discussões sobre os temas de interesse de cada grupo, 

além de se constituir em espaço de formação para a pesquisa e, consequentemente, para a 

promoção da produção científica, é no âmbito dos grupos de pesquisa que se inserem os 

orientandos dos docentes/pesquisadores no intuito de que estes adquiram perfil de futuros 

pesquisadores (Witter, 2009). 

 

4.8 Percurso acadêmico: Bolsista de produtividade em pesquisa 

  

A bolsa de produtividade é oferecida por órgão de fomento à pesquisa, o CNPq, aos 

docentes/pesquisadores que tenham posição de destaque entre os pares, como uma 

valorização da sua produção científica.  

A bolsa é concedida individualmente ao docente/pesquisador que atenda os pré-

requisitos estabelecidos pelo CNPq e os critérios de qualificação definidos pelos Comitês 

de Assessoramento de cada área, apoiada pelo mérito da proposta.  

Acerca disso, observou-se que do universo de 37 (100%) docentes/pesquisadores 

apenas sete (19%) são detentores de bolsa de produtividade em pesquisa em vigência. As 

bolsas de produtividade são nas áreas de Antropologia, Artes e Museologia.  

Com base nos dados coletados no Currículo Lattes dos docentes/pesquisadores, os 

quais foram confrontados com consulta à seção “Bolsas em curso” no site do CNPq, 

elaborou-se a Tabela 12 que detalha a área, a modalidade/nível e a quantidade de bolsas de 

produtividade por programa: 
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Tabela 12 - Bolsa de produtividade vigente 

ÁREA DE 
CONHECMENTO 

MODALIDADE/ 
NÍVEL 

PPG-PMUS 
UNIRIO/MAST 

PPGMUS 
USP 

PPGMuseu 
UFBA 

TOTAL 

Antropologia 1D 1   1 

Artes PQ 2  1 1 2 

Museologia 
PQ 2 2  1 3 

1C 1   1 

Total  4 1 2 7 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2016-2017) - elaboração a partir das informações contidas no CNPq 

 

Os dados compilados demonstram que os docentes/pesquisadores do PPGPMUS 

UNIRIO/MAST são os que detém o maior número de bolsa de produtividade e na área de 

conhecimento Museologia, sendo duas bolsas de produtividade PQ 2 e uma bolsa de 

produtividade 1C . 

Um aspecto que convém destacar acerca da bolsa de produtividade é que dois 

docentes/pesquisadores do universo investigado, um do PPGMus USP e outro do 

PPGMuseu UFBA, detiveram bolsa de produtividade em pesquisa PQ 2 na área da 

Museologia, no entanto, estas não figuram na Tabela 12 porque o período de vigência das 

mesmas encerrou.  

Considerando a importância em ser detentor de bolsa de produtividade, ratifica-se 

que os docentes/pesquisadores que a detém compõem a elite da comunidade científica em 

sua área de conhecimento. A bolsa é uma forma de possibilitar a inserção do 

docente/pesquisador em canais de fomento, em fundações nacionais de pesquisa e também 

na composição do quadro de avaliador de programas de pós-graduação junto à CAPES 

(Lima, 2012). 

 

4.9 Percurso acadêmico: Atividade de orientação de dissertações e teses 

 

Levantou-se que 34 (92%) docentes/pesquisadores registraram em seus currículos 

atividade de orientação de dissertação e tese nos programas em Museologia (Apêndice F), 

mas também com orientação junto à ULHT, já que alguns docentes/pesquisadores 

compõem o quadro de docentes desta universidade. 

Há incidência de orientação em outros programas como Antropologia Social (M), 

Arqueologia (M/D), Arquitetura e Urbanismo (M/D), Artes Visuais (M/D), Ciência da 

Informação (M), Ciências Sociais (D), Cultura e Sociedade (M), Divulgação da Ciência, 

Tecnologia e Saúde, Educação (M/D), Enfermagem (M), Estética e História da Arte 

(M/D), Estudos Étnicos e Africanos (M/D), Geologia (M/D), História (D), História Social 

(M/D), Informação e Comunicação em Saúde (D), Letras (D), Memória Social (M/D), 

Sistemática, Taxonomia Animal e Biodiversidade (M), a maioria em programas do Brasil, 

mas destacam-se orientações junto à Universidade de Aveiro e à Universidade de Coimbra. 

Identificou-se, ainda, que do total de 37 docentes/pesquisadores, 15 (41%) possuem 

experiência com supervisão/orientação de estudos de pós-doutorado também com maioria 

no âmbito de programas do Brasil. No entanto, há supervisão/orientação realizada no 

âmbito das instituições europeias como a Universidade de Aveiro e a Universidade de 

Coimbra. 
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4.10 Percurso acadêmico: Membro de corpo editorial de periódicos científicos 

 

A última categoria acerca do perfil dos docentes/pesquisadores diz respeito à 

participação destes como membro de corpo editorial de periódicos científicos.  

Evidenciou-se que 25 (68%) docentes/pesquisadores pertencem ao corpo editorial 

de periódicos científicos.  

Considerando que a maioria dos docentes/pesquisadores é membro do corpo 

editorial de mais de um periódico, identificaram-se 48 periódicos registrados no Currículo 

Lattes pelo grupo investigado. Os periódicos científicos se encontram descritos na Tabela 

13 organizados por programa e seguidos da frequência: 
 
Tabela 13 - Periódicos científicos em que os docentes/pesquisadores são membros de corpo editorial 

PERIÓDICO CIENTÍFICO PPG-PMUS 
UNIRIO/MAST 

PPGMus 
USP 

PPGMuseu 
UFBA 

TOTAL 

Museologia e Patrimônio 6   6 

Midas Museus e Estudos Interdisciplinares 2 2 1 5 

Revista Eletrônica Jovem de Museologia: 
estudos sobre museus, museologia e 
patrimônio 

4  1 5 

Anais do Museu Paulista  1 1 2 

Boletim do Museu Emílio Goeldi 2   2 

Cadernos de Sociomuseologia 1 1  2 

Cadernos do CEOM 1 1  2 

Canindé – Revista do Museu de Arqueologia 
do Xingó 

1 1  2 

Ciência da Informação 2   2 

Libero – Revista do Programa de Pós-
Graduação em Comunicação da Faculdade 
Cásper Líbero 

 1 1 2 

Memória em Rede 2   2 

Mouseion – Revista do Museu do Arquivo 
Histórico de La Salle 

1 1  2 

Musear – Revista do Departamento de 
Museologia da UFOP 

1  1 2 

Oculum  1 1 2 

Oculum Ensaios 2   2 

Revista CPC  2  2 

Anais do Museu Histórico Nacional 1   1 

Anuário do Museu Nacional de Belas Artes 1   1 

Arte & Ensaios 1   1 

Cadernos de Campo 1   1 

Cadernos de Pesquisa da UFMA   1 1 

Cadernos do Programa de Pós-Graduação 
em Artes Visuais 

  1 1 

Campus Social – Revista Lusófona de 
Ciências Sociais 

 1  1 

Chronos – Revista do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais da UFRN 

1   1 

Ciência & Saúde Coletiva 1   1 
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Cultura Histórica & Patrimônio  1  1 

Cultura Visual   1 1 

Culture et Museé   1 1 

eRittenhouse 1   1 

Fronteiras: Revista Catarinense de História  1  1 

História, Ciências e Saúde Manguinhos 1   1 

Humanística - Revista Lusófona de História, 
Arte e Patrimônio 

 1  1 

International Journal Intangible Heritage 1   1 

Memorias - Revista Digital História y 
Arqueología 

  1 1 

PontodeAcesso   1 1 

Raízes e Rumos 1   1 

Resgate: Revista Interdisciplinar de Cultura  1  1 

Revista Aluá 1   1 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 1   1 

Revista Brasileira de Linguística 
Antopológica 

1   1 

Revista Brasileira do Caribe   1 1 

Revista de Arqueologia da Sociedade de 
Arqueologia Brasileira 

 1  1 

Revista Museologia & Interdisciplinaridade 1   1 

Revista Recôncavos   1 1 

RIDPHE_R - Revista Iberoamericana do 
Patrimônio Histórico-Educativo 

1   1 

Textos de La Cibersociedad 1   1 

Transinformação 1   1 

Total 42 17 14 73 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2016-2017) - elaboração a partir das informações contidas no Currículo Lattes 

 

Com base nos resultados obtidos, constatou-se que apenas quatro periódicos 

aparecem com maior incidência de docentes/pesquisadores em seu corpo editorial: 

Museologia e Patrimônio; Midas - Museus e Estudos Interdisciplinares; Revista Eletrônica 

Jovem de Museologia: estudos sobre museus, museologia e patrimônio; e, Musas.  

A revista Museologia e Patrimônio foi o periódico que concentrou o maior número 

de docentes/pesquisadores do próprio PPG-PMUS UNIRIO/MAST como membro do seu 

corpo editorial, o que se explica por ser um periódico, criado em 2008, vinculado ao 

referido programa, portanto, algo normal que os docentes/pesquisadores do referido 

programa compunham o corpo editorial do periódico.  

A revista portuguesa Midas Museus e Estudos Interdisciplinares, criada em 2011, 

com edição publicada a partir de 2013, vem em seguida. É um periódico que se dedica à 

esfera das instituições museológicas como campo de atuação e como reflexões de natureza 

interdisciplinar. A Midas Museus e Estudos Interdisciplinares se propõe a evidenciar 

relação dialógica com os países de língua portuguesa e espanhola.  

A Revista Eletrônica Jovem de Museologia: estudos sobre Museus, Museologia e 

Patrimônio é um periódico científico do Curso de Graduação em Museologia da UNIRIO, 

criado em 2006, com a finalidade de promover a troca de informações e estudos que 

contemplem museus, patrimônio, memória e as áreas da Museologia e afins. 

Ainda sobre o exposto na Tabela 13, observou-se que os periódicos nacionais mais 

antigos e tradicionais como os Anais do Museu Paulista, o Boletim do Museu Paraense 

Emílio Goeldi e os Anais do Museu Histórico Nacional ainda não englobam em seu corpo 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

5100



 

 

editorial quantidade significativa de docentes/pesquisadores dos programas de pós-

graduação em Museologia. 

Por fim, convém destacar a presença de docentes/pesquisadores como membros do 

corpo editorial de periódicos científicos da área da Ciência da Informação. Nesse contexto, 

identificou-se a revista Ciência da Informação, uma das mais antigas da área, publicada 

pelo Ibict desde 1972 que, inclusive em 2013, publicou número especial sobre Museologia 

editorado por docente/pesquisador do PPGPMUS UNIRIO/MAST.  

Os docentes/pesquisadores, também, são membros do corpo editorial do periódico 

PontodeAcesso do Instituto de Ciência da Informação (ICI) da UFBA publicado desde 

2007 e do periódico Transinformação, criado em 1982, publicado pela Faculdade de 

Biblioteconomia da UNICAMP.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desta pesquisa foi caracterizar o perfil do docente/pesquisador nacional 

em Museologia, a partir da formação acadêmica e atividade científica registrada no 

Currículo Lattes. 

Foi, então, possível, a partir de um conjunto de categorias de análise – Formação 

acadêmica; Capacitação; e, Percurso acadêmico -, caracterizar o perfil dos 37 

docentes/pesquisadores do núcleo docente permanente dos programas de pós-graduação 

em Museologia, o qual dá conta de que a formação acadêmica nos quatro níveis – 

graduação, especialização, mestrado e doutorado – reflete uma formação com afiliação à 

várias áreas do conhecimento científico.  

Em termos de formação inicial em Museologia, os dados revelam 

docentes/pesquisadores egressos do primeiro curso em Museologia, o Curso de Museus do 

MHN, do seu herdeiro, Curso de Graduação em Museologia da UNIRIO e, também, do 

segundo curso de graduação na área da UFBA. Uma parcela dos docentes/pesquisadores é 

especialista em Museologia pelo “curso da Waldisa” e em curso de nomenclaturas afins no 

âmbito do escopo temático da área, realizado em instituições estrangeiras sediadas na 

Bélgica, na Espanha e na França. No tocante ao mestrado na área da Museologia, 

evidenciaram-se titulações em Museologie et Mediation Culturelle Dea e em Museums and 

Galleries Management, realizadas na Université Dávignon, França e na The City 

University, Inglaterra, respectivamente. As áreas de formação no doutorado apresentam 

múltiplas especialidades, sobretudo, em áreas que dialogam com mais diretamente com a 

Museologia como a Ciência da Informação, a Comunicação, a Educação e a História. Os 

estudos pós-doutorais foram realizados em sua maioria no exterior com destaque para as 

universidades portuguesas, sendo desenvolvidos em maior número nas áreas da 

Museologia e da História.  

Quanto ao percurso acadêmico, observou-se que: os temas de interesse para 

pesquisa dos docentes/pesquisadores, além dos referentes à área da Museologia, perpassam 

por temas das áreas de Educação, Arqueologia, Arte, Arquitetura, Ciência da Informação, 

dentre outros, representativos do estado da investigação teórico-prática a que se dedicam 

e/ou estabelecem relação de diálogo, bem como estabelece relação com o perfil acadêmico 

dos docentes/pesquisadores; que do total de Grupos de pesquisa liderados pelos 

docentes/pesquisadores, apenas nove têm como área predominante as Ciências Sociais 

Aplicadas – Museologia; que se mostra limitada a quantidade de docentes/pesquisadores 

com bolsa de produtividade em pesquisa na área de conhecimento da Museologia; que o 

grupo investigado desenvolve atividade de orientação de teses e dissertações nos 

programas em Museologia a que estão vinculados, mas também orientam em programas de 
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pós-graduação em Educação, Arqueologia, Ciência da Informação, dentre outros; e que, 

por fim, a maioria dos docentes/pesquisadores integra o corpo editorial de periódicos 

nacionais e internacionais, como os periódicos Museologia e Patrimônio e a Midas: 

Museus e Estudos Interdisciplinares.  

Tendo esse quadro em apreço, é possível concluir que os docentes/pesquisadores 

apresentam perfil de formação que confirma a característica interdisciplinar da área 

Comunicação e Informação, destacada no Documento de Área 2016 (Avaliação do 

Quadriênio 2013-2016) e perfil condizente com os aspectos e definições do quesito corpo 

docente de avaliação dos programas por parte da CAPES, constante do documento em 

questão, o qual envolve as atividades específicas da pós-graduação (pesquisa, orientação, 

ensino e produção intelectual). 

Considera-se que a pesquisa em relato contribui para o conhecimento de quem são 

na atualidade os pesquisadores brasileiros da área da Museologia, em que frentes de 

pesquisa atuam e a que temas se dedicam. Contudo, assinala-se que existem outros 

aspectos a serem trabalhados em novos estudos como: atuação em instituições de 

representação da área; e a relação entre pares - orientador-orientado – pertencentes aos 

programas de pos-graduação em Museologia no Brasil. 
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Abstract: This paper aims to identify the value of shadow IT practices to a public 

organization showing why and how they add value. The research method used was the 

case study with semi-structured interviews, with evaluation of two applications 

implemented with shadow IT practices in a business unit of a federal public organization in 

the financial sector. The company selected is a national scale public organization with 

internal IT governance practices. The case study was guided by the following research 

question: if shadow IT adds value to a public organization, why and how does such a 

phenomenon occur? The data collected indicate that there has been proven effectiveness in 

improving citizen service, since both applications have optimized the use of legacy 

systems through a web interface. The search for technological alternatives and flexibility 

of business processes were motivated by the low alignment of the legacy systems and 

rigidity of the bureaucratic structure, characterized by difficulty in use and adequacy to the 

operational reality. These solutions were developed within the business unit with support 

from other corporate areas. IT governance mechanisms have been made more flexible, 

mitigating information security risks. 
 
Keywords: Shadow IT. Electronic government. IT governance. Value added. Productive system. 

 

ESTUDO DE CASO NA AVALIAÇÃO DA CRIAÇÃO DE VALOR PELA 

SHADOW IT EM UMA ORGANIZAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 
 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo identificar o valor das práticas shadow IT 

para uma organização pública, mostrando por que e como agregam valor. O método de 

pesquisa utilizado foi o estudo de caso com entrevistas semiestruturadas, e com 

levantamento e avaliação de duas aplicações implementadas com práticas de shadow IT em 

uma unidade de negócios de uma empresa pública federal do setor financeiro. A empresa 

selecionada é uma organização pública com serviços em escala nacional, e que possui 

processos internos de governança de TI. O estudo de caso foi norteado pela seguinte questão 

de pesquisa: se a shadow IT adiciona valor para uma organização pública, por que e como 

tal fenômeno ocorre? Os dados coletados indicam ter havido comprovada eficácia na 

melhoria do atendimento ao cidadão, pois as duas aplicações otimizaram o uso de sistemas 

legados por intermédio de interface web. A busca de alternativas tecnológicas e 

flexibilização de processos de negócio foram motivadas pelo baixo alinhamento dos 

sistemas legados e rigidez da estrutura burocrática, caracterizados por dificuldade no uso e 

adequação à realidade operacional. Tais soluções foram desenvolvidas dentro da unidade 

de negócio com suporte de outras áreas corporativas. Os mecanismos de governança de TI 

foram flexibilizados, mitigando riscos de segurança da informação.  
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1. Introdução 

 

 A criação de valor público é o principal objetivo de uma organização pública (Moore, 

2003, Benington & Moore, 2010). Tal realização depende do uso efetivo dos recursos de 

tecnologia da informação (TI), pois quase todas as transações são realizadas em ambientes 

digitais (Affeldt; Vanti, 2009).  O alto custo dos projetos de TI, bem como a dependência 

corporativa aos sistemas de informação e infraestrutura tecnológica, torna primordial a 

efetiva governança dos recursos de TI (Weill & Ross, 2004). Quando a TI suporta a 

estratégia de negócio, há um alinhamento e a organização tem condições favoráveis de 

alcançar seus objetivos. Caso contrário, a realização de valor fica comprometida (De Haes 

& Van Grembergen, 2009; Henderson & Venkatraman, 1993). O baixo alinhamento da TI 

com os processos de negócio é considerada a principal causa do fenômeno shadow IT, 

definido como soluções informais de tecnologia utilizadas por empregados com o objetivo 

de melhorar a performance operacional (Silic & Back, 2014). 
 O fenômeno shadow IT ganhou notoriedade com as tendências de consumerização de TI e 

computação em nuvem (Gartner, 2016, Haddad, 2014, Silic & Back, 2014, Mallman & 

Maçada, 2016). Apesar de o assunto ser destaque em publicações profissionais, não é tão 

explorado na pesquisa acadêmica.Um dos motivos é a dificuldade em coletar dados, 

devido à característica informal da prática (Silic & Back, 2014, Beimborn, 2013, Walters, 

2013). Levantamento de publicações direcionadas aos profissionais da área estimam que os 

gastos corporativos com tecnologia, fora do controle do departamento de TI, chega a 35% 

(Gartner, 2016). A disseminação da shadow IT, embora possa prover o processo de 

negócio com benefícios operacionais imediatos, pode comprometer a eficácia da política 

de segurança da informação (Puhakainen & Siponen, 2010), com vazamento de dados, 

falta de eficiência organizacional e qualidade das informações. No contexto governamental, 

além das questões de segurança apresentadas, existem fatores que podem comprometer a 

estabilidade política e a soberania nacional (Skyhigh, 2016). Comportamentos não-

autorizados na política de governança de TI, são bastante disseminados. Pesquisas revelam 

que 75% dos gestores de TI tem conhecimento desta prática em suas companhias (Smyth 

& Freeman, 2007, Chejfec, 2012) e 40% relatam ter havido problemas de integridade de 

dados (Symantec, 2013), incluindo informações sensíveis (Stadtmueller, 2013). 
A importância do tema para gestão pública está diretamente relacionada com o 

baixo índice de governança de TI em órgãos do governo (TCU, 2014), embora não haja 

levantamentos estatísticos sobre a shadow IT na administração pública brasileira. Segundo 

o Banco Mundial (Hidding & Nicholas, 2009), nos países em desenvolvimento, 19% dos 

projetos de TI no governo são abandonados sem terminar e 46% são finalizados, mas sem 

atingir os requisitos iniciais. Desta forma, este trabalho busca contribuir para a teoria e 

prática da criação de valor baseada na tecnologia da informação (TI) em organizações 

públicas. 

Considerando o cenário apresentado, a questão que norteará a presente pesquisa 

pode ser sintetizada no enunciado: Se a shadow IT adiciona valor para uma organização 

pública, por que e como tal fenômeno ocorre? Adaptando os conceitos da TI bimodal 

(Haffke, Kalgovas & Benlian, 2017), neste trabalho, a shadow IT estará associada com o 

Modo 2, TI não-tradicional, enquanto a TI tradicional estará associada ao Modo 1. Assim, 

a questão de pesquisa pode ser representada de forma simplificada pelo constructo da 

figura 1: 

Figura 1 – Constructo da pesquisa 
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Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

O objetivo deste trabalho é compreender se a estrutura de shadow IT adiciona valor 

para uma organização pública. Em caso positivo, por que e como tal processo acontece. 

Para atingir tal objetivo, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 
a) Construir o fundamento teórico para guiar o estabelecimento das proposições 

para o problema a ser investigado. 

b) Selecionar uma organização governamental pública com práticas de shadow IT e 

realizar a investigação empírica (se, como e por que), por meio de um estudo de caso. 
c) Analisar e interpretar os dados coletados tendo por base as proposições 

estabelecidas. 

O método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso com entrevistas 

semiestruturadas, e com levantamento e avaliação de duas aplicações implementadas com 

práticas de shadow IT em uma unidade de negócios de uma empresa pública federal do 

setor financeiro. A empresa foi selecionada tendo por base possuir práticas de shadow IT e 

ser uma organização pública com serviços em escala nacional e que possui processos 

internos de governança de TI. 
Os dados foram coletados em uma organização governamental pública com práticas 

de shadow IT, na qual foi realizada uma investigação empírica, por meio de um estudo de 

caso. As informações obtidas nas entrevistas semiestruturadas com doze gestores e 

analistas de negócio foram confrontadas com outras fontes de evidência, como observação 

direta, análise documental e registro de artefatos. Em complemento com as entrevistas, 

foram levantados dados sobre duas aplicações implementadas com práticas shadow IT nos 

sistemas legados. 
 

2. Fundamentação teórica 

 

A fundamentação teórica de um estudo de caso é a base para gerar as proposições 

de pesquisa, que orientam a coleta e interpretação dos dados (Yin, 2013). A identificação 

dos principais autores e trabalhos para a construção do fundamento teórico foi realizado na 

base do Google Acadêmico, com a ferramenta Publish or Perish. Após leitura inicial de 

alguns trabalhos escolhidos por conveniência, foram definidos os termos a serem 

pesquisados. A busca pelos termos foi feita com o filtro de período e, na maioria das vezes, 

restrito ao título e palavras-chave. Novas palavras-chave foram identificadas e a pesquisa 

bibliométrica continuou até satisfazer a base teórica para abordar a questão de pesquisa. O 

critério para seleção dos autores foi o somatório das citações/ano dos artigos publicados no 

período especificado. O cálculo de citações por ano é o total de citações dividido pela 

quantidade de anos até o ano 2016. A partir dos autores e trabalhos identificados, outros 

foram incorporados.   
  

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

5108



 

 

2.1 Valor adicionado pela TI na organização pública 

 

O autor Mark H. Moore é o autor mais influente e popularizador do termo “public 

value”, no livro “Creating public value: Strategic management in government” (1995), que 

tem a maior quantidade de citações/ano. De acordo com a pesquisa bibliométrica, o 

Quadro 1 relaciona os quatro artigos mais citados com o termo “public value” no título, 

período 1990 a 2016. 
 

Quadro 1 – Artigos mais citados com o termo “public value” 

  
Cit/Ano  Ano Título Autores 

160 1995 Creating public value: 

Strategic management in 

government 

MH 

Moore 

75  2006 Public value management a 

new narrative for 

networked governance? 

G Stoker 

71  2007 Managing within networks: 

Adding value to public 

organizations 

R 

Agranoff 

57  2014 Public value governance: 

Moving beyond traditional 

public administration and 

the new public management 

JM 

Bryson, 

BC 

Crosby 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Embora não identificadas entre as quatro publicações mais citadas, foram 

consideradas neste trabalho as publicações: 

 

 “A public value perspective for ICT enabled public sector reforms: A theoretical 

reflection” (2012), de Antonio Cordella, Carla M. Bonina. Os autores propõem a utilização 

da perspectiva de valor público na análise do impacto da TI na reforma do Estado.  

 “Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new 

public management” (2014), de John M. Bryson, Barbara C. Crosby e Laura Bloomberg. 

Os autores enfatizam a necessidade de observar outras perspectivas na gestão pública, além 

das metas de eficiência gerenciais. 

  “Public value: Theory and practice” (2010), de Mark H. Moore e John Benington. Os 

autores revisam o conceito de valor público, concebido em 1995 em sua obra original. 

 “Recognizing public value” (2013), de Mark. H. Moore. O autor utiliza a abordagem de 

valor público, inicialmente concebida para a gestão governamental, para orientar o gestor 

de empresa privada que busca responsabilidade social corporativa. 

 “How do we measure public value? From theory to practice” (2014), de Alessandro 

Spano. O autor analisa algumas métricas para mensurar a criação de valor público. 
 

Valor público é o resultado de uma atividade organizacional percebido como 

importante para uma sociedade. Originalmente, o conceito foi concebido por Mark Moore 

(1995) para auxiliar o gestor público na tomada de decisões. Até então, eram utilizadas 

medidas financeiras, oriundas do conceito de valor econômico, cuja medida é o lucro de 

uma atividade empresarial. As melhores práticas de mercado foram incorporadas para 

melhorar a administração pública, considerada burocrática, ineficiente e ineficaz. 

Entretanto, embora a organização pública tenha objetivos financeiros, outros objetivos 
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também devem ser alcançados, gerando um nível de complexidade próprio da natureza 

pública.  

A criação de valor econômico é diferente da criação de valor público (Moore, 

2013). As estratégias de mercado são baseadas na escolha do consumidor. A firma escolhe 

um nicho lucrativo e oferece produtos/serviços, seleciona canais de venda e mensura o 

sucesso em métricas financeiras de faturamento, lucratividade, participação de mercado. 

As estratégias de governo são baseadas em políticas públicas, com objetivos abstratos, 

como justiça, segurança pública, educação e combate à corrupção. Na organização pública, 

onde costuma haver monopólio, o resultado de uma ação pode levar anos e ser um serviço 

imposto ao cidadão em benefício da sociedade, como sistema carcerário e coleta de 

impostos.  

O conceito de valor público surgiu na década de 1990, durante a reforma do Estado 

conhecida como Nova Gestão Pública. Adotando as práticas da iniciativa privada, a 

reforma visava alcançar níveis de eficiência e transparência, por meio de metas gerenciais 

para redução de custos e retorno de investimento. Foram realizados investimentos 

substanciais em infraestrutura de TI, com o objetivo de melhorar a capacidade do Estado 

em implementar políticas públicas.  

Porém, ainda é baixo o índice de sucesso em projetos de TI no governo. Há duas 

perspectivas de sucesso em uma iniciativa governamental: se o projeto foi concluído de 

acordo com o planejado e se o resultado gerou valor público. A conclusão de um projeto 

com sucesso está relacionada com o término dentro do prazo, orçamento e demais 

requerimentos iniciais (Anthopoulos, 2016). A geração de valor público, apoiado pela TI, é 

dividida em nível tático e estratégico. A nível tático, a TI impacta na melhoria da 

performance operacional, gerando resultados valorizados pela sociedade (Moore, 1995). 

No posto de atendimento de organização pública, um sistema de informação pode agilizar 

a entrega de serviços ao cidadão. A nível estratégico, a TI possibilita a governança digital, 

cujas principais características são a integração dos serviços públicos, a transparência de 

dados do governo, a participação democrática e a responsabilização dos governantes e 

servidores públicos (FACIN, 2016).  

Nesta pesquisa, a contribuição da TI na criação de valor a nível estratégico avalia 

apenas fatores de competência organizacional e integração de serviços com outras 

organizações públicas. A nível tático é mensurada pela melhoria na performance de 

entrega de serviços ao cidadão no posto de atendimento. 

 

2.2 Governança de TI 

 

O tema governança de TI gerou bastante interesse com a publicação do livro “IT 

governance: How top performers manage IT decision rights for superior results” (2004), 

de Weil e Ross que continua sendo uma das principais referências no assunto. O Quadro 2 

apresenta o resultado dos artigos mais citados com a palavra-chave “IT Governance”. Nos 

trabalhos com maior citação, destacam-se duas duplas: Peter Weill e Jeanne Ross e Steve 

De Haes e Wim Van Grembergen, com quatro trabalhos entre os onze mais citados.  

 

Quadro 2 - Artigos mais citados com o termo “IT Governance”  

 
Cit/Ano Ano Título Autores 

161 2004 IT governance: How 

top performers 

manage IT decision 

rights for superior 

results 

P Weill, J 

Ross 

39 2005 A matrixed approach P Weill, J 
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to designing IT 

governance 

Ross 

38 2009 An exploratory study 

into IT governance 

implementations and 

its impact on 

business/IT alignment 

S De Haes, 

W Van 

Grembergen 

35 2004 Structures, processes 

and relational 

mechanisms for IT 

governance 

W Van 

Grembergen, 

S De Haes 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

 Embora não identificadas entre as quatro publicações mais citadas, foram incorporadas 

neste trabalho as publicações: 
 

  “Governança de TI - Transformando a Administração Pública no Brasil” (2014), 

organizada por Marcos Cepik e Diego Rafael Canabarro. Os autores contextualizam os 

conceitos de governança de TI na administração pública brasileira. 

 “COBIT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT” 

(2012), organizado pela ISACA. A publicação apresenta melhores práticas para a 

governança e gestão de TI. 
 

A governança de TI é o controle exercido pela alta direção, executivos de negócio e 

de TI na implementação da estratégia de TI (De Haes & Van Grembergen, 2009). A 

recente inclusão da expressão “corporativa” em “governança corporativa de TI” evidencia 

a necessidade de que toda empresa participe dos assuntos relacionados com TI, e não 

apenas os funcionários e departamentos especializados, confirmando a tendência de 

descentralização das capacidades de TI (De Haes & Van Grembergen, 2015). A primeira 

versão do COBIT (ISACA, 1996), principal referência em framework de governança de 

TI, tinha como foco principal o papel da auditoria em fiscalizar se os investimentos em TI 

estavam adequados. A grande questão da pesquisa em governança de TI era o retorno do 

alto investimento feito em tecnologia nas empresas. As versões seguintes diminuíram a 

rigidez prescritiva do lado estritamente técnico, favorecendo a participação de executivos 

de negócio na tomada de decisão para uma visão mais holística. As últimas versões 

incluem aspectos de gestão de risco e criação de valor, demonstrando que o excesso de 

zelo na gestão de risco não pode comprometer a competitividade da empresa. 
Entre os principais ativos utilizados para atingir os resultados da estratégia 

organizacional, a governança de TI assume papel de destaque pelo suporte em todas as 

outras atividades. A governança de TI é “responsabilidade dos executivos e da alta direção, 

de prover liderança, estruturas organizacionais e processos para assegurar que a TI 

corporativa suporte e aprimore as estratégias e os objetivos da empresa” (ISACA, 2017). 

Maior capacidade de governança de TI está associada com maior lucratividade (Weill & 

Ross, 2004) e, portanto, maior valor adicionado. Alguns formatos clássicos são 

considerados mais eficazes, resultando em matrizes de arranjo de TI (Weill & Ross, 2004). 

A governança de TI é implementada com os mecanismos de governança de TI, que 

possibilitam a disseminação do conhecimento entre as equipes da empresa. Os mecanismos 

de governança de TI auxiliam no alinhamento interno, esclarecendo o papel, 

responsabilidade e autoridades dos indivíduos.  

Os principais mecanismos descritos na literatura foram identificados por Wu et al. 

(2015), que elencou três, adaptados de De Haes e Van Grembergen (2009) e Weill e Ross 

(2004): (1) estruturas de tomada de decisão; (2) processos formais e (3) canais de 

comunicação.  
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As estruturas de tomada de decisão são comitês formados por membros da TI e do 

negócio, com autoridades e responsabilidade previamente definidas, na qual decisões 

importantes são tomadas com a visão de setores diferentes da empresa. Os processos 

formais servem para assegurar a prática das políticas de TI, e descrevem como são tomadas 

as decisões estratégicas, planejamento e monitoramento. Os canais de comunicação são os 

mecanismos para disseminar princípios e políticas de governança de TI, assim como o 

resultado das decisões, por toda organização. 

Nos mecanismos de implantação da governança de TI, bem como na própria 

governança de TI, fica evidente que o modelo tradicional preza pelo controle centralizado 

das decisões e fornecimento de TI como forma de viabilizar a política de segurança da 

informação, consistência da qualidade dos dados e gestão de riscos. Os mecanismos de TI 

podem também serem considerados recursos humanos, que complementam a TI na criação 

de valor organizacional.  

Os processos que apoiam a governança corporativa de TI são robustos e detalhados. 

Esta característica pode ser observada no COBIT 5 (ISACA, 2012), guia de referência para 

abordagem de boas práticas para implementação de governança corporativa de TI, mais 

utilizado na administração pública (Cepik & Canabarro, 2015). A Figura 2 apresenta os 37 

processos do COBIT, dos quais 5 referem-se a processos de governança corporativa de TI 

e 32 para gestão corporativa de TI. 

 

Figura 2 – Processos de Governança Corporativa de TI 

 

 
Fonte: ISACA (2012) 

 

Neste contexto, a shadow IT é um sintoma de que o modelo tradicional, apoiado 

por modelos de governança, é questionado, pois as necessidades de certas atividades 

operacionais demandam respostas rápidas em ambiente em constante mutação 

(Huuskonen, 2013).  
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2.3 Shadow IT 
 

Apesar do termo “shadow IT” ser destaque em publicações profissionais, não é tão 

explorado na pesquisa acadêmica. Um dos motivos é a dificuldade em coletar dados, 

devido à característica informal da prática (Silic & Back, 2014, Beimborn, 2013, Walters, 

2013). 
O Quadro 3 apresenta os artigos mais citados com o termo “shadow IT”, período 

2000 a 2016. Por ser um assunto que teve aumento recente de interesse, as publicações 

mais citadas são a partir do ano 2014.  

 

 

 

 

 

Quadro 3 – Artigos mais citados com o termo “shadow IT” 

 
Cit/Ano  Ano Título Autores 

     9  2014 Shadow IT–A view from 

behind the curtain 

M Silic, A 

Back 

     8  2014 On the Emergence of 

Shadow IT-A Transaction 

Cost-Based Approach 

S 

Zimmermann, 

C Rentrop 

     6  2014 Shadow IT systems: 

Discerning the good and the 

evil 

D Fürstenau, 

H Rothe 

     4  2014 Central IT or Shadow IT? 

Factors Shaping Users' 

Decision to Go Rogue With 

IT 

C Chua, V 

Storey, L 

Chen 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Shadow IT são as soluções tecnológicas utilizadas por empregados dentro da 

organização, sem autorização do departamento de TI (Silic & Back, 2014, Zimmerman & 

Rentrop, 2014). O fenômeno também é conhecido como shadow system, feral IT, 

workaround IT, un-enacted IT e unsanctioned IT. As soluções shadow IT suportam 

processos de negócio dentro de unidades departamentais, sem suporte inicial do serviço de 

TI organizacional. Por isso, não constam no portfólio de sistemas monitorado e mantido na 

governança de TI. Um dos principais problemas da shadow IT é a fragmentação de 

iniciativas, dificultando estratégias que dependam de integração sistêmica (Houghton, 

2006).  

Uma das modalidades de shadow IT são os sistemas web utilizados para 

intermediar o uso de sistemas corporativos legados (Behrens, 2009). As principais 

características dos sistemas legados são a dificuldade em adaptar a novas necessidades de 

negócio e a importância crítica das transações que automatiza. Caso a empresa precise de 

mudanças rápidas em suas rotinas operacionais, o sistema legado torna-se um obstáculo. 

Uma forma de adaptar o sistema legado de acordo com as novas necessidades de negócio é 

utilizar um sistema de informação intermediário. Este sistema tem a interface com o 

usuário, apresentando e recebendo os dados da transação. Em seguida, envia e recebe os 

dados do usuário ao sistema legado, que finaliza as transações. Com o sistema 

intermediário, o empregado acessa diversos sistemas legados com apenas uma interface, 

em menos etapas, agilizando a rotina operacional. 
 

3 METODOLOGIA 
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Neste trabalho foi utilizada a abordagem de pesquisa qualitativa, com objetivo 

exploratório e com procedimentos de pesquisa bibliográfica, estudo de caso único, análise 

de documentos primários e pesquisa de campo com observação direta do funcionamento de 

aplicativos shadow IT. 
A abordagem qualitativa justifica-se por possibilitar a compreensão das práticas de 

shadow IT na organização pública selecionada, com o objetivo de explorar e compreender 

o sentido que os gestores atribuem aos aplicativos desenvolvidos com a referida prática, 

segundo a pesquisa bibliográfica que resultou no referencial teórico de suporte apresentado 

anteriormente, o qual permitiu verificar a amplitude e a profundidade do conhecimento 

sobre o tema em questão.  
O método de estudo de caso é aplicável pois possibilita o entendimento do contexto 

organizacional onde as práticas de shadow IT foram utilizadas. Segundo Yin (2013), o 

caso único deve ser realizado quando é uma oportunidade singular para analisar as 

proposições. 
A classificação do estudo de caso, quanto ao objetivo de pesquisa, pode ser de três 

tipos: descritivo, exploratório e explanatório. No tipo descritivo, o objetivo é mostrar o quê 

aconteceu, o fenômeno no contexto. O tipo exploratório é mais utilizado quando há pouca 

informação sobre o assunto. No tipo explanatório, o pesquisador procura compreender 

como e por que os eventos aconteceram de determinada forma, considerando até 

explicações rivais. A seleção de caso deve ser feita, principalmente, a partir de acesso 

razoável aos dados a serem coletados que sejam suficientes para esclarecer a questão de 

pesquisa.  (Yin, 2013). Considerando que a questão de pesquisa analisa como e por que a 

shadow IT cria valor público na instituição governamental, este estudo de caso é do tipo 

explanatório.  
 

 

3.1 Protocolo do estudo de caso 

 

O protocolo do estudo de caso é importante para a replicabilidade da pesquisa, 

fortalecendo a validade externa. O protocolo desta pesquisa segue o modelo apresentado 

por Yin (2013). A seguir, é apresentada a visão geral do protocolo. 

 

 a) Informações sobre a organização pública: 

 Razão social, porte, organograma, ramo de atividade, quantidade de funcionários, 

 Organograma do departamento com práticas de shadow IT 

 Atividades do departamento 

 

 b) Questões da coleta de dados: 

 Foram elaboradas 10 questões representativas das proposições da presente pesquisa tendo 

por base o referencial teórico.  

 Os Quadros 4 a 6 apresentam as proposições, as questões associadas e o respectivo 

referencial teórico de suporte. 

 

Quadro 4 – Questões da Proposição 1 

 
Pro-1: Os processos de governança de TI em órgãos públicos, reforçados por uma estrutura 

burocrática, dificultam a criação de valor público. (por que?) 

Questões para avaliação da proposição Referência 

(Q-1) As demandas para a TI corporativa são atendidas? 

(Q-2) As demandas atendidas foram entregues dentro do 

prazo e satisfazendo os requisitos estabelecidos? 

(Weill & Ross, 2004, 

2005); (De Haes & 

Van Grembergen, 
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(Q-3) Como a TI corporativa apoia a criação de valor 

público estratégico, ou seja, o impacto financeiro e no 

relacionamento com outros órgãos públicos? 

(Q-4) Como a TI corporativa apoia a criação de valor 

público tático, ou seja, a performance no atendimento ao 

cidadão? 

2009; 2015); (Cepik 

& Canabarro, 2014); 

(ISACA, 2012) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Quadro 5 – Questões da Proposição 2 

 
Pro-2: A shadow IT oferece flexibilidade com uma estrutura informal descentralizada, além 

de responsividade por meio de interfaces web para melhorar a usabilidade dos sistemas 

legados. (como?) 
Questões para avaliação da proposição Referência 

(Q-5) Como as demandas não-atendidas pela TI corporativa são 

atendidas a nível departamental? 

(Q-6) Qual a estrutura departamental envolvida no atendimento 

a estas demandas? 

(Q-7) Como as deficiências do sistema legado, não-

solucionadas pela TI corporativa, são atendidas a nível 

departamental? 

(Silic & Back, 

2014); 

(Zimmerman & 

Rentrop, 2014); 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Quadro 6 – Questões da Proposição 3 

 
Pro-3: A shadow IT cria valor tático (eficiência organizacional), mas não cria valor 

estratégico. (se?) 
Questões para avaliação da proposição Referência 

(Q-8) As demandas atendidas a nível 

departamental melhoram a performance 

operacional? 

(Q-9) As demandas atendidas a nível 

departamental tem impacto financeiro e no 

relacionamento com outros órgãos públicos? 

(Q-10) As demandas atendidas a nível 

departamental  tem impacto na performance no 

atendimento ao cidadão? 

(Bonina & Cordella, 2012); 

(Silic & Back, 2014); 

(Zimmerman & Rentrop, 

2014); (Cepik & Canabarro, 

2014) 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

A definição da unidade de análise é um dos aspectos fundamentais no método 

estudo de caso e explicita como os resultados de outros casos podem ser comparados. A 

limitação da unidade de análise é feita com as proposições de pesquisa (Yin, 2013). Na 

presente pesquisa, o foco da unidade de análise, compreende as três proposições para o 

modelo de criação com as práticas de shadow IT na organização pública. 

As questões relacionadas ao referencial teórico permitem variação na interpretação 

e no maior ou menor grau de detalhamento por parte dos respondentes. Os dados coletados 

foram confrontados com outras fontes de evidência, como observação direta, análise 

documental e registro de artefatos.  

Não foram avaliados outros fatores das práticas shadow IT como riscos de 

segurança trabalhistas, riscos de ações trabalhistas, posterior manutenção dos sistemas 

shadow IT, entre outros fatores. 
Foram utilizadas entrevistas semiestruturadas com gestores e analistas de negócio 

como instrumentos para a coleta de dados para avaliação das três proposições desta 

pesquisa. Além da entrevista semiestruturada, também foram levantados dados do 

desempenho de duas aplicações implementadas com práticas de shadow IT. As entrevistas 

são uma importante fonte de evidências em estudo de caso, pois permite direcionar a coleta 

15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI - 2018

5115



 

 

de dados no objetivo da pesquisa e servem de base para investigações futuras (Yin, 2010). 

A entrevista é uma forma de registrar a percepção daqueles que vivenciam o fenômeno, 

aprofundando o conhecimento do pesquisador sobre o assunto (Guerra, 2010). As 

entrevistas semiestruturadas são uma importante fonte de evidências em estudo de caso, 

pois permite direcionar a coleta de dados no objetivo da pesquisa e servem de base para 

investigações futuras (Yin, 2010). A entrevista é uma forma de registrar a percepção 

daqueles que vivenciam o fenômeno, aprofundando o conhecimento do pesquisador sobre 

o assunto (Guerra, 2010).  
 

4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

4.1 Caracterização da unidade de estudo de caso 
                                                 

A empresa é uma instituição financeira com mais de 50 mil empregados, que é 

responsável pela gestão de diversos fundos governamentais. Cada fundo, de acordo com o 

volume de clientes e capital gerido, é administrado por uma unidade com determinado 

nível de autonomia. Alguns dos fundos que administra são oriundos de decretos 

legislativos, o que torna a operacionalização subordinada a toda alteração promulgada pela 

Câmara dos Deputados. Para evitar conflitos de interesses, a empresa segrega os papéis de 

agente operador e agente financeiro. O agente operador lida com diversas instituições 

financeiras. A empresa, no papel de agente financeiro, pode ser a instituição financeira 

com acesso exclusivo ao agente operador do fundo em algumas atividades, como cadastro 

e saque. Outras atividades, como utilização dos recursos do fundo em financiamentos, são 

feitos também por outras instituições financeiras. 

O agente operador é responsável pela gestão do fundo, em uma atividade-meio sem 

contato direto com os clientes. A função de operador do fundo, é responsável por executar 

as transações, além de garantir que o capital somente seja investido ou repassado segundo 

critérios previstos em lei. As regras de utilização são criadas e modificadas por decretos do 

poder Executivos ou Legislativos. Também há decisões de jurisprudência do poder 

Judiciário. Outras instituições governamentais, como ministérios, tribunais de conta e 

órgãos federais, são responsáveis pela fiscalização da correta aplicação e gestão dos 

recursos. Há também conselhos administrativos, com representantes da sociedade civil, 

que determinam as políticas de aplicação dos recursos. A empresa, no papel de agente 

operador de fundos, é uma das instituições dentro de uma complexa rede de influências e 

esferas de decisão.  

O agente financeiro atua no atendimento aos clientes, sendo responsável por 

atividades relacionadas ao cadastro e movimentação de valores. Os canais de atendimento 

do agente financeiro são utilizados pelo agente operador para cumprir seus objetivos de 

gestão de fundos. Como agente financeiro, a empresa compete com outras instituições 

financeiras, que utilizam os recursos do fundo. O grau de satisfação do cliente com o 

agente operador pode influenciar a satisfação com o agente financeiro, pois a empresa é 

percebida como uma única entidade. A segregação de papéis é um trâmite interno e 

institucional.  

O estudo de caso envolve dois sistemas utilizados em postos de atendimento 

(agente financeiro) e desenvolvidos em uma unidade departamental de um dos fundos 

governamentais (agente operador). A rede de postos de atendimento é o local de utilização 

dos sistemas shadow IT e onde os benefícios operacionais são percebidos.  A VP de 

Tecnologia fornece a estrutura tecnológica responsável pelo sistema de TI oficial. As 

práticas de shadow IT são desenvolvidas pelo Núcleo de TI Local, cuja existência não goza 

de apoio formal. 
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A Figura 3 apresenta o organograma envolvido no contexto da unidade do estudo 

de caso em análise.   

 

Figura 3 – Organograma simplificado da organização pública 
 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

A empresa disponibiliza dois canais de atendimento ao cliente: Posto de 

Atendimento Presencial (PAP) e Canais Digitais (CD). No PAP o funcionário atende o 

cliente e acessa a rede intranet no computador de mesa. Caso a demanda seja por algum 

serviço com alternativa ao sistema oficial, é utilizado o sistema shadow IT. A Figura 4 

apresenta os canais de atendimento da organização pública.  

 

Figura 4 – Canais de atendimento da organização pública

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 
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O Quadro 7 apresenta os dados considerados relevantes sobre os entrevistados: 

tempo de experiência na empresa, cargo, idade, qualificação acadêmica e atividade 

profissional.  
 

Quadro 7 – Caracterização dos respondentes 

Nível 

hierárquico 

Área da 

Organização 

Identificação 

do 

Empregado 

Idade Sexo 
Formação 

acadêmica 
Cargo 

Tempo (anos) 

Cargo Empresa 

 

 

Alta Direção 

 

VP Fundos 

VPFU-Alta-

01 
55 Masculino 

Pós-

graduação 
Diretor 4 26 

VPFU-Alta-

02 
38 Masculino 

Pós-

graduação 
Diretor 8 21 

VP Varejo 

VPVA-Alta-

01 
43 Masculino 

Pós-

graduação 
Diretor 5 18 

VPVA-Alta-

02 
48 Masculino 

Pós-

graduação 
Diretor 6 23 

VP TI 

VPTI-Alta-

01 
34 Masculino 

Pós-

graduação 
Diretor 10 21 

VPTI-Alta-

02 
39 Masculino 

Pós-

graduação 
Diretor 5 16 

Departamental 

VP Fundos 

VPFU-

Depto-01 
41 Feminino 

Pós-

graduação 

Coordenador 
3 13 

VPFU-

Depto-02 
37 Masculino 

Pós-

graduação 

Coordenador 
5 12 

VP Varejo 

VPVA-

Depto-01 
51 Masculino 

Pós-

graduação 

Coordenador 
7 14 

VPVA-

Depto-02 
39 Masculino 

Pós-

graduação 

Coordenador 
5 12 

VP TI 

VPTI-

Depto-01 
44 Masculino 

Pós-

graduação 

Coordenador 
6 14 

VPTI-

Depto-02 
35 Masculino 

Pós-

graduação 

Coordenador 
4 10 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

4.2 Caracterização da área de TI (TI tradicional) 

 

Desde 1996, a organização pública investe na modernização da estrutura de TI. Em 

etapas de racionalização e competitividade, ganhos em escala e inteligência de aplicações, 

é o principal parceiro estratégico do governo federal na distribuição de benefícios sociais e 

implantação de políticas públicas. Utiliza as práticas consolidadas da iniciativa privada no 

planejamento estratégico de TI, com o apoio de firmas de consultorias internacionais. 

A governança de TI possui foco em segurança e continuidade dos negócios. No 

ranking de governança do TCU em 2012 e 2014, a organização pública esteve sempre 

entre os três mais bem avaliados, em toda administração pública federal. A visão de futuro 

da empresa, a governança de TI é posicionada com predominância em inovação e soluções 

que suportem o crescimento do negócio. Em 2012, cerca de 70% da capacidade da TI era 

destinada à manutenção da estrutura de TI (Figura 5). 
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Figura 5 –Visão de futuro da TI da organização pública 

 
Fonte: apresentação da empresa (2015) 

 

4.3 Caracterização da área de desenvolvimento dos sistemas shadow IT (TI não-

tradicional) 
 

O Núcleo de TI da unidade regional tem quinze anos de existência. No início, as 

soluções eram arquivos de planilha eletrônica e no programa de banco de dados, que 

automatizavam tarefas de leitura e inserção de dados no sistema legado corporativo, em 

servidores mainframe. Atividades que exigiam várias horas de diversos empregados foram 

otimizadas para poucos minutos, com apenas um empregado. O reconhecimento dos 

ganhos operacionais gerou demanda por mais capacidade de automatização de tarefas, 

recrutados entre funcionários de diversas áreas com perfil de programação. O patrocínio da 

alta direção permitiu algumas concessões do departamento de TI corporativo, como 

servidores web, servidores de banco de dados, programas com interface para programação 

(IDE) e cursos de arquitetura de software e melhores práticas de programação. A maioria 

dos funcionários que atuam no Núcleo de TI tem experiência profissional de 

desenvolvimento de sistema anterior ao ingresso na empresa, com graduação, pós-

graduação e cursos especializados em áreas relacionadas a sistemas de informação. A 

equipe conta com dez empregados, organizados em três subgrupos, cada qual responsável 

por um projeto. 

O portfólio com dezenas de sistemas desenvolvidos pelo Núcleo de TI requer 

manutenção. No início, cada programador utilizava as técnicas que dominava, sem haver 
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um padrão de linguagem nem organização de código. O sistema era mantido por quem 

havia desenvolvido, e o foco era a resolução de problemas operacionais. O crescimento da 

equipe e da quantidade de sistemas a serem mantidos tornou a padronização e manutenção 

um aspecto importante. A gestão do Núcleo de TI investiu em cursos e treinamento, para 

capacitar os programadores em técnicas modernas utilizadas no mercado. Assim, os 

sistemas shadow IT desenvolvidos pelo Núcleo de TI da unidade regional contam com 

patrocínio interno. 
As sessões das entrevistas foram realizadas no local de trabalho, com duração entre 

uma e duas horas, seguindo o roteiro com perguntas relacionadas com as proposições da 

pesquisa. O depoimento dos respondentes foi gravado em áudio, sendo garantido o sigilo e 

que os arquivos seriam destruídos após a transcrição. Para garantir rigor e correção, os 

dados coletados foram transcritos no roteiro e enviados posteriormente para validação 

pelos entrevistados. Todas as questões do roteiro de coleta foram aplicadas em todos os 

respondentes, sem particularização. Participaram desta pesquisa doze empregados de 

níveis hierárquicos estratégicos (alta direção) e táticos (departamental), de três áreas 

administrativas (vice-presidências, VP): Fundos,Varejo e TI. Os doze empregados 

participaram da implementação dos dois sistemas shadow IT analisados no estudo de caso. 

Com exceção de uma empregada da VP Fundos, os demais são do sexo masculino. Todos 

estão entre dez a trinta anos dentro da organização pública, com idade entre trinta e 

cinquenta e cinco anos. Foi selecionada uma amostra por conveniência do pesquisador, 

devido à especificidade do caso único. 
As perguntas do roteiro da entrevista semiestruturada abordam aspectos 

relacionados com as três proposições da pesquisa. As respostas dos entrevistados foram 

complementadas com triangulação de fontes de evidência. A descrição da empresa e da 

governança de TI utilizou o organograma oficial, disponível na página da intranet 

corporativa, assim como documentos internos. Foi realizada observação in loco da rotina 

operacional dos sistemas shadow IT, que continuam em atividade. A coleta de dados 

(entrevista, observação, análise documental) ocorreu entre janeiro e maio de 2017.  
A primeira proposição analisa os motivos de insatisfação dos empregados com a 

estrutura tecnológica corporativa, fator principal para o surgimento da shadow IT. As 

perguntas da entrevista semiestruturada avaliam a satisfação dos empregados com o 

suporte da TI corporativa aos processos de negócio. 
 

4.4 Apresentação das aplicações shadow IT 
 

Em complemento com as entrevistas sobre a proposição 3, foram levantados dados 

sobre duas aplicações implementadas com práticas shadow IT nos sistemas legados: 

Emissão de Extrato (sistema A) e Informe SMS (sistema B).  
As aplicações de shadow IT, tanto para o sistema A quanto para o sistema B, foram 

desenvolvidas pelo núcleo de TI local (TI não-tradicional) da unidade departamental com 

apoio da TI corporativa (TI tradicional), seja orientando sobre práticas de segurança da 

informação, seja com suporte tecnológico com servidores de banco de dados e endereço na 

intranet. Ambas foram desenvolvidas em linguagem de programação PHP com SQL 

Server, acessados via navegador de internet Mozilla Firefox, intermediando as transações 

com os sistemas legados. 
 

4.4.1 Sistema A: Emissão de extrato 

 

O sistema Emissão de Extrato é responsável por gerar o extrato de um período 

considerado antigo. Os períodos recentes, de até doze meses, podem ser acessados pelo 

cliente nos canais digitais de autoatendimento. Caso o extrato de um prazo histórico antigo 
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seja solicitado, o cliente preenche alguns formulários e aguarda o funcionário gerar o 

arquivo, o qual poderá ser entregue em forma impressa. O procedimento, por ocorrer em 

sistema legado, é realizado mediante várias etapas, ocasionando demora de atendimento. 

Em uma demanda típica, o cliente aguarda ou recebe o histórico no dia seguinte. A 

impressão do histórico é feita após o encerramento do horário de atendimento ao público. 

No caso de um aumento atípico da demanda por histórico antigo, o atendimento a outras 

demandas pode atrasar, gerando insatisfação tanto dos empregados quanto dos clientes. 

O aplicativo shadow IT para este sistema foi desenvolvido em uma situação de 

emergência operacional. Diante de informações na imprensa de que era possível um 

reajuste do saldo do fundo, muitos postos de atendimento receberam grande demanda pela 

impressão do extrato com o histórico antigo do fundo, não disponível via internet nem no 

terminal de autoatendimento. O sistema Emissão de Extratos não tinha a eficiência 

necessária, e o tempo de resposta para uma solução do departamento de TI demoraria dois 

meses. A demanda pelo histórico antigo do fundo comprometia a qualidade de 

atendimento para outras atividades do agente financeiro. A equipe do Núcleo de TI Local 

(TI não-tradicional), dentro da unidade departamental, entregou um sistema web em duas 

semanas, na qual o histórico ficava pronto em alguns minutos, liberando o posto de 

atendimento para a rotina normal de trabalho.  
 

 

 

4.4.2 Sistema B: Informe SMS 

 

 O sistema Informe SMS é responsável por enviar, mensalmente, o extrato de um 

determinado fundo governamental ao cliente. O envio pode ser uma carta impressa via 

postal ou uma mensagem eletrônica para número de celular (SMS). O principal obstáculo 

para o envio mensal do extrato é o cadastro desatualizado do cliente. O cadastro pode ser 

atualizado pelo cliente no site da empresa, ou no atendimento presencial em um posto de 

atendimento próprio. A empresa tem dificuldade de identificar um cadastro desatualizado, 

pois o não-recebimento mensal do extrato não gera ocorrências significativas. Assim, o 

cliente pode mudar de endereço e número de celular sem comprometer seu relacionamento 

com a empresa. 

 Entre as alternativas de envio, a empresa incentiva o formato SMS, por questões 

econômicas e de sustentabilidade ambiental. Para alterar o formato de envio, há um 

processo burocrático. O funcionário necessita recolher assinatura em alguns formulários, 

onde o cliente confirma sua adesão para o envio do extrato via SMS. Como alguns clientes 

do fundo não são clientes do agente financeiro, não há registro de assinaturas no sistema de 

informação corporativo. Assim, o funcionário precisa fazer fotocópia do documento de 

identidade com assinatura, anexando-a aos formulários de adesão ao envio do extrato via 

SMS.  

 Além de cadastrar o número de celular, o funcionário também é orientado a confirmar 

todos os demais itens, como endereço, nome do cônjuge, estado civil e números de 

documento de identidade. Para evitar o processo burocrático que consome tempo, é 

comum o funcionário não oferecer o serviço de atualização do cadastro nem de adesão ao 

envio do extrato via SMS. Apenas o faz quando solicitado. 

O Sistema B não foi desenvolvido em uma situação de emergência. Entretanto, o 

modo tradicional era burocrático, e o funcionário do posto de atendimento evitava oferecer 

o serviço, considerado não-prioritário em relação às atividades com metas estabelecidas. 

Para que o serviço de adesão para envio do extrato via SMS fizesse parte da rotina de 

atendimento, foi necessário rever as normas e processos, resultando em um sistema 

shadow IT simples e eficaz. Vale ressaltar que, neste caso, o sistema de TI corporativo 
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refletia o modo tradicional burocrático estabelecido pela própria área responsável pelas 

normas e processos de operacionalização do fundo.  
 

4.5 Evidências sobre as proposições da pesquisa 

 

As sessões das entrevistas foram realizadas no local de trabalho, com duração entre 

uma e duas horas, seguindo o roteiro com perguntas relacionadas com as proposições da 

pesquisa. A empresa manifestou o desejo do compromisso de não divulgação de sua 

denominação. O depoimento dos respondentes foi gravado em áudio, sendo assegurado o 

sigilo. As questões relacionadas ao referencial teórico permitem variação na interpretação 

e no maior ou menor grau de detalhamento por parte dos respondentes. A síntese dos dados 

coletados nas entrevistas está agrupada por proposição e por questão, a seguir 

apresentados. 

 

a) Pro-1: Os processos de governança de TI em órgãos públicos, reforçados por uma 

estrutura burocrática, dificultam a criação de valor público. (por que?) 

 

(Q-1) As demandas para a TI corporativa são atendidas? 

 

A coleta de dados da questão 1 (Q-1) verifica o atendimento das demandas com a 

estrutura formal de TI, sem considerar a satisfação com o serviço realizado (analisados na 

Q-2). A análise documental interna foi realizada para descrever a estrutura administrativa 

da organização pública: mapa estratégico, organograma, normativos, relatórios de gestão. 

A apresentação da organização pública utilizou dados de sua página institucional na 

internet. 

Fica evidente a diferença de percepção de atendimento entre os dois níveis. As 

demandas de nível estratégico, que demandam mais recursos e tem maior impacto na 

organização pública, são priorizados no atendimento. Uma demanda de nível tático, que 

pode ser a criação ou melhoria de um sistema de informação com impacto na rotina 

operacional, não tem a mesma prioridade de recursos. Segundo o entrevistado VPTI-Dept-

01, a justificativa é de que “os recursos são limitados e não dá pra atender todo mundo”. O 

histórico de não-atendimento já é imaginado e VPVA-Dept-01 afirma que, dependendo da 

necessidade, a demanda nem é feita. 

(Q-2) As demandas atendidas foram entregues dentro do prazo e satisfazendo os requisitos 

estabelecidos? 

  

A percepção dos entrevistados oscila entre sim e talvez. O prazo negociado não é, 

necessariamente, o prazo desejado. Como o normativo tem um cronograma, e a demanda 

passa por diversos setores e equipes, a unidade dos prazos costuma ser de meses. Algumas 

vezes, como afirma VPFU-Alta-01, a solução é aceita para concluir a demanda e 

operacionalizar mais rápido. Caso a solução demore a ser entregue, ela pode estar 

desatualizada, mesmo atendendo os requisitos iniciais. Algumas soluções foram concluídas 

após dois anos. 

 

(Q-3) Como a TI corporativa apoia a criação de valor público estratégico, ou seja, o 

impacto financeiro e no relacionamento com outros órgãos públicos? 

 

 Esta questão não apresentou discordância. Todos afirmam que a TI é fundamental na 

competição de mercado, e pra atender os projetos de integração do governo. O modo que 

isso acontece é por meio de inovações tecnológicas, aplicativos, sistemas de informação. 

Entre os empregados, as áreas da VP TI e VP Varejo são as mais incomodadas com a 
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pressão de concorrentes do mercado financeiro. Os empregados da VP Fundos, talvez por 

ser uma área que atende a um monopólio governamental, não mencionaram o aspecto da 

tecnologia de outras instituições concorrentes. 

 

(Q-4) Como a TI corporativa apoia a criação de valor público tático, ou seja, a 

performance no atendimento ao cidadão? 

 

 As equipes de TI, tanto em nível estratégico quanto tático, percebem o papel da TI como 

suporte às operações. O empregado VPTI-Alta-01 afirma que o atendimento presencial, no 

posto de atendimento, deve diminuir, visto que o cidadão pode acessar via outros canais 

digitais, como celular, internet banking e teleatendimento. O empregado VPTI-Dept-01, 

que atua na manutenção dos sistemas legados de Fundos, indica que o papel da TI é manter 

os sistemas funcionando, pois “se sai do ar, o atendimento ao cidadão é interrompido”. 

O suporte da TI sobre serviços entregues presencialmente ao cidadão é percebido 

no posto de atendimento. A coleta de dados utilizou reportagens veiculadas na imprensa, 

com notícias sobre filas em postos de atendimento. Os respondentes mais exaltados para 

responder sobre esta questão foram os que trabalham em postos de atendimento. 

VPFU-Dept-02 relata que alguns sistemas shadow IT foram migrados para a 

manutenção e conformidade do departamento corporativo de tecnologia. Com algumas 

demandas não sendo atendidas no prazo e forma satisfatórios, os empregados iniciaram sua 

própria versão do sistema shadow IT, para obter novamente as funcionalidades desejadas. 
 

b) Pro-2: A shadow IT oferece flexibilidade com uma estrutura informal 

descentralizada, além de responsividade por meio de interfaces web para melhorar a 

usabilidade dos sistemas legados. (como?) 
 

(Q-5) Como as demandas não-atendidas pela TI corporativa são atendidas a nível 

departamental? 

  

O atendimento a demandas pela estrutura shadow IT só é compreendida pelos 

membros da unidade departamental (VPFU-Dept) e VPFU-Alta, por ser um procedimento 

interno. Os demais empregados foram entrevistados com o objetivo de verificar o grau de 

conhecimento sobre a estrutura administrativa e técnica dentro da unidade departamental. 

As perguntas Q-5, Q-6 e Q-7 foram interpretados como questões com sentido parecido 

pelos demais entrevistados, e foram agrupadas na Q-6. 
Antes de ser atendida, uma demanda por solução shadow IT, nesta estrutura 

centralizada, passa por uma análise. Segundo o empregado VPFU-Dept-01, as demandas 

são feitas pelos coordenadores da unidade, com justificativas de aumento da performance. 

Como os recursos também são limitados, o gestor da unidade departamental seleciona 

quais as demandas que serão atendidas, e sob qual prioridade. VPFU-Dept-01 acrescenta: 

algumas vezes, as demandas não atendidas pela estrutura centralizada de shadow IT é 

repassada pelo coordenador para um de seus empregados, caso algum tenha conhecimento 

de programação. Desta forma, uma demanda não atendida nem pela TI corporativa nem 

pela estrutura centralizada de shadow IT, é solucionada por outra prática shadow IT, menos 

sofisticada que as anteriores. 

 

(Q-6) Qual a estrutura departamental envolvida no atendimento a estas demandas? 

 

 Os entrevistados que não conhecem a unidade departamental descreveram a estrutura 

típica de shadow IT, diferente da estrutura desenvolvedora dos sistemas A e B. Na VP 

Varejo, é comum a estrutura típica de shadow IT. VPVA-Alta-02 afirma que deve ser uma 
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pequena equipe de empregados com capacidade de programação em planilhas de Excel e 

Access.  
 Os que trabalham na unidade departamental descrevem a estrutura como resultado de um 

investimento feito há anos atrás, ao criar condições favoráveis para atrair, reter e 

desenvolver empregados com perfil de programadores. Segundo VPFU-Dept-01, foram 

reunidos empregados que atuavam em várias coordenações da unidade departamental, 

qualificando com treinamento e reconhecendo o esforço com promoções internas. O 

VPFU-Alta-02 elogia as soluções da unidade departamental, demonstrando que a 

capacidade de entregar soluções tecnológicas é um diferencial da unidade em relação às 

outras da mesma vice-presidência. 

Segundo VPFU-Alta-01, a principal vantagem de ter uma estrutura interna de 

shadow IT não é simplesmente a solução entregue (aplicativo web), pois a própria empresa 

já teve algumas iniciativas para tentar aproximar a TI corporativa do negócio. Em 

experiências com a própria VP Fundos, estruturas administrativas da TI corporativa 

ficaram à disposição da VPFU-Alta. O problema é a formalidade para gerar soluções. 

Segundo VPFU-Alta-01, é importante ter uma equipe presencial, com profunda 

compreensão do problema no domínio operacional. Por ser um serviço governamental, a 

organização pública está sujeita a se adequar em razão de forças sociais, como notícias 

divulgadas na imprensa, que geram um volume repentino de atendimento específico. Para 

VIFU-Dept-02, a capacidade de resposta só é obtida com profissionais experientes, tanto 

no processo de negócio, quanto nas características dos sistemas legados. Os modelos 

anteriores, de aproximação da TI ao negócio, não funcionaram pois não basta uma 

estrutura descentralizada. Os profissionais devem ser os mesmos, senão perde 

conhecimento e é “necessário explicar tudo de novo” (VIFU-Dept-02). Muitos sistemas 

antigos não tem documentação técnica, gerando dificuldades na criação de soluções 

repentinas. E as alterações são constantes, para resolver pequenos problemas operacionais. 

A equipe aprende e as soluções são entregues mais rápido. 
A implementação de sistemas de informação na organização pública depende de 

diferentes stakeholders, cada qual com sua disposição de correr riscos e revisar 

normativos, em busca de “fazer a coisa acontecer”. VPFU-Alta-02 concorda que a maior 

dificuldade não é ter uma solução pronta, mas a implementação. 
 

(Q-7) Como as deficiências do sistema legado, não-solucionadas pela TI corporativa, são 

atendidas a nível departamental? 

 

 As respostas dos entrevistados foram superficiais, demonstrando não compreender as 

limitações técnicas dos sistemas legados, com exceção dos empregados de TI e da unidade 

departamental. VPVA-Alta-01 acredita que o sistema corporativo pode ser facilmente 

adaptado a novos requerimentos. VPVA-Dept-01 e VPVA-Dept-02 não sabia que os 

sistemas A e B são intermediários ao sistema legado. VPFU-Alta-01 relaciona os sistemas 

A e B com aplicativos web com acesso ao banco de dados.  

 Segundo VPTI-Dept-01, a estrutura de desenvolvimento da shadow IT faz sistemas 

provisórios, de forma contigencial, enquanto os sistemas “de verdade” não ficam prontos. 

A percepção de que os sistemas shadow IT são de baixa importância pra organização 

pública é demonstrada por VPTI-Dept-02, ao referir-se com o termo “sisteminhas”, por 

serem sistemas mais simples. 

 Segundo VPFU-Dept-01, a equipe de desenvolvimento faz sistemas web para intermediar 

as transações com sistema legado. Nenhuma operação crítica é realizada, como 

movimentação financeira. Apenas procedimentos de baixo risco. A intermediação é 

diferente do modelo típico da shadow IT, pois não automatiza uma tarefa em grande 

volume. O sistema web, segundo VPFU-Dept-02, tem como principal vantagem o alcance 
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a todos os empregados, gerando caráter estratégico pra solução. Assim, uma solução 

shadow IT pode satisfazer uma deficiência da capacidade organizacional da governança de 

TI. 
 Segundo VPFU-Dept-01, algumas soluções shadow IT foram migradas para serem 

mantidas pela TI corporativa. Caso haja uma grande quantidade de empregados e 

processos dependentes de um sistema shadow IT, a TI corporativa assume sua manutenção. 

O objetivo é diminuir os riscos, quando os sistemas se tornam complexos. Caso os pedidos 

para novas alterações não sejam atendidos em prazo e adequação ao contexto de uso, é 

possível que a estrutura de shadow IT crie um outro sistema com os requisitos desejados. 
 

c) Pro-3: A shadow IT cria valor tático (eficiência organizacional), mas não cria valor 

estratégico. (se?) 
 

(Q-8) As demandas atendidas a nível departamental melhoram a performance operacional? 

 

 Nesta pergunta, foi enfatizada a performance na rotina operacional padrão, ou seja, sem 

relacionar com a melhoria do atendimento ao cidadão (analisadas na Q-10). O objetivo é 

analisar se a shadow IT é feita, principalmente, para benefício do próprio empregado em 

sua performance operacional. 
 Todos os entrevistados concordaram com a questão 8. É importante ressaltar que todos 

fazem uso de automatização em planilhas (macros VBA no Excel) para geração de 

relatórios. Um dos empregados de alta direção afirma que sua ascensão na carreira foi 

beneficiada pela capacidade de tomar decisões baseadas em dados fornecidos por relatórios 

shadow IT, pois ele mesmo tem este conhecimento técnico. 

 O respondente VPTI-Dept-01 fez uma observação sobre a performance operacional. Os 

sistemas corporativos estão preparados para suportar um determinado volume de 

transações simultaneamente. Caso haja um aumento considerável, as transações se tornam 

mais lenta, afetando a performance operacional do empregado. O modo mais comum de 

shadow IT são as automatizações de acesso ao sistema legado. Assim, se por um lado a 

shadow IT pode facilitar a rotina de trabalho, o aumento do fluxo de transações prejudica o 

desempenho do sistema para os demais empregados. 
 Segundo VPTI-Dept-01, a estrutura de shadow IT funciona como provedor interno de 

soluções tecnológicas em operações de baixo risco. Embora seja um fator importante haver 

melhor usabilidade e performance operacional, a construção de artefatos para modernizar o 

sistema legado também é oferecida no modelo formal corporativo. Segundo VPTI-Dept-

01,, a própria empresa já fez tentativas de aproximar a oferta de recursos de tecnologia 

para melhorar o alinhamento com os departamentos de negócio. A disponibilização de 

recursos não é suficiente para o desenvolvimento de capacidades organizacionais. Por 

motivos culturais e técnicos, a responsividade de uma estrutura de TI é baseada na 

profunda compreensão do problema no domínio operacional. A partir da elaboração de um 

modelo representativo da complexidade do negócio, o sistema de informação começa a ser 

desenvolvido. Depois de entregue, o sistema precisa ser adaptado de acordo com as 

demandas dos empregados da área operacional. As alterações constantes, com entregas 

frequentes, geram aprendizado contínuo em toda equipe. Somente com a manutenção de 

equipe com especialistas de negócio, analistas de requerimentos e desenvolvimento de 

sistemas, com testes práticos e sugestões de usuários, a TI mantém-se alinhada ao negócio. 
 

(Q-9) As demandas atendidas a nível departamental tem impacto financeiro e no 

relacionamento com outros órgãos públicos? 
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 Os sistemas shadow IT A e B foram considerados geradores de impacto financeiro por 

todos os entrevistados. VPTI-Alta-01 afirma que a solução shadow IT tem um custo muito 

menor do que o equivalente adquirido por um fornecedor terceirizado. VPVA-Alta-02 

relata que o sistema A auxiliou o fluxo de atendimento, gerando oportunidades de negócio 

com outros produtos comerciais oferecidos no posto de atendimento. 
 VPTI-Dept-02 afirma que as integrações com outros entes públicos, como nos projetos em 

que o empregador envia ao governo os dados de obrigações fiscais e trabalhistas em uma 

interface única, são realizadas apenas pela TI corporativa. Sobre a integração com outros 

entes, VPFU-Alta-01 comenta que os empregados com experiência em shadow IT são mais 

versáteis do que aqueles que trabalharam apenas na área de negócios ou na de tecnologia. 

Em reuniões envolvendo servidores públicos de diferentes instituições governamentais, os 

empregados que combinam conhecimento do negócio e da TI são considerados mais 

produtivos. 

 

(Q-10) As demandas atendidas a nível departamental tem impacto na performance de 

atendimento ao cidadão? 

 

 Há consenso de que os sistemas A e B melhoraram a performance na entrega presencial de 

serviços ao cidadão. Em geral, a shadow IT realizada na VP Fundos é direcionada apenas 

às rotinas operacionais internas. VPFU-Alta-01 diz que a separação de atividades entre a 

VP Fundos e a VP Varejo é uma forma de manter segregados os papéis de agente operador 

e agente financeiro. Embora seja a mesma organização pública, acessando os mesmos 

sistemas de informação, é constante a fiscalização de auditores e outros mecanismos de 

governança corporativa, para verificar o cumprimento das normas. A priorização da 

observância da conformidade, em detrimento de inovações tecnológicas e em processos de 

negócio e que possam melhorar o atendimento ao cidadão, é resultado de uma cultura 

burocrática presente no cotidiano. 
 Para VPVA-Dept-02, as iniciativas com impacto na performance de atendimento são 

fundamentais pra imagem positiva da organização pública. Há muitas ideias e 

contribuições que os empregados querem dar pra agilizar o atendimento. VPVA-Dept-01, 

que participou da entrevista junto com o VPVA-Dept-02, concorda: “alguns 

procedimentos muito utilizados na rotina operacional poderiam ser simplificados”. 

 

4.6 Apresentação dos dados coletados nas aplicações shadow IT 
 

4.6.1 Sistema A: Emissão de extrato 

 

O Gráfico 4 apresenta a quantidade de extratos emitidos (em mil unidades) por dia 

útil após o a implantação da aplicação shadow IT. Os testes da aplicação ocorreram nos 

primeiros dias (01 a 03), na qual o aplicativo ainda não havia sido divulgado internamente. 

Após o terceiro dia, observa-se o crescimento acentuado da emissão de extratos. 

 

Gráfico 4 – Crescimento das transações com o uso do sistema A 
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Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

4.6.2 Sistema B: Informe SMS 

 

 O Gráfico 5 apresenta a quantidade de adesões ao serviço de envio via SMS por semana 

após a implantação do aplicativo shadow IT. Os testes da aplicação ocorreram em eventos 

regionais (semanas 1 a 6). A partir da confirmação de que a flexibilização dos normativos 

não representava riscos à organização pública, o sistema B foi liberado para uso dos postos 

de atendimento, notando-se um crescimento substancial da quantidade de adesões. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Crescimento das transações com o uso do sistema B 

 

  
Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

  

5 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

A partir dos dados coletados no estudo de caso e analisados segundo as proposições 

do fundamento teórico, este capítulo apresenta o resultado da pesquisa e promove a 

discussão do tema.  

A primeira questão analisa as razões de existência da shadow IT. A proposição 1 

(Pro-1) afirma haver insatisfação com a pouca flexibilidade da estrutura burocrática e o 

baixo alinhamento dos sistemas legados no contexto de uso operacional. Na literatura, a 
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shadow IT é descrita como uma reação do empregado ao baixo alinhamento da TI com o 

negócio, ou seja, a solução entregue pela TI formal não é suficiente ao contexto 

operacional (Silic & Back, 2014).   
As respostas à Q1 evidenciam que as demandas são priorizadas segundo critérios 

estratégicos, destinando o restante da capacidade da TI para manutenção dos sistemas 

corporativos. Os relatos dos respondentes são confirmadas com a visão de futuro da TI 

(Figura 4), mostrando que, entre 2012 e 2015, período em que os sistemas A e B foram 

desenvolvidos, a TI corporativa empregava cerca de 70% dos recursos em manutenção. A 

visão de futuro da TI evidencia a direção da empresa em reorganizar a capacidade de TI 

para inovações e com foco em crescimento do negócio, alinhado à visão da TI bimodal 

(Haffke, Kalgovas & Benlian, 2017). 

As respostas à Q2 evidenciam que a distância entre a origem do problema e a 

produção da solução pode ser um fator para insatisfação com a estrutura administrativa e 

de governança de TI (WU et al., 2015). O modelo de terceirização da capacidade de 

desenvolvimento de sistemas de informação para fornecedores externos (fábrica de 

software) favorece o planejamento de todos os requisitos em etapas segregadas da 

implementação, reduzindo a contribuição de diferentes participantes na adaptação ao 

contexto operacional (De Haes & Van Grembergen, 2009). Como resultado, os 

empregados de negócio demandam soluções mais simples, com o objetivo de receber a 

solução de forma mais rápida, eventualmente não resolvendo o problema de origem. A 

busca por modelos alternativos para obter fornecimento de software são confirmadas em 

pesquisa do TCU (2014), sobre metodologias ágeis na administração pública. 

As respostas à Q3 evidenciam o consenso de que somente uma TI corporativa 

robusta possibilita a competição no mercado (Weill & Ross, 2004). A capacidade atual da 

organização pública em oferecer serviços satisfatórios aos clientes/cidadãos, fica 

comprometida se a TI corporativa não tiver boa governança de TI. Embora a percepção dos 

entrevistados seja de que a organização pública não é referência tecnológica no mercado 

privado, pesquisa do TCU (2014) aponta que a instituição é uma das três mais bem 

posicionadas em toda administração pública. No ranking entre os competidores do 

mercado bancário, a organização é uma das quatro melhor posicionadas (FEBRABAN, 

2016). Vale ressaltar que a percepção dos empregados não condiz com o ranking de 

reclamações do Banco Central nos meses de lançamento dos sistemas A e B. A 

organização pública não está entre os três com pior avaliação (BACEN, 2013, 2015). 

Assim, a percepção de baixa governança de TI não reflete a pesquisa do TCU e do Banco 

Central do Brasil, mas pode ser devido à capacidade superior percebida nos competidores 

privados (Cepik & Canabarro, 2015). 

As respostas à Q4 evidenciam que os respondentes afirmam que a prioridade da TI 

corporativa não é melhorar os sistemas legados, pois os recursos estão destinados a 

projetos estratégicos e manutenção da infraestrutura (De Haes & Van Grembergen, 2009). 

A percepção é confirmada pela Figura 4, que apresenta a visão da TI nos anos que os 

sistemas A e B foram desenvolvidos. 

Desta forma, a proposição 1 é confirmada. O baixo alinhamento dos sistemas 

legados, caracterizados por dificuldade no uso e adequação à realidade operacional, são 

motivadores de alternativas tecnológicas (Silic & Back, 2014, Beimborn, 2013, Walters, 

2013). Além dos sistemas legados, outros sistemas carecem de adequação ao contexto 

prático, pois foram desenvolvidos sem a participação dos usuários. Diversos entrevistados 

usaram as palavras “distante” e “longe” para se referir à baixa aplicação prática das 

soluções corporativas. 

A segunda proposição analisa como a shadow IT atende os problemas de 

flexibilidade e responsividade. A proposição afirma que a flexibilidade é obtida com uma 

estrutura descentralizada e informal, enquanto a responsividade resulta da capacidade de 
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gerar interfaces web para melhorar usabilidade de sistemas legado. Nas entrevistas, ficou 

claro que o problema de flexibilidade, oriundo da rigidez burocrática, não é solucionada 

apenas com a estrutura descentralizada e informal da shadow IT.  Apesar de ser um 

componente importante, a produção de um sistema de informação não é suficiente para sua 

implementação efetiva. A capacidade de adaptação às mudanças da empresa 

governamental, em virtude da dinâmica das forças sociais, alteração na legislação ou 

cumprimento de decisão judicial, é um processo negociado com diferentes stakeholders. A 

solução shadow IT é uma iniciativa informal descentralizada dentro de um ambiente 

altamente regulado por normas, leis e decretos. A necessidade de conformidade e o risco 

de responsabilidade caso algo negativo aconteça gera questionamentos, pois existe o 

procedimento padrão, o formato dentro dos normativos, que foram instituídos na premissa 

de ambiente estável e previsível. O aumento da imprevisibilidade na administração pública 

gera conflito cultural, que vai diminuindo conforme experiências positivas são registradas. 

A implementação de um sistema shadow IT depende de várias áreas dentro da empresa. 

Consome infraestrutura tecnológica corporativa (servidores de hospedagem, banco de 

dados, endereço de intranet) e, nos casos analisados, é utilizado por empregados de outros 

departamentos de negócio. Por ser criado fora do procedimento padrão da governança de 

TI, há uma resistência de áreas de controle, pois as soluções shadow IT apresentam 

diversos riscos à segurança da informação e diminuem os benefícios da integração dos 

ativos organizacionais. Assim, há mais facilidade para uma solução shadow IT ser 

desenvolvida do que institucionalizada (Huuskonen, 2013). 
Sobre responsividade, a shadow IT contribui na velocidade de resposta por ter uma 

estrutura capacitada à disposição. A proposição afirma que a responsividade é obtida a 

partir de interfaces web intermediando sistemas legado.  

As respostas à Q5 evidenciam que a estrutura interna da shadow IT deste estudo de 

caso demonstra ter características similares à TI corporativa, no que tange à priorização de 

projetos estratégicos. Desta forma, o empregado insatisfeito com uma demanda não 

atendida, busca alternativas à estrutura centralizada de shadow IT (Behrens, 2004). 
As respostas à Q6 evidenciam que o investimento na formação de uma estrutura de 

shadow IT é percebido apenas internamente. Os empregados de outras áreas não 

visualizam a estratégia desenvolvida para ter uma equipe de programadores capacitados a 

construir os sistemas A e B.  

As respostas à Q7 evidenciam que uma estrutura pode ser propositalmente 

desenvolvida, de maneira informal e descentralizada, para gerar respostas rápidas com 

sistemas web, que intermediam as transações com o sistema corporativo (Huuskonen, 

2013). Assim, a segunda proposição é confirmada. 

A terceira proposição avalia se o valor é efetivamente criado. A proposição afirma 

haver criação de valor a nível tático (performance operacional), mas, devido à própria 

natureza departamental da shadow IT, não existe a criação de valor a nível estratégico. Os 

dados de nível tático são constatados nos dados de utilização do sistema (Gráficos 4 e 5), 

comprovando haver melhoria substancial na performance operacional.  
As respostas à Q8 evidenciam que os respondentes afirmam conhecer e utilizar 

soluções shadow IT, como automatizações em planilha Excel, confirmando a ampla 

utilização destas práticas na cultura corporativa (Smyth & Freeman, 2007, Chejfec, 2012). 

Estas automatizações também podem diminuir a performance operacional para outros 

empregados. Dessa forma, observa-se que, embora a shadow IT seja reconhecida por 

melhorar o desempenho individual, ela pode afetar a utilização dos sistemas corporativos 

por outros empregados.  
A nível estratégico, são feitas duas considerações. Na estratégia da própria 

empresa, os sistemas shadow IT são considerados estratégicos, pois influenciam na 

melhoria de performance de diversas áreas de negócio.  
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As respostas à Q9 evidenciam que a shadow IT tem impacto financeiro com 

soluções de baixo custo e oportunidade de aumentar faturamento, com a prestação de 

outros serviços comerciais no posto de atendimento. Em relação à integração com outros 

entes públicos, a shadow IT não contribui diretamente. Desta forma, para a estratégia da 

arquitetura de governo, na qual serviços são integrados na plataforma de governança 

digital (FACIN, 2016), a shadow IT não contribui diretamente para o intercâmbio de dados 

entre sistemas. A natureza informal torna os sistemas shadow IT difíceis de serem 

catalogados, resultando em fragmentação e redundância de esforços (Puhakainen & 

Siponen, 2010).  
Entretanto, foi mencionado o aspecto de contribuição indireta para a governança 

digital. A experiência de empregados com equipes shadow IT resulta em profissionais 

capacitados na transição para serviços unificados entre instituições governamentais. Os 

servidores públicos com atuação em soluções tecnológicas no processo de negócio 

conciliam conhecimentos técnicos e operacionais, fundamentais na formulação e 

implementação de projetos de tecnologia no governo. 
As respostas à Q10 evidenciam que a shadow IT tem o potencial de melhorar o 

serviço público no atendimento ao cidadão. A concentração do esforço em TI na 

manutenção de sistemas corporativos (Figura 4) demonstra que as melhorias incrementais 

não são prioridade. Assim, a shadow IT na organização pública pode ser considerado um 

recurso alternativo (TI não-tradicional). 
Na pesquisa com os sistemas A e B, foi constatado que o desenvolvimento das 

aplicações foi realizado com interferência de áreas de controle, como Tecnologia da 

Informação. Deste modo, a estrutura departamental, originada para atender demanda 

dentro da unidade de negócio, atua como um provedor interno de soluções tecnológicas em 

operações consideradas de baixo risco. Embora a prática seja utilizada na prática, ainda 

faltam pesquisas para orientar a TI corporativa na gestão da shadow IT (HAAG, 2014, 

GYÖRY et al., 2012, Zimmerman & Rentrop, 2014, Mallman & Maçada, 2016).   
As duas aplicações implementadas com práticas shadow IT nos sistemas legados 

criaram valor tático e estratégico, de forma comprovada e reconhecida dentro da empresa. 

A entrega de uma solução rápida e eficaz, utilizada em todos os postos de atendimento, 

favoreceram o desempenho comprovado nos Gráficos 4 e 5. Assim, a proposição 3 é 

confirmada. 
O Quadro 8 apresenta o impacto dos dados coletados nas respectivas proposições. 

 

Quadro 8. Resultado dos dados coletados da proposição. 

 
Proposição Questões para avaliação da 

proposição 

Impacto na 

proposição 

 

 

Pro-1: Os processos 

de governança de 

TI em órgãos 

públicos, 

reforçados por uma 

estrutura 

burocrática, 

dificultam a criação 

de valor público. 

(por que?) 

(Q-1) As demandas para a TI 

corporativa são atendidas? 

Confirmada. 

(Q-2) As demandas atendidas foram 

entregues dentro do prazo e 

satisfazendo os requisitos 

estabelecidos?  

Confirmada. 

(Q-3) Como a TI corporativa apoia a 

criação de valor público estratégico, ou 

seja, o impacto financeiro e no 

relacionamento com outros órgãos 

públicos? 

Confirmada. 

(Q-4) Como a TI corporativa apoia a 

criação de valor público tático, ou seja, 

a performance no atendimento ao 

cidadão? 

Confirmada. 

Pro-2: A shadow IT (Q-5) Como as demandas não- Confirmada.  
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oferece 

flexibilidade com 

uma estrutura 

informal 

descentralizada, 

além de 

responsividade por 

meio de interfaces 

web para melhorar 

a usabilidade dos 

sistemas legados. 

(como?) 

atendidas pela TI corporativa são 

atendidas a nível departamental? 

(Q-6) Qual a estrutura departamental 

envolvida no atendimento a estas 

demandas? 

Confirmada. 

(Q-7) Como as deficiências do sistema 

legado, não-solucionadas pela TI 

corporativa, são atendidas a nível 

departamental? 

Confirmada.  

 

 

Pro-3: A shadow IT 

cria valor tático 

(eficiência 

organizacional), 

mas não cria valor 

estratégico. (se?) 

(Q-8) As demandas atendidas a nível 

departamental melhoram a 

performance operacional? 

Confirmada  

(Q-9) As demandas atendidas a nível 

departamental tem impacto financeiro e 

no relacionamento com outros órgãos 

públicos? 

Confirmada 

(Q-10) As demandas atendidas a nível 

departamental tem impacto na 

performance de atendimento ao 

cidadão? 

Confirmada. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este artigo buscou responder “se” a shadow IT adiciona valor para uma 

organização pública e, caso afirmativo, “por que” e “como” tal fenômeno ocorre. Para 

responder a esta questão, foi selecionada uma organização governamental pública com 

práticas de shadow IT, na qual foi realizada uma investigação empírica, por meio de um 

estudo de caso. Os dados coletados nas entrevistas semiestruturadas com doze gestores e 

analistas de negócio foram confrontados com outras fontes de evidência, como observação 

direta, análise documental e registro de artefatos. Em complemento com as entrevistas, 

foram levantados dados sobre duas aplicações implementadas com práticas shadow IT nos 

sistemas legados. A limitação de pesquisa ocorre pela natureza do estudo de caso. As 

conclusões não podem ser generalizadas e mais estudos de caso precisam ser realizados 

para melhor compreensão do fenômeno. 

A partir dos resultados da pesquisa é possível perceber que a shadow IT, no caso 

analisado, adiciona valor à organização pública, pois oferece flexibilidade e responsividade 

enquanto a prioridade da TI tradicional é a manutenção dos recursos existentes. Assim, 

pode-se considerar que os objetivos principal e secundário foram atingidos. 
O modelo de governança de TI, bem como a estrutura burocrática da administração 

pública brasileira, reforça uma cultura baseada em priorizar a conformidade com o controle, 

resultando em uma capacidade de TI concentrada na manutenção de sistemas corporativos. 

Tal situação dificulta a criação de valor público, prejudicando a capacidade de suporte da 

TI em melhorias incrementais nos processos de negócio. Neste contexto, a shadow IT atua 

como uma TI não-tradicional, segundo a tendência da abordagem da TI bimodal. 
Neste caso analisado, a pesquisa mostrou que a descentralização administrativa e 

tecnológica teve benefícios na criação de valor público. A flexibilização dos mecanismos 

de governança de TI propiciou a colaboração com demais áreas da instituição 

governamental, de forma a mitigar alguns dos principais riscos da shadow IT. Um modelo 

próprio pode permitir melhoria da capacidade organizacional em prover melhores serviços 

públicos e mais satisfação da sociedade com o governo.  
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Para pesquisas futuras, sugere-se novos estudos de caso sobre shadow IT em 

organizações públicas. Entre os aspectos não analisados neste artigo, destacam-se as 

questões trabalhistas e de segurança da informação. O empregado de negócio atuando 

como desenvolvedor de TI não-tradicional pode gerar passivos trabalhistas, que devem ser 

devidamente considerados para a gestão da shadow IT. Também deve ser investigadas o 

potencial de ameaças à segurança da informação, com a disseminação de tecnologias na 

nuvem, como aplicativos acessados pelo navegador de internet, aplicativos de celular e 

compartilhamento de arquivos. 
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